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Beste mensen,

Hoog tijd voor een update over de projecten van het Bijenlandschap West-Brabant.

Wat praktische zaken

Er is veel tijd overheen gegaan om tot definitieve samenwerkingsovereenkomsten te komen. Gelukkig

zijn we nu in de afrondende fase en hebben we al heel wat overeenkomsten retour ontvangen. We

zijn blij dat jullie samen door willen werken aan een sterke leefomgeving voor de bij.

Ook goed om te melden is dat vanaf begin dit jaar Annemieke Doomen samen met Riny van Empel de

coördinatie van het bijenlandschap uitvoert.

In de meeste gemeenten zijn inmiddels de nieuwe coalities gevormd. Dit is een goed moment om het

belang van bijen en bestuivers opnieuw onder de aandacht te brengen van college en raadsleden. Wij

stellen hiervoor een beknopte en informatieve brief op voor de colleges en gemeenteraadsleden en

die delen wij met onze gemeentelijke contactpersonen.

Fotowedstrijd

We hebben er al meer berichten over gestuurd, dus hopelijk heb je er al van gehoord. Om meer

inwoners te betrekken bij het belang van bijen en bestuivers organiseren we dit jaar een

fotowedstrijd, in samenwerking met Groene Cirkels Bijenlandschap Zuid-Holland. Nog tot en met 13

juni kan iedereen uit West-Brabant foto’s insturen voor de fotowedstrijd. De fotowedstrijd is te

bereiken via onze website: www.bijenlandschapwestbrabant.nl .

We stellen het op prijs als je deze wedstrijd wilt delen met je contacten en in social media. Je kunt

hiervoor bijvoorbeeld de tekst gebruiken die op onze website staat. Hoe groter het bereik, hoe beter!

Excursie bloembollen en bloemenzaadmengsels

Gemeente Breda heeft in de openbare ruimte een combinatie van bloembollen en

bloemenzaadmengsels toegepast. Op 8 juni organiseert Gemeente Breda voor ons een excursie om

het resultaat van deze  combinatie te bekijken en de ervaringen te delen. De excursie start om 10 uur

in het Districtskantoor van de gemeente, Tuinzigtlaan 5, Breda. Als je wilt deelnemen, meld je dan

aan via info@bijenlandschapwestbrabant.nl.

http://www.bijenlandschapwestbrabant.nl
mailto:info@bijenlandschapwestbrabant.nl


Vervolg Kansenkaart

In 2020 hebben alle partners, samen met lokale partijen, zich gebogen over de kansenkaart en zijn er

acties geformuleerd. Vanaf juni organiseren we weer bijeenkomsten om de stand van zaken te

bespreken en kansen en wensen voor vervolgstappen te inventariseren. Wij nemen nemen in eerste

instantie contact op met de gemeentelijke contactpersonen om af te stemmen hoe we dit het beste

kunnen organiseren en wie we bij dit overleg kunnen betrekken.

Kansen voor bijvriendelijke inrichting van natuurterreinen

Ook in natuurterreinen liggen nog volop kansen om het leefgebied van bijen en andere bestuivers te

versterken. Samen met Kennisimpuls bestuivers organiseren we deze zomer een excursie voor de

verschillende gebiedsbeherende organisaties om deze kansen te verkennen.

Netwerkdag Nationale Bijenstrategie

Op 24 juni was de Netwerkdag van de Nationale Bijenstrategie. Op deze netwerkdag hebben wij onze

ervaringen met het opstellen van en werken met de Kansenkaarten gedeeld. Het was een

inspirerende bijeenkomst. Opvallend was ook de bewondering voor de manier waarop ons netwerk is

georganiseerd en werkt. Ons netwerk wordt gedragen door de partners. Dat is uniek, in andere

regio’s spelen regionale overheden een veel sterkere rol en is deelname vaak meer vrijblijvend.

Bovenste beste bermbeheerder

Als laatste kunnen we nog melden dat ‘onze’ Merlijn Hoftijzer bij de verkiezing Bovenste Beste

Bermbeheerder veel stemmen heeft gehaald maar helaas niet heeft gewonnen. Lees hier meer over

deze verkiezing van de Vlinderstichting: Bovenste beste bermbeheerder

We zien er naar uit de komende maanden met jullie aan de slag te gaan. Als je vragen hebt of ideeën

om op te pakken, laat het dan aan ons weten!

Hartelijke groet,

Riny van Empel en Annemieke Doomen

https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/jaap-mekel-gekozen-tot-bovenstebeste-bermbeheerder-2022

