
 

BIJENPACT  
Fryske Feriening foar Fjildbiology 
 

Bij de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) realiseren we ons dat bijen* om verschillende redenen               
van belang zijn; we hebben de sterke indruk dat de wilde bijenstand ook in Fryslân afneemt. Om bij                  
te dragen aan kennis over de stand van de wilde bijen in Fryslân en om een bijdrage te leveren aan                    
mogelijke oplossingen van dit ecologische en maatschappelijke probleem willen we binnen één van             
de vier werkgroepen van de FFF, het Ferbân foar oare Bisten, een insectenwerkgroep oprichten. Bij               
de activiteiten van deze groep krijgen wilde bijen speciale aandacht. 

 

Uitgangspunt 

Dat de FFF-Insectenwerkgroep aansluiting zoekt bij de partijen die een Bijenpact ontwikkelen en             
ondertekenen, is ingegeven door de wens dit maatschappelijke initiatief te ondersteunen. Wij willen             
zichtbaar en benaderbaar zijn voor individuen en instanties die het ecologische en maatschappelijke             
belang van insecten onderkennen en hun welstand willen ondersteunen. Zelf willen wij bijdragen             
door kennis over insecten te verzamelen en die te delen. 

Wat gaat de FFF doen? 

1. Een cursus ontwikkelen 

Het ontwikkelen van een bijencursus met als doel amateurveldbiologen en professionals op            

te leiden om monitoring en inventarisaties op basis van landelijk vastgestelde protocollen uit             

te voeren. We willen o.a. ingaan op het belang van bijen, het kunnen herkennen van soorten                

en het belang van ecologische relaties met bijvoorbeeld wilde planten. We willen deze             

cursus aanbieden voor onze leden, maar ook voor externe geïnteresseerden. Tijdens deze            

cursus willen we ook aandacht besteden aan het correcte gebruik van nieuwe media en              

telmethodes, zoals apps en natuurdatasites. 
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2. Cursisten opleiden 

Er zal plaats zijn voor twintig cursisten in de bijencursus. We willen hen opleiden tot               

waarnemers die wetenschappelijk verantwoorde tellingen uit (kunnen) voeren. We zoeken          

hierbij nadrukkelijk samenwerking met EIS. We stellen ons expliciet ten doel ten minste een              

viertal jongeren (< 27 jaar) te werven voor de cursus, waardoor een samenwerking met              

Nordwin (MBO) en Hogeschool Van Hall Larenstein (HBO) voor de hand ligt en opgezocht              

wordt.  

 

3. Een waarnemersnetwerk opbouwen 

Vanuit de cursisten en met bestaande leden uit de FFF willen we een netwerk van               

waarnemers ontwikkelen die met regelmaat tellingen en inventarisaties uitvoeren. 

 

4. Tellen, monitoren en leren in de praktijk 

- We willen veldbiologische kennis verzamelen door tellingen en monitoring uit te voeren en             

deze te valideren. Daarbij willen we inzetten op citizens science en gebruik maken van              

hanteerbare en eenvoudige technieken. We willen ons richten op ingebedde, in de praktijk             

toepasbare onderzoeksmethoden.  

- Inbedding in andere projecten vinden we van belang. We willen onze metingen in eerste              

instantie uitvoeren in regio’s waar specifieke behoefte is aan deze kennis en volgens een              

onderzoeksopzet waar ter plaatse behoefte aan is, waar deze maatschappelijk relevant is of             

waar we kunnen aansluiten bij landelijke projecten. Veel partijen van het BIJENPACT hebben             

monitoring in hun pacten staan, we staan welwillend over tegen het bieden van hulp bij het                

uitvoeren daarvan. Dit kan bijvoorbeeld door hulp bij het coördineren en uitvoeren van             

metingen in het kader van het hommelmeetnet bij agrarische collectieven in Fryslân, of bij              

de Nationale bijentelling in onze regio. Uitstekend uitgangspunt. 

 

5. Ecologische omgeving beïnvloeden 

Met de cursus zijn we ook zeker voornemens in het algemeen stil te staan bij de planten en                  

microklimaten waar vele van deze wilde bijen juist zo afhankelijk van zijn. Echter wordt dit               

geen zwaartepunt, de focus voor ons ligt vooral op de herkenning van soorten en het doen                

van monitoring. De insectenwerkgroep zal in dezen - vanuit de specifieke bijensoorten            

gedacht - planten promoten die in een regio thuishoren. Er moet daarbij eerder gedacht              

worden aan beheer op maat dan aan inzaai / aanplant. Dit om ervoor te zorgen dat de hulp                  

ook belandt bij de wilde bijen die het meeste hulp nodig hebben zonder het risico van het                 

algemene nog algemener maken. De FFF- insectenwerkgroep leunt in dezen meer naar de             

kant van natuurbeheerders dan naar de burgers in de stad. In natuurgebieden speelt meer              

de vraag welke bijensoorten hier nog voorkomen en hoe deze specifieke soorten geholpen             

kunnen worden. 

 

6. Adopteren van een gebied 

De insectenwerkgroep wil een gebied ‘adopteren’ waar ze langjarig inventarisaties kan           

uitvoeren. Wilde bijen gaan hier een onderdeel vanuit maken. Specifiek voor wilde bijen wil              

de insectenwerkgroep op deze wijze actief bijdragen aan het invullen van kennis in ‘witte              

gebieden’ ofwel gebieden waar nog nauwelijks of geen kennis over het voorkomen van wilde              

bijen bekend is. 
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7. Veldwerk 

Tenminste één keer per jaar organiseren we voor belangstellende leden van de FFF en              

andere geïnteresseerden een (interdisciplinaire) veldexcursie om bijenkennis in de praktijk          

op te doen en zo van elkaar te leren. We willen zowel het totale kennisniveau van onze                 

leden en externen verbeteren als de specialistische kennis van de leden van de             

bijenwerkgroep verdiepen (zie ook punt 4). 

 

8. Onderlinge kennis delen 

De vier verschillende ferbânnen hebben met elkaar te maken: met elkaar werken we aan het               

ecologische overzicht. Door onderlinge kennis te delen, willen we verbanden leggen tussen            

de kennis die er bestaat binnen de ferbânnen. We delen eventuele conclusies / implicaties. 

 

9. De FFF laten fungeren als platform 

We willen ons opstellen als platform: een netwerk ontwikkelen en onderhouden van            

waarnemers binnen de FFF, andere ‘natuurclubs’ en van professionals buiten de vereniging            

op basis van gelijkwaardigheid.  

 

10. Twirre 

We publiceren over onze activiteiten en over uitkomsten van onderzoek aan wilde bijen in              

het FFF-orgaan Twirre (verschijnt halfjaarlijks, oplage 350). Het streven is tenminste één            

artikel per jaar te publiceren. Als daar aanleiding toe is, zullen we onze bevindingen ook               

proberen te delen via regionale pers en media. 

 

11. Samenwerken 

We willen, binnen onze specifieke doelen en naar de maat van ons ledental, samenwerken              

met de andere houders van BIJENPACTen.  

 

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