


Groene Cirkels: 
 

o Samenwerking tussen Heineken, Wageningen 

Universiteit / Alterra en de provincie Zuid-Holland 
 

o Een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij, een 

duurzame economie én een aangename 

leefomgeving in de regio Zoeterwoude. Dat zijn de 

ambities waarvoor Groene Cirkels zich inzet. 
 

o Eén van de ambities van Groene Cirkels is het 

realiseren van een ‘bijenlandschap’ in de regio, 

door de provincie, Heineken, andere bedrijven en 

betrokken burgers. 
 

 



o Op basis van een 
gemeenschappelijke 
droom  

o De Heilige Graal 

o Terugdringen 
bijensterfte onder 
10% 

o Kleurrijk landschap 

o De werkwijze: 

oGelijkwaardig 

o Energiek 



Leden Groene Cirkel Bijenlandschap 

o Naturalis 

o Alterra 

o Provincie Zuid-Holland 

o AKZO-Nobel 

o Heineken 

o Imkers 

o IVN 

o Zuid-Hollands 
Landschap 

 

Voorzitter: Laila Driessen, burgemeester Leiderdorp 

Programmamanagement: Stichting Land van Wijk en Wouden 

o Vlinderstichting 

o Hoogheemraadschap 

o Boeren 

o Rijkswaterstaat 

o Fonds 1818 

o Wethouder Alphen 

o Wethouder Zoeterwoude 

o stadsecoloog Zoetermeer 

o Regionaal groen coördinator 
Leiden 

 



Wat is een bijen landschap? 

 
Een landschap waar: 
  

o Bestuivende insecten 

duurzaam voorkomen 

o Mensen het kleurrijk 

landschap kunnen beleven 

o Honing kan worden 

geoogst 
 



Waarom een bijenlandschap? 

o Omdat het nodig is voor 

bestuiving, nu en in de 

toekomst 

o Omdat het mooi is 

o Om honing te kunnen blijven 

oogsten 

o Omdat we er wat aan kunnen 

doen! 



De honingbij 
is in de 

problemen!? 



De wilde bijen 
zijn in de 

problemen!? 
360 soorten! 



vervuiling 
intensieve 
landbouw 

Imker 
(voor honingbij) 

voedselgebrek 

Wat zijn de bedreigingen ? 







Twee soorten netwerken: 
 

o het regionale netwerk waar bestuivers 

duurzaam kunnen voorkomen, het maken van 

een bijvriendelijk landschap 
 

o sociale netwerk van mensen, bedrijven en 

organisaties uit de regio die samen zorgen 

voor de realisatie van het regionale netwerk 

voor bestuiving in het landschap 



1 Heineken Brouwerij 

2 Bentwoud 

3 N11/ Elfenbaan 

4 Park Cronesteyn / 

Oostvlietpolder 

5 Ruigenkade 

6 Zaans Rietveld / N11 

7 N209 en N206 

Provinciale wegen 

8 Spookverlaat 

9 Noorder AA / 

Geerpolder 

10 Vlietlanden 





Bed & Breakfastgebieden met ecoprofielen 

o Ecoprofiel ‘Hommel’: soorten van 
bos en struweel in combinatie met 
droog grasland met droge plekken. 
 

 

o Ecoprofiel ‘Zweefvlieg’: soorten die 
een afwisseling van droog en nat 
grasland met open plekken nodig 
hebben. 
 

 

o Ecoprofiel ‘Pionier’: soorten van 
open terreinen met kale plekken en 
opkomende kruidenbegroeiing. 
 

 

Onderbouwing door Alterra, Naturalis en stichting EIS 

 





 









       IDYLLE 

Bloemen voor vlinders, bijen en mensen 

 











 

58.000 bollen en 1700 

planten voor 

schoolpleinen en 

bijenlinten 

Maar liefst 58 scholen in de regio Holland 
Rijnland en Zoetermeer doen mee aan Bijen 
in de Buurt. Zij helpen  de bijen met in het 
totaal 25.000 bijvriendelijke bollen op hun 
schoolplein. Ook 400 huishoudens langs 
speciale bijenroutes in Alphen, Leiden en 
Zoetermeer doen mee, met bollen of planten. 
De bollen en planten zijn ter beschikking 
gesteld door Fonds 1818 en Provincie Zuid-
Holland.  



 



Bijen herkennen 



 

Welke bij 
bestuift jouw 
aardbei? Zet 
een 
aardbeienplant 
in je tuin en 
doe mee aan 
bijenradar. 

















 



 







 



 



 









 









 




