
LET’S CREATE A BUZZ!
bouwen aan een bijvriendelijke toekomst





uniek in z’n soort
Het Buginn Bijenhotel is een typisch Nederlands 
product in de vorm van een bouwsteen met 
nestgelegenheid voor wilde bijen, geschikt 
om natuurinclusief te bouwen. Het product 
combineert  functionaliteit en vorm op een 
unieke manier en biedt daarbij eigenschappen 
die van cruciaal belang zijn voor professionele 
toepassing in de openbare ruimte.





een eeuwig leven
Onderhoud is essentieel voor een blijvende 
werking van bijenhotels. Buginn faciliteert dit 
door toepassing van verwisselbare kernen, 
beschermd door een afneembaar design front. 
Hiermee biedt Buginn het enige bijenhotel 
dat geschikt is voor permanente en duurzame 
toepassing in de natuurinclusieve Groene Stad.



In de openbare ruimte of   
daktuin past het bijenhotel 
als veilige stapelmodule. Zo 
wordt grijs weer groen.

In combinatie met 
wilde bloemen creëer je 
een ware oase voor wilde 
bijen. Mooi maar vooral 
zeer effectief.

voor in 
het park

voor in 
de tuin



veelzijdig

De eerste natuurinclusieve 
gevelsteen voor bijen en 
andere insecten ter wereld.  
Functioneel, duurzaam & 
prachtig met groen.

voor in 
de gevel

De modulaire basis biedt diverse mogelijkheden 
om het Buginn Bijenhotel te integreren in 
architectuur of  groenprojecten. Het is geschikt 
om toe te passen in keerwand,  geluidswal, 
viaduct, groene gevel of vrijstaande muur. 
Integratie in straatmeubilair als zitelementen, 
borders of afscheidingen is ideaal als combinatie.



“Wat was het mooi 
om de bijen te zien zoemen 

in onze tuin en ’s avonds in het 
hotel te zien verdwijnen.”

“Het is zo gezellig in de 
diervriendelijke tuin. De bijen zoemen, de 

vlinders fladderen en de vogels zingen. 
Zo leuk om te zien! Superproduct dit kant 

en klare bijenhotel, top!”

“Ik ben superblij 
met Buginn BEE Hotel! Het 

is echt genieten om de bijen op 
en af te zien vliegen van hun ook 

nog eens prachtige design 
hotel!”



*reactie naar aanleiding van “Het Vliegende Startpakket” i.s.m. de ASN Bank, lente 2018

   
“En ook ik geniet 

van dit prachtige Buginn BEE 
Hotel! Ontzettend leuk om te zien 

hoe rap het hotel in gebruik 
werd genomen!”*
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Traditioneel 
bijenhotel

kostenbesparend
Bijenhotels behoeven periodiek onderhoud, 
na plusminus 2-3 jaar is het kernmateriaal op 
of vervuild. In tegenstelling tot traditionele 
bijenhotels, waar het gehele product wordt 
vervangen, zijn bij Buginn de kernen eenvoudig 
vervangbaar. Slimmer en dus goedkoper!



algemene informatie
 
Gewicht:  
Hoogte:  
Breedte: 
Diepte: 
Kleur:  
Diameters: 
 

beton front

Milieuklasse:  
Additieven:
   
kernmateriaal
  
Bamboe / Riet:
Leem: 
Hout: 

eigenschappen basissteen

Druksterkte
- karakteristiek:
- genormaliseerd:
Evenwichtsvochtgehalte: 
Droge volumemassa beton: 
Droge volumemassa steen:  
Afschuifsterkte: 
Brandreactie: 
Wateropslorping: 
Kwaliteitsklasse: 
Metselverband:  

25 kg
216 mm 
390 mm 
190 mm
Beton grijs (standaard)
3 tot 24 mm

  
X0 (no reinforcement)
-

  
Lokaal/EU geproduceerd
EU bodem
Lokaal geproduceerd

6,0 N/mm²
8 N/mm²
≤ 0.45 mm/m
2000 kg/m³
1400 kg/m³
0,15 N/mm²
A1
≤ 8 g/m²s
8/1.4
A2 - B2 - C - D

Onze kernen worden geproduceerd door mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kanaaldiameters 
variëren tussen 2 -12 mm, diepte minimaal 120 mm. 

Op maat gemaakte uitvoeringen zoals pecifieke 
kleuren, afwijkende maatvoering, toepassing van 
logo, etc;  op aanvraag.



Domein van Iedje - Baarle-Nassau



Buginn bijenhotel met rosse metselbij Botanische Tuinen Utrecht



Volvo Ocean Race  - Scheveningen Den Haag



Design  fronts inclusief gepersonaliseerde gravures  Buginn in combinatie met F2facade



www.buginn.nl 
+31 (0)70 890 9516
info@buginn.nl
Lulofsstraat 55 | Den Haag
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