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thema’s

Stimuleren van duurzame energie 

en reductie van broeikasgasemissies

Verzekeren van voldoende 

en goed water

Sluiten van 

grondstofkringlopen

Verduurzamen van 

mobiliteit en logistiek

Verbeteren van de leefomgeving 

en versterken van biodiversiteit
Project
bijenlandschap



Een Bijenlandschap in Zuid-Holland



Wat is een Bijenlandschap?  

Een landschap dat de volgende landschapsdiensten levert:

o Bestuiving

o Honingproductie door honingbijen

o Aantrekkelijke, bloemrijke leefomgeving!



















Aanpak:

baten voor
de regio

Levert landschapsdiensten:

Bestuiving
Honing
Beleving
Gezondheid
Recreatie
Welzijn en beleving
Rentmeesterschap
Educatie
Sporten
Inspiratie
Cultuur, identiteit
Erfgoed
Binding met het gebied
Schone, veilige leefomgeving

Kennis
Actie en 

samenwerking

Groene
Cirkel

bijenland-
schap

Sociaal
netwerk
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instel-
lingen

Bijen-
landschap



Bouwstenen bijenlandschap

Veelheid aan soorten
bijen-zweefvliegen-vlinders... 

... versimpeld tot enkele
“ecoprofielen”... 

... waarvan eigenschappen vertaald
in verschillende bouwstenen...

...te realiseren in het landschap

Inbreng kennis in sociale netwerk
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Bouwstenen bijenlandschap:

Bed & Breakfast gebieden

Verbindend landschap met stapstenen

Bij-tankstations

Bed & Breakfast 
Gebied:

Inbreng kennis in sociale netwerk



Bouwstenen bijenlandschap: B&B

Wat is er minimaal nodig voor een B&B ?

10 ha voedselgebied: 

1,5 - 5 ha bomen of struiken en 

de rest bloemrijk grasland met 

open plekken 

10 geschikte nestelplekken 

op grasland met kale plekken 

Minder dan 500m 

afstand tussen 

bed en breakfast

10 ha voedselgebied:

bloemrijk grasland, waarvan 

minimaal 2 ha droog en 

minimaal 2 ha nat grasland

10 geschikte nestelplekken

met variatie in de 

vochtigheid van de bodem 

Minder dan 500m 

afstand tussen 

bed en breakfast

10 ha voedselgebied:

droog, bloemrijk grasland

10 geschikte nestelplekken

op droog grasland met 

kale plekken 

Minder dan 500m 

afstand tussen 

bed en breakfast

Bouwstenen bijenlandschap

Inbreng kennis in sociale netwerk



Graslandverbinding: begroeiing met bloemrijk, nat of droog, grasland 

Verbinding met struiken: bloemrijk grasland afgewisseld met bosjes of struiken

Bouwstenen bijenlandschap: 
Verbindend Landschap 

Stapsteen om de kilometer of vaker:
0.5 ha (of meer) Bij- en vlindervriendelijk beheerd grasland

Onderbreking van
maximaal 100 m mag

Bijvriendelijk beheerde groenstrook
van 5 m breed of meer

Bouwstenen bijenlandschap

Inbreng kennis in sociale netwerk



Samenwerking nodig



Trainingsmateriaal























Kosten en baten

Kosten en baten

Type beheer

Kosten in 
buitengebied

Kosten in 
bebouwde kom

Bijkomende
kosten

Bij-
vriendelijkheid

per keer
Per keer, range 

ondergrens - gemiddelde
per 5-10 jaar

Klepelen en laten liggen 119 €/ha 1000 €/ha
Bermverlaging

nodig: 
11.000 €/ha!!! 

Gazonmaaien, intensief 2600-5000 €/ha 

Maaien en maaisel direct 
afvoeren

100-140 €/ha 1500-2500 €/ha Op termijn 

goedkoper:       

- Minder 
biomassa

- Meer waarde

Maai-zuig combinatie 100-140 €/ha

Maaien, 
schudden en wiersen
en maaisel afvoeren

487 – 517 €/ha 



o Netwerkbijeenkomsten

bij-vriendelijke beheer 

groenbeheerders

o Groene Cirkel 

Bijenlandschap

o Bijencampagne

Opbouw van het sociale netwerk 



Opbouw van het sociale netwerk 

initiatieven

Actoren



Opbouw van het sociale netwerk 

Commitment aan visie op het Bijenlandschap



Ondersteuning opbouw Bijenlandschap 

o Cofinanciering: provincie Zuid-Holland, Fonds 1818 etc.

o Helpdesk voor gebiedsadvies op maat

o Kaart met contouren bijenlandschap

o Website: informatie en aankondigingen



www.groenecirkels.nl/

nl/groene-cirkels/

Themas/Leefomgeving/

Project-Bijenlandschap.htm

Ondersteuning opbouw Bijenlandschap 

www.groenecirkels.nl



handreiking
monitoring

Goed voorbeeld 

Inbreng kennis in sociale netwerk
Training



Kaart contouren Bijenlandschap

Ondersteuning opbouw Bijenlandschap 



www.groenecirkels.nl

Bijenlandschap

http://www.groenecirkels.nl/

