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BIJENPACT Gemeente 
Waadhoeke 

 
1. Bermbeheer	

De	1200	kilometer	bermen	van	de	gemeente	willen	we	zo	veel	mogelijk	maaien	en	afvoeren	
in	plaats	van	twee	keer	per	jaar	klepelen.	 

 
2. Dorpsbosjes	

Veel	dorpsgroen/bosjes	kunnen	biodiverser	worden	ingericht	en	beheerd.	Bijvoorbeeld	met	
jaarrond	bloeiende	inheemse	planten	en	gefaseerde	snoei.	
	

3. Grote	aaneengesloten	stedelijke	groengebieden	
De	 grote	 aaneengesloten	 stedelijke	 groengebieden	 worden	 op	 dit	 moment	 nog	 intensief	
beheerd.	Mede	voor	het	‘nette’	straatbeeld.	Hier	willen	we	een	extensiever	beheer	toepassen.	
Om	 dergelijke	 gebieden	 visueel	 plezierig	 te	 maken	 denken	 we	 wel	 aan	 het	 inzaaien	 van	
inheemse,	jaarrond	bloeiende	bloemenmengsels.	
	

4. Stedelijk	water	en	oevers	
Ons	 stedelijk	water	en	de	bijbehorende	oevers	worden	momenteel	 intensief	beheerd.	Ook	
deze	intensieve	beheermethode	willen	we	aanpassen.	Zo	willen	we	bijvoorbeeld	per	keer	de	
helft	van	de	sloten	baggeren	in	plaats	van	hele	sloten.	We	denken	ook	aan	het	veranderen	van	
hellingshoeken	van	oevers	om	de	groei	van	meer	verschillende	vegetatie	mogelijk	te	maken.	
Waar	mogelijk	optimaliseren	we	de	oevers	om	nestgelegenheid	voor	bijen*	te	verbeteren.	
	

5. Communicatie	
We	willen	de	burgers	het	belang	van	biodiversiteit	leren.	Hiermee	willen	we	bijvoorbeeld	het	
belang	van	een	minder	‘net’	straatbeeld	legitimeren	(zie	punt	4).	Daarnaast	willen	we	vertellen	
wat	we	doen	en	waarom	we	doen	wat	we	doen.	We	denken	aan	de	inzet	van	nieuwsbrieven,	
communicatie	op	social	media,	informatie	op	onze	website	etc.		
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6. Burgers	activeren	
We	 willen	 burgers	 handvatten	 geven	 om	 zelf	 aan	 de	 slag	 te	 gaan.	 Bijvoorbeeld	 met	
biodiversiteit	verhogende	tips	and	tricks	voor	het	eigen	erf	-	hierbij	willen	we	gebruik	maken	
van	bestaande	campagnes	en	beschikbare	 informatie.	We	denken	ook	aan	de	ontwikkeling	
van	een	digitaal	kennisloket	en	het	geven	van	inspirerende	voorbeelden.	
	

7. Trottoirs	bij	voortuinen	trekken	
We	 onderzoeken	 de	 mogelijkheid	 om	 burgers	 -	 ongebruikte	 -	 trottoirs/overhoeken	 bij	
voortuinen	te	laten	trekken	(of	delen	van	trottoirs/gemeentegrond).	Voorwaarde	daarbij	zou	
wel	moeten	zijn	dat	deze	niet	met	tegels	wordt	ingericht,	maar	met	planten.		
	

8. Pilotgemeente	
Gemeente	 de	 Waadhoeke	 wil	 pilotgemeente	 worden	 waar	 de	 mogelijkheid	 zich	 maar	
voordoet.	Zo	stellen	we	ons	graag	beschikbaar	voor	projecten	als	BEE-Spoke,	waar	onze	rol	
zich	nog	zal	uitkristalliseren.	Ook	de	Praat	mar	Frysk	Campagne	die	volgend	voorjaar	van	start	
gaat	 in	 onze	 gemeente	 kan	 op	 onze	 steun	 rekenen	 -	 het	 zal	 ons	 helpen	 een	minder	 ‘net’	
straatbeeld	te	legitimeren	(zie	punt	5).		
	

9. Samenwerken	
De	 gemeente	 wil	 samenwerken	 met	 andere	 overheden,	 natuurbeheerorganisaties,	
bijenpacthouders	 in	 projecten	 en	 processen	 en	 bij	 afstemming	 van	 beheer	 en	 inrichting,	
bijvoorbeeld	 om	 een	 gemeenteoverstijgend	 natuurnetwerk	 te	 creëren.	 We	 willen	 ook	
samenwerken	 met	 creatieve	 denkers	 voor	 het	 stimuleren	 van	 inspiratie,	 out-of-the-box	
innovatie	en	oplossingen	(zie	ook	punt	8).	
	

10. Agrarisch	Natuurbeheer	
Op	dit	moment	is	er	in	een	groot	deel	van	onze	gemeente	geen	agrarische	natuurvereniging	
actief.	We	zien	wel	de	meerwaarde	van	dergelijke	verenigingen,	mede	omdat	zij	biodiversiteit	
verhogende	activiteiten	onder	haar	 leden	 stimuleren	 (zie	BIJENPACT	agrarisch	 collectief	de	
Waadrâne).	Er	zijn	wel	veel	akkerbouwers	en	veehouderijen	in	onze	gemeente,	dus	hier	zien	
we	kansen	en	mogelijkheden.	Agrarische	natuurvereniging	de	Waadrâne	heeft	aangegeven	
wel	ambities	in	onze	gemeente	te	hebben,	maar	nog	niet	echt	voet	aan	de	grond	te	krijgen	-	
bijvoorbeeld	door	capaciteitsproblemen	en	gebrek	aan	een	netwerk.	Waar	mogelijk	zullen	we	
de	vereniging	en	de	boeren	in	ons	gebied	zo	veel	mogelijk	ondersteunen	door	bijvoorbeeld	
ons	netwerk	te	delen	of	ruimte	voor	overleg	beschikbaar	te	stellen.	
	

11. Herinrichten	gebied	rond	gemeentehuis	
Het	gebied	rond	het	gemeentehuis	is	op	dit	moment	erg	versteend.	Momenteel	werken	hard	
aan	plannen	om	dit	gebied	opnieuw	 in	 te	 richten.	 In	het	plan	willen	we	eveneens	 jaarrond	
bloeiende	inheemse	planten	opnemen	om	zo	de	biodiversiteit	te	stimuleren.	
	

12. Geen	bestrijdingsmiddelen	gebruiken	
Gemeente	 de	 Waadhoeke	 gebruikt	 geen	 bestrijdingsmiddelen.	 Dit	 beleid	 willen	 we	
voortzetten.	Verder	willen	we	uitleggen	aan	burgers	waarom	we	dit	doen	-	en	hen	mogelijk	
stimuleren	om	ook	geen	bestrijdingsmiddelen	te	gebruiken	(te	minderen)	(zie	ook	punt	6).	
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13. Lokale	initiatieven	ondersteunen	
In	diverse	dorpen	in	onze	gemeente	zijn	groenprojecten	zoals	vlinderidylles	ingericht:	Franker-
zuid,	 Sint	 Annaparochie,	 Sint-Jacobiparochie,	 Sexbierum,	 Deinum,	 Berlikum,	 Menaldum,	
Oudebildtzijl.	Deze	projecten	zijn	ontwikkeld	samen	met	de	Vlinderstichting,	met	burgers,	in	
buurtprojecten	etc.	Dergelijke	projecten	willen	we	in	de	toekomst	meer	doen.	Want	we	vinden	
dat	 energie	 van	burgers	beloond	moet	worden.	Continuïteit	 zou	wel	 gewaarborgd	moeten	
zijn/zouden	we	als	gemeente	kunnen	faciliteren.		

	
14. Educatie		

a. Vergroenen	schoolpleinen	
We	willen	graag	de	kinderen	in	onze	gemeente	al	vroeg	bekend	maken	met	bijen	en	
biodiversiteit,	 we	 zien	mogelijkheden	 om	 schoolpleinen	 te	 vergroenen	 samen	met	
kinderen/scholen.	

b. NME	oprichten	
In	 onze	 gemeente	 is	 op	 dit	moment	 geen	 NME.	 Natuureducatie	wordt	 incidenteel	
gegeven	 door	 aansluiting	 bij	 provinciale	 projecten.	 Om	 educatie	 te	waarborgen	 en	
structureler	 aan	 kunnen	 te	 bieden	willen	we	 graag	 onze	 eigen	NME	 -	 eventueel	 in	
samenwerking	met	bestaande	NME’s		

c. Hommelproject	
Van	Hall	Larenstein	heeft	op	dit	moment	een	langdurig	hommelproject.	Dit	betekent	
meer-wekelijks	onderwijs	over	bijen/biodiversiteit.	Graag	willen	we	onze	scholen	de	
kans	geven	om	mee	te	doen	aan	dit	project.	Bijvoorbeeld	door	de	financiering	op	ons	
te	nemen.	

	
15. Monitoring	

a. Metingen	
De	gemeente	wil	graag	weten	hoe	het	op	dit	moment	gesteld	is	met	de	biodiversiteit	
in	ons	werkgebied.	Hiervoor	willen	we	een	nulmeting	 (laten)	doen.	We	denken	aan	
samenwerking	met	Van	Hall	Larenstein.	De	impact	van	de	bovenstaande	punten	zou	
inzicht	kunnen	bieden	in	‘quick	fixes’	en	ruimte	voor	verbetering.	

b. Biodiversiteitsactieplan	
Gemeente	Waadhoeke	maakt	samen	met	Altenburg	en	Wymenga	een	plan	om	in	de	
gemeente	op	een	zorgvuldige	manier	en	met	andere	partijen	meer	biodiversiteit	 te	
genereren.	Hierin	worden	bijvoorbeeld	de	eerste	vier	punten	van	dit	pact	uitgewerkt.	

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


