
WAT ZOEMT
ER IN JE
ACHTERTUIN?
Doe mee met de Nationale Bijentelling

Meedoen
Wat zoemt er in jouw achtertuin? Tel mee 
tijdens de Bijentelling op 21 en 22 april. 
Meedoen kan in 3 makkelijke stappen.

Stap 1
Tel op 21 of 22 april een half uur de bijen 
in jouw tuin. Doe dit op een zonnig of in 
ieder geval droog moment.

Stap 2
Loop rustig één rondje door je tuin heen 
en noteer alle soorten en aantallen die je 
ziet. Twijfelgeval? Geen nood! Kies voor: 
bij onbekend. 

Stap 3
Uitgeteld? Ga naar nederlandzoemt.nl/
bijentelling en voer jouw resultaten in.

Nederland Zoemt
Nederland Zoemt is een project van 
LandschappenNL, Naturalis, IVN en 
Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt 
dankzij een extra bijdrage van de 
Nationale Postcode Loterij, met als 
doel het structureel vergroten van 
voedselaanbod en nestgelegenheid voor 
wilde bijen in Nederland.

De Bijentelling wordt georganiseerd in 
samenwerking met EIS Kenniscentrum 
insecten en Waarneming.nl.

www.nederlandzoemt.nl/bijentelling

Nationale Bijentelling
Het gaat niet goed met de wilde bij. Van de 358 
soorten is ruim de helft bedreigd. Als we meer weten 
over bijen, kunnen we de bij beter helpen. Daarom 
organiseert Nederland Zoemt de Nationale Bijentelling.

“Elke bij telt, jij ook?”

21 & 22
APRIL

TIP
Bekijk het 

instructiefilmpje 
op de website.



TELFORMULIER NATIONALE BIJENTELLING
Wat zoemt er in je achtertuin?
Je ziet hier de bijen, hommels en zweefvliegen die je in het voorjaar in je tuin kunt zien. Lukt het jou om verschillende soorten te ontdekken? Vul per soort het aantal in dat je geteld hebt. Twijfel 
je? Geen nood! Ook als je alleen het aantal onbekende bijen, hommels en zweefvliegen doorgeeft, lever je al een belangrijke bijdrage. 
Voer na afloop jouw resultaten in op: nederlandzoemt.nl/bijentelling

Bijen Hommels Zweefvliegen

Wespen

Vosje Boomhommel

Aardhommel
of Veldhommel

Gewone
koekoekshommel

Bijvlieg

Hommelbijvlieg

Zweefvlieg onbekend:

Wesp

Variant 1

Variant 1

Variant 2

Variant 2

Variant 3

Variant 3

Meidoornzandbij

Bij onbekend:

Grijze rimpelrug

Rosse metselbij Steenhommel

Roodgatje

Vierkleurige of 
Boomkoekoeks-
hommel

Tuinhommel

Akkerhommel

Sachembij

Lichte variant Donkere variant

Hommel onbekend:

Grote of 
Tweekleurige-
koekoekshommel

Weidehommel

Honingbij

Lichte variant Donkere variant

Viltvlekzandbij

Grote narcisvlieg


