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Webinar Jaarlijkse netwerkbijeenkomst 

Groene Cirkel Bijenlandschap 24 juni 2020  

Verslag: Zina Broeksma 

Woensdag 24 juni vond de Jaarlijkse bijeenkomst Groene Cirkel Bijenlandschap plaats. Niet zoals gepland te gast 

bij Dunea en met excursies, maar deze keer in de vorm van een webinar. Het jaarevent was druk bezocht, 106 

deelnemers woonden de netwerkbijeenkomst bij om mee te praten. Na de technische instructies van digitale host 

Rick van Cleef van IVN Natuureducatie kon de bijeenkomst van start gaan. De deelnemers werden welkom geheten 

door Laila Driessen-Jansen, voorzitter van Groene Cirkel Bijenlandschap en burgemeester van Leiderdorp. Het gaat 

goed met het Bijenlandschap. In het vijfjarig bestaan is er veel gebeurd. Het aantal soorten bijen in de 

gemonitorde gebieden is met 34% gestegen en het bloemrijke netwerk groeit gestaag met diverse nieuwe 

initiatieven. Er zijn weer zeven nieuwe partners aangesloten. En vanwege de succesvolle aanpak krijgt Groene 

Cirkel Bijenlandschap de status van Verified Conservation Area. Daarmee krijgen we internationale erkenning voor 

de manier waarop we ons inzetten voor de bijen en zijn we een inspiratiebron voor nieuwe bijenlandschappen in 

andere regio’s. Maar het kan nog beter, gaf Laila Driessen-Jansen aan, met het zoeken van samenwerking met 

nieuwe partners. Het webinar kun je hier terugkijken, discussie en vragen van de deelnemers zijn in het 

bijgevoegde chatverslag te zien . 

Nieuwe kansen 

Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis Biodiversity Center vertelde meer over de kansen die er 

liggen voor het Bijenlandschap in verrassende samenwerking, en de nieuwe kansen die het Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel biedt. Koos Biesmeijer doet al 25 jaar onderzoek in bijen en bestuiving. Waar het om gaat als 

je aan bijen en bestuivers werkt, is dat er niet maar één ding is waar je aan moet werken, maar allemaal dingen 

tegelijk. Dat kunnen we niet alleen, dat moeten we met zijn allen doen. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een 

coalitie van heel veel partijen die samenwerken voor een florerende delta voor mensen, natuur en landschap en 

diversiteit. Het Deltaplan vormt een enorm netwerk van potentiele partners, waaronder de waterschappen, de 

provincies, terreinbeheerders, veel gemeenten, bedrijven en agrarische ondernemingen. 

Innovatiefonds Samen voor biodiversiteit 

De stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel ontvangt 1,5 miljoen euro van de Postcode Loterij. Deze bijdrage is 

bedoeld om boeren, burgers, bedrijven, kennisinstellingen, natuurorganisaties en overheden die samenwerken om 

biodiversiteit een belangrijke impuls te geven. Met deze bijdrage is het Samen voor biodiversiteit Innovatiefonds 

opgezet om burgers te betrekken bij de waarde van biodiversiteit en boeren en beheerders van de openbare 

ruimte financieel te ondersteunen bij het werken aan een gezonde bodem en een rijkdom aan planten en dieren in 

heel Nederland. Het fonds is open voor iedereen, dus heb je een goed idee, doe mee. De maximale bijdrage per 

project is €25.000. De bijdrage is bedoeld voor projecten met een gebiedsgerichte aanpak in coalities, dus een 

samenwerking van verschillende partijen. Belangrijk is dat de projecten verbinding zoeken, inspiratie geven en 

meetbaar zijn. Het inzenden van jouw projectvoorstel kan tot 31 juli 2020, meer informatie over het 

Innovatiefonds en de deelnamecriteria kun je hier vinden.  

Verrassende partners 

Iedereen kan een belangrijke partner zijn. Koos Biesmeijer belicht dat minder voor de hand liggende partners juist 

heel waardevol kunnen zijn. De deelnemers kozen in een poll de partijen die zij ten eerste zagen als partners voor 

het Bijenlandschap. Naast de populaire agrariër en de buurvrouw, werd de bank bijna niet gekozen. Interessant is 

evenwel, dat het rapport van De Nederlandse Bank en Planbureau voor de Leefomgeving dat vorige week 

uitkwam, biodiversiteitsverlies benadrukt als een drijver van financiële risico’s, en oproept tot beperking van dit 

risico. Nederlandse instellingen hebben naar berekening wereldwijd maar liefst voor 510 miljard euro aan 

investeringen die direct afhankelijk zijn van ecosysteemdiensten, dus alles wat het landschap en de biodiversiteit 

https://www.youtube.com/watch?v=97UdIYXqjqg&feature=youtu.be&t=2
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/innovatiefonds/
https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2020/dnb389169.jsp
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ons levert. Zelf is Groene Cirkels uiteindelijk gestart met een initiatief van Heineken. Best een onverwachte 

partner, die veel nieuwe dingen heeft opgeleverd. Koos Biesmeijer nodigt uit om samen na te denken over nieuwe 

partners. Onder de deelnemers kwam naar voren dat velen graag samenwerken met bepaalde organisaties, maar 

het soms lastig vinden om een ingang te vinden. Het Bijenlandschap heeft veel partners en daardoor steeds meer 

bereik en zou daarbij mogelijk kunnen helpen. Zoek je nieuwe samenwerkingspartners en heb je nog geen 

contactpersoon? Laat het ons weten.  

Transities 

Bijen zijn vaak een goede ingang als het om transities gaat, zoals de kringlooplandbouw, energietransitie, 

klimaatverandering of woningbouw. Samen met Shell doet Naturalis onderzoek bij een aantal zonneparken. Op het 

zonnepark Shell Moerdijk werd een enorm aantal soorten wilde bijen aangetroffen. Waaronder de kleine harsbij, 

normaalgesproken bekend uit natuurgebieden in het Oosten van het land. Op het bedrijventerrein heeft al tijden 

geen grondbewerking plaatsgevonden. Aan de andere kant van het hek, in 

het landbouwgebied, vind je waarschijnlijk maar vijf of zes soorten algemene 

bijen. Zo liggen er juist in de energietransitie grote kansen. Ook als het 

bijvoorbeeld gaat om woningbouw, zijn woningprojecten op zoek naar 

toegevoegde waarde in leefomgeving en partners. Koos Biesmeijer geeft aan 

dat het belangrijk is om actief na te denken over hoe we kunnen aansluiten 

bij de grotere transities. Heb je hier ideeën over? Laat het ons weten. 

Internationale erkenning en een integrale aanpak 

De meerwaarde van bijen is onomstreden, stelde Berend Potjer, gedeputeerde Natuur, Energie, Omgevingswet en 

Communicatie van provincie Zuid-Holland. De ambitie van de Provincie is om de meest bijvriendelijke provincie te 

zijn van Nederland. De bij staat voor ons symbool voor het grotere geheel van de natuurwaarde van Zuid-Holland, 

aldus Berend Potjer. Het mooie van Groene Cirkel Bijenlandschap is dat je ziet dat het echt inspirerend is en je ziet 

ook dat het werkt.  

Ook de registratie van Groene Cirkel Bijenlandschap als Verified Conservation Area (VCA) is een inspiratiebron. 

Een VCA is een gebied met een internationaal kwaliteitskeurmerk voor de 

wijze waarop gewerkt wordt aan ecologisch herstel (zie kader). In het VCA-

Bijenlandschapgebied wordt gemonitord en ontstaat er een goed beeld van 

wat er nodig is voor het ontwikkelen van een duurzaam bijenlandschap. 

Maar we hoeven ons niet te beperken tot dit gebied. Want de bij komt 

overal. Het huidige Bijenlandschap strekt zich inmiddels uit van Wassenaar 

tot Hillegom en van Katwijk tot Nieuwkoop. Er zijn nieuwe 

bijenlandschappen in wording in Zuid-Holland en Noord-Brabant: Eiland 

IJsselmonde, het Groenste Fietspad in de Alblasserwaard, Central Park en 

de Hoeksche Waard. En als Provincie ontwikkelen wij zelf ook schakels in de 

bijenlandschappen. Daarnaast willen we kijken of we het insecticidegebruik 

ook buiten de natuurgebieden kunnen terugdringen. De Provincie wil 

maatschappelijke problemen als klimaatadaptatie, bodemdaling en 

stikstofproblematiek integraal bekijken en ziet het Bijenlandschap als een 

hele mooie manier om dat te doen. Zo is het vergroenen van daken en 

tuinen een win-win voor bestuivers, biodiversiteit én het tegengaan van 

wateroverlast. Het Bijenlandschap, zo eindigde de gedeputeerde, is van 

iedereen, het maakt Zuid-Holland mooi en waardevol.   

De acht wethouders en bestuurders van de Provincie, Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn, 

Zoetermeer, de Groene Klaver en Staatsbosbeheer tekenden de VCA met de Intentieverklaring. Hierin spreken zij 

af zich in te zetten voor een duurzaam bijvriendelijk beheer, behoedzaam gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen en stopzetten ervan waar het kan, een ambassadeursrol te vervullen en gezamenlijk 

Vanuit de Helpdesk Bijenlandschap is een 

aantal adviezen gemaakt over bijvriendelijke 

inrichting van dit soort onderwerpen, o.a. 

biodiverse zonneparken, groendaken en 

bedrijventerreinen. Nog veel meer 

onderwerpen kun je vinden bij Helpdesk 

Bijenlandschap - Adviezen. Er komt dit 

najaar een boekje uit.  

 

https://www.bijenlandschap.nl/dit-doen-we-al/#helpdesk
https://www.bijenlandschap.nl/dit-doen-we-al/#helpdesk
https://www.bijenlandschap.nl/dit-doen-we-al/#helpdesk
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/e/8/2/0b0c6dc5-2612-493b-a4ce-8538f5e5dd6b_2018-5%20GC%20Bijenadvies_Groendaken%20op%20Leidse%20bioscopen%20voor%20wilde%20bijen_def_06022019.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.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Themas/Leefomgeving/Project-Groene-Cirkel-Bijenlandschap/Helpdesk-Bijenlandschap/Helpdesk-Bijenlandschap-Adviezen.htm
https://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Themas/Leefomgeving/Project-Groene-Cirkel-Bijenlandschap/Helpdesk-Bijenlandschap/Helpdesk-Bijenlandschap-Adviezen.htm
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verantwoordelijk te zijn voor het bereiken van de doelen. Meer informatie over de VCA-status vind je hier. Bij de 

korte impressie van hun aanpak om de gestelde doelen te bereiken en het Bijenlandschap te versterken, toonden 

de wethouders en bestuurders beelden van kruiden- en bloemrijke velden en bermen in hun gemeente. Anderen 

presenteerden in de dia’s met trots hun gemeentelijke bij (zie kader). Bekijk hier het nieuwsbericht. 

Fotowedstrijd 

Elk jaar organiseert Groene Cirkel Bijenlandschap een fotowedstrijd, om zo de betrokkenheid bij de bijen te 

vergroten. Dit jaar waren er 503 inzendingen van bewoners van de regio van Wassenaar tot Hillegom en van de 

kust tot Nieuwkoop, waarvan de meeste van hoge kwaliteit. Als juryvoorzitter maakte Laila Driessen-Jansen de 

winnaars bekend in de virtuele prijsuitreiking. De jury die de drie prachtige winnende foto’s koos, bestond 

daarnaast uit juryleden Joost Bouwmeester, natuurfotograaf en Emile Jaensch, burgemeester van Oegstgeest en 

portefeuillehouder Natuur en Landschap Holland Rijnland. 

Marcel Jansen won met zijn foto van een hommel in actie op een zonnebloem 

de eerste prijs, een cursus natuurfotografie bij jurylid Joost Bouwmeester. Het 

beeld van de akkerhommel in zijn achtertuin in de weer met stuifmeel heeft 

een hoge mate van abstractie en esthetiek.  

Theo van Leeuwen, voorzitter van De Groene Klaver,  vertelde over het project Boeren voor Bijen, waarin 50 boeren en tuinders samen met 

Coöperatie  De Groene Klaver werken aan bloemenranden en stroken in het landelijk gebied. Op erven, overhoekjes en langs sloten worden 

meerjarige bloemen en kruidenmengsels ingezaaid en beheerd. Daarnaast hebben we ongeveer 100 ha kruidenrijk grasland. Dit helpt de bestuivers, 

maar ook de weidevogels. 

Bermen zijn ontzettend belangrijk voor de bij en andere insecten, lichtte Ashley North toe, wethouder van Leiden. Naar aanleiding van het advies 

van de stadsecoloog wordt het bermbeheer en maaibeleid in de gemeente aangepast om optimale leefsituaties te creëren. Alleen al dit jaar is er 160 

duizend vierkante meter ecologische berm in Leiden. Ashley North raadt het andere gemeenten van harte aan om mee te doen. 

Laila Driessen-Jansen toonde namens gemeente Leiderdorp de Munnikkenpolder, onderdeel van het Groene Cirkel Bijenlandschap en samen met de 

Ruigekade en Bospolder een Bed&Breakfast voor wilde bijen. Langs de Ruigekade staat ook grote wederik, de voedselplant van de slobkousbij. Wij 

proberen met ons groenbeheer nog meer grote wederik in deze gebieden te krijgen zodat onze slobkousbij het nog beter naar zijn zin krijgt in 

Leiderdorp. 

Zoetermeer is vorig jaar de meest bijvriendelijke gemeente van Nederland geworden, vertelde Jacobien Groeneveld, wethouder. In Zoetermeer 

hebben we voor een aantal wilde bijensoorten speciale aandacht en stimuleren deze, zoals de klokjesbij. Deze soort is landelijk vrij zeldzaam, maar 

komt veel voor in Zoetermeer. Zo worden er ooievaarsbek en grasklokjes geplant en bijenhotels opgericht door de bewoners in hun adoptie groen. 

Wethouder Ruud Bouter van Zoeterwoude, met onder andere de portefeuille groene leefomgeving en milieu, liet de Elfenbaan zien, een belangrijke 

verbindingszone in het Bijenlandschap. Met het advies van de Bijenhelpdesk en samen met Rijkswaterstaat en het Zuid-Hollands Landschap is er een 

prachtig ontwerp voor de herinrichting van deze strook voor bijen en vlinders. We vertrouwen op een mooi resultaat van de volgende bijentelling. 

Nick de Snoo, hoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland toonde een weidebij in het Bentwoud, een foto gemaakt door een boswachter. Organisaties 

kunnen het verschil maken, maar wij persoonlijk ook. In dit gebied is met nauwkeurig beheer, maatwerk en samenwerking van mensen uit de 

omgeving met overheidspartijen een explosie bereikt op het gebied van natuur en waarde. Het verschralingsbeheer zorgt voor steeds meer 

verschillende soorten kruiden en daardoor schiet het aantal bijen in het gebied omhoog. Een kenmerkende soort is de weidebij. 

Kees van Velzen, wethouder van Alphen aan den Rijn, heette welkom aan de deelnemers, maar vooral aan de wilde bij. In het Bentwoud, de 

Elfenbaan en het Archeon zitten wilde bijen die we graag behouden. Wij willen de projecten voortzetten met de buurgemeenten en we zetten ons in 

voor goede leefomstandigheden. We werken graag samen met iedereen die bijdraagt aan onze gezamenlijke doelen en op zoek is naar kennis over 

bestuivers. 

Gedeputeerde Berend Potjer vertelde eerder in de bijeenkomst al over de grote ambities van de Provincie Zuid-Holland. Wij dragen direct bij door 

bermen langs de provinciale wegen ecologisch te beheren. We maken de bermbodem minder voedselrijk voor een grotere verscheidenheid aan 

bloemen en grassen. Op 35 locaties met voldoende leef- en voedselgebied in de buurt worden langs de wegen bijenhotels aangelegd, gemaakt van 

snoei- en kapmateriaal, met kleine zandvlaktes voor nesteling van wilde bijen. 

 

https://earthmind.org/vca/green-circle-bee
https://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/groene-cirkel-bijenlandschap-krijgt-internationale-erkenning/
https://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/resultaten-monitoring-groene-linten-bijenlandschap-gepresenteerd/
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De foto getiteld Hommel in het Tuinlandschap van Peter Verwoerd won de 

tweede prijs, bijvriendelijke planten ter waarde van 60 euro. De klaproos is 

herkenbaar als bermbloem aanwezig in elke gemeente. De jury was onder de 

indruk van de creativiteit en techniek van de kleurrijke foto die tot de 

verbeelding spreekt.  

 

 

De derde prijs, een bijenhotel met Bijenlandschapbord, ging naar de foto van 

Robin Valk van een werkende honingbij aan een blauw druifje, een verfijnd 

beeld met fantastische kleuren.  

 

 

Bekijk hier de foto’s in het groot. 

 

Zeven nieuwe partners 

Tot slot zijn we als Groene Cirkel Bijenlandschap erg blij met de zeven nieuwe partners die zijn aangesloten, door 

de visie van Groene Cirkel Bijenlandschap te onderschrijven. Daarmee heeft het Bijenlandschap nu 42 partners, 

van multinational tot wetenschapsinstituut, van imker tot gemeente. De vertegenwoordigers van de zeven nieuwe 

partners gaven een korte toelichting en verzamelden zich online voor een fotomoment. Bekijk het nieuwsbericht 

en de foto hier.  
Op de vraag waarom zij partner worden antwoordden zij: 

“omdat we het Bijenlandschap graag weer volop willen horen gonzen: boeiend, bloeiend en in beweging. Vól met 

bestuivers die de inheemse planten van gebiedseigen zaden bezoeken.” Yvonne Endhoven, beleidsmedewerker 

Biodivers Natuurzaden 

“We doen in feite al vanaf het begin mee. We combineren Bijenlandschap met beleving en recreatie, zoals bij de 

Klinkenbergerplas en nu langs het wandelpad langs het Oegstgeesterkanaal.” Matthijs Huizing, wethouder 

groenbeleid Gemeente Oegstgeest 

“Omdat we als kinderboerderijen een BIJzonder actieve rol nemen om bezoekers, jong en oud, te betrekken bij het 

Bijenlandschap.” Hans de Rijk, coördinator Netwerk Kinderboerderijen Actief 

“Omdat wij onze kennis, netwerk en passie samen met de andere partners willen inzetten voor een gezondere 

voedselvoorziening voor (wilde) bestuivers, en het landschap aantrekkelijker willen maken met milieuvriendelijk 

geteelde bloembollen, vaste planten en kruidenmengsels.” Ronald Lubbe, directeur Lubbe Lisse 

“Omdat een bijvriendelijke omgeving bijdraagt aan de realisatie van onze ambitie ‘natuurlijk verbinden van groene 

gebieden’.” Georgette Leltz, programmadirecteur Nationaal Park Hollandse Duinen 

“Gezien de vele raakvlakken als het gaat om doelstelling en werkwijze die Groene Cirkel Bijenlandschap en 

Stichting Steenbreek hebben is het een vanzelfsprekendheid om partner te zijn. Ons doel is dan ook om samen 

actief de biodiversiteit in Zuid-Holland verder te versterken in zowel de openbare en private ruimte.” Roel van Dijk, 

directeur Stichting Steenbreek 

 “Omdat wij het Bijenlandschap in en door de stad op hoogte willen versterken door de aanleg van heel veel 

groene daken en daktuinen.” Dirk Rosendaal, directeur Universal Greenfields 

https://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/uitslag-fotowedstrijd-2020-groene-cirkel-bijenlandschap/
https://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/zeven-nieuwe-partners-sluiten-aan-bij-groene-cirkel-bijenlandschap/

