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Het gaat goed met de bij in de stad, toch? Nee! Met de 

hóningbij gaat het inmiddels beter, dat klopt. Maar 

met de wilde bij gaat het bedroevend slecht. Daarom 

starten groenorganisatie GroeneBuurten en Sonne 

Copijn, ook bekend als ‘De Wilde Bijenkoningin’, de 

campagne ‘Amsterdam Zoemt’. Waarbij iedereen, ook 

u, een gratis wilde-bijen-plantenpakket kan krijgen. 

Met dit wilde-bijen-plantenpakket wordt ook úw tuin, 

balkon of geveltuintje een ‘tankstation’ voor wilde 

bijen. En voor vlinders, zweefvliegen en al die andere 

insecten die deze mini-oases nodig hebben om 

verder te komen.  

Tankstationnetjes met nectar 

“Stel je voor: je bent een wilde bij”, zegt Sonne Copijn. “Dan kun je maar 200 meter 

vliegen, en dan heb je al zo’n tankstationnetje met een beetje nectar nodig. Dan heb 

je dus veel baat bij overal kleine tuintjes waar je even op krachten kan komen. 

Daarom geven we nu met Amsterdam Zoemt aan elke Amsterdammer die dat wil 

een pakket met inheemse planten waar wilde bijen, vlinders en andere insecten dol 

op zijn.” 

Sonne heeft met haar Bee Foundation als doel om in 10 jaar tijd 10.000 hectare aan 

bijenoase aan te leggen. Vorig jaar won ze de prestigieuze Heimans en Thijsse prijs, 

die wordt uitgereikt aan personen of organisaties die een buitengewone bijdrage 

leveren aan de bescherming van de natuur. 

Bloemarmoede is het echte probleem 

“Die mini-oases zijn de haarvaten van de ecologische structuur”, zegt Sonne. “Want 

het eigenlijke probleem is bloemarmoede. Het is miljoenen jaren goed gegaan, maar 

sinds de grootschalige landbouw, de ruilverkaveling, de monocultuur en de 

verstening is de natuur uit balans. De biodiversiteit is in 70 jaar gekelderd. En dat 

heeft gevolgen voor alles. 

Insecten zijn dé essentiële schakel in het levenssysteem op aarde. Miljoenen jaren 

hebben bestuivende insecten gezorgd voor het voedsel van mens en dier. Maar nu is 

er voor de bestuivers zo weinig voedsel, zo weinig bloeiende planten, dat ze 

verzwakken en massaal sterven. Van de 359 soorten wilde bijen in Nederland, dreigt 

meer dan de helft uit te sterven. Daar zitten we nu middenin. Kijk maar naar de 

paardenbloem, superbelangrijk voor bijen, maar ook de meest gepeste bloem van 

Nederland. Die zie je niet meer in de wei. Ons grasland is schraal en kaal.” 
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Eten en wonen, ook voor bijen basisrechten 

“Je moet kunnen eten en kunnen nestelen. Dat is bij ons zo, dat is ook voor insecten 

zo.” Bijen maakt u dus blij met inheemse bloeiende planten in geveltuin, plantsoen of 

op uw balkon. En qua huisvesting: wist u dat 70% van de bijen onder de grond leeft? 

Een insectenhotel is maar voor 10% van de wilde bijen een fijne plek. Ze nestelen 

wel graag tussen uw terrastegels of in uw border. Lekker laten gebeuren dus. 

Op ieders bord ligt bloemarmoede 

"Die bloemarmoede ligt op ieder z'n bord”, zegt Sonne. “Regionaal, lokaal voedsel, 

dat is meestal in een landschap geproduceerd waar wel bloemen en onkruid mogen 

zijn. Diversiteit stimuleren, dat is het allerbelangrijkste en dat doe je het meest door 

lokaal en biologisch te eten. En verder: plant dus dat wilde-bijen-plantenpakket. Bij 

voorkeur is er van het vroege voorjaar tot de late herfst nectar te vinden.” Heeft u 

zelf geen tuin? Wellicht kunt u een buur helpen met het insectvriendelijk maken van 

de tuin. Of is er plek voor een geveltuin. Ook kunt u een stukje gemeentegroen 

adopteren en dat omtoveren tot een bijenoase.  

Plantentips van de WildeBijenkoningin 

Wat kunt u nu zelf aanschaffen in het tuincentrum of op de bloemenmarkt? Sonne: 

“Bijen hebben inheemse bloemen nodig. Het liefst plant je meerjarige bloeiende 

planten zodat ze elk jaar terug kunnen komen. En het is fijn als er het jaar rond wat 

bloeit. Bijvoorbeeld met salvia’s, lavendel, helleborus, wederik, skimmia, tijm, 

oregano, kamperfoelie, fruitstruiken of fruitbomen. En laat die paardebloem gewoon 

staan in de tuin. Het is een prachtige bloem en de helft van de Nederlandse bijen is 

er dol op.” Er zijn ook eenkennige wilde bijen, die vliegen slechts op 1 soort bloem. 

Voor de Grote Kattenstaartbij plant u daarom het best de – u raadt het al- grote 

kattenstaart. De Grote Klokjesbij maakt u blij met campanula’s. Grote wederik is fijn 

voor alle bijen en vlinders, maar de Gewone Slobkousbij knapt er helemaal van op, 

zoals de Lathyrusbij alleen maar bijtankt op de brede lathyrus.    

Gratis plantenpakket en meer informatie 

• Interesse in een wilde-bijne-planten-pakket? Stuur een mail naar 

info@groenebuurten.nl of kijk op groenebuurten.nl. N.B. Doordat de animo 

overweldigend groot is, is er een wachtlijst voor de plantenpakketten terwijl 

er wordt gezocht naar aanvullend budget.  

• Later deze maand krijgen de oevers in het Vondelpark nog een 

insectvriendelijke make-over met inheemse moerasplanten, en in juni volgt 

de verkiezing van de bijvriendelijkste (gevel)tuin.  

• Op www.beefoundation.nl, www.nederlandzoemt.nl en www.wildebijen.nl vindt 

u veel informatie over de wilde bij en wat er allemaal gebeurt om de 

achteruitgang tegen te gaan. En wat u zelf kunt doen.  

• Meer over bijen in Amsterdam.  
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• Geveltuin aanvragen of een groenstrook insectvriendelijk maken.  

• Groene vingers? Of van plan die te kweken? Meld u aan bij GroeneBuurten via 

info@groenebuurten.nl voor groene projecten in stadsdeel Zuid. Ook in 

andere delen van de stad zijn groene projecten die altijd vrijwilligers kunnen 

gebruiken.  
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