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Cursus wilde bijen herkennen

De 2-daagse cursus van Arnhem Zoemt wilde 
bijen herkennen was een groot succes.  
Medewerkers van EIS hebben vol enthousiasme 
hun kennis over wilde bijen gedeeld en aan de 
zestien deelnemers uitgelegd hoe je bijen het 
beste kan fotograferen om ze op soort te  

Oogst- en Romeinsemarkt op 28 augustus

Heeft u ook een hekwerk dat wel wat 
bloemen kan gebruiken? De brede 
lathyrus is een vaste plant die graag tegen 
een hek(werk) aan klimt. De lathyrusbij 
bezoekt alleen de bloemen van lathyrus-
soorten. Op de Oogst- en Romeinsemarkt 
bij de Steenen Camer staat Arnhem Zoemt 
met planten waaronder de brede lathyrus. 
Kinderen kunnen bij ons een bijenhotel 
maken.  Zie voor meer informatie over de 
markt: BTV-Elderveld
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kunnen herkennen. De deelnemers zijn na de 
eerste cursusdag druk aan het fotograferen 
geweest en met elkaar hebben ze deze toch wel 
indrukwekkende lijst met soorten waargenomen.

Lathyrusbij
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Prei voor een bij

Planten

Deze actie levert mooie resultaten op. De 
Lookmaskerbij is daar heel blij mee. In de tuin 
van Marcel van Arnhem Zoemt zijn 15 tot 20 
exemplaren officieel waargenomen. En het is zo 
eenvoudig: zet een paar preien in je (moes)tuin 
en laat deze doorschieten. Je krijgt schitterende 
bloemen!

Zelf aan de slag met het herkennen van bijen 
of ander insecten? 

Om natuurwaarnemers een handje te helpen bij 
het op naam brengen van al die beestjes heeft 
EIS digitale determinatiesleutels gemaakt. Hier-
mee kun je op een makkelijke manier soorten in 
de Nederlandse natuur op naam brengen: 
Soortenzoekers-EIS

Samen met vrijwilligers van BTV Elderveld en 
met studenten van Van Hall Larenstein kweken 
we planten op voor diverse activiteiten, zoals 
de tegelwipactie. Op 17 september worden de 
planten uitgedeeld aan de verschillende  
initiatieven voor het vergroenen en verbloemen 
van de stad. 

Wil je zelf nog een de slag samen met je  
buren om de straat groen te maken door  
geveltuintjes aan te leggen? Meld je initiatief 
aan via de Fixi app of email ons. Wij kunnen  
bijvriendelijke, biologische planten leveren.
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Methode om een bij vast te pakken zonder schade aan het dier 
te brengen. 

Wie weet welke bij dit is?

Lookmaskerbij

https://www.eis-nederland.nl/publicaties/soortzoekers-eis
http://www.Arnhemzoemt.nl
mailto:Arnhemzoemt%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/arnhemzoemt/
https://www.facebook.com/Arnhemzoemt
https://www.eis-nederland.nl/publicaties/soortzoekers-eis
http://www.btv-elderveld.nl
https://www.hvhl.nl/
https://www.fixi.nl


Links: 
www.btv-elderveld.nl
https://www.eis-nederland.nl/publicaties/soort-
zoekers-eis
https://www.hvhl.nl/
www.Fixi.nl
Enquête: https://forms.gle/czWtiTHuG7v9CFdv5
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Enquête project ‘Natuurinclusief gedrag van burgers’

Het landelijke project richt zich op ontwikkeling van maatschappelijke betrokkenheid en draag-
vlak voor biodiversiteitsmaatregelen en natuur. Doel van het project is handvatten te maken om 
zowel actieve burgers als nog niet natuuractieve burgers te bereiken. Het project onderzoekt 
hiervoor verschillende casussen om te kijken hoe die het gedrag van burgers veranderen.
 
Arnhemse Projecten
Gemeente Arnhem is hierin een partner. Er zijn 4 groepen geselecteerd die in het onderzoek  
meegenomen worden: Arnhem Zoemt, BuurtGroenBedrijf, Andere Arnhemmers en de  
Wijkgroenagenda’s. Zo worden bij Arnhem Zoemt sterke en zwakke plekken geselecteerd die ons 
verder kunnen helpen. 
 
Van Hall Larenstein heeft een student geselecteerd die het onderzoek naar Arnhem Zoemt gaat 
doen, Linde van Heeteringen. Zij is vierdejaars student bos- en natuurbe-
heer. Ze heeft met onze bestuursleden diepte-interviews afgenomen. Als 
laatste wil ze enquêtes afnemen bij andere betrokkenen bij Arnhem. En 
voor dat laatste hebben we jullie medewerking nodig. 

Willen jullie de enquête invullen, liefst voor 10 augustus? Het duurt onge-
veer 10 Minuten. Zo kan Arnhem Zoemt wat meer inzicht krijgen hoe we 
mensen kunnen enthousiasmeren om mee te doen. En er wordt ook een 
waardebon van 50 euro verloot onder degene die de enquête hebben 
ingevuld. 

Zomerpauze
We nemen even vrij tot 21 augustus. 
Een hele fijne zoemende zomer!

Breedbandgroefbij
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