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MEER VOEDSEL 
 

- Om de lokale kruiden en planten te laten ontplooien is bij-vriendelijk maaibeleid (zie bijlage 
‘Maaibeleid’) noodzakelijk. Het inzaaien van inheemse, meerjarige bijenmengsels is ook een 
optie. Denk er wel aan dat de planten en kruiden streekeigen moeten zijn en bij het landschap 
horen. 

- Agrarische percelen kunnen voor bijen betekenis krijgen door plekken te creëren met 
inheemse kruiden en planten. 

- Maak verbindingroutes door landschapselementen met elkaar te verbinden door 
aaneensluiting van elementen en voedselrijke planten. De wilg, linde, esdoorn en fruitbomen 
zijn een goede keus voor dit gebied. 

- Voor meer informatie zie ‘Waardevolle planten’. 
 

 
MEER NESTGELEGENHEID 
 

- Zorg voor dood hout. Laat waar mogelijk een deel van dode stammen staan en leg merg 
houdende takken (verticaal of horizontaal) en holle stengels (gebundeld en/of met één zijde 
dicht gemaakt) in de beplanting. Laat het in de winter staan. Zorg dat het hout droog blijft en 
het liefst in de zon (minimaal 6 uur).  

- Creëer extra nestgelegenheid voor bijen door zandige open plekken te maken, liefst in de zon 
(minimaal 6 uur) of het plaatsen van bijenhotels. 

- Behouden de kenmerkende openheid van het gebied: dit zorgt voor voldoende zon en warme 
luwtes waar bijen kunnen nestelen. 

- Ruigten en rommelige hoekjes met dood hout en stengels dienen in de winter als 
overwinteringsplaats  

- Creëer extra nestgelegenheid door zomen te maken, het liefst naar het zuiden gericht. 
Geleidelijke overgangen tussen wel en niet beheerde terreinen zijn belangrijk. Vermijd hierbij 
rechte lijnen en strakke lijnen zodat er luwten en tegen de wind beschermde ‘uitsparingen’ 
ontstaan. Dit biedt voldoende warmte, nestelmogelijkheden in stengels en dood hout en groter 
voedselaanbod. Door in de luwten te zorgen voor losse grond geef je bodemnestelaars ook 
een kans. 

- Voor meer informatie zie ‘Nestgelegenheid’. 

 

Kenmerken:  

Eemland is een weids en open weidegebied met een agrarisch 

en veenweidekarakter. Het heeft veel overgangsgebieden met 

rechte sloten, wegen en dijken. Kenmerkende kleine 

landschapselementen zijn knotbomen, solitaire bomen (zie ook 

per landschapselement). Door het versterken en vergroten van 

voedsel en nestgelegenheid kan de huidige populatie van de 

wilde bijen aldaar in stand worden gehouden of worden vergroot. 
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De weidebij nestelt in bloemrijk grasland in de grond. Ze zijn afhankelijk van soorten voorjaarsbloeiers zoals 

wilgen en paardenbloem. De weidebij is een zeldzaamheid om tegen te komen en is kwetsbaar. 


