
 

Bouwstenen van het Bijenlandschap 

Het regionale netwerk waarin bestuivende insecten duurzaam kunnen voorkomen, bouwen we op uit een aantal 

bouwstenen: 

• Bed & Breakfast-gebieden (B&B): 

Een gebied waar een diversiteit aan bestuivende insecten voldoende nestgelegenheid en gedurende het hele jaar 

voedsel vindt. Hiervoor is relatief een groot oppervlak aan voedsel en nestplekken nodig van voldoende kwaliteit, groot 

genoeg om variatie in bijvoorbeeld het weer op te vangen. Hierdoor is men ieder jaar verzekerd van een gevarieerde 

bevolking van bestuivende insecten. 

• Verbindend landschap: 

Het landschap tussen B&B’s met voedselhabitat en nestplekken. De plekken zijn te klein voor het herbergen van een 

B&B, maar ze zorgen voor verbinding van B&B-gebieden, waardoor het regionale netwerk robuuster wordt. Deze 

verbindingen in het landschap stellen de bestuivende insecten in staat om nieuwe gebieden te bereiken en zich (weer) 

te vestigen na extreme weersomstandigheden of ziekten en om meer te schuiven met opschuivende klimaatzones. Het 

Verbindend landschap kan bijvoorbeeld bestaan uit bloemrijke bermen, slootkanten of andere kleine terreinen. 

• Bij-tankstations: 

Kleine bij-vriendelijke plekken, zoals tuinen, balkons en kleine parkjes, die geïsoleerd van het netwerk zijn gelegen. 

Ook deze plekjes, in de stad of het veenweidegebied waar weinig bloemen en struiken te vinden zijn, kunnen bijdragen 

aan het netwerk: het maakt de stad of het landschap beter te overbruggen voor bijen, vlinders en zweefvliegen. Ze 

kunnen even wat voedsel bijtanken en weer doorvliegen, op zoek naar andere voedselbronnen of nieuwe leefgebieden. 

Van vele soorten bestuivers naar enkele ecoprofielen 

Iedere soort stelt andere eisen aan z’n omgeving. Het is ondoenlijk om voor de honderden soorten bijen, zweefvliegen 
en vlinders apart een netwerk (of een bouwsteen daarvan) te ontwerpen waar ze duurzaam kunnen voorkomen. 
Daarom hebben we de honderden soorten van bestuivende insecten teruggebracht tot een beperkt aantal ‘ecoprofielen’. 

Onder elk ecoprofiel valt dus een diversiteit aan bijen, zweefvliegen en vlindersoorten die ongeveer dezelfde eisen aan 

voedselhabitat en nestplekken in het landschap stelt. 

Voor de B&B-gebieden zijn de ecoprofielen: 

• Ecoprofiel ‘Hommel’: omvat soorten die bomen en struikgewas nodig hebben, in combinatie met droge, grazige 

plekken met hier en daar kale stukjes. 

• Ecoprofiel ‘Zweefvlieg’: omvat soorten die een combinatie van droog en nat grasland met open plekken nodig 

hebben. 

• Ecoprofiel ‘Pionier’: omvat soorten van open terreinen met een opkomende kruidenbegroeiing, afgewisseld met kale 

plekken. 

 


