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VERSLAG ZOMEREXCURSIE 2018

Locaties: Leiden
Thema: Bijvriendelijk inrichten en beheren van de openbare ruimte.
Datum: 21 juni 2018

Deelnemers
Carine de Rouw (Den Bosch), Karen Jansen, Emiel Hilgersom (Leiden), Esther Vogelaar (Den Haag), Wim Mulder (Apeldoorn), 
Walter Busse (Amstelveen), Ger Stam (Vlaardingen), Maarten Bekkers, Henk Bernard (Schiedam).
Oud leden: Hein Koningen, Fer van Strijen, Peter Bollen.

Presentatie
 
We starten de dag met een presentatie over het bijvriendelijk 
inrichten en beheren van de openbare ruimte. Niet alleen 
bijen hebben hier profijt van, maar ook alle andere bestui-
vende insecten. Naast de honingbij komen er in Nederland 
nog 357 wilde bijensoorten voor. 

Honingbijen worden gehouden door de mens, die ook zorgt 
voor de nestgelegenheid.  Ze leggen grote afstanden af 
om voedsel en bouwmateriaal te verzamelen. Soms wel 3-5 
kilometer. Wilde bijen hebben een veel kleinere actieradius. 
Het gaat hierbij om nestgelegenheid, voedsel en bouwmate-
rialen.

Een bijvriendelijke openbare ruimte bestaat uit drie verschil-
lende bouwstenen:
•	 Bed & breakfast gebieden
•	 Verbindend landschap en stapstenen
•	 Bij-tankstations

In een bed & breakfast gebied kunnen bestuivende insect 
hun volledige levenscyclus volbrengen. Een verbindend land-
schap is kleiner. Hierlangs kunnen insecten nieuwe gebieden 
bereiken. Bijvoorbeeld een wegberm, of een stukje grasland. 
Een bij-tankstation is een heel kleinschalig gebied met voor-
namelijk voedselaanbod. Bijvoorbeeld een boomspiegel of 
een plantenbak.

In Leiden is in het kader van het Uitvoeringsplan Groene 
Hoofdstrucuur begonnen met het omvormen van strak 
aangelegde groengebieden naar natuurlijke groengebieden. 
Bewoners zijn hierbij nauw betrokken, door op locatie infor-
matie te geven en wensen mee te nemen. Draagvlak blijkt 
hierbij in beginsel makkelijk te verkrijgen. Om dit enthousi-
asme vast te houden is moeilijker. Inmiddels is een  locatie al 
weer grotendeels teruggebracht naar de oude situatie.

Inmiddels is sinusmaaien een begrip in Leiden. Deze me-
thode houdt in:
•	 Half mei een golvend maaipad uitzetten. Eind mei 

ca. 40% van het areaal  tot aan de uitgemaaide grens 
maaien.

•	 Eind augustus een ander golvend maaipad uitzetten. 
Begin september ca. 40 % van het areaal tot aan deze 
uitgemaaide grens maaien.

Het resultaat is een berm met variatie in de vegetatie die 
één, twee, of nul keer gemaaid is. De vegetatie is jaarrond in 
verschillende stadia van ontwikkeling. Bovendien levert het 
windluwe en warmere plekken op.

Schematische weergave van een bijvriendelijke stad. Een combinatie 
van Bed en Breakfast plekken, verbindende groene lijnen en stapstenen.

Schetsmatige analyse van Leiden noord met Bed en Breakfast gebieden, 
verbindend landschap en stapstenen. De omcirkelde gedeeltes zijn in 
2016 aangepakt.

Resultaat van één jaar sinusmaaien op basis van twee keer maaien.
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Bij vriendelijke plekken en route

Na de presentatie fietsen we langs een aantal locaties, die op 
drie verschillende manieren bij-vriendelijk(er) zijn gemaakt. 
Park de Bult met sinusbeheer, het Nickeriepad met een in 
samenspraak met de buurt ingezaaide meerjarige bloemen-
berm en de Groene Overkluizing, waar vaste planten borders 
de link vormen tussen twee groene gebieden. De basis in een 
border in de “Griffioen” methode, maar beheerders hebben 
oog voor spontane begroeiing met een aantrekkelijke bloei.
Alle locaties liggen in het gebied van de grootschalige groen-
structuur.

Sinusmaaien in Park de Bult
Park de Bult is ontstaan op de plek van een voormalig vuil-
stort. Het is de thuisbasis voor wielervereniging Swift. Vanaf 
het begin is hier veel ruimte geweest voor ruigten in combi-
natie met bosschages. 

Op twee plekken experimenteert de gemeente Leiden met 
sinusbeheer. Eén relatief kleine plek en een grotere plek. 
Beide plekken waren dit jaar nog niet gemaaid. Op de grote 
plek waren de verschillen tussen de op verschillende tijden 
gemaaide plekken relatief goed te zien. 

Op de kleine plek viel dit niet echt op. Bij het voorbereiden 
van de excursie, was dit overigens beter te zien. Dit experi-
ment loopt pas kort, dus wellicht is in het bijsturen van het 
maaibeheer nog winst te halen.

Samen van gazon naar bloemrijke berm
Het Nickeriepad ligt langs de Zijl in Leiden Noord. Een brede 
grasberm met bomen en een wandelpad vormt het uitzicht 
van een appartementengebouw. Onder de noemer  “Bees 
on Tour”  trokken Leidse beheerders, ontwerpers en diverse 
vrijwilligers de buurt in om informatie te geven en om de 
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Bees on Tour: 31 augustus 2016

bloemenweide

bloemenweide

bloemengazon/strook vaker maaien
- rondom banken ivm bereikbaarheid
- afentoe een doorzicht naar het water

meanderende strook vaker maaien:
- tbv honden uitlaten

particulier groen
kans om aan te sluiten met bijvriendelijke beplanting

wensen van bewoners op te halen en te verwerken.  Uitein-
delijk ontstond een plan met gedeeltelijk gazon en gedeel-
telijk een nieuw ingezaaide bloemenberm. Hierdoor bleef 
het mogelijk om het water te beleven/bereiken en ook het 
honden uitlaten bleef goed mogelijk.
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Jammer genoeg sloot de woningbouwvereniging niet aan 
door de aangrenzende tuin in de herinrichting mee te ne-
men.

Het gebruikte mengsel is een mengsel dat geschikt is voor 
voedselrijke gronden, wat overeen komt met de situatie ter 
plaatse. Sommige deelnemers aan de excursie vinden dat 
jammer. We hadden ook kunnen kiezen voor een heel schrale 
uitgangspositie met een schraal mengsel. De andere soorten 
komen er dan van lieverlee toch wel in. De vlinderbloemigen 
uit het gebruikte mengsel zorgen voor nog meer voedsel-
rijkdom. Het mengsel is goed aangeslagen. In combinatie 
met de strak gemaaide randen sluit het beeld ook aan bij 
de omgeving, waar men van oudsher een strakkere groene 
inrichting gewend is.

Blikvanger en bijvriendelijk
De Willem de Zwijgerlaan is een drukke verkeersader en daar-
mee een barrière in de groenstructuur. De Groene overklui-
zing overbrugt dit probleem letterlijk en figuurlijk. Dagelijks 
komen hier vele fietsers en voetgangers langs. Dat vraagt om 
een inrichting die gewaardeerd wordt door mens en dier. Dat 
is gelukt met een inrichting van vaste planten volgens het 
“Griffioen” concept.  De plantvakken liggen in het gazon en 
hebben de contour van bladeren.

Tussen de vaste planten staan ook spontaan opgekomen 
kruiden. Beheerders laten die bewust staan, omdat inheemse 
planten een meerwaarde vormen voor het insectenleven.
Uiteraard wel met oog voor de esthetiek. Op dit moment is 
het beeld mooi. Het is een uitdaging om dit vast te houden, 
met behoud van het relatief arbeidsextensieve beheer van de 
vaste planten.

Ontwerptekening voor de Groene Overkluizing.

Aansluitend aan de vaste plantenperken ligt een bloemen-
tuin van een bewonersinitiatief, de Drakentuin. Een draak van 
wilgen met aansluitende bloemperken met kruiden, groentes 
en bloemen en een knusse zitplek sluiten naadloos aan.
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Een groene singelrand
Dit is het laatste onderdeel van de officiële route. Op de 
terugweg naar het Stationsplein voor een afsluitend drankje 
komen wij nog langs de Lammermarkt. Voorheen een totaal 
versteende parkeerplaats, met op een groen eiland  
museummolen De Valk. Nu omgetoverd tot een groen plein 
met gazon en vaste plantenborders. De molen is geïnte-
greerd in het plan. Het beplantingsplan hiervoor maakte Piet 
Oudolf. Die bij wat er nu te zien is van de aanplant vast een 
ander beeld had geschetst. Ook dit wordt een uitdaging voor 
beheer.

Hierna sluiten we de afwisselende dag af. 

Karen Jansen
278 juli 2018


