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Laat jouw gemeente zoemen

Cursus bijvriendelijk groenonderhoud voor gemeenten
Ben jij verantwoordelijk voor het groenbeleid van jouw gemeente en wil je dat graag bijvriendelijk uitvoeren? In
deze praktijkgerichte cursus leer je hoe je dat aanpakt. Jij kunt in jouw gemeente een grote bijdrage leveren aan het
verbeteren van de leefomstandigheden van bijen.
Het doel van de cursus ‘Laat jouw gemeente zoemen’
is het helpen van wilde bijen in Nederland. Dat is hard
nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de
helft van alle 357 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze
heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en onze
natuur.
Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan
het voortbestaan van wilde bijen door het creëren van
meer voedsel en nestgelegenheid. Hoe je dat doet, leer je
in deze cursus.

Inhoud

In de cursus komen alle aspecten van bijvriendelijk beheer
aan bod. De groene kant is de basis: welke planten kies
je, hoe creëer je nestgelegenheid en hoe werkt het
onderhoud. Daarna behandelen we de beleidsmatige kant:
de kosten-batenanalyse, de aanpassingen in het bestek en
de aanbesteding.
Je krijgt tips voor het creëren van draagvlak binnen de
gemeentelijke organisatie en onder de burgers. Er komt
een vrijwilliger langs tijdens de cursus, om uit te wisselen
hoe gemeenten en vrijwilligers het bijvriendelijk beheer in
jouw regio goed op elkaar kunnen afstemmen.
Als rode draad door de cursus lopen jouw dromen en
wensen voor je gemeente, en hoe je die kunt vertalen naar

de praktijk. We tekenen een bijenlint in op de plattegrond,
waarmee je na de cursus direct aan de slag kan.

Voor wie?

Als je betrokken bent bij het groenbeleid en -beheer in
jouw gemeente, is deze cursus geschikt voor jou. Je functie
kan zijn beleidsmedewerker, clustermanager, beheerder,
teamleider, projectleider, adviseur of assetmanager, als je
maar betrokken bent bij het gemeentelijk groenbeleid.

Praktische informatie

In elke provincie vindt in najaar 2018 een cursus plaats.
Deelname aan de cursus kost € 295,- (excl. BTW) inclusief
het cursusboek. De cursus bestaat uit twee avonden in
najaar 2018 plus een excursie naar een bijvriendelijke
plek in voorjaar 2019. De cursusdata staan vermeld op het
inschrijfformulier voor jouw provincie.

Inschrijven

Meer informatie of inschrijven voor deze cursus? Ga naar
de webpagina www.ivn.nl/cursussen/activiteiten/laatjouw-gemeente-zoemen en klik op het inschrijfformulier
voor de provincie waarin jouw gemeente ligt.

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op met Titia
Blanksma via t.blanksma@ivn.nl

Nederland Zoemt

Deze cursus wordt aangeboden in het kader van het project Nederland Zoemt. Nederland Zoemt is een project van
LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale
Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in
Nederland.
Kijk voor meer informatie op www.nederlandzoemt.nl

