BIJENPACT Gemeente
Ooststellingwerf
De gemeente Ooststellingwerf wil het beheer van het openbaar groen optimaal afstemmen op
biodiversiteiten zoekt daarin de samenwerking met inwoners en ondernemers.
Het belang van insecten in het algemeen, en bijen in het bijzonder, staat hierbij centraal.
Hoewel in het groenbeheer al diverse maatregelen zijn genomen, heeft de gemeente de ambitie om
dit beheer aan te scherpen en meer onder de aandacht te brengen. Met als doel dat gemeente,
inwoners en ondernemers in Ooststellingwerf de handen ineen slaan om een nog biodiversere en
bij-vriendelijkere gemeente te zijn.
Omdat onze doelstelling goed past bij de beweging van Silence of the Bees en we open staan om
kennis te delen en van elkaar te leren willen we er ons graag bij aansluiten. Daarom sluit de
gemeente dit Bijenpact.
In 2019 en 2020 voeren wij een project biodiversiteit uit waarin we in beeld brengen waar de kansen
liggen in Ooststellingwerf. Door ervaringen te delen, het gesprek aan te gaan en dingen uit te
proberen. Het project wordt eind 2020 afgesloten met de oplevening van een meerjarenplan voor
biodiversteit. In het project gaan we aan de slag met de volgende zaken:
1. Dit doen wij, wat doe jij ?
- start met een bijeenkomst over biodiversiteit en een informatiemarkt waar diverse
organisaties lieten zien wat zij voor biodiversiteit doen. Iedereen die interesse heeft getoond
informeren we actief over vervolgacties;
- We informeren inwoners, organisaties en bedrijven over wat de gemeente al doet voor
biodiversiteit in het openbaar groen in de dorpen en het buitengebied. Dit doen we o.a.
door: excursies, informatiebordjes in bermen en plantsoenen, filmpjes, website, aandacht op
de socials etc.
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We zetten onze communicatiekanalen in om inwoners en ondernemers te informeren en te
enthousiasmeren over maatregelen voor biodiversiteit. In het groenbeheeren over wat je
zelf kunt doen om daar aan bij te dragen. Gebruik van nieuwsbrieven, kranten, website,
filmpjes, lezingen, etc.
We zetten actieve burgers en bedrijven in de schijnwerpers; wat doen zij voor biodiversiteit
en kun je daar zelf inspiratie uit halen om zelf aan de slag te gaan? We ondersteunen hen om
inspirerende tuinen, projecten en initiatieven te laten zien.
We onderzoeken waar samenwerking gewenst is en doen daar ervaring mee op.
We werken samenwerken met leden uit het bijenpact en anderen om deel te nemen aan
projecten en processen en/of deze te verbinden en te stimuleren (Deltaplan biodiversiteit).
We werken samen met creatieve denkers voor het stimuleren van inspiratie,
‘out-of-the-box’ innovatie en oplossingen.

2. Gedurende het biodiversiteitsproject, in 2019 en 2020, maken we samen een nieuw
biodiversiteits groenplan. Het is nu nog te vroeg om toezeggingen te doen over de precieze
inhoud. In ieder geval komen de volgende zaken aan bod:
-

Optimaliseren van bestaand verschralingsbeheer
In opgaande beplanting gefaseerd snoeien
Monitoren van gevoerde verschralingsbeheer, analyse en evaluatie van stand van zaken.
Voortzetten onkruidbestrijding zonder chemische middelen.
Nestkasten plaatsen (mede t.b.v. natuurlijke bestrijding eikenprocessierups).
Samenwerken met het onderwijs in natuur en duurzaamheidseducatie.

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