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Redactioneel
Bijen en hommels staan het afgelopen decennium
meer en meer in de aandacht. Ze hebben zich naast de
vlinders genesteld als voorbeelden van insecten die de
fleur en geur in onze landschappen kunnen
terugbrengen. De begrippen waardplanten en
drachtplanten zijn inmiddels aangevuld met
bijenplanten. En in het (ecologische) beheer wordt bijvriendelijk gedacht en gehandeld.
Vooral de groenvoorzieningen en het beheer daarvan
in steden en dorpen zijn de afgelopen twee decennia
sterk veranderd. Er zijn onder andere allerlei acties om
de groene omgeving te verbeteren, meer variatie in
beheer gekomen.
In dit themanummer worden de bijen in stad en dorp
centraal gesteld. We hebben geprobeerd dit
themanummer breder te maken dan alleen
bijeninventarisaties van eigen leden. De artikelen zijn
verdeeld over de categorieën: Inleidingen, Tuinen,
Steden, Onderwijs & educatie en Beheer. Artikelen
gaan in op historie, soortenrijkdom en aangepast
(maai-)beheer voor (honing-)bijen en onderzoek aan
wilde bijen door liefhebbers en beroepsonderzoekers.
En weet jij hoe de hazen lopen binnen je gemeente
wanneer je wilde bijen (-beheer) wilt promoten?
Tevens worden ervaringen met hommels en hulp voor
wilde bijen in eigen tuin gedeeld. Er zijn gesprekken
met Arie Koster en Jaap Molenaar, die hebben
bijgedragen aan meer aandacht voor bijen in onze
omgeving.
Het gaat goed met de bijenfauna in de meeste grote
steden die in dit nummer aan de orde komen. Een
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belangrijk aspect van de rijkdom van de stedelijke
gebieden zijn naast de perken en parken, de (volks-)
tuinen waarover de inwoners kunnen beschikken.
Maar steden en dorpen bestaan uit meer dan perken,
parken en tuinen. In dit themanummer komen ook
voorbeelden langs van de bijenfauna in andere
publieke groene ruimte zoals industrieterreinen,
bermen, nieuwe en historische dijken. Steden en
dorpen hebben een grote diversiteit aan leefmilieus en
dat weerspiegelt zich vaak ook in hun bijenfauna.
Laten we ons blijven inspannen om deze rijkdommen
te blijven onderzoeken, te blijven koesteren en onze
eigen omgeving te vergroenen. Ook een kritische blik
op, en aanpassing van onze huidige natuur- en
milieueducatie is daarvoor gewenst volgens Arjen
Strijkstra. Dat alles komt niet alleen de bijen en andere
diergroepen ten goede maar daar profiteren we zelf
ook wel degelijk van.
Bestuur en redactie van de sectie Hymenoptera
wensen jullie allemaal veel leesplezier en we hopen dat
dit nummer mag bijdragen aan nieuwe
insectenvriendelijke initiatieven in stad en dorp of
daarbuiten.
U kunt dit themanummer ook downloaden op onze
website www.hymenovaria.nl en op www.bestuivers.nl.

