BIJENPACT Gemeente Leeuwarden
Bijenpopulatie verhogen
De gemeente Leeuwarden wil de bijenpopulatie verhogen en de biodiversiteit vergroten. Hoewel al
diverse maatregelen zijn genomen op dit gebied, heeft de gemeente de ambitie om een nog meer
bijvriendelijke gemeente te zijn! Daarom sluit de gemeente een Bijenpact. Het bijvriendelijk beheren
van de eigen grond maakt een belangrijk onderdeel uit van deze ambitie en van dit Bijenpact. Binnen
twee jaar willen we de onderstaande activiteiten verder ontwikkelen:
•

•
•
•
•
•

Verder optimaliseren van het maaibeheer. Te denken valt aan omvormen van intensief maaien
naar extensief maaien, selectief randenbeheer, verschralen, eigen zadenbank in stand houden,
bijenlint.
Natuurlijke nestelplekken/bijenhotels aanleggen in de buurt van bloemrijke gebieden.
Een gefaseerd snoeiplan maken en uitvoeren voor alle 2.113 knotwilgen zodat er voldoende
voorjaarsvoedsel voor bijen is.
Op meer plekken bloembollen aanplanten in gazons als extra voedsel voor bijen in het vroege
voorjaar.
Voortzetten en waar mogelijk uitbreiden van het aanplanten van bomen, gericht op een divers
bomenbestand met een hoge kwaliteit.
Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Samenwerking externe partijen
De gemeente Leeuwarden is ervan overtuigd dat samenwerking essentieel is voor het vergroten van
biodiversiteit en het bewustzijn. Om die reden willen we de volgende activiteiten ondernemen:
•
•

Samenwerken met creatieve denkers voor het stimuleren van inspiratie, ‘out-of-the-box’
innovatie en oplossingen.
Samenwerken met bewoners, scholen en belangengroepen.
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Communicatie en voorlichting
Uit eerder onderzoek van de gemeente Leeuwarden is gebleken dat inwoners zich bewust zijn
van onder andere bijensterfte. Wat de gevolgen zijn, is vaak niet bekend. Het stimuleren en faciliteren
van projecten die zich richten op het verhogen van kennis en veranderen van houding en gedrag ten
aanzien van biodiversiteit en bijvriendelijkheid is daarom van essentieel belang. De gemeente wil zelf
bijdragen aan het verhogen van de kennis. Het is de bedoeling om de communicatie en voorlichting
zowel intern als extern te vergroten door onder meer:
•
•
•
•

Duidelijk maken dat iedereen kan bijdragen en de openbare ruimte van iedereen is,
enthousiasmerend communiceren.
Zichtbaarder maken van bestaande regelingen en subsidies. Aandacht onder andere richten
op Operatie Steenbreek, groene daken, boomspiegels adopteren en geveltuinen aanleggen.
Inspirerende bijvriendelijke geveltuinen en ideeën voor balkons ontwerpen als inspiratiebron
voor bewoners en met kwekerijen en tuincentra hierin samenwerken.
Inrichten van meldproces voor vragen over bijen zoals zwermbijen en bijenoverlast.
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