
Els van Oosten
Donderdag 9 september 2021 

Samen maken we impact 



2

Agenda
Wat is het?
Waarom doen we dit?
Wie doen er mee?
Waar leidt dat toe?
Ambitie voor de toekomst 



Wat is het?
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• Een lint door Hillegom, Lisse & 
Teylingen  met provinciale weg als 
centrale as

• Deelnemers krijgen een bijenhotel & 
zaaien bij-vriendelijk in na zaai-advies

• Samenwerking Omgevingsdienst 
West-Holland, Naturalis Biodiversity
Centre & Rabobank waarbij ieder 
vanuit eigen expertise & rol bijdraagt

• Met publieksactiviteiten bevorderen 
van betrokkenheid, spin off & kennis



Waarom eigenlijk?
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Rabobank is sinds 2020 partner van Groene 
Cirkel Bijenlandschap 

Idee voor een Bijenlint vanwege de wens bij 
Rabo:

• Het lokaal leefklimaat te bevorderen als 
kwartiermaker van het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel 

• Coöperatief te werken als onderdeel van 
het bancaire DNA

• In te spelen op specifieke behoefte aan een 
duurzaam bloeiende Bollenstreek



Visie:
Samen bereiken we 

meer dan alleen

Coöperatief werken voor impact

Verbinden met 
de wetenschap:
Gedreven door 
kennis & data

Verbinden met 
de toekomst:
Educatie & 
biodiversiteitsherstel

Verbinden met 
elkaar:
Samenbrengen-
& binden 

Verbinden met 
de samenleving:
Gemeenschap als 
aandeelhouder (wij)
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Deelnemers Bijenlint Bollenstreek
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Natuur

• Imkerij Weerlanerpolder

• Stichting Natuurlijk Hillegom

• Park Rusthoff Sassenheim

• Park Overbosch Voorhout 

Educatie

• Schooltuinen Sassenheim 

• Bibliotheken Bollenstreek 

Zorg

• Marente

• Hozo

Bedrijfsleven

• Akzo Nobel 

• Hoek Groen   

Horeca 

• Van der Valk Sassenheim-Leiden

Bollensector  

• Lubbe Lisse

• CS Weijers Bloembollen  

• JUB Holland 

Cultuur & vrije tijd 

• Keukenhof

• Stichting het Boerhaavehuis 

• Kasteel Teylingen 

Overheid 

• Gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen 

• Forensisch Centrum Teylingereind

• Provincie-Zuid Holland 

Transport  

• Transport Keijzer Warmond BV

• Van Dooren Transport



Nulmeting door Naturalis 
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• Naturalis stelt de diversiteit aan wilde bijen (en 
zweefvliegen) vast aan de start van het Bijenlint 
Bollenstreek 

• Geeft zicht op  
(1) de soorten die op dit moment in het gebied 
voorkomen, en die zich zouden kunnen 
verspreiden naar nieuwe locaties
(2) de soorten en hun diversiteit op iedere 

afzonderlijke locatie, zodat we later per locatie 
kunnen vaststellen of er verandering zijn 
opgetreden

• Drie bezoeken per locatie gedurende half jaar 



Hoe zien wilde bijen de bollenstreek ?

TOP Duinen
Landgoederen



Hoe zien wilde bijen de bollenstreek ?

TOP Duinen
Landgoederen

MATIG Weilanden
Bollenvelden



Ambitie Bijenlint bollenstreek voor wilde bijen ?

Alle beetjes helpen!

100-en tuinen
Parken
Wegbermen
Slootkanten
Erven
………

+



Ambitie Bijenlint bollenstreek voor wilde bijen ?

!
Parken
Tuinen
Bermen
Slootkanten
Industrieterrein
Verbindingen

Weilanden
Bollenvelden

De grootste kansen
Het snelst resultaat



De grootste kansen
Het snelst resultaat

“Transport Keijzer Warmond heeft een 
prachtige strook natuur achter het 

bedrijventerrein. Hier staat ontzettend 
veel in bloei, maar er is ook langs de hele 

strook een helling waar heel veel grote en 
kleine bijen in nestelen.”

“Stichting Boerhaavehuis had een nest 
van een hommel uit het aardhommel-
complex. Dit is een nest in de grond, 
misschien wel een oud muizenhol.”

“C.S. Weijers Bloembollen heeft 
helemaal achter in het terrein, langs de 
veenenburgerlaan, een verhoogd stuk 
grond. Hier nestelen heel veel kleine 

bijen in.”

“Park Overbosch heeft een mooie open 
plek links van de ingang waar heel veel 

bijen, groot en klein, in het zand 
nestelen.”

Bevindingen door Naturalis  

“Bij Forensisch Centrum Teylingereind staat een 
oud bijenhotel. De laatste keer dat we er waren 

vlogen daar ontzettend veel tronkenbijen 
omheen, die hadden daar hun nest. Ik heb nog 

nooit zo'n druk bezocht bijenhotel gezien.”



Verbinden met elkaar
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Fotowedstrijd

Lezingen door Naturalis

Reizende foto-tentoonstelling
in  zorginstellingen

Bijenhotelacties
Imkerij

Weerlanerpolder

Bijenleestafels in de 
bibliotheken

Lokale campagne nationale
bijentelling

Bijenpraalwagen
Bloemencorso

Spill over van 
deelnemers
naar VVE’s

Voorlichting in 
Schooltuinen
Sassenheim



Ambitie voor de toekomst 
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• Uitbreiding van het lokale 
ambassadeursnetwerk gericht op 
nieuwe verbindingen & breder, 
bestendig draagvlak 

• Uitbreiding van het lint & bij-
vriendelijke ruimte via 
burgerparticipatie & collectieve 
deelname zakelijke partijen 
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Bedankt voor uw aandacht!
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Samen maken we impact

Vragen, opmerkingen, 
meedoen? Altijd welkom! 

Bedankt voor uw aandacht!  


