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Van start……
Na de toekenning van de bijdragen van diverse fondsen werd er begonnen met de uitvoering van Heel
Fryslân Zoemt. Nadat de selectiecriteria voor de bijenweides op een rij waren gezet en er een keuze was
gemaakt van de zaaigoedleverancier1 werd er naar buiten getreden met het project. Via diverse media,
social media en huis aan huis kranten, websites werd bekend gemaakt dat burgers van Fryslân zich
konden aanmelden om een bijenweide te realiseren. In
korte tijd melden zich vele geïnteresseerden. Aangezien er
een vast totaalbudget was om een bijenweide aan te
leggen, konden niet alle geïnteresseerden daadwerkelijk
bijenweidezaad ontvangen. Een selectiecommissie
beoordeelde alle binnen gekomen aanvragen waarna
uiteindelijk 23 geïnteresseerden mee konden doen met het
project. Na het ondertekenen van een
samenwerkingsovereenkomst konden de deelnemers
aangeven wanneer zij het zaaigoed wilden ontvangen.
afb 1 Vijf deelnemers aan Fryslân Zoemt ontvangen een tegoedbon voor het aanschaffen van zaaigoed

Handreiking bijenweides aanleggen
Tijdens deze beginfase van het project werd een folder/handreiking gemaakt over het aanleggen van
bijenweides. Aangezien een informatieve folder hierover nog niet bestond, is deze door de Friese Milieu
Federatie ontwikkeld. De folder werd (en wordt nog steeds) breed verspreid onder de doelgroep van de
folder: deelnemers van Fryslân Zoemt, andere geïnteresseerden (bv. verspreiding via bezoekerscentra) en
gemeenten.

1

Er werden offertes aangevraagd van vier bedrijven waarbij naast prijs ook gekeken werd naar inhoudelijke expertise en de
kwaliteit van het zaaigoed.
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afb 2 De bijenweidefolder uitgevouwen

afb 3 Colofon van de bijenweide
folder/handreiking

Feestelijke aftrap
De feestelijke aftrap van het project vond plaats in Grou.
Vooraf gegaan door een skatebord act gingen een stoet van
kinderen en ouders naar het aan te leggen afb 4 Hans van der Werf, directeur van Friese bijenweideveld. Daar aan
gekomen werd in het bijzijn van de provinciale
Milieu Federatie reikt het eerste zaaigoed uit
pers gestart met de aanleg van de bijenweide. aan de deelnemende groep in Grou

4

Eindverslag Heel Fryslân Zoemt

afb 6 Deelnemers aan de aftrap in Grou van
Heel Fryslân Zoemt onderweg naar de aan te
leggen bijenweide

afb 5Krantenartikel naar aanleiding van de aftrap van Heel Fryslân Zoemt

Naast deze feestelijke aftrap werd in samenwerking met de bijenhoudersverenigingen in Fryslân een bijeenkomst
gehouden over het inzaaien van bijenweides. De zaaigoedleverancier De Cruydthoeck gaf op deze avond uitleg over het
succesvol aanleggen van een bijenweide en projectleider Arnoud de Vries gaf tekst en uitleg over het project Fryslân
Zoemt. Deze avond werd met meer dan 60 deelnemers goed bezocht. Nagenoeg alle 23 initiatieven waren aanwezig.

afb 7 Bijeenkomst van bijenverenigingen en deelnemers aan
Heel Fryslân Zoemt
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Wedstrijd bijvriendelijkste tuin
Om meer bekendheid te geven aan het belang van een goede
leefomgeving voor bijen en andere diersoorten werd een wedstrijd
georganiseerd naar de meest bijvriendelijke tuin. In de huis aan huis
krant die de Friese Milieu Federatie uitgeeft, werd opgeroepen om
een foto van de eigen bijvriendelijke tuin in te sturen. Deze huis aan
huis krant werd verspreid onder alle huishoudens in Fryslân. Van de
24 Friezen die een foto met toelichting toestuurden, werd door een
deskundige jury een prijswinnaar bekend gekozen. De prijs ging naar
een bijvriendelijk ingericht dakterras in de binnenstad van
Leeuwarden. De jury vond onder meer dat deze tuin goed liet zien
dat met een klein oppervlak ook het nodige gedaan kan worden om
de omgeving aantrekkelijker te maken voor bijen en andere
diersoorten. Bij het bekend maken van de winnaar werd in de krant
ook ruime aandacht geschonken aan voorbeelden en tips om de
eigen tuin bijvriendelijker te
afb 8 Winnaar van de bijenvriendelijkste
tuinwedstrijd; een dakterras in Leeuwarden

maken. Hiermee hopen we

burgers te inspireren – hoe klein hun tuin ook is – om deze aantrekkelijker te maken voor onder meer
bijen.

De aanleg van bijenweides vordert
Gedurende de zomer van 2015 en heel 2016 konden de deelnemers zelf bepalen wanneer zij hun
bijenweide wilden inzaaien. Op een tweetal momenten in het jaar werd het zaaimengels gereed gemaakt
voor verzending naar de deelnemers. Gedurende het traject werden de deelnemers geïnformeerd via een
digitale mailing. Ook konden de deelnemers een foto van hun bijenweide opsturen en deskundig advies
krijgen van de vorderingen door de zaaigoed leverancier de Cruydthoeck.
Alle bijenweides werden op kaart gezet en via de website van de Friese Milieufederatie werd het project
‘tentoongesteld’ aan anderen geïnteresseerden. Daarnaast werden de deelnemers ondersteund met een
persbericht over hun bijenweide. Vele deelnemers hebben hiervan gebruik gemaakt en diverse keren is het
project in het nieuws geweest.
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afb 9 Krantenartikel naar aanleiding van
het inzaaien van een bijenweide

afb 10 Kaart op de website van de Friese
Milieu Federatie met daarop de locaties van
de bijenweides (het cijfer 2 geeft aan dat op
de betreffende locatie twee bijenweide nabij
elkaar zijn gelegen.

Mede vanwege de publiciteit
rond de aanleg van bijenweides
melden zich spontaan diverse
deelnemers die ook zelf een
bijenweide wilden aanleggen. In totaal zijn er zeker 10 initiatieven geweest die aangaven zelf een
bijenweide te willen aanleggen op relatieve grote percelen. Tot op vandaag melden zich nieuwe
initiatieven. Hoewel het project al voorbij is, worden deze geïnteresseerden van informatie
voorzien/vragen beantwoord. Een andere mooie bijkomstigheid is dat diverse gemeenten rond het project
hebben aangegeven het oppervlak aan bijenweide te willen verdubbelen. O.a. was dat het geval bij de
bijenweides in de gemeente Leeuwarden. In vele gevallen hebben gemeenten overigens grond en
menskracht ter beschikking gesteld om de bijenweide te helpen aanleggen.
De 23 initiatieven die meededen met het project Heel Fryslân Zoemt besloegen in totaal 72.500 m2
oftewel 7,25 hectare. Het aantal initiatieven overtrof daarmee de oorspronkelijke doelstelling (20 stuks).
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Helaas was vanwege tegenvallende inkomsten de hoeveelheid zaaigoed niet toereikend om de gestelde 10
hectare in te kunnen zaaien.
Om bekendheid te geven aan het project Heel
Fryslân Zoemt zijn voor elk initiatief borden
gemaakt om te plaatsen bij de bijenweide.
Enkele initiatieven hebben daarnaast zelf een
informatiepaneel gemaakt en geplaatst naast de
bijenweide.
Bij diverse initiatieven zijn kinderen of is een
school ingeschakeld om de betreffende
bijenweide in te zaaien. Ook hebben

afb 11Informatiebord over het bijenweideproject Heel Fryslân
Zoemt

bijenverenigingen lessen verzorgd op scholen over dit onderwerp. Bij het inzaaien van de bijenweide
alleen al zijn in totaal zeker 300 mensen bij betrokken geweest.
Alle deelnemers hebben foto’s en soms ook filmpjes gemaakt van hun bijenweide. Dit leverde de volgende
prachtige beelden op:
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afb 12 Tijdens inzaaien……..
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afb 13 En het resultaat.
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afb 14 De deelnemende groep in Scharsterbrug heeft een heel informatiepanel gemaakt om bij de bijenweide te zetten.
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Het vervolg op Fryslân Zoemt: programma B-happy

In vervolg op Heel Fryslân Zoemt zet de Friese Milieu Federatie zich de komende jaren in voor meer
biodiversiteit en in het bijzonder voor een betere leefomgeving voor bijen en vlinders. Dat doet de Friese
Milieu Federatie door projecten. Onder andere met het project Natuerlik Ferskaat door samen met diverse
dorpen in Fryslân letterlijk aan de slag te gaan om de biodiversiteit in en rond de dorpen te verbeteren.
Naast dit project willen we ook alle initiatieven in en rond het verbeteren van de leefomgeving voor bijen
bundelen. Gelukkig zijn er diverse initiatieven/projecten onlangs gestart of in de opstartfase. Onder het
motto samen sterk en samen kom je verder wil de federatie met tal van andere organisaties de krachten
bundelen. Dat gaan we doen door een programma B-happy samen te stellen waar alle projecten en
organisaties die zich inzetten voor bijen en vlinders worden gebundeld. Hierdoor ontstaat een gezamenlijk
doel, kunnen de werkzaamheden op elkaar worden afgestemd, vindt er uitwisseling van kennis en ervaring
plaats tussen de projecten en bovenal kan dit stimulerend werken.
De bijenweides die tijdens Heel Fryslân Zoemt zijn ingezaaid, blijven we volgen. De kennis, de ervaringen
maar ook de beelden gaan we ook gebruiken voor alle inzet die nog gaat komen.

afb 15 Medewerkers van de Friese Milieu Federatie tijdens een bijeenkomst over biodiversiteit
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Heel Fryslân Zoemt is mede mogelijk gemaakt

Bijlage 1

dankzij:

Selectiecriteria bijenweiden

Vanaf dit jaar kunnen Burgers, verenigingen, stichtingen, bedrijven, gemeenten en andere organisaties
locaties indienen die geschikt zijn voor het realiseren van een Heel Fryslân Zoemt bijenweide. Wanneer de
locatie geschikt blijkt te zijn krijgt de initiatiefnemer gratis zaaigoed en advies. Een locatie wordt vooraf
14
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getoetst aan verschillende criteria om te bepalen of het een geschikte locatie is. Hieronder staan de criteria
genoemd.
1. De locatie is voor langere duur beschikbaar minimaal t/m 2018 voor het creëren van een bijenweide.
De eigenaar geeft hiervoor toestemming.
2. Grootte van locatie is minimaal 1000 m2 – tot maximaal 10.000 m2.
3. De locatie is openbaar toegankelijk en goed te zien.
4. Er worden andere partijen met een maatschappelijke functie betrokken bij de voorbereidng, het
inzaaien en het onderhoud zoals dorpsbelangen, scholen, zorginstellingen en/of de gemeente.
5. De initiatiefnemer is bereid om zijn of haar ervaringen te delen met anderen.
6. Er wordt aandacht besteed aan communicatie door bijvoorbeeld de lokale krant te betrekken bij het
project.
7. De onderstaande vragen worden beantwoord:



Is het nodig om de grond vooraf te bewerken en hoe wordt dit evt. gedaan?
Welk onderhoud is nodig voor de locatie en wie gaat dat doen?

8. De inzaai van het project moet voor 1 mei 2016 zijn gerealiseerd.
9. Het plan is voor 1 september ingeleverd bij de Friese Milieu Federatie.

Hoe beter aan de verschillende criteria wordt voldaan hoe groter de kans is om in aanmerking te komen
voor het gratis zaaigoed en het advies.
We houden ook rekening met de spreiding van de gebieden door heel Fryslân. We gaan dus niet vijf
terreinen inzaaien die vlak bij elkaar liggen.

Bijlage 2
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Overzicht bijenweides
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INITIATIEVEN
FRYSLAN ZOEMT!

Naam

HEEL

plaats

mengsel rijk of
arm

oppervlakte uitleverdatum
in m2

Jeroen Teppema

Oosthem

Kleigebied

5000

maart

Titus Hettinga

Bolsward

Kleigebied

6000

september

Sytze Wybenga

Walterswald

Kleigebied

5200

september

Ysbrand Galama

It Heidenskip

Kleigebied

3000

september

Dirk Kuiken / Corien vd
Linden

Oenkerk

Zandgebied

1400

maart

Sierd Stellingwerf

Hemelum

Zandgebied

1400

maart

Esther Beneker

Scharsterbrug

Zandgebied

1750

september

Antoon de Wit

Oudehorne

Zandgebied

2250

uitgeleverd

Douwe Veenstra

Akkrum

Kleigebied

4000

maart

Nol Streefkerk

Oosterwolde

Zandgebied

2400

maart

Bert den Hartog

omgeving
Fochtloerveen

Rijk

5000

maart

Gerben van der Brug

Nijland

Kleigebied

1500

september

Daan van Zomeren

Leeuwarden (Nijlan)

Kleigebied

4000

september

Alice Wilde Boer

Grou

Kleigebied

2500

uitgeleverd

Fokke Frieswijk

Eastermar

Zandgebied

2800

september

Bea van der Mei

Sint Johannesga

Zandgebied

6000

maart

Willem Voorthuijsen

Giekerk

Zandgebied

6700

September

H. van der Bij

Aldeboarn

Kleigebied

1100

maart

Marten de Boer

Itens

Kleigebied

1000

maart

Matthe van Hout

Berlikum

3000

Cobie van der Harst

Goutum

2400

Sierd Stellingwerf

Hemelum

3000

Harmen van der Bij

Aldeboarn

1100

TOTAAL
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