BIJENPACT Wetterskip Fryslân
1. Wij nemen ook de komende jaren inrichtingsmaatregelen voor verbetering van biodiversiteit
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in en langs waterlopen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn water. Dit doen wij
bijvoorbeeld door het aanleggen van gevarieerde natuurvriendelijke oevers, plas dras zones
met waterplanten. Dit is gunstig voor insecten en larven.
Wij gaan de biodiversiteitskansenkaart gebruiken als inspiratiebron bij projectvoorbereiding.
Deze is in 2019 opgesteld door de ecologen van Wetterskip Fryslân.
Wij gebruiken en handhaven protocollen voor natuurvriendelijke uitvoering van projecten en
onderhoud van sloten, vaarten en keringen, Dit geldt zowel bij uitvoering door de eigen
organisatie als bij vergunningverlening aan uitvoering door derden.
Wij stimuleren natuur-inclusief oeverbeheer door boeren via de “Blauwe diensten” regeling
(inmiddels volgeboekt voor de komende jaren)
In 2019 is in de nieuwe beleidsregels voor ecologie en vis een natuurvriendelijker
schouwbeleid voor watergangen vastgesteld, waarbij grondeigenaren meer waterplanten in
de sloot kunnen laten staan bij het jaarlijkse najaarsonderhoud. Informatie hierover zal op
verschillende manieren gecommuniceerd worden, zodat deze nieuwe ruimte in beheer ook
benut wordt.
Wij maaien eigen terreinen (rond gebouwen, gemalen en rioolwaterzuiveringen) minder vaak
dan voorheen en voeren het maaisel zoveel mogelijk af
Wij bestrijden onkruid zonder bestrijdingsmiddelen.
Wij hebben demoprojecten, waar recent kruidenrijk ingezaaid is o.a. de Lindedijk, het
zuiverende landschap bij gemaal Nieuw Stroomland (langs de Haak bij Leeuwarden), project
Kruidenkracht op de kade van de Hempensermarpolder en de vijvertuin rond het
hoofdkantoor. Wij gebruiken deze om ervaring op te doen met bijenvriendelijk beheer.
Bijvoorbeeld sinusbeheer en selectief randenbeheer.
Wij zaaien nieuwe of her in te richten terreinen (rond gebouwen, gemalen en
rioolwaterzuiveringen) zo veel mogelijk in met kruidenrijke, klimaatbestendige, jaarrond
bloeiende mengsels, die passen bij grondsoort, habitat en eventuele grazers
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10. Wij onderzoeken of onze pachtcontracten voldoende ruimte bieden voor bijvriendelijk
beheer

11. Wij werken graag samen met andere berm en oeverbeheerders om de dooradering van het

landschap met natte en droge ecologische zones zo goed mogelijk op elkaar aan te laten
sluiten Met elkaar vormen deze zo steeds langere bijenlinten.
12. Wij stimuleren kennisontwikkeling ten aanzien van bijvriendelijker beheer voor eigen
medewerkers, pachters en uitvoerders
13. Wij gebruiken de demolocatie Kruidenkracht met kunstenaar van het jaar 2019 Claudy
Jongstra op de Hempensermardijk bij Leeuwarden om inwoners en toeristen meer bewust te
maken van het belang van meer variatie in kruiden voor bijen, insecten, weidevogels en vee.
14. Wij gebruiken bij de voorbereiding van grote projecten de DGWW methode (Duurzaam Grond
Weg en Waterbouw ) Daarin is biodiversiteit een van de aspecten waar over nadrukkelijk
nagedacht moet worden Dit wordt vervolgens meegenomen in aanbestedingen
15. Wij nemen biodiversiteit als aspect zo veel mogelijk mee in advisering over beheer-en
onderhoudsplannen, beleidsnota’s en omgevingsvisies
16. Wij laten ons inspireren door gemeenten en andere waterschappen voor bijvriendelijk
waterbeheer o.a. door landelijke onderzoeken naar dijkversterking met zaaimengsels bij
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
17. Wij besteden af en toe aandacht aan bijvriendelijke projecten in onze nieuwsbrieven, onlinecommunicatie, educatie etc..
18. Wij stimuleren en promoten vergroenende klimaatprojecten als Operatie Steenbreek en
vergroenen van bedrijventerreinen .
19. Wij werken graag samen aan de ontwikkeling van technische innovaties (zoals een frees voor
het bij-vriendelijk beheren van slootkanten)
20. Wij zoeken naar mogelijkheden om binnen de begroting biodiversiteit en bijvriendelijkheid te
optimaliseren.
* Overal waar bij-vriendelijk staat kan ook insectenvriendelijk gelezen worden.
* In het voorjaar van 2019 zijn binnen Wetterskip Fryslân twee biodiversiteitsdagen georganiseerd om
te onderzoeken wat wij als waterschap al doen en wat we nog meer zouden kunnen doen. Dit was
mede aanleiding om biodiversiteit in het coalitieakkoord van het nieuwe bestuur apart te benoemen.
Hieraan moet nog nader uitwerking gegeven worden. Daarom beperken wij ons nu tot het benoemen
van wat wij al doen.
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