
 
 

Artikel - ‘Wat doet de gemeente Zoetermeer’ 
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Zoetermeer bijvriendelijk 
 
De gemeente Zoetermeer doet actief mee aan de grote regionale campagne die 
laatst is gelanceerd door de Groene Cirkel Bijenlandschap onder de slogan Bee 
Friendly, voor een bijvriendelijker omgeving. Dit om de bijensterfte tegen te gaan die 
de voedselketen bedreigt. De Groene Cirkel heeft al veel plaatselijke overheden, 
bedrijven en burgers achter zich en breidt dit netwerk steeds verder uit.  
 
Trots 
‘Als jonge stad, geschapen op de tekentafel, is Zoetermeer al 30 jaar bijvriendelijk,’ 
zegt Hendrik Baas, stadsecoloog bij de gemeente Zoetermeer. ‘Al in het prille begin 
werden er bij de opbouw van de stad landschapsarchitecten ingezet met oog voor de 
natuur, en wij zijn trots op onze bloemrijke gebieden. Nú proberen we vooral een zo 
groot mogelijk publiek te doordringen van het belang van een bijvriendelijke aanpak. 
Wij zien dat steeds meer burgers dat belangrijk vinden. En dat is nodig, want de 
verstening van privétuinen neemt helaas nog toe.’ 
De gemeente geeft publiekslezingen in de wijk en is blij met de grote inzet van 
particulieren bij projecten als de Zoete Aarde, Hof van Segwaard, Natuur- en 
landschapstuin Westerpark, en ook volkstuinen. ‘Wij zien hoe goed die zijn in 
communiceren en daardoor anderen enthousiast maken. Die bewustwording is 
precies wat er nodig is. De energie komt nu los.’  
 
Initiatieven 
De gemeente werkt met imkers, en werkt aan bijenroutes. Zoetermeer wil een 
fietsroute naar zee maken en de bermen worden bijvriendelijk. De biodiversiteit aan 
bloemen gaat hard achteruit en de gemeente beoogt een goed systeem voor het 
ontwikkelen van gebiedseigen zaad. Er worden ook meer bloemen gezaaid die in de 
zomer bloeien, om de zomerbij te stimuleren. Dit najaar houdt de gemeente op 24 
september, op Burendag, samen met de imkers de Zoetermeerse Zaaidag.  
 
www.zoetermeer.nl 
Voor meer info en voor leuke bijenactiviteiten kijk op www.bijenlandschap.nl. 


