
 

BIJENPACT Akkerbouwbedrijf 
Timpelsteed 

 

Beheer 
Timpelsteed is trots op haar bedrijf, haar grond en de manier waarop er met mensen en voor                 
mensen producten verbouwd worden. We hebben de ambitie om een toekomstbestendig bedrijf te             
creëren, waar onze kinderen het bedrijf op een duurzame manier kunnen voortzetten. We realiseren              
ons dat bijen, insecten en bestuivers een belangrijke rol op ons bedrijf spelen; voor onze               
bodemdiversiteit, voor bestuiving en voor natuurlijke bestrijding. Het sluiten van een bijenpact sluit             
aan bij onze ambitie en onze bedrijfsvisie, daarom willen we voor het bijenpact de volgende               
activiteiten ontwikkelen of optimaliseren: 

1. Strokenteelt, inclusief zaaien en bijen/kruidenrijke mengsels.  
2. Rotatieteelt waarbij we eens per acht jaar dezelfde vrucht op het land verbouwen. Zo telen               

we aardappelen, uien, wortelen, pompoenen, tarwe, gerst, gras-klaver en haver. 
3. Braakliggende akkers inzaaien met groenbemestermengsels met onder andere facelia,         

zonnebloemen, haver en grasklaver om zo nutriënten in de grond vast te leggen,             
bodemleven te voeden en ziektewerendheid van de grond te versterken. 

4. Passief maaibeleid op stroken en talud. Aanplant van bijvriendelijke, jaarrond bloeiende,           
inheemse, landschap afhankelijke planten op het erf en rondom de woning, inclusief            
bijvriendelijk beheer en het creëren van nestgelegenheid etc. Onze kinderen inspireren ons            
om creatieve huisvesting voor bijen* te ontwerpen.  

5. Bemesten met vaste mest om het bodemleven zo min mogelijk te verstoren en insecten aan               
te trekken. Ook gebruiken we organisch materiaal uit natuurgebieden. Mestgebruik hebben           
we teruggebracht naar de norm voor Biologisch Dynamische landbouw; om deze reden zijn             
we inmiddels ook Demeter gecertificeerd. We realiseren ons dat we in de toekomst             
misschien met een aanvoer tekort van vaste mest worden geconfronteerd. Om die reden             
onderzoeken we de mogelijkheid om bijvoorbeeld koeien of schapen op het bedrijf te             
houden.  

1 



6. We vinden niet alleen bijvriendelijk beheer belangrijk, ook duurzaamheid vinden we           
essentieel voor Timpelsteed. Zo gebruiken we zonnepanelen, blauwe diesel, groen gas en            
verwarming via een warmtepomp.  

7. Vogels: insecten dienen eveneens als voedsel voor akkervogels. Met verhoging van de            
insectenstand op ons bedrijf dragen we dus eveneens bij aan het behoud van de vogels. Zo                
dienen we niet alleen de bijen, maar het ecosysteem in zijn geheel. We hebben op diverse                
plekken op het land ook mogelijkheid gecreëerd voor roofvogels om (op de uitkijk) te zitten.               
Roofvogels zorgen voor beheersing van bijvoorbeeld muizen, zo vermijden we op vraat aan             
wortels van onze gewassen. 

8. We beheren een permacultuur-tuin met personeel van de sociale werkplaats. Het doel is om              
de komende jaren mooie, duurzaam geteelde groente te oogsten en 1fte opbrengst van de              
tuin te halen. Waarmee we anderen kunnen inspireren, voeden, laten werken etc. 

 

Communicatie 
Vertellen over ons bedrijf en onze drijfveren vinden we belangrijk. Het vieren van boeren              
vakmanschap - het boerenvak doen we met z’n allen - en het pionieren is iets wat we graag willen                   
uitdragen. Het inspireren van anderen door ervaring uit te wisselen en door kennis te delen geeft                
een interessante kruisbestuiving. Voor het bijenpact willen we het volgende doen: 

9. Door te vertellen over nieuwe methoden of machine gebruik en door de discussie aan te               
gaan willen een positieve sfeer creëren en de mogelijkheid om elkaar uit te dagen. We willen                
geïnteresseerde boeren meenemen en waarden en kansen laten zien. 

10. Met een open bedrijf willen we interesse en bewustwording van en bij burgers creëren. Zo               
willen we waardering voor en door de markt te vragen, met een eerlijke beloning voor               
boeren. Het is een uitnodiging aan de maatschappij: Een cultuur krijgt het landschap wat het               
verdient.  

11. Een bezoekerscentrum plaatsen bij de tuin, waar mensen kunnen genieten van het            
boerenbedrijf, de groentetuin-permacultuurtuin, de omgeving en de rust; waar mensen zich           
kunnen verwonderen en zich kunnen verbinden met het landschap. We willen uitdragen            
waar ons bedrijf om draait, wat we zelf voelen. 

12. Excursiemogelijkheid bieden aan leden van het Bijenpact en derden. Lezingen geven,           
bijvoorbeeld bij het agrarisch collectief de Waadrâne, maar ook voor het BEESPOKE            
programma.  

13. We willen ketenproblemen structureel blijven aankaarten, bijvoorbeeld met betrekking tot          
(lage) prijzen voor producten die boeren produceren. Immers: “Je kunt niet groen doen als je               
rood staat.” Bedrijven waarmee we samenwerken zoals HZPC, Agrifirm, RVO, banken willen            
we attent maken op innovatieve, duurzame productiemethoden maar ook op remmende           
regeldruk etc.. Met de uitnodiging om flexibel(er) te zijn, doen we een appèl om in plaats                
van maximalisatie optimalisatie te stimuleren om zo toekomstbestendige, biodiverse         
bedrijven te ontwikkelen. 

 

Samenwerken 
Timpelsteed ziet samenwerking met derden als een mogelijkheid om waardering voor het            
boerenbedrijf en de producten die daar geproduceerd worden te creëren. Alleen gaan we misschien              
sneller, maar samen komen we verder. Voor het Bijenpact willen we: 
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14. Samenwerken met boeren uit de buurt (in het bijzonder van Botma Pleats, Mts. Steeghs en               
Fruitbedrijf Lauwershof), agrarisch collectief de Waadrâne e.a. We willen graag gezamenlijk           
naar excursies en lezingen, samen inspiratie opdoen en samen dingen uitproberen of            
ervaringen delen (zie punt 9). We denken ook aan de gezamenlijke uitvoer van punten van               
het Bijenpact, gezamenlijk proefvelden aan te leggen, samenwerking voor BEESPOKE etc. We            
willen elkaar uitdagen en zo meerwaarde creëren voor het eigen bedrijf, onze directe             
omgeving en het boerenbestaan in het algemeen. We willen eveneens zichtbaarheid van wat             
er in het gebied gebeurt creëren. Inspiratie voor deze samenwerking vinden we bij             
Heerenboeren en het Boerengilde - we onderzoeken of aansluiting bij deze initiatieven            
mogelijk is. 

15. Samenwerken met basis-, middelbare- en hogescholen. Leerlingen laten zien wat er gebeurt            
op Timpelsteed om ze zo voor de toekomst op te leiden en te inspireren. Niet alleen boeren,                 
maar ook loonwerkers etc. Inclusief samenwerking met Van Hall Larenstein, bijvoorbeeld           
voor het onderzoek naar strokenteelt, voor het doen van bijentellingen, metingen en testen,             
voor toepassen van nieuwe inzichten etc. 

16. Veel van onze producten (90%) gaan naar het buitenland. We merken bovendien we dat we               
voor soms maar voor de helft van onze opbrengst betaald krijgen (zie ook punt 13). We                
willen onderzoeken of we minder voedsel hoeven te devalueren en/of kunnen verwaarden -             
bijvoorbeeld in de regio. Op dit moment verkopen we al producten in onze eigen winkel,               
maar we denken aan samenwerkingen met De Streekboer, zorginstellingen, lokale          
restaurateurs, extra verbreding voor de sociale werkplaats etc.  

17. Samenwerking met Staatsbosbeheer ligt zeer voor de hand, omdat ons bedrijf grenst aan             
Nationaal Park Lauwersmeer. Gezien Staatsbosbeheer eveneens een Bijenpact heeft         
ondertekend zouden we het gezamenlijke doel om de bijenpopulatie van Friesland te            
verhogen als startpunt kunnen nemen. 

18. Waar mogelijk samenwerken met andere leden van het bijenpact en derden. Samenwerken            
met creatieve denkers voor het stimuleren van inspiratie, ‘out-of-the-box’ innovatie en           
oplossingen. Zo werken we bijvoorbeeld met TRYNKES om visueel te maken wat we op ons               
bedrijf doen. We werken ook samen met kunstenaars (ontwikkeling gewassen voor kleuren            
kleding) etc.  

 

* Waar bijen geschreven staat kan ook bestuivers of insecten in brede zin gelezen worden.  
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