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Inhoud presentatie 

•Landschapselementen die kunnen bijdragen aan een gezonde bijenstand 

• Bermen en graslanden 

• Bloemrijke ruigten 

• Akkerranden en bloemakkers 

• Houtige begroeiingen en zomen 

 

• Wat kunnen burgers en grondbezitters doen voor biodiversiteit en bijen 

• Tuinen 

• Boerenerven en tuinen op het platteland 

• Bedrijventerreinen 

• Zelfbeheer kleinschalige groene elementen in de openbare ruimte 



Boerenwormkruid is een drachtplant voor honingbijen,  

zonder stuifmeel geen bijen  



maar wordt ook door wilde bijen bezocht zoals wormkruidbij 



Bloemrijke vegetaties zijn niet alleen goed voor bijen, maar ook voor 

dagvlinders en andere insecten. 

 

Heel veel andere insecten en spinnen die in bloemrijke vegetaties 

voorkomen zijn voedsel voor vogels.  

 

Bloemrijke vegetaties die niet te vroeg worden gemaaid leveren zaden die 

door vogels worden gegeten. De putter en de huismus zijn daar voorbeelden 

van.  

 

Ook veel bomen en struiken die voor de bloemen of de bessen worden 

aangeplant trekken vogels aan.  

 

Plekken waar bijvoorbeeld bramen groeien, zijn niet alleen goed voor de 

bloembezoekende insecten, maar bieden ook nestgelegenheid voor vogels 

en schuilplaatsen voor zoogdieren.  

 

Dus… als het goed gaat met de honingbij gaat het met heel veel andere 

dieren ook goed.  

Win-win situatie van een bloemrijk (bijenvriendelijk) landschap 



Een berm rond 1990 in Veenendaal, zo moet het niet. 



Dit is het meest eenvoudige dat haalbaar is (Veenendaal, 1999). Gewone huis, 

tuin en keukenplanten, maar wel belangrijk voor bijen en biodiversiteit. 



Grasland- en heidevegetaties  

Bloemrijke graslandvegetaties zijn van grote betekenis voor bloembezoekende 

insecten.  De groene delen van de planten zijn als voedsel ook zeer  belangrijk  

voor andere ongewervelde dieren.  

 

Overstaand grasland inclusief graspollen biedt een divers microklimaat voor 

kleine dieren. Voor zaadetende dieren waaronder insecten, vogels en muizen 

zijn overblijvende vegetaties onmisbaar. 

 

De meest gestelde vraag is: wanneer en hoeveel  keer per jaar moet er worden 

gemaaid?  

  

De planten geven zelf het antwoord, maar het grote probleem is, dat veel 

beheerders de taal van de planten niet meer kunnen verstaan. Het beheer 

wordt vaak door computers en  abstracte  schema’s bepaald. Ook over de 

uitvoering is nog wel iets te zeggen, maar dat zullen we in verband het deze 

feestelijke dag niet doen.  Laten we luisteren naar een aantal planten! 

 



Jacobskruiskruid: meestal op droge, 

schrale  bodems.  Maar vaak ook rijkere 

bodems. Beheer is kansrijk 

Bezemkruiskruid: een pionierplant; vaak 

ook in open grasland. Op zowel droge als 

vochtige plekken. Weinig betekenis voor 

graslandbeheer. 



Gele morgenster heeft duidelijk afgescheiden lint- en buisbloemen,zeer grote 

pluizenbollen, het blad is langwerpig en ongedeeld. Op vochtige tot droge 

matig voedselrijk bodem. 



Vlasbekjes komen voor op vrij droge, matig voedselrijke bodem. Een belangrijke 

hommelplant, die na het hommelbezoek ook druk door Honingbijen wordt bezocht 



Gewoon knoopkruid komt op veel plekken op matig voedselrijke grond voor. Het is 

een belangrijke plant voor bijen en vlinders.  Vegetatie waarin deze  plant 

voorkomt zou 1 x per jaar kunnen worden gemaaid, maar dat hangt ook af van de 

andere soorten.  



Brunel is een soort van vochtige, matig voedselrijke bodems. Als deze soort 

voorkomt is een bloemrijke vegetatie tamelijk kansrijk.  



Gewone berenklauw, links, groeit op vochtige, vaak zeer voedselrijke bodem 

Gewone engelwortel, rechts, vaak op natte voedselrijke bodem 



Als  we aan het Gooi en omstreken denken, komt de hei in beeld. Veel hei is de laatste 

eeuw  verdwenen, maar de restanten daarvan zijn nog steeds van belang voor bijen.  

Stichtse Rotonde bij Amersfoort. Op deze plek: heidezijdebij en heidezandbij. 



Heide zandbij 



Biggenkruid  een soort die het meest op zandige bodems  voorkomt, moet een- of  

tweemaal per jaar worden gemaaid.  



Oorspronkelijk was deze zandige grond voedselarm en zuur, maar door omgevingsfactoren is 

de bodem matig voedselrijk geworden en vormt zo een favoriete plek voor stijf havikskruid.  

Deze vegetatie hoeft eenmaal per jaar te worden gemaaid.(Oosterwolde 1997).  



Toepassing akkeronkruiden en pionierplanten in de stad 

 

•Braakliggende terreinen 

•Open bermen 

•Nieuwe geluidswallen 

•Jonge aanplant 

 

Deze begroeingen zijn heel goed voor honingbijen, maar altijd zeer tijdelijk 

en leveren op het gebied van duurzame biodiversiteit meestal bitter weinig 

op. 

 



Maassluis rond 2000 



Schiedam rond 1990 



Ruigten zijn met betrekking tot 

biodiversiteit , door hun 

duurzaamheid aanzienlijk 

beter. 

 

Voor honingbijen, vormen ze een 

hoogzomer- en/of nazomer- 

dracht. 

 

 



Grote kattenstaart in het stadspark van Veenendaal (2010) 

  

 



Koninginnekruid in Breda, kan ook goed op klei, maar zo dominant is vaak niet wenselijk.  



Wat kunnen burgers en  grondbezitters doen om de 

biodiversiteit te verbeteren? 

•Tuinen 

•Boerenerven en plattelandstuinen 

•Bedrijventerreinen 

•Zelfbeheer door burgers 

 



Voortuin in een gewone straat 



Een echte bijentuin met volop bijenplanten, maar er komen ook vlinders.  (Schildwolde 

2009) 



Een fragment van een klein, maar bloemenrijk volkstuincomplex met Rudbeckia fulgida en 

Aster novae-anglica (Slochteren 2009). 



Zelfbeheer, bewonersparticipatie, burgerinitiatieven 

Burgers kunnen zelf veel doen aan de kwaliteit van de woon- en 

leefomgeving 

Het grootste probleem is de continuïteit van de betrokkenheid.  

Zelfbeheer, bewonersparticipatie moet worden begeleid.  

Gemeenten/woningbouwcorporaties moeten actief beleid voeren om 

dat te kunnen realiseren. 

Gemeenten/woningbouwcorporaties moeten ook de helpende hand 

bieden bij grote onderhoudsbeurten in het voor- en najaar.  

. 



Deze border bevat voornamelijk drachtplanten, maar wordt ook door vlinders 

bezocht (Deventer 2002) 



Sedum telephium trekt veel bijen en vlinders aan. Deze plant wordt hier door 

andere drachtplanten omringd. (Deventer 1996) 



Ook op grotere schaal is zelfbeheer mogelijk zoals in het Sarphatipark in Amsterdam 



Ca. 30  bewoners uit de buurt planten hier bollen voor bijen.  Maar ze doen dat ook 

om de kwaliteit van hun eigen leefomgeving te verbeteren.  ............................. 



.....want waar bijen zoemen is het bloemrijk 

 

Waar het bloemrijk is, staat de leefbaarheid vaak op een hoger niveau.  

Drachtverbetering is daarom niet alleen goed voor bijen, maar misschien nog veel 

meer voor mensen.  

 

Dus heeft  de bijenhouderij  niet alleen maar betrekking op bestuiving en het winnen 

van honing, waar het meestal mee wordt geassocieerd 

 

Maar ook op de kwaliteit van het landschap 

en  

 de leefbaarheid hiervan 

 

Alleen al om die reden wens ik de  

 

Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland Laren-Blaricum 

 

Nog een lang bestaan toe 
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