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Hallo tuinliefhebber, 

Wat ontzettend leuk dat je mijn e-book over een 

bijenvriendelijke tuin hebt gedownload! 

Speciaal voor jou heb ik een aantal tips waarmee 

je de bijen kunt helpen en waarmee je je tuin een 

gezellige plek maakt waar je lekker kunt genieten. 

Verder heb ik wat borderontwerpen voor je 

gemaakt met beplantingsplannen waar je zo mee 

aan de slag kunt.  

Veel leesplezier! 

O ja, en als je vragen hebt als je dit boek leest, 

neem gerust contact met me op. Daar staan mijn 

gegevens. 

E: tuinontwerpdegroenepen@gmail.com   

T: 06-23781924   

I: www.groenepen.simpsite.nl 



Ik zal me eerst even aan je voorstellen. 

Mijn naam is Sandra van der Zwaag. 

Tuinontwerpen was al jaren een 

hobby. Het positieve effect van groen 

op de gezondheid van mensen vind 

ik enorm boeiend. 

Omdat ik graag wil meehelpen om met mijn 

tuinontwerpen de gezondheid van mensen te 
verbeteren, heb ik besloten om Tuinontwerp De 

Groene Pen te starten. Dit gezondheidsaspect 

komt in al mijn ontwerpen terug. Mijn ontwerpen 

staan voor Groen Genieten. 

De komende tijd ga ik een aantal gratis e-Books 

maken over verschillende onderwerpen (zoals 

vlinders, vogels, de mooie budgettuin etc). 

In dit eerste e-book wil ik je helpen om jouw tuin 

een stukje bijenvriendelijker te maken. Daar 

gaan we... 

E: tuinontwerpdegroenepen@gmail.com   

T: 06-23781924   

I: www.groenepen.simpsite.nl 



Waarom nou al die aandacht voor bijen, vraag 

je je misschien af. 

Nou, bijen zijn heel erg belangrijk. Ze zijn goede 

bestuivers van bijvoorbeeld fruitbomen en 

groenten. Bijen zijn dus niet alleen mooie, 

bijzondere gezellige zoemers. Ze zijn ook echt 
onmisbaar voor onze voedselproductie. 

Bijen hebben meer plekken nodig waarin genoeg 

groen, en kleur is en laat dat nou ook net iets zijn 

wat bewezen positieve effecten heeft op onze 
eigen gezondheid! 

Helemaal niet zo gek dus om een bij- en 

mensvriendelijke tuin in te richten. 
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Jammer genoeg gaat het niet goed met de bijen 

en meer hele nuttige insecten. 

Ze hebben niet genoeg voedsel en ze kunnen niet 

genoeg goede plekken vinden om te schuilen of 

te nestelen. En -nog een hele belangrijke die vaak 

wordt vergeten- ze kunnen niet tegen een aantal 

veelgebruikte bestrijdingsmiddelen… Om ze dus 

écht te kunnen helpen, is het belangrijk om al die 

drie aspecten te verbeteren waar we kunnen. 

Maar wat kunnen we in onze eigen tuin doen, 

vraag je je misschien af? 

Zoals gezegd zijn er 3 dingen heel belangrijk voor 

de bijen. Ik vertel er op de volgende bladzijden een 

klein beetje meer over:  
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voedsel                    nest/schuilplaats       geen gif



1. Voedsel 
Het is belangrijk dat er genoeg planten zijn waar 
nectar en stuifmeel in zit. Juist in je eigen tuin is 

het goed haalbaar om de bijen mee te helpen door 

de juiste planten te kiezen en door het hele 
seizoen bloeiende planten in je tuin te hebben. 

Let hierbij op dat je planten gebruikt die nectar en 

stuifmeel bevatten. Sommige bloemen zien er 

prachtig uit, maar hebben geen nut voor bijen. 

Vroeg in het voorjaar zijn krokussen heel 

belangrijk voor de bijen, sedumsoorten zijn ook 

erg gewild bij bijen (en vlinders). In het najaar zijn 

bijvoorbeeld herfstasters heel geschikt. Maar ook 

planten als duizendblad, dropplant, zenegroen, 
hibiscus zijn heel geschikt. Door je tuin zo te 

beplanten dat je vanaf het vroege voorjaar tot in 

het najaar altijd bloeiende planten in je tuin hebt, 

ben je goed bezig voor de bijen en nuttige 

instecten én kun je lang genieten van kleur en 

gezoem in je tuin. 
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2. Nestgelegenheid  

Er zijn heel veel soorten wilde bijen. Sommige 

bijen graven een nest onder de grond. Als je zoiets 

ziet in je tuin, laat ze dan rustig hun gang gaan. 

Andere bijen nestelen in dood hout of 

plantenstengels. Een bekende manier om bijen te 

helpen is door een bijenhotel in de tuin te zetten. 

Dat hoeft echt niet moeilijk of duur te zijn, het is 

heel simpel en leuk om zelf te maken. En als ik het 

kan, kun jij het ook!  

Als je in je tuin bomen gaat snoeien of kappen, of 

je ziet de gemeente of je buren dat doen,  vraag of 

je één of twee stammetjes mag hebben. Je kan er 

zoveel meer mee doen dan in de kachel stoppen! 

Dit is wat ik met onder anderen een stuk snoeihout 

van een eik heb gemaakt. 

Ik zal je laten zien hoe ik het heb  

gedaan: 
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Benodigdheden insectenhotel: 

- plankjes, schroeven, accuboormachine 

- boomstam. Hier boor je gaten in van 2.5-12 mm 

doorsnede 

- dakpannen  

- een stenen bloempot met holle stengels, 

bamboe, riet, takken van een braam, vlier. 

- een klein rond bloempotje met stro er in en een 

stukje gaas eroverheen (die kan vervolgens op de 

kop hangen voor de oorwormen) 

Uiteraard kun je er allerlei ander materialen voor 

gebruiken die je misschien nog in je schuur hebt 

liggen. Zo eenvoudig kan het zijn. 
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3. Bestrijdingsmiddelen 

Een van de  belangrijke redenen dat het niet goed 

gaat met veel (nuttige) insecten is het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen. Jammer genoeg is gebruik 

van de werkzame bestanddelen van bijvoorbeeld 

roundup nog niet verboden. Bijen en andere 

insecten kunnen er echt niet tegen en worden 

zwak of sterven uit. Probeer er vooral op te letten 

als je planten aanschaft en gebruik geen, of 

hooguit biologische (bijvriendelijke) middelen in je 

eigen tuin. 

Tot zover de theorie. Op de volgende bladzijden 

heb ik speciaal voor jou gratis een aantal 

borderontwerpen gemaakt. 
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4. borderontwerp halfschaduw-schaduw 
Hieronder zie je een borderontwerp voor een 

hoekje van ongeveer 3x3 meter voor een plek 

waar wat meer schaduw is. De bloei van de 

planten in dit ontwerp is van januari tot november, 

zodat de bijen altijd voedsel kunnen vinden én 

zodat je zelf ook bijna jaarrond kunt genieten van 

je bloeiende tuin. Zelfs op een plek met wat meer 

schaduw! 
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A= Salix purpurea 'Nana'(april-mei 160 cm hoog) 

1= Astilbe 'Glut' (aug-sept 70-80 cm hoog) 

2= Helleborus Niger (jan-april 40 cm hoog) 

3= Sedum spectabile 'Herbstfreude'(aug-okt 50 cm hoog) 

4= Geranium 'Rozanne' (jun-nov 40 cm hoog) 

5= Epimedium grandiflorium 'Lilafee'(april-mei, 30 cm hoog) 

6= Ajuga reptans (mei-juni 15 cm hoog)



5. borderontwerp zonnige tuin 
Hieronder zie je een borderontwerp voor een 

zonnige tuin. Om ook in het vroege voorjaar 

voldoende voedsel voor de bijen te hebben 

kunnen krokussen in de border geplant worden. 
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A= Malus domesticus (april-mei zuilvorm) 

1= Geranium 'Rozanne'(jun-nov 40 cm hoog) 

2= Agastache 'Blue fortune' (jul-sept 80 cm hoog) 

3= Achillea filipendulina (juni-aug 80 cm hoog) 

4= Lavandula angustifolia (juli-sept 50 cm hoog) 

5= Echinacea purpurea (juli-sept 80 cm hoog) 

6= Arabis caucasica 'Hedi' (april-juni 20 cm hoog)



6. borderontwerp kruidentuin 
Hieronder zie je een ontwerp voor 

een kruidenborder. Een grotendeels eetbare 

border die er vrolijk uitziet.  
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A= Buddleja Davidii (jul-sept 200 cm hoog) 

1= Calamintha nepeta (jul-aug 40 cm hoog) 

2= Mentha pulegium (mei-aug 20 cm hoog) 

3= Agastache foeniculum (jun-aug 70 cm hoog) 

4= Rosmarinus officinalis (maart-mei 60 cm hoog) 

5= Hysoppus officinalis (jun-sept 50 cm hoog) 

6= Lavandula angustifolia (jul-sept 50 cm hoog) 

7= Oreganum vulgare (jul-sept 40 cm hoog) 

8= Malva sylvestris 'Zebrina' (jul-okt 100 cm hoog) 



7. Aan de slag met het grote groene genieten? 
Ik wens je heel veel plezier met je bijenvriendelijke 

tuin.  

Dit is het eerste e-book van een serie. Mocht je 

nog graag tips of informatie willen hebben over 

een bepaald onderwerp, laat het me vooral 

weten. Dan ga ik kijken of ik daarover ook een e- 

book voor je kan maken.  

Als je dit e-book met plezier hebt gelezen dan zou 

ik het heel leuk vinden als je me dat laat weten op 

de facebookpagina én als je de facebookpagina 
@tuinontwerpdegroenepen een like        geeft. 

Als je vragen hebt over jouw eigen tuin, en je wilt 

je hele tuin omtoveren tot bijenparadijs, kun je me 

natuurlijk ook altijd even bellen of e-mailen, mijn 

gegevens staan hieronder. 

Groet, 

Sandra 
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