BIJENPACT Noardlike Fryske
Wâlden
Beheer en stimulering
De Noardlike Fryske Wâlden (NFW) streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten
is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. De vereniging zet zich in
voor collectief weidevogelbeheer en landschapsbeheer. In dat kader ziet Noardlike Fryske Wâlden
het belang van biodiversiteit en de instandhouding en vergroting van de bijenpopulatie. Het doel van
de vereniging NFW is ervoor zorgen dat de boeren in de regio Noordoost-Fryslân hun bedrijf kunnen
blijven voortzetten en dat ze tegelijk het landschap mooi houden. Daar horen ook passende
beheersmaatregelen bij die natuurinclusiviteit en de instandhouding van flora en fauna voorstaan.
Ten aanzien van biodiversiteit en bijvriendelijkheid wil de NFW vooral stimulerend en richtinggevend
werken. In dat kader wil de NFW binnen twee jaar de volgende activiteiten ontplooien:
1. Stimuleren van ontwikkeling van bijvriendelijke houtwallen, zoals focus op bladbemesting,
windbescherming, gefaseerd snoeien en aanplant van drachtplanten (wilgen) stimuleren,
maar ook premies geven. Dit een positie geven in het nieuwe GLB vanaf 2021.
2. Stimuleren van bij-vriendelijker maken van agrarisch gebied. Zoals bijvriendelijk maai- en
beheerbeleid, sinusmaaien, verschralen, inzaaien van overhoeken slootkanten, akkerranden,
braakliggende terreinen, plekjes op het erf, etc. Incl. het landschap van bloemen en
nestelgelegenheid beter met elkaar verbinden. De leden van de NFW een cursus aanbieden
om dit in de praktijk te brengen.
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3. Stimuleren van bijvriendelijke (landbouw)projecten en processen, zoals natuurinclusieve
landbouw. Inclusief (mee-)ontwikkelen of testen van verdienmodellen - zoals korte
productieketens bevorderen, etc. Inclusief actieve deelname van eigen organisatie en
motiveren leden om deel te nemen aan bestaande regelingen en mogelijkheden zoals
landbouwdeal biodiversiteit en living lab natuurinclusieve landbouw. De leden van de NFW
een cursus aanbieden om dit in de praktijk te brengen.
4. Positief stimuleren van bijvriendelijkheid door leden (e.a.) aan te moedigen, bijvoorbeeld
met een prijs of speciale acties: zoals mooiste bloemendorp van de gemeente of de meest
biodiverse boerderij.
5. Niet alleen aandacht voor bedrijfsmodellen, maar ook aandacht voor biodiversiteit door een
kennismakelaar agro, food en biodiversiteit aan te stellen.

Ontwikkeling en communicatie
Het stimuleren en faciliteren van projecten die zich richten op verhogen van kennis en veranderen
van houding en gedrag ten aanzien van biodiversiteit en bijvriendelijkheid heeft de aandacht bij de
Noardlike Fryske Wâlden. De sleutel voor het verhogen van bijenpopulaties en biodiversiteit ligt bij
iedereen maar vooral bij het boerenbedrijf in het landelijk gebied! NFW wil in 2019 en 20120 (en
daarna) zelf actief bijdragen aan het verhogen van de kennis ten aanzien van dit onderwerp. Zo heeft
de NFW bijna 800 leden, waarvan 600 boeren, wat de mogelijkheid beidt voor het creëren van een
behoorlijke impact in Fryslân. Het is dan ook de bedoeling om de communicatie en voorlichting ten
aanzien van dit onderwerp zowel intern als extern te vergroten.
6. Kennis concretiseren en nieuwe wetenschappelijke kennis over bijen opdoen. Deze kennis
toepasbaar maken voor het personeel en de leden van de NFW en beschikbaar stellen aan
derden. Bijvoorbeeld door een ‘minimasters’ te organiseren voor onze boerenleden met een
dagdeel voor de insecten en bijen. Verder denken we aan een cursus gastheerschap in de
Noardlike Fryske Wâlden. Ook anderzijds opleiden, voorlichten, (bij-)scholen of het initiëren
van studiegroepen behoort tot de mogelijkheden, incl. info over wat men zelf kan doen en
info over waarom men in de Wâlden dingen doet (zoals houtwal-kap). Een opdracht voor de
kennismakelaar.
7. Samenwerken met andere (beheers- en natuur) organisaties om zo veel mogelijk kennis en
ervaringen te delen, gebieden en beheersmaatregelen op elkaar aan te passen, maar ook om
gezamenlijke scholing te organiseren, etc. Inclusief het versterken en verbinden van sociale
netwerken en samenwerking met (kleinschalige) initiatieven op streekniveau samen met de
NME centra en in het gebiedsproces.
8. Stimuleren van goed natuuronderwijs. Zowel op lager-, middelbaar- als voortgezet
onderwijs. Door samenwerking, lessen geven, beschikbaar stellen netwerk of personeel en
incl. (ondersteuning bij) organiseren van activiteiten voor kleine en grote kinderen. Door
bijvoorbeeld beschikbaar stellen netwerk of personeel in samenwerking met de NME centra.
9. Zichtbaarder maken van bestaande regelingen en mogelijkheden voor het individu.
Aandacht bijvoorbeeld richten op voorbeelden als “operatie steenbreek” in Leeuwarden,
subsidie voor groene daken, geveltuinen, maar ook consumptiegedrag in overleg met de
gemeente in ANNO teamgroep Grien&Blau.
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10. Bij interne en externe communicatie bij-vriendelijkheid stimuleren middels structurele
aandacht. Bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, informatiefolders, facturen, online- en offline
communicatiekanalen. Incl. inzicht bieden in projecten activiteiten (ook van andere
organisaties) gerelateerd aan het onderwerp (en vice versa).

Namens de Noardlike Fryske Wâlden,
Albert van der Ploeg
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