
BuurtBijenLint Zoetermeer

B&B4bees langs een groene wandelroute, 
een bestuivende verbinding tussen Buurttuin 
Zoete Aarde en De Hof van Seghwaert

B&B4Bees
wandelroute

Honingbij, wilde bijen, hommels en zweefvliegen, ze 
lijken op elkaar en zijn allemaal belangrijke bestuivers. 
Hun voedsel: nectar zit in de bloemen van veel soorten 
mooi bloeiende planten. Het zijn de voedselplanten bij 
het B&B for bees! (Bed and Breakfast voor bijen)
Wilde bijen en zweefvliegen steken niet. Honingbij en 
verschillende hommelsoorten kunnen wel steken als ze 
zich bedreigd voelen.

Via onderstaande QR-code vindt u nog meer informatie 
over het BuurtBijenLint Zoetermeer.
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6. rosse metselbij in vlucht5. rosse metselbij 

4. vosje (vrouwtje)3. vosje (mannetje)

2. akkerhommel1. de honingbij

Een paar soorten bijen

De wandeling neemt u mee langs groene plekjes, par-
ken en oude waterwegen die deze wijken rijk zijn. Maar 
bovenal leidt deze route u langs heel veel bijenhotels.
De route is mogelijk gemaakt met hulp van: De Groene 
Motor, Kern Met Pit, gemeente Zoetermeer en vooral 
met de hulp van enthousiaste vrijwilligers van zowel 
Buurtuin Zoete Aarde als De Hof van Seghwaert en 
buurtbewoners! Samen vormen zij het BuurtBijenLint, 
een groene, leuke en leerzame wandelroute.

Buurtbijen
Deze route is in 2019 aangelegd door samen met buurt-
bewoners adoptiegroen in de woonwijken te adopteren 
en te onderhouden. Vrijwilligers van zowel de Zoete 
Aarde als De Hof van Seghwaert hebben het initiatief 
genomen om meer bijenvriendelijke plekken in de wijk 
aan te gaan leggen. Buurtbewoners werden gevraagd 
een stukje adoptiegroen langs de route te adopteren en 
te helpen bij de aanplant en de verzorging van bloemen 
en struiken die veel voedsel voor bijen leveren. Ook zijn 
er plekjes waar bijen goed kunnen overleven. 

Wilde bijen
Waarschijnlijk kent u de bij vooral van de honing en de 
grote groepen waarin ze leven. Maar wist u dat dit maar 
één soort is van de 350 verschillende soorten die in 
Nederland zijn aangetroff en? Wilde bijen (en hommels) 
zijn in de natuur veel belangrijker dan honingbijen. 
Ze zijn betere bestuivers en leven overal in de natuur 
terwijl honingbijen afhankelijk zijn van een imker. Het 
aantal wilde bijen neemt wereldwijd af door gebruik van 
insecticiden, tekort aan nestgelegenheid en een tekort 
aan voedselrijke planten. Door meer bijenvriendelijke 
plekken aan te leggen komen er weer meer bijen en 
hommels.

Wilt u meer informatie: info@hofvanseghwaert.nl of 
info@zoeteaarde.nl.

BuurtBijenLint, een wandeling 
van 4,8 kilometer in Zoetemeer



Buurttuin 
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Broekwegzijde 192
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Aspergeakker 31
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