
Bij-vriendelijke maatregelen op basisscholen  

 

AANMELDEN 
 
Zijn jullie enthousiast en willen 
jullie aan de slag? Meld jouw 
school aan via het formulier op 
onze website: 
www.landschapsbeheerdrenthe.nl
/bijles  
 

Bijles 

Beste docent(en) en leerlingen, 

 

Jullie school doet mee aan het project Bijles. Een initiatief van 

van IVN Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe.  

Met de opdrachten van IVN Natuureducatie hebben jullie van 

alles geleerd over wilde bijen. Met de onderzoekskaarten  

hebben jullie daarna onderzocht hoe bij-vriendelijk jullie 

schoolomgeving is. En waren er nog verbeterpunten? In deze 

brief staat de derde stap van het project; Het bij-vriendelijk  

inrichten van jullie schoolplein.  

 

Bij-vriendelijk inrichten schoolplein 

Jullie kunnen nu écht aan de slag met het verbeteren van het 

schoolplein als leefgebied voor wilde bijen. Landschapsbeheer 

Drenthe kan jullie hierbij helpen. Wij begeleiden jullie bij het 

opstellen van een plan en het uitvoeren van de werkzaamhe-

den zoals het aanleggen van een bijenheuvel of het planten 

van bij-vriendelijke beplanting.  

 

Doelgroep: groep 5 t/ m 8 

Kosten: scholen gratis  

 

Menukeuze 

Omdat ieder schoolplein er anders uitziet en wilde bijen ver-

schillende eisen stellen aan hun leefgebied, kunnen jullie kie-

zen uit verschillende menu's. We raden aan om de onder-

zoeksresultaten van jullie schoolomgeving te gebruiken voor 

het maken van een goede keuze.  

De maatregelen in het menu richten zich, net als de onder-

zoekskaarten, op het beschikbaar stellen van nestelgelegen-

heid, voedsel of beschutting. Op de achterzijde van deze brief 

vinden jullie meer informatie over de menu's én een heel 

handig stappenplan.  

Willen jullie aan de slag om het schoolplein te laten zoemen? 

Meld jullie school dan snel aan via het formulier op 

www.landschapsbeheerdrenthe.nl/bijles  

 

Met vriendelijke groet,   

 

Team bijles  

Lotte Hadderingh en Stefan Pronk 

 

Landschapsbeheer Drenthe 
 

Bijles is een gezamenlijk project van IVN 

Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe  

en wordt gefinancierd door de provincie 

Drenthe. 

 

Vragen? 

Neem gerust contact 

met ons op via; 
Landschapsbeheer Drenthe 

Kloosterstraat 11 

9401 KD Assen 

0592-316616 

info@lbdrenthe.nl 

 



Bij-vriendelijke maatregelen op basisscholen  

Schoolplein bij-vriendelijk inrichten 

Bijles is een gezamenlijk project van IVN Drenthe en  

Landschapsbeheer Drenthe en wordt gefinancierd door de provincie 

Drenthe. 

 

Menukaart bijles 

 

1. Creëren van nestelgelegenheid 
 Aanleg bijenheuvel 

 Maken van een open zandplek 

 Bouwen van een insectenhotel 

Natuurlijke nestelplekken  

 

2. Zorgen voor beschutting 
 Planten van een bij-vriendelijk struweel 

 Maken van een groene gevel 

 Planten van een bij-vriendelijke haag 

 Maken van een schuilhut  

 

3. Beschikbaar stellen van voedsel 
 Planten van voorjaarsbloeiers voor bijen 

 Creëren van een bloemenweide 

 Het aanleggen van een akkerbloemenrand 

 Planten van een bijenbosje 

 Planten van najaarsbloeiers voor bijen  

 

4. Het drie-gangen menu 
 Een samengesteld pakket van maatregelen 

uit de drie verschillende menu’s.  

 

 

 

Stap 1: Aanmelding 

Meld je aan bij Landschapsbeheer Drenthe via het  

formulier op www.landschapsbeheerdrenthe.nl/bijles. 

 

Stap 2: Menukeuze 

Samen met Landschapsbeheer Drenthe kiezen jullie één 

van de vier menu’s voor het plein. Gebruik daarbij de uit-

slag van de onderzoekskaarten. Het menu vormt de basis 

van het inrichtingsplan, welke Landschapsbeheer Drenthe 

in overleg met jullie op zal stellen.  

 

Stap 3: Voorbereiding 

Jullie prikken in overleg met Landschapsbeheer Drenthe 

een datum voor de uitvoering van het plan. De uitvoering 

vindt plaats tijdens een ochtend of middag. Ondertussen 

bestelt Landschapsbeheer Drenthe de beplanting en andere 

materialen. 

 

Stap 4: Uitvoering 

Vandaag vindt de uitvoering plaats. Samen met jullie  

docent(en), eventueel hulpouders en Landschapsbeheer 

Drenthe gaan we een dagdeel aan de slag. Landschaps-

beheer Drenthe zorgt voor het benodigde gereedschap, 

materiaal en een instructie. 

 

Stap 5: Afronding en beheer 

Gefeliciteerd! Jullie schoolplein is nu een stuk bij-

vriendelijker geworden en hopelijk hebben jullie veel  

geleerd over de wilde bijen! 

Om het plein de komende jaren geschikt te houden voor 

wilde bijen, zal er af en toe onderhoudswerk verricht  

moeten worden. Willen jullie daarvoor zorgen? Advies  

voor het beheer van het plein ontvangen jullie aan het  

eind van het project van Landschapsbeheer Drenthe. 


