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Caspar Janssen vertelt over zijn bijenbalkon; van een kaal terras naar een 
zoemende jungle.

Wedstrijd: Wie heeft het bij-vriendelijkste balkon in Arnhem? 

Op woensdag 30 maart vertelt Caspar  
Janssen hoe hij van zijn kale balkon een  
zoemende jungle heeft gemaakt. Hij heeft hier 
een aantal inspirerende columns in de  
Volkskrant over geschreven en een boekje  
gemaakt: Het bijenbalkon; van een kaal terras 
naar een zoemende balkon jungle.
In de pauze kan je bij ons zaden halen om zelf 
aan de slag te gaan.

Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Molenplaats Sonsbeek

Deelname gratis. Fijn (maar niet verplicht) 
wanneer je je even aanmeldt via  
Arnhemzoemt@gmail.com zodat we weten 
hoeveel mensen we kunnen verwachten.  

Bij-vriendelijkste gemeente 2022: ARNHEM

Het winnen van deze prijs is de verdienste 
van de gemeente, groene organisaties en 
vooral van alle Arnhemmers die zich  
inzetten voor de wilde bij en alle andere  
bestuivers. Dank daarvoor!!

Ook dit jaar gaat Arnhem Zoemt volop 
aan de slag voor de wilde bij. En daarvoor 
hebben we jullie hulp nodig. Lees in deze 
nieuwsbrief welke activiteiten we  
organiseren, waar je aan kan deelnemen  
en waar we je hulp kunnen gebruiken.

Nieuwsbrief: Maart 2022

 Planten vinden een goed tehuis
 
 Biologische planten, bollen en zaden

 De zeisclinic van de werkgroep Klarenbeek Zoemt

Aansluitend op de lezing van Caspar willen we 
Arnhemmers met een balkon uitdagen: wie heeft 
het bij-vriendelijkste balkon in Arnhem? 

Maak komend jaar een foto van je bij-vriendelij-
ke balkon en kijk welke soorten er voorkomen. 
Het bij-vriendelijkste balkon krijgt een bijenhotel, 
gemaakt door Arnhem Zoemt.

Foto’s en waarnemingen kan je sturen naar: 
Arnhemzoemt@gmail.com 

Enorm blij en trots zijn we dat Arnhem is verkozen tot bij-vriendelijkste gemeente!
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Cursus wilde bijen herkennen

Zeisbrigade

Groenmarkten

Wil je weten welke bij het is die je ziet vliegen? 
Meld je aan voor een tweedaagse cursus ‘wilde 
bijen herkennen’. We richten ons op de bijen die 
in Arnhem voor kunnen komen. De algemene 
kenmerken van de bijen komen aan bod zodat 
je in het veld verschillende soorten bijen kunt 
herkennen.  
Je maakt detailfoto’s van deze bijen om de soort 
goed te kunnen determineren. We gebruiken 
deze waarnemingen en foto’s om een beter 
beeld te krijgen waar de wilde bijen in Arnhem 
voorkomen. 

We willen komend jaar een groep oprichten met 
mensen die kunnen zeisen of die willen leren 
zeisen: de zeisbrigade. 

Kruidenrijke groenstroken kun je beter met een 
zeis maaien dan met grote zware machines. 
Daarom willen we een zeisbrigade oprichten. 
Deze komt langs om te zeisen en de groengroe-
pen of buurtbewoners harken het gras bij elkaar 
en voeren het af.  

De werkgroep Klarenbeek Zoemt zou geholpen 
zijn met vrijwilligers die kunnen zeisen en die 
1 of 2 ochtenden willen helpen bij het onder-
houd van park Klarenbeek. Kan je zeisen en wil 
je werkgroep Klarenbeek Zoemt helpen meld je 
dan aan. 

In Arnhem worden diverse groenmarkten  
georganiseerd waar wij graag aanwezig willen 
zijn om mensen te informeren over wilde bijen 
en wat je kan doen om ze te helpen. Omdat er 
steeds meer lokale groenmarkten zijn en  
Arnhem Zoemt op dit moment te weinig  
vrijwilligers heeft lukt het ons niet om aan alle  
aanvragen te voldoen. 

Cursusdata zijn:

Vrijdag 13 mei; ochtend theorie en middag 
buiten
Vrijdag 8 juli; ochtend terugkoppeling en   
middag buiten

Enige ervaring met het waarnemen van bijen en 
het maken van foto’s van wilde bijen is gewenst, 
voor het maken van detailfoto’s wordt een  
macro lens aangeraden.  Er is beperkt plaats, 
dus meld je snel aan. 

Kan je nog niet zeisen maar zou je het wel willen 
leren laat het ons dan weten want dan kunnen 
we in 2023 een cursus zeisen organiseren.   

Daarom zoeken wij ondersteuning bij het 
bemensen van de kramen. We zoek nog 
mensen die het leuk vinden om een paar keer 
per jaar achter een kraam te staan en te ver-
tellen over wilde bijen en wat mensen kunnen 
doen om ze te helpen. 

Nieuwsbrief: Maart 2022
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Burgers’Zoo BioBlitz 

Andere Arnhemmers, Ontmoet de natuur in de stad

Burgers’Zoo organiseert in het Pinksterweekend 
van 4, 5 en 6 juni een BioBlitz!
Allerlei natuurorganisaties, zoals IVN, KNNV en 
vogelwerkgroep Arnhem hebben hun  
medewerking al toegezegd. Ook Arnhem Zoemt 
doet mee!

Tijdens een Bioblitz wordt alles wat groeit, 
kruipt, loopt en vliegt in een afgebakend 
gebied geteld binnen een afgesproken tijd om 
een overzicht te krijgen wat daar leeft. Insecten, 
muizen, bijen, planten, bomen, bloemen, 
vlinders, kevers, vissen, amfibieën …alles “telt” 
mee!

Omdat we voor bijen sterk afhankelijk zijn van 
het weer willen we kijken of we voor het  
pinksterweekend kunnen onderzoeken welke 

‘Andere Arnhemmers’ is een groeiend initiatief 
dat mensen in contact brengt met alles wat leeft 
in de stad. Andere Arnhemmers is een initiatief 
van gemeente Arnhem in samenwerking met 
Studio Lakmoes en Groen Arnhem.

We willen jullie komend jaar kennis laten maken 
met de verschillende soorten bijen die in Arn-
hem leven. Soorten die zijn waargenomen en 
soorten waarvan deskundigen verwachten dat 
ze er zitten maar nog niet zijn waargenomen. 

bijen voorkomen in Burgers’ Zoo. Ben je goed 
in het herkennen van wilde bijen of andere  
bestuivers en vind je het leuk om mee te  
helpen bij het inventariseren meld je aan.

Biodiversiteit is een van de kernbegrippen 
waaraan in Burgers’ Zoo veel aandacht wordt 
besteed. Het is daarom belangrijk om niet 
alleen te tellen, maar ook te vertellen. Wij staan 
deze drie dagen met een kraam om bezoekers 
te informeren over wilde bijen en onze  
adoptiebijen. Daarnaast maken we samen met 
Burgers’ Zoo een bijenhotel. Dit bijenhotel 
wordt in het park geplaatst. 

We vinden het leuk als je ons tijdens het  
Pinksterweekend in Burgers Zoo komt helpen.
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Nieuwsbrief: Maart 2022

In speciale nieuwsitems vertellen we over onze 
andere Arnhemmers, hoe deze bijen leven, bij 
welke bloemen ze hun stuifmeel en nectar halen 
en waar ze (mogelijk) voorkomen. We willen 
jullie uitnodigen om op zoek te gaan naar deze 
andere Arnhemmers en ons te melden als je een 
soort ziet die nog niet eerder is waargenomen 
in Arnhem. Door waarnemingen te doen van 
wilde bijen help je mee aan het onderzoek naar 
het voorkomen van bestuivers in de gemeente 
dat EIS uitvoert in opdracht van de gemeente.

Planten kweken
Samen met vrijwilligers kweken we planten op. 
Vorig jaar hebben we ze bijvoorbeeld uitgedeeld 
voor acties als Wip ’n tegel en bewonersprojec-
ten door heel Arnhem. 

Een groot deel van deze planten kweken we op 
om het project ‘adopteer een bij’ te ondersteu-
nen. Wijken hebben een wilde bij gekozen die 
in hun omgeving kan voorkomen. De planten 

waar deze specifieke bij van leeft, worden in de 
wijk verspreid, zowel op gemeentegrond als in 
de tuinen. Zo wordt het leefgebied van deze 
bij vergroot. Op groenmarkten staan we met 
opgekweekte planten. Je kan bij ons ook zaden 
krijgen waarmee je zelf aan de slag kan om 
plantjes op te kweken. En heb je te veel planten 
opgekweekt dan kan je die makkelijk kwijt bij de 
plantenruilkasten.
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Nieuwsbrief: Maart 2022

Wilde bijen maken gebruik van iedere plek die 
hen geschikt lijkt om te nestelen; dode  
plantenstengels, zanderige plekjes tussen de  
stoeptegels en rommelhoekjes. Iedere soort 
heeft zijn eigen voorkeur. 

Door het plaatsen van een bijenhotel maak je 
wilde bijen zichtbaar. Ze maken vaak gretig 
gebruik van de geboden ruimte. Maar alleen als 
het bijenhotel goed gemaakt wordt en als het 
goed geplaatst wordt. 

Tijdens deze cursus leren deelnemers hoe een 
effectief bijenhotel wordt gemaakt en aan 
welke voorwaarden het moet voldoen. 
Daarnaast krijgen ze uitleg over de plaatsing. 

Aan de hand van voorbeelden gaan deelnemers 
zelf aan de slag om hun eigen bijenhotel te 
maken. Materialen worden door ons geleverd. 
We laten nog weten wanneer deze cursus wordt 
gegeven.

Afgelopen jaar hebben we met een klein groep-
je vrijwilligers voor het eerst zaden geoogst in 
Arnhem. Dat leverde onder andere een mooie 
voorraad zaden van margrieten, knoopkruid, 
kamille, klaprozen en rolklaver op. We gebruiken 
deze lokale zaden om stukken grond in te 
zaaien. Dat is beter dan gekochte zadenmeng-
sels omdat de planten zijn aangepast aan de 
lokale omstandigheden. 

Ook dit jaar willen we weer zaden oogsten. We 
zijn voor het oogsten afhankelijk van 
weersomstandigheden en het tijdstip dat de za-
den voldoende rijp is. Daarom kunnen we geen 
planning maken wanneer we gaan oogsten. 
Via een appgroep melden we wanneer en waar 
er zaden geoogst kunnen worden. Wie dan tijd 
heeft om te helpen kan aanhaken. Doe je mee?

Zaden oogsten

Bijenhotels maken

Wil je je opgeven voor een cursus, de 
zeisbrigade, het zaden oogsten of ons helpen 
bij op markten meld je dan aan via:
Arnhemzoemt@gmail.com

Verdere activiteiten: 
22 april: nationale zaaidag 
23 & 24 april: nationale bijentelling
15 mei: Arnhem Groen Markt in Sonsbeek
7 mei: IJsheiligenmartk BTV Elderveld
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