
De grote wolbij 
 

 

De grote wolbij is een opvallende, tamelijk grote geelzwarte bij die je 

in stedelijke  omgeving nog redelijk goed kunt vinden. Vooral als er veel 

bloemen zijn. Het vrouwtje gebruikt deze niet alleen voor nectar en 

stuifmeel, maar ook voor haar nest. Ze knipt met haar kaken 

plantenharen van bladeren en stengels van bijvoorbeeld prikneus, 

ezelsoor, slangenkruid en stinkede ballote. Het nest maakt ze in 

bovengrondse holten in muren, dood hout en holle stengels.  

 

 

 

Foto: M. Reemer 

Bedreigd of niet?  

De grote wolbij is een algemene soort die in Overijssel recent is toegenomen 

Wanneer vliegen ze?  

De vliegperiode is van mei-september 

Hoe help je?  

De grote wolbij help je door de juiste planten in tuin of bloemperken te zetten, zoals prikneus, ezelsoor en slangenkruid. Daarnaast kan 

een bloempot op de kop al een prima nestplek zijn voor de grote wolbij.   

Voor meer informatie bezoek onze website www.bijenbewegingoverijssel.nl 

http://www.bijenbewegingoverijssel.nl/


 

De rosse metselbij 

 

 

De rosse metselbij heeft een wollig behaard achterlijf met zwart en 

oranje banen. Bij mannetjes valt het wit behaarde gezicht op. Je vindt 

deze soort zowel in stad als in buitengebied. Door de rosse metselbij al in 

maart vliegt zijn vroegbloeiende planten belangrijk. Deze bij is ook 

belangrijk voor de bestuiving van koolzaad, fruitbomen en bessen. Het nest 

maakt ze in bijvoorbeeld holle plantenstengels, gaten in dood hout, rieten 

daken en bijenhotels.  

 

Foto: M. Reemer 

Bedreigd of niet?  

De rosse metselbij is een algemene soort die in Overijssel veel voorkomt in stad en buitengebied. Onlangs sterk toegenomen. 

Wanneer vliegen ze?  

De vliegperiode is van maart-juni 

 

Hoe help je?  

Zorg voor vroegbloeiende tuinplanten, struiken en bomen zoals appel, prunus, peer of wilg. En maak een bijenhotel en plaats die op een 

zonnige plek.    

Voor meer informatie bezoek onze website www.bijenbewegingoverijssel.nl 

http://www.bijenbewegingoverijssel.nl/


De ranonkelbij 
 

 

De ranonkelbij is een slanke, zwarte bij met duidelijke witte 

haarbandjes op het achterlijf. Het is een bedriegde soort die voor 

stuifmeel volledig afhankelijk is van boterbloemen. Favoriete 

nectarplanten zijn ereprijs, roos en valeriaan. Je vindt de ranonkelbij 

vooral in het buitengebied bij bosranden en  kleinschalige agrarische 

gebieden en af en toe in stedelijk gebied.  Ze nestelen in in holle 

stengels en in dood hout met natuurlijke of kunstmatige gaten.  

 

Foto: J. T. Smit 

 

Bedreigd of niet?  

De ranonkelbij is een kwetsbare soort,  die sterk is afgenomen en op de Rode Lijst staat. De soort is gezien bij Enschede, Sallandse 

Heuvelrug, Zwolle, Hezinge, Ootmarsum, Deventer en Heino.   

Wanneer vliegen ze?  

De vliegperiode is van mei-juni 

 

Hoe help je?  

Laat boterbloemen bloeien en zorg voor voldoende nestgelegenheid zoals dood hout.  

Voor meer informatie bezoek onze website www.bijenbewegingoverijssel.nl 

http://www.bijenbewegingoverijssel.nl/


De gewone slobkousbij 

 

 

De gewone slobkousbij is een middelgrote zwarte bij met smalle witte 

haarbandjes op het achterlijf. Opvallend zijn de ‘slobkous achterpoten’. 

Je vindt de grote slobkousbij in het buitengebied in natte gebieden waar 

veel grote wederik groeit, zoals greppels, oevers van sloten, beken, 

plassen en uiterwaarden. De wederik levert stuifmeel en olie, maar nectar 

verzamelt de gewone slobkousbij van bloemen van braam, distel, rolklaver, 

sporkehout, watermunt en wilgenroosje. Nesten worden ondergronds 

gemaakt, vaak op een helling van een oever of langs een pad. 

 

 

Foto: M. Reemer 

Bedreigd of niet?  

De gewone slobousbij is een in Overijssel vrij algemeen voorkomende soort, die zich recent heeft uitgebreid.    

Wanneer vliegen ze?  

De vliegperiode is van juni-augustus 

 

Hoe help je?  

Maai slootkanten pas als de wederik, kattenstaarten en andere oeverplanten zijn uitgebloeid. Zorg ook voor zandige, zonnige 

nestgelegenheid.   

Voor meer informatie bezoek onze website www.bijenbewegingoverijssel.nl 

http://www.bijenbewegingoverijssel.nl/


De heidezandbij 
 

 

De heidezandbij is een middelkleine zandbij met bandjes van korte 

lichtbruine beharing op het achterlijf. Je herkent ze gemakkelijk aan 

de latere vliegtijd en de gebondenheid aan heideterreinen. De 

vrouwtjes verzamelen uitsluitend stuifmeel van struikheide. De nesten 

worden op zandige plekken tussen of nabij struikheide gemaakt.  

 

 

Foto: J.T. Smit 

 

Bedreigd of niet?  

De heidezandbij is een kwetsbare soort en staat op de Rode Lijst. Deze bij vind je vrijwel alleen op binnenlandse zandgronden. In 

Overijssel is het een algemene soort die is toegenomen.      

Wanneer vliegen ze?  

De vliegperiode is van juni-oktober 

 

Hoe help je?  

Zorg voor vitale bloemrijke heideterreinen met open zandige en zonnige plekken voor nestgelegenheid.    

Voor meer informatie bezoek onze website www.bijenbewegingoverijssel.nl 

http://www.bijenbewegingoverijssel.nl/


 

De heidewespbij 
 

 

De heidewespbij is een middelkleine weinig behaarde wespbij met 

opvallende zwart-gele tekening. De poten zijn opvallend oranje en de 

antennes overwegend zwart met een oranje basis. Het is een 

broedparasiet van de heidezandbij, wat betekent dat ze hun eieren in 

het nest van de heidezandbij leggen. De heidewespbij vind je dan ook 

bij heideterreinen als de struikheide bloeit, net als de heidezandbij.  

 

Foto: J.T. Smit 

 

Bedreigd of niet?  

De heidewespbij is een algemene soort. In Overijssel is de heidewespbij in vrijwel alle heideterreinen aangetroffen.  

Wanneer vliegen ze?  

De vliegperiode is van juni-september 

 

Hoe help je?  

Zorg voor vitale bloemrijke heideterreinen met meer dan alleen bloeiende struikheide. 

Voor meer informatie bezoek onze website www.bijenbewegingoverijssel.nl 

http://www.bijenbewegingoverijssel.nl/


De veenhommel 

    

 

De veenhommel is een relatief kleine hommelsoort, lang behaard en 

met helder gele banden. Deze bijen vind je vooral in moeras- en 

veengebieden en vochtige heidegebieden. Voor voedsel en stuifmeel 

vliegt de veenhommel op veel verschillende bloemen en struiken, zoals 

wilg, distels, heide, klaver, braam en schermbloemigen. De nesten zijn 

veelal ondergronds, bijvoorbeeld in een verlaten muizenhol.  

 

 

Foto: J.T. Smit 

Bedreigd of niet?  

De veenhommel staat op de Rode lijst als een kwetsbare bijensoort. Toch is het een nog vrij algemene soort, die verspreid in Overijssel 

voorkomt. De soort is in aantal ongeveer gelijk gebleven.   

Wanneer vliegen ze?  

De vliegperiode is van maart-september 

 

Hoe help je?  

Zorg van maart tot en met september voor voldoende bloeiende bloemen in de directe omgeving van moeras-, veengebieden en 

heideterreinen.  

Voor meer informatie bezoek onze website www.bijenbewegingoverijssel.nl 

http://www.bijenbewegingoverijssel.nl/


De moshommel 
 

 

De moshommel is de meest zeldzame van onze Overijsselse troetelbijen. 

Opvallend is de diep oranjebruine en gelijkmatige beharing op het 

borststuk en lichtere achterlijf waarop slechts vage bruine haarbandjes 

te zien zijn. De moshommel vliegt vooral in vochtige, half open tot zeer 

open landschappen en bloemrijke graslanden en bermen. Ze nestelen 

bovengronds in zelfgemaakte nesten van mos en plantenmateriaal. De 

moshommel is qua bloemen niet heel kieskeurig. Ze gebruiken onder 

andere klaver, wikke, distel, kaardebol, braamslangenkruid, zandblauwtje 

en kievitsbloemen.  

 

Foto: M. Reemer 

Bedreigd of niet?  

De moshommel is een sterk bedreigde soort die slechts enkele keren gezien is in de Wieden-Weerribben, bij Zwolle en Windesheim.    

Wanneer vliegen ze?  

De vliegperiode is van maart-september 

 

Hoe help je?  

Zorg van maart tot en met september voor voldoende bloeiende bloemen in uiterwaarden en laagveengebieden.   

Voor meer informatie bezoek onze website www.bijenbewegingoverijssel.nl 

http://www.bijenbewegingoverijssel.nl/

