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Hallo bijen en insecten liefhebbers!  
Dit is de nieuwsbrief van Arnhem Zoemt met informatie over wilde bijen en andere 
insecten. Veel lees en kijkplezier!  
   
Volg ons op Facebook of Instagram of kijk op de website.www.arnhemzoemt.nl  
 
Project "Adopteer een bij" gaat van start 
Adopteer een bij, hoe werkt dat?  
Wilde bijen moeten veel bloemen bezoeken om eten te krijgen. Ook moeten de bloemen 

niet te ver weg staan, dus in de buurt. De stad wordt steeds belangrijker voor de wilde bij 

omdat de landbouw onvoldoende voedsel aan de wilde bij geeft. Ook in natuurgebieden is 

er steeds minder voedsel beschikbaar. 

Arnhem Zoemt heeft het project ‘Adopteer een bij’ opgezet. Een buurt, een wijk of 

moestuinvereniging kiest een bepaalde bij die hoort bij de omgeving. Arnhem Zoemt 

kweekt, samen met de bewoners, planten op waar de bij van kan leven. De planten worden 
in de tuinen of in de omgeving geplant. 
  

Moet je alles zelf uitzoeken?  
Zeker niet! Arnhem Zoemt komt een keer langs om informatie te geven en te adviseren 

welke bij je het beste kunt adopteren. En van welke planten de bij leeft. Ook helpen we je 

met het kweken van planten. Op onze mooie website staat veel informatie. De stappen die 

https://www.facebook.com/Arnhemzoemt/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/arnhemzoemt/
http://www.arnhemzoemt.nl/
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je kunt nemen, een kaart waar en welke bijen er geadopteerd zijn, info over bijen en hun 

leefgebied, welke waarnemingen er zijn en waar je tuinen kunt bezoeken om ideeën op te 

doen. 
 

Help ik alleen de bij die ik adopteer? 
De meeste bijen eten van verschillende planten. En niet alleen bijen, maar ook vlinders en 

andere insecten. Dus de planten je die zet, helpen veel soorten. Dat zul je ook zien 

wanneer de planten bloeien. Het is leuk om te kijken welke bijen en vlinders er op bezoek 
komen. Maak een foto en stuur deze naar arnhemzoemt@gmail.com   

 

 

De lookmaskerbij is één van de adoptiesoorten. Deze soort komt voor op de planten kraailook, bieslook 

en daslook, maar ook op de prei en ui (mits je deze laat bloeien en niet in de soep gooit). Foto: Dick 

Belgers  
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We hebben zakjes bloemenzaad van de 

pollinators gekregen. Wil je een gratis 

zakje? Stuur ons een email en dan kan je 

het later komen ophalen in Arnhem-

Noord. Of kijk op de website van Nudge 

voor andere afgifte punten.  
 

 

We zien elkaar minder deze lente en zomer 

Door het coronavirus zijn markten, evenementen en bijeenkomsten afgelast. Hou onze 

website in de gaten voor actuele informatie. Zo weet je wanneer je ons kunt 

ontmoeten.  

 

 

 

Tips: 
Kijk nu eens of je bijen ziet op de 

paardenbloemen, hondsdraf en de paarse 

dovenetel. Vroege bloeiers die voor veel bijen 

belangrijk zijn. Foto: Astrid Boerkamp 

   

 

 

Het Oranjetipje, die vooral op de look zonder look 

en de pinksterbloem zit, vliegt binnenkort weer 

rond. Toch zijn dit niet de enige waardplanten 

van de vlinder, je kan de eitjes ook op andere 

kruisbloemigen zoals torenkruid, judaspenning en 

damastbloem vinden. Foto: Astrid Boerkamp  
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