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Bewandel het Biopad en ontdek...

De Steilwand
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BIJEN IN HET LANDSCHAP. Steilwanden zijn natuurlijke, maar ook
kunstmatig aangelegde, landschapselementen die voor verschillende
dieren zorgen voor de nodige beschutting. Voor bijen is de stijlwand met
name van belang voor de nestgelegenheid die ze bieden. Om een steilwand
tot een succes te maken voor deze diertjes zijn een viertal basiselementen,
die op korte afstand van elkaar aanwezig zijn, noodzakelijk:
1. beschutting en warmte
2. voedsel

3. nestmaterialen
4. nestgelegendheid
1. steilwand, illustratie Lobke Alkemade

2. nest opening van de bij

3. enkele gang met broedcel

DE BIJ EN DE WAND. Aan de buitenkant
van de steilwand is een nest te herkennen
aan een opening met 9-10 mm doorsnede.²
Vanuit de ingang loopt de hoofd-gang met
bochten naar verschillende zij-gangen met
een broedcel. Per nest worden zo'n drie tot
vier
broedcellen
aangelegd.
Deze
broedcellen liggen 5 tot 10 centimeter
onder de grond en zijn, zodra het ei is
gelegd, geheel afgesloten van het
gangenstelsel.³
In de broedcel bevindt zich, naast het ei,

4. broedcel met voedselvoorraad
Foto’s Anne Jan Loonstra

een laag stuifmeel en een laag nectar als
voedsel voor de aanstaande larve.
Door een waterafstotende wasachtige
afwerking van de broedcel blijft dit voedsel in
de cel aanwezig totdat de larve zich hier te
goed aan heeft gedaan. ⁴
Zodra de larve is volgroeid is het klaar voor
het verpoppings-proces. Hierin ontwikkelt de
larve zich van pre-pop en pop tot imago.
Uiteindelijk zal de larve, na ongeveer 10
maanden, het nest verlaten als complete bij.⁵

5. De ontwikkeling van prepop en pop tot
imago van een solitaire bij.
Foto’s en onderzoek Anne Jan Loonstra
Ter illustratie is de levenswijze van de
Sachembij getoont. Er zijn echter vele soorten
met ieder weer eigen gewoonten en manieren.

HET NUT VAN DE BIJ. Honingbijen
én wilde bijen brengen stuifmeel van
de ene bloem naar de andere bloem.
Door deze bestuiving kunnen planten
zaden en vruchten produceren.
Hierdoor kunnen planten zich
vermenigvuldigen en voortbestaan.
Ook levert dit fruit op voor onze eigen
voedselproductie.
Naast
het
bestuiven
van
cultuurgewassen, spelen wilde bijen
ook een belangrijke rol in het
bestuiven, en het daardoor in stand
houden, van natuurlijke vegetaties.
Ze dragen bij aan de uitbreiding van
onze biodiversiteit. Hoe meer soorten
wilde bijen, hoe vitaler onze natuur en
daarmee onze leefomgeving.
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De Vijver

DIVERSITEIT ZET VOET AAN WAL. De Vijver bij de hoofdentree van de
Heineken Brouwerij is een voorbeeld van een ver ontwikkelde vorm van beheer
ter bevordering van de diversiteit in flora en fauna. Er is een balans ontstaan
binnen de biotoop. Door op kleine schaal te experimenteren door de hovenier
van Heineken, Buitenhuis, hebben nieuwe soorten zich kunnen ontwikkelen en
staat de vijver inmiddels model voor andere plekken op het terrein.

1. flora én fauna rond de vijver

2. natuurlijke oever, illustratie Lobke Alkemade

IN EN OM HET WATER Water en hun
oevers zijn een voorbeeld van een
overgang die voor zowel flora als fauna van
groot belang is. Een natuurlijke oever²,
zoals langs deze vijver, zorgt voor een
waterkant die goed te bereiken is en die,
door
de
aanwezigheid
van
oeverbeplanting, genoeg beschutting biedt
aan waterorganismen zoals amfibieën,
reptielen en kleine vissen.
Rondom de vijver zijn verschillende
plekken te vinden met een opvallend lage
begroeiing. Dit duidt op de aanwezigheid

van voedselarme grond. In tegenstelling tot
wat deze eigenschap doet vermoeden biedt
dit kansen voor verschillende flora en draagt
daarmee bij aan een grotere diversiteit.
Doordat hoge begroeiing hier uitblijft worden
er kansen gecreëerd voor onder andere
veenmos³ en de rietorchis⁴.
De gewone rietorchis en de gevlekte
rietorchis zijn orchidee soorten die in
Nederland voorkomen in vochtige graslanden
en het liefst in de volle zon staan. Beide
orchideeën zijn een inheemse soort maar
worden bedreigd door het verdwijnen van hun
voorkeurshabitat
door
drooglegging,
bemesting van de natte grond en het
ingebruiknemen door landbouw en bosbouw.

3. veenmos, Sphagnum

4. rietorchis, Dactylorhiza majalis

5. grote ratelaar, Rhinanthus angustifolius
Foto’s Leo Adegeest

STUREN EN BEHOUDEN Ten opzichte
van andere plekken op het terrein hoeft
hier nog maar weinig te worden
bijgestuurd. Het eindbeeld is inmiddels
bereikt en ontwikkeling maakt hier
plaats voor behoud. Om bijvoorbeeld
agressieve
groei,
en
daarmee
overwoekering van de oevers, te
voorkomen zal het riet in de toekomst in
toom moeten worden gehouden. Het
inzaaien van een plant als de grote
ratelaar⁵, een halfparasiet, zorgt ervoor
dat de hoeveelheid riet binnen de
perken blijft.
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EEN BRON VAN VOEDSEL. De
vliegperiode van de bij loopt synchroon aan
de bloeitijd van zijn voedselplanten.
Wanneer de bloeitijd wordt onderbroken
door (te vroeg) maaien kan het gebeuren
dat de bij moet uitwijken naar elders of
uiteindelijk helemaal verdwijnt. Om dit te
voorkomen
moeten
maaien
snoeiwerkzaamheden tussen maart en
oktober worden beperkt. Gefaseerd en
gericht maaien (en snoeien) kan echter juist
een bijdrage leveren aan de leefomgeving
van de bij. Een gevarieerde flora op
voedselrijke gronden behouden op langere
termijn vraagt een specifiek onderhoud.
Om verruiging te voorkomen is maaien op
deze plekken zelfs noodzakelijk. Hiermee
wordt weer ruimte gecreëerd en ontstaat er
een grotere diversiteit en intensiteit.

Het Wilgenlaantje

Van strak gemaaid grasland naar EEN BLOEIENDE
BLOEMENWEIDE. Dat is het doel van de nieuwe vorm
van beheren die onder andere wordt toegepast op het
Wilgenlaantje¹. Een ononderbroken, gevarieerd maar
ook kwantitatief groot aanbod aan flora binnen één en
hetzelfde gebied het hele bloei-seizoen door. Om dit
voor elkaar te krijgen moet het 'groen' letterlijk en
figuurlijk de ruimte krijgen. Minder en gefaseerd maaien
is één van de veranderingen die zal gaan leiden tot een
grotere diversiteit in de buiten ruimte.²

1. Wilgenlaantje; regelmatig maaien

4. bijenorchis, Ophrys apifera

5. moeraswespenorchis, Epipactis palustris

3. hommel op een bloeiende wilg

6. rietorchis, Dactylorhiza majalis
Foto’s Leo Adegeest

2. resultaat van minder maaien
Foto’s Leo Adegeest

HET RESULTAAT. Het nieuwe beheren
resulteert in nieuwe soorten. Langs het
Wilgenlaantje zijn diverse orchideeën
gaan bloeien. De bijenorchis⁴ is hier één
van. Deze soort dankt zijn naam aan de
vorm en kleur van het binnenste van de
bloem die doet denken aan de bij. De
bijenorchis kent zelfbestuiving. Hierbij
wordt het stuifmeel overgebracht naar de
stempel van dezelfde bloem. Andere
soorten orchideeën die op het terrein zijn
te
ontdekken
zijn
de
brede
wespenorchis⁵,
aangewezen
op
bestuiving door wespen, en de rietorchis⁶.
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Heineken terrein, Zoeterwoude
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GROENE CIRKELS. Een duurzame economie in het Groene Hart. Een
klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij, een duurzame economie én een
aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude. Dat zijn de ambities
waarvoor Groene Cirkels zich inzet. Dat doet zij door de natuur als uitgangspunt
te nemen en programma’s te realiseren rond de onderwerpen energie, water,
grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving. Het initiatief Groene Cirkels, gevormd
door multinational HEINEKEN, provincie Zuid-Holland en kennispartner Alterra
Wageningen UR, wil graag de voor deze ambities benodigde partijen aan zich
binden en een voorbeeld van wereldklasse zijn.
www.groenecirkels.nl

MEER BIODIVERSITEIT OP DE BROUWERIJ. Het roer gaat om. Van een standaard
parklandschap transformeert het Heineken terrein te Zoeterwoude naar een bloemrijke oase
voor bijen en vlinders. Een plek waar ze voedsel vinden, beschutting en elkaar. Heineken
wordt hiermee onderdeel van een groter regionaal bijenlandschap. Dit is leuk, nuttig maar ook
noodzakelijk. De natuur, en met name de bestuiver, heeft het moeilijk in het strak
vormgegeven Nederlandse polder en stadsland. Door meer variëteit aan te bieden streeft
Heineken naar een betere, natuurlijke, balans en bovenal naar een steuntje in de rug voor
deze belangrijke diertjes.

ONTDEK WAT ER LEEFT. Inmiddels is er op het terrein een groot deel van
het grasland verwijderd en zijn inheemse bloemenmengsels ingezaaid.
Daarnaast wordt er op het terrein minder- en meer gefaseerd gemaaid. Ook
worden natuurlijke oevers aangelegd. De aanpassingen die worden gedaan
zorgen voor een uitbreiding van de flora en fauna. Rondom het Biopad zijn
deze soorten te vinden. Bewandel de route en ontdek meer over
biodiversiteit op de Brouwerij.

