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Betreft: Belang bijvriendelijk beheer gezamenlijk bermen maaibestek 

 

Geacht College en leden van de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen. 

 

Alhoewel de actuele situatie rondom Covid 19 momenteel zal zorgen voor veel extra werk binnen uw 

gemeente, wil ik u hierbij toch attent maken op een onderwerp wat ook na de Coronacrisis uw aandacht 

verdiend.  

We zijn heel blij dat uw gemeente zich in december 2019 heeft aangesloten bij het Bijenlandschap West 

Brabant en daarbij ook het convenant Bijenlandschap ( zie bijlage)  heeft ondertekend.  Hiermee heeft de 

gemeente Steenbergen aangegeven groot belang te hechten aan de samenwerking met de andere partners om 

het leefgebied van de honing- en wilde bijen en andere bestuivers te verbeteren, het tij te willen keren en de 

mogelijkheden die binnen uw bereik liggen te benutten . 

Probleem van de Bijen 

Bijen zijn door hun rol in het bestuiven van planten volstrekt onmisbaar voor het behoud van flora en fauna in 

Nederland en zij hebben een cruciale economische functie in land- en tuinbouw. Bestuiving is noodzakelijk voor 

meer dan 75% van onze voedselgewassen, met name groente en fruit, en voor meer dan 85% van de wilde 

planten in de natuur. 

 

Honingbijen, wilde bijen, hommels en andere soorten bestuivers zoals zweefvliegen en vlinders zijn hierbij van 

groot belang. Wereldwijd gaan bijen en andere bestuivers achteruit in soorten en aantallen. Dat geldt zeker 

ook voor Nederland. De helft van onze 360 soorten wilde bijen staan op de “rode lijst”, dat wil zeggen dat ze in 

hun voortbestaan worden bedreigd. 

 

Nationale Bijenstrategie 

In 2013 heeft het toenmalige kabinet een “Actieprogramma Bijengezondheid” gepresenteerd. Dat richtte zich 

vooral op de honingbij.  

Samen met 74  partners heeft het kabinet in 2017  een nieuwe Nationale Bijenstrategie opgesteld met een 

bredere doelstelling die zich richt zich op alle bestuivers, in het bijzonder de wilde bijensoorten. In Nederland 

horen juist de wilde bijen tot de voornaamste bestuivers. De rijksoverheid neemt maatregelen om de 

bijensterfte en daling van alle bestuivers uiterlijk in 2030 te stoppen.(zie voor meer informatie 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-

biodiversiteit/documenten/rapporten/2018/01/22/nationale-bijenstrategie-bed--breakfast-for-bees) 

Maar, zoals gewoonlijk, kan de rijksoverheid het niet alleen en heeft daarbij hulp nodig. 

Bijenlandschap West Brabant 
In West Brabant pakken we het probleem van de bijen en bestuivers samen aan .We zijn nu  1,5 jaar bezig in 
een samenwerking van  overheden, bedrijfsleven, beheerders van natuurgebieden, maatschappelijke 
organisaties, wetenschappers, boeren, imkers en burgers, om het leefgebied van wilde bestuivers (honing- en 
wilde bijen en zweefvliegen) te verbeteren en de biodiversiteit te bevorderen.  Het Bijenlandschap West-
Brabant is een open netwerk waarbij iedereen die iets wil doen voor bestuivers kan aansluiten.  

Met 36 partners in totaal( zie bijlage)   zijn we nu de grootste netwerkorganisatie voor bijen en bestuivers in 
Nederland. Het betreft het gebied van Bergen op Zoom tot Gilze Rijen en van Moerdijk tot aan Baarle Nassau. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/documenten/rapporten/2018/01/22/nationale-bijenstrategie-bed--breakfast-for-bees
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/documenten/rapporten/2018/01/22/nationale-bijenstrategie-bed--breakfast-for-bees


Uw gemeente en de andere 35 partners vinden het van groot belang het tij te keren en de mogelijkheden die 
binnen hun bereik liggen te benutten. Hiervan profiteren ook andere dieren en planten. Hierdoor wordt het 
landschap biodiverser, kleurrijker en daarmee ook aantrekkelijker voor bewoners en recreanten. 

Door samen te werken kunnen we de noodzakelijke informatie vergaren en uitwisselen, elkaar blijven 

inspireren en grotere projecten aanpakken die op elkaar aansluiten. Hierdoor kunnen we een beter resultaat 

voor de bestuivers bereiken in de wereld , beginnend in West Brabant.Door ondertekening van het 

Convenant  Bijenlandschap West Brabant hebt u aangegeven dat u zich wil inzetten om het leefgebied van de 

bijen te verbeteren. Dit door een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen en andere bestuivers in 

West-Brabant te creëren, dat duurzaam jaarrond voldoende voedsel en nestelgelegenheid biedt. Zowel binnen 

als buiten de bebouwde kom, in de openbare ruimte maar ook op bedrijfsterreinen, natuurgebieden en in de 

agrarische omgeving wordt dit netwerk gerealiseerd. Uw medewerkers van groen en openbare ruimte werken 

daar hard aan .  

Nieuw maaibestek 

Op dit moment wordt er in regionaal verband hard gewerkt aan een nieuw maaibestek wat vanaf 2021 voor de 

komende 2- 4 jaar in werking treedt. In dit maaibestek kan er per locatie gekozen worden voor 

ecologisch/bijvriendelijk beheer of standaard beheer. De consequenties van dit nieuwe beleid kunnen  

gevolgen hebben voor de indeling van de groenbudgetten. Ik wil u vragen  om te kiezen voor bijvriendelijk 

beheer en alleen te kiezen voor standaard beheer als dit nodig is voor de verkeersveiligheid.  

Wat wegen zijn voor mensen, zijn bermen voor bijen. Ze zijn een verbinding tussen natuurgebieden maar ook 
een gebied met voedsel en nestelgelegenheid voor bijen, mits ze beschikken over een diverse bloemrijke 
vegetatie.  
 
Dit nieuwe maaibestek is  een cruciale succesfactor  om de doelen van het Bijenlandschap West Brabant te 
halen en dus het leefgebied van wilde bestuivers te verbeteren en de biodiversiteit te bevorderen. Laten we 
deze kans nu liggen dan duurt het 4 jaar voor we weer een dergelijke grote stap kunnen maken. 
 
Ik wil een beroep op u doen, als partner van het Bijenlandschap West Brabant, om bij uw keuze voor het 
bermenbeheer te kiezen voor de bijvriendelijke /ecologische variant .  
Op deze manier kunnen we met alle partners een wezenlijke bijdrage leveren om de bijensterfte en daling van 
alle bestuivers te stoppen.  

Uiteraard ben ik bereid een nadere toelichting te komen geven op mijn oproep. 
 
Met vriendelijke groet 
Riny van Empel  
Coordinator Bijenlandschap West Brabant  

 
Bijlage Convenant Bijenlandschap 

 


