
Voor het verzorgen van je eigen 
populatie Knuffelbijen.
(Tijdsindicatie: 2 tot 3 uur werk per jaar)
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1. Behuizing
2. Nestplankjes 
3. Schroef en moer
4. Koker met Knuffelbijencocons
1 tm 4 vormt samen 5:
5. Nestkastje compleet 
6. Cocon-lichter
7. Schoonmaakvijl 
8. Extra kokers
9. Handleiding Knuffelbijen

9.

Knuffelbijen hobby-set

 1. De nestkastjes worden gevormd 

     door losse plankjes waar uithollingen

     in zitten. Door ze tegen elkaar aan 

     te
 leggen, onstaan de nestgangen

 2. In de herfst kan je de plankjes

     eenvoudig uit het nestkastje halen 

     om ze schoon te maken. De bijen

     hebben een voorkeur voor schone

     nestgangen en daarom worden ze

     in het volgende voorjaar weer goed 

     door jouw Knuffelbijen gebruikt! 

 3.  Wanneer je in de herfst de plankjes van elkaar 

     haalt, gaat er een nieuwe wereld voor je open:

 Bovenaanzicht van een nestplankje met gebruikte gangen

 (achterkant nestgang)

 (voorkant nestgang)

Deze nestgang is gebruikt door een

Bladsnijdersbij. Ze snijden met hun 

kaken kleine, ronde stukjes uit een 

blad en maken daar de cocons en

de nestafsluiting van. 

De beige-bruine cocons van de Grote

Rode Knuffelbij (Gehoornde metselbij)

zitten behoorlijk goed vast in de nest-

gang. Net zoals bij de Rosse metselbij 

liggen de grote vrouwtjes achterin het 

nest en de kleinere mannetjes, die 

eerder uitkomen, voorin

In deze 'potjes' overwintert een larfje

van de pottenbakkerswesp. Het mag

duidelijk zijn waar ze haar naam aan

te danken heeft. De wespjes die gebruik

maken van de nestgangen zijn compleet

ongevaarlijk voor mensen

 

De meeste nestgangen worden ge-

bruikt door de Kleine Oranje Knuffelbij

(Rosse metselbij). De grote cocons die 

achterin het nest liggen, zijn de vrouwtjes. 

De kleinere cocons die voorin het nest

liggen, zijn de mannetjes 

De korreltjes die naast en op de cocons

liggen, zijn drolletjes van de bijenlarve. 

Het lukt de bijen om deze drolletjes tijdens 

het spinnen van de cocon, buiten de

cocon te houden

In deze broedkamer is geen bij tot ont-

wikkeling gekomen. Het stuifmeel kan

dan ten prooi vallen aan mijten, vliegen

en schimmels

De nestjes van een metselspinnendoder

zijn van leem gemaakt. In ieder kamertje

propt dit wespje een spin waar ze een 

eitje op legt. Je treft ze regelmatig in een 

nestgang aan

Meestal laten Knuffelbijen de laatste

broedkamer van de nestgang leeg. 

Die lege ruimte noemt men een 

'vestibulum'. De meeste vogels kunnen

daardoor niet goed bij de jonge bijen 

komen.

 4.  Onze nestkastjes worden geleverd met een uitgebreide handleiding die beschrijft h
oe je jouw populatie

      K
nuffelbijen en de eventuele andere gasten van het bijenhotel op een veilige manier kan helpen overwinteren

 Verzorg je eigen populatie Knuffelbijen

 met behulp van onze nieuwe nestkastjes 

2.


