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Waarom? 



Voor welke soorten?  
Bijen
o 358 soorten in Nederland: 1 honingbij + 357 wilde bijensoorten

(waaronder Hommels)

Voor welke soorten?
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Voor welke soorten?  
Zweefvliegen
o 330 soorten

Voor welke soorten?

Foto’s Roy Kleukers

Belangrijke bestuivers én bladluisbestrijders



Voor welke soorten?  

Dagvlinders
o 71 soorten in Nederland
o 32% bedreigd
o Voedsel: nectar, rupsen op diverse planten

Voor welke soorten?



Bestuivers voor belang voor Bestuiving: 

o Van planten – struiken – bomen in de natuur

o Economische meerwaarde voor fruitteelt:
25% van winst fruittelers door wilde bestuivers!

Zweefvliegen:
o Natuurlijke plaagonderdrukking  akkerbouw



Alleen windbestuiving Wind+insecten

Appel (Elstar) Peer (Conference)

Productiewaarde

Totaal 16249 euro / ha 26708 euro /ha

Bijdrage alle bestuivers 51% 18%

Bijdrage wilde bestuivers 32% 11%

Netto winst

Winst bij vrije bestuiving 1041 euro / ha 6077 euro / ha

Winst zonder bestuivers ‐2053 euro / ha (‐297%) 3534 euro / ha (‐42%)

Winst zonder wilde bijen ‐875 euro / ha (‐184%) 4375 euro / ha (‐26%)



Het landschap door de ogen van bestuivers

Het landschap door de ogen van bestuivers

Voedsel (bloemen)

Van belang voor bijen, zweefvliegen en vlinders
• Variatie in plantensoorten (kruiden, struiken, bomen)
• Variatie in bloeitijd
• Bloei van vroeg voorjaar tot in nazomer



Het landschap door de ogen van bestuivers

• Open, zandige plekjes
• Zonbeschenen hellingen
• Struweel met overjarige

takken (holle stengels)
• Dood hout (incl. bijenhotels)

Nestelplekken bijen

Het landschap door de ogen van bestuivers



Foto’s Pieter van Breugel

500 m

VoedselNestelplek

Het landschap door de ogen van bestuivers

Bijen meest veeleisend: nestelplek & voedsel moeten dicht bij elkaar liggen
(max. afstand per soort verschillend). 
Voor zweefvliegen en vlinders is dit minder van belang.

Het landschap door de ogen van bestuivers



Wat is er nodig? 



Bouwstenen bijenlandschap
Een regionaal netwerk van leefgebieden voor bestuivende insecten, dat 
ons bestuiving, honing en een prettig leef‐ en werkomgeving levert

Het bijennetwerk bouwen we op uit: 

Bed & Breakfast gebieden

Verbindend landschap met stapstenen

Bij‐tankstations

Bed & Breakfast gebied
Nestelplekken met
voldoende
voedselplekken
bínnen 500 meter 
(>10% van 1 km2)

Bouwstenen bijenlandschap



Graslandverbinding: begroeiing met bloemrijk, nat of droog, grasland 

Verbinding met struiken: bloemrijk grasland afgewisseld met bosjes of struiken

Bouwstenen bijenlandschap: 
Verbindend Landschap 
Stapsteen om de kilometer of vaker:
0.5 ha (of meer) Bij‐ en vlindervriendelijk beheerd grasland

Onderbreking van
maximaal 100 m mag

Bijvriendelijk beheerde groenstrook
van 5 m breed of meer

Bouwstenen bijenlandschap



Bijvriendelijk beheer = 

2x per jaar maaien

maaisel paar dagen laten liggen

maaisel afvoeren 

gefaseerd maaien (15-30% laten staan)

licht materieel

Gebruik geen chemische 
bestrijdingsmiddelen!



Bijvriendelijke bermen
Maatregel Reden Niet zo Maar zo
Maai altijd
gefaseerd: 
minstens 15% 
laten staan bij
elke maaibeurt

Behoud van 
voedsel (bloemen) 
en nestel- en
schuilplekken voor
bijen e.a. dieren

Voer het maaisel
af

Voedselarmere 
bodem zorgt voor  
diverse vegetatie 
en meer bloemen

Gebruik licht
materieel

Zware machines 
vernietigen 
bodemnesten 
bijen

Bijvriendelijke bermen
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Bijvriendelijk openbaar groen
o Inrichting

o Gebruik inheemse bomen, struiken en kruiden

o Beheer
o Maai gefaseerd
o Werk kleinschalig (variatie in hoogte en structuur vegetatie, meer

bodemreliëf)
o Gebruik geen gif

Bijvriendelijk Openbaar groen



• Creëer kale bodem op zonnige, bij 
voorkeur steile plekken

• Zorg voor overjarig struweel en 
dood hout (boomstronken)

• Dood hout niet mogelijk? Dan 
bijenhotels!

Bijvriendelijke inrichting

Nesteldijkje Dood hout
Bijvriendelijke inrichting

Sleutelwoorden:
• Kleinschalig (mozaïek)
• Aandacht voor

nestelplaatsen
• Bloemrijk in alle seizoenen



Hoe krijg je 
het voor elkaar? 



Maar: keten zo sterk als de zwakste schakel...

Betrokken mensen met kennis in héle keten nodig

Betrek de hele keten



Ook binnen je organisatie

Want vele afdeling hebben raakvlakken met een bijenlandschap
En kunnen helpen of kunnen verstoren

Betrokken mensen met kennis in héle keten nodig

Betrek de hele keten



Betrokken mensen in de héle keten nodig
 Veranker ambitie Bijenlandschap in bestek

Betrek de hele keten

 Houd betrokken en streng toezicht en beloon waar mogelijk

 Frequent en betrokken overleg tussen opdrachtgever en aannemer

 Deel je ambitie met je buren, burgers en klanten

Werk samen met burgerinitatieven en bedrijven



Betrokken mensen in de héle keten nodig
 Verbind het bijenlandschap aan andere ambities

Waterbeheer, 
waterkwaliteit

Sport en
gezondheid

Recreatie

Cultuurhistorie

Educatie

Leven in een
veilig milieu

Betrek de hele keten



Baten van het bijenlandschap
“Bestuiving door hommels bespaart de Nederlandse 
tomatenteelt tussen de 12,9 en 38,1 miljoen €/jaar.”

“Actief randenbeheer: Lagere kosten voor zuivering 
oppervlaktewater door minder bestrijdingsmiddelen.“

“Natuurgebieden, parken, bomen en tuinen vormen een 

vluchtheuvel voor de geest.”

“Natuur nodigt uit tot buitenspelen. Kinderen die lekker in 

beweging zijn kunnen daarna beter leren.”

Investeren in landschap en biodiversiteit loont!

“Mensen die in een groene omgeving wonen, voelen 

zich niet alleen gezonder, ze zijn het feitelijk ook.”

Kosten en baten



www.wegwijzerbestuivers.nl



Bedankt!

Wegwijzerbestuivers.nl
Kennisimpulsbestuivers.nl
Bijenlandschap.nl
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Sabine.vanrooij@wur.nl


