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Wat is een Bijenlandschap, hoe geven we het vorm? 

Ontwikkeld door kennisinstellingen voor dit gebied: 

* Handreiking voor inrichting en beheer voor bestuivende 

insecten

* Trainingsmateriaal 

“Samen werken aan het bijenlandschap”



Handreiking

o Bouwstenen voor ‘t 

bijenlandschap, met 

oppervlakten en 

kwaliteit

o Aanbevelingen voor 

het beheer

o Achtergrond 



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



Denkmodel: sociaal-ecologisch netwerk

baten voor
de regio

landschapsdiensten:

Bestuiving
Honing
Beleving
Gezondheid
Recreatie
Welzijn en beleving
Rentmeesterschap
Educatie
Sporten
Inspiratie
Cultuur, identiteit
Erfgoed
Binding met het gebied
Schone, veilige leefomgeving

Actie en 
samenwerking

Sociaal
netwerk

Kennis

Bijen-
landschap

Bouwstenen bijenlandschap

Training



Ontwikkeld trainingsmateriaal : “Samen werken aan het Bijenlandschap”

- Powerpointpresentatie

- Brochure met infobladen 

- Posters

Te downloaden van /
op te vragen via:
www.groenecirkels.nl
www.bijenlandschap.nl
Sabine.vanrooij@wur.nl

75 dia’s met 
Infoschermen

Op maat te maken voor
planning, inrichting en beheer

http://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Themas/Leefomgeving/Project-Bijenlandschap/Trainingsmaterialen.htm
http://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Themas/Leefomgeving/Project-Bijenlandschap/Trainingsmaterialen.htm
http://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Themas/Leefomgeving/Project-Bijenlandschap/Trainingsmaterialen.htm
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Samen werken aan het 

Bijenlandschap

<Naam Trainer>

<organisatie trainer>

<datum> 



Waarom een Bijenlandschap?  
Voor bestuiving

o Vrucht- en zaadvorming in (moes)tuinen, openbaar
groen en natuur

o Economisch belang: mooiere en betere vruchten

o Wilde, bestuivende insecten zijn effectiever dan
honingbijen!

Honingproductie door honingbijen

o Minder wintersterfte van de honingbijvolken

Aantrekkelijke, bloemrijke leefomgeving!

Waarom een Bijenlandschap? 
Ingedeeld in hoofdstuk met verschillende secties



Bijenlandschap in wording

Waar? 



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



Werktuigen

Werktuigen

Schotelmaaier

Keermachine

Maai-zuigcombinatie

Lichte, kleine machines
(zwaardere machines alleen
met extra-lage drukbanden)

Schotelmaaier en opraapwagen

Bladblazer

Maai-zuigcombinaties

Klepelen

Zware machines

Spaart bodem en ondergrondse
bijennesten, spaart de vegetatie met de 
rupsen en eitjes daarin

Groot deel rupsen overleeft, bodem
verarmt waardoor de vegetatie
bloemrijker wordt

Blaast eitjes en rupsen met maaisel
weg. 

Zuigt eitjes en rupsen met maaisel mee
weg

Vernietigt de vegetatie met rupsen en 
eitjes. Doordat vegetatie blijft liggen
verruigt de vegetatie en wordt deze arm 
aan bloemen

Rijdt bodem en vegetatie kapot , 
verdicht bodem, rijdt ondergrondse
bijennesten kapot

Na maaien / blazen:
maaisel paar dagen laten
liggen, en zo mogelijk
keren voor oprapen: 
rupsen kruipen uit maaisel




