
Bloemenparadijs Bijpoort Zoeterwoude 
is een initiatief van Coen Franken en 
Mariska Verhulst. Ons motto is 

“groot denken, klein doen”.  We worden 
onder andere ondersteund door de 
gemeente Zoeterwoude en Groene 
Cirkel BijenlandsCirkel Bijenlandschap. Zo kunnen we 
beschikken over kennis, hulpmiddelen en 

advies van professionals.

Sluit je aan!
Stuur een e-mail naar 

bijpoortzoeterwoude@gmail.com 
 vermeld je naam en telefoonnummer 

Iedereen kan meedoen. 
Coen Franken neemt contact met je op.
JJe ontvangt de folder ‘bij-vriendelijke tuin’
en we kijken samen op welke manier jij 

verder mee wil doen. 

Op diverse plekken in Zoeterwoude zijn 
prachtige bloemrijke plekken te zien. 
Ben je al biodivers aan de slag, ook dan 

vernemen we graag van je.

Meer informatie vind je op 
www.bijenlandschap.nl/bijpoort
www.bij-mei.nl/bijpoort 

Ook jouw balkon, gevel, tuin, erf, oever of weide kan een schakel in 
het Zoeterwoudse bijenlandschap zijn. 

Met het BLOEMENPARADIJS BIJPOORT ZOETERWOUDE vormen we een 
netwerk om kennis en ervaring te delen en aan de slag te gaan.

Samen maken we het bijenlandschap

Meedoen kan op diverse manieren, zoals:
- Zelf je tuin / erf (nog) bijvriendelijker maken
- Beschikbaar stellen van een kansrijke locatie
- Een buurtgenoot begeleiden met jouw kennis
- Bij een buurtgenoot helpen de tuin in te richten
- Jouw ervaring demonstreren in je eigen tuin
- Planten en struiken - Planten en struiken vermeerderen en uitdelen
- Meedoen aan een gerichte (zaai-) actie
- Een bijeenkomst, lezing of excursie organiseren
- Bijenhotels en nestgelegenheden maken
- Materialen, grond, planten of zaden sponsoren

Het belang van Zoeterwoude en het buitengebied
De Weipoort is een voorbeeld van een 

essentiele verbindingszone voor wilde bijen.
De Weipoort sluit de Noord Aa / Zoetermeer 

aan op de Elfenbaan langs de N11. 

Als bewoner kun je de wilde bijen helpen 
door  erf en tuin zelf of met de buren bijvriendelijk door  erf en tuin zelf of met de buren bijvriendelijk 
in te richten. Ook kunnen we samen kijken waar 

nog meer kansrijke locaties in de buurt 
beschikbaar zijn.

Doe mee - meer biodiversiteit - in jouw buurt

Het gaat slecht met de wilde bijen
Zoeterwoude is weids en groen, daar zijn we 
allemaal trots op. Toch zijn wilde bijen voor hun 

voortbestaan inmiddels voor een groot deel afhankelijk 
van voedsel en nestgelegenheden in particuliere 

tuinen en openbare ruimten.

Meer biodMeer biodiversiteit loont
Uit metingen is gebleken dat onder andere aangepast bermbeheer 
door de gemeente Zoeterwoude leidt tot meer bijensoorten.

Samen bereiken we meer
Hoe mooi zou het zijn als alle tuinen, erven, weilanden en oevers in 
Zoeterwoude samen een completer bijenlandschap gaan vormen?
En met bloemen maken we Zoeterwoude ook nog eens mooier!

Help de wilde bij een handje!
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