
Bijenlandschap
Groene Cirkel

Een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij, 
een duurzame economie én een aangename 
leefomgeving in Zoeterwoude: dat zijn de 
ambities waarvoor het initiatief Groene Cirkels, 
gevormd door multinational HEINEKEN, 
provincie Zuid‑Holland en kennispartner Alterra 
Wageningen UR zich inzet.

Bijen, hommels en andere bestuivers zijn onmisbaar voor de 
productie van ons voedsel. Als onze landbouwgewassen niet 
bestoven worden komen ze niet tot ontwikkeling. Appels, 
bessen, peren, aardbeien, niets groeit meer als de bestuivers 
wegvallen. 
Dus help deze insecten en leg een bijenlandschap aan!
Maak je omgeving BEE FRIENDLY.

Help de 
bijen redden!

DE FEITEN

•   80% van de planten (landbouwgewassen én wilde planten 
in Nederland moeten worden bestoven door insecten.

•  Van de 115 belangrijkste landbouwgewassen zijn er 87 
afhankelijk van bestuiving door insecten, anders dragen ze 
geen vrucht!

•  Van de 357 soorten wilde bijen wordt 45% met uitsterven 
bedreigd en is al 10% verdwenen.

•  Er zijn in Nederland 71 soorten dagvlinders en 32% wordt 
met uitsterven bedreigd.

@groenecirkels
www.groenecirkels.nl



HOE KUNNEN WE DE BIJEN HELPEN?
Zorgen voor voedsel! Meer bloemen en vooral meer verschillende 
bloemen. Dat kan op grote schaal. In de Hoeksche Waard en het 
Bentwoud worden grote bijenlandschappen ingezaaid. Met de 
Groene Cirkels Bijenlandschap stimuleren wij het aanleggen van deze 
landschappen.
Maar ook op kleine schaal kun je een verschil maken door een 
bloembak op de stoep te vullen met bloemen voor bijen en vlinders. 
Iedere stap is er één! Al die grote en kleine stukje grond met bloemrijke 
beplanting zijn schakels die er voor zorgen dat de bijen de beschikking 
hebben over een groter gebied en minder kwetsbaar worden.

VOOR MEER TIPS
Kijk op de website: www.groenecirkels.nl of www.bijenlandschap.nl

CHECKLIST VOOR BLIJE BIJEN
Voor de tuin of het balkon:

•  Plant bloemen zoals Lavendel, Korenbloem en Margriet in een 
bloembak of de tuin.

•  Zorg voor nestgelegenheid: zet bijenhotels neer waar insecten in 
kunnen nestelen en overwinteren.

•  Bijen houden van warmte; benut de zonnige plekken voor  
bloemen en nestelgelegenheid.

•    Gebruik geen pesticiden (Daar zijn vogels en egels ook blij mee...)

Voor ‘grootgrondbezitters’ en beheerders van bedrijventerreinen of 
scholen:

•  Kijk naar de standplaats en neem een grondmonster.

•  Zo kun je de juiste planten zaaien die het goed blijven doen.  
Dit bespaart op het onderhoud.

•  Zorg voor beschuttingen, zoals heggetjes zodat insecten, maar  
ook vogels en zoogdieren kunnen overwinteren.

•  Gebruik geen pesticiden. Doordat er meer plantensoorten staan, 
kunnen roofinsecten, vogels, egels en kikkers zich voeden met 
plaagdieren.

•  Haal na eventueel maaien de resten weg, anders komt er alleen 
gras en brandnetel terug of maai niet alle vegetatie in de winter af; 
sommige bijensoorten overwinteren in holle stengels.



Bijenlandschap
Groene Cirkel

Een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij, 
een duurzame economie én een aangename 
leefomgeving in Zoeterwoude: dat zijn de 
ambities waarvoor het initiatief Groene Cirkels, 
gevormd door multinational HEINEKEN, 
provincie Zuid‑Holland en kennispartner Alterra 
Wageningen UR zich inzet.

Bijen, hommels en andere bestuivers zijn onmisbaar voor de 
productie van ons voedsel. Als onze landbouwgewassen niet 
bestoven worden komen ze niet tot ontwikkeling. Appels, 
bessen, peren, aardbeien, niets groeit meer als de bestuivers 
wegvallen. 
Dus help deze insecten en leg een bijenlandschap aan!
Maak je omgeving BEE FRIENDLY.

Help de 
bijen redden!

DE FEITEN

•   80% van de planten (landbouwgewassen én wilde planten 
in Nederland moeten worden bestoven door insecten.

•  Van de 115 belangrijkste landbouwgewassen zijn er 87 
afhankelijk van bestuiving door insecten, anders dragen ze 
geen vrucht!

•  Van de 357 soorten wilde bijen wordt 45% met uitsterven 
bedreigd en is al 10% verdwenen.

•  Er zijn in Nederland 71 soorten dagvlinders en 32% wordt 
met uitsterven bedreigd.

@groenecirkels
www.groenecirkels.nl




