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Bijenparadijs langs A4 
 

MIDDEN-DELFLAND | Langs de nieuwe A4 door Midden-Delfland komt een bijenparadijs. 

Initiatiefneemster Deborah Post wil er over een lengte van zes kilometer bloemen zaaien, waar 

geheid bijen op af zullen komen.MELCHIOR VAN DER KOOI  

 

Het bijenparadijs moet lopen van Brussel tot aan het Noorse Bergen -Deborah Post  

 

Bijen hebben het volgens Post steeds moeilijker in ons land. ,,Veel bijenvolken zijn vaak te zwak om 

de winter door te komen. Ze zijn namelijk gevoelig voor een groep bestrijdingsmiddelen: de 

neonicotinoïden. Maar dat is niet de enige oorzaak. Ook krijgen bijen vaak last van de varroamijt. Dit 

is een darmparasiet die vooral verspreid wordt door handel en import van bijenvolken.'' 

 

De initiatiefneemster van zeven bijendiners bij landgoed Op Hodenpijl wil door een bijenparadijs 

meer nectar en dus meer voedsel voor de bij produceren. ,,Honey Highway is één van de initiatieven 

in Nederland om voor de bij meer voedsel te creëren,'' zegt Post. 

 

 

Diner 

 

,,Boeren en tuinders moeten hiervoor ook meer bijenkasten neerzetten. Het idee is tijdens ons 

laatste bijendiner ontstaan. Deze diners hebben als doel om de natuurlijke manier van omgaan met 

bijen naar buiten te brengen en te laten zien wat mensen zelf kunnen doen. Deelnemers kregen 

bijvoorbeeld een zakje bloemenzaad mee om dat in de berm vlakbij hun huis te zaaien. Het diner was 

een succes. De opkomst bestond ook uit ondernemers waardoor wij een groter doel wilden stellen: 

de Honey Highway.'' 

 

Nederland kan volgens Post een voorbeeld zijn voor de rest van Europa. ,,Wij hebben de kennis voor 

een blijvend bijenparadijs. De zes kilometer in de bermen van de A4 is een begin. Dat moet de Honey 

Highway worden in samenwerking met de Nederlandse overheid, provincie, Rijkswaterstaat en de 

gemeente Midden-Delfland. Dit zal navolging opleveren in heel Europa: bijvoorbeeld de E17 van 

Brussel naar Bergen in Noorwegen.'' 

 

De bevlogenheid om iets voor het insect te doen is drie jaar geleden ontstaan. ,,Ik las destijds het 

boek De Bijen van Rudolf Steiner,'' zegt Post. ,,Hij voorspelde honderd jaar geleden al dat de bij rond 

deze tijd met uitsterven zou worden bedreigd. Wij zouden daarvan de oorzaak zijn. Ik wilde hier iets 

aan doen. Ik heb bijvoorbeeld honderd biologische appelbomen op een stuk grond van de golfbaan 

Midden-Delfland geplant. Bijen spelen een belangrijke rol bij de bestuiving van appelbomen. Appels 

kunnen een streekproduct worden van Midden-Delfland, maar de teelt zorgt ook voor het behoud 

van de bij.'' 

 



In Midden-Delfland worden al diverse bermen door inwoners ingezaaid. ,,Honey Highway ontwikkelt 

zich tot een burgerinitiatief,'' zegt Post. 

 

,,Professor Piet Zonderwijk schreef in de jaren zestig het boek de Bonte Berm. Wat wij doen is niet 

nieuw. Wij willen gewoon zijn werk voortzetten. Iedereen die een bijdrage wil leveren, kan zich bij 

ons melden.'' Dat vraagt nog wel even geduld: ,,De website van Honey Highway is net zoals de A4 

nog under construction.'' 
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