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Bijeenkomst 4 

Datum: 6 juli 2022  

Tijd: 16.00 uur 

Locatie: Zeist, Bijenoase 

Aanwezig: Sonne Copijn, Dick van Beek, Ronald 

Verbeek, Walter Jaaltink, Elise, Klaas-Hemke van 

Meekeren, Sanne Kosterman  

 

Sonne Copijn vertelt over de Bijenoase. In de zomer van 2019 zijn ze op deze plek begonnen met de 

voorbereidingen. Er stonden enorm veel bramen en er werd geklepeld. Er stond hierdoor veel 

fluitenkruid en zuring. De grond is lemig en er zit veel puin in de grond van de voormalige 

sluiswachterswoning. Vroeger kwamen alle schepen tussen Zeist en Amsterdam door het water wat 

langs de bijenoase ligt. 

In de zomer (juli 2019) is de toplaag afgeschraapt en deze is als wal om het veld heen gelegd. De 

braam is geklepeld en de wortels zijn uitgezeefd. In het najaar van 2019 is samen met een aantal 

scholen ingezaaid en zijn vooral struiken ingeplant om een struweel mantel zoom vegetatie te 

creëren die voor insecten zeer gunstig is. 

 

 



Voor het inzaaien is gekozen voor een kleurrijk mengsel. Sonne geeft aan dat ze op dit moment een 

andere keus gemaakt zou hebben voor het mengsel. Een mengsel met meer klavers, knoopkruid, 

veldlathyrus, margriet, ratelaar en grassen, dus meer een glanshaver hooiland mengsel. 

Er is in het begin geen insecteninventarisatie gedaan. Nu wordt er door een vrijwilliger 

geïnventariseerd. Er zijn 64 soorten wilde bijen gezien, waarvan 3 zeldzame soorten van de rode lijst.  

 

Sinds 2020 wordt hier met de zeis gemaaid. Er wordt meerdere keren per jaar gemaaid. In mei, half 

juni en begin juli wordt steeds een ander stuk gemaaid en er blijft altijd wel iets staan. In 

oktober/november is de laatste maaironde. Op deze manier wordt het hele stuk één keer per jaar 

gemaaid, alleen stukken met witbol worden twee keer per jaar gemaaid. De stukken die er op dit 

moment nog staan, zijn nog niet gemaaid.  

Het is mogelijk om rigoureuzer te maaien en dan de open plekken in te zaaien. Op deze manier 

versnel je de verschraling en kunnen er plantsoorten kiemen die hier wel horen, maar er nu nog niet 

voorkomen. We hebben hier een discussie tussen structuren en overleven van insecten enerzijds en 

steviger maaien om naar een kruidenrijkere vegetatie te komen anderzijds. Misschien ligt het niet zo 

zwart-wit en zijn beide strategieën in te plannen op locatie. 

 

 

 



 

Op sommige stukken wordt de grond 

al ijler. Hier staat ook pimpernel, 

ooievaarsbek en gewoon 

biggenkruid. Hier zie je ook dat er 

wat open plekken zijn in het gras. 

Het stuk waar veel braam stond is 

minder soortenrijk. 

 

 

 

 

 

 

 



De mantel/zoom van de struweelrand moet niet te vaak gemaaid worden omdat hier veel insecten 

overleven. Dit mag best wat ruiger zijn. Een bloemrijke ruigte hoef je maar één keer per twee jaar te 

maaien. Het eerste jaar de ene helft, het tweede jaar maai je de andere helft. Dit om verhouting te 

voorkomen en wel de ruigte te behouden. Het maaien kan eventueel nog net na de winter. 

 

 

In de slootkant staat veel 

rolklaver. Hier wordt één keer 

per jaar gemaaid in het najaar. 

 

 

 

 

Belang van een praktijknetwerk 

Sonne is gewend om met veel groepen te werken en educatie te geven aan groepen. Op het 

praktijknetwerk zijn ineens mensen die verstand hebben van onderdelen in het kruidenrijk beheer, 

wat weer een nieuwe reflectie oplevert op het eigen doen en laten. Op deze plek was het de eerste 

keer dat anderen met praktijkkennis eens meekeken. Dat levert lessen op over: genoeg verschralen, 

de ruigtesoorten en het voorkomen van soorten.  



Lessen van deze bijeenkomst 

Algemeen: 

- Grotere soorten grassen kunnen minder goed tegen maaien, vooral in combinatie met 

droogte. 

- Waar wordt naar gekeken? Kijk niet alleen naar de kleuren, maar ook naar het aantal 

verschillende blaadjes om te bepalen hoe soortenrijk een gebied is. 

- Kijk op een andere manier naar de kosten van beheer en aanleg. Wat kost de “ouderwetse” 

manier? Hoeveel liter diesel kost iets? 

- Het werk en de mindset van de aannemer en groenwerker zijn heel belangrijk. Hoe kun je de 

mindset van aannemers en de persoon op de tractor veranderen?  

Insecten: 

- In de droge zomer is de grond gescheurd. Hier maakten bijen nesten in en ze gebruikte de 

leem waar ze nu bij konden. 

- Een struweelrand is belangrijk voor insecten om in te schuilen. Een ruige overgang van 

struweel naar grasland helpt ook erg goed om de insecten een leef en schuilplek te bieden. 

-   

Volgende bijeenkomst: 

- Na de zomervakantie. 


