Input gevraagd! Actieplan Wilde bij
De wilde bij is door de inwoners van Renkum gekozen als adoptiesoort voor de gemeente Renkum.
Als echte groene gemeente is de wilde bij een passende adoptiesoort voor Renkum en daarnaast is
de wilde bij een sterke ambassadeur voor de biodiversiteit. Met extra aandacht voor deze soort hoopt
de gemeente het belang van biodiversiteit bij de burgers van Renkum onder de aandacht te brengen.
Dit doen wij graag samen met ons actieve, groene vrijwilligersnetwerk en andere actieve inwoners!
Een eerstvolgende stap is het maken van een actieplan voor de wilde bij. In dit actieplan staan
maatregelen en acties ten behoeve van deze soort en diens leefomgeving. Daarnaast bevat het
actieplan ook communicatie en educatie-activiteiten die bijdragen aan het bekendheid geven aan de
wilde bij en biodiversiteit in het algemeen. Graag doen we hiervoor een beroep op de kennis en
expertise van uw organisatie of u als actieve inwoner. U zou ons heel erg helpen om onderstaande
vragen in te vullen. Uw gegevens gebruiken we, samen met de gegevens van andere groene
organisaties en creatieve inwoners, om een compleet actieplan op te stellen voor de wilde bij in
Renkum. We zullen uw input ter harte nemen en op een later moment met u in gesprek gaan om uw
input concreet te maken.
Ter inspiratie is een activiteiten ‘menukaart’ toegevoegd, met daarop allerlei mogelijke activiteiten die
eerder in andere gemeenten zijn uitgevoerd. Ook staan hieronder een aantal jaarlijkse momenten
genoemd waarop kan worden aangesloten met activiteiten.






17-18 april 2021 Nationale bijentelling
22 mei Internationale Dag van de Biodiversiteit
3, 4 en 5 september 2021 Fete de la Nature https://fetedelanature.nl/
2-3 oktober 2021 Weekend van de wetenschap (digitaal tellen promoten?)
En op ieder moment: jaarrond tuintelling (https://tuintelling.nl/)

Algemene informatie wilde bij
De wilde bij is een verzamelnaam voor alle bijensoorten. Over
de hele wereld zijn in totaal 20.000 bijensoorten bekend.
Hiervan komen er 358 in Nederland voor. De Nederlandse
wilde bijen zijn in gevaar. De helft van alle 358 soorten is
bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze
voedselvoorziening. 80% van onze eetbare gewassen is
afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde
bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. Het
is dus van groot belang dat we de bijen een handje helpen!
Bron: Nederland Zoemt

Welke boodschap moet volgens u de wilde bij als ambassadeur voor Renkum uitdragen?
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Concrete maatregelen
Welke maatregelen zijn er volgens u nodig om de wilde bij een handje te helpen en waar kan uw
organisatie hierin iets betekenen? Graag horen we ook van u:
 Welke ondersteuning jullie hierbij nodig hebben?
 Wat de gemeente hierin nog meer kan betekenen?
 Welke maatregelen kunnen inwoners zélf kunnen doen om de wilde bij te ondersteunen?
 Hoe zouden inwoners ondersteund kunnen worden in het nemen van maatregelen in de
eigen tuin/omgeving voor de wilde bij?
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Bekendheid geven aan de wilde bij
Welke activiteiten of andere maatregelen zijn er nodig om voldoende bekendheid te geven aan de
wilde bij als adoptiesoort en wat kan uw organisatie hierin betekenen? Denk hierbij aan vragen als:
 Welke ondersteuning hebben jullie hierbij eventueel nodig?
 Voor welke doelgroep zijn deze activiteiten?
 Welke educatieve activiteiten kan jouw organisatie eventueel oppakken?
 Wat zou de gemeente zelf kunnen doen om de adoptiesoort te communiceren met inwoners?
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