Algemeen
oppervlakte

Hoe groot is het oppervlakte van de gemeente (land)?

bebouw gebied

Welk percentage van het totale land oppervlakte van de gemeente is bebouwd gebied (%)

openbaar groen

Welk percentage van het totale land oppervlakte van de gemeente is openbaar groen in het bebouwde
gebied (%)?

alleen percentage invullen

groen buiten bebouwde kom

Hoeveel hectare groen wordt beheerd door de gemeente buiten de bebouwde kom??

alleen getallen in te vullen XX hectare

alleen getallen in te vullen XX hectare
alleen percentage invullen

type invulmogelijkheid
(meerkeuze, één optie of veld)

Categorie 1: Voedsel voor bijen
Titel van de vraag
Beplantingsvak totaal

Beplantingsvak

Struweel en park
Bomen totaal

Het criterium
Hoeveel hectare is er in totaal in de gemeente aan beplantingsvakken (muv bermen) met vaste planten,
heesters of (eenjarig) perkgoed?

In x% van het sierplantsoen zijn bijvriendelijke planten (drachtplanten) geplaatst. Zie lijst:
https://bijenplanten.ontwikkelcentrum.nl/plant/Plant%201

Welk percentage van het bosplantsoen in struweel/park is bijvriendelijk?
Welk percentage bomen van totaal bomenbestand is bijvriendelijk (is een drachtplant)? Zie lijst:
https://bijenplanten.ontwikkelcentrum.nl/plant/Plant%201

Bijvriendelijke planten zijn planten
met bloemen die nectar of stuifmeel
bevatten. Dit vormt een voedselbron
voor de bij. Het is extra goed als er
jaarrond bloeiende planten aanwezig één antwoord mogelijk
zijn: zowel in het vroege voorjaar als
in het najaar hebben bijen ook voedsel
nodig.
één antwoord mogelijk
Ook de bloemen in bomen bevatten
één antwoord mogelijk
voedsel voor bijen in de vorm van
nectar of stuifmeel.
Een lijst van brijvriendelijke bomen is
onder andere HIER
<Link:https://www.ebben.nl/nl/treeeb
één antwoord mogelijk
b/#?41%5B0%5D=422)> te
raadplegen (kies optie:
'waardeplant/voedselplant' voor
bijen).

Bloembollen

Hoeveel hectare met bloembollen is er in de bebouwde kom van de gemeente?

één antwoord mogelijk

Welk percentage van de bloembollen is biologisch? (%)

alleen getal invullen
(percentage %)

OVERIG: Voedsel

Welk percentage van de bermen is bloemrijk? (begroeid met inheemse bloemen)

Worden bloemrijke bermen met goed beheer gestimuleerd?

Antwoordoptie 1

Antwoordoptie 2

Antwoordoptie 3

Antwoordoptie 4

0% - 10%
0% - 10%

10% - 30%
10% - 30%

30% - 60%
30% - 60%

60% of meer
60% of meer

0-20%

20-40%

40-60%

60% of meer

50% - 75%

75% en meer

2-5 hectare

5 - 15 hectare

60% of meer

Antwoordoptie 5

optie 6

alleen getallen in te vullen
(hectare)
XX hectare

Welk percentage van de bomen die de gemeente de laatste 5 jaar heeft geplant is bijvriendelijk (is een
drachtplant)?

Bloemrijke bermen

XX %

toelichting

Bomen

Bloemrijke bermen - hoeveelheid

XX %

Er zijn heel veel wegbermen in
Nederland, en die zijn bij uitstek
geschikt om bloemen te zaaien of te
planten. Een gevarieerde berm biedt
daarnaast nestgelegenheid voor wilde
bijen en andere dieren.

0% - 30%
30% - 50%
0 (geen bloembollen in de openbare
ruimte)
0-1 hectare

één antwoord mogelijk

XX (%)
0-10%

10% - 30%

30% - 60%

meerdere antwoorden
mogelijk

nee

ja, door nieuwe bermen in te
zaaien met bloemenmengsel

ja, door maaibeheer/
verschraling

meerdere antwoorden
mogelijk

Samenwerking met agrariers voor
het aanleggen en beheren van
bloemrijke bermen en akkerranden.
Deze worden NIET jaarlijks geploegd

Toepassen van concept Tijdelijke
Natuur (of vergelijkbaar) op
braakliggende terreinen
(http://www.tijdelijkenatuur.nl/)

Bij aanplant nieuwe bomen
plant de gemeente gemengde
en bijvriendelijke bomenrijen
aan waarin rekening wordt
Er zijn in woonwijken
gehouden met verschillende
fruitbomen geplant MET
bloeiperioden
bloemrijke onderbeplanting

De gemeente doet ook nog de volgende activiteiten:

15 of meer hectare

Er zijn bijenlinten aangelegd in
de bebouwde kom
Anders:……

optie 7

optie 8

Categorie 2: Nestgelegenheid voor bijen
titel van de vraag

Het criterium

toelichting

Nestgelegenheid
Er zijn binnen de bebouwde kom natuurlijke nestelplekken of bijenhotels in de buurt van bloemrijke
gebieden. Aanvinken wat van toepassing is en aantal locaties invullen.

meerdere antwoorden
mogelijk.

Categorie 3: Maai- en snoeibeheer voor bijen
Titel van de vraag

Het criterium

toelichting

Beheer in bestek

Is het bijvriendelijk beheren van de groene ruimte opgenomen in het bestek?

Op deze manier is geborgd dat het
bijvriendelijk beheren van openbaar
groen ook écht gebeurt.

Wordt er geklepeld? (Klepelen voor verkeersveiligheid is een uitzondering)

Klepelen is een manier van maaien
waarbij het gras wordt stukgeslagen
en achterblijft. Hierdoor wordt de
bodem verrijkt, waardoor er minder
soorten zullen groeien

Klepelen

Bijenhotels op X plekken

Rommelhoekjes' op X plekken
x% van struweel/park hebben
met mogelijkheid tot nesteling
houten takken rillen en/of dood Bijenidylles of -oases (bed &
in de bodem - bewust met rust x% kale grond door
hout in plantsoenen
breakfast) op X aantal plekken laten
verschralingsbeheer

nee

ja

nee, 0% wordt geklepeld

Ja, max 10% geklepeld

Nee

Ja, bij x% van de
bermen/grasvelden

nee (maaisel wordt meteen
afgevoerd)

Ja, bij XX (aantal) van de
bermen/grasvelden

één antwoord mogelijk

één antwoord mogelijk

Gedeeltelijk maaien van bermen, bloemenweides en
Wordt er gefaseerd gemaaid, waarbij de gemeente altijd minimaal 15% van het groen laat staan?
groenstroken

Gefaseerd maaien wil zeggen dat een
deel van het groen niet wordt
één antwoord mogelijk. Bij
gemaaid. Hierdoor blijft een deel (van
ja getal invoeren
de bloemen) staan, en daardoor is er
nog voedsel voor de bij.

Maaisel tijdelijk laten liggen

Zorgt de gemeente dat het maaisel van bloemenweides en bloemrijke bermen 4-7 dagen blijft liggen?

Omdat er in het maaisel nog beestjes
en zaden zitten, is het goed om het
even te laten liggen. Zo kunnen
insecten een nieuw plekje zoeken.

Flexibel maaibeheer

Bijen halen hun voedsel uit bloeiende
Is het maaibeheer flexibel (het maaimoment wordt bepaald door de vegetatie) en wordt dit afgestemd
bloemen. Als er pas na de bloei wordt één antwoord mogelijk. Bij
op de weersomstandigheden, waardoor bijvoorbeeld in een laat voorjaar later wordt gemaaid dan in een
gemaaid, wordt er geen voedsel
ja getal invoeren
vroeg voorjaar? Of wordt er bij natte omstandigheden het maaien uitgesteld?
weggehaald.
nee

OVERIG: beheer

De gemeente doet ook nog de volgende activiteiten:

één antwoord mogelijk. Bij
ja getal invoeren

meerdere antwoorden
mogelijk. Bij antwoord 3
getal invoeren

Bij de laatste maaibeurt blijft een
deel van het groen staan, zodat bijv.
soorten die in stengels overwinteren,
de kans krijgen

Ja,10-30% wordt geklepeld

Ja, bij XX (aantal) van de
bermen/grasvelden

Wilgen worden om de 3 tot 5
jaar geknot, waarbij bij elke
snoeibeurt de helft van de
wilgen wordt geknot

Bermen worden verschraald
door vaker dan 2x per jaar te
maaien en af te voeren - Op de
bermen wordt x%
verschralingsbeheer toegepast

Ja, 30-60% wordt geklepeld

> 60% wordt geklepeld

Aangelegde en/of
onderhouden natuurlijke
nestelplekken zoals
zandhelling op x
locaties/plekken

Categorie 4: Communicatie met burgers en organisaties
Titel van de vraag
het criterium
Communicatie

Informeert de gemeente inwoners over bijvriendelijke activiteiten die ze doet (evt. uitbesteed via NME
oid)?

vervolg
Educatie

toelichting
meerdere antwoorden
mogelijk. Bij X getal
Bewustwording van het belang van
invoeren
bijen is belangrijk. Daarom is het goed
als de gemeente hier actief mee bezig
is.

Welk percentage van de basischolen krijgt les over de wilde bij?
Hoeveel workshops/cursussen worden er gefaciliteerd over bijen en/of bijvriendelijk inrichten van
openbare ruimten en tuinen voor inwoners?

getal invullen (%)
getal invullen (%)

Activatie

Na bewustwording komt activatie,
Informeert de gemeente burgers en organisaties over wat ze zelf kunnen doen voor bijen (bijvoorbeeld in zodat burgers zelf aan de slag gaan.
hun tuin, balkon of in de buurt?
De gemeente kan hier een helpende
hand in zijn.

Participatie

Organiseert de gemeenten projecten/activiteiten over de bij waar burgers en organisaties aan mee
kunnen doen?

Communicatie over bestrijdingsmiddelen

Categorie 5: overig
titel van de vraag
Scholing

Bijzondere samenwerkingsvorm

Informeert de gemeente burgers over risico's/schade door gebruik van chemsiche bestrijdingsmiddelen
in tuinen?

het criterium

Overig

prijsvraag of actie zoals
bijvoorbeeld de prijsvraag
'meest bijvriendelijke tuin ' of
weggeven insectenhotels x keer 'actie 'tegeneruit, plant erin' x
per jaar
keer per jaar
weggeven van bloembollen

nee

aanplant bloemenlinten/bloementuinen met bewoners

samen met burgers ontwerp
en/of beheer park oid. X
locaties

Deelname aan NL Doet met
groenactiviteiten

nee

Ja, we communiceren hierover
in folders/flyers

Ja, we communiceren hierover
op social media en/of de
Ja, we communiceren hierover
website
in huis-aan-huisblad

Ja, via het bijenpakket wellant/vhg

Ja, de gemeenten heeft de
cursus 'laat jouw gemeente
zoemen'/cursus IVN gevolgd

Gemeente maakt gebruik van
Kleurkeur:
https://www.vlinderstichting.n organisatie symposium voor
l/kleurkeur/
kennisdeling

info in het gemeentehuis

informatieborden in
openbare ruimte

flyers/folders over bijvriendelijke
tuin etc.

convenant

groene organisaties (IVN,
landschapsbeheer,
natuurvereniging)

getal

meerdere antwoorden
mogelijk
meerdere antwoorden
mogelijk

Het gebruik van onkruidverdelgers en
andere pesticiden is gevaarlijk voor
bijen en daarom niet aan te raden.

waterschap

één antwoord mogelijk

Voldoet de gemeente aan barometer duurzaam terreinbeheer van SMK?

één antwoord mogelijk

Er vindt geen actieve bemesting plaats. Ook niet via het toepassen of opslaan van gebiedsvreemde
organische materialen zoals slootmaaisel, bagger of compost.

meerdere antwoorden
mogelijk

Wil je nog iets kwijt? Dat kan hier

vrij invulveld, max 500
tekens

terreineigenaren (bedrijven,
begraafplaats)

groene schoolpleinen

provincie
samenwerking met
groenopleiding in de buurt

Ja, dat klopt. Dit gebeurt op een
ecologische manier.

Ja dat klopt. We gebruiken
hiervoor biologische
bestrijdingsmiddelen.

Nee

Ja, met %

Ja, met zilver

Ja, met goud

Nee, maar wel een ander
keurmerk namelijk…

Nee

nee, er wordt wel bemest

er wordt alleen bemest met
organisch materiaal

er wordt enkel sporadisch
bemest

één antwoord mogelijk

Bestrijden van invasieve soorten

Bemesting

boomfeestdag, nationale
bijentelling en/of
natuurwerkdag

Anders:….

lessen op scholen x keer per
jaar

NL greenlabel

operatie steenbreek

bedrijven(terreinen)

andere gemeenten

toelichting

Werkt de gemeente samen met verschillende partijen om de gemeente bijvriendelijker te maken?

Wordt er voor het onkruid verwijderen op de wegen of in de straten bestrijdingsmiddelen gebruikt?

nee

Op biodiversiteit gerichte
groenadoptie door bewoners x
locaties

huis-aan-huisbladen x keer per jaar
getal

Het gebruik van onkruidverdelgers en
andere pesticiden is gevaarlijk voor
bijen en daarom niet aan te raden. Er
zijn bijvriendelijke alternatieven:
meerdere antwoorden
maaien en schoffelen, thermische
mogelijk
onkruidbestrijding of het gebruik van
niet-chemische bestrijdingsmiddelen.
Burgers gebruiken vaak nog
bestrijdingsmiddelen.

vervolg hierboven

Gemeente voldoet aan Barometer SMK

(informatie)markt x keer per
jaar

social media x keer per jaar

meerdere antwoorden
mogelijk. Bij X getal
invoeren

Als de gemeente activatie van burgers
meerdere antwoorden
faciliteert, wordt het voor de burger al
mogelijk. Bij X getal
helemaal makkelijk om zelf iets voor
invoeren
bijen te doen.

Hebben medewerkers van de gemeente scholing gehad (bijvoorbeeld ecologisch beheer) of maakt
gebruik van het bijenpakket van Wellant/VHG bij het bedenken en uitvoeren van bijvriendelijk beheer?

Worden invasieve soorten en de eikenprocessierups niet met chemische middelen bestreden?

info op website (van de
gemeente)

nee

ja, er vindt geen actieve bemesting
plaats

agrariers

Nee, klopt niet. We gebruiken
hiervoor chemische
bestrijdingsmiddelen.

alleen op hele schrale plekken
(niet in bermen)

