
Meters maken voor bijen, 
hommels en vlinders

www.bee-foundation.nl



Mijn wieg was een bijenkorf

Sonne Copijn





Wat doet Bee Foundation?
Bee Foundation:

• Legt bijenoases aan met de 
verkoop van Bee Miles.

• Organiseert Bee Events om 
verwondering, bewustzijn en 
kennis te vergroten.



De eerste bijenoases zijn 
aangelegd Arnhem Zoemt 2016



Alexander	vond	Hunboldt
1769-1859

“De	aarde	is	één	groot	
levend	organisme	

waarin	alles	met	alles	
verbonden	is.”



860.000 jaar oud

100.000.000 jaar oud

1. Hoe oud zijn de oudste bijen die 
gevonden zijn?



100.000.000 jaar oud

1. De oudste gevonden bijen zijn?:



Enkele 10-tallen soorten?

Enkele 100-den soorten?

2. Hoeveel soorten bijen hebben we in NL?



We hebben 360 bijensoorten in Nederland 

Meer	dan	
50	%	staat	op	
de	rode	lijst



40 % van de bloeiende planten 
wordt door bijen bestoven?

90 % van de bloeiende planten 
wordt door bijen bestoven?

3. Hoe belangrijk zijn bijen voor bestuiving?



Bijen bestuiven 90 % van 
alle bloeiende planten



Bijen zijn het gonzende hart van ons 
ecosysteem!



35 % 
75 %

4. Hoeveel van ons voedsel moet bestoven worden?



75 % van ons voedsel wordt bestoven

Groente en fruit in de supermarkt:



75 % van ons voedsel wordt bestoven
Zuivel in de supermarkt:



75 % van ons voedsel wordt bestoven
Op de markt:



75 % van ons voedsel wordt bestoven
Op de bord:



150-186 miljard euro
340-390 miljard euro

5. Wat is wereldwijd de economisch waarde van 
bestuiving?



153 miljard euro/jaar 
(2009)

Bron: Hero

De economische waarde van bestuiving 
wereldwijd is: 



Bijen
Wind 

6. Peren worden voornamelijk bestoven door: 



Wind 58%
Bijen 42%

Bron: WUR, ontwerp Renze 
van Och



40 % minder
50 % kleiner
50 % minder inkomsten

Bron: Hero

Daling opbrengst zonder insectenbestuiving :



7. Waar leven de bijen in Nederland? 

Stad
Platteland



De laatste bijenoases vinden we nog in de 
steden



Intensieve landbouw heeft de wereld gevoed, 
maar de prijs die we betalen is hoog:

• Monoculturen, pesticiden en vermesting zorgen voor 
grote bloemarmoede

• Hommels, bijen en vlinders hebben chronisch honger; 



90% van het agrarisch landschap is een 
groene woestijn voor bestuivende insecten



90% van het agrarisch landschap is een groene 
woestijn voor bestuivende insecten



Wat hebben bijen nodig?
Honingbijen als voorbeeld:

←	40 Kg stuifmeel  

←	75 Kg honing



Wat hebben bijen nodig?
Wilde bijen als voorbeeld:

←	1	theelepel	
stuifmeel	per	ei

ca.	44	bloemen	
per	ei



8. Wat hebben bijen nodig?

Meer	akkerranden
Meer	Kruidenrijk	
grasland



Wat hebben bijen nodig?

Bron:	Biodivers BV

Kruidenrijke	graslanden



Wat hebben bijen nodig?
Struiken	en	bomen	in	hagen	en	bosjes		



10. Welk landschap ligt op jouw bord?

Ik	koop	gewone	melk

Ik	koop	zuivel	uit	een	biodivers
landbouwsysteem



Ik	koop	zuivel	uit	een	biodivers landbouwsysteem



11. Neonicotinoïden, ken je die?

Ja,	en	ik	gebruik	ze	expliciet	niet
Nee,	ik	weet	niet	of	ik	ze	gebruik



11. Neonicotinoïden, ken je die?



9. Wat is jouw bijdrage?

Noteer:	Meters	akkerrand	en	
inheemse	meerjarige	vegetatie	
die	jij	gaat	aanleggen

Noteer:	Meters	struiken,	hagen	
en	bomen	die	jij	gaat	planten



Kan je niet alles zelf? Geef Bee Miles cadeau aan 
medewerkers en klanten en bouw mee aan 

Bijenoases met Bee-Foundation.nl


