NATIONALE BIJENTELLING 2020
Doet jouw afdeling of initiatief ook mee?
De Nationale Bijentelling van 2020 komt er weer aan! We
roepen iedereen op om in het weekend van 18 en 19 april
weer een half uurtje bijen te tellen in achtertuin of park.
Wil je met jouw IVN-afdeling of initiatief een activiteit
organiseren rond de Bijentelling? Hier vind je alle informatie
op een rijtje.

Wat is er in 2019 georganiseerd?
Diverse IVN-afdelingen en andere vrijwilligersinitiatieven
(zoals buurttuinen of KNNV-afdelingen) organiseerden
evenementen rond de bijentelling. Voorbeelden hiervan zijn:
• Publieksexcursies
• Bijenmarkt
• Kraam op een markt
• Lezing
• Workshop bijen herkennen
• Cursus ‘bijvriendelijke tuin’

Wat krijg je vanuit de Nationale
Bijentelling?
Ondersteuning in communicatie
•

•

•

Alle activiteiten tijdens de Nationale Bijentelling
worden zichtbaar via ivn.nl/nederland-zoemt.
Als IVN-afdeling kun je jouw activiteit voor de
Nationale Bijentelling zelf aanmaken op de IVNwebsite. Initiatieven die geen lid zijn van IVN
kunnen de volgende gegevens doorgeven, dan
komt het ook op deze site te staan:
• Titel
• Locatie
• Datum en tijd
• Evt. kosten
• Inhoud
• Aanmelden? En zo ja, hoe?
• Contactpersoon
• Evt. afbeelding bij activiteit
Promotiepakket, met daarin 10 gratis Bijengidsjes,
10 telformulieren en de poster. Het Bijengidsje kan
voor € 2,50 per stuk bijbesteld worden via winkel.
ivn.nl.
Digitaal: PDF van het Bijengidsje, telformulier en
poster.

Inhoudelijke ondersteuning
•
•

Organiseer je een activiteit, en wil je van tevoren sparren
met een bijenexpert van EIS Kenniscentrum Insecten? Geef
het door, dan brengen we je in contact.
Geef je een lezing, en ben je op zoek naar een gastspreker?
Laat het weten, wellicht kunnen we daarin ondersteunen.

Educatiemateriaal
•
•

Het lespakket Bijentelling (gericht op basisschool
bovenbouw) vind je hier.
Wil je zelf een korte cursus geven over bijvriendelijk onderhouden van tuin of buurt? Dat kan! Alle materialen zijn
beschikbaar: een cursusreader voor de cursisten en voor
de docent een lesplan en een presentatie voor elke les. Als
docent heb je alleen basiskennis over wilde bijen en wilde
planten nodig. Geen docent in huis? Een docent inhuren
kan ook. Meer informatie vind je op:
• Cursus ‘Laat jouw tuin zoemen’: ivn.nl/cursus-laatjouw-tuin-zoemen-geven
• Cursus ‘Laat jouw buurt zoemen’: ivn.nl/cursus-laatjouw-buurt-zoemen-geven

Initiatief aanmelden of vragen?
Neem contact op met Lotte Koelemeij, marketingcommunicatie
adviseur IVN, via l.koelemeij@ivn.nl.

De Nationale Bijentelling

De Nationale Bijentelling is een initiatief van Naturalis, IVN Natuureducatie,
Natuur & Milieu en LandschappenNL. De Bijentelling wordt georganiseerd in
samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

