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31.  Inleiding

Met	een	zeer	uitgebreide	set	aan	data	van	de	groene	infra-
structuur	is	een	onderzoek	uitgevoerd	door	Wageningen	
Environmental	Research	(wur)	in	samenwerking	met	
Coördinatiepunt	Landschapsbeheer	Brabants	Landschap	en	
de	coördinator	van	het	Bijenlandschap	West-Brabant.	Deze	
opdracht is gefinan cierd door samenwerkende partners in 
het	Bijenlandschap	West-Brabant.

In	de	hoofdnotitie	‘Ruggengraat	van	het	Bijenlandschap	in	
West-Brabant:	een	analyse	van	de	huidige	situatie	en	
aanbevelingen voor versterking’ worden de resultaten van 
het onderzoek gepresenteerd.

Het	resultaat	bestaat	uit	habitatkaarten	met	de	bouwstenen	
van het bijenlandschap voor de afzonderlijke bestuivers-eco-
profielen in de regio. Ook zijn de Bed-en Breakfast-gebieden 
gebieden van de afzonderlijke bestuivers-ecoprofielen in één 
kaartbeeld over elkaar gelegd, die potentiële soortenrijke 
‘hotspots’	laat	zien.	Deze	kaarten	zijn	in	een	workshop	met	
de deelnemende organisaties besproken en zijn voorzien van 
feed back op de resultaten. Over het algemeen werd het beeld 
herkend en werden er waardevolle suggesties gedaan voor het 
verbeteren van de habitatkaart.

De	kaarten	vormen	een	goede	basis	om	per	gemeente	een	
werkkaart/actieprogramma te maken voor wilde bestuivers. Op 
deze werkkaarten is aangegeven waar het beste maatregelen 
genomen kunnen worden die effectief zijn voor de versterking 
van het leefgebied van wilde bestuivers en honingbijen en waar 
het zinvol is om verbindingen te versterken om een aaneenge-
sloten	leefgebied	te	creëren.	Een	aaneengesloten	netwerk	voor	
wilde bestuivers is namelijk de hoofdoelstelling van het project.

Bij de instandhouding en versterking van dit netwerk kunnen 
heel veel partners een bijdrage leveren zoals gemeenten, water-
schap, drinkwaterbedrijven, bedrijfsleven, terreinbeherende 
organisaties,	woningbouwcoöperaties,	imkerverenigingen,	
agrariërs,	burgers	en	vrijwilligers.	Dit	kan	ondersteund	worden	
door wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de 
maatregelen.

Voor	iedere	gemeente	is	op	basis	van	de	analyse	van	de	wur 
een werkkaart opgesteld. Op deze werkkaart zijn een aantal 
acties aangegeven en deze acties worden in deze notitie op 
hoofdlijnen	toegelicht.	Een	verdere	verdiepingsslag	is	nodig	
om tot een concreet werkplan met begroting te komen. Iedere 
organisatie heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid. 
Ondersteuning	is	mogelijk	vanuit	Bijenlandschap	West-Brabant	
en	het	Coördinatiepunt	Landschapsbeheer	van	het	Brabants	
Landschap.

In	2021	wordt	de	website	www.bijenlandschapwestbrabant.nl
gelanceerd.	Deze	website	zal	voor	alle	doelgroepen	iets	te	
bieden hebben waardoor iedereen een bijdrage kan leveren 
aan het optimaliseren van het netwerk voor wilde bestuivers in 
West-Brabant	maar	ook	daarbuiten.
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4 2.  Bijvriendelijk wegbermbeheer

Duizenden	kilometers	wegbermen	dooraderen	het	agrarisch	
gebied.	Het	zijn	vaak	de	laatste	toevluchtsoorden	voor	wilde	
bestuivers. Succesfactoren voor wilde bijen zijn ondermeer de 
combinatie van voldoende bloemen en open, zanderige plek-
ken	(voedsel	en	nestgelegenheid).	
Een	aantal	handvatten	voor	insectenvriendelijk	beheer	zijn:
•	 Hoe	minder	maaien	hoe	beter.
•	 Maai	gefaseerd	en	voer	het	maaisel	af.	Bij	iedere	maaibeurt	
minimaal	20%	laten	staan.
•	 Bermen	niet	klepelen.	
•	 Stem	het	maaibeheer	af	op	de	weersomstandigheden,	waar-
door bijvoorbeeld in een laat voorjaar later wordt gemaaid dan 
in een vroeg voorjaar.
•	 Gebruik	geen	gewasbeschermingsmiddelen,	uitgezonderd	
voor de beheersing van invasieve exoten.
•	 Laat	geen	slootmaaisel	of	bagger	op	de	berm	liggen.

Als	het	gaat	om	het	benutten	van	potenties	en	beperking	van	
kosten kunnen de volgende handvatten worden toegepast in de 
keuze	van	wel	of	geen	ecologisch	bermbeheer:
•	 Brede	wegbermen	(minimaal	3	meter	breed)	langs	rustige	
wegen en weinig obstakels in de vorm van bomen en/of berm-
palen bieden de beste kansen voor de minste kosten;
•	 Stop	in	buitengebied	met	het	maaien	direct	rond	de	bomen.	
Grote	kostenbesparing,	geen	maaischade	en	kleine	ruigte	
direct rond de boom die zorgt voor meer biodiversiteit;
•	 Smalle	wegbermen	langs	drukke	wegen	die	vaak	kapot	
worden gereden bieden weinig potentie voor ecologisch 
waardevolle bermen.

Geroerde grond
Wegbermen	kunnen	periodiek	geroerd	worden	in	verband	met	
de aanleg van kabels en leidingen. In ecologisch beheerde ber-
men zullen deze plekken vanzelf weer dichtgroeien en het losse 

en kale zand geeft ook tijdelijk ruimte voor insecten zoals wilde 
bijen en kevers. Op locaties waar verwacht wordt last te gaan 
krijgen van ongewenste kruiden zoals akkerdistel en dergelijke
kunnen	de	open	plekken	wel	direct	ingezaaid	worden.	Het	
beste is te kiezen voor inzaaien met witte of rode klaver of een 
combi daarvan. 

Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups
Het	bestrijden	van	de	eikenprocessierups		begint	bij	het	
creëren	van	biodiversiteit.	Kort	samengevat:	het	creëren	van	
een natuurlijke omgeving waarin de eikenprocessierups geen 
overlast kan veroorzaken. 

Omdat het vaak niet mogelijk of wenselijk is om in korte tijd 
het bestaande bomenbestand van zomereiken ingrijpend aan 

Bloemrijke bermen en randen langs 

beplantingen met zomereik kunnen 

insecten aantrekken voor natuurlijke 

bestrijding van de eikenprocessierups
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te passen kan ingezet worden op het creëren van een goed 
leefgebied voor natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, 
zoals	vogels	en	insecten.	Het	is	dus	van	groot	belang	dat	het	
gebied rondom de eiken een geschikte biotoop is voor deze 
natuurlijke vijanden. Bloemrijke bermen kunnen hier een 
bijdrage	aan	leveren.	Evenals	het	inzaaien	van	meerjarige	bijen-
randen op aanliggende landbouwgronden. 

 

Grijze zandbij (Foto Aad van Diemen) Op smalle bermen langs drukke wegen is het rendement van ecologisch bermbeheer beperkt

Op brede bermen langs rustige wegen kan met ecologisch bermbeheer tegen de 

laagste kosten het meeste ecologische rendement worden behaald



6 3.  Bijvriendelijk dijkbeheer

In	het	West-Brabantse	zeekleigebied	liggen	honderden	kilo-
meters	aan	dijken.	Een	deel	zijn	primaire	dijken	met	een	water-	
kerende	functie.	Een	groot	deel	bestaat	uit	dijken	die	deze	
functie niet meer hebben, de zogenaamde ‘slapersdijken’. Op 
deze dijken zijn meer mogelijkheden qua inrichting en beheer. 
Het	project	‘Rijke	Dijken	van	de	Delta’,	waarbij	ook	dijken	
in	West-Brabant	worden	onderzocht,	wijst	uit	dat	sommige	
dijken ook veel te bieden hebben op het gebied van insecten, 
in	het	bijzonder	voor	wilde	bijen.	Het	blijkt	dat	de	extensief	
beheerde slaperdijken een toevluchtsoord bieden aan bijzon-
dere soorten die het elders in het landschap moeilijk hebben 
De	aanwezigheid	van	plekken	waar	vegetatie	en	bodem	gro-
tendeels met rust gelaten worden, is van essentieel belang om 
kritische soorten de kans te geven populaties op te bouwen 
in landbouwgebieden. In vergelijking met wegbermen zijn de 
dijken	met	een	breedte	van	20-30	meter	ook	heel	robuust	en	zij	
vormen samen met de kreken het groenblauwe netwerk in het 
zeekleigebied. 

In het onderzoek wordt onderzocht welke factoren bepalend 
zijn	voor	de	soortenrijkdom.	Denk	daarbij	aan:	expositie	ten	
opzichte van het zuiden, vegetatiestructuur, aanwezigheid van 
kale	grond	en	kruidenrijkdom.	De	resultaten	uit	het	onderzoek	
kunnen gebruikt worden om de inrichting en het beheer van 
dijken	ten	behoeve	van	wilde	bestuivers	te	verbeteren.	Eind	
2021	zal	het	onderzoek	afgerond	zijn.

Meer informatie over project ‘Rijke dijken van de Delta’

https://www.bestuivers.nl/dijkenproject

Sinusbeheer op primaire waterkering (Foto Waterschap Brabantse Delta)

Primaire keringen moeten geheel uit grasland bestaan. Door een goed maaibeheer kunnen zeer bloemrijke vegetaties ontstaan. 

Aanplant van struiken of verruigging is niet mogelijk. 
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De zogenaamde ‘slapersdijken’ zijn zeer waardevol voor wilde bestuivers. In gebieden met veel slapersdijken is vaak enorm veel variatie aanwezig in begroeiingstypen 

en dat zorgt voor een rijk insectenleven

Bemeste dijken met intensieve schapenbegrazing hebben weinig te bieden voor insecten Ruige dijken die periodiek worden gemaaid zijn waardevol voor insecten

D
ijk

be
he

er



8 4.  Stimuleren aanleg bijenranden op 
  landbouwgronden

Bloemrijke randen en zonnebloemranden kansrijk
Het	grootste	deel	van	het	buitengebied	kent	een	agrarisch	
gebruik en is over het algemeen een woestijn voor wilde be-
stuivers.	Door	gerichte	maatregelen	die	inpasbaar	zijn	in	het	
bedrijf kunnen veehouders en akkerbouwers een stimulans 
geven	aan	het	insectenleven	op	hun	bedrijf.	Daarbij	ligt	het	
accent	op	het	inzaaien	en	beheren	van	allerlei	typen	randen	of	
vogelakkers/natuurbraakstroken.	De	vogelakker	die	voor	75%	
bestaat	uit	luzerne	en/of	rode	klaver	en	voor	25%	uit	bloem-
rijke natuurbraakstroken is zeer waardevol voor insecten. In 

Friesland zijn op vogelakkers en in randen 7 hommelsoorten 
aangetroffen.	En	dat	is	een	goede	score	als	je	bedenkt	dat	er	in	
Nederland	tegenwoordig	zo’n	20	soorten	voorkomen.	Naast	het	
aantal soorten waren de aantallen ook heel hoog in Friesland. 
Bloemrijke randen in de vorm van een botanische hooiland-
rand	(bloemenrand	langs	weiland)	of	een	wilde	bijenrand	
trekken veel insecten aan. Belangrijk bij deze randen is dat ze 
ingezaaid worden met soorten die van nature in het gebied 
voorkomen. Veel toegepaste mengsels die heel bloemrijk zijn, 
maar hoofdzakelijk bestaan uit uitheemse soorten, hebben 
voor wilde bijen niet veel te bieden. Samen met de wur zijn 
mengsels samengesteld.

Henk Blom, bijenhouder en bestuurslid 

ANV tussen Baronie en Markiezaat 

is de grote promotor van de 

zonnebloemranden langs maispercelen 

(foto BNDeStem)



9

La
nd

bo
uw

gr
on

de
n

Een	ontwikkeling	die	in	opmars	is,	is	het	inzaaien	van	randen	
met zonnebloemen langs maispercelen. In de gemeente 
Lochem	ligt	al	75	km.	In	West-Brabant	zijn	de	eerste	zonne-
bloemranden	ingezaaid	in	het	werkgebied	van	Agrarische	
Natuurvereniging	tussen	Baronie	en	Markiezaat.	Deze	anv zal 
de	komende	jaren	experimenteren	met	dit	type	rand.	De	zonne-
bloemen	zijn	vooral	aantrekkelijk	voor	hommels.	De	komende	
jaren	wordt	in	West-Brabant	nader	onderzoek	uitgevoerd.

Tijdelijk voedsel op boomkwekerijen
Op boomkwekerijen liggen er grote gedeelten tijdelijk braak. In 
het	boomteeltgebied	van	Zundert	zijn	steeds	meer	boomkwekers	
die	deze	braakstroken	inzaaien	met	een	mengsel.	Het	toe-

gepaste	mengsel	kon	verbeterd	worden.	Bijenlandschap	West-
Brabant heeft in overleg met Treeport en de wur een aangepast 
zaadmengsel samengesteld zodat het nog aantrekkelijker 
wordt voor wilde bestuivers.

Natuurlijke plaagbestrijding
Vanuit diverse organisaties is of wordt onderzoek uitgevoerd 
naar	het	effect	van	randen	op	natuurlijke	plaagbestrijding.	Een	
van	de	projecten	is	het	Interreg-project	‘FABulous	Farmers’. 
Met	behulp	van	dit	project	wil	men	landbouwers	minder	
afhankelijk maken van externe input door het gebruik van 
Functionele	AgroBiodiversiteit	(FAB)	aan	te	moedigen.

Bijenmengsel in boomkwekerij (Foto Jolanda van Hasselt)



10 Subsidies
Voor	de	aanleg	en	het	beheer	van	vogelakkers	en	diverse	typen	
bijenranden zijn er subsidiemogelijkheden in het kader van de 
landelijke Subsidieregeling agrarisch natuur- en landschapsbe-
heer (anlb),die	uitgevoerd	wordt	door	de	Collectieven	voor	
agrarisch	natuurbeheer	en	de	Stimuleringsregeling	Landschap.	
Aan	deze	laatste	regeling	nemen	vrijwel	alle	gemeenten	in	
West-Brabant	deel.

Meer informatie over de Stimuleringsregeling Landschap: 
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/stimuleringsregeling_

landschap_noord_brabant_subsidie_20071

Meer informatie over ANLB:

https://anbbrabant.nl/

Meer informatie over Interreg-project FABulous Farmers
https://www.fabulousfarmers.eu/nl

Natuurbraakstroken 

in vogelakkers

Wilde bijenrand  
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Zonnebloemen langs mais

Bloemrijke randen langs landbouwgronden



12 5.  Bijvriendelijk beheer zandwegen en 
  aanleg bijenranden langs zandwegen

Zandwegen	zijn	belangrijk	voor	de	biodiversiteit	in	het	
agrarische	gebied.	Dit	blijkt	uit	een	onderzoek	van	Advies-
bureau	Ecologica	in	opdracht	van	Brabants	Landschap.	Als	
indicatoren voor biodiversiteit is gekeken naar de aanwezige 
wilde bijen, dagvlinders, sprinkhanen, angeldragende wespen 
en vogels. In het onderzoek zijn in totaal 183 soorten aangetrof-
fen. Talrijk waren bijensoorten, waarvan er 68 konden worden 
vastgesteld,	zoals	de	zeldzame	Rinks	maskerbij	en	de	vrij	
zeldzame kleine tuinmaskerbij. Onder de 22 waargenomen 
dagvlindersoorten en 12 sprinkhaansoorten bevonden zich 
kleine parelmoervlinder, snortikker en sikkelsprinkhaan. 
Tijdens het onderzoek zijn op de zandwegen zelf of in de 
bermen ernaast 33 vogelsoorten waargenomen, waaronder 
patrijs, geelgors, grasmus, kneu, gele kwikstaart en roodborst-
tapuit. 

Als	lijnvormig	element	kunnen	zandwegen	met	goed	ontwikkel-
de bermen functioneren als leefgebied of als verbin ding tussen 
natuurgebieden. Uit onderzoek komt naar voren dat structuur-
rijke bermen met bomen, struiken en een kruidenrijke vegeta-
tie een hoge soortenrijkdom bevatten. Variatie in structuur en 
vegetatie	zijn	essentieel,	net	als	het	behoud	van	het	zand.	Dus	
niet een zandweg met halfverharding zoals bij voorbeeld puin. 
Bij de onderzochte zandwegen was het aantal vastgestelde 
soorten duidelijk hoger dan langs de onderzochte asfaltwegen. 
Bij	de	zandwegen	waren	48%	meer	soorten	aanwezig.

Naast	behoud	en	ontwikkeling	van	structuurrijke	bermen	
kunnen langs de zandwegen waar de bermen smal zijn of alleen 
bestaan uit beplanting op aangrenzende landbouwgronden 
bloemrijke mengsels worden ingezaaid met inheemse ter 
plaatse	thuishorende	soorten.	Dus	geen	mengsels	die	zich	
vooral richten op honingbijen.

Meer informatie over bijen en zandwegen: 
https://www.brabantslandschap.nl/assets/Uploads/Ecologica-
Zandwegen-Noord-Brabant.pdf
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/wp-content/uploads/
sites/18/2019/10/BMF_Handreiking_Zandpaden.pdf
  

Zandwegen met bloemrijke bermen en veel variatie in de begroeiing zijn het meest waardevol voor wilde bijen
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Bijenrand langs zandweg met bomen heeft grote meerwaarde

De meeste wilde bijen maken een nestholte in de grond     

Veldhommel (Foto Aa van Diemen)
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14 6.  Bijvriendelijk beheer ecologische 
  verbindingszones

In Brabant ligt een netwerk van ecologische verbindings-
zones	(evz’s)	die	de	verbindingen	vormen	tussen	de	grotere	
natuurgebieden.		De	belangrijkste	inrichtingsmodellen	zijn	
‘Nat	kralensnoer’	en	‘Moeraszone’.	Aan	beide	modellen	zijn	
doelsoorten	gekoppeld	zoals	amfibieën	of	moerasvogels.	Wilde	
bijen worden nooit als doelsoort genoemd terwijl met name het 
model nat kralensnoer met een variatie aan diverse ecotopen 
(bloemrijk	grasland,	struweel,	poel	en	moeras)	heel	waardevol	
voor wilde bijen kan zijn. 

Voor de evz’s gelden eigenlijk dezelfde uitgangspunten als 
voor	de	wegbermen.	Evz’s	bieden	door	hun	breedte	en	het	
naast elkaar voorkomen van diverse ecotopen nog veel meer 
mogelijkheden	dan	de	relatief	smalle	wegbermen.	Er	zijn	meer	
mogelijkheden voor gefaseerd beheer en er kunnen door het 
gefaseerd beheer mooie overgangen worden gecreëerd die 
ecologisch heel waardevol zijn.

Bij grotere oppervlaktes met bloemrijk grasland in de evz kan sinusbeheer worden toegepast 

(Foto Waterschap Brabantse Delta)

In evz’s zijn veel mogelijkheden voor ontwikkeling van 

geleidelijke overgangen die ecologisch zeer waardevol zijn
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EVZ’s kunnen door hun variatie aan ecotopen en een goed beheer heel waardevol zijn als leefgebied en verbindingszone voor wilde bestuivers E
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16 7.  Versterking leefgebied bijen op erven,
  bedrijven- en recreatieterreinen

In het buitengebied liggen verspreid allerlei kleine gebiedjes 
die niet landbouwkundig gebruikt worden die door een goede 
inrichting en een goed beheer waardevol kunnen zijn voor 
wilde	bestuivers.	Het	kan	gaan	op	een	klein	gebiedje	van	de	
overheid, een bedrijventerrein of een perceel landbouwgrond 
van een particulier die er iets moois van wil maken. 

Het	is	vaak	de	afwisseling	van	diverse	ecotopen	(	struweel,	
bos,	ruigtes	en	bloemrijk	grasland)	waardoor	deze	gebieden	
in potentie waardevol zijn voor insecten. Om deze potenties 
voldoende te ontwikkelen kunnen aan aantal tips worden 
benoemd:
•	 Zorg	voor	voldoende	bloemrijk	grasland	met	inheemse	
planten en maai het bloemrijk grasland maximaal 2x per jaar en 
laat	bij	elke	maaibeurt	minimaal	20%	staan.
•	 Zorg	voor	open	zandige	plekjes	waar	de	bijen	hun	nestholte	
kunnen maken en plaats een bijenhotel. Sommige wilde bijen 
maken een nest in de grond en sommige gebruiken gaten in 
hout of stengels.
•	 Gebruik	bij	aanplant	van	bomen	en	struiken	inheemse	
soorten en zorg dat er gedurende een lange periode iets te 
halen is voor bijen. Voor bijen aantrekkelijke inheemse struik- 
en boomsoorten zijn ondermeer vuilboom, wilg, esdoorn, linde, 
meidoorn, lijsterbes en veldesdoorn.

Meer informatie over bijen op bedrijventerrein en in tuinen:

https://www.bijenlandschap.nl/zet-je-in

Meer weten: Installeer de BijerBij app

Particulier heeft perceel landbouwgrond omgetoverd tot
een bijenparadijs met inheemse bomen en veel bloemen
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Een aantal bijensoorten profiteren van een bijenhotel Op overhoeken op bedrijventerrein liggen veel mogelijkheden om het leefgebied 

van bijen te verbeteren. Zorg vooral voor veel inheemse bloemen

Golfbanen kunnen zeer waardevol zijn voor insecten als er maar 

voldoende bloemrijke vegetaties zijn die extensief gemaaid worden en 

inheemse bomen en struiken op het terrein voorkomen
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198.  Kaarten aanbevelingen gemeenten

In dit hoofdstuk vindt u per gemeente steeds twee kaarten met 
analyses	en	aanbevelingen.	De	eerste	kaart	geeft	de	analyse	
en de globale aanbevelingen van wenr	(Wageningen	Environ-
mental	Research).	Zie	voor	de	achtergronden	de	notitie	
‘Ruggengraat	van	het	Bijenlandschap:	een	analyse	van	de	huidige 
situatie en aanbevelingen voor versterking’. 
De	tweede	is	een	werkkaart	met	aanvullingen	vanuit	het	
Coördinatiepunt	Landschapsbeheer	Brabants	Landschap	en	
Bijenlandschap	West-Brabant.	
De	gemeenten	komen	aan	bod	op	alfabetische	volgorde:

•	 Alphen-Chaam	 	 20
•	 Baarle-Nassau		 	 22
•	 Bergen	op	Zoom	 24
•	 Breda		 	 	 	 26
•	 Drimmelen		 	 	 28
•	 Etten-Leur		 	 	 30
•	 Gilze	en	Rijen		 	 32
•	 Halderberge		 	 34
•	 Moerdijk			 	 	 36
•	 Roosendaal			 	 38
•	 Rucphen			 	 	 40
•	 Steenbergen		 	 42
•	 Woensdrecht		 	 44
•	 Zundert		 	 	 	 46
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20 B&B-combinatie van 

ecoprofielen, inclusief 

ecoprofiel ‘Bos’

B&B-gebied voor 1 ecoprofiel

B&B-gebied voor 2 ecoprofielen

B&B-gebied voor 3 ecoprofielen

B&B-gebied voor 4 ecoprofielen

B&B-gebied voor 5 ecoprofielen

verbindend landschap

Beschermen/versterken leef-

gebieden

Behoud en optimaliseer

beheer sterk leefgebied met 

B&B voor 3, 4 of 5

ecoprofielen

Verbinden leefgebieden/B&B’s

Verbind B&B-gebieden van 

verschillende netwerken met 

graslandverbinding

Verbind B&B-gebieden van ver-

schillende netwerken met gras-

landverbinding en met grasland-

verbinding met bomen/struiken 

indien passend

Verbind B&B-gebieden binnen 

een netwerk met grasland-

verbinding
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Legenda

Stimuleren bij-vriendelijk beheer zandwegen 

en aanleg bijen-randen langs zandwegen

Stimuleren bij-vriendelijk beheer 

ecologische verbindingszones

Voorkeursgebieden voor aanleg 

bijenranden op landbouwgronden
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verschillende netwerken met 

graslandverbinding

Verbind B&B-gebieden van ver-

schillende netwerken met gras-

landverbinding en met grasland-

verbinding met bomen/struiken 

indien passend

Verbind B&B-gebieden binnen 

een netwerk met grasland-

verbinding
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Legenda

Stimuleren bij-vriendelijk beheer 

zandwegen en aanleg bijenranden 

langs zandwegen
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Voorkeursgebieden voor 

aanleg bijenranden op

landbouwgronden
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B&B-gebied voor 5 ecoprofielen

verbindend landschap

Beschermen/versterken leefgebieden

Behoud en optimaliseer
beheer sterk leefgebied met 

B&B voor 3, 4 of 5
ecoprofielen

Sterke leefgebieden op overgang 
klei	en	zand:	grote	diversiteit	

bestuivers te verwachten

Verbinden leefgebieden/B&B’s

Verbind B&B-gebieden van 
verschillende netwerken met 
graslandverbinding

Verbind B&B-gebieden van ver-
schillende netwerken met gras-
landverbinding en met grasland-
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Legenda

Stimuleren bij-vriendelijk

dijkbeheer

Stimuleren bij-vriendelijk beheer 

ecologische verbindingszones

Voorkeursgebieden voor 

aanleg bijenranden op

landbouwgronden
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ecoprofiel ‘Bos’
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Behoud en optimaliseer

beheer sterk leefgebied met 

B&B voor 3, 4 of 5
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verschillende netwerken met 
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schillende netwerken met gras-
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indien passend

Verbind B&B-gebieden binnen 

een netwerk met grasland-

verbinding

Legenda

Stimuleren bij-vriendelijk 

dijkbeheer

Stimuleren bij-vriendelijk beheer 

ecologische verbindingszones

Voorkeursgebieden voor 

aanleg bijenranden op

landbouwgronden (dijken 

zijn	apart	benoemd)
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Stimuleren bij-vriendelijk beheer 

zandwegen en aanleg bijen-

randen langs zandwegen

Stimuleren bij-vriendelijk beheer 

ecologische verbindingszones

Voorkeursgebieden voor 
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ecoprofiel ‘Bos’
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B&B-gebied voor 2 ecoprofielen

B&B-gebied voor 3 ecoprofielen

B&B-gebied voor 4 ecoprofielen

B&B-gebied voor 5 ecoprofielen

verbindend landschap

Beschermen/versterken leefgebieden

Behoud en optimaliseer
beheer sterk leefgebied met 

B&B voor 3, 4 of 5
ecoprofielen

Sterke leefgebieden op overgang 
klei	en	zand:	grote	diversiteit	

bestuivers te verwachten

Verbinden leefgebieden/B&B’s

Verbind B&B-gebieden van 
verschillende netwerken met 
graslandverbinding

Verbind B&B-gebieden van ver-
schillende netwerken met gras-
landverbinding en met grasland-
verbinding met bomen/struiken 
indien passend

Verbind B&B-gebieden binnen 
een netwerk met grasland-
verbinding
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Stimuleren bij-vriendelijk 

dijkbeheer

Stimuleren bij-vriendelijk beheer 

ecologische verbindingszones

Voorkeursgebieden voor 

aanleg bijenranden op

landbouwgronden
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ecoprofielen, inclusief 

ecoprofiel ‘Bos’
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B&B-gebied voor 3 ecoprofielen
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verbindend landschap
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Behoud en optimaliseer

beheer sterk leefgebied met 
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Verbind B&B-gebieden van 

verschillende netwerken met 

graslandverbinding

Verbind B&B-gebieden van ver-

schillende netwerken met gras-

landverbinding en met grasland-

verbinding met bomen/struiken 

indien passend

Verbind B&B-gebieden binnen 

een netwerk met grasland-

verbinding
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Legenda

Stimuleren bij-vriendelijk dijkbeheer

Stimuleren bij-vriendelijk beheer ecologische verbindingszones

Voorkeursgebieden voor 

aanleg bijenranden op 

landbouwgronden
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verbinding
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verbinding
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