BIJENPACT
Hogeschool Van Hall Larenstein
Hogeschool Van Hall Larenstein was in 2018 de duurzaamste hogeschool van Nederland. Dat uit zich
in onze missie: we willen professionals opleiden die bijdragen aan een duurzame wereld. Binnen ons
onderwijs en ons onderzoek heeft biodiversiteit een prominente plaats. Het Bijenpact zien we als
een goede gelegenheid om onze zorg voor Biodiversiteit onder ogen te zien en verder
verantwoordelijkheid te nemen. Het is een kans om bij te dragen aan de biodiversiteit in onze
directe omgeving en om samen met andere partijen in Fryslan het tij te keren voor de Bijen en
insecten, als essentiële biodiversiteit voor gezonde en duurzame stedelijke, agrarische en natuurlijke
landschappen. Dat uit zich als volgt:

Omgeving
1.
2.
3.
4.

Het zoveel mogelijk vergroenen van de omgeving van het gebouw, Agoraplein.
Het vergroenen van de parkeerplaatsen achter het gebouw.
Extra aanleg zonnepanelen onderzoeken, bijvoorbeeld boven parkeerplekken.
Het Potmarge gebied ‘adopteren’ als meet-en-weet domein, met de ambitie dit gebied zo
biodivers mogelijk te maken, door:
a. Samenwerkend overleg te hebben over ontwikkeling en beheer van het Potmarge
gebied met Nordwin College en andere organisaties, in combinatie met inrichting en
beheer in het gebied.
b. Studenten structureel Biodiversiteit te laten meten en beleven in het gebied, en
deze kennis te delen.
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Onderwijs en onderzoek
5. Verregaande inbedding van biodiversiteitswaarden in alle curricula.
6. Kennis over Biodiversiteit vergroten onder docenten en staf.
7. Bijeenkomsten met bijvriendelijke biodiversiteit informatie organiseren voor experts en
professionals.
8. Gastlessen doen met aandacht voor biodiversiteit en bijenvriendelijkheid, in samenwerking
met andere maatschappelijke partijen.
9. Bijvriendelijke stages en stageplekken stimuleren.
10. Koppeling maken met ondertekenaars van Bijenpacten.
11. Koppeling maken met andere onderwijs / onderzoeksinstituten, waaronder HBO’s en
Universiteiten.

Overige activiteiten
12. Verder investeren in onderwijs en onderzoek waarin ruimte is voor docenten en lectoren om
zich in te zetten voor bijenvriendelijke projecten, activiteiten en processen, als praktische
ondersteuning en wetenschappelijke achterwacht.
13. Interne processen en projecten verduurzamen. Bijvoorbeeld het onderzoeken van
bijvriendelijke en biodiversiteit vriendelijke producten in kantines.
14. Tijdens communicatie aandacht aan bijen en bijenvriendelijkheid geven, in de vorm van
ludieke acties met en voor studenten.
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