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Kansen voor bestuivers in Leiden Bio Science Park 
 
Fabrice Ottburg en Menno Reemer, 2 november 2017. Status: definitief. 
 
Contactgegevens: 
 
Dhr. Fabrice Ottburg   Dhr. Menno Reemer  
Wageningen Environmental Research  EIS Kenniscentrum Insecten 
Fabrice.Ottburg@wur.nl     Menno.Reemer@naturalis.nl  
03174-86115    071-7519359  
 
Relevante websites: 
http://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Themas/Leefomgeving/Bijenhelpdesk.htm 
www.bijenlandschap.nl 
www.groenecirkels.nl 
 
Foto’s: Fabrice Ottburg© 
 
 
Vraagsteller 
Vraagstellers zijn de heer Wouter Moerland, ecoloog van Bureau Stadsnatuur gevestigd in Rotterdam en 
ingehuurd door de gemeente Leiden en projectleider Rosanne Bijl van de gemeente Leiden. 
 
Kader en aanleiding 
De gemeente Leiden wil de biodiversiteit in het Leiden Bio Science Park (LBSP) bevorderen. Daartoe 
hebben milieugroepen een manifest opgesteld, de gemeenteraad een motie aangenomen en heeft het 
college van B&W een plan van aanpak vastgesteld. Uiteindelijke product is een adviesrapport waarin 
maatregelen zijn opgenomen ten gunste van 'biodiversiteit'. Deze adviezen zullen natuurlijk betrekking 
hebben op inrichting en beheer. Een aantal werkgroepen (o.a. groen en watergang, natuur-inclusief 
bouwen) is opgericht dat gerichte adviezen zal moeten geven voor gebiedsverbetering. Deze werkgroepen 
hebben input nodig en dat is de aanleiding om vanuit de gemeente Leiden een aanvraag neer te leggen bij 
de Groene Cirkels Bijenhelpdesk.  
 
Vragen 
Leiden Bio Science Park zal qua bebouwing en gebruik intensiveren met als gevolg dat de 
natuurkwaliteit/biodiversiteit in de nabije toekomst meer en meer afhankelijk zijn van randzones, bermen 
en oevers. Braakliggende terreinen zoals die nu nog in het gebied aanwezig zijn zullen op termijn 
verdwijnen. Dit geldt helemaal ten westen van de A44 op Oegstgeestse grond (Rhijngeest).  
 
De volgende twee vragen zijn door gemeente Leiden voorgelegd aan de bijenhelpdesk: 

1. Waar de huidige kwaliteit zich (naar verwachting) ophoudt en 
2. Hoe bestaande en toekomstige structuren, gegeven voorgenomen ontwikkelingen, te verbeteren 

zijn op het gebied van bijen en andere entomofauna. Kortom: waar liggen welke potenties. 
 
Het voorliggende advies spits zich toe op bestuivers (wilde bijen, zweefvliegen en dagvlinders).  

mailto:Fabrice.Ottburg@wur.nl
mailto:Menno.Reemer@naturalis.nl
http://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Themas/Leefomgeving/Bijenhelpdesk.htm
http://www.bijenlandschap.nl/
http://www.groenecirkels.nl/
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Projectgebied 
LBSP is gelegen in het noordwesten van de stad Leiden (figuur 1). De noordzijde wordt begrensd door de 
Verlengde Wassenaarseweg en Wassenaarseweg, in de oostzijde wordt LBSP begrensd door de 
Rijnsburgerweg en het spoor, de begrenzing aan de zuidzijde wordt gevormd door de Plesmanweg en 
Ingenieur G. Tjalmaweg en in het westen vormt de Oude Rijn de grens. Aan de westzijde loopt dwars door 
het gebied snelweg A44. Alles ten oosten van de snelweg behoort tot Leids grondgebied, terwijl alles ten 
westen van de snelweg grondgebied is van de gemeente Oegstgeest. 
 

 
Figuur 1. Topografische kaart van LBSP. Bron: Google Earth. 
 
In figuur 2 en 3 wordt de begrenzing en contouren beter weergegeven van LBSP en in combinatie met deze 
figuren kan beter van figuur 1  worden opgemaakt waar LBSP ligt. 
 
Figuur 2 geeft de huidige bebouwing, infrastructuur en zogeheten cultuur groen en natuurlijk groen weer. 
Cultuur groen is overwegend te vinden rondom de bestaande bebouwing en infrastructuur. Daarentegen is 
natuurlijk groen overwegend te vinden op de percelen die niet zijn bebouwd. In de huidige situatie is dit 
voornamelijk ten westen van de A44. Figuur 3 laat echter zien dat in de nabije toekomst deze zone wordt 
volgebouwd en naar allerwaarschijnlijkheid dezelfde opzet en uitstraling zal krijgen zoals dit nu het geval is 
ten oosten van de A44 op LBSP.    
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Figuur 2. Huidige situatie zonering Leiden Bio Science Park. Bron: Zwam en Oosterhuis, 2013. 
 

 
Figuur 3. Hier zijn de rood omlijnde transformatiegebieden te zien die reeds zijn vastgelegd in het 
bestemmingsplan ofwel wat in de nabije toekomst wordt bebouwd. Bron: Studio Hartzema, 2016. 
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Veldbezoek 
In verband met de omvang van het gebied is er twee keer een veldbezoek gebracht aan LBSP. De eerste 
keer vond plaats op woensdag 23 augustus 2017. Aanwezig waren Wouter Moerland en Fabrice Ottburg. 
Het tweede veldbezoek was op 21 september 2017. Hierbij waren aanwezig Wouter Moerland, Rosane Bijl, 
Menno Reemer en Fabrice Ottburg. Voor beide keren gold dat er het warme zonnige dagen waren. De 
onderstaande figuur 4 (bolletjes en gele lijn) laat zien welke fietsroute is afgelegd tijdens het tweede 
veldbezoek op LBSP. Daarnaast zijn ook delen van het gebied te voet bezocht.  
 

 
Figuur 4. Afgelegde fietsroute tijdens het tweede veldbezoek op LBSP. Bron: Google Earth. 
 
Adviezen 
Aan de hand van foto’s uit het plangebied worden aspecten belicht en gelijk aanbevelingen gegeven.  
 

  
Figuur 5. Bij alle toegangswegen staan herkenbare cortenstaal panelen met daarop de naam.  
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Figuur 6. Voor de hoofdingang van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft men een strakke 
beplanting aangelegd die bestaat uit uitheemse grassen en berken in grote stalen bloempotten. Voor 
bestuivers en andere inheemse fauna is dit totaal geen geschikte habitat. Het strakke onderhoudsregime 
zorgt er ook nog eens voor dat er geen inheemse (bloeiende)planten voorkomen. Aanbevolen wordt om 
tenminste de randen van deze tropische grasvelden om te vormen naar inheems kruidachtige planten of 
een kruidenrijk grasland. Vorm minimaal twee meter vanaf bestrating om. In de stalen potten waarin de 
berken staan wordt aanbevolen om A) de bomen te vervangen voor soorten waarvan bestuivers 
profiteren, zoals fruitbomen en of wilgen en B) om de grassen in de potten te vervangen voor planten 
waarvan bestuivers ook profiteren. Veel inheemse kruiden zijn geschikt, maar ook allerlei gecultiveerde 
(tuin)planten komen hier voor in aanmerking. Voor inspiratie zie: http://www.bijenlandschap.nl/zet-je-
in/poot-deze-bollen-of-planten/  

De voorgestelde veranderingen zorgen voor een beter foerageerhabitat voor wilde bijen. 

Leg daarnaast enkele steilranden aan met leemhoudende grond die sterk zon beschenen zijn. Hiermee 
worden nestelgelegenheden aangeboden. Een geschikte plek hiervoor is aangegeven rechtsboven in Figuur 
6: de gele lijnen markeren een hellend, op het zuidoosten georiënteerd kaal gedeelte. Bij verwijdering van 
de houtsnippers die er nu op liggen, kan dit door de zonnige ligging een geschikte nestelplek zijn voor in de 
bodem nestelende bijen. Een aanvulling hierop kunnen enkele bijenhotels in de vorm van bijvoorbeeld 
palen zijn. Zorg er wel voor dat de openingen van de gaten geëxponeerd zijn op de zon.  

http://www.bijenlandschap.nl/zet-je-in/poot-deze-bollen-of-planten/
http://www.bijenlandschap.nl/zet-je-in/poot-deze-bollen-of-planten/
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Figuur 7. In het Terweepark rondom het poortgebouw zijn meerdere gazons aanwezig die in de huidige 
situatie als intensief gazon worden beheerd. In het hoogseizoen wordt dit type gazon minstens om de 14 
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dagen gemaaid. Intensief gazon maaibeheer is in de regel 20 tot 28 keer maaien per jaar. In tegenstelling 
tot extensief maaibeheer op kruidenrijkgrasland waar in de regel 1 tot maximaal 3 keer per jaar wordt 
gemaaid. Aanbevolen wordt om de intensieve gazons om te zetten in kruidenrijk grasland, waarin veel 
bloeiende planten in voorkomen. Sommige gazons zijn qua schaal groot genoeg om hier ook gefaseerd 
beheer in ruimte en tijd op toe te passen. Sinus-beheer of afgeleide varianten hiervan hebben op deze 
locaties de voorkeur. Verder is er op het Terweepark ook een sterk zonbeschenen muur aanwezig (foto 
linksonder in). Een mooie locatie om een soort mantel-zoom structuur te realiseren die bestaat uit soorten 
als braam, vlier, sporkehout, Geldersche roos en andere inheems struiken. Niet alles hoeft te worden vol 
geplant. Delen van de muur kunnen worden vrijgelaten om hier bijvoorbeeld bijenhotels te realiseren. De 
zoomstructuur kan worden gerealiseerd door kruidenrijk grasland te maken. 
 

  
Figuur 8. De linker foto geeft een begroeiing van cultivars weer die vanaf de rotonde (de rotonde is gelegen 
aan de Wassenaarseweg – Rijnsburgerweg) een tiental meters de Wassenaarseweg volgt. Daarna 
verandert de berm weer in traditionele graslandberm, zoals dit is te zien op de rechter foto. Cultivars 
kunnen een aanvulling zijn als voedselbron voor bestuivers. Vaak ziet men echter dat de gebruikte soorten 
van mindere waarde zijn voor bestuivers. Kortom gebruik bijvriendelijker soorten (zie: 
http://www.bijenlandschap.nl/zet-je-in/poot-deze-bollen-of-planten/). De graslandberm op de rechter 
foto is tijdens het eerste veldbezoek nog steeds intensief beheerd en alles was kort gemaaid. Tijdens het 
tweede veldbezoek bleek echter dat een deel van de kruidenvegetatie was gehandhaafd en dat een vorm 
van gefaseerd maaibeheer was toegepast, zoals dit is te zien in figuur 9. 
 

http://www.bijenlandschap.nl/zet-je-in/poot-deze-bollen-of-planten/
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Figuur 9. De zijkanten van de berm langs de Wassenaarseweg zijn gemaaid, terwijl de begroeiing in het 
midden is gehandhaafd. Tijdens het veldbezoek was onduidelijk of dit nieuw maaibeleid is en of dat de niet 
gemaaide vegetatie ook daadwerkelijk tot het groeiseizoen van het jaar daarop blijft staan. Kortom worden 
rupsen, eieren, imago’s de kans gegeven om in deze overstaande vegetatie te overwinteren. 
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Figuur 10.  Voor de meeste bermen langs de 
infrastructuur geldt dat zij als intensieve gazons 
worden beheerd, zoals dit hier ook te zien is bij de 
bermen langs de Albinusdreef (linksboven) en de 
Sandifortdreef. Vorm deze bermen om tot 
kruidenrijk grasland en beheer deze gefaseerd in 
ruimte en tijd. Richtlijn is dan dat er bij elke 
maaibeurt 20-30% van de vegetatie ongemaaid 
blijft. Laat bijvoorbeeld stroken staan of maai in 
blokken steeds 20 meter wel en 10 meter niet. De 
berm ten noordoosten van het fietspad (zie de foto 
rechtsboven en dan de berm aan de rechterkant van 
het rood betegelde fietspad) is in de huidige situatie 

al heel waardevol voor bestuivers. Hier bestaat de begroeiing o.a. uit koninginnenkruid, braam, riet en 
exoot guldenroede (zie figuur 11). 
 

  
Figuur 11. De begroeiing zoals die in de berm ten noordoosten van het fietspad aan de Sandifortdreef 
aanwezig is. Niet alleen bloeiende planten zijn van belang voor bestuivers. Zo kan overstaand riet, braam 
of dood hout waardevol zijn als overwinteringslocatie en/of nestelgelegenheid. 
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Figuur 12. Binnen LBSP zijn ook terreindelen, zoals hier bij de ingang van de spoedeisende hulp van het 
LUMC (de twee bovenste foto’s), die tijdelijk zijn ingezaaid als intensief gazon, maar waar op termijn zal 
worden gebouwd. Indien het mogelijk is, dan kunnen deze terreindelen als een vorm van tijdelijke natuur 
worden omgevormd naar kruidenrijke graslanden of braakliggende terreinen (in dat laatste geval de 
toplaag met graszode verwijderen). Zoals het geval is bij de twee middelste foto’s aan de Verbeekstraat en 
de twee onderste foto’s. Dit betreft een braakliggend terrein aan de Plesmanweg, die op termijn wordt 
bebouwd. Zulke relatief grote locaties kunnen waardevolle stapstenen vormen voor bestuivers. In plaats 
van inzaaien met gras is het beter om ofwel in te zaaien met een bloemrijk mengsel van inheemse kruiden 
of om niets in te zaaien en de natuurlijke vegetatie de ruimte te geven. Op de foto links oever is weliswaar 
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een onbeschoeide oever aanwezig , maar deze is in de huidige situatie weinig natuurvriendelijk. De 
hellingshoek is te steil, waardoor er geen geleidelijke gradiënt van nat naar droog aanwezig is en waardoor 
ook variatie in structuur en begroeiing ontbreekt.  
 

  
 

  
Figuur 13. Voor vrijwel alle gebouwen die aanwezig zijn op LBSP geldt dat er vaak is gekozen voor een 
strakke landschappelijke inrichting die vrijwel altijd bestaat uit een begroeiing van cultivars, in combinatie 
met veel stenen of grind. Vaak profiteren hier enkele soorten van maar voor de meeste soorten bijen en 
andere bloembezoekers valt hier weinig te halen als het gaat om geschikte foerageerlocaties. Indien 
mogelijk varieer de cultivars zoveel mogelijk met inheemse planten- en boomsoorten (o.a. wilg, meidoorn, 
sleedoorn en Gelderse roos) en pas hierop ook het beheer aan. 
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Figuur 14. De linker foto laat de rotonde op de Wassenaarseweg zien die reeds bijvriendelijk is ingericht. 
De rechter foto laat een rotonde zien die helemaal niet bijvriendelijk is (dit is de rotonde Albinusdreef-
Sandifortdreef). Aanbevolen wordt om alle aanwezige rotondes (of overhoekjes in bermen) bij vriendelijk 
in te richten. Dit kan bijvoorbeeld door kruidenrijkgrasland aan te leggen of een rotonde vol met inheemse 
struiken en hier en daar een vlinderstruik  of door de realisatie van nestelgelegenheid in de vorm van 
leemhoudende steilranden. Een combinatie van de voorstellen behoort ook tot de mogelijkheden. Indien 
nestelgelegenheid wordt aangebracht, zoals dit het geval is bij de rotonde op de Wassenaarseweg in de 
vorm van nestpalen, dan dient men er wel op te letten dat de nestgaten richting het zuiden zijn 
geëxponeerd, zodat deze ook daadwerkelijk goed zonbeschenen zijn. Tijdens het veldbezoek werd 
geconstateerd dat dit bij de gezette palen niet het geval is met als gevolg dat ze niet worden gebruikt door 
de wilde bijen (figuur 15). 
 

  
Figuur 15. Wouter Moerland en Menno Reemer inspecteren de bijenhotels (nestpalen) op de rotonde. 
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Figuur 16. Een van de weinige waardevolle locaties met kruidenrijkgrasland in de huidige situatie op Leids 
grondgebied zijn de bermen gelegen op de oude trambaan. Volgens Wouter Moerland de enige 
vliegplaats, anno 2017, waar het zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola) voorkomt. De vegetatie opslag 
laat zien dat het gebied langzaam aan het verruigen is. Hoewel deze locatie op de nominatie staat om op 
termijn te verdwijnen wordt voorgesteld om tot die tijd verschralingsbeheer toe te passen. Wellicht dat 
een paar keer extra maaien en afvoeren hier geen kwaad kan, maar doe dit gefaseerd in ruimte en tijd en 
met de hand aan de kraan.  
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Figuur 17. Een andere waardevolle locatie op LBSP is 
de berm langs de Verbeekstraat. Dit is de enige 
locatie waar bijenorchis voorkomt en de meer 
algemenere breedbladige wespenorchis (foto 
linksboven). 
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Figuur 18. Op het aanwezige bedrijventerrein liggen veel kansen voor wilde bijen. Ter illustratie het 
bedrijventerrein van de firma Janssen. De foto linksboven laat een prachtige locatie zien voor een 
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natuurvriendelijke oever in combinatie met kruidenrijkgrasland. De reeds aanwezige rimpelrozen, 
weliswaar een exoot, (foto midden links) vormen een bron van voedsel voor verschillende soorten, terwijl 
de foto midden rechts laat zien dat er kansen liggen om de parkeerplaatsen om te vormen net half 
verharding, waar dan inheems planten kunnen groeien of zelfs nestelgelegenheden kunnen worden 
gevormd. De twee onderste foto’s laten zones langs de vaart en op het dijkje zien waar men meer 
kruidenrijkgrasland kan realiseren. 
 

  
Figuur 19. Een andere prachtige kans voor bestuivers ligt op het parkeerterrein van Hoogheemraadschap 
van Rijnland. Rondom de parkeerplaats is een aarde wal aangebracht die nu voornamelijk begroeid is met 
Engels raaigras. Deze wal leent zich prachtig voor een kruidenrijk grasland en delen van de wal kunnen 
worden omgezet tot schrale steilwanden waarin wilde bijen kunnen nestelen. Steilwanden zijn min of meer 
verticale, kale tot weinig begroeide wanden, randen of hellingen. Hoe steiler de wand des te minder snel 
deze begroeid raken. Van nature ontstaan steilwanden o.a. door dynamiek van rivieren en beken, wat 
steile afkalvende oevers geeft of door winddynamiek, bijvoorbeeld in de duinen, maar ook door bio 
engineers, zoals wisenten, die door het maken van stierenkuilen ook steilwanden realiseren. Diverse 
soorten zandbijen, groefbijen en sachembijen maken gebruik van steilwanden om in te nestelen.  
Door de aarde wal op de zonbeschenen zijde op meerdere plaatsen rechts af te graven tot circa 50 cm krijg 
je al voldoende ruimte en variatie voor de wilde bijen om in te nestelen. Maak je een minder steile wand, 
dan zal deze sneller begroeid raken en dien je hier in het beheer rekening mee te houden. Dit kan het 
beste door gefaseerd in ruimte en tijd vegetatie te verwijderen (bij voorkeur met de hand), maar ook door 
nieuwe nestelplaatsen aan te bieden. In dat geval kun je de oude laten dichtgroeien. Op termijn kun je die 
dan weer openmaken.  
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Figuur 20. Net voordat Leidse grondgebied wordt verlaten en men via de tunnel de A44 passeert naar 
Oegstgeest ligt er aan weerskanten van de weg parallel aan de A44 een waardevolle groenstrook voor 
struweel en bosvogels, dagvlinders en ook andere bestuivers. Deze groenstrook, de twee bovenste foto’s, 
zal op termijn verdwijnen en daarmee zal één van de grotere en wat oudere groenstructuren op LBSP 
verdwijnen. Aanbevolen wordt om daar waar mogelijk de structuur te handhaven en om elders een zelfde 
type structuur weer te realiseren. 
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Figuur 21. Aan de wetszijde van de A44 ligt grotendeels het onbebouwde braakliggend terrein. In de 
huidige situatie voor veel bestuivers al een walhalla. Zoals eerder aangegeven zal dit op termijn worden 
bebouwd en liggen de meeste kansen voor bestuivers dan voornamelijk in randzones, bermen, oevers en 
tijdelijk braakliggende terreinen. De kansen en knelpunten zoals die in het voorliggende advies zijn 
beschreven kunnen bijdragen aan een betere op voorhand zijnde inrichting van de westzijde van de A44. 
Leg zoveel mogelijk vast waar specifiek habitat (kruidenrijk grasland, wilgstruwelen, natuurvriendelijke 
oevers e.d.) wordt gerealiseerd. Bepaal waar verbindingszones moeten worden neergelegd, hoe deze 
worden beheerd en leg dit vast in een inrichtings- en beheerplan voor bestuivers. 
 

  
Figuur 22. De oever van de Oude Rijn kan natuurlijker worden ingericht, bijvoorbeeld door het laten 
ontwikkelen van een zachthoutooibos (populier, wilg etc.) afgewisseld met kruidenrijk natgrasland. Dit is 
niet alleen voor bestuivers aantrekkelijk, maar ook voor andere diersoorten, evenals vanuit landschappelijk 
oogpunt.  
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Figuur 23. Naast de grote open en weidse vlakte op Oegstgeest grondgebied ligt tegen de Oude Rijn het 
levende lab. Een complex met proefsloten waarin verschillende experimenten worden uitgevoerd. 
 
Adviezen 
Samenvattend kunnen de volgende algemene adviezen en aandachtspunten worden genoemd.  

• Vorm waar mogelijk gazons om naar kruidenrijk grasland door minder vaak te maaien en het 
maaisel af te voeren (niet klepelen). Inzaai is hierbij niet nodig: van nature groeien er voldoende 
geschikte voedselplanten voor bijen en andere bloembezoekers in de bermen.  

• Maai bermen en graslanden bij elke maaibeurt gefaseerd. Dit wil zeggen dat 20-30% van de 
vegetatie niet gemaaid wordt. In voorjaar en zomer is dit van belang omdat zo voedsel beschikbaar 
blijft voor bloembezoekers. In de winter is dit van belang omdat vlinderrupsen, bijenlarven en 
allerlei andere dieren de vegetatie dan als schuilplaats gebruiken.  

• Gebruik voor de aanleg van plantsoenen en bedrijfstuinen bijvriendelijke planten die op ecologische 
wijze (zonder gif!) geteeld zijn. Voor inspiratie zie: http://www.bijenlandschap.nl/zet-je-in/poot-
deze-bollen-of-planten/. De tuin tussen het Centraal Station en het LUMC is helaas een voorbeeld 
van hoe het niet moet: de hier aangelegde vegetatie heeft geen enkele waarde voor de inheemse 
fauna, een gemiste kans.  

• Bijen en andere bestuivers houden van zon. Investeer daarom vooral op zonnige plekken in 
inrichting en beheer gericht op bestuivers. 

• Benut zonnige muren voor bijenhotels en lemige wandjes die als nestelplek kunnen dienen. 
• Overjarig riet en afgestorven braamstengels zijn van belang voor de overwintering van wilde bijen. 
• Dood hout, bijvoorbeeld in de vorm van afgestorven bomen, zijn waardevol als nestplaatsen voor 

wilde bijen.    
 
Relevante documenten 
Zwam van C.R. en J.G. Oosterhuis, 2013. Zonering groen Leiden Bio Science Park - Zonering inrichting en 
beheer groen. Opdrachtgever gemeente Leiden. Plan Terra.  
 
Studio Hartzema, 2016. Transformatiegebieden LBSP 1 augustus 2016, gewijzigd 15 augustus 2016. Studio 
Hartzema BV, Rotterdam. 

 
 

FIN. 
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