
Gebruiksaanwijzing voor Knuffelbijen

Direct na ontvangst

-   Maak het pakket voorzichtig open
-   De knuffelbijen zijn in winterslaap en zitten in cocons
-   De cocons zitten in de koker
-   Behandel de koker met cocons zorgvuldig  
 
 
 

Bewaar de koker met knuffelbijencocons achterin een     
koelkast (drie tot vijf graden Celsius, niet in de vriezer!) 

-
 

 
Het is belangrijk dat de cocons koud worden bewaard,
totdat je ze naar buiten brengt

-

Ontvang je de koker met cocons na 15 maart, plaats 
die dan direct met het bijenhotel in je tuin. 
Het kan soms gebeuren dat er enkele mannetjes in de koker 
uitkomen. Maak de koker daarom pas open als je buiten 
bent.

-

-

Vanaf 1 februari tot eind mei 

 

-   Hang het nestkastje op in je tuin
-   Hang het nestkastje op minimaal anderhalve meter hoogte
-   Kies zorgvuldig een plaats voor het nestkastje
-   Hang het nestkastje op een zonnige plek
-   Ideaal is een zonnige, droge plek die beschut is tegen de wind
-   Hou de voorkant vrij zodat de bijen goed kunnen aanvliegen 
 
 
 
 

 

 

-   Pak nu de koker erbij
-   De deksel met de sticker is de voorkant
-   Op de koker zit een plakstrip
-   Verwijder de sticker die op de deksel zit
-   Onder de sticker zit de uitgang voor de bijen
-   Maak de uitgang helemaal vrij
-   Verwijder de dunne bovenlaag van de plakstrip
 
 
 
 
 

  

Plaats de koker bij het nestkastje-

Zodra het een tijdje lekker weer is, komen de knuffelbijen uit 
en gaan ze in het hotel wonen.

- Verwijder de koker nadat de bijen zijn uitgekomen.

-
Zorg ervoor dat de koker horizontaal en droog hangt/ligt
 

-  
(Zie document 'plaatsen van de koker' )

          Knuffelbij
(Rosse metselbij)

    Rode Knuffelbij
(Gehoornde metselbij)

maart/april/
mei/juni *

Vliegtijd 

februari/maart/
april/mei *

Cocons naar 
buiten tussen

1 februari en 15 april

1 maart en 15 mei

Cocons komen 
uit tussen

1 april en 15 mei **

15 februari en 15 april **

  

* De bijen vliegen vier tot zes weken binnen de aangegeven periode. Bij warm weer 
valt de vliegtijd vroeger in het jaar dan bij koud weer
** Bij benadering. Bij warm weer komen de cocons eerder uit dan bij koud weer. Bij 
koud weer zit er meer tijd tussen het uitkomen van de eerste mannetjes en de laatste 
vrouwtjes dan bij warm weer

Handle with care

koker met cocons

 - Beschut en droog

- Voorkant richting
   zuid of zuidoost

- 1.80 meter hoogte


