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Zoemende natuurmusea 
Uniek: 11 musea in Nederland tonen dezelfde Wilde Bijen Expositie 
 

De Nederlandse Natuurhistorische musea zoemen! Vanaf 15 april is op maar liefst 11 plekken, 
van Leeuwarden tot Maastricht en van Nijmegen tot Rotterdam, 'Nederland Zoemt - een wilde 
bijen expositie' te zien. Nog niet eerder was in Nederland dezelfde expositie op hetzelfde 
moment bij zoveel musea tegelijkertijd te zien. De expositie is onderdeel van het landelijk project 
Nederland Zoemt, waarin diverse partijen in actie komen voor de wilde bijen in ons land. 
 
In de expositie, ontworpen in stoere punkstijl, stappen de bezoekers in de wereld van de bij en 
leren zo van alles over deze wonderlijke insecten. Zelf sjouwen met stuifmeel, rondlopen in een 
dik behaarde jas of de weg vinden in een bloem: het leven van bijen gaat niet over rozen! 
 
Elk museum vult de expositie aan met lokale bijeninformatie. Zo telt de gemeente Rotterdam 119 
soorten wilde bijen en hommels, van de 360 soorten die in heel Nederland voorkomen. Het 
havengebied, braakliggende terreinen in de stad, ecologisch ingerichte tuinen, en parken zoals 
het Kralingse Bos en Park Tweeheuvels zijn in Rotterdam opvallend rijk aan bijensoorten. 
Bijzonder in de expositie in Rotterdam zijn de bijen uit de museumcollectie, waaronder de gele 
hommel (Bombus distinguendus) die in 1984 in Nederland uitstierf. Het Natuurhistorisch 
exposeert er een uit 1956, afkomstig uit de wijk Schiebroek. 
 
Help! 
Wilde bijen hebben het zwaar. Nederland biedt ze onvoldoende leefgebied, woonruimte en 
voedsel. Tijdens de expositie leert de bezoeker alles over het leven en het nut van wilde bijen, 
maar ook dat het helaas niet goed met ze gaat. Gelukkig besteedt de expositie ook aandacht 
aan oplossingen: wat kan je dan doen om ze te helpen? En, hoe kun je bijdragen aan onderzoek 
naar bijen? 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Meer informatie: Kees Moeliker (Het Natuurhistorisch) 06 53778445   moeliker@hetnatuurhistorisch.nl 
Zie ook: https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/partner-action/wilde-bijen-expositie/ 
 
Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra 
bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde 
bijen in Nederland. De Wilde Bijen Expositie is tot stand gekomen dankzij steun van het Mondriaanfonds. 
 
Noot voor de redactie 
Pers is van harte uitgenodigd voor de landelijke aftrap van de Wilde Bijen expositie in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, op 
zaterdag 14 april 2018 om 17:30 uur precies door bijenprofessor Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur Naturalis Biodiversity 
Center en hoogleraar Natuurlijk Kapitaal aan Universiteit Leiden. 
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