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De rosse metselbij is een veel en graag geziene bewoner van insectenhotels.

•	 	De	rosse	metselbij	vliegt	vroeg	in	het	voorjaar	 
op	diverse	kruiden,	struiken	en	bomen.

•	 	Hoofdvliegtijd	van	de	mannetjes:	half	april.
•	 	Hoofdvliegtijd	van	de	vrouwtjes:	half	mei.

•	 	Nestelt	solitair	in	kleine	holtes	in	dood	hout.
•	 	Foerageert	op	o.a.	witte	dovenetel,	hondsdraf,	 
witte	klaver,	esdoorn,	wilg,	zomereik	en	braam.
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Let bij aanschaf op dat:
• De diameter van de boorgangen maximaal 10 mm is.
•  De aanwezige boorgangen voldoende diep zijn, zodat meerdere nestcellen achter elkaar kunnen 

worden aangelegd.
•  De gaten of stengels aan één kant dicht zijn.  

Anders zullen de bijen niet nestelen.
• De gangen van binnen glad zijn.
•  Een waterdicht afdakje aanwezig is tegen instromend regenwater. Bijen nestelen namelijk droog. 

Op deze manier gaat ook het hout langer mee.

Zorg bij plaatsing van het bijenhotel of het modulaire systeem dat:
•  Het wordt geplaatst (of gehangen) op een zonnige plek met de opening op het zuiden of 

zuidoosten.
•  Voedsel (nectar en stuifmeel) jaarrond aanwezig is binnen een straal van 100 meter. Met name in 

de vorm van inheemse plantensoorten zoals longkruid, koolzaad en vogelwikke.

Voor	metselbijen	zijn	diverse	bijenhotels	en	modulaire	systemen	verkrijgbaar.

•  Ruim niet al het dode hout op, maar zorg in de tuin of op het balkon voor rommelhoekjes met dood 
hout en hoopjes zand. Plaats eventueel ook een schoteltje leem.

•  Bijenhotels en modulaire systemen hebben onderhoud nodig. Hoe vaak, verschilt per type en 
per intensiteit van bewoning. Over het algemeen geldt dat uitgewoonde, vervuilde of kapotte 
nestonderdelen het best in het vroege voorjaar op een beschaduwde plaats kunnen worden 
neergezet. Nog voordat het vliegseizoen begint. Alle nog aanwezige bijen zullen dan het nest 
verlaten. Vanwege de koele omstandigheden vindt dan geen nieuwe vestiging van bijen plaats. 
Op de plaats waar onderdelen zijn weggehaald, kunnen weer nieuwe, schone onderdelen worden 
geplaatst. 

•  Laat in de winter vooral wat uitgebloeide planten staan. Dit geeft de larven en poppen van de rosse 
metselbij de kans om in de holle stengels te overwinteren.

•  Gebruik geen gif tegen insecten of onkruid. Gif wordt slecht afgebroken. DDT blijft bijvoorbeeld vele 
tientallen jaren in de bodem aanwezig. Gif heeft niet alleen een negatief effect op het bodemleven, 
maar bijvoorbeeld ook op de dieren die insecten eten.

Zie ook  
maatregelfactsheet:

• Oranjetipje
• Pissebed
• Oorworm

Insecten en andere bodemdieren zijn de opruimers van de natuur. Ze vormen zelf voedsel voor 
veel andere dieren, zoals vogels, amfibieën en zoogdieren. Weer andere soorten zijn essentieel 
voor de bestuiving van planten; zoals bijvoorbeeld onze groente- en fruitgewassen. Insecten en 
bodemdieren spelen daarom een cruciale rol bij het behouden en beschermen van de biodiversiteit. 
De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Help daarom mee met het beschermen van insecten en 
bodemdieren. Zo draag je actief bij aan het stimuleren van de biodiversiteit!
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