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Naast educatie richten wij ons ook op advisering aan diverse doelgroepen. Door onze kennis over (wilde)
bijen weten we met welke zaken rekening moet worden gehouden om een goed leefmilieu voor bijen te
creëren of te behouden.

Hoewel wij ons speci�ek richten op bijen leidt ons advies ook tot een hogere biodiversiteit omdat de
voorgestelde maatregelen ook andere organismen (insecten, vogels, zoogdieren) ten goede komen.

We bieden de volgende diensten aan:

Inventarisatie van bijen:

We kunnen een monitoring uitvoeren gericht op de
aanwezigheid van (wilde) bijen. Deze gegevens zijn van
belang voor te nemen maatregelen of (her)inrichting van
een gebied. Ook kunnen we een waardering geven van
een gebied ten aanzien van bij-vriendelijkheid. 

Advisering voor planvorming:

Juist tijdens de planvorming is het belangrijk om te kijken hoe een ontwerp rekening houdt met de
leefsituatie van (wilde) bijen. We kunnen adviezen geven met betrekking tot inrichting van een gebied.

Ontwerp en beplanting:

Een keuze van de juiste type beplanting is erg belangrijk voor de voedselvoorziening van bijen. Afgestemd
op de lokale omstandigheden kunnen we adviseren in de keuze van type beplanting en plantsoorten.
Desgewenst kan een totaal beplantingsplan worden gemaakt. Ook nestelgelegenheid wordt in het advies
meegenomen.
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Advisering ten aanzien van beheer:

Zorgvuldig beheer ten behoeve van bijen vergt extra aandachtspunten ten opzichte van algemeen
ecologisch beheer. Met een aantal extra maatregelen is een betere leefomgeving van bijen te bereiken.

Training van medewerkers:

We bieden (in-company) trainingen aan op het gebied van
herkennen van bijen en van bij-vriendelijk beheer aan bedrijven en
(semi)overheden. Vaak ontstaan er problemen bij het beheer als
gevolg van onvoldoende kennis bij beleids- of groenmedewerkers.
Door een korte, gerichte training ontstaat er begrip voor
veranderend beleid en kennis omtrent speci�eke
beheermaatregelen.

Lezingen:

Zowel op ons Educatiecentrum als op uw locatie kunnen wij
lezingen verzorgen. In overleg maken we een lezing op maat op
basis van uw behoefte en doelgroep.

Burgerbetrokkenheid:

Burgers spelen een steeds belangrijker rol bij allerlei (veranderings)processen maar kunnen ook een
actieve rol spelen bij beheer van openbaar groen binnen gemeenten. Dankzij onze uitgebreide ervaring
in het werken met vrijwilligers kunnen we ook dit soort projecten adviseren en begeleiden.
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Kleine en grootschalige projecten:

We geven advies op allerlei niveaus: van achtertuin tot park of buurt. Ons advies is altijd maatwerk.

Opdrachtgevers:

We werken voor alle segmenten, van particuliere grondbezitter, bedrijven en organisaties tot
(semi)overheid.

Werkwijze:

Bij voorkeur werken we op basis van offertes. Na een gratis intake brengen wij een offerte uit inclusief
uitgebreide werkbeschrijving. Voor kleine en/of incidentele werkzaamheden is het ook mogelijk om ons
in te huren op uurtarief en gemaakte reiskosten. Naast professionele medewerkers kunnen we in
sommige situaties ook vrijwilligers inzetten voor aanvullende activiteiten.

Samenwerking:

We hebben een ruim netwerk van leveranciers van zaden en plantmaterialen, maar ook van diverse
partijen met kennis over ecologisch beheer en over bijen. Met al deze contacten werken we nauw samen.

Voor zover we aanvullende kennis of menskracht nodig hebben huren we deze in bij onze
samenwerkingspartners.

Enkele voorbeelden:

Cruydt Hoeck voor wilde bloemen en zaden, Baza Seeds: zaden en groene cadeaus, Vaste planten
kwekerij Grif�oen Wassenaar (Greentocolour concept), 
Sempergreen; groene daken, Buurjongens: duurzame schuttingen.

Contact Bijen Educatie Centrum:

Contactpersoon is Jaap Molenaar, directeur Bijen Educatie Centrum Nederland, (cv wordt op verzoek
toegezonden).

E-mail: info@bijen-educatiecentrum.nl of tijdens kantooruren 0575-469832 (spreek bij afwezigheid uw
gegevens in op het antwoordapparaat).
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