UITNODIGING
Geachte mevrouw, heer,
Ook u kunt helpen om uw omgeving bij-vriendelijk te maken.
Wilt u weten hoe? Kom dan naar de start van de Campagne
Bijenlandschap. U bent van harte welkom!

Start Campagne Bijenlandschap
24 maart van 15.00 - 17.00 uur
Naturalis Biodiversity Center, Auditorium,
Pesthuislaan 7, Leiden
De laatste jaren is er veel sterfte onder honingbijen. Maar de wilde
bijensoorten, zo’n 350 in totaal, hebben het minstens even moeilijk.
En dat terwijl bijen (en andere bestuivers) essentieel zijn voor onze
voedselproductie, van fruitbomen tot groenten en van koffie tot
alfalfa.
Samen maken we het Bijenlandschap
Maar we kunnen ze helpen. Bestuivers hebben voedsel
en nestelgelegenheid nodig. Met heel veel partijen, zoals
overheden, bedrijfsleven, wetenschap, burgers, boeren, imkers en
terreinbeheerders, werken wij daarom aan een andere inrichting
en beheer van het landschap. Dit ‘sociale’ netwerk creëert zo een
‘groen’ netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen,
bedrijventerreinen, recreatie en natuurgebieden. Een mooi, kleurrijk
bijenlandschap dat bestuiving van landbouwgewassen en wilde
planten verzekert.
Het Bijenlandschap leeft
Steeds meer overheden en partners sluiten zich aan bij de Groene
Cirkel Bijenlandschap, en dat kunnen er nog meer worden. Op 24
maart laten we zien wat we met zijn allen al bereikt hebben. Een
resultaat waar we nu al trots op zijn. Vooral willen we u inspiratie
geven voor ideeën, activiteiten of samenwerking met anderen. We
sluiten deze netwerkdag af met een borrel en ondertekening van de
visie van het Bijenlandschap door de partners.
Aanmelden
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. We willen u vragen
24 maart te reserveren in uw agenda en zich aan te melden voor
de bijeenkomst. Er is ruimte om uw eigen bijenactiviteiten te laten
zien via een kleine informatiemarkt. U kunt zich via de link ook
hiervoor opgeven.

De Groene Cirkel
Bijenlandschap is vorig
jaar april opgericht als
onderdeel van
Groene Cirkels, de
samenwerking van
provincie Zuid-Holland,
HEINEKEN en Alterra
Wageningen UR.
Groene Cirkels richt zich
op een klimaatneutrale
HEINEKEN brouwerij,
een duurzame economie
en een aangename
leefomgeving in de regio
Zoetermeer-AlphenLeiden.

PROGRAMMA
14.30 uur
Inloop en ontvangst met koffie/thee
15.00 uur	Contouren van Bijenlandschap en Campagne
wethouder Ton de Gans van Zoeterwoude,
bestuurlijk ambassadeur van de
Campagne Bijenlandschap
15.10 uur	De kracht van bestuiving,
citizen science project van Naturalis
Professor Koos Biesmeijer, Naturalis
15.30 uur	Wat gaat u in 2016 doen om de bij te helpen?
Inspiratiemarkt
16.15 uur	Oogst, ondertekening visie
Groene Cirkel Bijenlandschap en verrassing
Laila Driessen, voorzitter van Groene Cirkel
Bijenlandschap en burgemeester van Leiderdorp
16.45-18.00 uur Borrel met BIJsmaak

Kijk hier waar u kunt parkeren.
Kijk op de website van Naturalis voor meer informatie over het
Bijenlandschap en op www.groenecirkels.nl voor meer informatie
over het project Groene Cirkels.

Laila M. Driessen-Jansen
Voorzitter Groene Cirkel Bijenlandschap
Burgemeester van Leiderdorp
Voorzitter van de Stichting Land van Wijk en Wouden

www.groenecirkels.nl

