
Doel: mensen activeren 

Omdat er veel moet gebeuren om leefgebied van wilde bijen in Nederland te verbeteren is ons doel om 

zoveel mogelijk mensen te activeren belangrijk. 

Alleen als  zowel tuinen als openbaar groen, bermen en het agrarisch gebied bijvriendelijker worden kun 

je een verbetering bereiken van de bijen populatie. 

Daarom proberen we particulieren te bewegen om hun tuin bijvriendelijk te maken door het aanbieden 

van kennis (Webinars, workshops, cursussen). Er is geen precies cijfer dat de totale oppervlakte van alle 

tuinen in Nederland aangeeft. Maar volgens schattingen is het totale oppervlakte van tuinen in 

Nederland ongeveer 1,5 tot 2 miljoen hectare. Dit is ongeveer 5 tot 7 procent van het totale 

grondoppervlak van Nederland. Tuinen spelen een belangrijke rol in de biodiversiteit van Nederland en 

bieden onderdak aan veel soorten planten en dieren, waaronder bijen en hommels. Het is belangrijk om 

te benadrukken dat het beheer van tuinen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bescherming van 

wilde bijen en andere bestuivers, door het creëren van geschikte leefomgevingen en het verminderen 

van de blootstelling aan pesticiden. 

Tevens roepen we de particulieren op om gemeentelijk groen te adopteren en/of invloed uit te oefenen 

op het gemeentelijk groenbeleid. 

Datzelfde is van toepassing bij het erf of bedrijventerrein van diverse bedrijven. 

We roepen gemeentelijke en provinciale overheden op om hun grondgebied bijvriendelijker te maken. 

Dat kan worden bereikt door o.a. een ander maaibeleid van bermen en grasvelden. (Maai Mei Niet actie). 

We roepen waterschappen op om hun grondgebied bijvriendelijker te maken. Dat kan worden bereikt 

door o.a. een ander maaibeleid van bermen en dijken en oevers. 

We roepen de landelijke overheid op om een ander landbouwbeleid te voeren waarbij 

verbindingsstroken en andere bijvriendelijke gebieden worden ingericht in het agrarisch grondgebied. 

Tenslotte stimuleren we mensen om als vrijwilliger zich te gaan inzetten bij onze stichting of een andere 

lokale organisatie of groep. 


