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1. Inleiding  

Op 5 maart 2015 organiseerde de gemeente Amsterdam het minisymposium “Bijen en 
vlinders in Amsterdam”. Het symposium kwam voort uit het initiatiefvoorstel van de Partij 
voor de Dieren “De bij- en vlindervriendelijke stad”. Hierin is gevraagd om in samenwerking 
met imkers uit Amsterdam, bijen- en natuurorganisaties in gesprek te gaan om te kijken hoe 
de stad meer bij- en vlindervriendelijk kan worden. Het initiatiefvoorstel is unaniem 
aangenomen door de gemeenteraad van Amsterdam.   

Ongeveer honderd mensen, die vanuit hun (vrijwilligers)werk direct te maken hebben met 
bijen en vlinders, namen deel aan het symposium. Van imkerverenigingen en natuur- en 
milieuorganisaties tot beheerders van de openbare ruimte (de deelnemerslijst is opgenomen 
in bijlage 2). Uit de bijeenkomst blijkt een bijzonder sterke interesse van Amsterdammers in 
bijen en vlinders.  

Het doel van het symposium was enerzijds om belanghebbenden in Amsterdam de 
resultaten van lopende onderzoeken te presenteren. Anderzijds was het doel om een 
platform te creëren voor initiatieven uit de stad, initiatiefnemers met elkaar te verbinden en 
ervaringen en ideeën te horen en te delen.  

Het symposium werd geopend door wethouder Choho. De wethouder gaf aan dat de groene 
ruimte van groot belang is voor het welzijn van de bewoners en ondernemers van 
Amsterdam. Dit wordt ook steeds belangrijker, omdat Amsterdam nog steeds groeit. “Groen 
is geen luxe, het is pure noodzaak. Klimaatverandering met als gevolg de opwarming van het 
urbane klimaat en de problematiek van waterberging geven het stedelijk groen een veel 
grotere, omvattende betekenis voor het leven in de stad. De stand van de wilde bij is daarbij 
een goede graadmeter voor de ecologische rijkdom van Amsterdam. Waar veel soorten bijen 
vliegen is de biodiversiteit groot”. 

De wethouder kreeg na het welkomstwoord een ‘bijenkristal’ uitgereikt. Een bijenkristal is 
een esthetisch vormgegeven bijenhotel van hout (een product van BeeInc). Alle 
bassischolen krijgen via de dertien schoolwerktuinen in Amsterdam een bijenkristal, waarbij 
de schoolkinderen les krijgen over wilde bijen. 

Onder moderatie van Remco Daalder (stadsecoloog gemeente Amsterdam) heeft het 
symposium plaatsgevonden. Voor het programma zie de bijlage 1. Voor de inhoud van de 
presentaties en de flitspresentaties zie: http://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/groen-
natuur/ecologie/ 

 

Florinda Nieuwenhuis & Geert Timmermans 

Ruimte & Duurzaamheid, gemeente Amsterdam 
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2. Presentatie resultaten onderzoek in Amsterdam 

In vier presentaties is de laatste stand van zaken in relatie tot bijen en vlinders in Amsterdam 
uiteengezet. De presentaties zijn te vinden op http://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-
tijd/groen-natuur/ecologie/. Hieronder een samenvatting. 

2.1. Inleiding honingbijen, wilde bijen en de stad  

Presentatie: Florinda Nieuwenhuis (gemeente Amsterdam) 

In Nederland leven ongeveer 350 soorten bijen. Eén daarvan is de honingbij. Daarnaast zijn 
er talrijke wilde bijensoorten. De helft daarvan is kwetsbaar of met uitsterven bedreigd. Met 
de honingbijen hebben zij gemeen dat zij erg belangrijk zijn voor de bestuiving van planten. 
Maar waar honingbijen bijzonder belangrijk zijn voor de bestuiving van voedselgewassen en 
bomen, zijn wilde bijen vooral van belang voor de biodiversiteit. Wilde bijen vliegen namelijk 
op een bijzonder breeds scala aantal plantensoorten. Ruim tachtig procent van de wilde 
planten is voor haar voortplanting afhankelijk van wilde bijen. 
 
Zowel honingbijen als wilde bijen hebben het moeilijk in Nederland. De voornaamste oorzaak 
ligt in de afname van het aanbod van bloemen. Landbouwgebieden zijn steeds meer 
monoculturen, natuurgebieden zijn in omvang afgenomen en ook in de bermen zijn steeds 
minder bloemen te zien. Daarnaast is de toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen 
een factor, alsmede de aanwezigheid van parasieten en ziektes. De honingbij heeft 
bovendien te lijden onder de varroamijt.  
 
Voor het behoud van bijen is de belangrijkste factor genoeg voedselaanbod. Voor 
honingbijen zijn grote drachten verspreid over het jaar van belang: de dracht van de wilg, de 
linde, de boerenwormkruid om er een paar te noemen. Extra aanplant van drachtplanten 
voor honingbijen is met name van belang in de zogenoemde ‘drachtpauzes’; periodes waarin 
weinig nectar te vinden is. Voor wilde bijen is het van belang dat er een grote variatie aan 
plantensoorten is en dat zogenoemde ‘sleutelplanten’ beschermd worden. Dat zijn planten 
waar een bijensoort volledig afhankelijk van is. Een voorbeeld hiervan is de afhankelijkheid 
van de klokjesbij van de campanula of de slobkousbij van de grote wederik.  
 
Naast voldoende voedsel hebben wilde bijen voldoende nestgelegenheid nodig. Tachtig 
procent van de wilde bijen nestelt in de grond, twintig procent nestelt in holle stengels van 
riet, bamboe of vlier of in gaten in dode bomen (bijvoorbeeld in kevergangen). Waar de 
actieradius van honingbijen vrij groot is (zij kunnen voedsel zoeken op 3-5 kilometer afstand 
van de bijenkast), is die van wilde bijen erg klein (een paar honderd meter). Dat maakt de 
wilde bij kwetsbaarder dan honingbijen. 
 

  
Wilde bijen nestelen in de grond en boven de grond 
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2.2. Inventarisatie wilde bijen in Amsterdam 2000-2015  

Presentatie: Arie Koster (zelfstandig onderzoeker wilde bijen) 

Op ongeveer tachtig plaatsen in Amsterdam heeft Arie Koster, in opdracht van de gemeente 
Amsterdam, onderzoek gedaan naar de spreiding van de wilde bij. Terwijl het wereldwijd 
slecht gaat met de wilde bijen, is in Amsterdam het aantal soorten wilde bijen met 20% 
gestegen, van 51 verschillende soorten in 2000 naar 61 soorten in 2014. Zo zijn de grote 
klokjesbij, gedoornde slakkenhuisbij en tronkenbij nieuwe soorten. Binnen de soorten is ook 
een toename van de bij waar te nemen. Zo was de gewone sachembij in 2000 nog schaars, 
in 2014 vlogen deze talrijk rond. Op een interactieve kaart is inzichtelijk gemaakt waar wilde 
bijen in Amsterdam zijn waargenomen, in 1998 en 2014; op maps.amsterdam.nl/bijen. 

 
Interactieve kaart op maps.amsterdam.nl/bijen 
 

De stand van de wilde bij is een goede graadmeter voor de ecologische rijkdom van 
Amsterdam. De afgelopen tien jaar is het Amsterdamse groen anders ingericht en beheerd. 
Op verschillende plekken in de stad zijn wilde bloementuinen aangelegd, is de Amsterdamse 
Ecologische Structuur ecologisch beheerd, wordt er door de gemeente geen gif meer 
gebruikt in het openbare groen en zijn er specifiek voor de bijen in de stad projecten 
uitgevoerd en gestart. Het blijkt nu dat de bij daar flink van profiteert. De stad vormt daardoor 
steeds meer een refugium voor bijen, ten opzichte van het landelijke gebied. 
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2.3. Inventarisatie honingbijen in Amsterdam  

Presentatie: Freek Bakker (student CAH-Vilentum en stagiaire gemeente Amsterdam)) 

Uit onderzoek dat in 2014 is gestart blijkt dat er circa 650 bijenkasten zijn, verspreid over de 
stad. Dat betekent dat er in Amsterdam zo’n 34 miljoen honingbijen leven. Zo staan er 
bijenkasten op daken van bewoners, hotels, kantoren en bedrijven en in volkstuinen, 
speciale bijenparken en de stadsparken. Daarnaast is gekeken waar de belangrijkste bomen 
in de openbare ruimte staan voor de bij. Deze zogenaamde drachtplanten, plus de locaties 
van de bijenkasten, zijn inzichtelijk gemaakt op een interactieve kaart: 
maps.amsterdam.nl/honingbijen. 

 
Interactieve kaart op maps.amsterdam.nl/honingbijen 
 

2.4. Kansen voor vlinders in Amsterdam  

Presentatie Kars Veling (Vlinderstichting) 

Kars Veling van de Vlinderstichting licht toe dat we in Nederland 71 soorten vlinders hadden. 
Zeventien daarvan zijn inmiddels verdwenen. Van de 54 soorten zijn er 31 soorten bedreigd 
of kwetsbaar, 23 soorten zijn niet bedreigd. De balans is dus nog steeds negatief. 

Maar we zien wel dat het nu minder slecht gaat dan rond de eeuwwisseling. Een aantal 
soorten is in de jaren negentig van de vorige eeuw sterk achteruit gegaan, maar herstellen 
zich momenteel weer. We zien dus dat soorten weer terug kunnen komen als aan bepaalde 
eisen voldaan wordt. 
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Een tweede trend die we kunnen waarnemen is dat de afname van het aantal vlindersoorten 
het sterkste is in het agrarische gebied, gevolgd door natuurgebieden en stedelijk gebied. 

Veling sluit daarbij aan op de conclusie van Arie Koster dat het stedelijke gebied inmiddels is 
gaan functioneren als een refugium voor bijen en vlinders, aangezien de omstandigheden in 
het agrarische gebied een stuk minder gunstig voor bijen en vlinders is dan het stedelijke 
gebied. 

Veling maakt onderscheid naar drie categorieën vlinders: 

- De kroeglopers. Kroeglopers als de dagpauwoog, atalanta en koolwitjes zijn algemeen 
waar te nemen in Nederland en zijn niet honkvast. Ze komen overal voor waar wat te 
halen is en  stellen geen zware eisen aan de leefomgeving. 

- De natuurvlinders. Zijn alleen te vinden in natuurgebieden en stellen zware eisen aan 
de leefomgeving, waar in stedelijk gebied niet of nauwelijks aan voldaan kan worden. 

- De stadsnatuurvlinders. Bijvoorbeeld het icarusblauwtje, boomblauwtje, argusvlinder. 
Het zijn redelijk mobiele soorten die karakteristiek zijn voor natuurlijke en semi-
natuurlijke leefgebieden zoals bloemrijk grasland en bosplantsoen. Dit zijn de 
vlindersoorten waar grote kansen liggen in Amsterdam en waar men zich het beste op 
kan richten.  

Middels verspreidingskaarten laat Veling zien waar de stadsnatuurvlinders in Amsterdam 
waargenomen zijn. Waar het boomblauwtje verspreid over heel Amsterdam voorkomt, is het 
icarusblauwtje en bruin zandoogje vooral in de ringzone en Ecologische hoofdstructuur van 
Amsterdam te vinden. De argusvlinder komt sporadisch in Amsterdam voor. Ooit was deze 
vlinder wijdverbreid in Nederland, maar inmiddels in grote delen van Nederland verdwenen. 
Deze soort is de afgelopen 15 jaar buitengewoon sterk achteruitgegaan, met zelfs 90%. Het 
bruinblauwtje komt ook sporadisch voor en is een rode lijstsoort. 

De Vlinderstichting richt zich op het vergroten van het aantal bloemrijke weides en 
groenstroken, onder andere door de aanleg van Idylles. In Amsterdam is een Idylle 
aangelegd bij het Sportpark Amsterdam Middenmeer. 

  
Idylle van de Vlinderstichting 
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Een ander project van de Vlinderstichting betreft het adviseren aan bedrijven. Zo scoorde 
Philips Drachten aanvankelijk een 4,8 op de biodiversiteitswaarde van de Vlinderstichting. 
Na aanpassingen van het terrein scoorde het bedrijf een ruime voldoende. 

Als adviezen voor Amsterdam geeft Veling het volgende mee: 

- Geef het goede voorbeeld op braakliggende terreinen. Overweeg status ‘tijdelijke 
natuur’; 

- Benut waterberging, wegbermen en groene daken voor natuur; 
- Gebruik ‘ambassadeurssoorten’; 
- Werk samen met enthousiaste bewoners; 
- Beloon actief natuurvriendelijke tuinen. Steen eruit, vlinderstruik erin! 

 

3. Flitspresentaties 

Alle deelnemers kregen de mogelijkheid om in twee minuten aandacht te vragen voor een 
project, boodschap of mededeling die ze tijdens het minisymposium willen delen. Hiervan 
maakten twaalf mensen gebruik van. Het overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 3. 

4. Tafelgesprekken 

Aan vier tafels werd gediscussieerd over een onderwerp gerelateerd aan de bij- en 
vlindervriendelijke stad. Een samenvatting van de discussies aan de tafels: 

4.1. Draagkracht van de stad 

Welke rollen kunnen/willen verschillende actoren spelen bij het bevorderen van de 
leefomgeving van wilde bijen, honingbijen en vlinders (imkers, ondernemers, 
kennisinstituten, overheid/beleid)  

- Het is onduidelijk of er concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen en vlinders bestaat. 
Onderzoek hiernaar wordt aanbevolen. 

- Imkers meer betrekken bij beheer en inrichting. Deze zullen zich meer op honingbijen 
richten. Daarom is het ook van belang om ecologen, natuur- en milieumedewerkers en 
ecobeheerders te betrekken. 

- Imkers hebben ook een verantwoordelijkheid: voordat een bijenkast geplaatst wordt, 
dient de imker te onderzoeken of er voldoende dracht in de buurt is.  

 
4.2. Best practices 

Welke kansrijke initiatieven zijn er al? Lokale initiatieven, ondernemers, goede inrichting, 
beheer, bijenlinten, publieksacties etc. 

In Amsterdam zijn heel veel groene initiatieven. Van buurtinitiatieven tot het werk van natuur- 
en milieuorganisaties, van volkstuinen tot geveltuinen. Deze dragen allen bij aan een bij- en 
vlindervriendelijke stad.  
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Daarnaast zijn er ook initiatieven vanuit imkers: van BeeLease (verhuurt bijenkasten), BeeInc 
(ecuatie op schoolwerktuinen) tot Beecare (artistiek project) en verder. Volkstuinenpark De 
Eendracht, Amstelglorie en andere hebben insectentuinen. 

Ook werken de stadsdelen aan de bij- en vlindervriendelijke stad. In de hele stad worden 
drachtplanten geplant, bijvoorbeeld op de Wibautstraat en naast de Nederlandse Bank. Ook 
worden bijenbomen geplant, zoals Lindebomen en Valse Acacia’s in IJburg. Zo heeft 
stadsdeel Noord in samenwerking met BeeLease een bloemenlint van 10 kilometer 
aangelegd. Stadsdeel Zuid heeft vanuit het project ‘Bijen in Zuid’ onder andere een 
conferentie en cursus over wilde bijen georganiseerd (de bijenmakelaars). In stadsdeel West 
en Zuid zijn diverse bewonersinitiatieven op gebied van bijen ondersteund, alsmede concrete 
aanpassingen gerealiseerd in het openbaar groen. De ecologische gebieden in Oost, Nieuw-
West, Noord en Zuid worden bij- en vlindervriendelijk beheerd. Stadsdeel Centrum heeft 
twintig bijenkristallen onder bewoners verloot. 

  
Bloemenlint Amsterdam Noord 

Een overzicht van actoren die zich direct of indirect richten op bijen en vlinders is 
opgenomen in bijlage 4. 

4.3. Bij-vriendelijke inrichting en beheer van openbaar groen 

Wat gaat goed en waar liggen kansen bij het beheer van het openbaar groen? Waar liggen 
de drempels? Te denken is aan maaibeleid, keuze planten- en bomen, bollen- zaaigoed, 
beheeraspecten, inrichting, creëren van nestgelegenheid, monitoring, financiering, 
organisatie. 

Algemeen 

- Beste kansen voor bijen liggen langs de stadsrand of verbindende elementen zoals het 
Ecolint in Zuid tussen twee Groene Scheggen.  

- Binnen de ring liggen er kansen voor bewonersparticipatie. In dichtbebouwde delen zoals 
de Jordaan beperkt het openbaar groen zich tot bomen en is bewonersgroen zelfs 
bepalend of er jaarrond voedsel is voor de bij.  
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- Voer een Groenraad in, naar voorbeeld van de Groenraad Amstelveen. Dit is een raad 
bestaande uit groene belangenorganisaties en adviseert de gemeente over beleid, 
beheer en projecten.  

- Maak een helder overzicht waar welke kennis in de gemeente Amsterdam zit: 
beheerders, ontwerpers, beleidsmedewerkers, ecologen, specialisten, 
participatiemedewerkers (medebeheer).  
 

       
     Orchideeën in Amsterdam West 

 
Inkoop door de gemeente 

Inkoop producten: 
- Inkoop van zaden en planten insectvriendelijk: biologisch en inheems.  
- Beheerders kunnen ook zelf zaad verzamelen uit de regio en dit toepassen in hetzelfde 

gebied. (zie ook www.reclaimtheseeds.nl)  
- Zelf compost maken (gemeente Den Haag heeft speciale compostbakken/Compostboot). 

Inkoop diensten: 
- Zo snel mogelijk lopende contracten verifiëren op verbod toepassing gif. 
- Aanbestedingen zouden op EMVI basis moeten verlopen, waarbij criteria voor 

insectvriendelijkheid dienen te worden opgenomen. Zodoende kan je kiezen voor een 
optimale prijs-kwaliteit verhouding met garanties op zorgvuldig beheer door geschoold 
personeel (ook bij de onderaannemer).  

- Zorg voor goede bestekken. Stadsdelen met goede bestekken of een 
werkbare/laagdrempelige instructie voor de uitvoerders (bijvoorbeeld in Oost) zouden 
meer van elkaar kunnen leren.  

- Bestekschrijvers in contact brengen met de Vlinderstichting.  
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- Haal groene plekken die door buurtbewoners worden beheerd uit de bestekken. Zo wordt 
voorkomen dat er de gemeente/aannemers ongewenste beheermaatregelen nemen.  

- N.b. woningbouwverenigingen zijn ook opdrachtgevers aan hoveniers. Meer gezamenlijk 
optrekken hierin. 
 

Inrichting  

- Bij herinrichting van de openbare ruimte is hét moment om na te denken over 
participatieve inrichting en beheer. 

- Zet veel meer in op ontharding. Er is nog veel onnodige verharding. Bijvoorbeeld in de 
Rivierenbuurt. Dit biedt ook kansen voor waterbestendigheid.  

- Beeldkwaliteitscriteria dienen te worden aangepast: waar op verharding veel onkruid 
groeit, moet niet méér bestreden worden, maar moet worden afgevraagd of de 
verharding wel nodig is. Doe jaarlijkse rondes onnodige verharding. 

- Ecologisch beheerders, gemeente ecologen, natuur-en milieumedewerkers en 
bijenorganisaties in een vroeg planstadium betrekken om ecologische kansen mee te 
nemen. 

- Betrek bewoners vanaf het begin van een project.     
- Meer groen op daken van de gemeente.  

 
Beheer van het openbare groen 
 
Maaien en snoeien: 
- Alle bermen en spoortaluds moeten ecologisch beheerd worden. 
- Voer gefaseerd maaien in. Ook gefaseerd snoeien (van drachtbomen zoals knotwilgen). 
- Pas maaien als de bloei over is. Bijvoorbeeld; kattenstaart ontzien bij het maaien of later 

maaien bij een vertraagde bloei. 
- Haven Rotterdam werkt met succes met een maaiapplicatie voor ecologisch beheer. Dit 

is een idee voor Amsterdam en/of Haven Amsterdam. 

Plantenkeuze: 
- Kies inheemse en gifvrij geteelde planten. 
- Vervang bestaand groen door inheems groen voor bijen en vlinders.  
- Plant langs de geluidschermen van de A10 klimop als stuifmeelbron voor bijen.  
- Plant meer bij-vriendelijke en eetbare bomen/struiken in openbaar groen.  
- Stadsbomen bieden een scala aan mogelijkheden voor biodiversiteit (insectenleven). 

Bijenvriendelijke bomen daarom actief overwegen op pleintjes of waar inrichtingskansen 
zijn. 

- Zorg ook voor open zandplekken of open kleiplekken (nestgelegenheid). 

Medebeheer: 
- De gemeente kan actiever vrijwilligers werven (bijvoorbeeld door op de site 

www.vrijwilligers.nl vrijwilligersklussen te plaatsen). 
- In Amstelveen wordt openbaar groen verhuurd tbv zelf tuinieren. 
- Re-integratie van mensen met afstand van de arbeidsmarkt: kunnen voor onderhoud 

worden ingezet, maar bijvoorbeeld ook voor het maken van bijenhotels. 
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Kennis ontwikkelen: 
- Brochure met foto’s van beschermde planten zowel in bloei als na de bloei delen met 

beheerders én uitvoerders (naar voorbeeld stadsdeel Zuid). 
- Beheerders en hun leidinggevenden enthousiasmeren voor cursussen ecologisch 

groenbeheer en kennisdagen gedragscode Flora en Faunawet.  
- Geef Pantar en anderen die schoffelen instructies hoe ze hun werk insect- en 

plantvriendelijk kunnen doen.  
- Doe onderzoek naar de kosten van ecologische beheer met klein materieel.  

 
4.4. Betrokkenheid bewoners 

Hoe kunnen bewoners gemobiliseerd worden? In achtertuinen, binnentuinen, dakterrassen, 
geveltuinen en medebeheertuinen. 

Bewonersconsultatie 
- Schep mogelijkheden om als bewoner invloed te hebben in de keuze van een nieuwe 

boom(soort). 
 
Bewonersparticipatie 
- Operatie steenbreek biedt kansen: steeds meer binnentuinen verharden. De gemeente 

heeft hier weinig invloed op, maar via buurtwerkgroepen kunnen bewoners informatie 
krijgen over onderhoudsarme ecologische tuin. 

- Medebeheer in ecologische zones lastiger i.v.m. de benodigde kennis.  

- Veel bewoners willen ad hoc, dus niet met vaste regel maat bijdragen. Dit ook faciliteren 
(bijvoorbeeld via NL doet dagen). 

- Promoot zaden- en plantenruilbeursen met inheems zaad (www.reclaimtheseeds.nl) 
- Een startende bewonersinitiatief heeft minstens 3 jaar begeleiding nodig. Continuïteit van 

het initiatief is niet vanzelfsprekend en moet georganiseerd worden. 
- Er moet een faciliteit zijn waar bewoners bijeen kunnen komen (gezelligheid bindt). 
- Beloon participerende bewoners met een gratis bijenhotel. Bijvoorbeeld gemaakt door 

Henk Kerzaan/ DWI) 
- Een actieve bewonersgroep is vaak erg afhankelijk van 1 enthousiaste drijvende kracht. 

Dit maakt de groep kwetsbaar. Beloon bijzondere inzet  
- Zet subsidie groene daken voort. 
- Gemeente als back up voor bewoners, niet om taken ‘af te schuiven’. 
- In beheersovereenkomsten opnemen dat chemische bestrijdingsmiddelen niet zijn 

toegestaan. Uniformeer de beheersovereenkomsten van de stadsdelen. 
- Doelgroepbenadering: ook tieners willen best mee helpen in het groen, als zij een andere 

tiener als voorbeeld hebben.  
- Maak inzichtelijk welke inspanning door bewoners wanneer nodig is (differentiatie naar 

veel tijd, weinig tijd, zwaar werk, licht werk) 
- Zet lokale ambassadeurs in.Ter promotie van bijenkansen zijn bijenmakelaars 

(vrijwilligers) een aanrader. 
- Geef veel aandacht aan een goed voorbeeld op gebied van operatie steenbreek (stenen 

inruilen voor planten) of stoppen met gifgebruik. 
- Actieve bewoners certificeren voor signaleren overtredingen Flora en Faunawet. 
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Bewoners planten bollen voor bijen in het Sarphatipark 

Andere samenwerkingspartners 
- Organiseer een estafette met scholen om vlinders te spotten.  
- Zet schooltuinen breder in voor de buurt (in weekend worden ze niet gebruikt, kan 

wandelpad worden). 
- Vorm kijkgroen om naar gebruiksgroen (met name in binnentuinen). 

Woningbouwverenigingen als partner. 
- Zelfbeheer door bedrijven, die gemotiveerd zijn om zo wortels in de wijk te hebben (naar 

voorbeeld van een coffeeshop in Centrum). Bloemrijke tuin door ondernemer aftrekbaar 
bij belasting? 

- Geen gif gebruik op volkstuinen. 
- Ga meer samenwerking aan met universiteiten. 

 
Informatie en communicatie 
- Vervolgonderzoek bijen in Amsterdam (met name gericht op kwantificeren en in kaart 

brengen niet houtige drachtplanten) 
- Goed onderzoek naar de interactie tussen honing en wilde bij en vlinder (is er 

concurrentie?). 
- Map.amsterdam.nl is een mooi platform om doelgroepen te bereiken. 
- Geef bewoners informatie waar men insectvriendelijke planten en potgrond kan kopen. 
- Houd lezingen in bewonerscommissies en VvE vergaderingen; 
- Geef bijencursussen voor bewoners (zoals in stadsdeel Zuid). 
- Gemeente informeert over bijen en drachtplanten en het effect van het gebruik van 

insecticiden.  
- Maak een Amsterdamse kaart met alle groene initiatieven.  
- Symposium is een goed medium, creëer een communicatiekanaal (platform om kennis te 

kunnen blijven delen) 
- Meer informatie over bijen op plekken waar veel mensen komen (Artis, centraal station). 

Kan ook digitaal in de vorm van Qr codes in parken. 
- Adequaat omgaan met meldingen van bewoners (14020). 
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5. Media  

Vanuit de media is veel belangstelling geweest naar de resultaten van het onderzoek naar 
de wilde bijen en honingbijen. Het persbericht is opgenomen in bijlage 5. Een overzicht: 

- Parool 5 maart 2015: Bijen gedijen in Amsterdam 
- ANP 5 maart 2015: De bij gedijt goed in Amsterdam 
- AT5 5 maart 2015: Bijen houden van Amsterdam 
- NU.nl 5 maart 2015: Wereldwijd bedreigde bij gedijt in Amsterdam 
- Telegraaf 6 maart 2015: Bij gedijt in de stad 
- AD 6 maart 2015: Bijen zijn erg happy in Amsterdam 
- NL Times 6 maart 2015: Bees making a comeback in Amsterdam 
- Dutchnews 6 maart 2015: Amsterdam bee population is booming 
- Trouw 21 maart 2015: Bijenparadijs. 

Online verschenen: 

- Steeds meer bijen in Amsterdam. http://www.dichtbij.nl/amsterdam/regionaal-
nieuws/artikel/3925530/steeds-meer-bijen-in-amsterdam-.aspx 

- Amsterdam blijkt geliefd onder bijen. http://www.joop.nl/groen/detail/artikel/31082/ 
- Wereldwijd sterven bijenvolken uit, maar in Amsterdam gedijen ze juist goed. 

http://wereldnieuws.blog.nl/nederland/2015/03/05/wereldwijd-sterven-bijenvolken-uit-
maar-amsterdam-gedijen-ze-juist-goed 

- Bijen doen het opvallend goed in Amsterdam. http://dieren.blog.nl/natuur-in-
nederland/2015/03/05/bijen-doen-het-opvallend-goed-amsterdam 
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Bijlage 1: Programma minisymposium bijen en vlinders in Amsterdam 
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Bijlage 2: Deelnemerslijst 

Naam E-mail Organisatie Functie 

 Florinda Nieuwenhuis  f.nieuwenhuis@amsterdam.nl
 Gemeente 
Amsterdam 

 Beleidsmedewerker 
groen  

Sacha Hansen  s.hansen@amsterdam.nl

Gemeente 
Amsterdam 

Beleidsmedewerker 
dierenwelzijn, groen en 
duurzaamheid 

Florentijn Vos  f.vos@amsterdam.nl 
Gemeente 
Amsterdam 

Beleidsmedewerker 
ecologie 

Els Corporaal  e.corporaal@amsterdam.nl
Gemeente 
Amsterdam 

Beleidsmedewerker 
ecologie 

Geert Timmermans 
g.timmermans@amsterdam.n
l 

Gemeente 
Amsterdam 

Beleidsadviseur groen 
en ecologie 

Luc Sour  l.sour@amsterdam.nl 
Gemeente 
Amsterdam 

Beleidsmedewerker 
groen 

Abe van 't Wout  a.van.t.wout@amsterdam.nl  Gemeente 
Amsterdam 

Boswachter 
Amsterdamse Bos 

Hans Bootsma  hansbotix@hotmail.com  Vereniging "De 
Oeverlanden 
Blijven!" 

ecologisch 
groenbeheerder, NME‐
tuin‐beheerder 

Sam Juffermans  s.juffermans@amsterdam.nl  Bos en sport 
Amsterdamse Bos

Boswachter 

Wouter Moerland  moerland@bureaustadsnatuu
r.nl 

bureau 
stadsnatuur 

  

Koch Kyra  kyra.koch@uantwerpen.be  Universiteit 
Antwerpen 

  

Kees Kramer  Kees@jordaangoudenreael.nl  Wijkcentrum 
jordaan gouden 
reael 

opbouwwerker groen 

jankees boer & Elja 
van der Have 

jankeesb@gmail.com  Imkers op 
tuinpark De 
Grootebraak 

directeur 

Esther Vogelaar  esther.vogelaar@denhaag.nl  Gemeente Den 
Haag 

beleidsmedewerker 
ecologie 

Dhr. J. Molenaar  info@bijenlint.nl  Bijenstichting  Voorzitter 

Jan Kamps   w.boddeke@amsterdam.nl  Groen Nieuw‐
west 

medewerker 

Thijs Lammers  th.lammers@yahoo.nl  geen    

Ilse Chang  ilse@nmtzuid.nl  Natuur&Milieutea
m Zuid 

coordinator 

Esther Konings  esther.konings@waternet.nl  Waternet  ecologisch adviseur 

Bart Aalders  aalders.bart@gmail.com  KNNV  lid 

Carola van den Tempel  c.vandentempel@landschapn
oordholland.nl 

Landschap Noord 
Holland 

ecoloog 
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Frank Visbeen  f.visbeen@landschapnoordho
lland.nl 

Landschap Noord‐
Holland 

teammanager 
onderzoek 

Gert de Jong  g.d.c.dejong@gmail.com  Gert de Jong 
Ecologisch 
Adviesbureau 

Eigenaar 

Jet Willebrands  Henriettewillebrands@hotma
il.com  

Volkstuinder op 
Amstelglorie 

  

Van Dousselaere 
Monique 

monique.vandousselaere@sta
d.antwerpen.be  

stad Antwerpen  consulent milieu 

Margreet Zickhardt  mzickhardt@gmail.com  Amstelglorie 
Volkstuincomplex
, IVN Amsterdam 

algemeen bestuurslid 

Maaike Klumper  Mklumper@kpnmail.nl  Ilovebeeing  Imker 

H van Hilst  H.van.hilst@amsterdam.nl  'stadsdeel'zuidoo
st 

hoofdtuinman eco 

Pieter van Balkum  p.van.balkum@amsterdam.nl  Stadsdeel Zuid  Ecobeheerder/medewer
ker stad 

Olaf van Velthuijsen  o.vanvelthuijsen@rotterdam.
nl 

Gemeente 
Rotterdam 

Stadsecoloog 

Bart Nooij  b.nooij@soozamsterdam.nl  Natuur&Milieutea
m Zuid 

natuur en milieuadviseur

Aat Kruiswijk  info@aat.nu  Bee Inc.  Founder 

Herman Groen  h.groen9@chello.nl  N.B.V.Amstelland  lid redactie commissie 

Maarten Post  maarten@mpost.nl  N.B.V.Amstelland  lid 

Marleen Sijpestijn  marleen.sijpestijn@gmail.com Containing 
Mushrooms 

eigenaar 

Annemieke 
Timmerman 

a‐timmerman@hetnet.nl  Nederlandse 
Bijenhouders 
Vereniging 

secretaris Groep Noord‐
Holland 

Fred Haaijen  f.haaijen@amsterdam.nl  Stadsdeel Noord  stadsecoloog 

Richard Lenzen  richardlenzen@yahoo.nl  SPRUIT  initiatiefnemer 

Mathias Lehner  mathias@legu.nl  lehner en gunther 
architecten, 
nextcity.nl 

directeur, onderzoeker 

Jelle Harms  Jelleharms@hotmail.com  Harms 
Ruimtelijke 
Informatie 

Ruimtelijk ecoloog/ GIS 
analist 

Carol Poye  carol@blindpainters.org  Stichting de 
Blinde Schilders 

bijenbeschermer/urban 
gardener 

Marja van der Veldt  mvdveldt@hotmail.com  AVBB 
(Bijenvereniging 
Amsterdam0 

Bestuurslid 
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Ragna Hom  ragna.hom@amsterdam.nl  Stadsdeel West 
Amsterdam 

Projectleider zelfbeheer 
Afd Beheer Openbare 
Ruimte 

Pieter Enthoven  p.enthoven@amsterdam.nl  Stadsdeel 
Centrum, Directie 
Schoon & Heel 
afd. Heel Beheer 

Vakopzichter Groen en 
Spelen 

Katja van den Berg  katjavandenberg@ziggo.nl  Amstelglorie  imker 

Hans Kalliwoda  beecare@blindpainters.org  Blindpainters 
foundation 

artistic director 

Henk Kerzaan  Henk.kerzaan@dwi.amsterda
m.nl  

W & R Herstelling  Projectmanager 

Tine de Lange  tinedelange@gmail.com  Bijenberg 
Amstelglorie 
Volkstuincomplex 

Imker 

Anke Bakker  abakker@raad.amsterdam.nl  Partij voor de 
Dieren 
Amsterdam 

Duoraadslid 

Tim Blokker  t.blokker@amsterdam.nl  SDO  Teammanager Groen 

Ina Ruijter  i.ruijter@versatel.nl  AVBB  Bestuurslid 

Dorinde de Tempe  dtempe@xs4all.nl  Avbb  Bestuurslid0624090555 

Jeannette Decades  decadesj@xs4all.nl  Stichting Beelease Medewerker 

Remko van Wijk  r.van.wijk@amsterdam.nl  Stadsdeel Oost  Gebouwenbegheerder 

Madelon Kranenburg  m.kranenburg@parool.nl  Dagblad Het 
Parool 

redactie‐assistente 

Hans Ebbelaar  H.Ebbelaar@amsterdam.nl  stadsdeel Noord  coordinator groen 

B.Koppers  b.koppers@amsterdam.nl  stadsdeel West  Senior Toezichthouder 
Groen en Bomen 

Dirk Dekker  info@beelease.nl  Stichting Beelease Voorzitter 

Norinda Fennema  fen2@live.nl  Red de wilde Bij 
(bijenmakelaar), 
volkstuinpark De 
Eendracht 
(natuurlijk 
tuinieren) en 
imker 

'bijenmakelaar', 
projectleider Natuurlijk 
Tuinieren, imker 

Anita van Veelen  anitavanveelen@gmail.com  Smartbeeing  Imker 

Fausa Ruth Hoop  fausaruth@hotmail.com  NBV Amstelland    

Klaas W. van der Lee  Kwvanderlee@gmail.com  Imker, lid 
Amstelland 

  

Mirjam Goris  mirjam.goris@hotmail.com  Nbv asmtelland  lid 
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Cor Vonk Noordegraaf  cvonknoordegraaf@hetnet.nl  NBV Amstelland  2e voorzitter, 
gepensinoneerd 
wetensch. onderzoeker 

M. Schliesser Krieger  mkmail130@yahoo.com  PR consultant  communicatie advies 
o.a. Stadsdeel Zuid en 
IVN 

Harry de Vries  h.de.vries@amsterdam.nl  Ruimte en 
Duurzaamheid 

Teamleider Team 
Leefomgeving 

Jurriaan Koole  j.koole@amsterdam.nl  Ruimte en 
Duurzaamheid 

Adviseur 

Paul Heuberger  p.heuberger@amsterdam.nl  B&O  Bestuursadviseur 

M.de.baare  m.de.baare@amsterdam.nl  gemeente  directie houder groen 

Soesja van Gelderen  soesjavg@gmail.com  De Gezonde Stad  Trainee 

Els de Vos  njbb@xs4all.nl  Natuur, je beste 
buur 

coordinator vrijwilligers 

Ko Veltman  kosan@telfort.nl  IVN en 
bijenvereniging 
Amsterdam 

vrijwilliger 

René Genet  renegenet@gmail.com  Amsterdamse 
honing 

Imker 

Joost Witteborg  j.witteborg@amsterdam.nl  Stadsdeel Zuid  Procesmanager groen 

Oscar Vrij  vrij@kabokkel.nl  AVBB & 
Bijeneiland 

voorzitter a.i. AVBB & 
imker 

Ron Huisman  ron.huisman@gmail.com  Woonstichting De 
Key 

Projectmedewerker 

Auke Brouwer  a.brouwer@amsterdam.nl  Ruimte en 
duurzaamheid 

ecoloog 

Bart Nooij  b.nooij@soozamsterdam.nl  Natuur&Milieutea
m Zuid 
St. SOOZ 

 Groen opbouwwerker 

Brigitta Huigsloot  rozenroog@gmail.com   Rozenrood 
Natuuractiviteiten

natuurpedagoog 

Anneke Blokker  a.blokker@amsterdam.nl  Ruimte en 
Duurzaamheid 

stadsecoloog 

Vincent Driest  vdrie@upcmail.nl      imker Gaasperplas Adam 
ZO 

Nienke Kwikkel  kwikkel@anmec.nl   Anmec    

Melvin Stigter  M.Stigter@amsterdam.n   Groen 
Amsterdam 
Noord 

Coördinator 
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Bert Kuit  natuurlijktuinieren@me.com   Bond van 
Volkstuinders 

portefeuille groenzaken 
en promoot voor de 
Bond van Volkstuinders 
o.a. het Natuurlijk 
Tuinieren 

Geert van Kerckhoven  gevank@gmail.com   WellBeeing.org   imker 

Douwe Vastenburg         student Toegepaste 
biologie  

Jacqueline van Oranje  vredenu@hotmail.com  

  
Imker en bijenmakelaar 

Carolien de Jong  dejong.c@kpnplanet.nl      Imker 
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Bijlage 3: Overzicht flitspresentaties 

De inhoud van de flitspresentaties zijn te vinden op http://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-
tijd/groen-natuur/ecologie/. Hieronder een samenvatting. 

Jet Willebrands: Kweken van bloemenzaden op volkstuinencomplex 
Amstelglorie 

Monique van Dousselare: Bijenkasten en beleid in Antwerpen 

Aat Kruiswijk:   BeeInc en bijenkristallen op schooltuinen 

Annemieke Timmerman: Insectentuin op het A. Roos schooltuincomplex 

Richard Lenzen:  Spruit inc; Bijeneducatie op scholen 

Hans Kaliwoda:   Bijenbeschermingszone in de Staatsliedenbuurt 

Henk Kerzaan:  DWI maakt bijenhotels 

Dirk Dekker:   BeeLease; bedrijven sponsoren bijenkasten 

Soesja van Gelderen:  Website Into the wild bees en gebruik van inheemse planten 

Ko Veltman:   Educatie kinderen op schooltuin in Noord; bijentuin 

Herman Groen:  Urban beekeeping/ buckfast bijen  

Brigitta Huigsloot: Houdt in mei Pimp je geveltuindag om de geveltuinen bij- en 
vlindervriendelijker te maken 
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Bijlage 4: Overzicht actoren 

- Vlinderstichting: Idylle bij de sportparken in de Watergraafsmeer, beheerd door Natuur, je 
beste buur. 

- Imkers en imkerverenigingen: 
o Amsterdamse Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt (AVBB) 
o Imkervereniging Waterland 
o Imkervereniging Amstelland 
o Bijenpark Geuzenveld 

- Andere initiatieven gericht op (honing)bijen en vlinders: 
o BeeLease 
o BeeInc 
o Wellbeing 
o Smartbeing 
o I love being 
o Business4bees 
o Beecare 
o Onderzoeksinstituten 
o Vlinderstichting 

- Bijenmakelaars: 40 bewoners die zich inzetten voor een wilde bij-vriendelijke buurt 
(initiatief stadsdeel Zuid, IVN Amsterdam, Natuur- en milieuteams Zuid) 

- Natuur- en milieu organisaties en vrijwilligers: 
o IVN Amsterdam 
o River of herbs 
o Natuur en milieuteams Zuid 
o ANMEC 
o KNNV 
o De gezonde stad 
o Greenpeace 
o Hortus 
o Landschap Noord-Holland 
o NJBB 

- Gericht op tuinieren 
o Volkstuinencomplexen (o.a.De Eendracht, Amstelglorie) 
o Moestuinen (Zuidmoes, Almatuin, Tuinen van West, Oost- Indisch Groen) 
o Schoolwerktuinen, kinderboerderijen.  

- Gericht op beheer 
o Stadsdelen 
o Sportparken 
o Amsterdamse Bos 
o Haven Amsterdam 
o Gemeente Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Antwerpen  
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Bijlage 5: Persbericht 

 
Persbericht Minisymposium Bijen en vlinders in Amsterdam 
 
Datum en tijd:  donderdag 5 maart, 12.30 - 17.00 uur 

Locatie:   Stayokay, Timorplein 21, Amsterdam 

Op het minisymposium Bijen en vlinders in Amsterdam worden de volgende 
onderzoeksresulaten bekend gemaakt. 

Het gaat slecht met de wilde bijen in Nederland. De helft van de 350 in Nederland levende 
bijen staat op de Rode Lijst en is ernstig bedreigd. 

In 2014 is de gemeente Amsterdam gestart met het onderzoek naar de stand van de wilde 
bijen. Op ongeveer tachtig plaatsen verspreid over de stad is in opdracht van de gemeente 
door Arie Koster onderzoek gedaan. Deze tachtig plaatsen zijn in de periode 1998-2000 ook 
door hem op het voorkomen van wilde bijen onderzocht. De resultaten van beide 
onderzoeken zijn met elkaar vergeleken. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt die positief 
te zijn. Telde de gemeente Amsterdam in 2000 nog 51 soorten wilde bijen en hommels, in 
2014 waren dat er 61. Zo zijn de grote klokjesbij, gedoornde slakkenbij  en tronkenbij nieuwe 
soorten. Waren in 2000 nog sommige soorten schaars zoals de gewone sachembij, in 2014 
vlogen deze talrijk rond. 

Ook is er in 2014 gestart met onderzoek naar de draagkracht voor de honingbij in 
Amsterdam. Het blijkt dat er ruim achthonderd bijenkasten verspreid over de gemeente 
staan. Zo staan er kasten bij bewoners op het dak, op daken van hotels, kantoren en 
bedrijven, in volkstuinen, speciale bijenparken en stadsparken. Daarnaast is er gekeken in 
relatie tot het vliegbereik van de honingbij waar de belangrijkste drachtplanten in Amsterdam 
staan. Voor de bomen in de openbare ruimte is dit inmiddels uitgezocht, zijn de belangrijkste 
nectarbomen in het voorjaar, zomer en najaar bepaald en waar deze in de gemeente zijn 
aangeplant. Dit onderzoek wordt in 2015 nog verder uitgebreid met andere soorten 
drachtplanten, als bollen, klimplanten en struiken. 

 

De resultaten van beide onderzoeken zijn verwerkt in interactieve kaarten. 

Voor het onderzoeksresultaat wilde bijen zie: maps.amsterdam.nl/bijen 

Voor het onderzoeksresultaat honingbijen zie: maps.amsterdam.nl/honingbijen 

Waar in agrarische gebieden wilde bijen het steeds moeilijker krijgen, lijkt Amsterdam meer 
en meer een geschikt biotoop te worden. Waar veel soorten wilde bijen vliegen is de 
biodiversiteit groot.  
De stand van de wilde bij is daarbij een goede graadmeter voor de ecologische rijkdom van 
Amsterdam. Amsterdam blijkt dus steeds belangrijker te worden voor de biodiversiteit. 

Het groen in en om de stad vervult daarin een cruciale rol: het is niet alleen ‘de tuin’ van de 
Amsterdammer maar ook het leefgebied van de wilde flora en fauna. 
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Zo vormt het groen in de Hoofdgroenstructuur, de Amsterdamse Ecologische Structuur in 
combinatie met de vele bomen, het kleinschalige groen in de woonbuurten, sportparken, 
volkstuinen, geveltuinen, particuliere tuinen etc. de basis voor een zeer geslaagde 
combinatie van wonen, werken, recreatie en natuur. 
Daarnaast is er de afgelopen tien jaar een omslag gemaakt om het Amsterdamse groen 
anders in te richten en te beheren, zo zijn er op verschillende plekken in de stad wilde 
bloementuinen aangelegd, is er bepaald dat de Amsterdamse Ecologische Structuur ook 
ecologisch wordt beheerd, wordt er door de gemeente geen gif meer gebruikt in het beheer 
van het openbare groen en zijn er specifiek voor de bijen in de stad projecten uitgevoerd en 
gestart (*). 
 


