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Eind vorig jaar begonnen wij, eigenlijk 

geruisloos door de sluiting van de 

Diergaarde, met de omvorming van 

de voormalige  Wolvenvallei naar een 

gebied waarin de natuur min of meer 

haar eigen gang zou kunnen gaan. 

Hekwerken werden verwijderd en 

de grond opnieuw bewerkt. Te grote 

bomen en struiken maakten plaats voor 

open plekken met doorkijkjes en meer 

variatie in de beplanting. Op enkele 

plaatsen werden planten ingezaaid , 

waarvan de bloemen later kunnen 

dienen als voedsel voor allerlei dieren. 

NIEUW BEHEER

Blijdorp had al ervaring met het 

veranderen van bestrating in een 

bloemenweide voor insecten bij 

de hoofdingang van het Oceanium. 

Het oude wolvenverblijf  ( ongeveer 

500 m2 groot) bood  kansen om diverse 

soorten een nieuw leefgebied te 

geven. De Botanische afdeling spitste 

het ontwerp en de inrichting van de 

 Wolvenvallei toe op de terugkeer en 

vestigingskansen van wilde bijen en 

andere ongewervelden. Deze insecten 

hebben een duidelijke relatie met 

inheemse plantensoorten uit een 

zogenaamde ‘zoom-mantelvegetatie’ 

(de gevarieerdere strook vegetatie die 

de overgang vormt van grasland naar 

bos). Al snel werd een passende naam 

voor dit nieuwe project bedacht: de 

Bijenvallei. 

BIODIVERSITEIT VERGROTEN

Uit eerder onderzoek bleek dat er 

in Blijdorp wel 40 soorten wilde 

bijen voorkomen en tientallen 

andere insecten zoals zweefvliegen, 

dagvlinders en wespensoorten. Door 

ruimte te creëren voor natuurlijke 

beplanting, dus plantensoorten die ook 

in onze directe omgeving voorkomen, 

worden veel soorten insecten 

aangetrokken die voor voedsel en 

schuilplaatsen nadrukkelijk van deze 

planten afhankelijk zijn. Die variatie aan 

soorten en de onderlinge ecologische 

relaties komen de biodiversiteit ten 

goede en dragen bij aan het behoud van 

soorten in het algemeen en de ‘natuur 

in de stad’ in het bijzonder. 

KLEINE BEETJES HELPEN

Biodiversiteit is een belangrijk 

thema in Diergaarde Blijdorp (zie de 

vorige uitgave van ‘De Giraffe’) en 

vormt eigenlijk het sleutelwoord 

om op allerlei manieren een 

bijdrage te leveren aan het behoud 

en bescherming van alle levende 

wezens om ons heen. Dat kan op 

heel eenvoudige manieren. Zelfs in 

de kleinste tuinen is het mogelijk om 

door het weghalen van bestrating, het 

plaatsen van bloembakken, het planten 

van een boom of het aanleggen van 

een  vijvertje, talloze dieren een plekje 

te geven. Meestal zijn dat als eerste 

insecten en andere ongewervelden. 

Hun aantallen dragen weer bij aan 

goede omstandigheden voor kleine 

zangvogels, amfibieën en diersoorten 

die nog hoger in de voedselketen 

staan als vossen, wezels, spitsmuizen, 

vleermuizen en roofvogels. 

Een eenvoudig insectenhotel kan 

binnen een dag al door nieuwe 

bewoners worden opgemerkt!

NATUUR IN DE STAD

De Bijenvallei is geen gigantisch 

natuurgebied, maar het is gevarieerd 

genoeg om plaats te bieden aan 

soorten die tot de typische stadsnatuur 

van Rotterdam behoren. Vaak zijn dat 

plantensoorten die het goed doen op 

vochtige, voedselrijke bodems. Doordat 

de Bijenvallei nog vol ligt met dood 

hout en niet helemaal vlak is, er allerlei 

rotsblokken liggen en er ook nog een 

klein vijvertje aanwezig is, komen de 

planten en dieren vrijwel vanzelf uit 

Rond het moment van de 

oplevering van de Bijenvallei 

waren er al meer dan 80 

soorten planten aanwezig; 

het aantal ingezaaide soorten 

(ruim 100) nog niet eens 

meegerekend!
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de   omgeving, of ze ontstaan uit zaden 

die al jaren in de bodem aanwezig zijn. 

Sommige plantensoorten worden een 

handje geholpen door ze in te zaaien. 

Hoe meer variatie er aanwezig is in een 

leefgebied; hoe meer soorten zich er 

thuis zullen voelen! De Bijenvallei is ook 

zeker niet na één seizoen al helemaal 

volgens plan ontwikkeld. Dat duurt wel 

enkele jaren. Met een aangepast beheer 

van maaien en snoeien proberen wij 

verruiging te voorkomen en de variatie 

van soorten te behouden en het liefst 

te vergroten. De Bijenvallei en al het 

andere natuurlijke groen in Blijdorp 

heeft ook een andere functie:  dankzij 

dit soort ‘stapstenen’ van natuur 

kunnen planten en vooral dieren zich 

verplaatsen naar andere delen van 

Rotterdam en grotere natuurgebieden 

buiten de stad.

EDUCATIE

De educatie in de Bijenvallei is erop 

gericht dat bezoekers een duidelijk 

verband zien tussen de relaties 

die planten en dieren met elkaar 

aangaan  en de complexiteit. Het is 

niet overdreven dat in een tuin van 

een gemiddeld rijtjeshuis ruim  1.000 

verschillende soorten levensvormen 

(biodiversiteit) voor kunnen komen! 

De Bijenvallei geeft aandacht aan 

een steeds populairder wordende 

insectengroep; de wilde bijen. 

Zij zijn een onmisbare schakel voor de 

bestuiving en zaadvorming van veel 

bedreigde plantensoorten. Zonder bijen 

geen planten en andersom! 

NEDERLANDSE PLANTEN

Het gaat niet goed met ruim 75 

procent van de plantensoorten die in 

Nederland voorkomen. De Bijenvallei 

is ook de plaats waar we dit onder de 

aandacht brengen  en waar mogelijk, 

de bedreigde soorten die in de levende 

collectie zijn opgenomen. Blijdorp 

heeft al vele jaren ervaring met de drie 

inheemse soorten primula’s die er in 

de Nederlandse groeiplaatsen niet 

al te goed voorstaan. Ook bijzondere 

plantensoorten van landgoederen 

en buitenplaatsen (de stinzeplanten) 

verdienen de aandacht en zullen in de 

Bijenvallei opduiken. 

 ONDERZOEK

Het is belangrijk dat we de nieuwe 

ontwikkelingen en het voorkomen van 

nieuwe plant- en diersoorten kunnen 

volgen door de  tijd heen. Zo kunnen we 

trends en ontwikkelingen vastleggen 

die ook wetenschappelijk bewijzen dat 

dergelijk projecten bijdragen aan het 

vergroten van de biodiversiteit en de 

kwaliteit van de natuur in het stedelijk 

gebied. We krijgen de komende vijf jaar 

hulp van een groep ecologie studenten 

van het Erasmus University Center 

(EUC). 

Sinds de lancering van het digitale 

Publieksplatform Biodiversiteit 

Rotterdam, in mei 2021, is Blijdorp 

hierbij aangesloten en onderhoudt 

zo de nodige contacten om letterlijk 

de natuur in de stad te verbinden met 

woorden en daden!

SAMEN STERK

De Bijenvallei is mogelijk 

gemaakt met financiële steun 

van de Vereniging Vrienden van 

Blijdorp en dankzij advies en 

ontwerp van oud-collega Jan 

Eisse Pentinga-Aloserij.
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