TRAINING
SAMEN WERKEN AAN
HET BIJENLANDSCHAP
Groene Cirkels, gevormd door multinational HEINEKEN, provincie
Zuid-Holland en kennispartner Alterra Wageningen UR heeft de ambitie om een
klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij, een duurzame economie én een aangename
leefomgeving realiseren. In het kader van die ambitie is in het land van Wijk en
Wouden en omgeving een Bijenlandschap opgezet. Samen met bedrijven, burgers,
overheden en kennisinstellingen werken ze samen om het Bijenlandschap te
behouden en om het te laten groeien.

Waarom een Bijenlandschap?
Zodat mensen in hun leefomgeving kunnen profiteren van:
• Bestuiving door wilde bijen, vlinders en zweefvliegen.
• Honingproductie door honingbijen.
• En een aantrekkelijke, bloemrijke leefomgeving!

Waarom een training?
Om de mensen uit de streek te informeren waarom dat belangrijk is en hen te laten
zien hoe zij een bijdrage kunnen leveren is er een training ontwikkeld. Iedereen
die initiatief in zijn omgeving, organisatie of bedrijf wil nemen kan dit materiaal
gebruiken.
Het trainingsmateriaal is zo opgezet dat iedere die initiatief in zijn omgeving,
organisatie of bedrijf wil nemen de training kan volgen of zelf kan geven.

Waaruit bestaat het trainingsmateriaal?
•
•
•

Een powerpointpresentatie, waaruit een selectie kan worden gemaakt
toegesneden op de doelgroep.
Een set infobladen, die correspondeert met de powerpointpresentatie, als
naslagwerk voor de deelnemers.
Twee posters met kernboodschappen om de boodschap levend te houden en
verder te verspreiden. Eén voor bestuurders en één voor uitvoerders.

Voor wie is deze training?
Mensen die betrokken zijn bij het landschap in en rond het land van Wijk en
Wouden: van politici en bestuurders die op hoog niveau de agenda bepalen,
van gemeente-ambtenaren die beleid maken en uitzetten, tot aannemers ,
uitvoerders en hoveniers die het landschap uiteindelijk maken tot wat het is.

Hoe lang duurt de training?
De training die met dit materiaal verzorgd kan worden varieert tussen de 2 uur
en een dag. Bijvoorbeeld een lunchbijeenkomst voor politici, een dagdeel voor
beleidsmedewerkers of een trainingsdag voor uitvoerders op locatie.

Deelnemen of trainer worden?
Je kunt het trainingsmateriaal opvragen via de website:
www.groenecirkels.nl > Thema’s > Leefomgeving > Bijenlandschap

Contact:
Sabine.vanrooij@wur.nl

