Project 3 Bees (Borger-Odoorn Bevordert Biodiversiteit)

Inleiding
In de notitie van IVN Borger-Odoorn van 29/09’17 is een oplossingsrichting aangegeven voor het
verkleinen van het probleem met de eikenprocessierups. Uitgangspunt daarbij is de natuurlijke
beheersing met betrokkenheid en hulp van de inwoners. De eerste fase is begin 2018 succesvol
afgerond. Totaal zijn 200 mezenkasten aangebracht op diverse plaatsen in de gemeente. In Borger
zijn 50 kasten opgehangen aan de Strengenweg. Deze worden door de gemeente gemonitord. De
resultaten worden geëvalueerd. Afhankelijk van de resultaten kan de actie in 2019 worden herhaald.
De tweede fase betreft de wilde bloemenweiden. Het idee was om inwoners te stimuleren om in hun
eigen tuin een wilde bloemenwei aan te leggen. Bij het uitwerken van dit idee bleek het belang en de
reikwijdte van het project groter dan alleen het beheersen van de eikenprocessierups. Als
hoofddoelstelling is daarom gekozen voor het bevorderen van biodiversiteit in het algemeen.
Situatieschets
Het gaat heel slecht met de vlinder, de bij en andere insecten. Het is vijf voor twaalf. Oorzaken zijn
vele. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de toenemende verstedelijking zijn er twee. Deze vallen
buiten het bereik van deze notitie. De afname van biodiversiteit is ook een belangrijke oorzaak. Daar
moet wat aan gedaan worden. En wel op korte termijn. Op dit gebied zijn een aantal partijen actief:
Gemeente:

•
•
•

Ecologisch bermbeheer: veel effect in m2, weinig op het gebied van educatie.
Natuurlijk openbaar groen: redelijk effect in m2, minder op het gebied van educatie.
Overhoeken i.s.m. IVN Borger-Odoorn: gering effect in m2, veel op het gebied van educatie.
ACTIE: Deze activiteit zal worden voortgezet.

Provincie:

•

Ecologisch bermbeheer: veel effect in m2, weinig op het gebied van
educatie.

De Landbouw (LTO):

•
•

Agrarisch natuurbeheer: veel effect in m2, weinig op het gebied van educatie.
Bloemrijke akkerranden: veel effect in m2, weinig op het gebied van educatie.

Project 3 Bees
Het project 3 Bees kan worden gezien als een aanvulling op bovenstaande activiteiten waarbij vooral
de actieve rol van bewoners belangrijk is.
Het heeft:

•

Veel effect in m2, veel effect op het gebied van educatie. Zie de verdere uitwerking die hierna
volgt.

Doelstelling

•
•

Uitbreiding van het arsenaal aan wilde bloemenweiden in onze gemeente.
Dit ten behoeve van het beheersen van de eikenprocessierups, maar misschien nog wel
belangrijker het bevorderen van biodiversiteit en de uitbreiding van het leefgebied van vlinders,
bijen en andere insecten.

Doelgroepen

•
•
•

Alle inwoners met een relatief grote tuin.
Bedrijventerreinen.
Locale en locaal werkende hoveniersbedrijven.

Aanpak
Voorgesteld wordt om de activiteit uit te voeren als een gezamenlijke activiteit van IVN Borger-Odoorn
en Gemeente Borger-Odoorn met advies van Landschapsbeheer Drenthe. En daarbij uit te gaan van
een meerjarenplan, bijvoorbeeld vier jaar. Voor de financiering van de activiteit zorgt de gemeente. Uit
eigen middelen of door verkregen subsidies die via de gemeente worden aangevraagd. Het succes
van deze activiteit rust op twee pijlers te weten inspiratie en informatie.
Inspiratie
De inspiratie kan komen uit de behoefte om te helpen de insecten in stand te houden. Vooral de
vlinder en de bij zijn daarbij belangrijk. Maar vooral het laten zien hoe mooi een wilde bloemenweide is
kan zorgen voor inspiratie. Dat je dan minder hoeft te maaien kan een extra stimulans zijn. Hoe laten
we de wilde bloemenweiden zien? Uiteraard in het veld. Waarbij het kan helpen om kleine infobordjes
te plaatsen met verwijzing naar meer informatie. Verder zijn er legio mogelijkheden om de bewoners
te inspireren;
• Publicaties in de media.
• Berichten op de sociale media.
• Een huis aan huis leaflet.
• Informatieavonden in de Dorpshuizen met veel beeldmateriaal.
• Uitdelen van gratis geschikt zaad.
• Testimonials.
Informatie
Het is heel belangrijk om geïnteresseerden goed te informeren over de mogelijkheden. Er zijn veel
vragen te beantwoorden:
• Is mijn tuin geschikt?
• Hoe moet ik de grond bewerken?
• Welk zaad is geschikt?
• Is er verschil tussen tuinen in het veengebied en op het zand?
• Wanneer moet ik zaaien?
• Welk onderhoud is nodig?
Een deel van de mogelijkheden die bij inspiratie worden genoemd kunnen ook worden gebruikt om
deze informatie te geven. Mogelijk uit te breiden met gebiedsgebonden, min of meer persoonlijke,
adviezen.
Bijvoorbeeld aan een groep bewoners van een straat en/of een dorp. Waarbij de verenigingen van
Dorpsbelang kunnen worden ingeschakeld.
Centrale rol
Voorgesteld wordt om zowel voor inspiratie als voor informatie een centrale rol te geven aan de
internetsite van IVN Borger-Odoorn en daar dan ook steeds naar te verwijzen. Waarbij dan de site in
elk geval moet voorzien in:
• Uitleg over achtergrond en noodzaak.
• Inspirerende voorbeelden in Borger-Odoorn.
• Idem elders in het land.

• Links naar relevante algemene sites zoals:
@ Landschapsbeheer Drenthe.
@ Het Drentse Landschap.
@ Heel Drenthe zoemt.
@ Vlinderstichting enz. enz.
• Links naar relevante zakelijke sites zoals:
@ Leveranciers zaden.
@ Lokale hoveniersbedrijven enz.
De site zal zo actueel mogelijk worden gehouden.
Planning en fasering
Een goede meerjarenplanning is van belang. Niet alleen omdat we met de jaargetijden te maken
hebben, maar ook omdat een groot deel van het project zal worden uitgevoerd door vrijwilligers. En
die moet je niet te zwaar belasten. Afhankelijk van de verdere uitwerking van dit projectplan zal een
planning worden gemaakt. Hierbij alvast op te merken dat 20 mei a.s. door de VN is uitgeroepen tot
Wereldbijendag (Save the Bees).
Begroting
Als de activiteiten verder zijn uitgewerkt en in een planning gezet zal een begroting worden opgesteld
waarbij de out of pocketkosten voor rekening van de gemeente komen. De inzet van IVN BorgerOdoorn zal bestaan uit de vele uren vrijwilligerswerk.
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