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Bijenonderzoek in terreinen van Natuurmonumenten

Theo Peeters

In nieuwsbrief nr. 10 heb ik kort al iets geschreven over het onderzoek aan bijen in zeven

terreinen van Natuurmonumenten, namelijk Dwingelderveld, Huis ter Heide (NB), Drunense

Duinen, Korenburgerveen, Naardermeer, Zuid-Kennemerland en Groeve Sweijer.

In 1999 en 2000 zijn vijftien vrijwilligers actief geweest met het inventariseren van bijen in

het (de) door hen uitgekozen terrein(en). De meeste deelnemers hebben het terrein meermalen

bezocht om per terreindeel de bijen te inventariseren. Daarnaast werden onder leiding van

mezelf enkele gezamelijke excursies per terrein gehouden, waaraan ook andere leden van
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Ondanks de grote verschillen tussen de terreinen en de activiteit van de vrijwilligers hebben

we inmiddels een groot aantal soortenlijstjes en de bijbehorende verslagen ontvangen.

Inmiddels ben ikzelf in samenwerking met Menno Reemer van EIS-Nederland begonnen aan

het determineren en de verslaglegging voor het ElS-rapport, dat begin 2001 zal verschijnen.

Rest me een persoonlijke noot

Dit project en mijn huidige werk hebben me meer doen nadenken over het fenomeen "bijen en

natuurbeheer", waarmee je in het dichtbevolkte Nederland met haar kleine natuurterreinen

steeds meer geconfronteerd wordt. Ik raak steeds meer overtuigd van het feit dat we, als we de

diversiteit aan bijensoorten in ons land willen behouden, we meer met onze kennis en

ervaringen moeten doen en samen aan de slag moeten gaan. WIJ kunnen laten zien dat bijen

(en wespen) eisen stellen aan hun omgeving die op andere gebieden liggen dan voor

dagvlinders, sprinkhanen, loopkevers en libellen. En WIJ weten datje met eenvoudige

maatregelen en kennis van zaken vele soorten kunt helpen. Lukt het ons niet deze kennis over

te dragen dan kunnen we onze rol in het beheer van natuurgebieden, maar ook in de gebieden

daarbuiten en in onze stedelijke gebieden wel vergeten en zijn 'ONZE BIJEN' afhankelijk van

anderen. Alleen de best aangepasten zullen dan waarschijnlijk overleven!

onze sectie deelnamen. De afspraken voor deze excursies verliepen voornamelijk via email,

waardoor de gehele vrijwilligersgroep gelijktijdig op de hoogte werd gehouden. Mijn ervaring

is datje via email snel afspraken kunt maken en de deelnemers gemakkelijk op de hoogte

kunt brengen en stimuleren met korte berichten en excursieverslagen.


