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BIJENPACT Beetsterzwaag 

 

Vergroten kennis, activiteiten en biodiversiteit 

Bijna de helft van de 358 soorten wilde bijen die in Nederland voorkomen is zeldzaam en wordt bedreigd. 

Veel van deze zeldzame en bedreigde soorten zijn alleen nog in natuurreservaten te vinden. We erkennen 

dat bijen essentieel zijn voor bestuiving van planten en voor onze voedselvoorziening. We vragen ons als 

burgerinitiatief af welke kleine handelingen wij kunnen ondernemen om de biodiversiteit in Fryslan te 

verhogen en de bijensterfte te verlagen. Daarnaast zouden we graag actiebereidheid stimuleren door onze 

eigen handen uit de mouwen te steken en zo niet alleen de biodiversiteit vergroten, maar ook andere 

partijen zoals gemeenten, scholen, boeren, retailers en overheid stimuleren en te inspireren om ook tot 

handelen over te gaan.  

Activiteiten: 

1. Zoveel mogelijk velden en tuinen (bestaande en nieuw) geschikt maken als refugium voor bijen, 

waar mogelijk inzaaien met kruidenrijke -en bloemrijke, klimaatbestendige, jaarrond bloeiende, 

inheemse wilde planten en mengsels. Inclusief het vervangen van stenen voor groen, het plaatsen 

van bijenhotels etc. Bij voorkeur maken we ook bermen, bossen, weilanden, dijken, kaden en 

kanten van vaarwegen in geschikter voor bijen. 

2. Diverse evenementen organiseren rond bijvoorbeeld zaaimomenten, om zo veel mogelijk aandacht 

te genereren en kennis te vergroten voor derden over bijen, biodiversiteit en het initiatief. Zoals: 

een markt in de Tropische kas met workshops. Hierbij haken we bij voorkeur aan bij bestaande 

initiatieven zoals de Bijenwerkdag, World bee day, Nationale Tuinweek, Nationale Zaaidag, het 

Kunstweekend, Koningsdag, etc.  
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Stimuleren natuuronderwijs  

Hoewel het burgerinitiatief geen onderwijsinstelling is, realiseren we ons wel dat natuuronderwijs zeer 

belangrijk is. Door de kennis en het bewustzijn over natuurwaarden en risico’s te vergroten, wordt 

draagvlak voor natuurbescherming gecreëerd, ook voor de toekomst. We richten ons daarom in eerste 

instantie op de drie basisscholen in Beetsterzwaag. We zien veel mogelijkheden om nieuwsgierigheid te 

wekken bij kinderen en mogelijkheden om indirect ook ouders en bijvoorbeeld de burgemeester te 

betrekken bij het onderwerp.  

 

Activiteiten: 

3. Activiteiten op de drie basisscholen van Beetsterzwaag ondernemen. Zoals ‘bloembollen-

bommetjes’ en kaarsen maken, workshops, excursies met imkers, maar ook een wedstrijd: wie 

maakt de bij het meest blij? We denken ook aan het visualiseren van het initiatief middels t-shirts 

voor kinderen. 

- 15/16 maart bijenwerkdag : op 2 locaties samen met basisschoolkinderen/evt.scouting 

bloembommetjes maken en strooien en eetbare struiken planten 

- Kunstenaar doet op drie scholen kunstproject over natuur/happy bee landscapes, met 

expositie van de werkjes op 22,23 juni tijdens het Kunstweekend. 

- Scholieren van de drie scholen onderzoeken hommelvolk in samenwerking met van Hall 

Larenstein. 

 

Samenwerken  

We realiseren ons dat je samen meer bereikt dan alleen. Bovendien hebben we niet alle kennis of middelen 

in huis om zo veel mogelijk impact te genereren. Daarnaast willen we het wiel niet opnieuw uitvinden, wat 

we als onnodig en als tijdverspilling zien. 

 

Activiteiten: 

4. Zoveel mogelijk samenwerken met bestaande partijen, FMF (operatie steenbreek), gemeenten 

(groenstroken anders beheren, voorlichting, agenderen, beschikbaar stellen grond etc.) De 

Kruithof, de Golfclub (beheerder grondgebied), Landgoed Lauswolt, horeca (gebruik 

streekproducten en kringloopgedachten), boeren (beheerder landbouwgebieden omgeving 

Beetsterzwaag) e.a.. 

- gemeente: stelt gronden beschikbaar en bereidt ze voor voor inzaaien, zal meewerken aan 

infoavond, pr, geveltuinjes in Hoofdstraat, medewerking aan tzt publicatie boek over dit 

project. 

- grondeigenaar graaf F d’Ansembourg stelt locatie beschikbaar voor de realisering van een 

voedselbos/subsidie voor aangevraagd. 

- horeca: contact met Dirk Kerst Koopmans, beheerder tuincafe Kruithof , experimenteert 

met menu’s zonder/met bijen/samenwerken met plaatselijk restaurant/op termijn link met 

voedselbos. 
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- dagbesteding ZuidOostzorg:cliënten haken bijtjes, bedoeld voor de kinderen die meedoen 

aan de bijenwerkdag. 

- contact met boeren gelegd: Kijken of we boeren kunnen motiveren een stap te zetten naar 

meer biodiversiteit door ze een kleine aanpassing te laten doen in hun bedrijfsvoering. 

Welke aanpassingen, dat willen we bespreken met een aantal boeren. We willen met 

kinderenbloemenzaad zaaien bij boeren. 

- optie:  in het najaar een symposium over biodiversiteit voor boeren met zo veel mogelijk 

(boeren)organisaties, die in Friesland bezig zijn met dit onderwerp.  

5. Samenwerken met creatieve denkers en muzikanten zoeken voor het stimuleren van inspiratie en 

‘out-of-the-box’ innovatie, te beginnen met Ali Popkena, Martine Mees e.a.. Inclusief betrekken van 

bijbehorende ‘kunsthuizen’ zoals: Kunsthuis Syb. 

- Museum Opsterlân: juni, juli augustus: expositie met thema “Happy bee landscapes”, 

oproep geplaatst, selectie komt in Museum te hangen.  

6. Samenwerken met mediapartners, zoals de Woudklank. Inclusief gebruik eigen hashtag 

(#bijenbrigade).  

- Ben freelance journalist bij de Woudklank, afgesproken dat ik regelmatig over het project 

artikelen schrijf. Binnenkort interview met natuurjuf van de basisschool de Paedwizer, 

vervolgens tuinontwerp (nieuw boek), een boer,  enz. 

- artikel voor verenigingsblad natuurvereniging Geaflecht geschreven. 

- 26 maart interview met LC: bijlage wonen& Co over de bijvriendelijke tuin. 

- 7 februari interview met blad Actief. 

7. Gebruik maken van eigen talent, netwerk en motivatie binnen het initiatief als tuinontwerper 

(plantenkenner), dierenarts (dierenkenner) en kunstenaar (creatieve denker, freelance journalist) 

en mogelijk micro-ecoloog.  

8. Voor advies gebruik maken van aanwezige kennis bij Van Hall Larenstein, Honey Highway; het 

netwerk van Silence of the Bees en andere inspirerende initiatieven (Natuurmonumenten: Help de 

Bij en Oerrr). 

- Van Hall: contact met bijenlector zal  20 mei (world bee day) lezing geven in samenwerking 

met natuurvereniging Geaflecht. 

- 19 mei world bee day: in samenwerking met het Fryske Gea en Silence of the bees activiteit 

op het landgoed van het Fryske Gea. 

 

 

Namens Burgerinitiatief Beetsterzwaag, 

Japke Weij 

 

 


