
Hoe tot kansrijke 
gebieden te komen in 

het buitengebied.

Neem een kaart van 
de gehele gemeente. 
Op deze kaart moeten 
de wegen, 
watergangen en 
gemeentelijke vlakken 
inzichtelijk zijn. Zorg 
dat je in deze kaart 
kan werken.

Waar op de kaart liggen de (voor 
de bij) waardevolle gebieden:
-Ecologische Hoofdstructuur 
(NNN)
- Ecologische verbindingszones 
(EVZ)
- Natura 2000 
Teken deze gebieden in.

Breng de natuurdoeltype van de 
waardevolle gebieden in kaart
De belangrijkste gebieden voor wilde 
bijen zijn:
- L01.02 Houtwal en houtsingel
- N01.04 Zand- en kalklandschap
- N06.04 Vochtige Heide
- N07.01 Droge Heide
- N10.01 Nat schraalland
- N11.01 Droog schraalgrasland
- N12.01 Bloemendijk
- N12.02 Kruiden- en faunarijkgrasland
- N12.05 Kruiden- en faunarijke akkers
- N15.02 Eiken en beukenbos
- N16.02 Vochtig bos met productie

KAART met alle 
aanwezige waardevolle
gebieden (lijnen en 
vlakken)
die bij de vorige stap
zijn ingevuld.

-Selecteer de lijnstructuren die 
waardevolle gebieden 
verbinden.

- Selecteer vlakstructuren 
die binnen een straal van 
500 meter van waardevolle 
gebieden liggen en op 
gemeentelijke grond liggen.

KAART met hierop alle 
aanwezige waardevolle 
gebieden met daarbij 
potentiële lijnen/
verbindingen 
en alle vlakken die 
eigendom
van de gemeente zijn.

Breng de bermen zonder
Bomen, of waar sporadisch een 
boom staat, in kaart. (groene
route). 

Zijn er onvoldoende bermen 
zonder bomen, breng dan 
de bermen met bomen aan 
één zijde van de berm in 
kaart (gele route).

Zijn er enkel bermen 
met laanstructuur, volg dan de 
oranje route. 

Selecteer de watergangen die niet of 
nauwelijks verrijkt worden door het slib 
waneer de watergangen schoongemaakt 
worden. Wanneer dit wel gebeurt heeft 
een watergang weinig potentie omdat 
deze te voedselrijk is.

Breng de watergangen 
zonder bomen, of waar sporadisch een boom staat, in 
kaart. (groene route).

Zijn er onvoldoende watergangen zonder bomen, 
breng dan de watergangen met bomen aan één zijde 
in kaart (gele route).

Zijn er enkel watergangen die aan beide zijdes 
omsloten zijn door bomen, volg dan de oranje route.

Selecteer de watergangen waarbij
vanaf de slootkant tenminste 1,5m
vrije strook is. (strook waar 
bijvriendelijk ingericht of beheerd 
kan worden).

Indien de stroken smaller zijn, volg 
de oranje route.

Watergangen omsloten 
door bomen.

Watergangen met 
bomen aan een 
zijde van de watergang.

Selecteer de watergangen 
waarbij de stroken breder 
zijn dan 1,5m. 

Lijnstructuur

Zowel bijvriendelijke inrichting 
als beheer zijn mogelijk.

Controleer eerst de checklist alvorens u 
plannen gaat realiseren.

Bij stroken die smaller zijn dan 1,5m,
moet u zelf inschatten of hier iets mogelijk 

is. Dit is erg afhankelijk van de eigenschappen  per 
plaats (denk aan rendabelheid)

Enkel een vorm van bijvriendelijk beheer
is mogelijk. 

Controleer eerst de checklist alvorens u 
plannen gaat realiseren.

Bij watergangstroken smaller dan 1,5m 
wordt het afgeraden om bijvriendelijk 

te gaan inrichten of beheren

Selecteer de watergangen 
waar bomen op het 
noord/west staan. Wanneer er 
slechts enkele bomen op zuid/
oost staan volg dan ook de gele 
route.

(Zijn dit er onvoldoende of 
geen, volg dan de oranje route)

Selecteer de 
watergangen 
met stroken die
breder zijn dan 1,5m.

Selecteer de 
watergangen
met stroken die 
breder zijn
dan 1,5m.

Zowel bijvriendelijke inrichting als 
beheer zijn mogelijk maar resultaten 

zullen geringer zijn.
Controleer eerst de checklist alvorens u 

plannen gaat realiseren.

Bij stroken die smaller zijn dan 1,5m
wordt het afgeraden om hier  bijvriendelijk

te gaan inrichten of beheren.

Enkel een vorm van bijvriendelijk beheer
is mogelijk. 

Controleer eerst de checklist alvorens u 
plannen gaat realiseren.

Bij stroken die smaller zijn dan 1,5m
wordt het afgeraden om hier  bijvriendelijk

te gaan inrichten of beheren.

Selecteer de berm 
die breder
zijn dan 1,5m.

Zowel bijvriendelijke inrichting als 
beheer zijn mogelijk.

Controleer eerst de checklist alvorens u 
plannen gaat realiseren.

Bij bermen die smaller zijn dan 1,5m,
moet u zelf inschatten of hier iets mogelijk 

is. Dit is erg afhankelijk van de 
eigenschappen per plaats (denk aan rendabelheid/

verkeersveiligheid).

Bermen met 
laanstructuur.

Bermen met 
bomen aan een 
zijde van de 
weg.

Selecteer de bermen waar de bomen 
op het noord/west staan. Wanneer 
er slechts enkele bomen op zuid/
oost staan volg dan ook de gele 
route.

(Zijn dit er onvoldoende of geen, 
volg dan de oranje route "bomen op 
zuid/oost").

Selecteer de 
bermen die
breder zijn dan 
1,5m.

Selecteer de 
bermen 
die breder zijn dan 
1,5m.

Zowel bijvriendelijke inrichting als 
beheer zijn mogelijk maar resultaten 

zullen geringer aanwezig zijn.
Controleer eerst de checklist alvorens u 

plannen gaat realiseren.

Bij bermen die smaller zijn dan 1,5m
wordt het afgeraden om hier  bijvriendelijk

te gaan inrichten of beheren.

Enkel een vorm van bijvriendelijk beheer
is mogelijk.

Controleer eerst de checklist alvorens u plannen 
gaat realiseren.

Bij bermen die smaller zijn dan 1,5m
wordt het afgeraden om hier  bijvriendelijk

te gaan inrichten of beheren.

Selecteer de 
bermen die
breder zijn dan 
1,5m.

Enkel een vorm van bijvriendelijk beheer
is mogelijk.

Controleer eerst de checklist alvorens u 
plannen gaat realiseren.

Bij bermen die smaller zijn dan 1,5m
wordt het afgeraden om hier  bijvriendelijk

te gaan inrichten of beheren.

Vlakstructuren

Vlakstructuren moeten minimaal 100 m2 zijn om 
geschikt te zijn voor voedselaanbod. Vlakstructuren 
groter dan 200 m2 zijn geschikt voor zowel 
nestgelegenheid als voedselaanbod. 

Optie 1:Wilt u dicht bij 
de bebouwing
iets doen voor bijen?

Optie 2: Wilt u 
stapstenen creëren 
om natuurgebieden te 
verbinden?

Optie 3: Wilt u 
bestaand natuurgebied
vergroten/uitbreiden?

Optie 4: Wilt u een 
totaal nieuw gebied 
inrichten?

Selecteer alle vlakken die 
tegen bebouwde gebieden 
liggen. 

(Heeft u op voorhand al een 
voorkeur voor een dorpskern, dan
kunt u deze uiteraard kiezen).

Houdt rekening met o.a. 
bestemmings- en beleidsplannen. Deze plannen 
zouden een nieuwe inrchting kunnen 
belemmeren.

De toolbox kan u helpen om te 
bepalen wat de ideale bij-
vriendelijke inrichting of 

beheer maatregel(en) zou 
moeten zijn voor welk gebied.  

Controleer eerst de checklist alvorens u plannen 
gaat realiseren.

Selecteer alle gebieden die 
binnen 500 m van een 
waardevol bestaand gebied 
liggen.

Voor het verbinden van waardevolle gebieden moeten 
de stapstenen telkens niet verder dan 500 m van elkaar 
liggen. 

Selecteer de stapstenen die twee waardevolle gebieden 
kunnen verbinden en eenzelfde Natuurdoeltype hebben.

Houdt met het selecteren van deze gebieden rekening 
met o.a. bestemmings- en beleidsplannen. Deze zouden 
een nieuwe inrichting kunnen belemmeren.

U heeft nu alle 
potentieel nieuw
in te richten vlakken 
op de kaart.

Om de ideale stapstenen te kunnen
creëren tussen bestaande natuurgebieden
is het van belang dat de juiste gebieden 
worden geselecteerd. Selecteer alle gebieden
die tussen twee al bestaande waardevolle 
gebieden liggen.

U heeft nu alle vlakken die 
tussen verschillende 
natuurgebieden vallen in 
beeld.

Afhankelijk van o.a. factoren 
als budget en tijd,  bepaal in/
tussen welk(e) gebied(en) 
(vlakken) u bijvriendelijk 
inrichting of beheer gaat 
toepassen.

De toolbox kan u helpen om te 
bepalen wat de ideale bij-
vriendelijke inrichting of 

beheer maatregel(en) zou 
moeten zijn.

Controleer eerst de checklist alvorens u 
plannen gaat realiseren.

Selecteer alle gemeentelijke gronden 
(vlakken), die aan een bestaand 

natuurgebied liggen. 

(weet u al bij welk gebied u mogelijkheden 
ziet, selecteer dan uiteraard alleen rondom 

dit gebied de gemeentelijke vlakken).

U heeft nu alle potentieel nieuw
in te richten vlakken op de kaart.

Houdt rekening met o.a. 
bestemmings- en 

beleidsplannen. Deze plannen 
zouden een nieuwe inrchting 

kunnen belemmeren.

De toolbox kan u helpen om te 
bepalen wat de ideale bij-
vriendelijke inrichting of 

beheer maatregel(en) zou 
moeten zijn voor welk gebied.

Controleer eerst de checklist alvorens u plannen 
gaat realiseren.

Selecteer alle gebieden die
binnen 500 m van een waardevol
bestaand gebied vallen. 

Liggen deze verder dan 500 meter van het
gebied, heeft een gebied weinig 
potentie omdat deze minder toegankelijk zijn 
voor bijen.

U heeft nu alle potentieel nieuw
in te richten vlakken op de kaart.

Houdt rekening met o.a. 
bestemmings- en beleidsplannen. 
Deze plannen zouden een nieuwe 
inrchting kunnen belemmeren.

De toolbox kan u helpen om te 
bepalen wat de ideale bij-
vriendelijke inrichting of 

beheer maatregel(en) zou 
moeten zijn voor welk gebied.

Controleer eerst de checklist alvorens u 
plannen gaat realiseren.
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