BIJENPACT Vlindertuin Ameland
(Initiëren van) samenwerking
Voor het bijenpact willen we projecten voorbij het eigen terrein en de eigen organisatie ontwikkelen.
Te denken valt aan samenwerking met Staatsbosbeheer en gemeente Ameland en andere
ondertekenaars van de Bijenpacten. Maar ook: samenwerking met andere Waddeneilanden, de
waddenacademie en/of de zadenbieb. Een aantal voorbeelden:
1. Aandacht voor scholing en educatie: samenwerking met hoger en lager onderwijs.
Bijvoorbeeld door organisatie van workshops, tellingen, cursussen (i.s.m. Van Hall
Larenstein/B-Aware), maar ook samenwerking met basisscholen in het gebied door
bijvoorbeeld samen zaadknikkers te maken.
2. Samenwerking met de gemeente: Om bijvoorbeeld groenstrook voor het terrein te veilig en
biodivers aan te planten.
3. Sponsorschap, communicatie en/of samenwerking voorbij eigen terrein: we denken aan
plaatsing van informatieborden over bijen buiten het complex (zie ook punt 11).
4. Samenwerking met andere (hospitality) ondernemers van het eiland: Bijvoorbeeld om
afvalstromen beter te beheren (glas), maar ook om duurzaamheidstips uit te wisselen, voor
de organisatie van expertmeetings etc.

Communicatie
De Vlindertuin communiceert op verschillende manieren met haar gasten. Zo hebben we een eigen
website, facebook, informatiemappen in de appartementen, een nieuwsbrief, een blog, folders,
visitekaartjes, bedrijfskleding rugzakjes etc. Daarnaast bieden we met regelmaat stukken aan voor de
Amelander, Amelandnieuws.nl en voor de VVV, waarbij we ook eilanders en andere toeristen bereiken.
We willen onze communicatie inzetten om bewustwording te verhogen ten aanzien van het belang
van bijen.*
5. Blogs en/of persbericht over de andere bewoners - bijen, bestuivers, vlinders - van de
Vlindertuin.
6. Ontwikkeling van ambassadeurs van de Vlindertuin die het verhaal van het complex en haar
bestuivers kunnen vertellen. Zowel mond-op-mond reclame als verspreiding van
bewustwording.
7. (10) Tips geven aan gasten in de tuin en in de appartementen met informatie over wat ze zelf
kunnen doen om bijenstand te verhogen. Tips herhalen door hele complex, te denken valt aan
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informatieborden in de tuin, informatie in de informatiemappen en informatie in
persberichten.
8. Vertellen waarom bijvoorbeeld groene daken, zonnepanelen etc. zo belangrijk zijn voor de
Vlindertuin.

Activiteiten
In de toekomst willen we meer excursies en activiteiten met betrekking tot dit onderwerp aanbieden.
We merken dat op het eiland vooralsnog weinig tot geen activiteiten met betrekking tot biodiversiteit,
bestuivers, vlinders en bijen bestaan. Deze activiteiten willen we graag uitbreiden voor onze gasten en
mensen op Ameland in brede zin.
9. Inmiddels hebben we de Vlindertellingweken ontwikkeld; deze weken willen we de komende
jaren uitbreiden. Uiteindelijk doel is om dit een vast fenomeen op het eiland te laten worden
waar biodiversiteit centraal staat.
10. Aanbieden van excursiemogelijkheden voor gasten. Bijvoorbeeld met een bijenspecialist of
met een boswachter, maar ook: excursies naar de wal, bijvoorbeeld de Kruidhof in Buitenpost.
11. Verder denken we aan: ontwikkeling van op biodiversiteit gerichte fietsroutes, wandelingen
etc (zie ook punt 3), activiteiten voor kinderen (zoals zaadknikkers maken) etc.

Optimaliseren eigen terrein
Optimalisatie van de bestaande situatie
12. Tuin: planten aanvullen met aanplant van jaarrond bloeiende, inheemse, landschap
afhankelijke plantenmengsels. Bij voorkeur met planten die te plukken zijn door gasten (eten)
of door organisatie (bloemen voor op kamers) en tegen een stootje kunnen. Inclusief aanplant
van voortuin en inclusief optimalisatie van nestgelegenheid.
13. Interne faciliteiten: inzetten om ook insectvriendelijke informatie te verschaffen. Bijvoorbeeld
boekenkasten en deelkasten voorzien van bijvriendelijke producten/boeken/informatie.
14. Complex: verduurzamen en biodiverser maken van faciliteiten in bredere zin. Bijvoorbeeld
middels aanplant groene (sedum) daken, isolatie en opwekken van energie.
15. Producten: Voeding, wellness en schoonmaakmiddelen bijvriendelijkheid optimaliseren
(natuurlijk of streekgebonden is niet per definitie bijvriendelijk). Bijvoorbeeld voor thee,
douche en wellness-producten, sappen etc.
* Waar bijen/bijenstand geschreven staat, kan ook vlinders, bestuivers, insecten en/of biodiversiteit
gelezen worden.

Namens Vlindertuin Ameland,
Michiel Mosterman
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