Hulp voor bijen
en andere bloembezoekende insecten

Bijen zijn van levensbelang voor de natuur. Zonder bijen
vindt er minder bestuiving van planten plaats. Zonder bijen geen tomaten en appels. Door chronisch gebrek aan
stuifmeel verkeren zowel honingbijen als wilde bijen voortdurend in een zorgelijke situatie. U kunt de bijen helpen!
Door te zorgen voor de juiste planten en door het creëren van nestelmogelijkheden voor bijen. En als u de bijen
helpt, is dat ook goed voor de hele natuur en de kwaliteit
van de leefomgeving. Ga voor meer informatie naar:

www.bijenhelpdesk.nl
Deze website is opgezet door Arie Koster. Hij was
onderzoeker bij Alterra en de Adviesgroep vegetatiebeheer, Lector stedelijke beplantingen bij Hogeschool van Hall Larenstein en schreef een tiental boeken en vele artikelen over natuur en beheer in de
stedelijke omgeving. Arie Koster geeft advies, lezingen,
cursussen, gastcolleges en workshops over ecologisch groenbeheer en aanleg en beheer van bijen- en insectenvriendelijke
milieus, inclusief tuinen.
Meer informatie:
Arie Koster
Buurtlaan West 123
3905 JN Veenendaal
T 0318 - 52 08 07 / 06 - 125 872 24
E ariekoster@bijenhelpdesk.nl
KvK nr. 57995931

www.bijenbeheer.nl
Op www.bijenbeheer.nl vindt u uitvoerige informatie over ecologisch beheer van vegetaties en beplantingen die bijen en andere
bloembezoekende insecten bevorderen.

www.bijenhotels.nl
Geef bijen een plaats om te nestelen door een bijenhotel te maken.
Op www.bijenhotels.nl leest u hoe u dat kunt doen en waar u rekening mee moeten houden.

www.bijenplanten.nl
•
•
•

geeft een overzicht van alle bekende drachtplanten in
Nederland, hun toepassingen en beheer
bevat overzichtstabellen van bodemtypen, bloeitypen, bijenbezoek en vlinderplanten
bevat foto’s van kenmerken van planten en hun toepassingen

www.denederlandsebijen.nl
Deze website geeft aan de hand van een groot aantal foto’s
en korte teksten een overzicht van het grootste deel van de
Nederlandse wilde bijen. Van deze website zijn ook diverse
mobiele versies beschikbaar.
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