
Bespreking bij de gemeente betreffende het bijenlint 

datum: 16 februari 2022 

aanwezig: gemeente: Annelien Alberti (gemeente), 

 werkgroep: Annemarie van Putten, Connie van Hof, Mirjam van Doorn, Ruud 

Snoek, Johan Jonkheid en Arnold Crone 

Agenda 

1. Uitbreiding bijenlint: 

- grond zaaiklaar maken 

- zaaigoed 

2. Huidige bijenlint 

3. Onderhoud: 

- overzicht gewenste en ongewenste planten 

- terugdringen dominante planten 

- wieden / schoffelen? 

- watergeven 

4. Taakverdeling en planning gemeente 

5. Communicatie gemeente – werkgroep bijenlint 

6. Flyer ontwikkelen 

7. Mogelijkheid (picknick)bankje? 

8. W.v.t.t.k. 

9. Vervolgafspraak 

 

 Verslag 

1. - De uitbreiding wordt een 'coproductie' van gemeente en werkgroep. Uitbreiding in 

het najaar is zinvoller dan in het voorjaar (betere grond, minder onkruidgroei, geen 

water geven) en gebeurt dan tegelijk met het maaien van het bestaande bijenlint 

(misschien pas in oktober – de planning wordt ca. 3 maanden tevoren gemaakt kan 

uitgesteld worden bij langer bloeiseizoen). De gemeente zorgt voor het affrezen van 

de toplaag (zoals ook bij het huidige bijenlint bij aanvang is gebeurd). Ook worden er 

nieuwe bomen gepland (gecoördineerd door een hovenier gespecialiseerd in 

bomen). 

- Zaaigoed: Cruydthoeck  geeft een goed en makkelijk toegankelijk overzicht voor 

allerlei soorten mengsels voor diverse grondsoorten. We moeten wel selectief zijn 

i.v.m. ongewenste uitzaaiing naar de omgeving. Op de site van IVN natuureducatie 

staan goede suggesties. We kunnen ook kiezen voor enkele vaste planten of 

struiken. Connie en Ruud gaan wat uitzoeken. 

2. Besproken wordt hoe het gras weggehaald kan worden. Annelien vindt het beter om 

het niet weg te halen omdat er meerdere grassoorten groeien, wat een positief punt 

is. 

In het 2e jaar heeft de werkgroep plukjes gras weggehaald en daar nieuw mengsel 

ingezaaid maar dat is niet goed opgekomen, waarschijnlijk t.g.v. de grondsoort. 

Als experiment kunnen we een deel van het gras weghalen en iets inzaaien wat 

geschikt is voor verstoorde grond. 

https://www.cruydthoeck.nl/winkel/bloemenweides-en-boomgaarden/g2-bloemrijk-graslandmengsel-voor-zwaardere-gronden/p82
https://www.ivn.nl/nederland-zoemt


3. Gewenste en ongewenste planten: in principe is alles 'gewenst' maar als er te veel 

van een soort groeit kan dit deels weggehaald worden. 

Wieden: heel selectief doen.  

Schoffelen: niet doen.  

Watergeven: alleen bij nieuw ingezaaid stuk in het huidige bijenlint (t.b.v. het 

experiment, zie punt 2). 

4. Taken gemeente: (regulier) maaien in het najaar, nadat de zaden zijn gevallen, de 

werkgroep desgevraagd adviseren; (eenmalig) grond voor nieuwe bijenlint 

prepareren en fruitbomen planten. 

Taken werkgroep: zie voorgaand. De bosmaaier hoeft maar heel beperkt gebruikt te 

worden. 

5. De communicatie gaat nu goed. Annelien is telefonisch en per e-mail bereikbaar; 

graag alle communicatie via 1 persoon laten lopen (Ruud?). 

6. Natanja en Ronja hebben aangegeven een flyer te willen ontwikkelen. De 

Wijkcommissie stelt daarvoor geld beschikbaar. De flyer kan huis aan huis verspreid 

worden; ook kunnen enkele stapeltjes op strategische plekken neergelegd worden. 

Annelien geeft contacten door in Wijkpark Maarssenbroek waar ze met iets dergelijks 

al bezig zijn. We kunnen ze ook bereiken via www.wijkparkmaarssenbroek.nl/contact/. 

7. Een (picknick)bankje schiet zijn doel voorbij en kan voor overlast zorgen. Voorgesteld 

wordt om alleen een boomstamschijf te maken waarin staat dat dit bijenlint een 

initiatief is van bewoners etc. (zoals nu op het paaltje staat, wat dan weg kan). 

8. Om het bijenlint te monitoren wordt voorgesteld een roulatieschema te maken van 

werkgroepleden die beurtelings even een kijkje nemen en een foto op de WhatsApp 

plaatsen. 

9. De volgende bijeenkomst is op maandag 11 april van 13.30 tot ca. 15.00 uur. 

 

 

 

 

https://www.wijkparkmaarssenbroek.nl/
http://www.wijkparkmaarssenbroek.nl/contact/

