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Highlights Workshops



� Samen is door de ondertekenende 
partners geconstateerd dat er heel 
veel initiatieven zijn aangemeld en 
gestart. Er werd vastgesteld dat veel 
(aanvullende) verbindingen mogelijk, 
nuttig en gewenst zijn tussen de 
initiatieven en partners.

� Partners stellen vast dat ‘samen met 
andere partijen’ de initiatieven en 
projecten nog verder versterkt kunnen 
worden. Wij zijn dus niet klaar met 
‘alleen’ de ondertekening van de 
Nationale Bijenstrategie.

� We gaan nu aan de slag met de 
concrete acties en initiatieven, zoeken 
de verbinding met elkaar en spreken 
elkaar (aan) op de vorderingen op 20 
september 2018. 

� Een ‘witte vlek’ – ondanks alle mooie 
initiatieven – is wellicht een 
samenhangend, gecoördineerd 
monitoringssysteem voor (wilde)bijen.

Highlights Workshop 1
Beslissers & Bestuurders



Highlights Workshop 2
Provincies voor Provincies

� Het bruist regionaal van initiatieven, soms met de provincie als 
regievoerder en soms niet. De uitdaging is om bij nieuwe initiatieven en nieuw beleid 
aan te sluiten bij de bestaande initiatieven en afspraken. Niet weer, bijvoorbeeld, een nieuw convenant 
op te stellen. Met proactief samenwerken en kennisontwikkeling, bijvoorbeeld in expertgroeps, 
kan meer bereikt worden dan wanneer alle initiatieven als eilandjes naast elkaar bestaan. 
Het IPO zou in dit kader bijvoorbeeld een congres kunnen organiseren over natuurbescherming 
en biodiversiteit, waarin bestuivers een grote rol spelen.

o Bijen zou ook een initiatief kunnen zijn ter versterking van het gezamenlijk leervermogen, 
waarbij de Rijksdienst voor Ondernemend NL (RVO) leercapaciteit kan leveren.

� Daarnaast is er behoefte aan het ontwikkelen van goede monitoring. Het monitoren van
insecten is ingewikkeld. Wellicht kunnen het Rijk en provincies hierin samen optrekken. 

� Het derde punt wat aandacht behoeft is onderwijs: het agrarisch onderwijs kan meer 
natuurinclusief worden ingericht zodat boeren beter weten wat de voordelen van bestuivers, 
en andere insectensoorten, zijn voor hun bedrijfsvoering.



Highlights Workshop 3
Helpdesk Landschapsnetwerken
voor bestuivers

� Er is behoefte aan een centraal punt voor kennis over bestuivers en de juiste aanpak hiervoor (doelgroepen).
Al veel kennis beschikbaar, maar op verschillende plekken/websites. Het overzicht ontbreekt. Kanaliseren.

� Ook behoefte aan tools die mensen helpen bij het ontwikkelen van ideeën om hun terrein/landschap
bijvriendelijker te maken. 

� Veelgestelde vragen aan de helpdesk: wat is het juiste om te doen voor bestuivers? 
Hoe creëer ik goede nestelgelegenheid? Welke zaadmengsels of planten moet ik gebruiken? 

� Er is veel aandacht voor bloemen, vergeet nestelplekken niet.

� Schakel ook het onderwijs in bij activiteiten voor bestuivers.

� Bewustwording en samenwerking in de praktijk helpt om
bijvriendelijk beheer goed uit te voeren en te leren. In de 
praktijk gaan hele simpele dingen mis of worden kansen gemist. 
Door met partijen in een gebied samen te werken, kan een 
robuuster bijvriendelijk landschap worden gerealiseerd. Ook 
uitwisselen van ervaringen tussen initiatieven van wat goed 
of minder gaat en hoe dit op te lossen, kan winst voor bestuivers 
opleveren.



Highlights Workshop 4
Bedrijven en hun terreinen

� Op bedrijventerreinen valt veel te winnen met bijvriendelijk beheer. 
Er zijn vele terreinen in Nederland. Wel 8 a 9 bedrijventerreinen per gemeente.
Maar de meesten zijn nauwelijks groen ingericht. Deze sessie draaide om 
de vraag hoe je lokale bedrijven zo ver krijgt dat ze gaan investeren 
in een natuur- of bijenproject. Hoe krijg je dit praktisch van de grond? 
De aanwezigen vertelden hun tips en succesverhalen. 

� Volgens de imkers en maatschappelijke organisaties ligt het succes besloten 
in een top-down aanpak. Concrete tips: 

o zorg dat je contact legt met de beslissers van het bedrijf; 
o zoek iemand met passie voor het onderwerp en maak het belang duidelijk; 
o zorg dat je zichtbaar aanwezig bent in de omgeving. Denk aan een imker die in het gebied 

bijenkasten plaatst; 
o bedenk dat echte veranderingen langzaam gaan. 

� Daarnaast kwamen vele argumenten voorbij die overtuigend kunnen werken. Zo kan een lokaal
bedrijf zich met een natuur- of bijenproject “groen” profileren (MVO) en een prettige buitenomgeving
creëren voor medewerkers. Méér natuur kan ook bijdragen aan inbraakpreventie, bijvoorbeeld met 
prikkelstruiken. In essentie was de boodschap hier om vooral in te spelen op de “groene beleving”. 



Highlights Workshop 5
Nederland Zoemt; Groenbeheer Gemeenten

Hoofddoel van de workshop: 
Het bijvriendelijk maken van NL gemeenten

� Opstarter van ecologisch inclusief werken.

� Dit heeft doorwerking want de mensen nemen dit mee in 
beheersystemen.

� Dit netwerk deelt ook kennis, dat is een steun en duw in 
de rug voor mensen.

� Verkenning tot samenwerking: Prorail en Gemeente Leiderdorp.

� Verkenning tot samenwerking: Gemeente Zoetermeer, 
Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap.



Highlights Workshop 6
Dromen in de regio, opbouwen van
een Groene Cirkel Bijenlandschap

� Tijdens deze workshop werd de theorie van het dromen
toegelicht. De kernwoorden uit de droomtheorie zijn: 
innovatie & transitie.

Aan de deelnemers werden een aantal tips meegegeven:
� Dromen maken mensen enthousiast, geven energie, “gebruik de kracht van de droom”.

� Durf te dromen. Wat is jouw droom en wat kan je vanuit jouw organisatie daaraan bijdragen? 
Waar liggen mogelijkheden tot samenwerking? Wat heb je nodig om je droom te verwezenlijken? 
Inspireer anderen en laat je door anderen inspireren.

� Neem de tijd om anderen mee te nemen in je droom. Heb geduld en houd vol.
Uiteindelijk kan je dromen omzetten in daden, zie het resultaat van de Groene Cirkel Bijenlandschap.



Highlights Workshop 7
Praktijknetwerken gewasbestuiving

� Korte presentatie van 6 bestaande praktijknetwerken. Er zijn meer
initiatieven. Tijd was te kort om de vragen naar het verbreden en 
verdiepen van de bestaande netwerken goed te bespreken.

� Bij de netwerken is er met name behoefte aan kennis om bestuivers te herkennen en goed te monitoren.

� Netwerken niet alleen richten op voedselaanbod, maar ook op nestelgelegenheid voor bestuivers. 

� Meer verbinding leggen tussen netwerken. De samenwerking maakt het effectiever en krachtiger.

� Er is meer communicatie nodig, er moet meer bekendheid worden gegeven aan de initiatieven. 
Maak meer gebruik van bestaande communicatiemiddelen zoals, demodagen, nieuwsbrieven, 
websites, etc.

� Niet alle ideeën konden aan bod komen. Het opgehaalde resultaat is ook vastgelegd in een uitgebreider 
verslag.



Highlights Internationale workshop 

� De Minister heeft op 22 januari ruim de tijd genomen om de internationale gasten 
te ontmoeten. Een aantal EU-landen, de Europese Commissie en wetenschappers van 
het netwerk Super-B waren deel van het programma op de dag van de 
presentatie van de Nationale Bijenstrategie, waar zij hun ervaring met 
bijenstrategieën deelden.

� Slovenië deed de aankondiging van de eerste VN ‘World Bee Day’ die 
plaatsvindt op 20 mei 2018.

� Reactie van de internationale gasten op onze strategie: complimenten
voor de aanpak samen met de maatschappelijke partners; bewondering 
voor het grote en brede aantal initiatieven. 

� Zij zijn gebleven voor een meeting op 23 januari. Op deze dag is gewerkt
aan een concretiseringsslag van de aanbevelingen uit het IPBES-rapport 
over bestuivers en bestuiving, met het doel de bijenstrategieën van de 
verschillende landen te ondersteunen. Verdere samenwerking in 
kennisdeling en leren van elkaar is zeer gewenst. In dit kader is ook de 
Coalition of the Willing on Pollinators onder de aandacht gebracht. 
De aanwezige landen die nog geen lid zijn, zijn uitgenodigd om lid te 
worden. 


