Blij met de bij
Ondertitel: onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten

Introductie project
Blij met de bij
Met het project 'Blij met de bij' willen we als boomkwekerijsector laten zien dat we op
een verantwoorde wijze omgaan met bijen en dat we een belangrijke bijdrage leveren
aan het behoud van vitale bijen. Boomkwekers worden gestimuleerd bijvriendelijke
maatregelen te nemen op hun bedrijf en met hun gewasbescherming en middelenkeuze
rekening te houden met bijen. Via Twitter @blijmetdebij en Facebook
www.facebook.com/blijmetdebij laten we consumenten weten wat de boomkwekerij doet
aan bijvriendelijke maatregelen en dat consumenten zelf ook een bijdrage kunnen
leveren aan gezonde bijen door het planten van bomen en planten.
Het project ‘Blij met de bij’ is onderdeel van het Koepelproject Plantgezondheid Bomen
en Vaste planten en wordt uitgevoerd door Delphy, Agropoli en Cultus onder
verantwoordelijkheid van de Raad voor de Boomkwekerij. Meer info
w.dorresteijn@delphy.nl

Projectverslag: Blij met de bij
onderdeel van Koepelproject plantgezondheid bomen en vaste planten

Inleiding
In de periode 2013 en 2014 zijn er in de media diverse negatieve berichten verschenen over giftige
stoffen op planten (o.a. rapport gifplanten van Greenpeace). Er werd daarbij gesteld dat deze stoffen
de oorzaak zijn van de wintersterfte van bijen. Iets waarvan wetenschappers overigens niet volledig
van overtuigd waren.
Alle discussie en eenzijdige benadering was en is slecht voor het imago van de sierteeltsector.
Consumenten willen planten die zo milieuvriendelijk mogelijk zijn geteeld. Diverse tuincentra en
andere afnemers hebben stappen ondernomen en eisen van hun leveranciers een schoon product.
De negatieve berichtgeving was aanleiding voor de start van het project Blij met de bij. Met het
project Blij met de Bij willen we een brug slaan tussen consumenten en producenten. Wij willen
consumenten laten zien dat het planten van bomen, bloemen en planten juist goed is voor de
biodiversiteit en daarmee voor de bijen. Dat kwekers blij zijn met bijen omdat ze nuttige bestuivers
zijn van veel producten. Daarnaast willen we de kwekers nog bewuster maken van de rol van bijen op
hun kwekerij en hun stimuleren extra bijvriendelijke maatregelen te nemen.

Bij de start van het project zijn de volgende doelen vastgesteld:
Doelen:
Imagoverbetering van de gehele boomkwekerij in zijn algemeen
Uitdragen welke duurzame initiatieven er reeds lopen
Vergroten inhoudelijke kennis om bijenpopulatie te behouden/ stimuleren bewustwording
kwekers
Betere samenwerking en begrip tussen kwekers en bijenhouders
Stimuleren teelt en afzet van duurzame gewassen.
Aanpak:
Blij met de bij onderscheidt zich van andere onderdelen uit het Koepelproject Planmtgezondheid
doordat het vooral een communicatieproject is gericht op twee verschillende sporen:
Vergroten inhoudelijke kennis om bijenpopulatie te behouden/ stimuleren bewustwording kwekers:
Opstellen lijst met bijenvriendelijke middelen voor kwekers.
Kennis uitdragen bijvriendelijke maatregelen
Inzaaien bloemenmengsels op bedrijven
Vergroten biodiversiteit met mengels van gewassen en groenbemesters op
proeflocatie=> testen op mogelijkheden, onkruid, etc. =>uitstraling praktijk
Communicatie richting kwekers => studieclubbijeenkomsten, vakblad De Boomkwekerij,
e.a.
Communicatie richting burgers/consumenten en andere partijen:
Opzetten facebookpagina www.facebook.com/blijmetdebij
Twitter @blijmetdebij
Leaflets maken over duurzame boomteelt en blij met de bij
Aansluiten bij bestaande activiteiten: openkwekerijdag Boskoop, Tuinpadroute Rijneveld,
Artikelen in kranten/ tijdschriften/ facebook met verhalen over sector
Er is veel overleg geweest met stakeholders zoals imkers, imkerverenigingen, kwekers, afnemers en
andere partijen. Voor de inzaai van bloemenmengsels is gebruik gemaakt van het mengsel Bloeiend
bedrijf dat beschikbaar is gesteld door het project Bee Deals.
Dit verslag geeft een beeld van de uitgevoerde activiteiten en kennisontwikkeling.

Kennisontwikkeling / overleg stakeholders /stimuleren bewustwording kwekers
Kennisdossier
In 2015 is een kennisdossier gemaakt over bijen in de boomkwekerij. Dit volledige kennisdossier is
geplaatst op de website van Greenport Boskoop http://greenportboskoop.nl/kennisdosser-bijen/
Hieronder een korte samenvatting:
Als we denken aan bijen, dan denken we vooral aan honingbijen. De honingbij is één soort en wordt
gehouden in bijenkasten vanwege de productie van honing. In ons land komen echter wel zo’n 350
soorten wilde bijen voor. Ook de hommels behoren tot deze groep. Al deze bijensoorten dragen bij
aan de bestuiving van gewassen waaronder ook diverse boomkwekerijgewassen zoals Ilex verticillata,
Pernettya, etc.
Volgens deskundigen is er aandacht nodig voor zowel honingbijen als wilde bijen.
Gedurende de winterperiode is er altijd sprake van wintersterfte van honingbijen. Dit is normaal.
Echter de laatste tien jaar zijn er jaren geweest met gemiddeld hoge wintersterfte bij bijen (tot wel
20%). Naar de oorzaak en hoogte van de bijensterfte wordt veel onderzoek gedaan door diverse
onderzoeksinstanties. Er worden daarbij diverse oorzaken genoemd.
De belangrijkste drie:
1. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Met name neonicotioden zouden schadelijk zijn
voor bijen.
2. Bijenziekten o.a. varroamijt
3. Te weinig stuifmeel en biodiversiteit.
Ook bij diverse soorten wilde bijen is sprake van een afname. Wilde bijen hebben vaak een heel
speciale relatie met hun biotoop (leefomgeving). Afname van biodiversiteit wordt gezien als
belangrijke oorzaak.
Over welke oorzaak nu het belangrijkste is, is nog veel wetenschappelijke discussie. Diverse
wetenschappers houden het erop dat er meerdere zaken spelen (cocktail van bedreigingen). Het
goede nieuws was dat er in de winter 2015-2016 weinig wintersterfte was (6%). Een consequent
uitgevoerde en mede dankzij gunstige weersomstandigheden efficiënte varroabestrijding heeft
volgens de Nederlandse Imkervereniging daartoe bijgedragen. Het mooie nazomerweer en de niet
strenge winter heeft wellicht ook zijn effect gehad.
Binnen het project Blij met de bij is geen discussie gevoerd over de oorzaak van de bijensterfte (dat is
wettenschappelijk werk voor bijendeskundigen wereldwijd). De insteek is dat iedereen een bijdrage
kan leveren aan het behoud van gezonde bijen. Imkers kunnen helpen om bijensterfte te voorkomen
door goed voor hun bijen te zorgen en een juiste aanpak van bijenziekten. Consumenten, gemeenten
en groenvoorzieners kunnen helpen met meer bloeiende planten zodat er het hele seizoen
voldoende stuifmeel is voor bestuivers. En kwekers kunnen helpen met een nog duurzamere
gewasbescherming door biologische bestrijding toe te passen, een duurzame middelenkeuze en niet
te spuiten in gewassen die actief worden bevlogen door bijen en andere bestuivers.

Leaflet luisbestrijding
Er is een leaflet gemaakt voor kwekers over middelenkeuze bladluisbestrijding en verspreid. Deze
leaflet helpt kwekers een duurzame middelenkeuze te maken waarbij u rekening houdt met bijen en
natuurlijke vijanden op uw bedrijf.

Op verzoek van Imkersvereniging Midden Holland is een leaflet gemaakt over schildluisbestrijding in
Ilex verticillata. Imkers hebben deze verspreid bij ilexkwekers waar zij hun bijenvolken hebben
geplaatst voor bestuiving.

Overleg stakeholders
Bij de start van het project en gedurende het project is veel contact geweest met diverse
imkersverenigingen en bijendeskundigen.

Overleg met bijenexpert Koos Biesmeijer van Naturalis.

Overleg en samenwerking met expert Menno Reemer van EIS Kenniscentrum Insecten van
Naturalis over wilde bijen en zweefvliegen.

In Greenport Boskoop is er veelvuldig contact gelegd met de imkersvereniging Het Groene
Hart. Deze imkersveniging heeft relatief weinig wintersterfte van honingbijen. De verenging
wijt dit aan de goede aanpak van varroamijt.
- Er is een leaflet gemaakt voor imkers om uit te delen aan kwekers als zij bijenvolken
plaatsen.
- Er is samen met de imkervereniging deelgenomen aan Openkwekerijdagen en andere
evenementen om kennis te verspreiden.
- De imkervereniging heeft enkele presentaties gegeven aan kwekers tijdens
kwekersbijeenkomsten.
- Vanuit Blij met de bij is een presentatie gegeven bij kwekers…
 Overleg met imkervereniging afdeling Zundert (Willem van Sprundel)
 Overleg met Imkervereniging Horst aan de Maas (Jan Schrage)/ ’t Zoemhuske i.v.m.
medewerking telersbijeenkomsten en kennisuitwisseling in de regio.
 Contact gehad met TuinbranchNL over duurzaamheid en bijen en mogelijke samenwerking.
 Contact met Intratuin
 Overleg gemeente Alphen a/d Rijn
 Overleg Groene Cirkels Bijenlandschap
 Overleg en samenwerking Bee Deals

Stimuleren bewustwording kwekers
Vanuit het project Blij met de bij zijn diverse persberichten verschenen in vakbladen en lokale
kranten om kwekers te informeren.
- Artikel Nieuwe Oogst
- Artikel De Boomkwekerij
- Berichten op LTO-pagina in de Boomkwekerij
- Opinie in De Boomkwekerij over belang sortiment voor bijen
Daarnaast zijn diverse presentaties gegeven. Een overzicht:
- Tuinavond Greenport Boskoop 14 juli 2015: samen met imker Maap Groenendijk bij tuinavond
Lendert de Vos
- Aandacht voor Koepelproject en Blij met de bij in spuitlicentielezingen najaar 2015 (bereik circa
200 mensen)
- 8 juli 2015 item op openavond Topbuxus (Strijbeek)
- Als imker verkleed rondgelopen op beurs Groot Groen Plus 2015 en folders verspreidt.
- Presentatie over bijen tijdens 3 spuitlicentiebijeenkomsten LTO Noord (Boskoop (26/1/2016),
Noordbroek (17/2/2016), Vorden( 1/2/2016)

-

Presentatie Treeport Zundert (29/1/2016)
Presentatie (16/4/2016) Studieclub Limburg (Lottum)
Presentatie (14/6/2016) bij Menkehorst Hengelo
Workshop wilde bijen en natuurlijke vijanden (15/6/2106) Boskoop
Bijeenkomst (8/6/2016) Intratuinmedewerkers bij Arie Bouman Tuinplanten
Bijeenkomst Meet&Green (30/6/2016) Michels-Classens Heide Venray i.s.m. imkers Horst
Bijeenkomst Meet & Green (7/9/2016) Poppelaars Zundert i.s.m. imkers Zundert
Bijeenkomst Meet & Green (15/9/2016) Van Lint Boskoop
Innovatiedag Lucassen Afferden (22/9/2016) presentatie door imker i.s.m. imkers Horst
Bijeenkomst Bijvriendelijke gewasbescherming (28/9/2016) bij imker en vasteplantenkweker
Marco van Noort in Warmond
Openmiddag onderzoekslocatie Delphy & WUR Boskoop (30/9/2016): presentatie
groenbemesters
Innovatiedag Guus van Montfort (13/10/2016) i.s.m imkers Bergeijk

Inzaaien groenbemesters
Het inzaaien van bijvriendelijke bloemenmengsels is één maatregel om biodiversiteit te stimuleren.
Op diverse kwekerijen is in 2015 en 2016 een bijvriendelijk bloemenmengsel ingezaaid. Dit mengsel
Bloeiend bedrijf is beschikbaar gesteld vanuit het project Bee Deals. Hoogheemraadschap van
Rijnland, Gemeente Alphen aan den Rijn, Greenport Boskoop namens de boomkwekers en Bureau
Watersnip hebben in 2015 een Bea Deal ondertekend met daarin afspraken om samen de
leefomgeving van bijen te verbeteren. Blij met de bij heeft uitvoering gegeven aan de intentie van
Greenport Boskoop door kwekers te stimuleren dit mengsel in te zaaien. Daarnaast is via
persberichten veel promotie gemaakt. Vooral de bloemenrand langs de Dijkgraafweg in
Hazerswoude-Dorp was in 2015 goed zichtbaar en heeft veel belangstelling getrokken van
voorbijgangers en in de regionale media. In 2016 waren er problemen met een hoge onkruiddruk
waardoor deze bloemenstrook vroegtijdig is gekleppeld.

Op boomkwekerijen worden in de praktijk ook veel groenbemesters geteeld zoals Tagetes en
bladrammenas om de bodem te verbeteren. Tagetes bestrijdt ook wortellesieaaltjes. Een voordeel is
daarnaast dat Tagetes gemakkelijker onkruidvrij te houden is ten opzichte van bloemenmengsels. De
vraag kwam in 2015 naar voren of de gangbare groenbemesters niet net zo veel bijen trekken als het
bloeiende mengsel Bloeiend bedrijf. Om deze vraag te beantwoorden, zijn in 2016 op de
onderzoekslocatie van Delphy en bij Boomkwekerij William de Bruijn verschillende mengsels van
afrikaantjes, LUMA en het Bee-Dealmengsel Bloeiend Bedrijf naast elkaar gezaaid. Expert Menno
Reemer van Kenniscentrum voor Insecten van Naturalis Biodiversity Center half augustus en eind
augustus waarnemingen gedaan om een indruk te krijgen op welke mengsels de meeste bijen
afkwamen en op welke de meeste variatie aan soorten aanwezig was.
Op het Bee-Dealbijenmengsel Bloeiend bedrijf op de onderzoekslocatie van Delphy werden de
meeste bloembezoekers en de hoogste diversiteit aangetroffen. Het ging in totaal om 26
verschillende soorten zweefvliegen, diverse hommels, enkele wilde bijen en honingbijen. Op zichzelf
was te verwachten dat in het mengsel de meeste diversiteit zou worden aangetroffen, omdat het
mengsel diverse verschillende soorten bloemen bevat. Iedere bloembezoeker heeft zijn specifieke
voorkeuren en hoe meer diversiteit in bloemen hoe meer diversiteit aan insecten je kunt
verwachten. Daarnaast zorgt diversiteit in bloemen ook voor variatie in bloeitijd (langere
bloeiperiode).

Op de afrikaantjes met enkele bloemen (Singel
Gold) worden 18 soorten aangetroffen en op de
gevulde bloemen (patula mix) 17 soorten.
Afrikaantjes zijn daarmee niet alleen goed voor
de bodem maar ook voor diverse
bloembezoekers. Afrikaantjes worden meestal
half mei gezaaid op kwekerijen en hebben een
lange bloeiperiode van begin juli tot de eerste
nachtvorst.
Luma op de proeflocatie stond bij het monitoren nauwelijks nog in bloei. Er was dik gezaaid
waardoor het Gingellikruid de andere gewassen overheerste. Op de kwekerij van William de Bruijn
zijn 17 verschillende bloembezoekers aangetroffen en in grote aantallen tijdens het monitoren in
augustus. Er stond toen met name Gingellikruid in bloei.
Op Luma en Tagetes werden hogere aantallen honingbijen waargenomen dan op het mengsel
Bloeiend bedrijf. Honingbijen zijn bloemvast en geven de voorkeur aan grotere percelen van een
bepaald gewas. Voor solitaire bijen is biodiversiteit juist belangrijk.
De waarnemingen geven alleen een indicatie. De waarnemingen kunnen per keer verschillen omdat
niet alle mengsels en de bloemen hierin allemaal op hetzelfde moment in het seizoen bloeien, en
bovendien zijn er gedurende de dag verschillen in het moment waarop een bloem nectar produceert.
Daarnaast hebben bijen- en zweefvliegsoorten vaak een eigen 'dagritme', dat mede bepaald wordt
door het weer. De waarnemingen zijn dus geen wetenschappelijk onderzoek, maar geven wel een
mooie indicatie.
Solitaire bijen zijn bijna niet aangetroffen. Dat komt ook doordat veel solitaire bijen eind augustus
tegen het einde van hun vliegtijd zitten en niet veel meer te vinden zijn. Een aantal solitaire bijen
heeft een korte levenscyclus en is sterk afhankelijk van één gewas. Zo zijn er enkele zandbijen die
vooral leven van het stuifmeel van wilgen in het voorjaar en daarna weer in rust gaan.
Diverse boomkwekerijgewassen zijn ook geschikt voor bijen, hommels en zweefvliegen. Bij de
tellingen op Diervilla Honeybee op de kwekerij van William de Bruijn zijn elf verschillende
bloembezoekers waargenomen waaronder opvallend veel akkerhommels. Bij de tellingen zat
Diervilla tussen twee bloeifases in. De verwachting is dat bij een telling als het gewas in volle bloei
staat meer soorten bijen en zweefvliegen zouden worden waargenomen.
Van de zweefvliegen zijn een aantal soorten extra interessant voor de boomkwekerij omdat de larven
bladluis eten namelijk de snorzweefvlieg en de grote langlijf de terrasjeskommazweefvlieg, het
klompvoetje en de bessenbandzweefvlieg. Ook de larven van de gewone driehoekszweefvlieg zijn
predatoren, maar hun precieze dieet is niet goed duidelijk. Mogelijk zijn zij ook interessant voor
natuurlijke plaagbestrijding. Van soorten (die veel worden aangetroffen) als de kunstbijvlieg, kleine
bijvlieg, citroenpendelvlieg en gewone pendelvlieg leven de larven in en rondom het water.
De resultaten van de telling zijn gecommuniceerd in verschillende media.

Communicatie naar consumenten en andere partijen
Er zijn zeer veel communicatie-activiteiten uitgevoerd om consumenten te laten zien dat
boomkwekers blij zijn met bijen omdat ze nuttige bestuivers zijn van veel producten. Daarnaast was
de insteek te alten zien dat andersom bijen blij zijn met de boomkwekerij omdat de sector gewassen
produceert die stuifmeel en nectar leveren.


Flyer Blij met de bij
Er is een flyer gemaakt met uitleg dat het goed gaat met bijen in Greenport Boskoop en info van
kwekers erin.



Bijeenkomsten
- Deelname met imker aan de Boskoopse Plantendag in mei 2015 met circa 1000 bezoekers.
Info uitgedeeld en positieve PR bijen. In mei 2016 heeft een kweker op deze dag folders van
het project verspreid.
- 200 folders inclusief bloemenzaad verspreid op Open Kwekerijdag in Boskoop 2015 en
opnieuw in 2016. Samen met imker veel mensen gesproken.
- Tijdens landelijke imkerdag hebben enkele imkers folders van Blij met de bij verspreid.
Folders ook bij Esveld neergelegd.



Artikel in AD Groene Hart en regionale kranten over boomkwekers blij met de bij.



Filmpje gemaakt over bijen uitzetten bij Ilexkwekers. https://www.youtube.com/watch?v=5zK8GYMivY Het filmpje is circa 420 keer bekeken.



Facebookpagina www.facebook.com/blijmetdebij gemaakt met regelmatig nieuwe berichten
over bijen en interviews met kwekers die blij zijn met de bij. Er zijn in de periode van maart 2015
tot oktober 2016 meer dan 325 berichten geplaatst. Deze wordt goed bekeken (bepaalde
berichten bereik >1600 mensen). Er zijn meer dan 6000 vind ik leuks uitgedeeld.






Twitter @blijmetdebijen met meer dan 530 volgers. Regelmatig berichten over bijen, tuinplanten
en boomkwekerij. Ook interactie met imkers en andere partijen die tweets doorsturen.
https://twitter.com/blijmetdebijen en meer dan 1090 verzonden tweets.
Ook informatie geplaatst op andere Facebookpagina’s o.a. Libelle en Groei en Bloei.

Artikel geschreven voor Bijenblad van Nederlandse Imkersvereniging over bijen en de
boomkwekerij. Geplaatst in 2016.



Persbericht over bijvriendelijke bomen, heesters en vaste planten. In de praktijk is er bij
gemeenten en consumenten veel aandacht voor het zaaien van bloemen voor bijen. Hiervoor
wordt ook veel promotie gemaakt. Dit mag echter niet ten koste gaan van
boomkwekerijgewassen omdat bijen het hele jaar voldoende voeding nodig hebben en ook
schuilgelegenheid. Er is daarom een persbericht gemaakt (zie bijlage) en verspreid in overleg met
de Groene Stad.

Conclusie / discussie / aanbevelingen
Conclusie
Binnen het project Blij met de bij zijn een groot aantal communicatie-activiteiten uitgevoerd. Door
alle activiteiten is de kennis van boomkwekers over bijen en andere bestuivers toegenomen.
Er zijn veel positieve reacties ontvangen vanuit consumenten en imkers op het project Blij met de bij.
Uit tellingen komt naar voren dat gewassen en groenbemesters een bijdrage leveren aan
biodiversiteit/ voedsel voor bijen en andere bestuivers.
Discussie
Onder wetenschappers is nog steeds veel discussie wat de belangrijkste oorzaak is van bijensterfte.
De Nederlandse Bijenhoudersvereniging noemen varroamijt een belangrijke oorzaak. Andere
wetenschappers spreken over een combinatie van oorzaken; biodiversiteit,
gewasbeschermingmiddelen en bijenziekten. Milieu-organisaties leggen de nadruk op
gewasbeschermingsmiddelen, omdat dat ook goed past in hun streven naar geen chemie.
Gemeenten besteden veel aandacht aan het zaaien van bloemenmengsels voor bijen en aangepast
maaibeleid. Een aangepast maaibeleid (minder vaak maaien) bespaart ook kosten. Sommige
gemeenten kiezen er ook voor om groenperken te vervangen voor gras. Dit heeft juist een negatief
effect op de biodiversiteit. Als sector is het goed deze ontwikkelingen in de gaten te houden.
Veel boomkwekers zijn bezig met duurzame maatregelen op hun bedrijf. Deze maatregelen worden
nog weinig gecommuniceerd. Knelpunt is dat slecht nieuws vaak meer aandacht krijgt dan positief
nieuws. Bijensterfte als gevolg van illegaal middelengebruik op één bedrijf krijgt meer aandacht dan
alle bedrijven die zich inzetten voor een duurzame teelt.
Aanbevelingen
Het is belangrijk te blijven werken aan imago. Be(e) good and tell it. Er gebeurt al veel, maar het
wordt soms onvoldoende uitgedragen via social media etc.
Er is veel aandacht voor bijen en biodiversiteit. Laat zien dat boomkwekerijgewassen een belangrijke
rol hebben.
Het aantal volgers op Facebook Blij met de bij en Twitter neemt nog voortdurend toe. Het verdient
aanbeveling deze accounts te blijven voorzien van actuele informatie.

Bijlage

Blij met de bij
Help de bij met bloeiende planten, bomen en struiken
Bijen hebben van het vroege voorjaar tot late najaar voldoende stuifmeel en nectar nodig. Je kunt bijen een
handje helpen door de juiste planten, bomen en struiken in je tuin te zetten.
Nu de zon begint te schijnen en het warmer wordt, komen de honingbijen uit de
bijenkast tevoorschijn op zoek naar stuifmeel en nectar. Ze halen dit uit bloeiende
krokussen, blauwe druifjes, Helleborus (nieskruid), Erica (winterheide) en vroeg
bloeiende bomen en struiken bijvoorbeeld wilg (Salix), het gele kornoeltje (Cornus mas)
of Mahonia. Deze eerste stuifmeel hebben ze hard nodig na een lange winter.
Naast honingbijen komen in ons land zo’n 350 verschillende soorten wilde bijen voor
zoals metselbijen, zandbijen en hommels. Deze wilde bijen vormen geen volken, maar
leven alleen en worden daarom wel solitaire bijen genoemd. Ook deze bijen zijn
afhankelijk van stuifmeel en nectar.
Willen we bijen een handje helpen dan moeten we zorgen dat ze het hele jaar
voldoende voedsel kunnen vinden door de juiste planten, bomen en stuiken te
planten of bloemen te zaaien. Dat is nodig, want het gaat over het algemeen niet goed
met de honingbijen en solitaire bijen. Eén van de redenen is een gebrek aan voedsel
en schuilgelegenheid. Met bloeiende planten in je tuin help je de bijen aan voedsel.
Groen, in de vorm van bomen en struiken, is ook van belang als schuilgelegenheid
voor solitaire bijen. Daarnaast kunnen insectenhotels een
bijdrage leveren.
Niet alle bloemen worden door bijen bevlogen. Sommigen produceren geen nectar
of ze doen dat wel, maar de bijen kunnen er niet goed bij. Bijen hebben namelijk
een korte zuigbuis waarmee ze alleen nectar uit ondiepe bloemen of uit bloemen
met een wijde kroonbuis kunnen halen. Op deze planten zie je soms wel vlinders of
hommels die een langere zuigsnuit hebben.
In imkertermen worden planten die aantrekkelijk zijn voor bijen drachtplanten
genoemd. Honingbijen hebben behoefte aan grote aantallen drachtbloemen bij
elkaar en vliegen o.a. op landbouwgewassen. Voor wilde bijen is biodiversiteit juist
zeer belangrijk. Hoe meer verschillende bloemen hoe beter. Vooral ook omdat
bepaalde wilde bijen kieskeurig zijn qua bloemen. Daarnaast is biodiversiteit van belang om te zorgen dat er
vrijwel het hele jaar voldoende stuifmeel en nectar beschikbaar is.
Om een bijdrage te leveren aan vitale bijen zie je diverse initiatieven waarbij braakliggende stukken grond
worden ingezaaid met bijvriendelijke bloemenmengsels. Dit is een goed initiatief maar veel mengsels bloeien in
de zomer. Zorg er daarnaast voor dat er ook in het voorjaar en najaar iets bloeit in de tuin of het plantsoen
door tevens bomen, struiken of vaste planten en bollen te planten.

Met een kleine wilg op stam in je tuin, bijvoorbeeld Salix Kilmarnock, heb je al vroeg in
het voorjaar plezier van de bloeiende katjes en stuifmeel voor bijen. Hetzelfde geldt
voor bloeiende gewassen als Erica (winterheide) Helleborus (Nieskruid), Caltha
(dotterbloem), Anemoon, Skimmia of Mahonia.
In mei bloeien de fruitbomen in de tuin en ook in de zomer hebben de bijen keuze
genoeg. Planten als herfstaster, hedera en hemelsleutel (Sedum) zijn voorbeelden van
goede bijenplanten die nog laat in het najaar bloeien en de bijen van voeding voorzien
voor ze weer in winterrust gaan.
In de tabel vind je een overzicht van diverse bomen, struiken en planten die goed zijn
voor de bijen of hommels en hun bloeiperiode. Zo kun je een goede keuze maken.
Wist je dat
Een aantal wilde bijen heeft een korte levenscyclus en is sterk afhankelijk van één
gewas. Zo zijn er enkele zandbijen die vooral leven van het stuifmeel van wilgen. Voor
de meeste bijen geldt echter hoe meer verschillende soorten (hoe meer biodiversiteit)
hoe beter.
Allesbehalve wild
Sommige mensen zijn bang voor bijen in de tuin. Wilde bijen zijn echter alles behalve
wild. Steken doen ze niet en als ze dat toch zouden doen; bij verreweg de meeste
solitaire bijen is de angel kort en zwak en kan hij niet door de menselijke huid dringen. Een honingbij zal alleen
steken als hij in nood is, want na het steken sterft de bij. Bijen en hommels moet je dus niet verwarren met
wespen. Wespen komen niet op bloemen af maar juiste de zoete dingen zoals limonade en etenswaren en zijn
eerder geneigd om te steken.

Bomen
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Acer spp. (Esdoorn)
Aesculus spp. (Paardenkastanje)
Ailanthus altissima(Hemelboom)
Castanea sativa(Tamme kastanje)
Cercis siliquastrum (Judasboom)
Cornus mas (Gele kornoeltje)
Frangula alnus (Vuilboom)
Gleditsia triacanthos(Valse Christusdoorn)
Heptacodium (Zevenzonenboom)
Malus spp. (Sierappel)
Pyrus communis (Peer)
Prunus spp. (Sierkers)
Robinia spp. (Valse Acacia)
Salix spp. (Wilg)
Sophora japonica (Honingboom)
Sorbus spp. (Lijsterbes)
Tetradium daniellii hup. (Bijenboom)
Tilia spp. (Linde)

Heesters
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Acer campestre (Veldesdoorn)
Berberis spp. (Zuurbes)
Buddleja davidii (Vlinderstruik)
Calluna vulgaris (Struikheide)
Caryopteris spp. (Baardbloem)
Ceanothus spp. (Herfstsering)
Cephalanthus (Kogelbloem)
Chaenomeles spp. (Japanse kwee)
Corylus (Hazelaar)
Cotoneaster spp. (Dwergmispel)
Cytisus spp. (Brem)
Diervilla spp. (Amerikaanse Weigela)
Erica spp. (winterheide)
Hedera Arborescent Groep (Struikklimop)
Hypericum (Hertshooi)
Ilex aquifolium (Hulst)
Itea virginica (Bloemwilg)
Kolkwitzia amabilis
Ligustrum spp. (Liguster)
Lonicera nitida (Struikkamperfoelie)
Mahonia acuifolium (Mahonie)
Osmanthus (Schijnhulst)
Pyracantha spp. (Vuurdoorn)
Ribes spp. (Bes)
Rosa spp. (Roos)
Rubus fruticosus (Braam)
Salix spp. (Wilg)
Skimmia spp.
Stephanandra incisa (Kransspirea)
Symphoricarpos spp. (Sneeuwbes)
Vaccinium corymbosum (Blauwe bes)

Boomkwekers zijn blij met de bij
Al die bloeiende bomen en vaste planten in tuinen, plantsoenen en bossen zijn opgekweekt in de
boomkwekerij. De regio Boskoop is een belangrijke boomkwekerijregio waar een breed assortiment
verschillende gewassen worden gekweekt. Ook voor bijen is Boskoop the place to be(e). Volgens imker Maap
Groenendijk van imkervereninging Groene Hart gaat het goed met de bijen in het Groene Hart. Dit komt
volgens hem omdat de imkervereniging veel voorlichting geeft aan haar leden hoe ze bijen gezond kunnen
houden. Daarnaast is er volop biodiversiteit aanwezig door het brede sortiment gewassen dat wordt geteeld,
de groene omgeving en de bloemenmengsels die kwekers zaaien om hun bodem vitaal te houden en die tevens
goed zijn voor bijen.
Wil je meer weten kijk dan op www.Facebook.com/blijmetdebij

Vaste planten
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Achillea spp. (Duizendblad)
Agastache spp. (Dropplant)
Ajuga (Zenegroen)
Allium spp. (Sierui)
Anemone (anemoon)
Aruncus dioicus (Geitenbaard)
Aster ageratoides (Herfstaster)
Caltha (Dotterbloem)
Campanula spp. (Klokjesbloem)
Centaurea spp. (Centaurie)
Echinacea purpurea (Zonnehoed)
Echinops spp. (Kogeldistel)
Eryngium spp. (Kruisdistel)
Eupatorium spp. (Koninginnenkruid)
Gaura lindheimeri (Prachtkaars)
Geranium spp. (Ooievaarsbek)
Helleborus (Nieskruid)
Helenium autumnale (Zonnekruid)
Helianthus spp. (Zonnebloem)
Lamium spp. (Dovenetel)
Lavandula spp. (Lavendel)
Mentha spp. (Munt)
Monarda spp. (Bergamotplant)
Nepeta spp. (Kattenkruid)
Origanum spp. (Marjolein)
Papaver orientale (Oosterse klaproos)
Persicaria amplexicaulis (Duizendknoop)
Rudbeckia spp. (Zonnehoed)
Sedum - div. lage soorten (Vetkruid)
Sedum spectabile / telephium (Hemelsleutel)
Solidago spp. (Guldenroede)
Teucrium spp. (Gamander)
Thymus spp. (Tijm)
Verbena bonariensis (IJzerhard)
De brochure ‘Biodiversiteit in tuin en plantsoen’ van de Groene Stad bevat informatie en uitleg over biodiversiteit in tuin en plantsoen.

Met Blij met de bij wil de boomkwekerijsector een bijdrage leveren aan gezonde bijen. Het project is onderdeel
van het Koepelproject Plantgezondheid Bomen en Vaste planten en een initiatief van de
Raad voor de Boomkwekerij. Meer info w.dorresteijn@delphy.nl
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