
De bij is een bedreigde diersoort en heeft
onze hulp nodig!

Iedereen kan de bij helpen door eigen tuin, balkon,  
erf of landbouwbedrijf bijvriendelijk in te richten.

Wat je doet voor de bij kun je met deze app met  
anderen delen. En zij met jou! Zo helpen we elkaar  

aan ideeën en inspireren we elkaar. 

Installeer ´bijerbij´ nu !
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BijerBij is een initiatief van BoerenNatuur Groningen.  
De ontwikkeling hiervan is mogelijk door bijdragen van Google, 
Provincie Groningen, Rabobank en Fonds ten behoeve van de 
landbouw. Kennispartner: Centrum voor Landbouw en Milieu.

Laat het zien in de appLaat het zien in de app
Heb je iets goed gedaan voor de bij? Goed bezig! 

Neem een foto en upload deze in de app ‘BijerBij’. 

Zo deel je met iedereen wat jij doet voor de bij.  

Je kunt ook zien wat anderen hebben gedaan.  

Op de kaart kun je kijken of anderen in jouw 

buurt ook bijvriendelijk bezig zijn. Wellicht geven 

ze jou nog ideeën, of jij hen.



Het gaat niet goed met de bij. De Nederlandse bijen-

stand is de afgelopen decennia dramatisch gedaald.  

Van de ruim 350 soorten dreigt meer dan de helft te 

verdwijnen. Dat mogen we niet laten gebeuren!  

Want bijen zijn essentieel voorde bestuiving van  

bloemen en daarmee voor ons voedsel. 

Het helpen van honingbijen en wilde bijen 

is niet moeilijk. Het belangrijkste is dat ze 

voedsel kunnen vinden. Dat zijn bloemen, 

bloemen en nog eens bloemen! Laat daarom 

eens wat onkruid staan of maai wat minder 

vaak. Ook zijn bijen dol op bloeiende tuin

planten en bloeiende bomen. Dus als je nog 

een plekje in de tuin (of op je balkon of je erf) 

over hebt: zet er bloemen in!

Zorg ook dat wilde bijen een plek 

kunnen vinden om te nestelen Hang 

een bijenhotel op of zorg voor open 

grond waarin wilde bijen hun kraam

kamers kunnen graven. Gebruik geen 

bestrijdingsmiddelen tegen insecten,  

er zijn bijvriendelijke alternatieven 

genoeg! Bijen zijn je dankbaar!
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Zorg dat je bloemen in je tuin  
hebt van het vroege voorjaar  
tot het late najaar.

Gebruik geen insecticiden maar 
een bijvriendelijk alternatief.

Zorg dat wilde bijen kunnen  
nestelen. Hier groeien de larven  
en overwinteren ze.


