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Het Zzzoemmmt in de BEL 

Duurzame verbinding  
De BEL-gemeenten willen de leefomgeving van de 

bloemzoekende insecten verbeteren. Het insectenbestand 

gaat in rap tempo achteruit. Zowel (wilde) bijen, vlinders 

als andere bloemzoekende insecten worden steeds minder 

waargenomen. Dat moet stoppen. Door gezamenlijk een 

convenant op te stellen wordt een groot leefgebied 

veiliggesteld en verbinden we leefgebieden. De BEL 

gemeenten samen zijn goed voor een potentieel leefgebied 

voor meer dan 100 soorten (van de ruim 300) bijen die in 

Nederland voorkomen. Door het stimuleren van de 

biodiversiteit in het groenbeheer en door te zorgen voor 

voldoende voedsel en nestgelegenheid helpen we mee. Dit 

wordt het uitgangspunt bij aanleg, beheer en onderhoud van 

het openbaar groen. 

Samenwerking 

De gemeenten gaan graag de 

samenwerking aan met alle 

partijen die de insecten een warm 

hart toedragen:  

• De imker verenigingen  

• De bewoners die participeren in 

groenprojecten 

• De regionale hoveniers  

• Duurzaamheid- en 

klimaatadaptatie projecten bij 

reconstructies  

• Aansluiten bij landelijke acties, 

zoals Operatie Steenbreek/ 

Deltaplan herstel biodiversiteit 

 

 

Educatie en inspiratie 

Inwoners, ondernemers en de 

jeugd informeren en inspireren 

over de natuur en de beleving en 

waardering van een groene 

leefomgeving. Creëren van 

bewustwording over de natuur 

door middel van educatie op de 

basisscholen. Tevens op de 

websites aandacht schenken aan 

alle mogelijkheden die de 

gemeente beschikbaar heeft voor 

haar inwoners voor initiatieven. 
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Afspraken convenant 

 Samen met de lokale imkervereniging, afdelingen van 

IVN en dergelijke wordt de actuele situatie van hiaten 

en kansen voor bloem-/drachtplanten in het openbaar 

groen in beeld gebracht; 

 Zorgen voor meer variatie in het stedelijk groen 

(openbaar en privé) en rekening houden met de 

meerwaarde van groen voor bijen, vlinders, overige 

insecten en vogels; 

 Insect-vriendelijke gewasbescherming toe te passen 

en af te zien van het gebruik van neonicotinoïden 

 Werken mee aan het uitdragen van insect-

vriendelijk handelen, door middel van het aanplanten van 

drachtbomen / -struiken, bloembollen en andere nectar 

dragende (inheemse) planten 

 Aanpassen het beheer en onderhoud, zoveel 

mogelijk ecologische beheer toepassen 

 Samen met andere geïnteresseerden bewustwording 

creëren op basisscholen, bewoners, ondernemers 

 

 

 

 

 

 

Uitgangspunten  

Bij de inrichting, beheer en 

onderhoud van het openbaar groen 

worden de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

• Aanplant drachtbomen; zoals wilg, 

linde, esdoorn, fruitbomen; 

• Aanleggen bijenlinten; 

• Aanplanten bloembolmixen- 

specifiek voor bijen/vlinders 

• Bloemrijke en gevarieerde 

grasvelden in de stadskern  

• Stimuleren bloemrijke bermen 

• Ruigten laten staan in de winter als 

overwinteringsplaats 

• Accepteren waardplanten, zoals 

brandnetels  

• Waar mogelijk over gaan op 

ecologisch beheer 

• Stimuleren toepassen 

insectenhotels 

• De hieruit doorvloeiende kosten op 

te nemen in de begroting 


