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Het Bijenlandschap, 
een landschap dat 

ons diensten levert:
     • Bestuiving
     • Honing
     • Een mooier 
        landschap

Honing van 
honingbijen, 

minder 
wintersterfte 

honingbijvolken.

Bestuiving door een 
diversiteit van bestuivende 

insecten: Wilde bijen, 
zweefvliegen, dagvlinders en 

ook de Honingbij. 

Nodig omdat 
het slecht gaat 

met bestuivende 
insecten: 

In Nederland kunnen 
357 soorten wilde 
bijen, 330 soorten 
zweefvliegen en 71 
soorten dagvlinders 

voorkomen. 

Meer dan de helft 
van de wilde 

bijensoorten zijn 
verdwenen of 

bedreigd, van de 
dagvlinders 
éénderde.

  

Bouwstenen van 
het bijenlandschap 

voor duurzame 
populaties wilde 

bijen, zweefvliegen 
en zweefvlinders:

Een Bijenlandschap 
levert meer op: 
• Ontspanning.

• Nodigt uit tot buitenspelen 
en bewegen. 

• Schoner oppervlaktewater.
• Minder wateroverlast.
• Stijging huizenprijzen.

• Cultuurhistorische 
waarden. 

www.groenecirkels.nl

Bed:
• Zorg voor natuurlijke, 
zonnige nestelplekken. 

• Plaats bijenhotels. 

Breakfast:
Gebruik zoveel 

mogelijk stuifmeel 
en nectarrijke 
‘bijenplanten’

Bloeiende planten 
gedurende de 

hele vliegperiode 
(februari - 

september).

Vervang tegels, 
grind en gazon 
door bloeiende 

planten.

Bijvriendelijk beheer:
• Gefaseerd maaien: 

altijd minimaal 15-30% 
van laten staan.

• Maaisel afvoeren. Laat 
het eerst enkele dagen 

liggen.
• Lichte machines 

gebruiken. 

Niet:
Klepelen.

Geen / zo min 
mogelijk:

Insecticiden of 
onkruidverdelgers 

gebruiken.

Om het Bijenlandschap 
te kunnen realiseren is 

een keten van betrokken 
mensen met kennis door 

de hele organisatie nodig; 
van strategisch niveau tot 
uitvoering. De keten is zo 

sterk als de zwakste schakel. 

Door samen te werken 
in het gebied ontstaat er 
een netwerk van Bed & 

Breakfast gebieden waar een 
grote diversiteit van bijen, 
zweefvliegen en vlinders 
kan voorkomen. Van het 

bloemrijke netwerk profiteren 
ook de mensen die in de 

omgeving wonen en werken. 

Bed & Breakfast 
gebied
Nestelplekken 
met voldoende 
voedselplekken 
binnen 500 meter 
(+/- 10% binnen 1 
km2) 

Stapsteen om de kilometer of 
vaker: 0,5 ha (of meer) 
Bijvriendelijk beheerde plek

Onderbreking van 
maximaal 100 m mag

Bijvriendelijk beheerde 
groenstrook van 5 m 
breed of meer 

Bij-tankstationVerbindend landschap 

Een 
aantrekkelijke, 

bloemrijke 
leefomgeving.

Van belang 
voor vrucht- en 
zaadvorming in 

landbouw, (moes)
tuinen, parken en in 

de natuur.

Afstand tussen Bed en Breakfast maximaal 500 meter

SAMEN WERKEN AAN HET 
BIJENLANDSCHAP 

B & B B & B


