
Bijen dreigen uit te  
sterven

Er dreigt een ramp: meer dan de 
helft van alle bijensoorten wordt 
met uitsterven bedreigd. Hoe komt 
het dat het met de bijen zo slecht 
gaat? Dat heeft alles te maken met 
een gebrek aan voedsel en nestel-
plekken voor de bijen. Voedsel in 
de vorm van bloemen, vanaf het 
vroege voorjaar tot het late najaar. 
Nestelplekken om hun larven in op 
te laten groeien. Ze voorzien dit 
nest van stuifmeel en leggen er hun 
eieren in. De meeste bijen nestelen 
in de grond.

Bijen hebben biodiversiteit nodig

Bloemrijke graslanden, dito akkerranden, bermen en 
slootranden zijn belangrijke voedsel  en nestelplekken 
voor bijen, net als natuurlijke hagen en houtwallen. 
Maar waar vinden we die in de Betuwe nog? Ook 
het aantal plantensoorten is sterk verminderd, onder 
andere door de verstedelijking en intensieve en groot-
schalige landbouw. Vanuit het standpunt van de bij 
leveren de monocultuur en de overvloedige mest in de 
landbouw groene woestijnen op en is het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen nadelig. 

Bijen zijn onmisbaar 
voor ons

Meer dan 75% van onze belangrijk-
ste voedselgewassen en bijna 90% 
van wilde bloeiende plantensoorten 
kunnen niet zonder bestuiving door 
insecten. In Nederland zorgen o.a. 
ruim 350 soorten bijen daarvoor. De 
honingbij is de bekendste, samen 
met de hommels. Voor het fruit, 
waar we in de Betuwe zo trots op 
zijn, zijn niet alleen de honingbijen, 
maar vooral ook de wilde bijen 
onmisbaar. Juist wilde bijen zorgen 
voor een grote opbrengst en een 
goede kwaliteit van de vruchten.

Samenwerken aan 
het vergroten van de 
biodiversiteit
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Bijen blij, wij blij

BIJ BEWUST BETUWE  is actief op scholen en 
organiseert evenementen voor bewoners van de 
Betuwe. Zo hebben ruim 18.000 scholieren van 
het basisonderwijs een zakje zonnebloemzaad 
ontvangen: ZAAI EEN ZONNEBLOEM EN MAAK 
DE BIJEN BLIJ. Er zijn lespakketten beschikbaar, 
bezoek aan een bijenstal is mogelijk en er zijn op 
een aantal scholen bloembakken geplaatst. Door 
met elkaar samen te werken kan de biodiversiteit 
in de Betuwe worden vergroot. En dat is precies 
wat bijen nodig hebben. Betuwe Bijenlandschap: 
een plezierige en aantrekkelijke leefomgeving 
voor iedereen!

BIJ BEWUST BETUWE 
helpt de bijen

Wij hebben biodiversiteit hard nodig 
voor ons voedsel en onze natuur en 
leefomgeving. Daarom moeten we goed 
voor bijen zorgen.  Zeker hier in de 
Betuwe, met al het fruit. BIJ BEWUST BE-
TUWE wil de leefomgeving van alle bijen 
verbeteren. Een landschap met een grote 
variatie aan kruiden, bloemen, struiken 
en bomen voor meer bijen, vogels en 
zoogdieren. De Betuwe als één groot 
Bijenlandschap, dat is ons streven!

Doe mee, wees erbij

Iedereen kan een BIJ-drage leveren. Vervang 
bijvoorbeeld een deel van de tegels door bloeien-
de planten. Maak een rommelhoekje, voor bijen 
hoeft het allemaal niet zo netjes! Kijk in de straat, 
in de buurt waar er ruimte voor bloemen is. Op het 
schoolplein, bij het bedrijf waar je werkt. In onze 
folder “GEEF DE BIJ EEN BLOEMETJE” staan tips 
voor de tuin over de bomen, struiken en planten 
die goed voor bijen zijn en over de nestelmoge-
lijkheden voor bijen. Neem ook contact met ons 
op over onze activiteiten op scholen en over de 
activiteiten in samenwerking met andere partners. 

 www.bijbewustbetuwe.nl 

 www.facebook.com/bijbewustbetuwe 

Bijen en gemeenten

De zeven Betuwse gemeenten Lingewaal, Nee-
rijnen, Geldermalsen, Culemborg, Buren, Tiel en 
Neder-Betuwe, het Waterschap Rivierenland, 
Regio Rivierenland en Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland hebben op 31 maart 2017 samen met 
de imkerverenigingen West-Betuwe en Eck en Wiel 
e.o. de intentieverklaring BIJ BEWUST BETUWE ge-
tekend. Het doel van deze verklaring is om mensen 
BIJ-bewuster te maken en de Betuwe BIJ-vriendelij-
ker in te richten en te onderhouden. Er zijn diverse 
plannen in ontwikkeling om dit te realiseren. 
Vraag uw gemeente ernaar!


