
 

 

     

Helpdesk-adviezen Bijenlandschap en kennisimpuls Bestuivers  
t/m augustus 2019 
 

 
Overzicht Adviezen Helpdesk Groene Cirkel Bijenlandschap 

https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/nl/ggb/Bestuivers/Helpdesk-1/Adviezen.htm  
(onder de tabel, vanaf p. 4, meer informatie per advies) 

 

2019   

5 37 De bijvriendelijke geluidswal bij Farm Frites Link 

4 36 4000 m2 dijkvak voor wilde Bijen Link 

3 35 Natuurspeeltuin Voorschoten als speelplek voor wilde Bijen Link 

2 34 Welke kansen zijn er voor wilde bijen in het Plassengebied Reeuwijk e.o.? Link 

1 33 Bollenpolder van de toekomst, wat kun je doen voor wilde bijen? Link 

2018   

10b 32 Van transferium Alphen a/d Rijn tot aan Rotterdam: wat te doen voor wilde bijen in de 
Groene Corridor langs de Gouwe Link 

10a 31 Nestelgelegenheid voor wilde bijen langs de Gouwe binnen de Groene Corridor Link 

9 30 Adviezen voor een bijenrijker Vak 1 van de Elfenbaan Link 

8 29 Hoe kunnen zonneweides op voormalige vuilstortlocaties worden ingericht voor wilde 
bijen? Link 

7 28 Wilde bijen in de Duurzaamste Kilometer van Nederland Link 

6 27 Gemeente Lansingerland zet zich in voor wilde Bijen Link 

5 26 Toekomstige groendaken op Leidse bioscopen voor wilde Bijen Link 

4 25 Naar een bijvriendelijk molenbiotoop rondom de Vrouwgeestmolen in Alphen a/d Rijn Link 

3 24 Welke bij-vriendelijke inrichting en beheer is mogelijk bij de herontwikkeling van de 
Nieuwe Driemanspolder? Link 

2 23 Omvorming van kwekerij en weiland naar 6 hectare nieuw bijenlandschap in de gemeente 
Wassenaar? Link 

1 22 RijnlandRoute voor wilde bijen. Wat zijn de mogelijkheden? - link 

2017   

10 21 Combineren van fietsroutes en bijenlinten in Duin Horst & Weide - link 

9 20 Handhaven bloemrijke bermen in gemeente Zoetermeer - link 

8 19 Bijvriendelijke voorbeeldtuin hoveniersbedrijf Rens de Rooij - link 

7 18 De bijvriendelijke tuin van de familie De Boer - link 

6 17 Bijvriendelijk bedrijfsterrein firma TIB De Boer - link 

5 16 Steilrand Noordwijk als ecologische verbindingszone voor wilde bijen - link 

4 15 Kansen voor bestuivers in Leiden Bio Science Park - link 

https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/nl/ggb/Bestuivers/Helpdesk-1/Adviezen.htm
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/f/6/f/c63b930b-e583-4723-bd6e-99c6c685ce10_2019-5%20GC%20Bijenadvies_De%20bijvriendelijke%20geluidswal%20bij%20Farm%20Frites_definitief_5-7-2019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/e/4/6/f1c33a20-d31e-4afe-801e-39d6d782f5b0_2019-4%20GC%20Bijenadvies_4000m2%20dijkvak%20voor%20wilde%20bijen_definitief_3-7-2019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/6/0/4/4d8ca488-e2d5-4f04-94ab-426ab7c8700b_2019-3%20GC%20Bijenadvies_Natuurspeeltuin%20Voorschoten%20als%20speelplek%20voor%20wilde%20bijen_def_27-6-2019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/b/6/d/9502f893-60b7-48d2-97a8-b065823f109f_2019-2%20GC%20Bijenadvies_Plassengebied%20Reeuwijk_definitief_18-6-2019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/5/1/3/57576752-e881-4780-89ac-7052926aea17_2019-1%20GC%20Bijenadvies_Bollenpolder%20van%20de%20toekomst_definitief_20-5-2019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/4/8/a/8a82efe2-604c-4e41-8f84-32f42e1bafdf_2018-10b%20GC%20Bijenadvies_Groene%20Corridor%20langs%20de%20Gouwe%20van%20Transferium%20tot%20aan%20Rotterdam_definitief_22062019%282%29.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/3/3/8/1e55335f-fe62-42c3-b102-99a98e7cff4b_2018-10a%20GC%20Bijenadvies_Groene%20Corridor%20nestelgelegenheid%20langs%20de%20Gouwe_definitief_05032019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/c/a/d/92535fa2-601e-4d42-919a-a15afbd59135_2018-9%20GC%20Bijenadvies_Elfenbaan%20Vak%201_definitief_06032019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/e/d/d/cff7d4e8-9db3-46ae-9eb0-71569fce61b1_2018-8%20GC%20Bijenadvies_Zonnepanelen%20en%20wilde%20bijen%20in%20Teylingen%20en%20Noordwijk_definitief_05032019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/f/e/2/3190eb6f-ac45-4a60-8970-be6b3e7e5dc8_2018-7%20GC%20Bijenadvies_Duurzame%20kilometer_definitief_09032019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/a/7/2/f327926a-fbbb-4d52-a9d6-fdb736512e0e_2018-6%20Bijenadvies%20Gemeente%20Lansingerland_def_05022019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/e/8/2/0b0c6dc5-2612-493b-a4ce-8538f5e5dd6b_2018-5%20GC%20Bijenadvies_Groendaken%20op%20Leidse%20bioscopen%20voor%20wilde%20bijen_def_06022019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/0/8/5/6e12903f-3aee-413f-9809-42c0ae922724_2018-4%20Bijenadvies%20Molenbiotoop_def_06022019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/a/b/6/2c935fe6-206d-4b71-a032-05b54b7aab8b_2018-3%20Bijenadvies%20Nieuwe%20Driemanspolder_def_08022019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/4/7/8/d8e5386d-06cf-4c8e-b306-b2dd61570ef3_2018-2%20Bijenadvies%206%20ha%20bijenlandschap%20erbij%20in%20Wassenaar_def_06022019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/f/9/d/e13f33e3-b6a1-4729-8c34-fb44d30bce3b_2018-1%20Bijenadvies%20Rijnlandroute_def_24082018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/e/3/0/41b971bf-7af6-497f-be13-2ef8a8466fb8_2017-10%20Bijenadvies%20Bijenlint%20Duin%20Horst%20en%20Weide_def_13022018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/c/5/5/1a1949fd-2560-4703-a060-a857ca245353_2017-9%20Bijenadvies%20gemeente%20Zoetermeer%20bloemrijke%20bermen_def_16012018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/5/b/8/e1a65670-ca5c-4388-adc5-c00d2989fb15_2017-8%20Bijvriendelijke%20voorbeeldtuin%20hoveniersbedrijf_def_12012018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/6/a/8/ca59aa96-d4e8-4344-9b2d-ca65e5882622_2017-7%20Bijenadvies%20De%20bijvriendelijke%20tuin%20van%20familie%20De%20Boer_def_16012018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/0/2/5/2caa6c2a-09ad-456f-959a-d8df776c958b_2017-6%20Bijenadvies%20TIB%20De%20Boer%20bedrijfsterrein_def_16012018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/8/2/6/38c1da12-de3c-4c44-b142-be0e982c8318_2017-5%20Steilrand%20Noordwijk%20als%20EVZ%20voor%20wilde%20bijen_def_22112017.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/e/9/a/c26cfd5c-1313-4486-86c3-c7a0c56962b0_2017-4%20Bijenadvies%20Bio%20Science%20Park%20Leiden_def_02112017.pdf


 

 

     

 
 

3 14 Hoogheemraadschap - Bijvriendelijke natuurvriendelijke oevers - link 

2 13 ProRail spoorberm traject Alphen a/d Rijn – Leiden - link 

1 12 Klinkenbergerplas gemeente Oegstgeest - link 

2016 11 Advies Bijenbosje Hazerswoude - link 

2015   

7 10 Buitenplaats Berbice, Voorschoten - link 

6 9 Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder - link 

5 8 Een bijenrijker Archeon - link 

4 7 Een bijenrijker Alphen aan den Rijn - link 

3 6 Bijenrijker Singelpark in Leiden - link 

2 5 Overwegingen m.b.t. bijenkasten in het Bijenhoff - link 

1 4 Advies voor het bijvriendelijk maken van de Elvenbaan langs de N11 - link 

2014   

3 3 Leiden- Oostvlietpolder- link 

2 2 Bentwoud deelgebied Waddinxveen - link 

1 1 Zoetermeer Westerpark - link 

  Adviezen landelijke Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers 
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/nl/ggb/Bestuivers/Helpdesk-1/Adviezen.htm 

 

2018   

8 17 RK Kerk Bennekom opent de deuren voor wilde Bijen Link 

7 16 Bevorderen van nestgelegenheid voor wilde bijen op landgoed De Lage Lier Link 

6 15 Ontwikkeling van kruidenrijke akkers voor wilde bijen - link 

5 14 De Alkmaarder Hout: het oudste stadsbos van Nederland als habitat voor wilde Bijen - link 

4 13 Bijeenkomst Nationale Bijenstrategie voor de Unie van Waterschappen – zie p.  

3 12 Zonnepark Uden wil zich inzetten voor wilde bijen. Wat kunnen zij doen? - link 

2 11 Van voormalige coniferenkwekerij naar een particuliere wilde bijentuin in Oene - link 

1 10 Zijn er kansen voor wilde bijen op het 80 km lange tracé van Leidingenstraat Nederland?- 
link 

2017   

9 9 Bijvriendelijke geluidsschermen langs de A15 van Rijkswaterstaat - link 

8 8 Hoe kan inrichting en beheer van Proeftuin Randwijk worden verbeterd voor wilde bijen?- 
link 

https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/1/6/e/39f51401-314f-4ce8-856e-fda0ce1eee40_2017-3%20Bijenadvies%20NVO%27s%20HHRijnland_Definitief.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/7/6/b/9eb30acf-41ab-48f6-8276-02dd62230f38_2017-2%20Bijenadvies%20ProRail.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/e/a/7/af65d8f5-48e3-49b0-8dab-a7554a76dc06_2017-1%20Bijenadvies%20Klinkenbergerplas_def_20032017.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/8/4/c/9e0851ea-f2aa-4e3c-9c65-b7a0463f7dca_2016-1%20Advies%20Bijenbosje%20Hazerswoude_3-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/3/2/5/8bb73438-ba47-4a72-987d-97c22f1eeb02_2015-7%20Buitenplaats%20Berbice%20Voorschoten%203-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/4/1/c/0027ff14-73d1-44bd-b251-80ccef6e453d_2015-6%20Bloeiend%20bedrijventerrein%20Grote%20Polder%203-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/8/0/5/abcc7fb0-5c73-4339-a8e9-01b85298819e_2015-5%20Een%20bijenrijker%20Archeon%203-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/9/f/8/724e1661-7d90-4e61-a704-1586b9036207_2015-4%20Een%20bijenrijker%20Alphen%20ad%20Rijn%203-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/9/f/8/724e1661-7d90-4e61-a704-1586b9036207_2015-4%20Een%20bijenrijker%20Alphen%20ad%20Rijn%203-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/0/f/7/acd5185a-caa2-4f3b-aa60-30f130b5e2dc_2015-2%20Overwegingen%20m.b.t.%20bijenkasten%20in%20het%20Bijenhof%203-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/4/c/d/23e20e2d-fb77-4e2b-b1a0-dc9357f053d9_2015-1%20Bij-vriendelijke%20Elfenbaan%203-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/0/9/d/4e2b281e-2b10-4e7d-8a85-d634d1938b0f_2014-3%20Leiden%20Oostvlietpolder%203-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/8/8/6/f61862f6-126e-4a6d-a816-37963d7e27c3_2014-2%20Bentwoud%20Waddinxveen%203-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/7/1/d/c7d85cc8-6db4-4710-9566-4b2a44dae4ff_2014-1%20Zoetermeer%20Westerpark%203-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/nl/ggb/Bestuivers/Helpdesk-1/Adviezen.htm
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/1/f/a/7d207b2b-caaf-472a-bfa3-51d8ca1633f8_2018-8_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Kerkrtuin%20RK%20Kerk%20Bennekom_def_31012019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/d/a/5/1a694440-0a5a-444a-a127-d87c6694235e_2018-7_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Nestgelegenheid%20landgoed%20De%20Lage%20Lier_def_28092018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/7/5/6/6c1504e8-ba8e-4d07-9dd8-b972a331e58c_2018-6_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Ontwikkeling%20van%20kruidenrijke%20akkers_def_30072018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/f/1/a/ed7bfde0-fab8-472b-848c-5cd0194dfaab_2018-5_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_De%20Alkmaarder%20Hout%20voor%20wilde%20bijen_definitief_27072018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/6/9/0/b7cc0c89-ad2a-4f93-b214-9197623bfd11_2018-3_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_TP%20SOLAR%20Zonnepark_definitief_11072018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/f/a/4/5cebaeea-6164-454c-9077-36d794d2a157_2018-2_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_wilde%20bijentuin%20in%20Oene_def_16042018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/d/e/d/a8a3cabc-d37d-43e7-a793-321fd9af075a_2018-1_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_LSNed_def_11022018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/8/a/4/1e737cd7-93e5-488e-84dc-27ab5bf6c183_2017-9_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Geluidsschermen%20A15_def_12062018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/d/4/d/7280b55a-ec11-4cda-b909-cca8986a800f_2017-8_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Proeftuin%20Randwijk_def_26032018.pdf


 

 

     

 

  

7 7 Hoogstam fruitbrigade West-Betuwe voor wilde Bijen - link 

6 6 N-wegen Brabantse Wal - link 

5 5 Rijkswaterstaat bermen A15 voor wilde Bijen - link 

4 4 Mogelijkheden voor wilde bijen op Ruigoord zuidwest - link 

3 3 Wegbermen en bestuivers, waarde en bedreigingen – Rijkswaterstaat - link 

2 2 Insecten en botanisch bermbeheer – gemeente Bemheze - link 

1 1 Zoom-mantel-kernvegetaties in landschapselementen gemeente St. Anthonis - link 

https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/9/8/2/62f610c2-5d94-4989-b2dd-a901480ffa66_2017-7_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_hoogstam%20fruitbrigade%20West%20Betuwe_def_11022018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/6/b/7/8d8ec2d4-365e-46c5-b3ec-fe4a510ebebe_2017-6_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_N-wegen%20Brabantse%20Wal_def_27012018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/9/e/c/7cbdea78-000c-4cd5-bfb5-0ae6d31c9bdb_2017-5%20Helpdesk%20Kennisimpuls%20Bestuivers_Bermen%20A15_def_23012018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/8/d/b/a70e65f1-047e-4de0-9bda-0985d1441bbe_2017-4%20Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Ruigoord_def10012018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/4/a/3/f2f48f9a-8fd7-48ac-bfa9-6d0f3adf2ed5_2017-3%20Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Wegbermen%20en%20bestuivers_def_0910-2017.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/9/2/e/83560d03-5a8a-4826-8c9d-8ada4325301e_2017-2%20Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Insecten%20en%20botanisch%20bermbeheer_def_14092017.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/3/4/7/a298d73a-1877-4b75-b99f-0f38feea01c7_2017-1%20Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_St.%20Anthonis_def_08012018.pdf


 

 

     

Adviezen Helpdesk Groene Cirkel Bijenlandschap 

 

2019 

De bijvriendelijke geluidswal bij Farm Frites 

 

 

Farm Frites in Oudenhoorn is bezig met de aanleg van een natuurvriendelijke geluidswal. Hoe kan 
deze bijvriendelijk worden ingericht en een bijdrage leveren aan de lokale biodiversiteit op het 
fabrieksterrein? 

2019-5 Bijenadvies - De bijvriendelijke geluidswal bij Farm Frites (7,19 mb) 

 

4000 m2 dijkvak voor wilde bijen 

 

Maatschap JVB van der Krogt in Leidschendam wil 4000 m2 dijkperceel omvormen naar 
bijenlandschap. Welke mogelijkheden zijn er voor inrichting en beheer en in hoeverre draagt dit bij 
aan het bijenlandschap in Zuid-Holland. 

2019-4 Bijenadvies - 4000m2 dijkvak voor wilde bijen (6,24 mb) 

 

Natuurspeeltuin Voorschoten als speelplek voor wilde 
bijen 

 

Stichting Natuurspeeltuin Voorschoten heeft als doel om kinderen op spelenderwijs in contact te laten komen 
met dieren en planten en bewust te laten worden van hun natuurlijke omgeving. Hiervoor wil de stichting de 
Natuurspeeltuin ook wilde bijvriendelijk maken. 

2019-3 Bijenadvies - Natuurspeeltuin Voorschoten als speelplek voor wilde bijen (6,51 mb) 

 

Welke kansen zijn er voor wilde bijen in het 
Plassengebied Reeuwijk e.o.? 

 

Welke mogelijkheden er zijn om wilde bijen in het Reeuwijkse Plassengebied en de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk te ondersteunen? 

2019-2 Bijenadvies - Plassengebied Reeuwijk (5,29 mb) 

 

  

https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/f/6/f/c63b930b-e583-4723-bd6e-99c6c685ce10_2019-5%20GC%20Bijenadvies_De%20bijvriendelijke%20geluidswal%20bij%20Farm%20Frites_definitief_5-7-2019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/e/4/6/f1c33a20-d31e-4afe-801e-39d6d782f5b0_2019-4%20GC%20Bijenadvies_4000m2%20dijkvak%20voor%20wilde%20bijen_definitief_3-7-2019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/6/0/4/4d8ca488-e2d5-4f04-94ab-426ab7c8700b_2019-3%20GC%20Bijenadvies_Natuurspeeltuin%20Voorschoten%20als%20speelplek%20voor%20wilde%20bijen_def_27-6-2019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/b/6/d/9502f893-60b7-48d2-97a8-b065823f109f_2019-2%20GC%20Bijenadvies_Plassengebied%20Reeuwijk_definitief_18-6-2019.pdf


 

 

     

Bollenpolder van de toekomst, wat kun je doen 
voor wilde bijen? 

 

De Hogeveense Polder bij Noordwijkerhout is aangewezen als voorbeeldpolder voor bollenteelt in 
een landschap van de toekomst. Vanuit ANV Geestgrond en Groene Cirkel Bijenlandschap vraagt 
men zich af welke maatregelen kunnen worden genomen voor wilde bijen? 

2019- Bijenadvies - Bollenpolder van de toekomst (8,77 mb 

 

 

2018 

Van transferium Alphen a/d Rijn tot aan Rotterdam: 
wat te doen voor wilde bijen in de Groene Corridor 
langs de Gouwe 

In dit tweede deel van een tweeluik wordt advies gegeven voor de provincie Zuid-Holland welke 
maatregelen zij kunnen nemen voor wilde bijen in de Groene Corridor langs De Gouwe van Alphen 
a/d Rijn tot in Rotterdam. 

2018-10b Bijenadvies Groene Corridor langs de Gouwe van Transferium tot aan Rotterdam (10,95 
mb) 

 

Nestelgelegenheid voor wilde bijen langs de Gouwe 
binnen de Groene Corridor 

 

Provincie Zuid-Holland heeft de wens om ondergrondse-bijenhotels te realiseren langs een deel van 
de Gouwe in de Groene Corridor. Waar dienen zij rekening mee te houden? 

2018-10a Bijenadvies Groene Corridor nestelgelegenheid langs de Gouwe (2,93 mb) 

 

Adviezen voor een bijenrijker Vak 1 van de 
Elfenbaan 

 

De Elfenbaan is groenstrook gelegen tussen Rijksweg N11 en de spoorlijn tussen Leiden en 
Bodegraven. Binnen Vak 1 van de Elfenbaan willen gemeente Zoeterwoude, Rijkswaterstaat en 
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap het terrein bijvriendelijk inrichten en beheren. 

2018-9 Bijenadvies Elfenbaan Vak 1 (1,74 mb) 

 

  

https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/5/1/3/57576752-e881-4780-89ac-7052926aea17_2019-1%20GC%20Bijenadvies_Bollenpolder%20van%20de%20toekomst_definitief_20-5-2019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/4/8/a/8a82efe2-604c-4e41-8f84-32f42e1bafdf_2018-10b%20GC%20Bijenadvies_Groene%20Corridor%20langs%20de%20Gouwe%20van%20Transferium%20tot%20aan%20Rotterdam_definitief_22062019%282%29.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/4/8/a/8a82efe2-604c-4e41-8f84-32f42e1bafdf_2018-10b%20GC%20Bijenadvies_Groene%20Corridor%20langs%20de%20Gouwe%20van%20Transferium%20tot%20aan%20Rotterdam_definitief_22062019%282%29.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/3/3/8/1e55335f-fe62-42c3-b102-99a98e7cff4b_2018-10a%20GC%20Bijenadvies_Groene%20Corridor%20nestelgelegenheid%20langs%20de%20Gouwe_definitief_05032019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/c/a/d/92535fa2-601e-4d42-919a-a15afbd59135_2018-9%20GC%20Bijenadvies_Elfenbaan%20Vak%201_definitief_06032019.pdf


 

 

     

Hoe kunnen zonneweides op voormalige 
vuilstortlocaties worden ingericht voor wilde bijen? 

 

HLT Samen (Hillegom Lisse Teylingen) en gemeente Noordwijk willen graag advies hoe bij de 
realisatie van twee zonneweides op voormalige stortlocaties zij rekening kunnen houden met wilde 
bijen. 

2018-8 Bijenadvies Zonnepanelen en wilde bijen in Teylingen en Noordwijk (4,63 mb) 

 

Wilde bijen in de Duurzaamste Kilometer van 
Nederland 

Rondom NS-station Leiden Centraal en de Schipholweg wil men deze omgeving in 2025 
getransformeerd hebben tot de Duurzaamste Kilometer van Nederland. Vanuit deze doelstelling is er 
ook aandacht voor wilde bijen en wil men graag weten welke maatregelen er genomen kunnen 
worden om de wilde bijenfauna in het gebied te stimuleren. 

2018 Bijenadvies Duurzame kilometer (2,69 mb) 

 

Gemeente Lansingerland zet zich in voor wilde 
bijen. 

De gemeente Lansingerland heeft een landschapsanalyse laten uitvoeren om het bijenlandschap 
binnen de gemeente in kaart te laten brengen. In aanvulling hierop zijn een vijftal locaties in het 
veld bezocht en is specifiek gekeken welke bijdragen in de praktijk nog kunnen worden geleverd 
om het bijenlandschap verder te versterken. 

2018-6 Bijenadvies Gemeente Lansingerland (8,09 mb) 

 

Toekomstige groendaken op Leidse bioscopen 
voor wilde bijen. 

Bioscopen Leiden beheren meerdere bioscopen waarvan twee op handen zijnde 
nieuwbouwlocaties. Zij willen graag weten of er mogelijkheden zijn om de bestaande en nieuwe 
daken van de bioscopen in te zetten voor wilde bijen. En voor toekomstige nieuwbouwlocatie Het 
Nieuwe Kijkhuis staat een verticale groene wand voor wilde bijen op het verlanglijstje. 

2018-5 GC Bijenadvies_Groendaken op Leidse bioscopen voor wilde bijen (4,43 mb) 

 

Naar een bijvriendelijk molenbiotoop rondom de 
Vrouwgeestmolen in Alphen a/d Rijn. 

Molenaar Hans Vrolijk wil zijn molenbiotoop rondom de Vrouwgeestmolen in Alphen a/d Rijn graag 
verrijken met bijenlandschap. Samen met het Erfgoedhuis Zuid-Holland wil hij graag weten waar 
hij rekening mee dient te houden en hopen zij andere molenaars in Zuid-Holland te inspireren. 

2018-4 Bijenadvies Molenbiotoop (7,03 mb) 

 

https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/e/d/d/cff7d4e8-9db3-46ae-9eb0-71569fce61b1_2018-8%20GC%20Bijenadvies_Zonnepanelen%20en%20wilde%20bijen%20in%20Teylingen%20en%20Noordwijk_definitief_05032019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/f/e/2/3190eb6f-ac45-4a60-8970-be6b3e7e5dc8_2018-7%20GC%20Bijenadvies_Duurzame%20kilometer_definitief_09032019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/a/7/2/f327926a-fbbb-4d52-a9d6-fdb736512e0e_2018-6%20Bijenadvies%20Gemeente%20Lansingerland_def_05022019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/e/8/2/0b0c6dc5-2612-493b-a4ce-8538f5e5dd6b_2018-5%20GC%20Bijenadvies_Groendaken%20op%20Leidse%20bioscopen%20voor%20wilde%20bijen_def_06022019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/0/8/5/6e12903f-3aee-413f-9809-42c0ae922724_2018-4%20Bijenadvies%20Molenbiotoop_def_06022019.pdf


 

 

     

Welke bij-vriendelijke inrichting en beheer is 
mogelijk bij de herontwikkeling van de Nieuwe 
Driemanspolder? 

Tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg ontstaat in 2020 de 
Nieuwe Driemanspolder, een nieuw natuur- en recreatiegebied met water, wandel-, fiets-, ruiter- en 
menpaden. Gemeente Zoetermeer en Hoogheemraadschap van Rijnland vragen zich af welke 
mogelijkheden er zijn voor inrichting en beheer voor wilde bijen. 

2018-3 Bijenadvies Nieuwe Driemanspolder (5,87 mb) 

 

Omvorming van kwekerij en weiland naar 6 hectare 
nieuw bijenlandschap in de gemeente Wassenaar? 

Kwekerij Griffioen Wassenaar BV in Wassenaar is voornemens 6 ha kruidenrijk grasland te 
realiseren voor wilde bijen en dit te laten aansluiten op het bijenlint zoals dit in het eerdere 
uitgebrachte advies “Fiets- en bijenlint Duin, Horst&Weide” is verwoord. 

2018-2 Bijenadvies 6 ha bijenlandschap erbij in Wassenaar (5,85 mb) 

 

RijnlandRoute voor wilde bijen. Wat zijn de 
mogelijkheden? 

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44 naar de A4 bij Leiden om de 
doorstroming in de regio Holland Rijnland te bevorderen. De Provincie Zuid-Holland wil graag weten 
of de RijnlandRoute een bijdrage kan leveren aan het bijennetwerk in de regio. 

2018-1 Bijenadvies Rijnlandroute (7,67 mb) 

 

 

  

https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/a/b/6/2c935fe6-206d-4b71-a032-05b54b7aab8b_2018-3%20Bijenadvies%20Nieuwe%20Driemanspolder_def_08022019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/4/7/8/d8e5386d-06cf-4c8e-b306-b2dd61570ef3_2018-2%20Bijenadvies%206%20ha%20bijenlandschap%20erbij%20in%20Wassenaar_def_06022019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/f/9/d/e13f33e3-b6a1-4729-8c34-fb44d30bce3b_2018-1%20Bijenadvies%20Rijnlandroute_def_24082018.pdf


 

 

     

2017 

Combineren van fietsroutes en bijenlinten 

Duin Horst Weide  

Zijn fietsroutes en bijenlinten te combineren? Deze vraag stelde Dunea Duin & Water en de 
gemeente Zoetermeer zich af. Zij hebben een ecologische verbindingszone in de vorm van een 
bijenlint vanuit centrum Zoetermeer naar de Noordzeekust voor ogen. 

2017-10 Bijenadvies Bijenlint Duin Horst en Weide (5,34 mb) 

 

 

Handhaven van bloemrijke bermen in gemeente 
Zoetermeer 

Gemeente Zoetermeer  

De gemeente Zoetermeer vraagt zich af hoe zij de bermen en hooilandjes weer meer bloemrijk 
kunnen krijgen en daarmee wilde bijen bedienen. 

2017-9 gemeente Zoetermeer bloemrijke bermen (6,7 mb) 

 

Bijvriendelijke voorbeeldtuin hoveniersbedrijf Rens 
de Rooij 

Bijvriendelijke voorbeeldtuin  

Hoveniersbedrijf Rens de Rooij zet zich al jaren in om biodiversiteit in tuinen te versterken. 

Hij wilde weten of hij op de goede weg was en hoe zij de voorbeeldtuin voor wilde bijen kunnen 
verbeteren? 

2017-8 Bijvriendelijke voorbeeldtuin hoveniersbedrijf (6 mb) 

  

De bijvriendelijke tuin van familie De Boer 

De tuin van familie De Boer  

Als beginnend imker vroeg mevrouw De Boer zich af wat zij in haar tuin kan doen voor wilde bijen en 
of dit ook samen gaat met honingbijen? 

Het uitgebrachte advies gaat op deze vragen in. 

2017-7 De bijvriendelijke tuin van familie De Boer (4,01 mb) 

 

  

https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/e/3/0/41b971bf-7af6-497f-be13-2ef8a8466fb8_2017-10%20Bijenadvies%20Bijenlint%20Duin%20Horst%20en%20Weide_def_13022018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/c/5/5/1a1949fd-2560-4703-a060-a857ca245353_2017-9%20Bijenadvies%20gemeente%20Zoetermeer%20bloemrijke%20bermen_def_16012018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/5/b/8/e1a65670-ca5c-4388-adc5-c00d2989fb15_2017-8%20Bijvriendelijke%20voorbeeldtuin%20hoveniersbedrijf_def_12012018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/6/a/8/ca59aa96-d4e8-4344-9b2d-ca65e5882622_2017-7%20Bijenadvies%20De%20bijvriendelijke%20tuin%20van%20familie%20De%20Boer_def_16012018.pdf


 

 

     

 

Bijvriendelijke bedrijfsterrein firma TIB De Boer 

TIB De Boer Installatiebedrijf  

Welke maatregelen kun je als ondernemer nemen voor wilde bijen op jouw bedrijfsterrein? 

Dit vroeg Technisch Installatiebedrijf TIB De Boer zich af en wende zich daarvoor tot de helpdesk. 

2017-6 TIB De Boer bedrijfsterrein (5,63 mb) 

 

Steilrand Noordwijk als ecologische 
verbindingszone voor wilde bijen 

Steilrand Noordwijk - Binnen de gemeente Noordwijk ligt een prachtige steilrand als uitloper van Natura 2000-
gebied Coepelduynen, die in zijn verloop overgaat naar een meer verborgen steilrand in de woonwijken van 
Noordwijk. Deze steilrand biedt goede mogelijkheden om te functioneren als ecologische verbindingszone voor 
wilde bijen tussen de Coepelduynen en Natura 2000-gebied Kennemerland-zuid. In het advies wordt ingegaan 
waar en welke kansen er liggen en hoe hier invulling aan te geven. 

2017-5 Steilrand Noordwijk als EVZ voor wilde bijen (18,4 mb) 

 

Kansen voor bestuivers in Leiden Bio Science Park 

Leiden Bio Science Park  

De gemeente Leiden wil de biodiversiteit in het Leiden Bio Science Park bevorderen en in het bijzonder ook de 
bestuivers. Het uitgebrachte advies heeft betrekking op inrichting en beheer en laat heel praktisch zien waar 
kansen voor bestuivers aanwezig zijn. 

2017-4 Kansen voor bestuivers in Leiden Bio Science Park (12,41 mb) 

 

 

Bijvriendelijke natuurvriendelijke oevers 

Maandagsche Watering in Noordwijk - Waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland heeft ruim 223 km aan 
natuurvriendelijke oevers in beheer. In hoeverre zijn dit bijvriendelijke natuurvriendelijke oevers? Waar moet je 
op letten, wat kun je doen en waar liggen kansen? Het uitgebrachte advies van de bijenhelpdesk geeft 
antwoorden op deze vragen. 
 
2017-3 Bijvriendelijke natuurvriendelijke oevers (5,12 mb)

 
  

https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/0/2/5/2caa6c2a-09ad-456f-959a-d8df776c958b_2017-6%20Bijenadvies%20TIB%20De%20Boer%20bedrijfsterrein_def_16012018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/8/2/6/38c1da12-de3c-4c44-b142-be0e982c8318_2017-5%20Steilrand%20Noordwijk%20als%20EVZ%20voor%20wilde%20bijen_def_22112017.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/e/9/a/c26cfd5c-1313-4486-86c3-c7a0c56962b0_2017-4%20Bijenadvies%20Bio%20Science%20Park%20Leiden_def_02112017.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/1/6/e/39f51401-314f-4ce8-856e-fda0ce1eee40_2017-3%20Bijenadvies%20NVO%27s%20HHRijnland_Definitief.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/1/6/e/39f51401-314f-4ce8-856e-fda0ce1eee40_2017-3%20Bijenadvies%20NVO%27s%20HHRijnland_Definitief.pdf


 

 

     

 

ProRail spoorberm traject Alphen a/d Rijn-Leiden 

Intercity op het spoor ter hoogte van Zoeterwoude. Op de voorgrond in de berm staan bloeiende 
wilgstruwelen.  

Zijn er nestelgelegenheden mogelijk voor wilde bijen langs het spoor? Een trein raast met 140 
km/uur over het spoor. Wat is dan de eis voor afstand van de nestelplek tot het spoor? 

Deze en andere relevante vragen zijn door ProRail aan de bijenhelpdesk gesteld en worden 
beantwoord in het tweede verschenen advies van de bijenhelpdesk. 

2017-2 ProRail spoorberm traject Alphen a/d Rijn-Leiden (4,88 mb) 

 

Klinkenbergerplas 

Overzicht over de Klinkenbergerplas vanaf de oostzijde. Op de voorgrond een deel van de grote plas 
en rechtsboven de kleine plas.  

Eerste bijenadvies voor 2017 is een feit. Gemeente Oegstgeest heeft de bijenhelpdesk gevraagd wat 
er mogelijk gedaan kan worden voor wilde bijen en andere bestuivers rondom de Klinkenbergerplas 
in de gemeente Oegstgeest. Het advies gaat in op beplantingsmengsels, het aanleggen van 
nestelgelegenheid en het inrichten van een bijenvriendelijke helofytenfilter. 

2017-1 Klinkenbergerplas (3,27 mb) 

 

 

  

https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/7/6/b/9eb30acf-41ab-48f6-8276-02dd62230f38_2017-2%20Bijenadvies%20ProRail.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/e/a/7/af65d8f5-48e3-49b0-8dab-a7554a76dc06_2017-1%20Bijenadvies%20Klinkenbergerplas_def_20032017.pdf


 

 

     

2016 – Helpdesk Groene Cirkel Bijenlandschap 

Advies Bijenbosje Hazerswoude 

Naast de afrit van de N11 bij Hazerswoude ligt het zogeheten ‘Bijenbosje’, ingeklemd tussen de 
snelweg en Provincialeweg N209 en maakt deel uit van de Elfenbaan. Dit terrein bestaat uit vochtig, 
zeer voedselrijk rietland met brandnetels, wilgen en braam. Een deel van het Bijenbosje wil Zuid-
Hollands Landschap bijvriendelijke inrichting. Het advies geeft ideeën die eerder zijn uitgewisseld en 
besproken weer. 

2016-1 Advies Bijenbosje Hazerswoude  

 

 

2015 – Helpdesk Groene Cirkel Bijenlandschap 

Buitenplaats Berbice Voorschoten 

 

Buitenplaats Berbice is een eeuwenoud landgoed in Voorschoten. Het beheer is in handen van een 
stichting, die het landgoed wil behouden en het terrein weer functies wil geven die passen in het 
cultuurhistorisch beeld. Aan de helpdesk is gevraagd welke kansen er in inrichting en het beheer van 
buitenplaats Berbice liggen om wilde bijen te ondersteunen. 

2015-7 Buitenplaats Berbice Voorschoten (1,11 mb) 

 

Advies VO raamwerk boeiend bloeiend 
bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude 

 

De Groene Cirkels Bijenhelpdesk is gevraagd het concept VO (Voorlopig Ontwerp) van het project 
Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude te beoordelen op de mate waarin 
het inrichtingsplan bijdraagt aan behoud en ontwikkeling van wilde bijenpopulaties. 

2015-6 Bloeiend bedrijventerrein Grote Polder (206,65 kb) 

 

Een bijenrijker Archeon 

 

Openluchtmuseum Archeon in Alphen a/d Rijn kenmerkt zich o.a. door een kleinschalige opzet, met 
vele kleine gebouwen, heuveltjes, tuintjes struwelen en waterpartijen. Er zijn veel bloeiende planten 
aanwezig, evenals struiken en bomen. Als zodanig is het terrein al heel geschikt als leefgebied voor 
wilde bijen. Kan de biodiversiteit van wilde bijen worden verhoogd? Daarvoor wil men tot een 
gedegen plan komen voor inrichting en beheer. 

2015-5 Een bijenrijker Archeon (1,03 mb) 

 

https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/8/4/c/9e0851ea-f2aa-4e3c-9c65-b7a0463f7dca_2016-1%20Advies%20Bijenbosje%20Hazerswoude_3-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/3/2/5/8bb73438-ba47-4a72-987d-97c22f1eeb02_2015-7%20Buitenplaats%20Berbice%20Voorschoten%203-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/4/1/c/0027ff14-73d1-44bd-b251-80ccef6e453d_2015-6%20Bloeiend%20bedrijventerrein%20Grote%20Polder%203-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/8/0/5/abcc7fb0-5c73-4339-a8e9-01b85298819e_2015-5%20Een%20bijenrijker%20Archeon%203-1-2018.pdf


 

 

     

Een bijenrijker Alphen a/d Rijn 

 

Aan de zuidzijde van Alphen a/d Rijn ligt openluchtmuseum Archeon. Tussen dit museum en de 
rijksweg N11, en ten westen van N11 afslag 3, ligt een gebied met nieuwe woningen, bermen, 
geluidswallen en een volkstuincomplex. Hoe kan de gemeente op deze locatie de 
biodiversiteitswaarde voor wilde bijen en andere bestuivers verhogen? 

2015-4 Een bijenrijker Alphen ad Rijn (931,43 kb) 

 

Bijenrijker Singelpark in Leiden 

 

De gemeente Leiden werkt aan de inrichting van een ringvorm stadspark langs de singels rond de oude 
binnenstad. Dit biedt goede kansen om de stad groener te maken. Door welke kleine aanpassingen in inrichting 
en beheer kan de bijenrijkdom in het Singelpark worden gestimuleerd. 

2015-3 Bijenrijker Singelpark in Leiden (1,88 mb) 

 

Overwegingen m.b.t. bijenkasten in het Bijenhoff 

 

’t Bijenhoff is een weideperceel van ruim 1 ha dat wordt begraasd door schapen, maar wat wordt 
omgevormd tot een bloemrijk terrein voor wilde bijen. Ook komen er bijenkasten. Zuid-Hollands 
Landschap wil graag advies over een beleid ten aanzien van bijenkasten in dit gebied, in verband 
met de voedselconcurrentie tussen honingbijen en wilde bijen.   

2015-2 Overwegingen m.b.t. bijenkasten in het Bijenhof (197,52 kb) 

 

Advies voor het Bij-vriendelijk maken Elfenbaan 

 

Zuid-Hollands Landschap en Rijkswaterstaat hebben de intentie om de biodiversiteitswaarde van de 
Elfenbaan, langs de N11 tussen Alphen a/d Rijn en Leiden, voor wilde bijen en andere bestuivers te 
verhogen. Doel van het advies is het aanleveren van informatie, waarmee het Zuid-Hollands 
Landschap een SMART (her)inrichtings- en beheerplan voor een Bij-vriendelijke Elfenbaan kan 
maken. 

2015-1 Bij-vriendelijke Elfenbaan (1,43 mb) 

 
 

  

https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/9/f/8/724e1661-7d90-4e61-a704-1586b9036207_2015-4%20Een%20bijenrijker%20Alphen%20ad%20Rijn%203-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/6/7/7/ba98be99-a830-4c95-84b5-2d0da8000962_2015-3%20Bijenrijker%20Singelpark%20in%20Leiden%203-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/0/f/7/acd5185a-caa2-4f3b-aa60-30f130b5e2dc_2015-2%20Overwegingen%20m.b.t.%20bijenkasten%20in%20het%20Bijenhof%203-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/4/c/d/23e20e2d-fb77-4e2b-b1a0-dc9357f053d9_2015-1%20Bij-vriendelijke%20Elfenbaan%203-1-2018.pdf


 

 

     

2014 - Helpdesk Groene Cirkel Bijenlandschap 

Leiden Oostvlietpolder 

 

De Oostvlietpolder in Leiden bestaat grotendeels uit weilanden op kleigrond, onderbroken door 
volkstuincomplexen. Hier vindt nu omvorming plaats naar natuur en recreatie gebied, waarin plaats is 
voor verschillende landschapstypen en –functies. Is het beplantingsassortiment in het gebied 
aantrekkelijk genoeg voor wilde bijen en welke andere elementen zijn nodig om de inrichting 
bijvriendelijk te maken. 

2014-3 Leiden Oostvlietpolder (395,28 kb) 

 

Bentwoud deelgebied Waddinxveen 

 

Welke aanpassingen in het inrichtings- en beplantingsplan van het Bentwoud, deelgebied 
Waddinxveen, zijn wenselijk om de bijenfauna in dit gebied te stimuleren? 

2014-2 Bentwoud Waddinxveen (303,17 kb) 

 

Zoetermeer Westerpark 

 

De bloemenrijkdom van de graslanden in Zoetermeer Westerpark laat in de zomer te wensen over. 
De gemeente Zoetermeer wil graag advies over wijzigingen in beheer en inrichting die ten goede 
komen van de zomerbijen in Zoetermeer Westerpark. 

2014-1 Zoetermeer Westerpark (888,95 kb) 
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https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/0/9/d/4e2b281e-2b10-4e7d-8a85-d634d1938b0f_2014-3%20Leiden%20Oostvlietpolder%203-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/8/8/6/f61862f6-126e-4a6d-a816-37963d7e27c3_2014-2%20Bentwoud%20Waddinxveen%203-1-2018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/7/1/d/c7d85cc8-6db4-4710-9566-4b2a44dae4ff_2014-1%20Zoetermeer%20Westerpark%203-1-2018.pdf
https://www.facebook.com/dialog/share
https://twitter.com/share
whatsapp://send/
https://plus.google.com/share
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/nl/groenecirkels/Themas/Leefomgeving/Project-Groene-Cirkel-Bijenlandschap/Helpdesk-Bijenlandschap/Helpdesk-Bijenlandschap-Adviezen.htm?presentationid=2815172
https://www.linkedin.com/shareArticle


 

 

     

Adviezen landelijke Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers  

2019 

BEEWILD op het Lübeckplein en omgeving in Zwolle 

 

BEEWILD is een initiatief van de drie studenten van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. 
Met het project BEEWILD zetten zij zich in voor wilde bijen in de stad Zwolle. In hun ideologie 
streven zij naar een betere wereld en willen daarin een wezenlijke bijdrage leveren aan het 
redden van wilde bijen. Waar kun je dan beter beginnen dan op het Lübeckplein in het 
centrum van Zwolle! 

2019-2 Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers - Wilde bijen op het Lubeckplein in Zwolle (21,87 
mb) 

 

Inrichting en beheer voor wilde bijen van Struytse 
Zeedijk en Vestingwallen Westzijde in gemeente 
Hellevoetsluis 

 

Binnen de gemeente Hellevoetsluis zijn de Struytse Zeedijk en Vestingwallen Westzijde in 
ecologisch beheer genomen. Hoe kan men hier rekening houden met wilde bijen in het 
bijzonder. 

2019-1 Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers - Wilde bijen in Hellevoetsluis (11,27 mb) 

 

 

 

2018 

RK Kerk Bennekom opent de deuren voor wilde 
bijen 

 

Bloemrijk Bennekom is een bewonersinitiatief van Bennekommers. Zij hebben zich als doel gesteld 
om het leefklimaat van wilde bijen in Bennekom te vergroten. De eerste stap hiervoor wordt gezet in 
de kerktuin van de RK kerk Maria Virgo Regina in Bennekom. In het advies wordt aangegeven op 
welke manier de tuin kan worden verbeterd voor wilde bijen. 

2018-8 Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers - Kerktuin RK Kerk Bennekom (7,64 mb) 

 

  

https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/5/2/2/f25dc7b3-5d34-4d19-bf36-583bf6a13448_2019-2_Helpdesk%20KIB_Wilde%20bijen%20op%20het%20Lubeckplein%20in%20Zwolle_def_12-8-2019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/5/2/2/f25dc7b3-5d34-4d19-bf36-583bf6a13448_2019-2_Helpdesk%20KIB_Wilde%20bijen%20op%20het%20Lubeckplein%20in%20Zwolle_def_12-8-2019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/d/e/c/ffe897fe-8b9c-4ea2-a40d-656d66f91a68_2019-1_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Wilde%20bijen%20in%20Hellevoetsluis_definitief_12072019.pdf
https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/1/f/a/7d207b2b-caaf-472a-bfa3-51d8ca1633f8_2018-8_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Kerkrtuin%20RK%20Kerk%20Bennekom_def_31012019.pdf


 

 

     

 

Bevorderen van nestgelegenheid voor wilde bijen 
op landgoed De Lage Lier 

 

Stichting Landgoed De Lage Lier richt zich in het beheer nog vooral op het in stand houden en 
ontwikkelen van verschillende vegetatietypen. In aanvulling hierop wil Landgoed De Lage Lier in het 
beheer meer aandacht geven aan het bevorderen van insecten, in het bijzonder wilde bestuivers. 

2018-7 Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers - Nestgelegenheid landgoed De Lage Lier (7,22 mb) 

 

 

 

 

Ontwikkeling van kruidenrijke akkers voor wilde 
bijen 

Natuurrijk Limburg heeft samen met Hoeve Galouppe in Gulpen 6 hectare akker ingezaaid met een 
eenvoudig kruidenmengsel. In het najaar van 2018 wil Natuurrijk Limburg samen met Hoeve 
Galouppe de kruidenrijke akker optimaliseren voor wilde bijen. Op welke aspecten dient men dan te 
letten? 

2018-6 Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers - Ontwikkeling van kruidenrijke akkers (5,44 mb) 

 

De Alkmaarder Hout: het oudste stadsbos van 
Nederland als habitat voor wilde bijen 

 

Het oudste stadsbos van Nederland, De Alkmaarder Hout in de gemeente Alkmaar bestaat al meer 
dan 400 jaar (1607). Aangeplant ten behoeve van de volksgezondheid en het algemene welbehagen 
en ontspanning van de lokale bevolking. Maar wat kan dit bos betekenen voor wilde bijen? 

2018-5 Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers - De Alkmaarder Hout voor wilde bijen (9,32 mb) 

 

Bijeenkomst Nationale Bijenstrategie voor de Unie 
van Waterschappen 

Op vrijdag 29 juni 2018 was Kennisimpuls Bestuivers te gast bij Waterschap Rivierenland te Tiel, 
waar zij voor de Unie van Waterschappen een informatiebijeenkomst verzorgden m.b.t. de Nationale 
Bijenstrategie. Rien Klippel van de Unie van Waterschappen leidde de dag in en een toelichting op 
de Nationale Bijenstrategie werd verzorgd door Wieke Tas van ministerie LNV. Op het eind gaf 
Flower Power dijkgraaf Peter Glas van waterschap De Dommel een inspirerend betoog. De 
tussenliggende presentaties werden verzorgd vanuit EIS Kenniscentrum Insecten en Wageningen 
Environmental Research en zijn gegeven door Theo Zeegers, Fabrice Ottburg, Joop Spijker en 
Sabine van Rooij. 

• 1. Programma Bijeenkomst Nationale Bijenstrategie voor Unie van Waterschappen op 29 juni 2018 (157,31 kb) 

• 2. Presentatie Rien Klippel (UvW) - Introductie bijeenkomst (650,63 kb) 

• 3. Presentatie Wieke Tas (min. LNV) - Introductie Nationale Bijenstrategie (701,49 kb) 

https://www.groenecirkels.nl/upload_mm/d/a/5/1a694440-0a5a-444a-a127-d87c6694235e_2018-7_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Nestgelegenheid%20landgoed%20De%20Lage%20Lier_def_28092018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/7/5/6/6c1504e8-ba8e-4d07-9dd8-b972a331e58c_2018-6_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Ontwikkeling%20van%20kruidenrijke%20akkers_def_30072018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/f/1/a/ed7bfde0-fab8-472b-848c-5cd0194dfaab_2018-5_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_De%20Alkmaarder%20Hout%20voor%20wilde%20bijen_definitief_27072018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/3/e/8/a48dac93-92d5-443c-9a4d-d1e6cb3b2121_1.%20Programma%20Bijeenkomst%20Nationale%20Bijenstrategie%20voor%20Unie%20van%20Waterschappen%20op%2029%20juni%202018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/a/2/d/767ccdb8-6cd7-4d36-a68a-e4d1d49bbce4_2.%20Presentatie%20Rien%20Klippel%20%28UvW%29%20-%20Introductie%20bijeenkomst.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/d/c/c/09f48a96-f438-4d4e-b426-0e71ad4eb183_3.%20Presentatie%20Wieke%20Tas%20%28min.%20LNV%29%20-%20Introductie%20Nationale%20Bijenstrategie.pdf


 

 

     

• 4. Presentatie Theo Zeegers (EIS) - Meer over wilde bijen (5,08 mb) 

• 5. Presentatie Fabrice Ottburg (WENR) - Bij-vriendelijke natuurvriendelijke oevers (2,22 mb) 

• 6. Presentatie Joop Spijker (WENR) - Bij-vriendelijke graslanden dijken en bermen (1,64 mb) 

• 7. Presentatie Sabine van Rooij (WENR) - Landschapsnetwerken voor bestuivers (2,67 mb) 

• 8. Verslag van de bijeenkomst 29-06-2018 UvW uitwerking bijenstrategie (105,65 kb) 

 

 
Zonnepark Uden wil zich inzetten voor wilde bijen. 
Wat kunnen zij doen? 

 

Er worden meer en meer zonneparken gerealiseerd op land om zo een bijdrage te kunnen leveren 
aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Een van deze initiatiefnemers, TP Solar-Konzept BV, 
realiseert een Zonnepark in de gemeente Uden en vraagt zich af of dit kan samengaan met bij-
vriendelijke habitats? 

2018-3 Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers - TP SOLAR Zonnepark (4,71 mb) 

 

Van voormalige coniferenkwekerij naar een 
particuliere wilde bijen tuin in Oene 

 

Hoe kan een voormalige coniferenkwekerij worden omgevormd naar een stuk regionale natuur waar 
ook wilde bijen van profiteren? Een initiatief van een particulier in Oene in samenwerking met Studio 
308 en Waterschap Vallei en Veluwe. 

2018-2 Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers - Wilde bijentuin in Oene (4,5 mb) 

 

Zijn er kansen voor wilde bijen op het 80 km lange 
tracé van Leidingenstraat Nederland? 

 

Van de haven Rotterdam naar de haven in Antwerpen loopt de zogeheten 80 km lange en 100 m 
brede Leidingenstraat Nederland. LSNed wil graag weten hoe zij en haar pachters een bijdrage 
kunnen leveren aan wilde bijen en om te beginnen op de Brabantse Wal. 

2018-1 Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers - Tracé van Leidingenstraat Nederland (4,81 mb) 

 

2017 – Landelijke Helpdesk 

https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/c/3/5/ca6ee366-afeb-4744-b942-4854e6a2e29a_4.%20Presentatie%20Theo%20Zeegers%20%28EIS%29%20-%20Meer%20over%20wilde%20bijen.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/6/5/5/1150c059-7913-4b8c-829d-efa2757c871e_5.%20Presentatie%20Fabrice%20Ottburg%20%28WENR%29%20-%20Bij-vriendelijke%20natuurvriendelijke%20oevers.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/f/8/9/1d31b810-b0c5-48c4-bbed-4b84431f58ad_6.%20Presentatie%20Joop%20Spijker%20%28WENR%29%20-%20Bij-vriendelijke%20graslanden%20dijken%20en%20bermen.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/c/1/3/71ccaef3-2901-4e3a-a01e-10e9c7cf4826_7.%20Presentatie%20Sabine%20van%20Rooij%20%28WENR%29%20-%20Landschapsnetwerken%20voor%20bestuivers.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/b/a/e/35e0246b-b859-4d61-9689-badc737ead60_8.%20Verslag%20van%20de%20bijeenkomst%2029-06-2018%20UvW%20uitwerking%20bijenstrategie.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/6/9/0/b7cc0c89-ad2a-4f93-b214-9197623bfd11_2018-3_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_TP%20SOLAR%20Zonnepark_definitief_11072018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/f/a/4/5cebaeea-6164-454c-9077-36d794d2a157_2018-2_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_wilde%20bijentuin%20in%20Oene_def_16042018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/d/e/d/a8a3cabc-d37d-43e7-a793-321fd9af075a_2018-1_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_LSNed_def_11022018.pdf


 

 

     

Bijvriendelijke geluidsschermen langs de A15 van 
Rijkswaterstaat 

 
Nederland kent 100-den kilometers geluidschermen langs onze snelwegen. Rijkswater staat GPO 
(Grote Projecten en Onderhoud) heeft de Helpdesk om advies gevraagd hoe geluidschermen langs 
de A15 in het land van Flipje tussen Tiel en knooppunt Deil kunnen worden vergroend en Bij-
vriendelijk worden gemaakt. 

2017-9 Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers - Bij-vriendelijke geluidsschermen langs de A15 van 
Rijkswaterstaat (7,6 mb) 

 

  

https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/8/a/4/1e737cd7-93e5-488e-84dc-27ab5bf6c183_2017-9_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Geluidsschermen%20A15_def_12062018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/8/a/4/1e737cd7-93e5-488e-84dc-27ab5bf6c183_2017-9_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Geluidsschermen%20A15_def_12062018.pdf


 

 

     

 

Hoe kan inrichting en beheer van Proeftuin 
Randwijk worden verbeterd voor wilde bijen? 

 

Naast praktijkgerichte innovatie en kennisontwikkeling voor de Nederlandse fruitteelt wil Proeftuin 
Randwijk zich ook graag inzetten voor de inheemse wilde bijen. 

Wat kunnen zij hiervoor doen? 

2017-8 Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers - Proeftuin Randwijk (6,11 mb) 

 

Hoogstam fruitbrigade West-Betuwe voor wilde 
bijen 

 

Particuliere eigenaren van hoogstamboomgaarden in de West-Betuwe willen graag advies over hoe 
de inrichting en beheer kan worden aangepast om 
optimale voedsel en nestelgelegenheid voor wilde bijen en insecten te bieden? 

2017-7 Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers - Hoogstam fruitbrigade West Betuwe (8,33 mb) 

 

N-wegen Brabantse Wal 

 

In de provincie Noord-Brabant is de politieke wil aanwezig om meer zichtbaar en duurzaam 
bijenlandschap langs de N-wegen in Noord-Brabant te realiseren. Kan dit worden gerealiseerd 
middels het beheer van de N-wegen en hoe ziet duurzaam bijvriendelijk beheer langs N-wegen 
eruit? Dit advies gaat hierop in en geeft handvaten voor bijvriendelijk bermbeheer. 

2017-6 Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers - N-wegen Brabantse Wal (4,21 mb) 

 

Rijkswaterstaat bermen A15 voor wilde bijen 

 

Nederland kent duizenden kilometers berm waar potentiele kansen liggen voor bestuivers. 
Rijkswater staat GPO (Grote Projecten en Onderhoud) heeft de Helpdesk om advies gevraagd hoe 
de bermen langs de A15 tussen Tiel en knooppunt Deil Bij-vriendelijk kan worden gemaakt. Een 
toepasselijke locatie, omdat dit deel van de A15 door een intensief fruitteelt gebied in de Betuwe 
loopt. 

2017-5 Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers - Bermen A15 (2,71 mb) 

 

 
 

https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/d/4/d/7280b55a-ec11-4cda-b909-cca8986a800f_2017-8_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Proeftuin%20Randwijk_def_26032018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/9/8/2/62f610c2-5d94-4989-b2dd-a901480ffa66_2017-7_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_hoogstam%20fruitbrigade%20West%20Betuwe_def_11022018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/6/b/7/8d8ec2d4-365e-46c5-b3ec-fe4a510ebebe_2017-6_Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_N-wegen%20Brabantse%20Wal_def_27012018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/9/e/c/7cbdea78-000c-4cd5-bfb5-0ae6d31c9bdb_2017-5%20Helpdesk%20Kennisimpuls%20Bestuivers_Bermen%20A15_def_23012018.pdf


 

 

     

 

 

Mogelijkheden voor wilde bijen op Ruigoord 
zuidwest 

 

Op voormalige eiland Ruigoord is Stichting Het Eiland in samenspraak met het westelijk 
havengebied Amsterdam bezig met een herinrichtingsplan ‘Landschap Ruigoord e.o.’. De stichting 
wil graag weten wat zij kunnen doen in bestaande groengebieden van Ruigoord en op de 
eendenkooi van Ruigoord voor wilde bestuivers. 

2017-4 Helpdesk kennisimpuls bestuivers - Mogelijkheden voor wilde bijen op Ruigoord zuidwest 
(7,99 mb) 

 

Wegbermen en bestuivers, waarde en bedreigingen 

 

Op veel plaatsen in Nederland worden wegbermen door Rijkswaterstaat bijvriendelijk gemaakt, 
waarbij wordt aangenomen dat wilde bijen en andere bestuivers hier baat bij hebben. Rijkswaterstaat 
vraagt zich af of bermvegetatie wel gezond genoeg is voor bestuivers en of het verkeer een 
bedreiging vormt. Dit advies geeft hiervoor een beslisboom. 

2017-3 Helpdesk kennisimpuls bestuivers - Wegbermen en bestuivers, waarde en bedreigingen 
(375,55 kb) 

 

Insecten en botanisch bermbeheer 

 

Om de bloemrijkheid van bermen te behouden is verschraling gunstig en voor veel insecten 
noodzakelijk. De handelingen die voor maaien en afvoeren nodig zijn schadelijk voor insecten en kan 
op verschillende manieren worden uitgevoerd met verschillende type machines. De gemeente 
Bernheze vraagt zich af of bij het maaibeheer het gebruik van een ecokop verantwoord is. 

2017-2 Helpdesk kennisimpuls bestuivers - Insecten en botanisch bermbeheer (161,97 kb) 

 

 

Zoom-mantel-kernvegetaties in 
landschapselementen St. Anthonis 

 

In de gemeente Sint Anthonis worden lijnvormige landschapselementen, zoals houtwallen, 
omgevormd ten behoeve van meer variatie en structuur. Wat dragen deze landschapselementen bij 
aan het bijennetwerk van de bermen en hoe heeft de omvorming uitgepakt voor bestuivende 
insecten. 

2017-1 Helpdesk kennisimpuls bestuivers - Zoom-mantel-kernvegetaties in landschapselementen St. 
Anthonis (4,02 mb) 

https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/8/d/b/a70e65f1-047e-4de0-9bda-0985d1441bbe_2017-4%20Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Ruigoord_def10012018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/8/d/b/a70e65f1-047e-4de0-9bda-0985d1441bbe_2017-4%20Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Ruigoord_def10012018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/4/a/3/f2f48f9a-8fd7-48ac-bfa9-6d0f3adf2ed5_2017-3%20Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Wegbermen%20en%20bestuivers_def_0910-2017.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/4/a/3/f2f48f9a-8fd7-48ac-bfa9-6d0f3adf2ed5_2017-3%20Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Wegbermen%20en%20bestuivers_def_0910-2017.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/9/2/e/83560d03-5a8a-4826-8c9d-8ada4325301e_2017-2%20Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Insecten%20en%20botanisch%20bermbeheer_def_14092017.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/3/4/7/a298d73a-1877-4b75-b99f-0f38feea01c7_2017-1%20Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_St.%20Anthonis_def_08012018.pdf
https://www.groenegewasbescherming-bestuivers.nl/upload_mm/3/4/7/a298d73a-1877-4b75-b99f-0f38feea01c7_2017-1%20Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_St.%20Anthonis_def_08012018.pdf

