
Zoek en herken de bij te gast in de natuur

Deze hommel komt ook  
in donkere vorm voor 

Duidelijk te 
herkennen  
aan het rode 
achterlijf

Deze Honingbij  
is een werkster Akkerhommel

 Rosse metselbij  Witbaardzandbij

 Grote wolbij

 Steenhommel

 Dikkopbloedbij

 Gewone aardhommel  Grote bladsnijder

 Vosje

 Weidehommel

 Schietwilg  Longkruid

 Hartgespan

 Honingbij Klimop

 Duizendblad

 Boerenkrokus



Bijen spotten tijdens je vakantie
Het aantal bijen is de laatste tijd sterk aan het afnemen. En dat is slecht nieuws, want bijen zijn van cruciaal 
belang voor de mens. Daarom slaan Stichting De Groene Koepel en de Bijenstichting de handen ineen, om 
Nederland samen een stukje bij-vriendelijker te maken. En dat begint bij de verwondering voor de bij!

Wist je dat …

Een van de meest voorkomende hommels is de aardhommel. Een wilde bij die bijna het hele jaar door te 

zien is. Zie je een zwarte hommel met een gele band achter de kop, een tweede gele band op het achterlijf 

en een witte kont, dan heb je beet. Een veel geziene solitaire bij is de rosse metselbij. Nesten worden in 

allerlei holle stengels gemaakt en afgesloten met modder. Vandaar de naam metselbij. Vrouwtjes zijn vaak 

goed te herkennen aan geel stuifmeel dat in de beharing op de buik wordt verzameld (de ‘buikschuier’).

STICHTING DE GROENE KOEPEL Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van groene verblijfsaccommodatie in 
Nederland en vlak over de grenzen. Met de focus op natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen werken we aan een aantrekkelijke, toekomstbestendige verblijfsrecreatie. De Groene Koepel verzorgt de erkenning, 
marketing en kwaliteitsbewaking voor Natuurkampeerterreinen, Trekkershutten en GroepsNatuurkampeerterreinen.

NATUURKAMPEERTERREINEN 
Kamperen op een Natuurkampeerterrein is kamperen in z’n puurste vorm. Zet je tent op bij een fort, op een landgoed, midden in 

het bos, in een boomgaard, aan het water of aan de kust. De natuur speelt de hoofdrol! Ervaar de rust, ruimte en vrijheid op de 

mooiste kampeerplekjes van Nederland, Frankrijk én België. Voor groepen zijn er speciale GroepsNatuurkampeerterreinen. Alle 

Natuurkampeerterreinen staan overzichtelijk bij elkaar in Het Groene Boekje. Ook staan ze op www.natuurkampeerterreinen.nl  

of in de gratis Kamperen App. Om op een Natuurkampeerterrein te kamperen heb je de Natuurkampeerkaart nodig. Kijk op onze 

website voor meer informatie.

TREKKERSHUTTEN 
Ga op pad en ontdek alle 750 Trekkershutten in de Benelux en net over de grens in de Duitse Eifel. Of je nou op fiets- of wandel- 

vakantie gaat, een sloepentocht gaat maken, een slaapplek tijdens een festival zoekt of een weekendje weg bent met vrienden;  

er is altijd een Trekkershut voor je te vinden. Een Trekkershut is uniek omdat je deze altijd per één nacht kunt boeken. Ze staan op heel 

diverse terreinen, van rustige Natuurkampeerterreinen tot grote familiecampings. De hutten zelf zijn eenvoudig of juist met wat meer 

comfort. De Trekkershutten in het netwerk bieden voor elk wat wils. Voor meer informatie kijk je op www.trekkershutten.nl

Tot ver in oktober kun je bijen zien tijdens het kamperen. Van hele kleine bijensoorten van maar 4 millimeter tot honingbijen en hommels. 

Het herkennen van die verschillende soorten bijen is niet zo gemakkelijk. Maar laat je daar niet door ontmoedigen. Want met een paar 

adviezen, een herkenningskaart en misschien wat andere attributen kun je een heel eind komen. Met de volgende tips kun je op en rond 

je kampeerterrein meer bijen gaan ontdekken:

•  Wandel en zoek vooral op zonnige dagen. De meeste bijen komen pas tevoorschijn als het ongeveer 10 graden is. 

Hommels zijn wat dapperder en schuwen zelfs wat wind en een klein buitje niet.

•  Waar veel bloemen staan kun je ook veel bijen aantreffen. Bijen zijn altijd druk met het verzamelen van 

nectar en stuifmeel. Op kruidig grasland, heidevelden, in tuinen en parken en langs bosranden zijn  

ze te vinden.

•  Bijen zitten weinig stil. Daarom zijn ze wat lastig te fotograferen. Een handige manier om bijen 

te gaan determineren is filmpjes maken. Bij het stilzetten van een beeld zijn de specifieke 

kenmerken vaak goed te zien.

•  Op bloemen met een brede bloemkroon zoals bij de zonnebloem, heb je kans dat de bij wat 

langer blijft zitten. Een uitgelezen moment om de bij eens goed van dichtbij te bestuderen.

•  Doe eens mee met een cursus bijen herkennen! Je leert over de uiterlijke kenmerken en je gaat 

mee buiten oefenen met een net, loep en verrekijker. Kijk op bijenstichting.nl/agenda/

Help de bijen!

De Bijenstichting zet zich al sinds 2010 in voor 

bijen om hen te behoeden tegen uitsterven. 

Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van 

onze gewassen. Wil jij meehelpen de bijen te 

beschermen? Kijk op www.bijenstichting.nl 

en wordt donateur. Je vindt daar ook informatie 

over hoe je kunt meehelpen Nederland weer 

bij-vriendelijker te maken.

De ene bij is de andere niet

Gratis online cursus  bijen herkennen (basis)Je kunt via de website van de Bijenstichting starten met een 

gratis lidmaatschap waarbij je toegang krijgt tot diverse online  

cursussen. Met de cursus bijen herkennen basis kun je basis-

vaardigheden leren van bijen herkenning. Aanmelden kan via 

bijenstichting.nl/gratis-lidmaatschap/

Volg ons op Instagram (@Natuurkampeerterreinen, @Trekkershutten ), Twitter en Facebook!


