
 

 

Van: Hannie Korthof  
Verzonden: donderdag 14 april 2022 12:37 
Onderwerp: Gezonde gemeente? Bijenlandschap-gemeente! 

 
Beste gemeentesecretaris en beste griffie, 

Wilt u onderstaande oproep doorsturen naar het college van B&W en naar 

de raads- en commissieleden van uw gemeente?  

Met dank en groet, 

Hannie Korthof, Programmamanager Bijenlandschap in de regio, vanuit 

Omgevingsdienst West-Holland 

 

**** 

 

Geachte burgemeester, wethouder, raadslid of commissielid, 

 

Afgelopen maand was het weer in het nieuws: de Raad van de Leefomgeving stelde vast 

dat het ronduit slecht gaat met de natuur en de kwaliteit van ons groen in Nederland. De 

Raad concludeert dat het beleid zich niet alleen op natuur moet richten, maar juist ook 

op biodiversiteit in de woonomgeving, en natuur moet op loopafstand zijn. Dat is goed 

voor de biodiversiteit én de gezondheid en het welbevinden van de mens, zo stelt het 

rapport. Mensen en kinderen die wonen en opgroeien tussen het groen, zijn gezonder en 

gelukkiger.  

Als (toekomstig) bestuurder van uw gemeente weet u als geen ander hoe belangrijk dit is 

voor uw inwoners. Ook door de coronacrisis weten mensen weer: natuur in om en mijn 

huis is ongelooflijk prettig en belangrijk. Wist u dat groen ook bijdraagt aan mentale 

gezondheid? Hoe groener de woonomgeving, hoe minder kinderen van vijf tot twaalf jaar 

ADHD-medicatie gebruiken. En toegang tot groen verkleint de verschillen in gezondheid 

en sterfte tussen mensen met een hoge en mensen met een lagere (sociaaleconomische) 

positie in de maatschappij. 

 

Bijenlandschap: urgentie én kansen voor klimaatadaptatie, transitie landbouw 

en energie 

In Nederland is het aantal insecten de afgelopen twintig jaar met 70% is afgenomen. 

Bovendien is 55% van de 380 Nederlandse bijensoorten bedreigd. Zeer verontrustend 

wat dit kan betekenen voor de bestuiving van onze voedselgewassen en wilde flora. 

Daarom maken we met Groene Cirkel Bijenlandschap in de regio’s Duin Horst Weide, 

Leidse Ommelanden, Rijn- en Veenstreek en Duin- en Bollenstreek met alle gemeenten, 

provincie, waterschappen, bedrijven, beheerders van gebieden en maatschappelijke 

organisaties, boeren, imkers en burgers een netwerk van bloemrijke verbindingen. Niet 

alleen goed voor onze bestuivers, maar ook mooi en kleurrijk om te zien. En het helpt: in 

6 jaar tijd is het aantal soorten met 34% toegenomen! 

 

Bijenlandschap maken kan overal: in tuinen, op balkons, in parken, langs (spoor)wegen, 

oevers of weilanden, op bedrijfsterreinen, in natuur- en recreatiegebieden, of op daken 

en aan muren. Wist u dat bloemrijk beheer helemaal niet duurder hoeft te zijn? 

Informatie vindt u in de flyer Bestuurders op de bres voor de bedreigde bij, en op de 

website van het Bijenlandschap. 

 

Maar bijenlandschap kan ook ingezet worden voor andere opgaven waar we nu voor 

staan, zoals klimaatadaptatie, transitie in de landbouw en in de energie. Wat denkt u van 

bijvriendelijke klimaatadaptieve bedrijventerreinen, natuurinclusieve landbouw of 

biodiverse zonneparken? Kortom: bijenlandschap draagt ook bij aan uw maatschappelijke 

doelen, los van de intrinsieke waarde van groen en biodiversiteit op zich. 

 

Oproep: Bestuurders op de bres voor de bij 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnos.nl%2Fartikel%2F2422414-rapport-ronduit-slecht-gesteld-met-natuur-nederlands-beleid-schiet-tekort&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C79c1c64175b043e749eb08da1e02ac57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637855294085686011%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Ui7CMxi4BLjdtaPDsh7Yxnxn8jFOUX2e%2B7pXSl3qdkI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bijenlandschap.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FFlyer-BijvriendelijkBeheer-Mei2017-07-webprint.pdf&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C79c1c64175b043e749eb08da1e02ac57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637855294085686011%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=ftq3h8SsLsymQ0OysZ0MgNQL7WtNbKpXySrqAS7c2Wg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bijenlandschap.nl%2Fzet-je-in%2F%23beheer-bijvriendelijk&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C79c1c64175b043e749eb08da1e02ac57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637855294085686011%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=3lOaQGr1YJEUTQoqlmX3iMF29wpV4PrcoLqdp1ERBPQ%3D&reserved=0


Uw gemeente is actief partner van Groene Cirkel Bijenlandschap. Daarom vanuit Groene 

Cirkel Bijenlandschap aan u als (nieuwe) bestuurder de oproep om actief aan het 

Bijenlandschap bij te blijven dragen. Wat kunt u doen? 

- Het helpt als u in uw collegeprogramma een hoofdstuk “Biodiversiteit, 

bijen, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie, duurzaamheid” opneemt, 

en zorgt dat hiervoor voldoende middelen beschikbaar zijn de komende 

jaren.  

- Het helpt om in uw visie het belang van groen en het ecologische 

netwerk/verbindingen te benoemen, en deze zo concreet te maken dat ze 

in de omgevingsplannen ingetekend/gemeld kunnen worden. 

- U kunt vervolgens bijvriendelijk beheer en het netwerk van de 

verbindingen voor bijen zichtbaar maken en opnemen in de 

(bestaande/toekomstige) omgevingsplannen, en zorgen dat alle bermen en 

groen een bijenlandschaps-bestemming krijgen. Kortom bloemrijk gras, 

bloemrijke natuurlijke oevers, bloemrijk bosplantsoen, en denk ook aan 

bloeibogen en nestgelegenheden om het netwerk te versterken.  

- Belangrijk is ook om groen erfgoed in de omgevingsplannen op te nemen. 

 

Wij helpen u graag met advies, kennis en netwerk! 

 

- Inrichten van bloemrijke plekken:  

o Wij kunnen u helpen met gratis advies via de Helpdesk Bijenlandschap (2 

dagen werk, met veldbezoek).  

o Nederland Zoemt, het landelijke vervolg op het Bijenlandschap zou je 

kunnen zeggen, heeft per gemeente een advies opgesteld met welke bijen 

er gezien zijn in die gemeente, en wat je kunt doen om de soorten erbij te 

krijgen die er eigenlijk ook zouden moeten voorkomen. De adviezen zijn te 

vinden op www.nederlandzoemt.nl. Ik heb hieronder de linkjes per 

gemeente toegevoegd, zie *). Sommige gemeenten, zoals Katwijk, 

Noordwijk, Alphen en Wassenaar, hebben een speciale 

verantwoordelijkheid voor bepaalde bijensoorten, omdat een relatief groot 

deel van het geschikte leefgebied in deze gemeenten ligt.  

- Draagvlak vergroten, ook via uw gemeentelijke communicatie:  

o Wij komen graag een presentatie houden in de raad, in een commissie, op 

duurzaamheidsdagen, etc.  

o Wij helpen graag bij het opzetten van (communiatie)projecten in uw 

gemeente 

o In de Toolbox van onze website vindt u veel informatie.  

 

En ten slotte: wilt u onze Nieuwsbrief Bijenlandschap ontvangen? Meld u zich dan hier 
aan. 

 

Wij hopen dat u zich de komende vier jaar vol wilt inzetten voor biodivers groen in uw 

gemeente, en voor de bijen en andere insecten. Want dat is heel hard nodig! 

 

*) Hier de adviezen per gemeente: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem 

Katwijk Leiden Leiderdorp Leidschendam-Voorburg Lisse Nieuwkoop Noordwijk 

Noordwijkerhout Oegstgeest Teylingen Voorschoten Wassenaar Zoetermeer Zoeterwoude 

 
Met dank en vriendelijke groet,  
Namens alle partners van Groene Cirkel Bijenlandschap, en namens mijn collega Annette Piepers,  
Hannie Korthof 
 
Wil je de nieuwsbrief Bijenlandschap ontvangen? Meld je hier aan! 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bijenlandschap.nl%2Fdit-doen-we-al%2F%23helpdesk&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C79c1c64175b043e749eb08da1e02ac57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637855294085842257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=opzUPdTmHfgeHazmqRlP6xoVuTDPgOPA1GEKCopcw14%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nederlandzoemt.nl%2F&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C79c1c64175b043e749eb08da1e02ac57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637855294085842257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Zuu5wHPQLr5TaMAiiUsqb8vOxyDBzu4aYfgGR%2BigKn8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bijenlandschap.nl%2Fontdek-meer%2F%23toolbox-voor-partners&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C79c1c64175b043e749eb08da1e02ac57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637855294085842257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Uf6luT2ieE6OsGWb%2FJyijVSlNz5pR3cFlF7uRYoW2Xk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbijenlandschap.us13.list-manage.com%2Fsubscribe%3Fu%3D4b95d78447e24a4953ce9549c%26id%3D4f754ecc59&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C79c1c64175b043e749eb08da1e02ac57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637855294085842257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=7nfTH9F6WuXc43SyPyKACXzKUIDA8r53BP4dk6AFnJw%3D&reserved=0
file://///mdwh/DFS/HomeDir/HannieK/Downloads/Advies_voor_Alphen-aan-den-Rijn.pdf
file://///mdwh/DFS/HomeDir/HannieK/Downloads/Advies_voor_Hillegom.pdf
file://///mdwh/DFS/HomeDir/HannieK/Downloads/Advies_voor_Kaag-en-Braassem.pdf
file://///mdwh/DFS/HomeDir/HannieK/Downloads/Advies_voor_Katwijk%20(7).pdf
file://///mdwh/DFS/HomeDir/HannieK/Downloads/Advies_voor_Leiden.pdf
file://///mdwh/DFS/HomeDir/HannieK/Downloads/Advies_voor_Leiderdorp.pdf
file://///mdwh/DFS/HomeDir/HannieK/Downloads/Advies_voor_Leidschendam-Voorburg.pdf
file://///mdwh/DFS/HomeDir/HannieK/Downloads/Advies_voor_Lisse.pdf
file://///mdwh/DFS/HomeDir/HannieK/Downloads/Advies_voor_Nieuwkoop.pdf
file://///mdwh/DFS/HomeDir/HannieK/Downloads/Advies_voor_Noordwijk%20(2).pdf
file://///mdwh/DFS/HomeDir/HannieK/Downloads/Advies_voor_Noordwijkerhout.pdf
file://///mdwh/DFS/HomeDir/HannieK/Downloads/Advies_voor_Oegstgeest.pdf
file://///mdwh/DFS/HomeDir/HannieK/Downloads/Advies_voor_Teylingen.pdf
file://///mdwh/DFS/HomeDir/HannieK/Downloads/Advies_voor_Voorschoten.pdf
file://///mdwh/DFS/HomeDir/HannieK/Downloads/Advies_voor_Wassenaar%20(11).pdf
file://///mdwh/DFS/HomeDir/HannieK/Downloads/Advies_voor_Zoetermeer%20(1).pdf
file://///mdwh/DFS/HomeDir/HannieK/Downloads/Advies_voor_Zoeterwoude.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bijenlandschap.nl%2Fpartners%2F&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C79c1c64175b043e749eb08da1e02ac57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637855294085842257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=f%2B3l0QjT%2B5NRsZSBOnBuKBUOnqPWALVH0vDygJ4pXN4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbijenlandschap.us13.list-manage.com%2Fsubscribe%3Fu%3D4b95d78447e24a4953ce9549c%26id%3D4f754ecc59&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C79c1c64175b043e749eb08da1e02ac57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637855294085842257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=7nfTH9F6WuXc43SyPyKACXzKUIDA8r53BP4dk6AFnJw%3D&reserved=0


 
Omgevingsdienst West-Holland, programmamanagement Groene Cirkel Bijenlandschap 
Adviseur Duurzaamheid  
Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag 
Bezoekadres: Vondellaan 55, 2332AA Leiden 
www.bijenlandschap.nl, www.facebook.com/bijenlandschap 
www.groenecirkels.nl, www.odwh.nl 

 
 

 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bijenlandschap.nl%2F&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C79c1c64175b043e749eb08da1e02ac57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637855294085842257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=lmH32oGnquQU88IKVXdBg1oyKZK2ZC6Eu74zJoA5EoM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbijenlandschap&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C79c1c64175b043e749eb08da1e02ac57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637855294085842257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=2eyegHV7F0LIIcylUDl6fnqkGEA971IWpfXFwtZS3Z0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.groenecirkels.nl%2F&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C79c1c64175b043e749eb08da1e02ac57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637855294085842257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=7BSABCTiP2XLLTOGUI4sDzCMDx0l%2Fa36k%2Fqnc8WLvWQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.odwh.nl%2F&data=04%7C01%7CGriffie-Hillegom%40HLTsamen.nl%7C79c1c64175b043e749eb08da1e02ac57%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637855294085842257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=kW7QgIei7mcqVWQpZSJ0ai14M%2B9Tab3t7JkKeTpTB%2BE%3D&reserved=0

