
 

 

 

 
 
Factsheet format veldbijeenkomst 
 
Bijeenkomsten in het kader van Bijenkennisnet lenen zich bij uitstek voor samenwerking en 
uitwisseling. Door thema’s en doelgroepen te koppelen wordt een groot bereik gecreëerd.  
 
Koppelen van doelgroepen 
Bijenkennisnet stelt: Boeren en imkers moeten elkaar beter weten te vinden. Dit bevordert 
begrip, kennisuitwisseling en daarmee samenwerking.  
Om dat te bereiken worden boeren uitgenodigd voor ‘bijenbijeenkomsten’ en nodigen we 
imkers uit voor bijeenkomsten met een agrarisch thema. Via de ledenbestanden van LTO 
afdelingen, agrarische natuurverenigingen, de diverse imkerverenigingen en deelnemers aan 
projecten waarmee wordt samengewerkt, worden deze groepen bereikt.  
 
Deze aanpak blijkt in een behoefte te voorzien. Zowel boeren als imkers geven aan veel prijs 
te stellen op deze uitwisseling. Wederzijds worden contacten gelegd voor samenwerking.  
 
Koppelen van thema’s 
Om boeren te interesseren wordt het thema ‘bij’ zoveel mogelijk geïntegreerd in en 
meegenomen tijdens andere bijeenkomsten. Tijdens bijeenkomsten voor akkerbouwers over 
bijvoorbeeld FAB-randen worden imkers uitgenodigd om te vertellen over het belang van 
bijvriendelijke akkerbouw. Tijdens bijeenkomst over graslandbeheer worden imkers gevraagd 
om iets te vertellen over bijvriendelijke teelten in de veehouderij. Of tijdens bijeenkomsten 
over erfinrichting wordt specifiek ingezoomd op bijvriendelijke inrichting. Op deze manier 
worden ook boeren die niet speciaal op een bijenbijeenkomst zouden afkomen toch bereikt 
via de sandwichformule.  
 
Dynamisch 
Om de uitwisseling optimaal te faciliteren wordt zoveel mogelijk gewerkt in kleine groepjes 
van gemengde samenstelling. Per groepje wordt het thema besproken. Zo is er ruimte om 
onderling van gedachten te wisselen en elkaar te leren kennen.  
Dus:  een interactief karakter, geen statische verhalen vanaf een podium, maar in meerdere 
kleine groepjes het veld in om onderling kennis uit te wisselen. Dit werkt!  
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Bijenkennisnet  
Boeren en imkers werken samen in het project Bijenkennisnet. Zij wisselen kennis uit over bijen en de 
boerenpraktijk tijdens informatie- en verdiepingsbijeenkomsten. Ook op het digitale netwerk bijenkennisnet.nl 
wordt informatie ontsloten. Bijenkennisnet is een project van: NBV, LTO Noord, ZLTO en LLTB en wordt 
financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ, LTO Noord (Fondsen), ZLTO en LLTB. 
 


