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Het gaat niet goed met de honderden 
soorten wilde bijen en hommels in 

Nederland. Ruim de helft (181 van de 
331 soorten) wordt met uitsterven be-
dreigd. De hoofdoorzaak is vernietiging 
van leefgebieden door verstedelijking en 
intensivering van de landbouw (Reemer 
2018). Het is goed mogelijk om de 
wilde bijen te helpen. De overheid kan 
wat doen, boeren kunnen wat doen, en 
particulieren kunnen zeker ook wat doen. 
Actie is ook in ons eigen belang: wilde 
bijen zijn belangrijke bestuivers die een 
cruciale rol spelen in ecosystemen en in 
onze voedselvoorziening.

Nederland zoemt
Om de wilde bijen te helpen hebben 
Natuur & Milieu en het IVN samen een 
project over wilde bijen in Nederland 
bedacht en subsidie aangevraagd bij 
de Postcodeloterij. Toevallig deed Land-
schappenNL dat ook. De Postcodeloterij 
heeft de subsidie toegekend op voor-
waarde dat beide aanvragers zouden sa-
menwerken. Zo ontstond het Nederland 
Zoemt-project, dat bestaat uit onderzoek, 
educatie, citizen science (oproepen aan 
het publiek om gerichte waarnemingen te 
doen) en een expositie. 
 De inhoudelijke kennis bij het project 
kwam voornamelijk van Naturalis. Het 
voorstel om een expositie te maken die 
tegelijkertijd in alle natuurmusea door 

heel Nederland zou komen te staan is 
dan ook afkomstig van Naturalis. 
Opnieuw werd er subsidie aangevraagd 
en toegekend, in dit geval door het 
Mondriaanfonds en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Zo is ‘Nederland Zoemt - 
een wilde bijen expositie’ in elf natuurmu-
sea of musea met een natuurhistorische 
collectie komen te staan: Het  
Natuurhistorisch in Rotterdam, het  
Museon in Den Haag, Naturalis in Lei-
den, Ecomare op Texel, Natuurmuseum  
Fryslân in Leeuwarden, Museum Twentse 
Welle in Enschede, Natura Docet  
Wonderryck Twente in Denekamp,  
De Bastei in Nijmegen, het Universiteits-
museum Utrecht, Natuurmuseum Brabant 
in Tilburg en het Natuurhistorisch  
Museum Maastricht. 

Een wilde bijen expositie
Eind augustus 2017 werd ik benoemd 
als projectcoördinator. Ik wist niet veel 
van bijen, maar daarin zag ik zelf geen 
gevaar. Ik zou immers worden geholpen 
door het puikje van de bijenkenners van 
Naturalis. Ervaring met het bedenken 
en maken van tentoonstellingen had 
ik wel. Het meest beducht was ik voor 
het volgende feit: elf musea hebben 
gegarandeerd elf huisstijlen en elf aan-
spreektonen. Het was vanaf het begin 
duidelijk dat deze expositie daar niet 
aan zou kunnen voldoen. De stijl en 

toon van de expositie moesten wel vrij 
worden, maar zouden al die musea dat 
accepteren? Om problemen hiermee te 
voorkomen kwam er een stuurgroep van 
drie museumdirecteuren, waaronder Kees 
Moeliker. Zij vertegenwoordigden de mu-
sea. Als projectcoördinator legde ik de 
wensen van de musea voor aan die stuur-
groep. Aan de hand daarvan hebben we 
een projectbeschrijving en een ontwerp 
bedacht. We kozen voor een houten  
expositie zonder elektra. We wilden 
geen ‘Marjolein Bastin’, maar punk! 
Deze stijl sluit goed aan bij het onderwerp. 
Kijk maar eens goed naar de hanenkam-
men en kleurbanden van wilde bijen. 
Bovendien roept dit ontwerp op tot actie. 

Reacties
Sinds 14 april 2018 staat de tentoonstel-
ling in alle elf natuurhistorische musea. 
Het is voor het eerst dat dezelfde ten-
toonstelling tegelijkertijd in al die musea 
staat. De reacties van de bezoekers zijn 
positief. Vooral de bijgeleverde pluizige 
hommeljas (zo warm dat je meteen snapt 
dat hommels al vroeg in het voorjaar 
actief kunnen zijn), de zware stuifmeel-
zakken (20% van je lichaamsgewicht, 
daarmee kunnen bijen nog vliegen) het 
verleidelijke mannenparfum (mannen 
hoeven in de bijenwereld niet te werken, 
maar moeten wel sterk zijn en lekker rui-
ken, zodat ze kans hebben om te paren 
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G Overzicht van een deel van de tentoonstelling. (Bram Langeveld)
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met een koningin) en de lange bloembuis 
met bel, waar je via een smokkelgaatje 
toch bij kunt komen als je arm te kort is 
(hommels bijten bloemen open als hun 
tong te kort is om bij de nectar te komen) 
vallen in de smaak. Vooraf weten mensen 
wel dat het slecht met de bijen gaat, 
maar dan denken ze vooral aan honing-
bijen. Achteraf weten ze dat het om veel 
soorten gaat, wat de noodzaak van de 
bescherming is en ze weten beter hoe je 
de bijen in je eigen tuin kunt helpen. 
 Ik hoop dat er door deze expositie 
meer aandacht komt voor wilde bijen 
in Nederland, en dat het vanaf dit jaar 
weer beter gaat met deze boeiende 
en voor mensen belangrijke insecten. 
Vandaar dat ik besluit met een 
dringende oproep. 

Laat Nederland weer zoemen, 
help de bijen! Zorg voor voedsel: 
Weg met de tegeltuin, plant bloemen! 
Zorg voor onderdak: Zet bijenhotels, 
laat afgestorven planten in de winter 
staan! Zorg voor veiligheid: Gebruik 
geen gif! Daar gaat het om. F
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