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Groenstructuurplan
met uitwerking van het thema: ‘Urban Beekeeping’ in het Spijkerkwartier
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Het adviesrapport ‘De spijker’ is geschreven in opdracht van 
hogechool van Hall Larenstein . Het verslag is geschreven in de vorm 
van een tijdschrift. Het volledige rapport is met het programma 
InDesign ontworpen en geschreven. De afbeelding zijn door de auteur 
zelf getekend, gemaakt met het computerprogamma Photoshop en 
GIS of via bronnen van het internet gehaald. Uiteraard kunt u alle 
bronvermelding terug vinden in het hoofdstuk bronvermelding. 

Werkwijze:

Allereerst is het noodzakelijk het gebied te analyseren en tot een 
defi niëring en karakterisering van de wijk, het Spijkerkwartier, te 
komen. 
  

Het rapport is gericht aan: 

Bewoners van het betreffende gebied maar ook Buurtgroenbedrijf, 
BlauweWijkEconomie, bewoners van Spijkerkwartier,  medewerkers 
van de betreffende gemeentes, natuur- en landschapsverenigingen 
etc. 
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SAMENVATTING

In welke mate kan de groenstructuur van het 
Spijkerkwartier bijdragen aan het verbeteren  
van een zo optimaal mogelijk leefklimaat 
voor de bijen in de stad? 

Aanleiding
Over het algemeen beseffen mensen niet welke 
rol de bijen spelen in onze voedselproducten. 
De mens is voor tweederde van ons groente, 
frui en noten afhankelijk van de bestuiving door 
de bijen. Een gevolg van het uitsterven kan zijn 
dat Nederland kamt met een voedseltekort. 
Er is voor de bijen in het Spijkerkwartier een 
te lage biodiversiteit1 waardoor er nauwelijks 
voedselaanbod is. Welke maatregelen moet 
de wijk treffen om een gezonde bijenstand te 
handhaven?

Doelstelling
Mede door de ontwetendheid over de bijen 
is het van belang dat mensen bewust worden 
van de meerwaarde. Het Spijkerkwartier is een 
versteend stedelijk gebied waar weinig groen 
te vinden is. Middels dit adviesrapport wil ik 
de aandacht leggen op het verbeteren van de 
leefomgeving voor bijen in het Spijkerkwartier. 
Er wordt gestreeft naar een wijk die voldoet 
aan de wensen van de bijen, een voorbeeldwijk  
voor andere steden!

Werkwijze
Middels een gebiedsinventarisatie, -analyse is 
er in beeld gebracht wat de huidige situatie 
van de wijk is. Om er echter te komen hoe 
een aangenaam leefklimaat uitziet zijn er 
verschillende referentiestudie verricht. Hieruit 
komen verschillende maatregelen die toegepast 
kunnen worden in het Spijkerkwartier. Vanuit 
de ‘bouwstenen’ uit het referentieonderzoek 
vloeit een groenstructuurplan voor de wijk. 
Hierin zijn enkele maatregelen toegepast en 
uitgewerkt in de vorm van kaarten, foto’s, tekst 
en staalkaarten.

Conclusie
Door middel van een analyse van het 
Spijkerkwartier is gebleken dat in de wijk een 
groot percentage van de oppervlakte versteend 
is. Een logisch gevolg hiervan is dat het 
Spijkerkwartier niet over veel groen beschikt. 
Mede doordat het groen in de wijk redelijk 
karig is, kunnen we stellen dat de biodiversiteit 
erg laag is. Uit diverse referentiestudies is 
voortgekomen dat de bijen afhankelijk zijn van 
een tweetal belangrijke  eisen. Om uberhaupt 
bijen te krijgen moet er een juiste combinatie 
zijn van de aanwezige drachtplanten en 
nestmogelijkheden. Het aanbrengen van 
diverse beplantingen waarbij de nadruk ligt op 
de drachtplanten. In de wijk moet het hele jaar 
rond beschikken over drachtplanten waardoor 
de bijen ten alle tijden voorzien is van nectar of 
stuifmeel.

Na onderzoek te hebben gedaan naar 
mogelijkheden in groenstructuur zijn de 
volgende bouwstenen bruikbaar in het 
Spijkerkwartier:

 - Tegeltuinen aanbrengen
 - Boomspiegels beplanten
 - Straatbomen vervangen 
 - Gevelgroen toepassen
 - Binnentuinen behouden 
 - Spoortalud inzaaien

Omdat het voor de bijen van belang is dat er 
een juiste combinatie is tussen drachtplanten 
en nestmogelijkheden worden er in de wijk 
bijenhotels en bijenmasten geplaats. Op 
deze manier produceert men een optimaal 
leefklimaat voor de bijen in de stad. Tevens 
moeten bewoners goed worden geinformeerd 
over de mogelijkheden hoe de ecologische 
kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren is, 
zal daardoor de stedelijke bijenstand niet alleen 
toenmen maar ook het draagvlak vor natuur en 
milieu.
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“If  the bee disappeared off  the surface of  the 
globe then man would only have four years of  
life left. No more bees, no more pollination, no 
more plants, no more animals, no more man.”

Bronvermelding:

1) NRC (2012, 12 maart). Honingbij [Illustration]. Ontvangen van https://images.nrc.nl/FPiuDeUNMMsxAKdXtlokExdppCA=/1280x/s3/static.nrc.nl/ima  
    ges/2016/02/29/stripped/2902ihnbij.jpg

1.
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2 31
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betere leefomgeving.
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Zijn bijenkasten op de 
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en?
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Bronvermelding:

2) Beroker, PETER (2008, 17 februari). De Bloeiende Stad [Illustration]. Ontvangen van http://www.debloeiendestad.nl/images/Peter-beroker-ferry-kleiner.jpg
3) Blogo (2014, 12 juli). Bijenhotel [Illustration]. Ontvangen van http://hobby.blogo.nl/files/2014/07/hoe-bijenhotel-maken.jpg
4) Online, BEES (2013, 9 mei). New York [Illustration]. Ontvangen van http://beesonline.nl/site/wp-content/uploads/2013/05/NY1.jpeg
6) Getty Images, DANKITWOOD (2013, 29 juni). Urban Bijenteelt East London [Illustration]. Ontvangen van http://content/uploads/2013/29/bijen_atlas-1024x512.jpg,
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Bron: Natuurlijk, KIES (2015, 16 mei). Honingbij [Il-
lustration]. Ontvangen van http://ikkiesnatuurlijk.
nl/wp-content/uploads/2015/05/Bijen.jpg



9



10 Hogeschool van Hall Larenstein - Groenstructuurplan - Management Buitenruimte 2016

1. INLEIDING

Aanleiding
Door de huidige klimaatveranderingen krijgen 
steden te maken met onder andere een 
globale opwaring van de aarde waardoor 
de temperatuur in de steden blijft stijgen en 
kan leiden tot hittestress. Een gevolg van de 
temperatuurstijging is dat men te maken krijgt 
met piek buien waarin in ernome hoeveelheid 
hemelwater in een hele korte tijd valt, het 
huidige riolering beschikt niet over de juiste 
capaciteit om de grote hoeveelheid water 
in korte tijd af te voeren. In stedelijk gebied 
als het Spijkerkwartier zorgt dit voor een 
enorme schadepost omdat straten en kleders 
onderlopen. Daarnaast kent de wijk een kleine 
biodiversiteit aan flora & fauna. Het gebied 
is ecologisch gezien totaal niet aantrekkelijk, 
echter hebben de buurtbewoners hier zelf 
initiatief in genomen, er zijn tegenwoordig 
een tiental binnentuinen in het Spijkerkwatier 
die een rol spelen binnen de ecologie. Zoals u 
wellicht weet gaat de wereldwijde bijenstand 
drastisch naar beneden. 

Over het algemeen beseffen mensen niet welke 
rol de bijen spelen in onze voedselproducten. 
De mens is voor tweederde van ons groente, 
frui en noten afhankelijk van de bestuiving door 
de bijen. Een gevolg van het uitsterven kan zijn 
dat Nederland kamt met een voedseltekort. 
Er is voor de bijen in het Spijkerkwartier een 
te lage biodiversiteit waardoor er nauwelijks 
voedselaanbod is. Welke maatregelen moet 
de wijk treffen om een gezonde bijenstand te 
handhaven? In het groenstructuurplan wordt 
gestreefd naar een zo aangenaam mogelijk 
leefklimaat voor de bijen in de stad.

Problematiek
De toekomstbestendigheid en ideale 
leefbaarheid voor de bij in stedelijk gebied 
vormt het vraagstuk binnen dit adviesrapport. 
Het antwoord hierop zal moeten worden 
gevonden in een duidelijke visievorming voor 
een duurzame groenstructuur. 

Centrale vraag:
In welke mate kan de groenstructuur van het 
Spijkerkwartier bijdragen aan het verbeteren 
van een zo optimaal mogelijk leefomgeving 
voor de bijen in de stad?

Communicatieve doelstelling en doelgroep
De inhoud van dit rapport is in eerste instantie 
opgesteld voor deBlauweWijkEconomie, 
Buurtgroenbedrijf en de Gemeente Arnhem.
Daarnaast vormt de inhoud van dit rapport een 
basis waarmee het thema ‘urban beekeeping’ 
maatschappelijk vorm kan krijgen.

Globale werkwijze en structuurbeschrijving
Het rapport is opgebouwd uit een aantal 
hoofdstukken die van grote schaal naar kleine 
schaal informatie bieden. De inventarisatie, 
analyse, nulmeting en algemene visie kunt u 
terug vinden in het rapport ‘De Spijker’. Echter 
biedt dit rapport alleen antwoord te geven op 
de vraag hoe het Spijkerkwartier kan bijdragen 
aan een zo optimaal mogelijk leefklimaat voor 
de bijen in de stad. 

Structuurbeschrijving
De opbouw van het rapport begint zoals eerder 
benoemd op grotere schaal. In hoofdstuk 
drie is er referentie-onderzoek gedaan naar 
mondiale steden die zich actueel bezig houden 
met bijen houden in de stad. Hierin worden 
er schaalstappen genomen van mondiaal naar 
nationaal en lokaal. Hieruit komen maatregelen 
voort die toepasbaar zijn in het Spijkerkwartier 
om de leefbaarheid voor de bijen te verbeteren.
Vervolgens wordt er in hoofdstuk vier een 
visie opgesteld voor de groenstructuur in 
het Spijkerkwartier te gunste voor de bijen. 
En vervolgens ontstaat er hoofdstuk vijf  een 
groenstructuurplan voor de wijk waarin alle 
‘bouwstenen’ vanuit de referentiestudie wordt 
toegepast en nader worden toegelicht. In 
de bijlagen zijn onder andere plantenlijsten, 
plattegrond en conclusietabel van referentie-
onderzoek opgenomen. 
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BIJENSTERFTE. Bijen blijken massaal dood te 
gaan en dit is een grote bedreiging voor onze 
voedselketen. Hoe komt het dat de bijen 
sterven en waarom is dat voor ons mensen 
zo’n slecht nieuws? Waarom zijn bijen zo 
belangrijk?
      
Wat veel mensen niet beseffen is dat 75% van 
alle landbouwgewassen afhankelijk is van de 
bestuiving door de bijen. Bijen bestuiven de 
planten  en zorgen ervoor dat ze evolueren 
en zich voortplanten. Zonder bijen zouden we 
geen noten, fruit en groenten kunnen eten.

Honingbijen, wilde bijen en hommels bestuiven 
veel van onze landbouwgewassen. 4.000 van 
de in Europa verbouwde landbouwgewassen 
kunnen bestaan door het harde werk van bijen. 
Dat is zo’n 75% van de landbouwgewassen. 
Zonder de bij komt onze voedselvoorziening 
dan ook in gevaar.

De oorzaak van bijensterfte
Jaarlijks overleeft 20% tot 25% van de 
Nederlandse bijen de winter niet. In sommige 
regio’s is dit zelfs 50%. Landbouwgif wordt 
als de grootste oorzaak van de bijensterfte 
gezien. Eigenlijk gaat het maar om één 
groep bestrijdingsmiddelen en dat zijn de 
Neonicotinoïden. Het meest gebruikte middel 
is midacloprid. Het middel wordt gebruikt door 
telers en boeren, maar ook door particulieren. 
Het is namelijk gewoon verkrijgbaar in het 
tuincentrum. Deze middelen worden dus ook 
gebruikt in bijvoorbeeld tuinen, parken en op 
schoolpleinen. Deze soort pesticide verspreidt 
zich door de hele plant. Bijen kunnen het gif 
dus binnenkrijgen via de nectar, het stuifmeel of 
door de druppeltjes die aan de plant hangen. 
De bijen sterven onmiddellijk of op de langere 
termijn aan allerlei bijwerkingen. 

Ze kunnen hun korf niet meer vinden, doordat 
ze hun oriëntatievermogen kwijtraken. Ze 
herkennen hun eigen nest niet meer en vergeten 
de geuren van bloemen. 

Door parasieten raken bijen verzwakt en ze 
raken besmet met allerlei schadelijke parasieten 
en virussen. Verzwakte bijen zijn extra gevoelig 
voor schadelijke bestrijdingsmiddelen. En het 
werkt ook andersom: door bestrijdingsmiddelen 
raken bijen verzwakt en hierdoor worden ze 
gevoeliger voor parasieten en virussen. 

Figuur 2.1: Bijensterfte door Neonicotinoïden.

       

Bronvermelding:

2.1)  De Groef, BERT (2015, 29 januari). Pollutie [Illustration]. Ontvangen van http://www.scilogs.be/gebiologeerd/files/
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The bee cause

Bron: Beroker, PETER (2008, 17 februari). De 
Bloeiende Stad [Illustration]. Ontvangen van 
http://www.debloeiendestad.nl/images/Peter-be-
roker-ferry-kleiner.jpg
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2. HUIDIG BELEID

Groenbeleid Arnhem
Het Groenplan Arnhem bevat een 
samenhangende visie op de ontwikkeling, 
inrichting en beheer van het groen in en om 
de stad Arnhem, voor de korte (2004-2007) en 
de middellange termijn (2015). Dit betekent 
dat het plan zowel een uitwerking van de 
‘groen’-ontwikkelingsvisie uit het structuurplan 
bevat als een kader voor het beheer van het 
groen in en om de stad. Het is een sectoraal 
plan, geschreven vanuit de wens om het groen 
in de stad te bewaren en te versterken. Visies 
op het gebied van ecologie, water, landschap 
en cultuurhistorie en gebruikswensen en 
beheer(on)mogelijkheden zijn daarbij input 
voor de geformuleerde streefbeelden en acties.

Integrale groenvisie.
De gemeente Arnhem streeft ernaar om 
de landschappelijke, cultuurhistorische en 
ecologische waarden van het groen, door 
versterking en zonering, optimaal tot hun 
recht te laten komen, waarbij voldoende 
ruimte voor gebruikswensen moet zijn. De 
ontwikkelingsinitiatieven en het beheer in en om 
de stad worden afgestemd op dat streefbeeld.

Dit betekent dat:

- het Groenplan een uitwerking geeft van het 
Structuurplan Arnhem 2010 voor wat betreft de
daarin beschreven ‘groene ambities’;

- het plan als toetsingskader dient voor 
het beoordelen van ruimtelijke plannen en 
projecten en tevens een goede basis vormt 
voor mogelijke toekomstige subsidies en voor 
koppeling aan projecten en programma’s van 
andere partijen;

- het plan de basis biedt voor de planologische 
bescherming van waardevolle gebieden en dat 
op basis van het plan randvoorwaarden kunnen 
worden meegegeven aan stedenbouwkundige
projecten;

- het plan helderheid biedt bij de prioritering en 
programmering van het groenbeheer door de
gemeente;

- het plan daarnaast de kaders biedt voor 
vergunningverlening en handhaving, voor 
de uitgifte van snippergroen en voor 
groencompensatie.

Uitgangspunten: 
Arnhem heeft veel waardevol groen. Dit is 
een groot goed voor de leefbaarheid van de 
stad. Uitgangspunten van het groenplan zijn: 
bewaren en versterken; zuinig omgaan met 
bestaande en potentiële kwaliteiten; groen 
blijft groen; kansen benutten; alles op zijn 
plaats; tegengaan van versnippering; schoon 
en netjes; beheer afgestemd op streefbeeld.

Randvoorwaarden ecologie
Voor de bestemmingsplanprocedure zijn er 
geen risico’s. Er zijn geen ontwikkelingen 
gepland. Het gebied ligt niet binnen de 
EHS. (Wel worden de groengebieden, de 
structurerende bomenrijen en waardevolle 
bomen beschermd in het bestemmingsplan. De 
wijkkaart 2 (zie bijlage 3) van het Spijkerkwartier 
uit het Groenplan is hierin leidend. Er zijn geen 
ontwikkelingen gepland. Eventuele nieuwe 
ontwikkelingen kunnen effecten hebben op 
de actuele natuurwaarden en moeten getoetst 
worden aan deze natuurwaarden. Daarbij is 
een actueel flora en fauna onderzoek nodig 
inclusief effecten en maatregelen, waarvoor de 
initiatiefnemer van het plan verantwoordelijk is. 
Wanneer er beschermde soorten in geding zijn, 
is de Flora- en faunawet artikel 2 
(zorgplichtbepaling) van toepassing en kan 
een  ontheffing Flora- en faunawet artikel 
75 noodzakelijk zijn. Bevoegd gezag voor 
de Flora- en faunawet is het ministerie van 
LNV. Natuurbeschermingswet 1998: Voor 
het bestemmingsplan zijn er geen negatieve 
effecten op de habitats en op de soorten 
opgenomen in de Natura 2000 gebieden.
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Groenstructuur 
Door het plangebied lopen in oost-westrichting 
drie voor de stad belangrijke stadslanen, 
de Steenstraat, de Ir. J.P van Muijlwijkstraat 
en de Boulevard Heuvelink. Deze lanen zijn 
onderdeel van twee belangrijke stadsradialen 
die Arnhem rijk is, namelijk van de Velperweg 
en de IJssellaan. Radialen zijn de stadsentrees, 
de oorspronkelijke wegen naar het centrale 
‘knooppunt’ de singel in de binnenstad. Het 
profiel van deze radialen loopt geleidelijk van 
hoogstedelijk inrichting naar lanen met 
villatuinen tot uitvalswegen door het landschap. 
De delen van de radialen die door dit plangebied 
lopen vallen onder de hoogstedelijke delen 
en sluiten rechtstreeks aan op de singels. 
De radialen zijn de belangrijkste lijnen op 
stadsniveau waar bomen thuishoren van de 
eerste grootte. 

In hoogstedelijke profielen is in principe 
een tweezijdige laanbeplanting in groene 
bermen gewenst. In dit deel van de stad staan 
boomsoorten die goed tegen het stadsklimaat 
kunnen en in de stedelijke sfeer passen, 
zoals de plataan en acacia. Voor Boulevard 
Heuvelink, de Ir. J.P.van Muijlwijkstraat en de 
Steenstraat geldt een dergelijk streefbeeld 
als hierboven beschreven. Echter, in de 
huidige situatie zijn de bomenlanen slechts 
deels gerealiseerd. Het eerste deel van de 
Boulevard Heuvelink (vanaf de singel) wijkt af 
in die zin dat de laanbeplanting op een aantal 
plekken ontbreekt. Aan één zijde volledig, aan 
de andere zijde ontbreekt een deel van de 
laanbeplanting. Dit komt door de beperkte 
ruimte voor bomen en door later toegevoegd 
asfalt, zoals een dubbele rijbaan en een 
bushalte. Ook aan de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat 
staat slechts een enkele rij bomen. Ook voor de 
Steenstraat is het streefbeeld niet gerealiseerd 
maar hier volstaat volgens het groenplan 
wel 50 Bestemmingsplan “Spijkerkwartier - 
Boulevardkw artier - Spoorhoek” (vastgesteld) 
een eenduidig beeld met een eenzijdige 
laanbeplanting, dit vanwege het historisch

karakter van deze straat en gebrek aan ruimte 
voor een tweezijdige laan. De bomen staan nu 
in bakken en deze worden verwijderd als de 
bomen uitvallen. Er worden pas nieuwe bomen 
geplaatst als voldoende groeiruimte aanwezig 
is. Bij de herinrichting van de Steenstraat zal dit 
aspect meegenomen worden. 

In de rest van de wijk komen nauwelijks 
structurerende bomenlanen voor, simpelweg 
vanwege de nauwe straatprofielen (m.u.v. 
Boulevard Heuvelink). De volgende straten 
hebben nog een voldoende ruim profiel om 
bomen een plek te kunnen geven: Emmastraat, 
Parkstraat, Hertogstraat, Kastanjelaan en 
Statenlaan. Toch hebben de bomen het in 
de hoogstedelijke profielen zwaar en kunnen 
nauwelijks tot wasdom komen. Bij de Parkstraat 
wordt de acacia bij uitval vervangen door een 
soort die beter geschikt is voor de beschikbare 
boven- en ondergrondse groeiruimte en die een 
transparante kroon heeft. De lindes moeten in 
de Hertogstraat en Emmastraat ook op den duur 
vervangen worden door een andere soort die 
geschikt is voor de groeiruimte die de boom in 
deze straat tot zijn beschikking heeft. Voldoende 
groen- en speelvoorzieningen ontbreken in 
het plangebied. Met het realiseren van negen 
spijkertuinen is er grotendeels in deze behoefte 
voorzien. Het beleid is erop gericht de groene 
karakteristieken van deze unieke tuinen te 
behouden. Dit geldt ook voor de driehoekige 
pleinvormige ruimten (plantsoenen) aan de 
Boulevard Heuvelink. Verder ontbreken er 
grotere groengebieden. Hier en daar komen in 
de wijk nog kleine plekken met flexibel groen 
voor. Deze zijn echter niet van betekenis voor 
de groenstructuur van de wijk.
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REFERENTIESTUDIE
URBAN BEEKEEPING
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Bron: Ecomama (2015, 30 april). Bijenkasten 
[Illustration]. Ontvangen van http://www.
ecomama.nl/wp-content/uploads/2015/04/
DSC_0705-kopie.jpg
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3.1 WAT IS EEN BIJ?
HONINGBIJ. Op de wereld bestaan er meer 
dan 25.000 soorten bijen. In de hoofdstuk 
wordt nader ingegaan op het feit wat een 
bij precies is waarbij de anatomie  van de 
‘honingbij’ uitgebreidt wordt toegelicht. 

Honingbijen
De wetenschappelijke naam van de Europese 
honingbij (Apis mellifera) betekent letterlijk:
“bij die honing draagt.”

3.1 Taxonomie
De naam ‘bij’ is afgeleid uit het Middelnederlands 
‘bie’, de Nederlandstalige naam ‘honingbij’ 
verwijst naar het vermogen om zelf honing te 
maken. De honingbij verzamelt nectar en zet 
dit, met gebruik van enzymen, om in honing 
zodat die langer houdbaar blijft. De honingbij 
behoort tot de orde van de vliesvleugelen 
(Hymenoptera), met als sub orde Apocrita, 
afdeling angeldragers (Aculeata), de familie van 
de bijen (Apidae) en als geslacht de honingbij 
(Apis). Tot het ondergeslacht Apis behoren de 
meeste honingbijen. 

3.1Anatomie
Een bijenlichaam van:
 - koningin:  15 -18 mm lang
  - werkster:  11- 13 mm lang 
 - dar:   13 -16 mm lang

Kop
Van voren gezien heeft de kop de vorm van een
driehoek.

Voelsprieten
De twee voelsprieten (of antennes) bestaan 
uit zeer bewegelijke ringen. Hierop zitten 
gevoelige puntjes waardoor de bijen met hun 
voelsprieten kunnen voelen, ruiken, smaken 
en horen. Het hoor orgaan is gelegen in het 
scharnier van de antennes. Met de voelsprieten 
kunnen de bijen ook de temperatuur tot op 
1/4°C nauwkeurig meten.

Mond
De bij heeft krachtige kaken om de helmknoppen 
open te bijten, voor het kneden van was, om 
voorwerpen te verplaatsen en om propolis 
af te knagen. In de mond zit een proboscis: 
een buisvormige, lange tong (5,6 tot 7,1 mm 
lang) die opgerold zit in de mond. Het puntje 
is lepelvormig en wordt gebruikt om kleine 
hoeveelheden vloeibare voedingstoffen op te 
lepelen. Met de monddelen kunnen de bijen 
ook smaakverschillend waarnemen.

Ogen
Bijen hebben twee samengestelde ogen. De 
koningin heeft 4000 facetten, de werkster 5000 
en de dar 8000 facetten. Die facetogen zijn 
gevoelig voor bewegende voorwerpen, maar 
de vormen worden niet scherp waargenomen 
(scherpte 1/100 van de mens). De bijen nemen 
een ander kleurenspectrum waar dan de mens. 
Bijen kunnen bijvoorbeeld het best de kleuren 
wit, geel en blauw onderscheiden. De kleur rood 
zien ze als zwart. Bijen kunnen, in tegenstelling 
tot de mens, ultraviolet licht waarnemen. Naast 
twee facet ogen bezitten de bijen ook driepunt- 
ogen (ocellen) op het voorhoofd. Daarmee 
meten ze het licht en kunnen zo tijdens het 
vliegen de stand van de zon waarnemen, om 
zich te oriënteren.Figuur 3.1: Anatomie van de bij (Geurts A.,2009)
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Klieren
Achter de hersenen en in de borst zitten klieren. 
De klieren zijn belangrijk voor 3 zaken: ze
scheiden speeksel af om de vertering van 
stuifmeel te bevorderen, ze bevatten stoffen 
voor de voeding van larven en ze produceren 
de stof waarmee de larven zijn cocon spint. De
voedselsapklieren in de kop ontwikkelen zich 
vooral de eerste levensdagen van de bij. Ze
maken de beroemde koninginnenbrij waarmee 
ze de eerste koninginnenlarven voeden. Na
enkele dagen (van 12 tot 21) verschrompelen 
de klieren. Bij de koningin zijn ze nauwelijks
waar te nemen. Darren hebben deze klieren 
niet.

Borststuk
Dit is het middelste deel van een insectenlichaam 
waar de vleugels en poten aan vastzitten. Het 
borststuk van een honingbij is iets hariger dan 
een wesp, maar niet zo harig als een hommel.
Het borststuk bestaat uit drie versmolten 
segmenten waarbij telkens een paar poten
gehecht is. Aan het tweede segment zitten de 
voorvleugels en aan het derde segment de
achtervleugels. De inhoud van het borststuk zijn 
voornamelijk vliegspieren.

Vleugels
De voor- en achtervleugels worden tijdens 
het vliegen door haakjes met elkaar 
verbonden, in rust worden ze losgekoppeld 
en samengevouwen op de rug. De vleugels 
hebben een huidachtige structuur en zitten vol 
met fijne adertjes die dienen voor versteviging. 
De voorvleugels zijn de grootste vleugels. In de 
lucht maakt de vleugelpunt een achtvorm. Bijen 
zijn uitstekende vliegers en kunnen snel van de 
ene bloem naar de andere vliegen. Het geluid 
dat je bij het slaan van die vleugels hoort is het 
typische gezoem die bijen maken. Bij verstoring 
van het nest slaan bijen sneller met hun vleugels 
waardoor ze harder zoemen. Bijen kunnen meer 
dan 11.000 keer per minuut met hun vleugels 

op en neer bewegen. Ze vliegen tot 14 km van 
hun nest om voedsel te zoeken. De meeste 
vluchten bestaan uit 1 of 2 km waarbij ze aan een 
snelheid van ongeveer 15km/uur vliegen. De 
topsnelheid van een bij is 30km/uur. De vleugels 
zijn naast het vliegen ook heel belangrijk om de 
temperatuur in de korf constant te houden. Als 
het te warm wordt verspreiden de werksters 
zich en wapperen ze met hun vleugels om de 
kolonie te helpen afkoelen.

Poten
De honingbij heeft zes gelede poten die telkens 
bestaan uit zes afzonderlijke segmenten die in 
verschillende richtingen en in alle mogelijke 
hoeken kunnen bewegen. Bij het lopen 
bewegen de bijen steeds drie poten tegelijk. 
Alle poten hebben twee klauwtjes en een 
zuignapje die wordt gebruikt om over gladde
vlakten te lopen. Op de voorpoten zit een holte 
waarmee de bijen voortdurend hun voelsprieten
reinigen zodat ze deze goed kunnen gebruiken. 
Met de middenpoten strijken de bijen het 
stuifmeel af dat aan hun lichaam kleeft. Ze 
bergen dit stuifmeel op in de korfjes van hun 
achterpoten. In die korfjes vervoeren ze ook 
propolis. Een bij heeft geen oren maar neemt 
de trillingen waar via de poten.

Spijsverteringsorganen
De spijsverteringsorganen bestaan uit: de 
monddelen, slokdarm, honingmaag, ventiel, 
maag, dunne darm, dikke darm en de anus. 
De bij zuigt voedsel op met de tong, deze 
komt dan in de mondholte terecht waar de 
klieren van de kop speeksel afscheiden om de 
vertering te bevorderen. Via de slokdarm komt 
het voedsel in de honingmaag terecht waar het 
tijdelijk bewaard wordt. Als de bij terug in de 
kast komt wordt de nectar afgegeven aan het 
bijenvolk om dit te bewerken tot honing. Als 
de bij honger heeft, gaat het ventiel tussen de 
eigenlijke maag en de honingmaag open. Het 
voedsel wordt dan verteerd in de maag.

Bronvermelding:

3.1) Geurts, A. (2009, 9 februari). Anatomie honingbij [Illustration]. Ontvangen van http://www.imkersverenigingblaricum.nl/images/imkers/Anatomie.gif
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De dunne darm haalt er, net zoals bij de mens, 
de voedingstoffen uit en geeft die aan het 
bloed af. De onverteerbare resten worden via 
de endeldarm en anus uitgescheiden buiten de 
kast.

Bloedsomloop en hart
Bijen hebben geen gesloten (zoals de mens), 
maar een open bloedvatensysteem. Ze hebben 
slechts één bloedvat, het hart. Het hart is een 
dunne buisvormige spier waarin achter elkaar 
vijf kamers liggen. De hartkamers zuigen het 
bloed (kleurloos) op en pompen het van het 
achterlijf naar de kop. In de rest van het lichaam 
stroomt er ook bloed die de voedingstoffen bij 
de organen voert.

Ademhaling
De ademhaling van een bij gebeurt niet via 
de mond of neus, want bijen hebben geen 
longen. De ademhaling komt tot stand door 
de gaatjes in het bijenlichaam die men de 
stigmata noemt. Ze staan in verbinding met een 
haarfijn buizenstelsel die zuurstof via de kleinste 
vertakkingen naar alle weefsels pompt. De lucht 
wordt beurtelings ingezogen en uitgeperst 
door harmonicabewegingen.

Zenuwstelsel
Het zenuwstelsel van de bij bestaat uit 
zenuwknopen die verbonden zijn door 
zenuwstrengen, en een soort laddersysteem 
dat loopt van de hersenen tot achteraan het 
lichaam. De knopen zijn zelfstandig en blijven 
bv bij het uitscheuren van de angel nog altijd
zitten waardoor deze zenuw nog steeds 
bestuurd kan worden en zo het gif verspreid kan
worden.

Angel en gifblaas
De bij gebruikt zijn angel en gifblaas om zich te
verdedigen. In rust ligt de angel in de 
angelkamer, tijdens het steken wordt het 
bijenlichaam naar beneden gebogen en schiet 
de angel uit de angelkamer. De angel boort zich
in de huid van de aanvaller en blijft door de 
weerhaakjes stevig zitten. De bij vliegt terug 
op en scheurt daardoor de angel, gifblaas en 
zenuwknop uit haar lichaam. De gifblaas blijft 
doorpompen door de zelfstandigheid van de
zenuwknoppen. De bij sterft niet veel later aan 
haar verwondingen. Meestal kruipt ze weg om 
ergens te sterven. Als de bij steekt naar andere 
insecten kan ze haar angel wel terugtrekken 
omdat de huid niet elastisch is. De angel van 
de koningin heeft geen weerhaakjes, maar het 
gebeurt zeer zelden dat zij mensen aanvalt. 
Darren hebben geen angel.

Wasklieren
De werksters hebben bij de laatste vier ringen 
aan de buik vier paar lichtgekleurde vlekken.
Dat zijn wasspiegels die boven de wasklieren 
liggen. Uit die klieren zweten de bijen vloeibare 
was die hard wordt en tussen de segmenten 
naar buiten schuift. De wasplaatjes worden 
met de achterpoten beetgepakt en zo aan de 
kaken doorgegeven. De bijen kauwen erop om 
wasraten mee te vormen.

Geurklier
Bijen hebben onderaan het lichaam een 
geurklier waarmee ze de nestgeur verspreiden. 
Ze staan dan op de vliegplank, met het achterlijf 
omhoog, en waaieren met de vleugels om de
nestgeur te verspreiden. Ieder bijenvolk heeft 
zijn specifieke geur.

Vetlichaam
In de eerste weken van hun bestaan bouwen de 
jonge bijen een vet- en eiwitlichaam op. In
het voorjaar gebruiken ze dit vet- en eiwitlichaam 
om het eerste broed te voederen.
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Geslachtsorganen
De koningin heeft twee eierstokken die het 
grootste deel van het achterlijf vullen. Ze zijn
peervormig en bestaan uit ongeveer 180 
eibuisjes. In de eierstokken ontwikkelen de 
eitjes zich (tot 2000 per dag). Via de eileiders 
komen de eitjes in de schede, hierboven zitten 
de blaasjes met mannelijke zaadcellen die de 
koningin tijdens de paring heeft opgenomen.
Wanneer de koningin een eitje in een cel legt 
wordt er een zaadcel aan toegevoegd. De 
werksters hebben ook voortplantingsorganen, 
maar deze zijn enkel in aanleg. Wanneer er 
in lange tijd geen koningin meer aanwezig 
is, kunnen de eierstokken van de werksters 
actief worden en beginnen sommige werkster 
onbevruchte eitjes te leggen. Darren hebben 
een paar testikels die gelegen zijn aan de beide 
zijden in het achterlijf. Deze zijn verbonden met 
de muskusklieren die uitmonden in een lange 
dunne buis die naar de penis leidt. Bij het paren 
verliezen de darren hun geslachtsorganen 
waardoor ze kort daarna sterven.

3.2 Levenwijze

Taakverdeling
Een gemiddeld bijenvolk heeft in de zomer 1 
koningin, 250 darren, 20 000 werksters die
voor voedsel zorgen en 40 000 werksters die in 
het nest blijven om hun taken daar te volbrengen. 
De werksters zijn de kleinste, vrouwelijke bijen 
die geen vruchtbare eieren kunnen leggen,
behalve als de koningin sterft. Ze oefenen 
in de loop van hun leven achtereenvolgens 
verschillende beroepen uit: ze maken schoon, 
bouwen raten, zorgen voor het broed en 
bewaken de toegang. Pas in hun laatste 
levensfase komen ze als haalbijen buiten het 
nest. De haalbij bezoekt bloemen waar ze 
nectar en stuifmeel vergaart. De nectar wordt
vervoerd in haar honingmaag en het stuifmeel in 
speciale verzamelkorfjes aan haar achterpoten. 
De werksters leven in de zomer (drukste periode) 
maar zes weken. De darren zijn iets groter dan 
de werksters en hebben ook grotere ogen 
en komen uit onbevruchte eitjes. Ze hebben 
als enige taak om de koningin te bevruchten 
en zo voor nageslacht te zorgen. Zodra ze 
hun taak hebben volbracht gaan ze dood. De 
bijenkoningin legt telkens één ei in een cel, 
en dat tot wel 200 000 keer per zomer. Uit de 
eieren komen de larven: vrouwtjes ontstaan 
uit bevruchte eieren, de grotere mannetjes 
uit onbevruchte. De koningin wordt haar hele 
leven lang met koninginnengelei gevoed en 
wordt door een groep hofstaatbijen (=werksters 
die voeden) aandachtig in de gaten gehouden 
en verzorgd. De bijenkoningin kan enkele jaren 
leven.

Figuur 3.2: Honingbij met nectar 

Bronvermelding:

3.2) Drachtplanten (2012, 15 november). Honingbij op Coreopsis [Illustration]. Ontvangen van http://www.drachtplanten.nl/PLD.Fotos/Coreopsis/Honingbij027.JPG
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Communicatie
Honingbijen houden elkaar op de hoogte door 
verschillende chemische en mechanische
communicatievormen waartoe ook de danstaal 
behoort. Er zijn twee bijendansen: de rondedans 
en de kwispeldans. De rondedans wordt 
gebruikt om aan te geven dat er op minder dan 
50 meter een nieuwe voedselbron gevonden is. 
Bij de tweede dans kwispelt de werkster met 
haar achterlijf als er op meer dan 100 meter
afstand een nieuwe voedselbron is gevonden. 
Hoe sneller er wordt gedanst, hoe korter de 
afstand naar de voedselbron. De hoek van 
het kronkelgedeelte op de verticale lijn komt 
overeen met de hoek waarin de voedselbron 
zich bevindt ten opzichte van de zon. Bijen 
kunnen ook communiceren door middel van 
geuren. Bijen van eenzelfde volk herkennen 
elkaar aan geurstoffen (feromonen) die de 
koningin maakt. Deze wordt verspreid over het 
hele volk.

Voortplanting
De koningin legt bevruchte of onbevruchte eitjes. 
Uit de bevruchte eitjes kunnen koninginnen of 
werksters ontstaan. Darren ontstaan uit een 
onbevrucht eitje. Als een koningin een bevrucht 
ei in een werkstercel legt, dan ontwikkelt zich 
daaruit een werkster. Als eenzelfde eitje gelegd 
wordt in een koninginnencel, dan ontwikkelt zich 
daaruit een koningin. Dit komt omdat de eitjes in 
koninginnencellen tijdens het hele groeiproces 
worden gevoed met koninginnengelei. De 
werkstercellen krijgen na de derde dag een 
mengsel van voedersap en honingstuifmeel. 
De werksters en koninginnen hebben dus 
genetisch gezien dezelfde opbouw. Zo kunnen 
de bijen, bij een noodgeval, de werksterlarven 
uitbouwen tot een koningin door het voedsel
aan te passen. Er ontstaat dan een ‘redcelmoer’.
De koningin weet welk eitje ze waar moet leggen 
door de grote van de cellen. Ze controleert 
eerst de cel of ze schoon is en meet dan met 
haar voorpoten de celgrootte.

Werkstercellen hebben een diameter van 
5,3 mm en zijn dus kleiner dan darrencellen 
(9,6 mm). Bij het leggen van een eitje in de 
werkstercellen en koninginnencellen voegt de
koningin sperma toe uit haar zaadblaasje, zo 
ontstaat een bevrucht ei. Een koningin heeft 
voor de ontwikkeling van ei tot volledig insect 
slechts 16 dagen nodig. Een werkster heeft 21 
dagen nodig, en een dar 24 dagen. Alle bijen 
doorlopen tijdens de ontwikkeling vier fasen: 
ei, larve, pop en volwassen insect. De bij komt 
als witte, wormachtige larve te voorschijn uit 
haar ei. Ze heeft nog geen ogen, vleugels, 
voelsprieten of poten. De larven houden zich 
de hele dag bezig met eten zodat ze snel 
kunnen groeien. Als de larve volgroeid is begint 
de zijdeklier onder haar mond een vloeistof af 
te geven. Deze vloeistof droogt snel en vormt 
zich tot een stevig omhulsel, namelijk de cocon. 
In de cocon wordt de larve een pop die telkens 
donkerder van kleur wordt. Na verloop van tijd 
ontwikkelt deze poten, voelsprieten en andere 
lichaamsdelen. Geleidelijk verandert de pop in 
een volwassen insect.

Nest
Het nest van honingbijen is opgebouwd uit 
duizenden, boven en naast elkaar geplaatste,
zeshoekige cellen. Een honingraat bestaat 
uit 2 ruggelings tegen elkaar zittende cellen. 
Honingraten worden gemaakt door de 
werksters. Zij maken was van vetvlokken in hun
achterlijf en mengen dat met speeksel. Kauwend 
maken ze er een vettige substantie van die ze 
daarna in het nest in een ring aanleggen. Die 
ring wordt dan door middel van hun kaken en 
poten gekneed tot cellen. Een bijennest bestaat 
meestal uit zes honingraten met in totaal 
ongeveer 100 000 cellen. Om dit te maken 
hebben ze meer dan twee kilo was nodig.
Een aantal cellen van een raat, meestal de 
bovenste, worden voorbehouden voor het 
opslaan van voedsel. De cellen daaronder zijn 
voor de eitjes en de larven.
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Overal in de raten bouwen de werksters grotere
cellen voor eitjes waar nieuwe koninginnen en 
darren uit komen. De cellen van een raat lopen 
altijd een beetje schuin af om te voorkomen 
dat er iets zou uitvallen. Bijen moeten hun 
lichaamstemperatuur op ongeveer 35°C houden 
om de vetvlokken, nodig voor was, te kunnen 
maken. Dat is tevens ook de temperatuur 
waarbij de larven het best gedijen. Als het te 
warm wordt in het nest gaan de werksters bij
de ingang met hun vleugels slaan voor de 
aanvoer van koude lucht. Als het te koud wordt 
gaan de bijen honing eten om energiek te 
blijven en kruipen ze dichter bij elkaar om warm 
te blijven.

Levensloop
Honingbijen leven het hele jaar door in een 
kolonie waarbij er tussen de 10.000 (winter) en
50.000 (zomer) werksters werken. Na de winter 
houden de bijen een grote schoonmaak. De 
eerste warme dagen in het voorjaar, waarbij 
het meer dan 10°C is, gebruiken ze voor 
reinigingsvluchten. Hun uitwerpselen hebben ze 
immers weken of maanden opgehouden omdat 
het buiten te koud was. De kast is verlost van 
haar uitwerpselen en de koningin gaat opnieuw 
aan de leg. Het stuifmeel van wilgen is hierbij 
zeer dankbaar want dit dient perfect als voedsel 
voor de larven. De kolonie zal snel aangroeien, 
het nectar en stuifmeel wordt verzameld en in 
de raten opgeslagen. Het stuifmeel wordt direct 
naast het broed opgeslagen. De nectar slaan
ze op in de bovenste rand en in de raten naast 
of boven het broed. Wanneer meer en meer
werksters ontstaan, zal de koningin ook meer 
eitjes leggen. Het broednest wordt dus groter
en de voorraden worden door de bijen telkens 
verhuisd. Tegen mei is het volk groot genoeg 
en is er voldoende voorraad aanwezig om aan
vermeerdering te denken. Normaal kan de 
koningin al haar dochters (werksters) in toom
houden door haar feromonen. 

Maar wanneer het volk te groot wordt lukt dat 
niet meer. De zwermdrift start en er worden 
koninginnendoppen opgetrokken. Hierin 
worden ook eitjes gelegd, maar deze zijn 
voorzien van koninginnenbrij. Normaal krijgen 
de larven dit enkel de eerste twee dagen, maar 
in de koninginnencellen voorzien de werksters 
de hele periode koninginnenbrij. Wanneer de 
larve klaar is om te verpoppen wordt de cel 
gesloten en 11 dagen later zal er een kersverse 
koningin uitkomen. Het sluiten van de cel is 
voor de bijen het teken om te zwermen. Dat 
betekent dat een deel van de bijen de kast 
verlaat en de oude koningin meeneemt. In een 
grote wolk trekken de bijen verder en zoeken ze 
een nieuwe locatie dicht bij de kast. De koningin 
zet zich ergens neer, en alle bijen verzamelen
zich rond haar. Op dat moment gaan de werksters 
op zoek naar een geschikte nestplaats. Als die 
gevonden is beweegt de wolk bijen zich terug 
voort en vestigt zich daar. Het oude volk heeft 
na 11 dagen een nieuwe koningin die na de 
bruidsvlucht, waarin ze paart met verschillende 
darren, de nieuwe leider wordt van het bijenvolk. 
Indien er meerdere koninginnen tegelijkertijd 
uitkomen, kunnen er nog een aantal nazwermen
worden gevormd waarbij de koningin 
telkens met een deel van het volk weg vliegt. 
Ondertussen gaan de bijen verder met het 
halen van honing en worden er heel wat darren
geboren. Het volk maakt zich terug klaar 
voor de winter. In augustus vindt de grote 
“Darrenslacht” plaats. De darren worden niet 
meer binnengelaten in de korf en sterven dus
vrij snel uit. In het late najaar worden de laatste 
bijtjes geboren en deze leven veel langer
dan de zomerbijen omdat ze minder hard 
moeten werken en omdat zij de winter moeten
kunnen overleven om zo het volk in het 
najaar terug op gang te trekken. Op koude 
winterdagen vormen de bijen in de kast een 
soort bol waarbij ze telkens een temperatuur 
van 13 tot 25°C proberen te houden. 
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Voedsel
De werksters zuigen met hun proboscis nectar 
op uit een bloem. Ze slaan deze op in een 
honingblaas die speciaal daarvoor gemaakt is. 
Bij ieder bezoek aan een bloem blijft er ook 
stijfmeel plakken aan hun lijf. Met hun poten 
maken ze er balletjes van en stoppen die dan
in hun stuifmeelkorven op hun poten. Terug 
in hun bijenkorf halen ze de nectar uit hun 
honingblaas en geven het met de mond door. 
Een deel van de nectar wordt opgegeten, het
andere deel wordt gebruikt om honing van te 
maken. Honing wordt gemaakt door het mengen 
van nectar met speeksel. Dit mengsel wordt in 
een cel gedruppeld waarna de werksters met 
hun vleugels waaieren om het water dat er nog 
in zit te laten verdampen. De kleverige vloeistof 
die dan overblijft is honing. Een bijenkolonie 
haalt hun voedsel uit één of twee verschillende 
soorten bloemen die binnen een straal van 2 
km bloeien. Het stuifmeel bevat veel eiwitten 
en de nectar bevat de suiker die bijen nodig 
hebben voor energie.

Vijanden
De mens is de grootste vijand voor de bij. Door 
het gebruik van pesticiden, bomen hakken, 
leefgebieden aan te tasten... vormen ze een 
bedreiging voor de bij. Daarnaast zijn er enkele 
inheemse diersoorten die een bedreiging 
vormen voor de bij, waar onderandere de 
bladluis, mieren, muizen, vogels, wasmotten en 
de kleine kastkever toebehoren. 

Figuur 3.3: Honingbij met nectar 
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Bronvermelding:

3.3) Natuurstek (2012, 12 juni). Honingbij [Illustration]. Ontvangen van http://www.natuurstek.be/?q=achtergrondartikel/hoe-staat-het-met-de-bijenstand-i
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3.2 PROBLEMATIEK
STERFTE. Zoals iedereen weet zijn de bijen 
aan het uitsterven. De wilde honingbij is 
in Nederland eigenlijk al uitgestorven. 
Volgens de universiteit in Wageningen zit de 
dichtheid aan volken tegen de ondergrens 
aan die nodig is voor het voortbestaan. Dat 
betekent dat de volledige bestuiving van 
voedselgewassen gevaar loopt, dat komt 
omdat daarvoor vooral honingbijen worden 
gebruikt. Het uitsterven komt grotendeels 
door de pesticiden die de boeren op hun 
gewassen spuiten.

Er zijn plaatsen waar de honingbij al is 
uitgestorven, zoals bijvoorbeeld in Zuid-China 
wat komt door het gebruik van pesticiden. 
Vooral Neonicotinoiden gaan in het DNA van 
de plant zitten. Het gaat er nooit meer uit. Bijen, 
maar ook andere insecten, creperen er in grote 
getale aan. De bijen zijn heel erg belangrijk 
voor de voedselketen, dus ook voor de mens. 
Dit komt omdat de bijen de bloemen bestuiven, 
waardoor de vruchten zich kunnen ontwikkelen. 
In de natuur en de landbouw dreigt het 
bestuiven onvoldoende te worden. Er sterven 
in Nederland 25 tot 30% van de bijenvolken 
per jaar. Dit is ontzettend veel. Bijen zijn extra 
kwetsbaar voor ziektes en mijten, omdat ze 
verzwakt zijn door de pesticiden. 50% Van alle 
wilde bijen in Nederland staan nu op uitsterven.

Als de bijen uitsterven, zullen nog vele andere 
dieren sterven. Dit heeft een enorme slechte 
uitwerking op het ecosysteem en op de hele 
voedselketen. Het volledig uitsterven van de bij 
is een ramp voor de wereldvoedselvoorziening. 
Men schat dat de productie met 10% terugloopt, 
wat op vele plekken ter wereld tot schaarste 
leidt. De variatie in voedselaanbod zal enorm 
afnemen. Dit komt omdat groente en vooral 
fruit voor een belangrijk deel afhankelijk zijn 
van bestuiving door bijen.

In Europa is er een tekort van 7 miljard bijen! 
Wereldwijd is er een tekort van vele tientallen 
miljarden.

Pesticiden:
Gewasbeschermingsmiddelen uit de groep 
van de neonicotinoïden worden vaak verdacht 
als oorzaak voor de toegenomen bijensterfte. 
Kenmerk van deze groep insecticiden is dat ze 
systemisch werken: ze worden door de planten 
opgenomen, waardoor de plant zelf giftig wordt 
voor doelorganismen (insecten). Daarnaast zijn 
deze stoffen in het algemeen erg giftig.

Deze twee eigenschappen samen, maken dat 
er weinig van het middel nodig is. Door dit 
middel in de coating van zaden aan elke plant 
mee te geven heeft de boer er zelf nauwelijks 
last van. Hij hoeft niet te spuiten en er is weinig 
‘drift’, het middel verwaait nauwelijks. Sommige 
stoffen breken traag af in de bodem of in het 
water, maar ze zijn weinig of niet giftig voor 
zoogdieren.

Afname biodiverstiteit:
Het voedselaanbod voor bijen in de buurt van 
de bijenkasten hangt af van de biodiversiteit in 
het aanbod van bloeiende planten.

Voor bijen is het noodzakelijk dat het hele 
jaar bloeiende planten beschikbaar zijn. 
Door de eenzijdige teelt van gewassen en de 
versnippering van het landschap moeten bijen 
helaas steeds verder weg om hun voedsel 
vinden. Om de bijen te helpen worden 
tegenwoordig braakliggende gronden en 
bermen ingezaaid met drachtplanten.

Figuur 3.4: Het gebruik van bestrijdingsmiddelen
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Bijenziekten en parasieten:
Honingbijen hebben ook last van ziekten. Er zijn 
ziekten die ontstaan als de dieren volwassen 
zijn, maar ook larven kunnen ziek worden 
(broedziekte). Deze broedziekten komen van 
nature voor in bijenvolken. Besmetting met 
de parasiterende mijt Varroa destructor komt 
voor in alle bijenvolken en wordt steeds sterker. 
Varroa parasiteert bijenpoppen en zuigt zich vol 
met haemolymfe (bijenbloed). De Varroamijt 
draagt veel virussen mee.

De ziekteverwekkende parasiet Nosema 
(Nosema ceranae) kan in de darmen van de 
bijen voorkomen en de gezondheid aantasten.
Naast omstandigheden zoals minder 
voedselaanbod, pesticidengebruik of andere 
infecties, verlaagt dit de gezondheid van de 
bijen.

Monocultuur:
Bijen raken verstoord door eenzijdige 
monoculturen van hetzelfde ras, bijvoorbeeld 
grootschalige maisteelt, graslanden met alleen 
Engels raaigras of uitgestrekte tarwevelden. 
Ze hebben de neiging en voorliefde om van 
de ene bloeiende plantensoort naar een 
andere bloeiende plantensoort te zweven. De 
eentonigheid van bloemen van eenzelfde soort 
en ras maakt dat ze het verzamelen van de 
nectar moeizaam volhouden. Ze vereenzelvigen 
zich dan zo met de kleur dat ze hierdoor 
genarcotiseerd en van zichzelf vervreemd 
raken. Ze krijgen daardoor de neiging om op 
de bloemen af te vliegen en zich er dan weer 
van af te wenden, zonder de nectar tot zich te 
nemen.

Met name de overvloed van dezelfde geur en 
kleur werkt narcotiserend. Daarom is de aanleg 
van kleinere percelen van meer dan één soort, 
wisselend in kleur en geur en bij voorkeur 
met overgangen daartussen van bloemrijke 
kruidenranden, voor bijen zeer belangrijk.

GEVOLGEN. Bijen staan op de tweede 
plaats in de rangorde van dieren die een 
toegevoegde waarde voor de economie 
betekenen, na runderen. De afname van 
het bijenbestand heeft dus dramatische 
gevolgen.

Het directe effect van de bijensterfte is dat er 
nu al een tekort aan honing is, waardoor de 
prijzen op de wereldmarkt vandaag 60 procent 
hoger liggen dan tijdens dezelfde periode 
vorig jaar. Maar onnoemelijk veel belangrijker 
dan de honingproductie is de onschatbare 
waarde van bijen voor de landbouw. Bijen 
zijn verantwoordelijk voor niet minder dan 
twee derde van onze voedselketen. Bijen zijn 
de motor van ons ecosysteem. 80% van alle 
gewassen en 90% van alle fruitbomen zijn 
erop aangewezen dat bijen ze bestuiven. Bijen 
bestuiven een kleine honderd soorten oogsten, 
zoals appels, kiwi’s, perziken, noten, broccoli, 
asperges en selder. 

In essentie hebben alle bloeiende planten 
bijen nodig om te overleven. Of zoals de Britse 
entomoloog Norman Carreck het verwoordt: 
“Voor alles wat lekker is, hebben we bijen 
nodig. Zonder bijen blijf je zitten met een bruine 
wereld en moeten we vooral granen eten.” 

Andere insecten, sommige vogels en de 
wind doen ook dienst als bestuivers, maar 
onze landbouw is zo grootschalig geworden 
dat zij onmogelijk de taak van bijen kunnen 
overnemen. In het zuiden van China zijn er nu 
nog zo weinig bijen dat men probeert om de 
bestuiving met de hand te doen. Dat proces 
is zo tijdrovend en kostelijk dat het niet vol te 
houden valt. De productie van alles hangt van 
bijen af. Als er geen bijen meer zijn, dan gaan 
we een hongersnood tegemoet. 

Bronvermelding:

3.4) Pesticiden (2014, 19 juni). Gebruik bestrijdingsmiddelen [Illustration]. Ontvangen van http://media.nu.nl/pesticiden-nederland-veel-hoger-dan-aangenomen.jpg



“If  the bee disappeared off  the surface of  
the globe then man would only have four 
years of  life left. No more bees, no more 
pollination, no more plants, no more animals, 
no more man.”

ALBERT EINSTEIN

Bron: PBS, TC (2007, 29 september). Albert Einstein 
[Illustration]. Ontvangen van http://www-tc.pbs.
org/wgbh/nova/assets/img/full-size/einstein-big-
idea-merl.jpg
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3.3 GROENSTRUCTUUR
Om antwoord te kunnen geven op 
de opgestelde centrale vraag is er 
referentiestudie gedaan naar middelen die 
toepasbaar zijn in stedelijk gebied. Het 
toepassen van de middelen kan bijdragen 
aan het verbeteren van de biodiversiteit. 
De wijk met het jaar rond beschikken over 
drachtplanten die essentieel zijn voor de 
bijen in de stad. 

Centrale vraag:
In welke mate kan de groenstructuur van het 
Spijkerkwartier bijdragen aan het verbeteren 
van een zo optimaal mogelijke leefomgeving 
voor de bijen in de stad?

Naar aanleiding van het interview met Dhr. Koster 
zijn de volgende middelen naar voren gehaald 
en uitgewerkt in de vorm van staalkaarten.

Middelen:
 - Tegeltuinen
 - Boomspiegels
 - Gevelgroen
 - Straatbomen
 - Binnentuinen
 - Spoortalud

De uitgwerkte maatregelen die mogelijkheid 
bieden om de biodiversiteit te verbeteren 
waardoor er meer drachtplanten door het 
hele jaar aanwezig zijn, zijn gericht aan de 
gemeente Arnhem als de bewoners van het 
Spijkerkwartier. Middelen als tegeltuinen, 
boomspiegels en binnentuinen zijn typerende 
bewonersprojecten. 

In de staalkaarten wordt verwezen naar 
een plantenlijst voor specifi eke soorten. In 
de bijlage ‘plantenlijst’ is er onderscheid 
gemaakt in een viertal verschillende lijsten. 
Namelijk een lijst voor bomen, heesters, 
vaste planten en klimplanten. In de lijst 
wordt wordt de beplanting ondergebracht 
in een aantal factoren; bodemgesteldheid, 
bodemvochtigheid, zon-schaduw, voornaamste 
bijenplanten, bloeiperiode, kleur en hoogte. 

In hoofdstuk groenstructuurplan wordt in 
kaart gebracht waar in het Spijkerkwartier de 
bovengenoemde middelen toegepast kunnen 
worden. Het middel ‘binnentuinen’ worden 
behandeld maar aangezien het Spijkerkwartier 
actueel al in bezit is van een tiental binnentuin 
die bijdragen aan de ecologische waarde en 
verbetering van de biodiversiteit zullen de 
binnentuinen in behoud blijven. Verspreidt 
door de wijk bevinden zich onder andere;

Binnentuinen: (zie afbeelding)

1 Vlindertuin
2 Spoortuin
3 Posttuin
4 Schooltuin
5 Bestedelingentuin
6 Achtertuin
7 Ecologische tuin
8 Watertuin
9 Emmaplantsoen
10 Kruidentuin

1
2

3

4
5

6

7 8 9

10

Figuur 3.5: Binnentuinen Spijkerkwartier



ALGEMEEN. In de jaren zeventig worden 
in de steden tegels en stenen tegen gevels 
verwijderd om er planten te laten groeien. In 
die tijd was dat niet toegestaan. Tegenwoordig 
wordt dir foor veel gemeenten gestimuleerd 
om de kwaliteit van de woonomgeving te 
verbeteren. De vraag is welke planten kunnen 
er groeien? 

Uit het onderzoek ‘Wilde bijen in het stedelijk 
groen’ (Koster, 2000) is gebleken, dat bijen in 
zeer kleinschalig groen kunnen voorkomen. 
Zelfs in het centrumgedeelte van de stad 
en in de watertuin in het zeer stedelijke 
Spijkerkwartier van Anrhem kwamen wilden 
bijen talrijk voor. Er werden zelfs soorten 
waargenomen, die bijzonder zijn voor het dicht 
bebouwde gebied. Vooral als er kunstmatige 
nestgelegenheid wordt aangebracht, kunnen 
wilde bijen sterk toenemen. De betekenis voor 
de totale biodiversiteit moet enigzins worden 
gerelativeerd. Het groen is inde eerste plaats 
bedoeld om de leefbaarheid te vergroten voor 
de mensen die er wonen, maar als dar groen 
ook bijdraagt aan de locale biodiversiteit, is dat 
mooi meegenomen. Als bewoners goed worden 
geinformeerd over de mogelijkheden hoe 
de ecologische kwaliteit van de leefomgeving 
te verbeteren is, zal daardoor de stedelijke 
bijenstand niet alleen toenemen, maar ook het 
draagvlak voor natuur en milieu. 

 

Het voornaamste motief voor het aanleggen of 
stimuleren van kleinschalig groen is het sociale 
aspect.

Gezien het feit dat het kunstmatig aanbrengen 
van nestgelegenheid een degelijke bijdrage 
kan leveren voor bijen houden in de stad is er 
verder in dit hoofdstuk een uitwerking gemaakt 
van voorbeeld steden die al een methode 
hanteren om de bijen te ondersteunen. 

Antwerpen, Parijs en Londen zijn steden waarbij 
het actueel probleem, de achteruitgang van 
de bijenstand, is aangepakt door middel van 
kunstmatige nestgelegenheid aan te brengen. 
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bedoeld om de leefbaarheid te vergroten voor bedoeld om de leefbaarheid te vergroten voor 
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Bronvermelding:

3.6) Dreamstime (2015 08 augustus). Honingraat [Illustration]. Ontvangen van https://thumbs.dreamstime.com/imker-die-honingraathoogtepunt-van-bijen-houden.jpg

Figuur 3.6
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Tegeltuin
Enkele decennia geleden werden 
trottoirs intensief bespoten met 
onkruidbestrijdingsmiddelen. Toen men 
daarmee stopte kregen veel planten, 
waaronder tientallen tuinplanten, een kans 
om zich te ontwikkelen. Vaak in minder dan 
een cm voegbreedte ontstonden decoratieve 
begroeiingen. Als er op een cm breedte zo 
iets mogelijk is dan kan er op een steen- 
tegelbreedte veel meer groeien. 

Tegeltuinen
Tuintjes met de grootte van een tot enkele 
tegels of stenen, soms gevelbreed. Ze liggen 
gewoonlijk tegen een gevel aan onder het raam 
of naast de voordeur. 

Maatvoering:
De minimale oppervlakte bedraagt gewoonlijk 
ca. 0,3 x 0,3 m. Waar wat meer ruimte aanwezig 
is, zoals bij brede trottoirs in oudere buurten, 
zijn tegeltuinen ook geschikt om struiken wat 
meer te laten uitgroeien. Dan kan de ingenomen 
oppervlakte oplopen tot ca. 2 meter vanaf de 
muur. 

Begroeiing:
Tegeltuinen worden meestal gebruikt voor het 
planten leipanten zoals klimrozen of vuurdoorn 
en vaak kleine sierstruiken als Hortensia, Spirea 
en Hibiscus. Vaak gebeurt dir in combinatie 
met andere soorten exotische planten of 
eenjarig perkgoed. Soms zijn er ook inheemse 
soorten aangeplant of spontaan aanwezig. het 
lijkt erop dat stokrozen het meesten worden 
toegepast als beplanting. Het zijn planten die 
al voldoende hebben aan 2-4 cm open grond. 
Ze stellen tevens weinig eisen aan de bodem 
en zaaien zich bovendien makkelijk uit. 

Fauna:
Op vrijwel alle plekken, zelf de meest 
geisoleerde, worden stokrozen door hommels 
en wilde bijen bezocht. Vuurdoorn wordt 
bezocht door hommels, honingbijen en solitaire 
bijen. Bessen van de vuurdoorn worden vooral 
door merelens en zanglijsters gegeten.

Figuur 3.7: Tegelentuinen in stedelijk gebied



33

Tegeltuin

Bronvermelding:

3.7) Floris, GR (2013, 24 november). Tegeltuinen in stedelijk Gebied [Illustration]. Ontvangen van http://www.graaffl  orisstraat.nl/wp-content/uploads/Tuin-van-
        Floris-5-klimrozen-Essenburgsingel-Land-made.jpg
3.8) Pendrecht, ST (2016, 13 juni). Tegeltuin [Illustration]. Ontvangen van http://stichting-vitaalpendrecht.nl/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/gevel-1.jpg

Figuur 3.8
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Boomspie
gels

Boomspiegel
Onverharde oppervlakte in bestrating rondom 
de stam van een boom. In het verleden en 
in veel gemeenten ook nu nog, werden 
deze boomspiegels een paar maal per jaar 
geschoffeld. Vooral in de jaren zeventig 
en tachtig werden ze ook met chemische 
onkruidbestrijdingsmiddelen behandeld. 
Tegenworodig laat men het “onkruid” vaak 
groeien en worden ze een of twee maal 
per jaar met de bosmaaier gemaaid. Voor 
veel ‘hondenliefhebbers’ zijn boomspiegels 
makkelijke plaatsen om de hond uit te laten. 
Vooral boomspiegels die voor dit doel worden 
gebruikt, breken het straatbeeld af. Hoewel 
het nog geen gemeengoed is, zien we in 
toenemende mate dat boomspiegels worden 
gebruikt om de plek voor het huis of de straat 
te verfraaien. 

Maatvoering
De maatvoering is erg verschillend en hangt 
bovendien sterk af van de ruimte die in de 
straat aanwezig is. Voor kleine bomen ligt 
het ongeveer tussen de 0,6 en 1,0 m2. Voor 
grote bomen met een dikkere stam zijn in de 
praktijk boomspiegels van 2x2 m2 tot 3x3 m2 
aangetroffen. 

Begroeiing
In boomspiegels kunnen niet zondermeer alle 
soorten planten groeien. De mogelijkheden 
hangen onder meer af van de beschikbare 
hoeveelheid zon en vochtigheid. Soms worden 
boomspiegels beplant met klimop, maar er 
kunnen ook allerlei vaste planten in groeien.
Boomspiegels met afrikaantjes, begonia’s en 
andere eenjarige planten worden geregeld 
aangetroffen. 

Fauna:
Uit enkele steekproeven is gebleken dat 
boomspiegels een bescheiden betekenis 
kunnen hebben voor de straatfauna. Als er 
nectar- en stuifmeelplanten aanwezig zijn, 
worden ze door verschillende insecten bezocht. 
Vlinders, hommels, honingbijen en solitaire bijen 
worden regelmatig waargenomen. Begroeide 
boomspiegels kunnen een foerageerplek voor 
vogels zijn. 

Figuur 3.9: Boomspiegel beplant
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Boomspie
gels

Bronvermelding:

3.9) Tuin, TOOS (2011, 19 juli). Boomspiegel [Illustration]. Ontvangen van https://toostuin.fi les.wordpress.com/2011/07/stokroos-lroze1.jpg?w=640
3.10) Blogspot (2015, 13 augustus). Boomspiegel. Ontvangen van http://2.bp.blogspot.com/MP_YklbT66k/s1600/Boomspiegel+1.JPG

Figuur 3.10
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Gevelgroen
Gevelgroen
Klimplanten zijn in alle soorten , maten en op 
ieder schaalniveau toe te passen. Ze maken 
straten groen en het vraagt relatief weinig 
ruimte. Klim- en leiplanten vormen eigenlijk 
een onderdeel van tegeltuin. Omdat ze ook als 
zelfstandig element kunnen worden gebruikt, 
worden ze afzonderlijk behandeld. Klim- en 
leiplanten groeien in stedelijk gebied gewoonlijk 
tegen allerlei bouwwerken op, maar soms 
ook om palen en bomen. De planten worden 
gewoonlijk gebruikt om stenen wanden groen 
en/of fl eurig te maken. Ze worden aangeplant 
naast de deur en tegen de stenige gedeelte 
van het huis. 

Maatvoering
De oppervlakte van het plantvak hoeft niet groter 
te zijn dan een tegel ( 0,3 x 0,3 m). De breedte 
boven het plantvak is afhankelijk van de soorten 
en het beheer. Planten die jaarlijks worden 
gesnoeid en goed worden aangebonden, 
hoeven niet breder te worden dan 0,2 - 0,5 m. 
Bij geen of te weinig beheer kunnen sommige 
soorten tot meer dan een meter breed worden. 
De hoogte hangt eveneens af van de soort en 
beheer. Sommige soorten worden niet hoger 
dan 3m, terwijl er ook soorten zijn die wel 20 
m hoog kunnen worden. De meeste planten 
kunnen alleen maar worden toegepast bij een 
tegelmatig beheer. In ieder geval moet steeds 
een wintersnoei plaatsvinden en contrle van de 
bevestiging aan de muur.

Begroeiiing
De huidige begroeiing van gevels bestaat in 
hoofdzaak uit exoten en cultivars. Veel minder 
algemeen worden botanische soorten gebruik 
en zelden inheemse soorten.

Fauna:
Veel voorkomende klimplanten worden 
regelmatig bezocht door insecten als hommels, 
honingbijen en solitaire bijen. In de bijlage is 
een uitgewerkte plantenlijst waarin een advies 
wordt gegeven met alle geschikte klimplanten.

Figuur 3.11: Gevelgroen tegen stenen
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Gevelgroen

Bronvermelding:

3.11) Farm8 (2011, 27 juli). Gevelgroen [Illustration]. Ontvangen van https://farm8.staticfl ickr.com/7211/7177424011_81c8125ece_b.jpg
3.12) StadslevenAmsterdam (2011, 3 maart). Gevelgroen [Illustration]. Ontvangen van http://i1.wp.com/www.stadslevenamsterdam.nl/wp-content/uploads/2014/03/gevel 
          groen-Antwerpen.jpg

Figuur 3.12
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Straatbom
en

Straatbomen
Bomen die gesitueerd zijn in het straatprofi el. 
Al deze bomen maken onze stedelijke 
leefomgeving niet alleen mooier, maar ook 
leefbaarder. We voelen ons prettiger met bomen 
om ons heen. Echter is de betekenis van bomen 
in de wijk breder dan alleen dit. Bomen zuiveren 
de lucht van verontreiniging zoals fi jnstof en 
stikstof. Bomenverbeteren de beleving van 
geluid. Bomen breken wind af. Bomen zorgen 
op warme dagen voor schaduw en verkoeling. 
En als laatste punt zijn bomen belangrijk als 
leefgebied voor veel diersoorten zoals vogels, 
zoogdieren, insecten en paddestoelen. 

Maatvoering:
Afhankelijk van het straatbeeld en de breedte 
van de straat kunnen er kleine of grotere 
bomen worden geplant. Bij smallere straten 
worden voornamelijk bomen van de 3de grootte 
toegepast. Wanneer het straatprofi el breder is 
adviseren wij bomen van de 2de of 1ste grootte.

Begroeiing:
In boomspiegels kunnen niet zondermeer alle 
soorten planten groeien. De mogelijkheden 
hangen onder meer af van de beschikbare 
hoeveelheid zon en vochtigheid. Soms worden 
boomspiegels beplant met klimop, maar er 
kunnen ook allerlei vaste planten in groeien.
Boomspiegels met afrikaantjes, begonia’s en 
andere eenjarige planten worden geregeld 
aangetroffen. 

Fauna:
Enkele boomsoorten zijn zeer geschikt als 
drachtplant voor de bijen in de stad. Afhankelijk 
van de ruimte de straat kan men kiezen voor 
een grote of kleine boom. Werderom is er hier 
ook een plantenlijst gemaakt waarin de meeste 
geschikte bomen in staan. 

Figuur 3.13: Bomenlaan 
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Straatbom
en

Bronvermelding:

3.13) Vd Berk (2015, 19 augustus). Bomenlaan [Illustration]. Ontvangen van http://www.vdberk.nl/public/site/uploads/bomenboek/pte002s-1.jpg
3.14) StadlevenAmsterdam (2014, 12 maart). Straatbomen [Illustration]. Ontvangen van http://i1.wp.com/www.stadslevenamsterdam.nl/wp-content/uploads/2014/03/straat 
          bomen-vanCittersstraat-1.jpg

Figuur 3.14

Bovenaanzicht

Huidige situatie: Gewenste situatie:

Zijaanzicht Zijaanzicht

Bovenaanzicht
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Binnentuin
en

Binnentuinen
In Nederland hebben gemeenten tientallen 
projecten met bewoners uitgevoerd. Dit 
heeft geleid tot gemeenschappelijke tuinen, 
vlindertuinen en watertuinen van hoge kwaliteit. 
In de tuinen die gerealiseerd kwamen vaan bijen 
talrijk voor. De bewoners moeten deze tuinen 
zelf onderhouden, maar de continuiteit is vaak 
niet gewaarborgd. Onder bewonersprojecten 
wordt hier verstaan: gedeelten van de openbare 
ruimte die min of meer collectief zijn aangelegd 
en/of beheerd worden. Een straat waar alle 
bewoners een geveltuintje aanleggen, is ook te 
zien als een bewonersproject, maar hier zorgt 
iedereen voor zijn eigen tuintje. Bij projecten 
die collectief worden uitgevoerd, gat het om 
groen en natuur met een duidelijk openbaar 
karakter. Het laat zich het best omschrijven als 
gemeenschappelijke tuinen met een openbaar 
karakter. 

Maatvoering:
De maatvoering van een binnentuin wordt veelal 
bepaald door de omstandigheden. Soms is er al 
een ruimte beschikbaar, een tuin, binnenplaats 
of een stuk groen. In nieuwe, nog te planten 
situaties, hangt de maatvoering van de gewenste 
functie af en van de maatvoering die het terrein 
zelf al heeft. Op een kleine oppervlakte is men 
beperkt in de assortimentskeuze. Als men 
slechts een strook grond van vier meter ter 
beschikking heeft moet men er geen struiken 
planten als men niet zeker weet of ze 4-5 jaar na 
aanplant jaarlijks zullen worden gesnoeid. 

Begroeiing:
De mogelijkheden hangen af van de oppervlakte 
en de functie. Kruidenachtigen en struiken 
spelen een belangrijke rol. 

Fauna:
Doordat de oppervlakte en de variatie aan milieus 
aanzienlijk groter is dan bij de tegeltuinen, 
is de fauna ook beter vertegenwoordigd. In 
veel binnentuinen in het Spijkerkwartier (tien 
stuks) zijn al vele verschillende soorten bijen 
waargenomen. 

Figuur 3.15: Ecologische tuin
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Binnentuin
en

Bronvermelding:

3.15) Vlaaderen, GROEI (2014, 24 juni). Binnentuin [Illustration]. Ontvangen van http://zeeuws-vlaanderen.groei.nl/typo3/_processed_/csm_P1080032_2dbe37314d.jpg
3.16) Bezieldetuin, DE (2015, 19 juli). Binnentuin [Illustration]. Ontvangen van http://debezieldetuin.be/wp/wp-content/uploads/2015/07/watikdoe1.png
3.17) Traay, DE (2013, 23 juni). Bijentuin [Illustration]. Ontvangen van http://www.detraayhoning.com/onze-projecten
3.18) De Bijenstuin, ST (2014, 6 juli). Drachtenplanten [Illustration]. Ontvangen van http://www.debijentuin.nl/fotos-videos/

Figuur 3.16

Figuur 3.17: Ecologische tuin met drachtplanten voor de bijen.

Figuur 3.18: Drachtplanten voor de bijen in de zomer.
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Spoortalud
Tot de spooromgeving behoren alle 
landschaooen die de spoorlijn kruisen en 
de overgang tussen de omgeving en het 
spoor. Daarmee heeft de spooromgeving 
enige overlap met het spoor. Spoorbermen 
zijn veelal aanwezig die bijdragen aan de 
ecologische waarden en wordt tevens gebruikt 
al verbindingszone tussen natuurgebieden.

Spoortalud
Omdat natuur gebaat is bij zo groot mogelijke 
natuurgebieden met daartussen ecologische 
verbindingszones voor planten en dieren, 
wordt sinds 1990 gewerkt aan de ecologische 
hoofdstructuur (EHS). De EHS moet op termijn 
leiden tot een aaneengesloten netwerk van 
natuurgebieden. Spoorbermen leveren een 
belangrijke bijdrage aan de ecologische 
structuur van Nederland. 

Maatvoering:
De oppervlakte van de bermen langs het spoor 
zijn afhankelijk van de bruikbare ruimte. Door 
de wisselende ruimte langs het spoor zijn er 
geen vaste maten aangeboden die leidend zijn. 

Begroeiing:
Ondanks de grote oppervlakte die langs het 
spoor aanwezig is, moet men uiteraard rekening 
houden met de veiligheid van de mens. De 
beplanting mag hierin geen belemmering 
worden. Het spoor doet zich voor als een 
dunne lijn door het landschao. De impact op 
het landschap blijft zo beperkt mogelijk. Dat 
is goed voor het landschap, maar ook voor de 
reiziger. Dankzij de dunnen lijn kan hij optimaal 
profiteren van het uitzicht op de omgeving. 

Fauna:
Door het toepassen van een gelaagde opbouw, 
wanneer mogelijk, waarin er in een kruidenlaag, 
heesterlaag en bomenlaag aanwezig is zorgt 
voor de meest ecologische waarde. Bomen 
zullen niet overal kunnen worden toegepast. 
De kruidenlaag, wellicht het belangrijkste 
van de drie lagen, kan wel makkelijk worden 
toegepast. De wilde bloemen en kruiden bieden 
en uitermate geschikt voedingsbron voor bijen.

Figuur 3.17: Spoorbermen 
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Spoortalud

Bronvermelding:

3.17) Railtrash (2014, 12 september). Spoorbermen [Illustration]. Ontvangen van http://railtrash.jalbum.net/Borken_Dorsten_2003/10642.jpg
3.18) Railtrash (2003, 10 juni). Spoorlijn [Illustration]. Ontvangen van http://www.martijnvanvulpen.nl/images/stories/Spoorzoeken/20150815_004_large.jpg

Figuur 3.18

Figuur 3.18: Spoortalud winter

Figuur 3.19: Spoortalud zomer. 
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3.4 STEDEN ALS VOORBEELD
INTERNATIONAAL. Om reden dat de 
achteruitgang van de bijenstand een 
mondiaal probleem is zijn er op internationaal 
niveau reeds consequenties genomen. In dit 
hoofdstuk worden er een aantal internationale 
steden toegelicht als referentiestad. Hierin 
wordt duidelijk vertaald welke maatregelen 
de steden hebben genomen om de bijen te 
voorzien van een optimale leefomgeving. 

HONING UIT ANTWERPEN
‘Ik wilde graag een boerderij, maar dat was 
te duur’, zegt stadsimker Micha De Herdt. 
Die droom belandde dus in de kast. ‘Toen 
kocht ik een huis met een stadstuintje, en ik 
besloot om er twee kippen te houden’. Het 
mini-boerderijgevoel, zeg maar. Maar ook die 
droom ging aan flarden: de buren waren niet 
blij met de kippen ‘en dus hebben we ze maar 
opgegeten’. Sneu voor de kippen, maar het 
maakte in Micha’s hoofd wel plaats voor een 
nieuw plan. Op vakantie ontmoette hij een 
imker en meteen wist hij het: dat ga ik ook 
doen! En zo geschiedde. De buren vinden het 
deze keer wél goed.

Antwerpse Honing begon met twee kasten, 
maar telt er intussen al meer dan tachtig, 
verspreid over de hele stad. Uit ruimtegebrek 
richten imkers de blik steeds meer op daken: 
een fenomeen in New York, Parijs, Amsterdam 
en dus ook in Antwerpen. Echt nieuw is dat niet: 
in de stadsarchitectuur zijn heel wat verwijzingen 
naar imkerij te vinden, zoals in het gebouw van 
de Nationale Bank en de Sint-Jacobskerk (waar 
Rubens begraven ligt).

Het perfecte weer voor een imker? ‘s Nachts 
regen en overdag lekker warm. Die bijen 
verschillen niet zoveel van ons mensen, blijkbaar. 
Elke kast brengt zo’n 10 tot 40 kilogram honing 

per jaar op. Het voordeel van imkerij in de 
stad is dat er een grote variëteit aan bloeiende 
bomen en gewassen is, wat dus ook zijn invloed 
heeft op de smaak. Dat in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de lavendelhoning die je in de 
winkel vindt, die uit monocultuur voortkomt: de 
imker trekt met zijn kast naar een lavendelveld 
en laat zijn bijen daar plaatselijk hun gang gaan.

Het perfecte weer voor een imker? ‘s Nachts 
regen en overdag lekker warm. Die bijen 
verschillen niet zoveel van ons mensen, blijkbaar. 
Elke kast brengt zo’n 10 tot 40 kilogram honing 
per jaar op. Het voordeel van imkerij in de 
stad is dat er een grote variëteit aan bloeiende 
bomen en gewassen is, wat dus ook zijn invloed 
heeft op de smaak. Dat in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de lavendelhoning die je in de 
winkel vindt, die uit monocultuur voortkomt: de 
imker trekt met zijn kast naar een lavendelveld 
en laat zijn bijen daar plaatselijk hun gang gaan.

‘Stadsbijen zijn gezonder dan plattelandsbijen’, 
legt Micha uit. Er is meer variatie in planten 
en er worden minder pesticiden gebruikt. De 
maisvelden die je overal op den buiten vindt, 
zorgen voor een te eenzijdige voeding voor de 
bijen. Of hij wel eens geprikt wordt door zijn 
bijen, willen de kinderen weten. ‘Elke dag’, 
repliceert de imker. ‘Dan vloek ik eens, maar 
mijn lichaam is er intussen aan gewend.’

Je vindt de echte Antwerpse honing op 
verschillende plekken in de stad, zoals 
deStadswinkel, chocolatier Burie (die er 
honingpralines van maakt), bioshop Het 
Natuurhuis, de kinderboerderij van Wilrijk en bij 
het onthaal van deArenbergschouwburg.

ANTWERPEN
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Stad steunt bij
De stad Antwerpen zet hard in op het helpen 
van de bij. Wilde bijen vinden hier een plekje 
dankzij bijenhotels en bloembakken met 
insectenvriendelijke planten.

Maar ook de honingbij krijgt een kans. In 2015 
ging ik daarom met enkele collega’s op zoek 
naar geschikte daken van stadsgebouwen 
waarop we bijenkasten konden plaatsen. 
We maakten een selectie van vijf daken die 
veilig, toegankelijk en geschikt zijn voor 1 tot 
4 bijenkasten. Via de imkergildes bezorgden 
we een oproep aan imkers uit Antwerpen om 
nieuwe kasten te plaatsen op deze daken.

Zelf hield ik ook een jaar bijen in de stad. Ik 
begrijp dan ook helemaal Romeks fascinatie 
voor het leven van de bijen. Hoe ze met zijn 
70.000 samenwerken als één organisme. Hoe 
iedere bij zijn onuitgesproken rol heeft in het 
geheel en volledig in dienst staat van de kolonie.

“Wanneer ik met bijen bezig ben, kan ik nergens 
anders aan denken” vertelt Romek me. “En dat 
is een verademing in een hectische stad als 
Antwerpen. Je band met de natuur wordt ook 
anders. Plots begin je te letten op alle planten 
die in de buurt van je bijenkast groeien en 
bloeien. Je gaat bijhouden wanneer ze bloeien 
en of er wel genoeg diversiteit is.”

Voor de honingopbrengst alleen is het hen 
zeker niet te doen. Voor Romek is het bezig 
zijn met de natuur en de aandacht en fascinatie 
hiervoor belangrijker dan de opbrengst van de 
bijenkast.
Wanneer er toch wat honing geoogst wordt 
proef je wel de grote diversiteit aan planten 
waar de bijen hun stuifmeel en nectar gaan 
halen. De stadshoning heeft een heel kruidige 
en diverse smaak.

‘EEN GOEDE IMKER 

MOET ALTIJD EEN 

BEETJE BIJ BLIJVEN’

Bronvermelding:

Tekst: Bijenzoekers (2014, 3 april). Antwerpen. Ontvangen van http://dingenzoekers.be/zonder-categorie/honing-antwerpen/
3.19 t/m 3.25) Bijenzoekers (2014, 12 mei). Bijenkasten [Illustrations]. Ontvangen van http://dingenzoekers.be/wp-content/uploads/2014/05/GVB_Antwerpse-honing_  
                         DSCF1969.jpg

Figuur 3.19: Antwerpen, bijen houden op daken.
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Bij Parijs denkt u misschien aan de Eiffeltoren 
en de Champs-Elysees. Helemaal goed, 
maar vergeet de bijen niet! Parijs is met 
400 bijenkasten hard op weg de grootste 
bijenstad ter wereld te worden. En de 
bijen vinden het prachtig. Waar ze op het 
platteland massaal uitsterven doen ze het in 
de stad prima: ze zijn immuun voor ziektes en 
produceren potten vol honing.

De bijen bevinden zich op de daken van 
appartementen, op balkons en in parken. 
Menig hotel of restaurant in Parijs heeft dankzij 
die nieuwe hobby een authentiek winkeltje 
met ‘eigengemaakte’ honing kunnen openen. 
Bijen houden is uitgegroeid tot een trend en 
die laten de Parijzenaren natuurlijk niet zomaar 
voorbijgaan.

Crisis
Tegelijkertijd zijn dit soort initiatieven hard 
nodig. Er is namelijk een crisis gaande in 
bijenland. Op het platteland neemt het aantal 
bijen in grote delen van Europa en Amerika 
rap af. Alleen in Frankrijk zijn er de afgelopen 
vijftien jaar al 100.000 bijenkasten verdwenen. 
De honingproductie is teruggevallen van 32.000 
naar 20.000 ton.

Oorzaken
Dat het diertje het de laatste jaren zo moeilijk 
heeft, heeft volgens experts verschillende 
oorzaken. Pesticiden, de afname van de 
biodiversiteit en mijt zijn er enkele. Zelfs het 
gebruik van mobiele telefoons wordt soms 
als bedreiging aangedragen. Ingrijpen is hoe 
dan ook noodzakelijk. Dat juist de stad nu de 
redding van de bij is, is op het eerste gezicht 
wat raar. Maar de bijen gedijen er prima bij.

PARIJS

Productie
De ziektes waaraan de bijen op het platteland 
massaal bezwijken, lijken de bijen in de stad 
niet te kunnen deren. Bovendien leveren de 
diertjes tussen de drukte van de stad ook nog 
eens veel meer honing af. Zo’n vijftig kilo per 
jaar. En in topjaren tachtig. Op het platteland 
is een imker blij als zijn diertjes zo’n dertig kilo 
honing kan incasseren.

Waarom?
Waarom doen de bijen het vooral in de stad 
Parijs zo goed? Sinds tien jaar mogen er in 
Parijs geen pesticiden meer worden gebruikt. 
Dat helpt natuurlijk. De hitte die door alle 
bedrijvigheid in de stad hangt, wordt ook door 
de bijen gewaardeerd. Ze gaan zich er eerder 
door voortplanten. Maar de belangrijkste reden 
voor het succes van Parijs zijn..de bloemen. 
Die komen tegenwoordig veelvuldiger in de 
stad voor dan op het platteland. Op balkons, in 
tuinen, parken en bermen doen de stedelingen 
er alles aan om de kleur het hele jaar door te 
behouden. En daar profiteert de bij van.

Figuur 3.26: Honingraat
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Steken
Natuurlijk moet het leven met al die prikgrage 
dieren in de buurt wel veilig blijven. Vandaar 
dat in Parijs wat regels zijn opgesteld. De 
bijenkasten moeten bijvoorbeeld minstens 25 
meter uit de buurt van ziekenhuizen en scholen 
blijven. De meest gehouden bij is bovendien 
ongevaarlijk en steekt zelden. En de stadse 
honing? Die is prima! In de honing die in 
Parijs gemaakt wordt, bevinden zich zo’n 250 
verschillende soorten pollen. En weer steekt 
het platteland daar bleekjes bij af: daar telt de 
honing hooguit twintig soorten pollen.

“Het is een nare paradox dat stadse bijen het 
beter doen dan de bijen op het platteland,” 
vindt Olivier Darne, een Parijse imker. “Ik wens 
dat het anders was. Maar als je al je middelen 
opgebruikt dan blijf je met lege handen achter. 
En dat proberen de bijen ons nu te vertellen.”

‘TO BEE OR 

NOT TO BEE’

Bronvermelding:

Tekst: Scientias (2010, 27 september). Parijs. Ontvangen van https://www.scientias.nl/de-stad-de-redding-van-de-bij/
3.26 t/m 3.33: Scientias (2010, 27 september). Parijs [Illustrations]. Ontvangen van ttp: //www.bijenlint.nl/images/stories/honingbij/urban_beekeeping_paris/

Figuur 3.27: Parijs, bijen houden op daken.
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LONDEN

Stadsimkeren of urban beekeeping is in de 
wereld een groeiend fenomeen. In Berlijn, 
Parijs, New York, Melbourne, Amsterdam,
Vancouver en vele andere grote steden is het
de afgelopen jaren een populaire hobby en
booming business geworden. Ook in 
GrootBrittannië weten ze er alles van en geldt 
Londen als officieuze stadsimkershoofdstad.
Op en rond allerlei beroemde gebouwen, 
parken en tuinen prijken bijenkasten zoals The 
Tate Modern, Fortnum and Mason, Lloyd’s of 
London, Regents Park en het St. Ermins Hotel. 
Maar wie zijn die Londense stadsimkers, wat 
beweegt hen? En is stadsimkeren eigenlijk 
wel goed voor de bijen en de buren?

 Waarom is Londen een imkershotspot?
“Het is eigenlijk een mysterie,” grijnst Richard 
Glassborow in antwoord op de vraag waarom 
er in zijn land tegenwoordig zóveel stedelingen 
imkeren, “maar de problemen van de bijen zijn
vaak in het nieuws geweest en dat spreekt 
waarschijnlijk tot de verbeelding.” Als voorzitter 
van de London Beekeepers’ Association (LBKA) 
heeft Richard in de laatste vijf jaar zijn leden 
tal zien verdrievoudigen. Margaret Thompson, 
al 40 jaar stads - imker, legt uit: “De meeste 
nieuwelingen die zich realiseren hoe belangrijk 
bijen zijn, wonen in de stad. Ze willen de natuur 
dichter bij huis halen. Daarbij leeft het idee dat 
de bijen het beter doen in de steden dan op het 
platteland, omdat het platteland meer dan ooit 
een groene woestijn is geworden.” In Londen 
zijn er zo’n 1400 geregistreerde imkers met 4000 
volken. Registratie is echter niet verplicht, dus 
precieze aantallen zijn er niet. De LBKA schat 
dat het gaat om ongeveer 2000 imkers en 5000 
volken. Daar houdt het voorlopig niet bij op: de 
National Bee Unit verwacht een toename van 
11% per kwartaal. De enorme populariteit is in 
ieder geval deels te danken aan grootschalige
mediacampagnes.

The Co-operative lanceerde ‘Plan Bee’ in 2009, 
de Daily Telegraph volgde met een ‘Bring Back
Bees’ campagne in 2010. Vele organisaties als 
de British Beekeepers Association, Urban Bees 
en Friends of the Earth moedigden mensen aan 
om te gaan imkeren, vaak met de boodschap
dat steden beter voor de bijen zijn dan het 
platteland. Bedrijven begonnen ermee om een 
‘groen’ imago te creëren of als originele team
building activiteit. Stadsimkeren is hip, maar 
behalve een feel good hobby is het voor 
sommigen ook een serieuze business. Curtis
‘HoneyMan’ is een professionele stadsimker 
met zo’n 100 volken in verschillende delen 
van London. Via zijn bedrijf Local Honey Man 
verdient hij zijn brood met de verkoop van
volkjes, eigen stadshoning en die van Londense 
collega’s. Hij heeft al twee mensen in dienst en 
hoopt binnenkort verder uit te breiden. Ook het 
St. Ermins Hotel spint er garen bij: een prachtig
bijenhotel en een aantal kasten op het dak 
levert hen extra publiciteit en geïnteresseerde 
bezoekers op. 

De grote stad en bijengezondheid
Alle aandacht voor het lot van de honingbij is 
positief, maar de enorme toestroom brengt ook 
problemen met zich mee. “Dat komt niet door 
onervaren imkers, maar door slecht getrainde
imkers. Onze leden krijgen een mentor voor 
een jaar, maar steeds vaker volgen mensen een 
training van slechts een dag of twee”, aldus 
Richard. Die imkers zijn vaak niet in staat om 
zwermen te voorkomen, ziekten te herkennen 
of goed te behandelen, volken gezond te
houden of een koningin te vervangen. “Alle 
zwermen die we dit jaar hebben gevangen zijn 
‘wilde’ zwermen, die natuurlijk van stadsimkers 
vandaan zijn gekomen. Zelfs deze wilde 
zwermen zonder broed hadden enorm hoge
varroabesmettingen. Dat is zorgelijk.” Ook rijzen 
er twijfels over de stedelijke drachtrijkdom. 
Lange tijd ging men er vanuit dat de stad 
beter was dankzij gevarieerdere flora, warmere 
woongebieden en kleinere afstanden tussen
voedselbronnen. Maar in 2013 trokken
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Zwermen en steken zijn hoe dan ook een 
reëel risico en worden meestal gezien als de 
grootste bron van overlast. Een zwerm ziet er 
overweldigend uit en leken kunnen daardoor 
gemakkelijk in paniek raken. Richard legt uit: 
“Stadsimkers moeten de sociale context waarin 
ze imkeren serieus nemen en zwermrisico’s 
grondig indammen.” De LBKA raadt aan om 
een vleugel van de koningin in te knippen en 
kasten van jonge koninginnen te voorzien: “Dit
valt misschien niet goed bij de aanhangers van 
het natuurlijke bijenhouden, maar wij vinden 
top bar hives ook niet echt geschikt voor 
stadsimkerij.” Margaret is het hier mee eens: 
“Zwermcontrole is cruciaal, dat gaat lastig in
een top bar hive. Als je agressieve volken hebt 
moet je ze naar het platteland brengen of de 
koningin vervangen. Doe je werk in de bijen 
zo veel mogelijk als de buren niet thuis zijn.” 
En als je buren dan toch nog klachten hebben? 
Curtis vertelt: “Bijen staan gelukkig hoog op de 
lijst van positieve beeldvorming. Mensen weten 
nu dat bijen belangrijk zijn, dus ze gaan er niet 
zo snel over klagen, ook niet als hun buren 
bijen houden. Maar als er een probleem lijkt 
te ontstaan, dan moet je de dialoog aangaan. 
Educatie is de beste manier om angst weg te
nemen. En een potje honing komt natuurlijk 
altijd van pas!”

wetenschappers aan de bel over dreigende 
drachttekorten. Karin Alton en Francis Ratnieks 
van de Universiteit van Sussex wezen erop dat 
steden nog altijd grotendeels bestaan uit beton,
gebouwen en asfalt. Ze rekenden uit dat 
er per nieuwe bijenkast een praktisch 
onhaalbare hoeveelheid drachtplanten nodig 
is. Teruglopende honingopbrengsten zouden 
illustratief zijn voor het voedseltekort van de 
immer groeiende Londense bijenpopulatie.
Ze stelden de retorische vraag: “Zouden we 
de olifantenpopulatie in een Afrikaanse regio 
helpen door meer olifanten te introduceren, 
als we zouden weten dat er een voedseltekort 
was?” De British Beekeepers Association 
haastte zich om de zorgen in een publiek
statement te bevestigen en raadt iedereen die 
bijen wil helpen aan om vooral drachtplanten 
te zaaien. Hoewel ook de Londense LBKA daar 
voorstander van is, wijst Richard ook op een 
groot gebrek aan goede data. De National Bee 
Unit die imkers registreert en het centrum voor 
Greenspace Information in Greater London dat 
inzicht heeft in drachtgebieden komen maar 
niet tot een samenwerking. Richard betwijfelt 
of er hongersnood zou dreigen voor stadsbijen 
en net als Curtis herkent hij de berichtgeving 
over verminderde honingoogsten helemaal 
niet: “In de wereld van de bijenteelt zijn er 
zoveel variabelen en onderbuik-gevoelens. We 
moeten proberen meer ‘evidence based’ te
worden. Maar het blijft een goede vraag 
hoeveel imkers een stad precies aankan.”

Hoe houd je de buren zoet?
Of de stad echt beter is voor de bijen is moeilijk 
te zeggen, maar zijn bijen in de stad eigenlijk 
wel goed voor de relatie met je buren? Behalve 
het logische argument dat bijen moestuinen
en fruitbomen bestuiven, kunnen ze wel degelijk 
voor overlast zorgen. Je moet die mensen 
geruststellen, anders gaan ze chemicaliën 
spuiten.”

‘PLAN BEE’

Bronvermelding:

Tekst: Wageningen, WUR (2014, 23 mei). Bijenhouden Londen. Ontvangen van http://library.wur.nl/ojs/index.php/bijenhouden/article/viewFile/15755/15239
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3.5 BIJENKASTEN EN -MASTEN 
Bijen verdienen meer aandacht bij het groen- 
en landschapsbeheer in Nederland. Door 
de achteruitgang van de bijenstand moeten 
we alle zeilen bijzetten om de bijstand te 
verbeteren en blijvend te handhaven. 

In principe gaat het om twee onlosmakelijke 
met elkaar verbonden aspecten: voldoende 
drachtplanten (voedselplanten) voor nectar 
en stuifmeel en nestgelegenheid. Deze twee 
levensvoorwaarden moeten op hetzelfde 
moment op één plek voorkomen. Welke 
samenhang is er tussen nestplaatsen en 
drachtplanten? Als we willen dat er meer wilde 
bijen komen, moeten we rekening houden met 
de combinatie drachtplanten, bloeiperiode, 
vliegtijden van wilde bijen en de wijze van 
nestelen. Wilde bijen kunnen op het gebied 
van nestelen globaal in twee groepen worden 
verdeeld. Bijen die in de grond nestelen, zijn bijen 
die meestal zelf een nestgang met verschillende 
nestkamers graven. Bijen die bovengronds 
van bestaande holten gebruikmaken, zijn ook 
de bijen die in bijenhotels nestelen. Deze 
‘bovengrondse’ bijen maken van nature gebruik 
van holle, afgestorven stengels van kruidachtige 
planten (bijvoorbeeld riet) en zijn te vinden in 
afgestorven holle ranken van braam en van 
andere struiken. Veel wilde bijen nestelen in 
verlaten kevergangen in afgestorven hout. Er 
zijn bijen die in plantengallen en slakkenhuizen 
hun nest maken. Ook allerlei gaatjes in muren, 
niet geïmpregneerde afrasteringpalen en zelfs 
houten tuinmeubels met schroefgaten worden 
als nestgelegenheid benut.

Bijen als cultuurvolgers
Veel wilde bijen die boven de grond nestelen, zijn 
ook cultuurvolgers en kunnen in principe overal, 
waar de juiste planten voorkomen, worden 
aangetroffen. Veel oude landschapselementen 
waar bijen konden nestelen, zijn vooral de laatste 
vijftig jaar als sneeuw voor de zon verdwenen. 
Ongemaaide overhoeken met allerlei soorten 
plantenstengels waar wilde bijen decennia lang 
konden nestelen, zijn buiten de zogenaamde

nieuwe natuurgebieden, met uitzondering 
van spoorwegterreinen, een zeldzaamheid 
geworden. 

Maar de redding lijkt nabij: zoals er voor 
oeverzwaluwen nestwanden zijn gemaakt, voor 
gierzwaluwen en nog veel meer andere vogels 
nestkastjes worden ophangen, zo worden er 
voorals sinds het jaar van de bijen (2012) ook 
nestgelegenheid voor de wilde bijen gemaakt. 
Dit zijn de bijenhotels en nestkastjes voor bijen. 
Ze kwamen eerst in privétuinen en educatieve 
tuinen, maar de laatste jaren worden er ook 
bijenhotels in publieksruimtes geplaatst. In 
openbaar groen, parken, kinderboerderijen, 
kasteeltuinen, terreinen van Staatsbosbeheer 
en op vele andere publieksplekken. Veel van 
deze bijenhotels staan op plekken waar de 
relatie met de juiste drachtplanten ontbreekt. 
Geen wonder dat deze bijenhotels grotendeels 
of zelfs geheel leegstaan. De kosten zijn hoog 
en het levert niet meer op dan een van gaten 
voorzien houtblok ergens in een achtertuin.

Hoe deze leegstand te voorkomen?
De meeste bijen die van bijenhotels gebruik 
maken, vliegen vaak op een andere combinatie 
van planten dan bijen die in de grond 
nestelen. Dit is vooral in de zomer het geval. 
In het voorjaar foerageert het overgrote deel 
van de wilde bijen op een combinatie van 
bomen, heesters en kruidachtigen. In het late 
voorjaar en vroege zomer is deze combinatie 
uitgebloeid. We zien dan vooral in het openbaar 
groen een sterke afname van de wilde bijen. 
Late voorjaarbijen en zomerbijen vliegen 
hoofdzakelijk op kruidachtige planten. Voor 
bijen die gebruikmaken van bijenhotels, is dat 
meestal een andere combinatie dan bijen die in 
de grond nestelen.
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Conclusie
Voordat er aan een bijenhotel wordt gedacht, 
moet er eerst worden gekeken naar de 
aanwezige of potentiële voedselvoorziening. 
Als die onvoldoende is, is het plaatsen van 
een bijenhotel zinloos. Ook uit educatieve 
overwegingen: bezoekers en voorbijgangers 
moeten zien hoe een bijenhotel functioneert. 
Dat moet niet beperkt blijven tot een meestal
heel duur informatiepaneel. De bijen moeten 
dat zelf duidelijk laten zien.
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Figuur 3.41: Bijenhotel



SKY HIVE
In het Sphinxpark in Maastricht is een 
prototype van de Sky Hive, een paal met 
bijenkasten, geplaatst. Deze maakt het 
mogelijk om in een stedelijke omgeving veilig 
bijen te houden. 

De Sky Hive is een ontwikkeling van het Bee 
Collective. De bijenkasten worden door middel 
van een lier zes meter omhoog getakeld, of 
omlaag gebracht als de imkers de bijen willen 
verzorgen. Hoog aan de paal zijn de kasten en 
bijen goed zichtbaar, vormen ze geen overlast 
voor de omgeving en zijn ze beschermd tegen 
vandalisme.

Stadsbijen 
De bijen in het nieuwe tijdelijke Sphinxpark 
worden verzorgd door een groep imkers, onder 
begeleiding van een ervaren stadsimker. Die 
leert de groep nieuwe imkers gaandeweg het 
houden van bijen. Door te werken met een 
groep wordt de verantwoordelijkheid gedeeld 
en inpasbaar voor de stadsbewoners met hun 
volle agenda’s. 

Volgens de Bee Collective wordt het houden 
van bijen in stedelijke omgevingen steeds 
belangrijker. De bijenpopulaties slinken 
werelwijd door de monocultuur en het gebruik 
van pesticiden op het platteland. 

Bijen zijn echter van belang voor bestuiving 
en daarmee de biodiversiteit en onze 
voeselproductie. Steden kunnen een interessant 
alternatief bieden met de bloeiende planten in 
openbaar en particulier groen. 

Bee Collective 
Bee Collective is een groep vormgevers en 
imkers die het houden van bijen stimuleert en 
zorgt voor de kennisoverdracht aan nieuwe 
imkers. Het collectief is een samenwerking 
van Studio Kernland, meier+moor architecture 
and design, Werkmannen, Robin van Hontem 
product design en de imker Pierre van de Wal.

Figuur 3.43: Sky Hive imkers.

Figuur 3.42: Sky Hive in Sphinxpark Maastricht.



Bronvermelding:

3.42 t/m 3.47) Kernland, STUDIO (2012, 26 mei). Verlegen Hive Sphinxpark Maastricht [Illustration]. Ontvangen van http://www.studio-kernland.com/productions

Figuur 3.44: Sky Hive lier. Figuur 3.45: Sky Hive kasten met honing.

Figuur 3.47: Sky Hive met bijen. Figuur 3.46: Sky Hive in Sphinxpark Maastricht.



60 Hogeschool van Hall Larenstein - Groenstructuurplan - Management Buitenruimte 2016

3.6 INTERVIEW 
Om van meer informatie te voorzien over de 
ervaringen in de praktijk is er een interview 
gehouden met een vakbekwaam persoon 
namelijk, Arie Koster. Het interview moet 
antwoord geven op de onderstaande vragen:

- Welke maatregelen moeten de gemeentes 
  nemen om gezonde bijenvolkeren in de stad 
  te houden/brengen?

 Dhr. Koster:
Afhankelijk van het huidige openbaar groen 
moet men niet streven naar een wijk die ten 
volle gericht is aan de bij. Voorkom dat je 
alle beplanting gaat vervangen die uitermate 
geschikte zijn voor de bijen. Om een voorbeeld 
te geven is de Acacia een bruikbare boom die 
voor de bijen erg geschikt zijn. Echter heeft de 
acicia aan ecolische waarde geen toevoeging. 
In tegendeel zelfs, er moet beplanting worden 
gebruikt die voor veel insecten aantrekkelijk 
zijn. De eik heeft bijvoorbeeld beduidend meer 
ecologische waarde in vergelijking met de 
acacia. 

Het groen in de wijk moet er voor zorgen dat 
het hele jaar door beplanting aanwezig is die 
de bijen van voedsel kunnen voorzien. In het 
voorjaar zijn er genoeg bloemen waar de bijen 
voedsel vandaan kunnen halen, echter is het 
vanaf de maanden juli en augustus al beduidend 
moeilijker voor de bijen om aan voedsel te 
komen. 

 Dhr. Keulen:
Voornamelijk in het zuiden van de wijk zijn 
er diverse plekken waar grotere oppervlakte 
gazon aanwezig zijn. In hoeverre biedt dit gazon 
kansen om het aantrekkelijk te maken voor de 
bijen? 

 Dhr. Koster:
Als eerste kijk je naar de huidige functie van het 
openbaar groen, uit ervaring heeft het gazon 
vaak een recreatieve functie, kinderen die 
buiten spelen, in de zomer wellicht een plaats 
voor ontspanning.  Wanneer dit het geval is 
moet je hier verder niets mee gaan doen, veel 
mensen ervaren de bijen als overlast.

 Dhr. Keulen:
Het gazon in het zuiden van het Spijkerkwartier 
is deels een hondenontmoetingsplek en deels 
een afscheiding van de weg bij Johan de 
Witlaan.

 Dhr. Koster:
Wat een mogelijkheid kan zijn bij velden die niet 
gebruikt worden voor recreatie is het inzaaien 
van de randen met kruidenmengsels. 

- Welke maatregelen moeten de bewoners 
  nemen om gezonde bijenvolkeren in de stad 
  te houden/brengen?

 Dhr. Koster:
Bijen houden in de stad is niets vernieuwend. 
Dit gebeurd namelijk al zeker een halve eeuw. 
Mensen hebben bijenkasten op de daken, 
balkons en zelf zolders waar de bijen middels 
een metalen buis naar binnen kunnen komen. 
De accentie ligt meer op het gebruik van 
beplantingen. Mensen moeten zich bewust zijn 
van het belang van de biodiversiteit in een stad.  
Bewoners moeten gemotiveerd worden om 
bestrating eruit te pakken om dit te vervangen 
voor beplanting. Dit is niet alleen goed voor 
de bijen in de stad maar draagt ook bij aan 
de wateroverlast, hittestress en natuurlijk de 
biodiversiteit. 



- Hoeveel bijenvolken kunnen op een ha 
groen gehouden worden?

 Dhr. Koster:
Hierop is geen eenduidig antwoord te geven 
omdat het maximum aantal volken helemaal 
niet afhangt van de oppervlakte, maar van 
de dracht. De dracht is in dit geval niet allen 
kwantitatief, maar ook kwalitatief. Er moet een 
verscheidenheid aan drachtplanten groeien die 
op verschillende momenten van het jaar nectar 
en stuifmeel afgeven. Ook hebben bijen een 
verscheidenheid aan stuifmeelbronnen nodig. 
Bovendien is de actieradius van bijen groter 
dan 10 ha, ze kunnen immers indien echt nodig 
wel 4/5 kilometer ver vliegen voor de dracht. 
 
Over het algemeen kan men aanhouden 
afhankelijk van het aantal hectare openbaar 
groen (wat geschikt is voor de bijen) dat men 
rekening houden met een tweetal bijenvolken 
per hectare bloeiend gewas in stedelijk gebied. 

- Wat is het voornaamste om een gezond 
bijenvolk te houden in de stad?
 
 Dhr. Koster:
Voor een gezond bijenvolk ligt de essentie 
voornamelijk bij de drachtplanten. Vaak is er 
in het voor jaar en de zomer genoeg nectar 
en stuifmeel aanwezig waar de bijen voedsel 
vandaan kunnen halen. De meeste beplantingen 
geven tot augustus en september voeding, 
echter vanaf oktober tot en met feburari zijn 
maanden waarbij de bijen in moeilijkheden 
komen. Door het te kort aan drachtplanten in 
deze maanden sterven er bijenvolken. Het is 
dus van groot belang om te zorgen dat het hele 
jaar rond er drachtplanten in de stad te vinden 
zijn waardoor de bijen in de moeilijke maanden 
ook voedsel kunnen krijgen. 

afhankelijk van het aantal hectare openbaar 
groen (wat geschikt is voor de bijen) dat men 
rekening houden met een tweetal bijenvolken 
per hectare bloeiend gewas in stedelijk gebied. 
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Figuur 3.48



62 Hogeschool van Hall Larenstein - Groenstructuurplan - Management Buitenruimte 2016

4.0 VISIE
ARNHEM. De wijk het Spijkerkwartier , ook wel de bijenstad genoemd, is voor velen steden 
het ultieme voorbeeld om bijen in de stad te houden. Door de enorme 
achteruitgang van de bijenstand heeft de wijk het hef in handen genomen en heeft 
een zo optimaal leefklimaat gecreerd door het plaatsen van kunstmatige 
nestgelegenheid in combinatie met het aanplanten van verschillende soorten 
groen. Het Spijkerkwartier was in het verleden versteend, maar tegenwoordig
mogen we zeker spreken over vergroend. Bedrijven hebben dakgroen, 
gevelgroen en groenstroken met wilde bloemen en bijenkasten. Door de 
wijk heen vinden we bijenhotels en bijenkasten op hoogte.

Het Spijkerkwartier is bij uitstek het meest bijenvriendelijk en moet een 
voorbeeld zijn voor andere steden!

“If the bee disappeared off the surface of the globe then 
man would only have four years of life left. No more bees, 
no more pollination, no more plants, no more animals, 
no more man.”
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5.0 GROENSTRUCTUUR
Het groenstructuurplan is een interpretatie 
van het aanwezig groen in het 
Spijkerkwartier. De middelen die in het 
referentie-onderzoek aan bod zijn gekomen 
worden in dit hoofdstuk kort toegelicht 
door middel van woorden, overzichtskaarten 
en streefbeelden. Uiteindelijk worden de 
uitgewerkte maatregelen samengesmolten 
tot een difinitief groenstructuurplan die op 
pagina 65. wordt gepresenteerd. 

Welke straatbeeld kent de wijk het 
Spijkerkwartier over een 15 jaar? In de loop 
van de tijd zal de wijk vergroenen, straatbomen 
worden vervangen voor bomen met een hoge 
ecologische waarde waar niet alleen bijen 
voordeel uit halen maar ook andere insecten en 
vogels. 

Uit een inventarisatie/analyse is gebleken dat 
de wijk niet alleen een slechte biodiversiteit 
kent maar ook andere actuele problemen met 
zich meedraagt. Het vergroenen van de stad 
draagt bij aan diverse actuele problemen, denk 
hierbij aan wateroverlast, hittestress en fijnstof. 

Water
Door het aanbrengen van meer beplanten 
(o.a. tegeltuinen, boomspiegels, gevelgroen 
en straatbomen) wordt het water niet alleen 
vertraagd maar is er ook nog de mogelijkheid 
om direct te infiltreren in de grond. Hierdoor 
voorkomt men dat het regenwater direct op 
verharding komt en zo het riool instroomt. De 
huidige riolering heeft niet de capaciteit om de 
hoeveelheid water tegelijkertijd af te voeren. 

Fijnstof
Uit de analyse kan men concluderen dat het 
Spijkerkwartier omsloten is door een viertal drukke 
lijnen. Zo zijn de ing. J.P. van Muijlwijkstraat, 
Johan de Wittlaan en de Velperbuitensingel 
drukke ontsluitingswegen voor de stad. Daarbij 
loopt er aan de noordzijde van de wijk ook 
nog een spoorlijn waar dagelijks veel treinen 
passeren. De groenstructuur, voornamelijk het 
gevengroen en de straatbomen, moeten ervoor 
zorgen dat de fijnstof wordt verminderd.  

Hittestres
Eveneens door de klimaatverandering is 
gebleken dat de temperatuur geleidelijk aan 
zal stijgen. Uit onderzoek is gebleken dat er 
een contrast ligt tussen stedelijk gebied en 
daarbuiten gelegen landelijke gebied. De 
temperaturen zijn niet alleen overdag een stuk 
hoger in de stad, door de grote hoeveelheid 
grijze verharding is de temperatuur ook ‘s 
nachts een stuk hoger. De verharding houdt 
de warmte vast waardoor het in de avond uren 
een stuk warmer blijft. Vooral de ouderen zijn 
hier de gedupeerde van. De groenstrucuur kan 
bijdragen aan het verkoelen van de stad. Het 
aanbrengen van o.a. tegeltuinen, gevelgroen 
en straatbomen zorgt ervoor dat er schaduw is 
en de dat verharding in mindere mate warmte 
kan opslaan. 

Biodiversiteit
Tegenwoordig bestaat een gezin vaak uit 
tweeverdienders. Door de vele werkuren die 
gemaakt worden is er weinig tijd over voor 
tuinieren. De bewoners van het Spijkerkwartier 
hebben voornamelijk tuinen bestaande uit een 
type verharding. Dit is goedkoper,, eist minder 
onderhoud en kan er modern uit zien. Een 
negatief is dat hierdoor minder beplanting in 
de tuinen voorkomt. Zeker de verschillende 
soorten beplanting is beperkt. We kunnen dus 
stellen dat de biodiversiteit erg laag is. Vanuit 
het onderzoek, waarvan de referentiestudie 
onderdeel is, is naar voren gekomen dat het 
voor de bijen van belang is dat er het hele jaar 
rond drachtplanten aanwezig zijn die nectar 
of stuifmeel aanbieden. Omdat uit de analyse 
is gebleken dat de biodiversiteit in de wijk 
erg laag ligt, zorgen de uitgewerkt middelen 
ervoor dat er een grote diversiteit aan soorten 
beplanten ontstaat. Hierdoor zullen er door het 
jaar heen meer drachtplanten voorhanden zijn.

Verder in dit hoofdstuk wordt er echter 
alleen nader in gegaan op de problematiek 
‘biodiversiteit’ wat resulteert in een goed 
leefklimaat voor de bijen in de stad.
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5.0.1 Tegeltuinen
Uit onderzoek is gebleken dat er in het 
Spijkerkwartier voldoende plekken zijn waar 
tegeltuinen toegepast kunnen worden. Grijs 
uitziende straten worden vergroend en dragen 
bij aan het verbeteren van de biodiversiteit 
in de stad. De afbeeldingen weergeven het 
huidige beeld(1) en streefbeeld(2). 

5.0.2 Boomspiegels
Na een uitgebreide inventarisatie naar de 
boomspiegels is gebleken dat de gemarkeerde 
straten op onderstaande kaart aangepakt 
kunnen worden. Er is voldoende ruimte om 
boomspiegel te realiseren en zorgt tevens 
voor een aangenaam straatbeeld.  De 
afbeeldingen weergeven het huidige beeld(3) 
en streefbeeld(4). 
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5.0.3 Gevelgroen
Aangezien gevelgroen ook in combinatie met 
tegeltuinen gebruikt kan worden zijn hier ook 
straten in beeld gebracht waar men gevelgroen 
kan toepassen. De lelijke kale buitenmuren 
worden beplant met klimplanten en biedt 
als voedselbron of slaapplek voor insecten 
en vogels. De afbeeldingen weergeven het 
huidige beeld(5) en streefbeeld(6). 

5.0.4 Straatbomen
In de wijk het Spijkerkwartier zijn verschillende 
straten beplanten met straatbomen. Gekeken 
naar de waarde van de boom voor de bijen, zijn 
de soorten niet allen geschikt als drachtboom. 
Tevens zijn er ruimten in de wijk die ook 
beplant kunnen worden met straatbomen. De 
afbeeldingen weergeven het huidige beeld(7) 
en streefbeeld(8). 
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5.0.5 Binnentuinen
Zoals er al eerder werd vermeld is het 
Spijkerkwartier rijk aan binnentuinen. Deze 
tien tuinen zijn een enorme waarde vergroting 
voor de biodiversiteit. Momenteel zijn er veel 
insecten, kleine zoogdieren en vogels die deze 
tuinen gebruiken om te nestelen, foerageren 
of  broeden. De afbeeldingen weergeven het 
huidige beeld(9) en streefbeeld(10). 

5.0.6 Spoortalud
Het spoor aan de noordzijde van de wijk is 
uitermate geschikt voor het inzaaien van wilde 
bloemenmengsels. De bijen kunnen hier op 
een groot oppervlakte foerageren in een veld 
met bloemen vol nectar en stuifmeel. De 
afbeeldingen weergeven het huidige beeld(11) 
en streefbeeld(12). 
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Nadat alle bouwstenen zijn behandeld komt 
het defi nitef groenstructuurplan in zicht. In dit 
deel zal de groenstructuur opgedeelt worden 
in twee delen, namelijk de hoofdstructuur en 
vervolgens het defi nitieve groenstructuurplan 
waarin de genoemde hoofdstructuur in 
combinatie met de behandelde bouwstenen 
het eindresultaat zullen vormen. 

In het huidig beleid op pagina 14 wordt 
er gesproken over een aantal belangrijke 
stadslanen die onderdeel uitmaken van de 
stadsradialen, namelijk de Velperweg en de 
IJssellaan. Radialen zijn de stadsentrees, de 
oorspronkelijke wegen naar het dentrale 
‘knooppunt’ de singel in de binnenstad. Omdat 
deze lanen vanuit cultuurhistorie waardevol 
zijn  hanteer ik het huidig beleid hierop. Dit 
betekend dat de belangrijkste stadslanen,
Ir. J.P van Muijlwijkstraat en Boulevard 
Heuvelink, beplant zijn/worden moet bomen 
van de eerste grootte. 

De Steenstraat is voor het Spijkerkwartier 
een doorgaande eenrichtingsstraat die door 
veel verkeer wordt gepasseerd. Door de 
aanwezigheid van vele winkels komen er 
vrachtwagen voor de bevoorrading, auto’s, 
fi etsers en bezoekers door de straat. Onder 
andere hierdoor is er voor gekozen om de 
steenstraat niet met eerste grootte bomen te 
beplanten. In de Steenstraat komen echter wel 
verscheidenen bomen van de tweede of derde 
grootte. Hierdoor behoudt en ervaart men 
wel de belangrijke stadslaan, alleen op kleine 
niveau.

De soort boom is nader te bepalen. In de bijlage 
‘Plantenlijst bomen’ wordt er advies gegeven 
over geschikte drachtbomen die interresant zijn 
voor bijen maar ook andere insecten en vogels. 
Op deze manier heeft elke boom een 
ecologische meerwaarde. 

5.1 HOOFDSTRUCTUUR

Stadsradiaal 2:
IJssellaan

Spoorlijn:
Arnhem - Zutphen

Industriegebied:
Rijnpark 2016

Richting:
A325 Nijmegen

Richting:
Sonsbeek SteenstraatIr. J.P. van Muijlwijkstraat

Boulevard H
euvelink

Velperbuitensingel

Stadsradiaal 1:
Velperweg

1 100
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De hoofdstructuur in combinatie met 
de bouwstenen die hiervoor behandeld 
zijn vormen samen het defi nitieve 
groenstructuurplan. In de onderstaande 
legena wordt de nodige toelichting gegeven 
omtrent het plan. 

LEGENDA:

Dit groenstructuurplan is gebasseerd 
op het creeren van een verbeterde 
biodiversiteit waardoor in de wijk het hele 
jaar door drachtplanten te vinden zijn. Deze 
drachtenplanten hebben bijen nodig om 
voedsel vandaan te kunnen halen. 

5.2 GROENSTRUCTUURPLAN

Stadsradiaal 2:
IJssellaan

Spoorlijn:
Arnhem/Zutphen

Industriegebied:
Rijnpark 2016

Richting:
A325 Nijmegen

Richting:
Sonsbeek

Stadsradiaal 1:
Velperweg

De hoofdstructuur waarbij de 
stadslanen en stadradialen zijn 
beplant met drachtbomen van de 
eerste grootte.

De gele lijnen vormen de tegel- en 
geveltuinen om de biodiversiteit 
te vergroten, de drachtplanten 
bieden het hele jaar voedsel. 

Er worden drie bijenmasten 
geplaats om de bijen onderdak 
te bieden waarbij passerende 
mensen geen last hebben.

Het talud van de spoorlijnen 
moet ingezaaid worden met 
bloemenmengsels. Dit is een 
uitermate geschikt foerageerplek.

De roze bloemen symboliseren de 
straatbomen met boomspiegels 
die beplant zijn met een diversiteit 
aan vaste planten en kruiden.

De te behouden binnentuinen 
waar al een grote biodiversiteit 
is die zorgen voor nectar en 
stuifmeel voor de bijen. 

1 100
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6.0 CONCLUSIE

In welke mate kan de groenstructuur van het 
Spijkerkwartier bijdragen aan het verbeteren 
van een zo optimaal mogelijke leefomgeving 
voor de bijen in de stad?

Conclusie:
Door middel van een analyse van het 
Spijkerkwartier is gebleken dat in de wijk 
een groot percentage van de oppervlakte 
versteend is. Een logisch gevolg hiervan 
is dat het Spijkerkwartier niet over veel 
groen beschikt. Mede doorfat het groen in 
de wijk redelijk karig is, kunnen we stellen 
dat de biodiversiteit erg laag is. Uit diverse 
referentiestudies is voortgekomen dat de bijen 
afhankelijk zijn van een tweetal belangrijke  
eisen. Om uberhaupt bijen te krijgen moet er 
een juiste combinatie zijn van de aanwezige 
drachtplanten en nestmogelijkheden. Het 
aanbrengen van diverse beplantingen waarbij 
de nadruk ligt op de drachtplanten. In de 
wijk moet het hele jaar rond beschikken over 
drachtplanten waardoor de bijen ten alle 
tijden voorzien is van nectar of stuifmeel.

Na onderzoek te hebben gedaan naar 
mogelijkheden in groenstructuur zijn de 
volgende bouwstenen bruikbaar in het 
Spijkerkwartier:

 - Tegeltuinen aanbrengen
 - Boomspiegels beplanten
 - Straatbomen vervangen 
 - Gevelgroen toepassen
 - Binnentuinen behouden 
 - Spoortalud inzaaien

Omdat het voor de bijen van belang is dat er 
een juiste combinatie is tussen drachtplanten 
en nestmogelijkheden worden er in de wijk 
bijenhotels en bijenmasten geplaats. Op 
deze manier produceert men een optimaal 
leefklimaat voor de bijen in de stad. 

Figuur 6.1: Honingbij in bloemenveld.



Bron: Scientias (2010, 27 september). Parijs 
[Illustrations]. Ontvangen van ttp: //www.
bijenlint.nl/images/stories/honingbij/ur-
ban_beekeeping_paris/
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7.0 BEGRIPPENLIJST
Analyse 
- Onderzoek naar hoe iets in elkaar zit

Biodiversiteit 
- Verscheidenheid van het leven in al zijn vormen, combinaties en organistatieniveau`s

Boomspiegel
- Ruimte rondom de voet van de boomstam 

Botanische planten
- Planten die in hun natuurlijk midden zaden vormen.  Ze komen in de vrije natuur voor.

Cultuurhistorie
- Geschiedenis van alles dat door mensen gemaakt is en niet op natuurlijke wijze, of als een  
  ‘deus ex machina’ ontstaan is. Het is daarmee breder dan bijvoorbeeld kunstgeschiedenis.  
  Alle bouwwerken horen erbij maar bijvoorbeeld ook landschappelijke patronen

Drachtplanten
- Een drachtplant is een plant die in de vorm van nectar en pollen voedsel levert aan
  insecten. Vooral bijen maar ook hommels en sommige wespensoorten verzamelen pollen  
  van de drachtplant om te voeren aan hun larven

Ecologie
- De leer die zich bezig houdt met het natuurlijk evenwicht en dynamiek van planten en
  dieren in hun macro- of micro-omgeving

EHS
- De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te 
  ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland.

Fauna 
- Alle diersoorten die in een gebied voorkomen

Flora
- Alle plantensoorten die in een bepaald gebied kunnen voorkomen

Groenstrucuurplan
- In een groenstructuurplan worden de belangrijkste groenstructuren van een gebied 
  beschreven

Hittestress
- Hittestress wordt veroorzaakt door een combinatie van een hoge temperatuur en 
  luchtvochtigheid.

Inventarisatie
- Het verzamelen van gegevens
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Leken
- Personen die niet onder geloften van een congregatie leven.

Natuurwaarden
- de natuurwaarde (van een openruimtegebied) wordt bepaald door de bestaande of 
  potentiële ecologische en landschappelijke waarde van het gebied, de ligging binnen de  
  natuurlijke structuur en zijn belang voor de natuurlijke waterhuishouding van de omgeving.

Neonicottinoiden
- Een klasse van neuro-actieve insecticiden chemisch vergelijkbaar met nicotine.

Pesticiden
- Zijn middelen die, vooral in de landbouw, gebruikt worden om organismen die schadelijk  
  zijn voor cultuurgewassen te bestrijden of om onkruid te verdelgen.

Plantsoen
- Openbare tuin

Snippergroen
- Met snippergroen wordt openbare gemeentelijke grond bedoeld, dat grenst aan percelen 
  van woningen. 

Stadsradiaal
- Stadsentrees, de oorspronkelijke wegen naar het centrale ‘knooppunt’ de singel in de 
  binnenstad.

Straatprofiel
- De verticale doorsnede van een straat, gezien van gevel tot gevel. In een straatprofiel 
  worden bij voorkeur opgenomen: een klein deel van de panden, voortuinen, trottoirs, 
  parkeerplaatsen, bomen en de rijweg.



74 Hogeschool van Hall Larenstein - Groenstructuurplan - Management Buitenruimte 2016
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 9.0 BIJLAGEN
URBAN BEEKEEPING
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Bron: Ecomama (2015, 30 april). Bijenkasten 
[Illustration]. Ontvangen van http://www.
ecomama.nl/wp-content/uploads/2015/04/
DSC_0705-kopie.jpg
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9.1 BIJLAGE - HEESTERLIJST
WETENSCHAPPELIJKE	  NAAM MVR AS NZV DVH Z HS HB KLEUR BLOEI HOOGTE

A Acer	  campestre MVR VH Z HS 5 GEEL O4	  -‐	  05 18,0
Amelanchier	  lamarckii AS DVH Z 2 WIT 05	  -‐	  06 8,0

B Berberis	  vulgaris MVR AS DVH Z HS 5 GEEL 05	  -‐	  06 4,0

C Calluna	  vulgaris AS DVH Z 5 PAARS 05	  -‐	  06 1,0
Cornus	  mas MVR S Z 3 GEEL 02	  -‐	  03 6,0
Cornus	  sanguinea MVR Z 1 WIT 06	  -‐	  07 3,0
Corylus	  avellana MVR VH Z HS 3 GEEL 01	  -‐	  03 9,0
Crataegus	  laevigata MVR Z 3 WIT 05	  -‐	  06 4,0
Crataegus	  monogyna VR VH Z 3 WIT 05	  -‐	  06 8,0
Cytisus	  scoparius AS DVH Z 5 GEEL 05	  -‐	  06 2,0

D Daphne	  mezereum MVR AS V Z 1 PAARS 02	  -‐	  03 1,0

E Erica	  tetralix AS NZV V Z 5 ROZE	   06	  -‐	  09 0,4
Euonymus	  europaeus MVR VH Z 4 GROEN 05	  -‐06 4,0

G Genista	  tintoria AS DVH Z 1 GEEL 06	  -‐	  08 0,6

H Hedera	  helix MVR S V Z HS 5 GROEN 09	  -‐	  11 3,0

I Ilex	  aquifolium MVR AS VH Z HS 5 WIT 05	  -‐	  06 10,0

L Ligustrum	  vulgare MVR AS DVH Z 3 WIT 06	  -‐	  07 3,0
Lonicera	  periclymenum MVR AS VH Z HS 2 GEEL 06	  -‐	  09 6,0
Lycium	  barbarum MVR S DVH Z 3 PAARS 05	  -‐	  10 2,5

M Mespilus	  germanica MVR V Z HS 3 WIT 05	  -‐	  06 6,0

P Prunus	  spinosa MVR S DVH Z 3 WIT 04	  -‐	  05 6,0

R Rhamnus	  cathartica MVR S VH Z 5 WIT 05	  -‐	  06 5,0
Rhamnus	  frangula MVR AS NZV VH Z HS 5 GROEN 05	  -‐	  09 6,0
Ribes	  nigrum VR NZV Z HS 5 GEEL 04	  -‐	  05 1,8
Ribes	  rubrum VR NZV Z 5 GEEL 04	  -‐	  05 1,5
Ribes	  uva-‐crispa MVR Z 5 GROEN 04	  -‐	  05 1,2
Rosa	  canina VR VH Z 5 ROZE 06	  -‐	  07 3,5
Rosa	  pimpinellifolia MVR D Z 5 WIT 05	  -‐	  06 0,9
Rosa	  rubiginosa S D Z 5 ROZE 06	  -‐	  08 2,0
Rosa	  rugosa MVR S D Z 5 ROOD 06	  -‐	  07 1,8
Rubus	  fruticosus MVR S DVH Z 5 WIT 06	  -‐	  09 2,0
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WETENSCHAPPELIJKE	  NAAM MVR AS NZV DVH Z HS HB KLEUR BLOEI HOOGTE
S Salix	  aurita MVR AS NZV Z 5 GEEL 04	  -‐	  05 2,5
Salix	  cinerea MVR S NZV V Z 5 GEEL 03	  -‐	  04 8,0
Salix	  pentandra MVR S NZV Z 5 GEEL 05	  -‐	  06 12,0
Salix	  purpurea VR NZV V Z 5 GEEL 04	  -‐	  05 3,0
Salix	  repens MVR AS NZV VH Z 5 GEEL 04	  -‐	  05 1,0
Salix	  triandra VR NZV Z 5 GEEL 04	  -‐	  05 4,0
Salix	  viminalis VR NZV V Z 5 GEEL 03	  -‐	  05 4,0
Sambucus	  nigra VR VH Z 4 WIT 05	  -‐	  07 6,0

T Taxus	  baccata MVR S V Z HS 3 GEEL 03	  -‐	  05 18,0
Teucrium	  chamaedrys S VH Z 5 ROZE 07	  -‐	  09 0,3

U Ulex	  europaeus S DVH Z 3 GEEL 03	  -‐	  05 1,8

V Vaccinium	  macrocarpos A N Z 5 ROZE 06	  -‐	  07 0,4
Vaccinium	  myrtillus A DVH Z HS 5 GROEN 04	  -‐	  06 0,6
Vaccinium	  vitis-‐idaea A NVZ DVH Z HS 5 ROZE 05	  -‐	  06 0,3
Viburnum	  opulus MVR NVZ V Z 3 WIT 05	  -‐	  06 3,0
Viscum	  album HS 3 GROEN 03	  -‐	  05 0,5
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9.2 BIJLAGE - BOMENLIJST
WETENSCHAPPELIJKE	  NAAM MVR AS NZV DVH Z HS HB KLEUR BLOEI HOOGTE

A Acer	  campestre MVR VH Z HS 5 GEEL 04	  -‐	  05 18,0
Acer	  pseudoplatanus MVR VH Z 5 GEEL 04	  -‐	  05	   30,0

C Castanea	  sativa MVR S VH Z 5 WIT 06	  -‐	  07 30,0

M Malus VR V Z 3 WIT 04	  -‐	  05 8,0

P Prunus	  padus MVR S V Z 3 WIT 05	  -‐	  06 15,0
Prunus	  avium MVR S V Z 5 WIT 05	  -‐	  06 20,0
Pyrus MVR V Z 5 WIT 04	  -‐	  05 15,0

S Salix	  alba VR NZV V Z 5 GEEL 04	  -‐	  05 20,0
Salix	  caprea MVR VH Z 5 GEEL 03	  -‐	  04	   8,0
Salix	  x	  rubens VR NZV V Z 5 GEEL 04	  -‐	  05 20,0
Sorbus	  aucuparia MVR S NZV VH Z 3 WIT 05	  -‐	  06 8,0

T Taxus	  baccata MVR S VH Z HS 3 GEEL 03	  -‐	  05 18,0
Tilia	  cordata VR V Z 5 GEEL 06	  -‐	  07 35,0
Tillia	  x	  europaea VR V Z 5 GEEL 06	  -‐	  07 35,0
Tilia	  platyphillos VR V Z 5 GEEL 06	  -‐	  07 30,0
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A Ampelopsis	  aconitifolia MVR V Z HS GROEN 08	  -‐	  09 12,0

B Bryonia	  dioica MVR S DVH Z WIT 06	  -‐	  09	   4,0

C Caiophora	  lateritea MVR VH Z ROZE 07	  -‐	  09 3,0
Campsis	  radicans MVR VH Z ORANJE 07	  -‐	  08 10,0
Campsis	  tagliabuana MVR VH Z ORANJE 07	  -‐	  08 10,0
Celastrus	  orbiculatus MVR S VH Z GROEN 06	  -‐	  07 12,0
Celastrus	  scandens MVR VH Z HS GEEL 04	  -‐	  05 10,0
Clematis	  alpina MVR VH Z HS BLAUW 04	  -‐	  06 3,0
Clematis	  montana MVR VH Z HS ROZE 05	  -‐	  06 10,0
Clematis	  tangutica MVR VH Z HS GEEL 08	  -‐	  09 6,0
Clematis	  vitalba MVR AS V Z WIT 06	  -‐	  09 25,0
Clematis	  x	  jouiniana MVR VH Z HS BLAUW 06	  -‐	  09 2,5

F Fallopia	  baldschuanica MVR S VH Z WIT 07	  -‐	  10 15,0

H Hedera	  helix MVR S DVH Z S GROEN 09	  -‐	  11 12,0
Hydrangea	  anomala MVR VH Z HS WIT 06	  -‐	  07 10,0

L Lonicera	  caprifolium MVR VH Z HS GEEL 05	  -‐	  06 5,0
Lonicera	  henry MVR VH Z HS GROEN 06	  -‐	  07 10,0
Lonicera	  japonica MVR VH Z HS WIT 06	  -‐	  09 10,0
Lonicera	  periclymenum MVR AS DVH Z HS WIT 06	  -‐	  10 6,0

P Parthenosissus	  inserta VR AS D Z HS GROEN 07	  -‐	  08 12,0

R Rosa	  'Bobbie	  James' MVR VH Z WIT 06	  -‐	  07 10,0
Rosa	  filipes	  cv	  Kiftsgate MVR V Z WIT 06	  -‐	  07 10,0

W Wisteria	  sinensis MVR VH Z BLAUW 06	  -‐	  07 10,0

9.3 BIJLAGE - KLIMPLANTENLIJST
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9.4 BIJLAGE - VASTE PLANTENLIJST
WETENSCHAPPELIJKE	  NAAM MVR AS NZV DVH Z HS HB KLEUR BLOEI HOOGTE

A Achillea	  millefolium MVR DVH Z 1 WIT/ROZE 06	  -‐	  10 0,2	  -‐	  0,7
Achillea	  ptarmica MVR S NZV V Z WIT 07	  -‐	  09 0,5	  -‐	  0,9
Adoxa	  moschatellina MVR S V 1 GROEN 04	  -‐	  05 0,5	  -‐	  0,15
Aegopodium	  podadraria VR V Z HS 3 WIT 06	  -‐	  07 0,6	  -‐	  1,0
Ajuga	  reptans MVR V HS 3 BLAUW 04	  -‐	  06 0,1	  -‐	  0,3
Althaea	  officinalis MVR NZV V Z HS 3 WIT/ROZE 06	  -‐	  09 1,0	  -‐	  1,5
Anemone	  nemorosa MVR AS DVH Z HS 3 WIT 03	  -‐	  05 0,1	  -‐	  0,2
Anemone	  ranunculoides MVR V HS 1 GEEL 03	  -‐	  05 0,1	  -‐	  0,2
Anthemis	  tinctora MVR D Z 1 GEEL 06	  -‐	  09 0,4	  -‐	  0,7
Anthriscus	  sylvestris VR V Z HS 3 WIT 04	  -‐	  06 0,6	  -‐	  1,7
Anthyllis	  vulneraria AS D Z 1 GEEL 05	  -‐	  06 0,2	  -‐	  0,6
Aquilegia	  vulgaris MVR AS DVH Z HS 3 BLAUW 05	  -‐	  07 0,3	  -‐	  0,8
Armeria	  maritima MVR DVH Z 3 ROZE 05	  -‐	  06 0,1	  -‐	  0,3
Arnica	  montana AS DVH Z 1 GEEL 06	  -‐	  07 0,3	  -‐	  0,5	  
Artemisia	  vulgaris VR VH Z 1 GEEL 07	  -‐	  09 0,6	  -‐	  1,5
Asparagus	  officinalis MVR DVH Z 3 GROEN 05	  -‐	  06 0,5	  -‐	  1,8
Aster	  tripolium VR NZV V Z 5 BLAUW 07	  -‐	  09 0,3	  -‐	  1,5

B Ballota	  nigra	  ssp.	  foetida MVR DVH Z 1 PAARS 06	  -‐	  09 0,6	  -‐	  0,9
Bellis	  perennis MVR VH Z 1 WIT 04	  -‐	  09 0,05	  -‐	  0,15
Bryonia	  dioica MVR DVH Z 3 GROEN 06	  -‐	  09 2,0	  -‐	  4,0
Butomus	  umbellatus VR Z 3 ROZE 06	  -‐	  09 0,5	  -‐	  1,5

C Caltha	  palustris VR NZV Z HS 3 GEEL 04	  -‐	  05 0,2	  -‐	  0,6
Caltha	  palustris	  s.	  Araneosa VR N Z HS 3 GEEL 04	  -‐	  05 0,2	  -‐	  0,8
Campanula	  glomerata MVR V Z 3 BLAUW 06	  -‐	  08 0,3	  -‐	  0,7
Campanula	  latifolia MVR V HS 3 BLAUW 06	  -‐	  07 0,6	  -‐	  0,8
Campanula	  persicifolia MVR V HS 3 BLAUW 05	  -‐	  08 0,5	  -‐	  1,0
Campanula	  rapunculoides MVR V Z HS 3 BLAUW 06	  -‐	  08 0,5	  -‐	  1,0
Campanula	  rotundifolia MVR AS DVH Z HS 3 BLAUW 06	  -‐10 0,2	  -‐	  0,4
Campanula	  trachelium	   MVR V HS 3 BLAUW 07	  -‐	  08 0,5	  -‐	  0,8
Cardamine	  pratensis MVR NZV V Z HS 3 ROZE 04	  -‐	  06 0,2	  -‐	  0,5
Centaurea	  jacea MVR S VH Z 3 PAARS 06	  -‐	  09 0,3	  -‐	  1,2
Centaurea	  scabiosa MVR DVH Z 3 PAARS 06	  -‐	  08 0,5	  -‐	  1,2
Chamerion	  angustifolium MVR DVH Z HS 5 PURPER 07	  -‐	  09 0,5	  -‐	  1,7
Cichorium	  intybus VR VH 5 BLAUW 07	  -‐	  08 0,5	  -‐	  1,5
Cirsium	  acaule AS DVH Z 1 PAARS 06	  -‐	  09 0,1	  -‐	  0,2
Cirsium	  arvense VR DVH Z 5 PAARS 06	  -‐	  09 0,6	  -‐	  1,5
Cirsium	  dissectum S NZV Z 1 PAARS 06	  -‐	  07 0,3	  -‐	  0,8
Cirsium	  oleraceum MVR NZV Z 1 GEEL 06	  -‐	  09 0,8	  -‐	  1,5
Clinopodium	  calamintha MVR AS DVH Z 3 WIT/ROZE 06	  -‐	  10 0,3	  -‐	  0,6
Convolvulus	  soldanella S D Z 3 ROZE 05	  -‐	  07 0,2	  -‐	  0,6
Convolvulus	  arvensis MVR VH Z 3 ROZE 06	  -‐	  09 0,2	  -‐	  2,0
Convolvulus	  sepium VR NZV VH Z 3 WIT 06	  -‐	  09 1,5	  -‐	  3,0
Cymbalaria	  muralis S Z HS 1 BLAUW 05	  -‐	  09
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D Diplotaxis	  tenuifolia MVR DVH Z 3 GEEL 06	  -‐	  10 0,3	  -‐	  1,0

Doronicum	  pardalianches MVR V HS 1 GEEL 06	  -‐	  07 0,4	  -‐	  0,8
Doronicum	  plantagineum MVR V HS 1 GEEL 05	  -‐	  06 0,4	  -‐	  0,8

E Epilopbium	  hirsutum VR NZV V Z HS 3 ROZE 07	  -‐	  09 0,6	  -‐	  2,5
Epipactis	  palustris MVR NZV Z 1 WIT 06	  -‐	  08 0,2	  -‐	  0,5
Eryngium	  campestre MVR DVH Z 3 WIT 07	  -‐	  08 0,1	  -‐	  0,5	  
Eryngium	  maritimum S D Z 5 BLAUW 06	  -‐	  08 0,3	  -‐	  0,6	  
Erysimum	  cheiri MVR AS D Z 5 GEEL 04	  -‐	  06 0,3	  -‐	  0,8
Eurpatorium	  cannabinum VR NZV Z HS 3 ROZE 07	  -‐	  09 0,8	  -‐	  2,0
Euphorbia	  amygdaloides MVR S V Z HS 1 GEEL 04	  -‐	  05 0,2	  -‐	  0,9
Euphorbia	  esula MVR DVH Z 1 GEEL 05	  -‐	  08 0,3	  -‐	  0,8
Euphorbia	  palustris VR NZV Z 1 GEEL 05	  -‐	  06 0,5	  -‐	  1,5

F Filipendula	  ulmaria MVR NZV V Z 3 WIT 07	  -‐	  09 0,7	  -‐	  1,5
Filipendula	  vulgaris S DVH Z 3 WIT 06	  -‐	  07 0,4	  -‐	  0,8
Fragaria	  vesca MVR S V Z HS 1 WIT 05	  -‐	  06 0,1	  -‐	  0,2

G Geranium	  phaeum MVR V HS 3 PAARS 06	  -‐	  09 0,4	  -‐	  0,6
Geranium	  pratense VR V Z 3 BLAUW 06	  -‐	  07 0,5	  -‐	  0,9
Geranium	  pyrenaicum MVR DVH Z 3 ROZE 04	  -‐	  09 0,2	  -‐	  0,6
Glechoma	  hederacea VR DVH Z HS 3 PAARS 04	  -‐	  05 0,2	  -‐	  06

H Helianthemum	  nummularum AS D Z 3 GEEL 05	  -‐	  08 0,1	  -‐	  0,2
Helleborus	  foetidus S V HS 1 GROEN 01	  -‐	  05 0,3	  -‐	  0,8
Helleborus	  viridis VR V HS 1 GEEL 03	  -‐	  04 0,2	  -‐	  0,4
Heracleum	  sphondylium VR V Z 3 WIT 06	  -‐	  10 0,9	  -‐	  1,8
Hieracium	  amplexicaule S VH Z 1 GEEL 06	  -‐	  07 0,3	  -‐	  0,6
Hieracium	  aurantiacum MVR V Z 1 ORANJE 06	  -‐	  07 0,2	  -‐	  0,5
Hieracium	  caespitosum MVR V Z 1 GEEL 06	  -‐	  07 0,3	  -‐	  0,7
Hieracium	  laevigatum MVR AS D Z 1 GEEL 06	  -‐	  09 0,3	  -‐	  1,2
Hieracium	  pilosella MVR AS D Z 1 GEEL 05	  -‐	  06 0,1	  -‐	  0,2
Hieracium	  umbellatum MVR AS D Z 1 GEEL 07	  -‐	  09 0,3	  -‐	  1,2
Hieracium	  vulgatum S DVH Z HS 1 GEEL 06	  -‐	  08 0,3	  -‐	  0,7
Hypericum	  perforatum MVR D Z 3 GEEL 06	  -‐	  09 0,3	  -‐	  0,8
Hypochaeris	  radicata MVR DVH Z 3 GEEL 06	  -‐	  09 0,2	  -‐	  0,8

I Inula	  britannica VR NZV V Z 1 GEEL 07	  -‐	  09	   0,2	  -‐	  0,8
Iris	  pseudacorus VR NZV Z HS 1 GEEL 05	  -‐	  07 0,6	  -‐	  1,3
Isatis	  tinctoria VR V Z 3 GEEL 05	  -‐	  06 0,8	  -‐	  1,2

J Jacobaea	  paludosa VR NZV V Z HS 3 GEEL 06	  -‐	  08 0,8	  -‐	  1,5

K Knautia	  arvensis MVR S V Z 3 LILA 06	  -‐	  07 0,3	  -‐	  0,8
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L Lamiastrum	  galeobdolon MVR V HS 1 GEEL 04	  -‐	  05 0,2	  -‐	  0,4

Lamium	  album VR V Z HS 2 WIT 04	  -‐	  09 0,3	  -‐	  0,6
Lamium	  maculatum VR V HS 1 PAARS 04	  -‐	  09 0,3	  -‐	  0,6
Lathyrus	  latifolius MVR S DVH Z 1 ROZE 06	  -‐	  08 1,0	  -‐	  3,0	  
Lathyrus	  pratensis MVR V Z 3 GEEL 07	  -‐	  08 0,5	  -‐	  1,2
Lathyrus	  sylvestris S DVH Z 1 WIT 06	  -‐	  08 1,0	  -‐	  1,8
Lathyrus	  tuberosus MVR V Z HS 3 ROOD 06	  -‐	  08 0,5	  -‐	  1,2
Leontodon	  autumnalis MVR DVH Z 3 GEEL 07	  -‐	  10 0,2	  -‐	  0,8
Leotodon	  hispidus MVR S DVH Z 4 GEEL 07	  -‐	  09 0,2	  -‐	  0,4
Leonurus	  cardiaca	   MVR S VH Z 3 ROZE 06	  -‐	  09 0,5	  -‐	  1,5
Lepidium	  draba MVR DVH Z 1 WIT 05	  -‐	  07 0,3	  -‐	  0,8
Leuccanthemum	  vulgare MVR D Z 3 WIT 05	  -‐	  08 0,3	  -‐	  0,5	  
Linaria	  repens MVR S DVH Z 3 PAARS 07	  -‐	  09 0,2	  -‐	  0,6	  
Lithospermum	  officinale DVH Z HS 3 WIT 05	  -‐	  07 0,4	  -‐	  0,9
Lotus	  corniculatus MVR S DVH 3 GEEL 05	  -‐	  08 0,1	  -‐	  0,4
Lotus	  pedunculatus MVR S NZV V Z 3 GEEL 06	  -‐	  08 0,2	  -‐	  1,2
Lycopus	  europaeus VR NZV Z 3 WIT 06	  -‐	  08 0,3	  -‐	  1,0
Lysimachia	  vulgaris MVR NZV Z HS 1 GEEL 06	  -‐	  08 0,7	  -‐	  	  1,4
Lythrum	  salicaria VR NZV Z 5 PAARS 06	  -‐	  09 0,8	  -‐	  2,0

M Malva	  alcea MVR V Z 3 ROZE 07	  -‐	  08 0,7	  -‐	  1,3
Malva	  moschata VR V Z 3 ROZE 06	  -‐	  08 0,4	  -‐	  0,8
Marrubium	  vulgare S D Z 3 WIT 06	  -‐	  09 0,4	  -‐	  0,6
Medicago	  falcata MVR S D Z 1 GEEL 05	  -‐	  09 0,2	  -‐	  0,5
Medicago	  lupulina MVR V Z 3 GROEN 04	  -‐	  10 0,1	  -‐	  0,4
Medicago	  sativa VR V Z 3 BLAUW 06	  -‐	  09 0,3	  -‐	  0,8
Mentha	  aquatica MVR NZV Z HS 3 LILA 07	  -‐	  09 0,3	  -‐	  0,7
Mentha	  arvensis MVR NZV V Z 3 LILA 07	  -‐	  09 0,2	  -‐	  0,4

N Nepeta	  cataria MVR Z 3 WIT 06	  -‐	  09 0,5	  -‐	  0,9
Nuphar	  lutea VR V Z 1 GEEL 05	  -‐	  08 0,6	  -‐	  2,0
Nymphaea	  alba VR V Z 1 WIT 05	  -‐	  08 0,6	  -‐	  2,0
Nymphoides	  peltatus VR V Z 3 GEEL 07	  -‐	  09 0,5	  -‐	  2,0

O Onobrychis	  viciifolia MVR VH Z 5 ROZE 05	  -‐	  06 0,2	  -‐	  0,7
Ononis	  spinosa MVR DVH Z 3 ROZE 06	  -‐	  09 0,2	  -‐	  0,6
Ononis	  repens S D Z 1 ROZE 06	  -‐	  09 0,1	  -‐	  0,3	  
Origanum	  vulgare MVR DVH Z 5 ROZE 06	  -‐	  09 0,3	  -‐	  0,6	  
Oxalis	  acetosella S V HS 1 WIT 04	  -‐	  05 0,1	  -‐	  0,2

P Persicaria	  bistorta MVR NZV V Z 3 ROZE 06	  -‐	  07 0,5	  -‐	  0,8
Petasites	  hybridus VR ZV V Z HS 3 ROZE 03	  -‐	  04 0,5	  -‐	  1,8
Plantago	  lanceolata MVR S DVH Z HS 3 GROEN 05	  -‐	  09 0,1	  -‐	  0,8
Plantago	  major VR DVH Z 1 GROEN 05	  -‐	  10 0,1	  -‐	  0,7
Plantago	  media S DVH Z 3 LILA 05	  -‐	  07 0,3	  -‐	  0,4
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Potentilla	  anserina VR NZV D Z 1 GEEL 05	  -‐	  08 0,1	  -‐	  0,5
Potentilla	  argentea AS D Z 2 GEEL 06	  -‐	  07 0,1	  -‐	  0,2
Potentilla	  erecta AS DVH Z 1 GEEL 06	  -‐	  08 0,1	  -‐	  0,5
Potentilla	  palustris MVR S NZV Z 1 ROOD 06	  -‐	  07 0,1	  -‐	  0,3
Potentilla	  recta MVR D Z 1 GEEL 06	  -‐	  08 0,3	  -‐	  0,6	  
Potentilla	  reptans VR DVH Z 1 GEEL 06	  -‐	  08 0,1	  -‐	  0,2
Primula	  elatoir MVR V HS 1 GEEL 03	  -‐	  04 0,2	  -‐	  0,3
Primula	  veris MVR S DVH Z 1 GEEL 04	  -‐	  05 0,2	  -‐	  0,3
Prunella	  vulgaris MVR V Z HS 3 PAARS 05	  -‐	  09 0,1	  -‐	  0,4
Pseudofumaria	  lutea MVR S V HS 1 GEEL 05	  -‐	  10 0,2	  -‐	  0,3
Pulicaria	  dysenterica VR NZV V Z 3 GEEL 07	  -‐	  09 0,6	  -‐	  0,8
Pulmonaria	  officinalis MVR V HS 1 BLAUW 03	  -‐	  05 0,2	  -‐	  0,3

R Ranunculus	  acris VR V Z 3 GEEL 04	  -‐	  10 0,3	  -‐	  0,8
Ranunculus	  bulbosus MVR S DVH Z 1 GEEL 04	  -‐	  06 1,5	  -‐	  0,3
Ranunculus	  ficaria VR V Z HS 2 GEEL 03	  -‐	  04 0,1	  -‐	  0,4
Ranunculus	  repens VR NZV V Z HS 2 GEEL 05	  -‐	  07 0,1	  -‐	  0,5
Reseda	  lutea MVR S DVH Z 5 GEEL 05	  -‐	  09 0,3	  -‐	  0,7
Rorippa	  amphibia VR N Z HS 3 GEEL 05	  -‐	  08 0,4	  -‐	  1,0
Rorippa	  sylvestris VR NZV V Z 1 GEEL 06	  -‐	  09 0,2	  -‐	  0,4

S Salvia	  pratensis MVR S VH Z 1 PAARS 05	  -‐	  07 0,3	  -‐	  0,6
Sambucus	  ebulus MVR VD Z 3 WIT 07	  -‐	  08 0,8	  -‐	  2,0
Sanguisorba	  minor AS V Z 3 GROEN 05	  -‐	  07 0,2	  -‐	  0,6
Sanguisorba	  officinalis MVR NZV DVH Z 3 ROOD 06	  -‐	  09 0,5	  -‐	  1,2
Saponaria	  officinalis MVR S V Z 1 ROZE 07	  -‐	  09 0,4	  -‐	  0,8	  
Saxifraga	  granulata MVR DVH Z HS 1 WIT 05	  -‐	  06 0,1	  -‐	  0,5
Scabiosa	  colmbaria AS V Z 1 LILA 07	  -‐	  09 0,3	  -‐	  0,8
Scrophularia	  umbrosa VR NZV V Z 2 ROOD 07	  -‐	  09 0,7	  -‐	  1,5
Scrophularia	  nodosa MVR S VH Z HS 1 ROOD 06	  -‐	  07 0,5	  -‐	  1,3
Securigera	  varia MVR S D Z 1 ROZE 07	  -‐	  09 0,2	  -‐	  1,2
Sedum	  acre S D Z 3 GEEL 06	  -‐	  07 0,1	  -‐	  0,2
Sedum	  album MVR S D Z 3 WIT 06	  -‐	  07 0,1	  -‐	  0,2
Sedum	  reflexum AS V Z 5 GEEL 06	  -‐	  07 0,1	  -‐	  0,3
Sedum	  telephium MVR V Z 5 ROZE 07	  -‐	  09 0,3	  -‐	  0,7
Senecio	  nemorensis MVR V Z HS 1 GEEL 07	  -‐	  09 0,8	  -‐	  1,5
Serratula	  tinctoria MVR VH Z 3 PAARS 07	  -‐	  09 0,5	  -‐	  0,9
Solidago	  virgaurea AS DVH Z HS 3 GEEL 07	  -‐	  09 0,4	  -‐	  0,9
Sonchus	  arvensis VR VH Z 3 GEEL 06	  -‐	  09 0,8	  -‐	  1,3
Sonchus	  palustris VR NZV Z 1 GEEL 07	  -‐	  09 1,0	  -‐	  1,3
Stachys	  officinalis S VH Z HS 1 PAARS 06	  -‐	  08 1,0	  -‐	  3,0
Stachys	  palustris VR ZV V Z 3 ROZE 06	  -‐	  08 0,3	  -‐	  0,8
Stachys	  sylvatica MVR V HS 1 PAARS 06	  -‐	  08 0,5	  -‐	  0,9
Stellaria	  holostea AS VH HS 1 WIT 04	  -‐	  06 0,2	  -‐	  0,4
Succisa	  pratensis S NZV V Z 2 BLAUW 07	  -‐	  08 0,3	  -‐	  0,8
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WETENSCHAPPELIJKE	  NAAM MVR AS NZV DVH Z HS HB KLEUR BLOEI HOOGTE

T Tanacetum	  vulgare MVR S VH Z 3 GEEL 07	  -‐	  09 0,6	  -‐	  1,5
Taraxacum	  officniale VR DVH Z HS 5 GEEL 03	  -‐	  09 0,1	  -‐	  0,5
Teucrium	  chamaedrys S VH Z 5 ROZE 07	  -‐	  09 0,2	  -‐	  0,3
Thalictrum	  flavum MVR NZV Z 3 WIT 06	  -‐	  07 1,0	  -‐	  1,5
Thalictrum	  minus AS DVH Z 3 GEEL 06	  -‐	  07 0,5	  -‐	  1,3
Thymus	  pulegioides AS DVH Z 3 PAARS 06	  -‐	  08 0,1	  -‐	  0,2
Thymus	  serpyllum AS D Z 3 PAARS 06	  -‐	  07 0,1	  -‐	  0,2
Trifolium	  fragiferum MVR NZV V Z 3 ROZE 06	  -‐	  09 0,5	  -‐	  2,0
Trifolium	  repens VR NZV V Z 5 WIT 05	  -‐	  10 0,1	  -‐	  0,3
Tussilago	  farfara VR VH Z 3 GEEL 02	  -‐	  04 0,1	  -‐	  0,2

V Valeriana	  officinalis VR NZV V Z 3 ROZE	   06	  -‐	  07 0,8	  -‐	  1,8
Verbascum	  nigrum MVR DVH Z 3 GEEL 06	  -‐	  09 0,7	  -‐	  1,5
Verbena	  officinalis MVR V Z 3 PAARS 07	  -‐	  10 0,8	  -‐	  1,8
Veronica	  chamaedrys MVR VH Z HS 3 BLAUW 04	  -‐	  06 0,1	  -‐	  0,3
Veronica	  filiformis MVR VH Z 1 BLAUW 04	  -‐	  05 0,1	  -‐	  0,2
Veronica	  longifolia MVR NZV V Z 3 BLAUW 07	  -‐	  08 0,6	  -‐	  1,2
Veronica	  officinalis AS DVH Z HS 2 BLAUW 05	  -‐	  08 0,1	  -‐	  0,2
Vicia	  cracca MVR VH Z 3 WIT 05	  -‐	  08	   0,5	  -‐	  1,5
Vicia	  sepium MVR VH Z HS 3 VIOLET 05	  -‐08 0,3	  -‐	  1,0
Vinca	  minor MVR Z HS 3 BLAUW 04	  -‐	  05 0,2	  -‐	  0,5
Viola	  odorata VR Z HS 1 PAARS 03	  -‐	  05 0,1	  -‐	  0,2
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Antwerpen Parijs London Sphinxpark

Doelen De stad Antwerpen maakt 
zich hard voor het helpen 

van de bij middels de 
bijenhotels en bloembakken 

met insectenvriendelijke 
planten.

Parijs is met 400 
bijenkasten hard op weg 
de grootste bijenstad ter 

wereld te worden.

De meeste nieuwelingen 
die zich realiseren hoe 

belangrijk bijen zijn, wonen 
in de stad. Ze willen de 
natuur dichter bij huis 

halen.

Onderzoeken of  de Sky Hive 
een mogelijk is om in een 
stedelijke omgeving veilig 

bijen te houden. 

Type lokatie(s) dat in 
aanmerking komt

Daken in een het stedelijke 
gebied Antwerpen.

Daken in een stedelijke 
gebied Parijs.

Daken in een stedelijke 
gebied Londen. 

Sphinxpark gelegen in 
Maastricht.

Beeldkwaliteit

Maatregelen die zijn 
getroffen

- Bewustewording inwoners
- Imkers geven cursussen
- Daken beschikbaar stellen
- Groenstructuur aanpassen

- Bewustewording inwoners
- Imkers geven cursussen
- Daken beschikbaar stellen
- Groenstructuur aanpassen

- Bewustewording inwoners
- Imkers geven cursussen
- Daken beschikbaar stellen
- Groenstructuur aanpassen

- Toepassen Sky Hive
- Groenstructuur aanpassen

Onderhoudsmaatregelen Vrijwilligers (imkers) 
onderhouden de bijenkas-
ten op de daken. Jaarlijkse 
controlle op varroamijt en 

de zwerm.

Vrijwilligers (imkers) 
onderhouden de bijenkas-
ten op de daken. Jaarlijkse 
controlle op varroamijt en 

de zwerm.

Vrijwilligers (imkers) 
onderhouden de bijenkas-
ten op de daken. Jaarlijkse 
controlle op varroamijt en 

de zwerm.

Vrijwilligers (imkers) 
onderhouden de bijenkasten 

op de daken. Jaarlijkse 
controlle op varroamijt en 

de zwerm.

Organisatie (zelfbeheer) Mede doordat bijenhouden 
redelijk specialistisch is zijn 
er de imkers zelf  die over 
de meeste kennis beschik-

ken en alles uitvoeren.

Mede doordat bijenhouden 
redelijk specialistisch is zijn 
er de imkers zelf  die over 
de meeste kennis beschik-

ken en alles uitvoeren.

Mede doordat bijenhouden 
redelijk specialistisch is zijn 
er de imkers zelf  die over 
de meeste kennis beschik-

ken en alles uitvoeren.

Mede doordat bijenhouden 
redelijk specialistisch is zijn 
er de imkers zelf  die over 
de meeste kennis beschik-

ken en alles uitvoeren.

Communicatie (zelfbeheer) Stadsimker M. de Herdt, 
lidt der imkersverenigingen 
Antwerpen. (BE)

Stadsimker Olivier Darne,
lidt der imkersverenigingen 
Parijs. (FR)

Stadsimker R. Glassborow,
lidt der imkersverenigingen 
Londen. (GB)

I Love Beeking,
Amsterdam (NL)
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