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Hazerswoude-
Dorp

Alphen aan den Rijn

Woubrugge

Meedoen?

Ondernemers op Grote Polder zijn  

van harte uitgenodigd om mee te doen 

aan dit project. Er zijn mogelijkheden 

voor gratis advies en voor een  

financiële bijdrage uit subsidie. 

Heeft u interesse en wilt u weten 

 welke mogelijkheden er voor u zijn? 

Laat het ons dan weten!

Secretariaat BIZ Grote Polder

info@bizgrotepolder.nl
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 1 Heineken Brouwerij

 2 Bentwoud

 3 N11 / Elfenbaan

 4 Park Cronesteyn / ’t Vogelhoff

 5 Ruigekade

 6 Zaans Rietveld

 7 Provinciale wegen N209 en N206

 8 Spookverlaat

 9 Noorder Aa / Geerpolder

 10 Vlietland

  Grote Polder

Een duurzaam
bedrijventerrein

loont!

 Land van Wijk en Wouden
Grote Polder ligt in het Land van Wijk en 

Wouden waarin al vele plekken bijvriendelijk 

zijn ingericht. Heineken, Elfenbaan en Park 

Cronesteyn zijn daar mooie voorbeelden van. 

Grote Polder wil ook bijdragen aan dit netwerk 

met B&B’s voor bestuivende insecten.



  Biodiversiteit en bedrijvigheid  
versterken elkaar

• Een visitekaartje voor uw bedrijf.

•  Onderzoek toont aan: minder ziekteverzuim 

en meer arbeidsproductiviteit.

• Waardestijging grond en bedrijfspanden. 

• Gezonder om in te leven en te werken.

 Waarom is het belangrijk?
Een groot deel van onze landbouwgewassen is 

afhankelijk van bestuiving. Zonder bestuiving is 

er geen oogst. Willen we kunnen oogsten, dan 

hebben we dus bloemen en (wilde) bijen nodig. 

Maar het gaat niet goed met de bij. Daarom 

wordt er in het Land van Wijk en Wouden 

gewerkt aan een bijenlandschap met voldoende 

Bed (nestgelegenheid) en Breakfast (bloemen) 

voor bestuivende insecten. Voldoende bloemen 

door het hele jaar heen, in vroege en late 

voorjaren, en bij goed en slecht weer. 

 Bijenlandschap
De Vereniging BIZ Grote Polder wil graag samen met de 

ondernemers werken aan een duurzaam bijenlandschap 

waar bestuivende insecten genieten van bloemrijke 

plekken. Naast het feit dat het er prachtig uit ziet, levert 

het ook nog eens honing op! Waar denken we aan: 

Bijvoorbeeld nieuwe inrichtingsmogelijkheden voor 

mp-stroken, bij-vriendelijke aanpassing van openbaar  

en privé groen of braakliggende grond omgetoverd  

tot een grote bloemenzee met spannende doorkijkjes.  

Er zijn volop mogelijkheden!

 Het is niet moeilijk!  
•  Plantenbakken en bloemrijke borders.

•  Snoeien ná de bloei.

•  Bloembollen in de bermen.

•  Nestkasten voor vogels, vleermuizen  

en bijen.

•  Wat is er leuker dan een groene 

parkeerplaats met hagen erlangs? 

•  Ander maaibeheer kan er al voor 

zorgen dat bermen en gazons een 

gedaanteverwisseling ondergaan en  

het hele jaar door bloeien.

•  Klimplanten langs de gevel.

•  Een groen dak.

•  Maak een kruidentuin.

 Wat doet de gemeente?
De gemeente Zoeterwoude heeft een groot 

aantal bermen in de regio bijvriendelijk 

ingericht, en werkt met ander maaibeheer  

aan bloemrijke bermen.

Op het bedrijventerrein Grote Polder wil 

de gemeente dat ook toepassen in de 

gemeentelijke groenstroken.
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