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Evaluatie Verslag - BeeCare Amsterdam 2012 - Staatsliedenbuurt Bijen Beschermingszone 

Op 4 juli 2012 heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland een subsidie aanvraag

gehonoreerd aan Stichting de Blinde Schilders.

Hieronder volgt een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten. 
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Voorwoord

Het hedendaagse kunstproject, BeeCare Amsterdam in de Staatsliedenbuurt door

Stichting de Blinde Schilders heeft als hoofddoel de buurt te transformeren in de

eerste officiële Bijenbeschermingszone van Nederland.

Om dit doel te bereiken is een Holistische aanpak noodzakelijk, een combinatie van

het creëren van een rijk drachtplanten aanbod het hele jaar rond, huisvesting voor

honingbijen en de ongeveer 350 soorten solitaire bijen, bewustzijn betreffende de bij-

enproblematiek (Colony Collapse disorder) en het samenwerken aan oplossingen in

de buurt.

Een belangrijk neveneffect is het groener worden van de buurt en de versterking van

de sociale cohesie in de buurt!

Het creëren van een bijenbeschermingszone in de Staatsliedenbuurt is een ambitieus

en uitdagend project, we hebben gekozen voor een multidisciplinaire aanpak, met

veel arbeidsintensieve activiteiten en een persoonlijke benadering. 

Terwijl veel mensen gedesillusioneerd zijn over hun persoonlijke invloed op de ont-

wikkelingen in hun buurt, geeft BeeCare hen mogelijkheden en simpele handvaten

om iets positiefs te doen en betrokken te raken in hun buurt. Ons plan is ‘multi-task’,

‘open source’ en reproduceerbaar. We documenteren vanaf de eerste opzet, alle sta-

dia en communicatie van en over het project, om uiteindelijk als voorbeeld te dienen

voor andere organisaties in andere buurten, lokaal, nationaal en internationaal. Om

ditzelfde doel te bereiken.  BeeCare wordt ondersteund door biologen, stichtingen en

sponsors.

www.blindpainters.org/beecare
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Geografische situatie - Staatsliedenbuurt inclusief het GWL terrein

Staatsliedenbuurt    GWL-terrein Totaal

oppervlak groen  0,1 ha 0.05 ha 0.15

aantal inwoners 11.921 1.419 13.340

aantal woningen 7.516 593 8.109

aantal winkels 44 1 45

oppervlak totaal 53,1 ha 6,6 ha 59,7

bevolkingsdichtheid 25.355 22.217 23.786

aantal binnen plaatsen 45 0 45

bron Gemeente Amsterdam 2010 en Google Maps

Staatsliedenbuurt en GWL terrein in relatie

tot Amsterdam

Staatsliedenbuurt en GWL terrein

Staatsliedenbuurt en GWL terrein

Kunst en cultuur, ontmoeten en activiteiten

De buurt heeft altijd veel aandacht gehad voor kunst en cultuur,
waarbij buurtactiviteiten en ontmoeting heel belangrijk waren.
Kunst en cultuur zijn een middel voor bewoners om elkaar te ont-
moeten. Door de bezuinigingen is de subsidie voor veel van deze
activiteiten stopgezet. De gevolgen daarvan reiken verder dan
alleen op het gebied van kunst en cultuur. Het is belangrijk dat er
een overzicht komt van alle activiteiten die door de bezuinigingen
buiten de boot vallen, en de gevolgen daarvan voor de Staat-
sliedenbuurt. Zoals duidelijk is uit de fact sheet van de Staat-
sliedenbuurt zijn de woningen in de Staatsliedenbuurt klein en
wonen er veel eenpersoonshuishoudens. Ook blijken er relatief
meer bewoners te wonen met psychische problemen dan in andere
buurten. Een fijnmazige sociale structuur is van belang voor deze
bewoners. De zorg bestaat dat mede door de grootschalige
bezuinigingen zowel in de welzijn als op de kleine initiatieven
deze mensen meer buiten de maatschappij komen te staan, waar-
door de kans op problemen en /of overlast toe kan nemen.

Het GWL-terrein is zelf onderdeel van het cultureel erfgoed van
Amsterdam. Door de manier waarop de wijk gebouwd is, en
dankzij het behoud van een aantal karakteristieke gebouwen van
het voormalige waterleidingbedrijf, blijft de geschiedenis be-
houden. Als ecowijk en de wijze waarop dit georganiseerd is door
de bewoners, vormt het GWL-terrein een inspiratiebron voor vele
anderen (architecten, gemeenten, buitenland). De bewoners geven
minimaal dertig rondleidingen per jaar over het terrein.

Onlangs hebben een aantal studenten uit Wageningen de Ecologie

van het GWL terrein onderzocht, enkele van hun conclusies waren:

biodiversiteit uitbreiden door oa. plaatsen bijenhotels, grasstroken

omto-veren tot hooilanden, meer plantensoorten zaaien. Dit past

volkomen bij de doelstellingen van het Beecare Project.

Bron: Gemeente Amsterdam 2010 en Google Maps
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1 Honingbijen op het dak van Blok 1 op het GWL terrein

Het GWL terrein leek door zijn ligging, structuur en imago de beste

plek in de buurt om honingbijen te houden. BeeCare heeft contact

opgenomen met het bestuur en bewoners om de interesse te

peilen. Tijdens vergaderingen hebben we het project en de plannen

gepresenteerd en toen bleek dat men het een goed idee vond zijn

we concreter aan het werk gegaan. Er waren een aantal voorwaar-

den waaraan de bijen en de locatie moesten voldoen. Hier hebben

wij in onderling overleg aan voldaan. De werkgroep Hoogstam fruit-

bomen heeft de aanschaf van de kasten, de bijenvolken en de

imkerbenodigdheden mogelijk gemaakt. De plaatsing van twee 

bijenkasten was hiermee geregeld.

We hebben gekozen voor een 'Top-bar hive' in plaats van de alge-

meen gebruikte 'Langstroth-bijenkast', omdat deze een meer na-

tuurlijke huisvesting zijn voor honingbijen. We hebben de Biologisch

Dynamische imker Albert Muller uitgenodigd om ons te adviseren

over zijn de natuurlijke manier van bijenhouden en fouten te

voorkomen bij het plaatsen van de bijenvolken. We hebben geen

economische redenen voor het houden van honingbijen en willen

geen honing oogsten. Het opzetten van een gezellige, aangename

plek voor de bijen, waar ze op een natuurlijke manier kunnen

(over)leven was/is ons hoofddoel. 

Op daken is meer wind dan op de grond. Daarom moesten wij een

windscherm maken om de aanvliegroutes voor de bijen te bescher-

men. Woningbouwvereniging de Alliantie, waardeerde de plaatsing

van de bijen op hun woonblok zeer en gaf geld om de materialen

voor deze windbeschutting  aan te schaffen. 

De meest natuurlijke manier om aan een bijenvolk te komen, is te

wachten tot een uitgevlogen zwerm zelf de nieuwe kast ontdekt.

Hier is echter veel geduld voor nodig, zeker omdat er zoveel bijen-

volken de winter niet overleven. Daarom vroegen wij AT5 om langs

te komen en een oproep te maken, dat Amsterdammers die een  

bijenzwerm zagen, dit kon melden. Dit gebeurde helaas niet. Ook

een oproep in de lokale kranten leverde geen resultaat.

Uiteindelijk besloten we om twee bijenzwermen te kopen van een

biologische boer uit Zwolle die zijn bijen hield om zijn fruitbomen en

groentes te bestuiven. 

Na transport van honingbijen, dien je ze 24 tot 48 uur in het donker

te plaatsen (bv. in een kelder), hierdoor worden ze rustig en ver-

liezen hun oude oriëntatie.  Op 20 juni 2012 was het eindelijk zover,

wij nodigden kinderen en buurtbewoners uit aanwezig te zijn bij de

aankomst van de Honingbij in de Staatsliedenbuurt.

Klaar om de bijenzwermen te ontvangen

Albert Muller adviseert over Biologisch bijen-
houden

Traditionele bijenkorven op de Veluwe

Onze bijen levaracier is geen traditionele imker

Deze bijen waren er om de fruitbomen te

bevruchten 



5

De bijen in hun traditionele bijenkorf.

De bijen worden in de kast ‘gegoten’.

10.000 bijen in een keer, voelen bijna vloeibaar

Ongeveer 15 personen en een filmcrew waren aanwezig bij dit

gebeuren. Omdat de bijen een beetje nerveus konden zijn moesten

de toeschouwers, achter glas, bekijken hoe de bijen vanuit de kor-

ven in de kast werden geplaatst. Zo konden zij veilig stap voor stap

volgen hoe dit ging. Uiteindelijk bleken de bijen vriendelijk en rustig.

Na de eerste nacht besloot een van de bijenvolken de kast weer te

verlaten. Dit was aan de ene kant treurig, want wat zou er van deze

zwerm terechtkomen en hoe kwamen wij aan een nieuw volk? Aan

de andere kant kreeg het Beecare Project hierdoor veel extra pu-

bliciteit.

Na een tip van een lokale bijenhouder, vonden we een nieuw volk in

Leiden.

Bijen zijn niet onderhoudsvrij. Zij hebben met regelmaat zorg nodig.

In de zomer dien je er voor te zorgen dat het niet te warm wordt in

de kast en dat er steeds vers water beschikbaar is om te drinken. In

de herfst hebben ze bijna dagelijks extra voedsel (biologische sui-

kerwater) nodig als ze niet genoeg honing hebben verzameld. In de

winter dien je de kast te isoleren en regelmatige te contolen hoe het

de bijen gaat.

Vervoer van de bijen, vanuit de kelder, naar 
het GWL terrein 

De kast dichtdoen.
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2 BeeCare Amsterdam - buurt communicatie / informatie folder

De informatie folder is multifunctioneel ontworpen en geeft informatie over BeeCare Amsterdam,  de ver-

schillende soorten bijen en het verschil tussen bijen en wespen, tevens is er het vignet om achter het raam

te plakken als een zichtbaar statement BeeCare te ondersteunen. 

Met onze informatie folder kozen we voor het creëren van meer bewustwording omtrent het wereldwijde

bijenprobleem, het introduceren van de doelen van het BeeCare Amsterdam project, met simpele tips hoe

men direct de bijen kan helpen in de buurt en maakten we een duidelijk educatief overzicht over de ver-

schillen tussen bijen en wespen (wegnemen angst voor bijen). Het maken van het ontwerp op een A4tje,

waar al deze informatie kon passen, zonder de lezer te verwarren, was een enorme uitdaging. Vooral de

informatie over bijen en wespen noodzaakte ons tot grondig onderzoek, voordat het goed op papier

stond. In plaats van een enveloppe en losse folder kozen we voor een geïntegreerd geheel, hierdoor werd

het opvallende BeeCare/ICare vignet duidelijk zichtbaar. Met het idee dit uit te knippen en op het raam te

plakken, ter ondersteuning van het initiatief.  We kozen gerecycled papier, wel duurder, maar een milieu

bewuste keus en passende boodschap, waar we geen spijt van hebben.

Afbeelding informatiefolder voor en achterkant
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Posters

Het posterontwerp is positief en tijdloos, dit maakt het verkrij-

gen van toestemming om de posters in etalages en winkels op

te hangen makkelijker. We kozen voor 250 stuks in A3 formaat

en 100 stuks in A2 formaat. Het ontwerp is gebaseerd op de

vorm van de Staatsliedenbuurt, inclusief het GWL terrein, de

bloemen vertellen een simpele en duidelijke boodschap.

Logo

Het logo bevat op een speelse manier de boodschap van een

bijenbeschermingszone. Het serieuze onderwerp wordt als een

positieve boodschap gebracht, waardoor wellicht de mensen

meer bereid zijn mee te helpen aan een oplossing, in deze

drukke tijden.

Poster BeeCare/ICare

Logo BeeCare Amsterdam

ontwikkelingen van het logodesign 
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Verspreiding folders en posters in de Staatsliedenbuurt

Informatie folder

Verkleed als arts en imker met kruiwagen, liep het opvallende team

van BeeCare door de Staatsliedenbuurt. Hierbij werden de infor-

matie folder met handgeschreven adres en/of naam details per-

soonlijk afgeleverd bij alle huishoudens van de Staatsliedenbuurt.

Alle benedenbewoners kregen ook een zakje zaad, de mensen die

we op straat tegenkwamen werden aangesproken en kregen meer

informatie en vaak wat bolletjes om te planten.

Informatie folders ode brievenbussen Informatie folder op de voordeur van een

woonboot

De dierenambulace wordt meestal niet ge-

associeerd met bijen

Mapping de verspreiding van de informatie folders



10

Posters

Tijdens de info folder distributie werd in elke winkel en publieke ruimte gevraagd om de BeeCare poster

zichtbaar op te hangen, ook werd het project en haar doel uitgelegd. Vele vonden dit een heel goed idee.

Door de hele buurt kun je nu deze poster zien hangen. Enkele voorbeelden om de positieve feedback te

laten zien.

Ahsek kledingreparatie & stomerij, 
Groen van Prinstererstraat

Waterval, 
Ingang van Hoogendorpsstraat

v.d.Berg - Wiggers Car Service, 
De Wittenkade

Ingang Flatgebouw, 
De Wittenkade

Croissanterie Balance, 
Schaepmanstraat

Coffeshop Londen, 
Bentinckstraat

Kolen en olie winkel Kock, 
Bentinckstraat

Finnegan's Rainbow, 
De Wittenkade

Restaurant Brug 132, 
De Wittenkade

Nick's Rijwielshop, 
van Hoogendorpsstraat

Islamitische Slagerij Alhoceima, 
Tweede Nassaustraat

Proef Azie Eethuis, 
Van Limburg Stirumstraat

Dienstencentrum De Koperen Knoop, 
Van Limburg Stirumstraat

Ijssalon L'Arcobaleno, 
Van Limburg Stirumstraat

Banden Service Ouasim, 
Haarlemmerweg

Albert Heijn, Van Limburg Stirumstraat Huis, Haarlemmerweg Coffee Plaza, Van der Hoopstraat
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I CARE Vignet

Dankzij de donatie van Nature and More hadden we zo’n 2000 zakjes

zaad om uit te delen in de buurt. Deze zakjes en zo’n 4000 tulpjes,

krokussen en hyacintjes zijn vooral verdeeld tijdens de info folder

distributie    en diverse andere activiteiten van BeeCare.

Elk zakje zaad bevat ongeveer 1 m2 aan bijvriendelijke bloemen-

zaadjes. De bolletjes waren verschillende tulpjes en crocussoorten

die zowel in bloembak als tuin geplant konden worden. In de tuin ver-

wilderen ze vanzelf. We gaven meteen planttips. Sommmige buurtbe-

woners gingen meteen aan de gang.

3 BijenVriendelijke planten acties in de Staatsliedenbuurt

Bijenbloemen zaaien en verspreiden met-, voor- en door de buurt.

Na bezorging van een grote zak met biologische tuinaarde  gingen

we met de kinderen deze aarde naar het dak van het Jongerencen-

trum versjouwen, met vereende krachten lukte dit prachtig. Daarna

op een aantal middagen met verschillende groepen kinderen de 

zaadjes geplant in bekertjes en de bekertjes opgehangen aan het

hek. Na enkele weken werden de eerste plantjes zichtbaar, ook

gaven we de zaadjes regelmatig water. In juli was het tijd de plant-

jes in tuin of bloembak te zetten en te verdelen in de buurt. Het idee

was dat iedereen in ruil voor een foto van de plantplek of een teke-

ning plantjes zou krijgen. Helaas heeft slechts 1 buurtgenoot dit

gedaan. Natuurlijk kreeg eenieder toch zijn plantjes mee. De plant-

jes die over bleven hebben we in grotere bakken op het Jongeren-

centrum gelaten. Daarbij hebben we wat aardbeien, erwtjes en

courgette geplant. Toen werd het toen vakantie en na de vakantie

was het dak vanwege een lekkage  niet toegankelijk. Daardoor

hebben de kinderen het resultaat hiervan niet kunnen zien. In het

voorjaar gaan we echter weer aan het tuinieren, want deze zaaiactie

was een prachtige inspiratie. Ook hebben we een Voucher ontvan-

gen van Groen en Doen (Groen en Doen is een programma van het

ministerie van EZ om vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en

landschapsbeheer en ‘groen in de stad’ te ontwikkelen en te stimu-

Distributie bijenvriendelijke Zaadjes en bolletjes onderdeel van de info folder distributie

Huis, Eerste Nassaustraat Ingang Flatgebouw, De Wittenkade Huis, De Wittenkade  

Bewoonster plant de bolletjes in haar geveltuin

Zaai-actie met de buurtkinderen

w

Plantjes water geven 

Aarde van de straat naar het dak brengen

de Bijvriendelijke plantjes groeien goed
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leren), hierdoor kunnen we Cityplot (Cityplot is een urban farming

collectief dat mensen in het kweken van hun eigen biologisch voed-

sel ondersteunt – op balkons, op vensterbanken, in tuinen, op lege

percelen, en langs de straat!) inhuren om een aantal workshops:

“eetbare bijvriendelijke daktuin creëren” te geven.

Verder organiseert BeeCare nu in samenwerking met het Jongeren-

centrum een maandelijkse bijenkindermiddag in het buurtcentrum,

met film, knutselen en informatie.

Op het GWL-terrein zijn zo’n 50 zakjes zaadjes uitgedeeld tijdens

de klussen en plantjesdag in mei 2012.

4 Lezingen en film vertoning

BeeCare Amsterdam organiseerde op 12 Oktober 2012 een Bijenin-

formatieavond te Zaal 100 in samenwerking met I love Beeing

Wethouder Dirk de Jager opende de drukbezochte avond en ont -

hulde een natuurlijke bijenkast, geschilderd door Amsterdamse kun-

stenaar Faith71. Geert Beeing introduceerde de cursus voor Urban

Beekeeping van Ilovebeeing, die in maart 2013 zal plaatsvinden in

de Staatsliedenbuurt. 

Daarna hield biodynamisch imker Albert Muller een lezing over het

waarom en hoe op een natuurlijke manier te imkeren. Welke invloed

dit heeft op de imkerij en de toekomstige generaties imkers. Albert

Muller geeft al jaren cursussen Biodynamisch imkeren voor de BD

Imkers en is expert en ervaringsdeskundige op het vlak van natuur -

lijk imkeren. Tijdens en na deze lezing volgde er soms heftige dis-

cussies over de voors en tegens van Natuurlijk imkeren. Verder

werd er informatie, bloemenzaadjes en bloembollen uitgedeeld.

BeeCare Amsterdam Festival in Filmhuis Cavia

Beste Bijensympathisant,
Zoals u waarschijnlijk wel weet, is het Jaar van de Bij. Om dit
ijverige insect een hart onder de riem te steken, verandert de cin-
ema aan de van Hallstraat voor twee donderdagen en twee vrijda-
gen in een gonzende honingraat. Ons filmhuis is namelijk de
locatie van de eerste editie van het *BeeCare Festival Amster-
dam.* Haal uw bijenpak van zolder en zorg dat u er *bij* bent.
Bzzzzzz.  
Programma BeeCare 2012:   
Donderdag 24 en vrijdag 25 mei 20:30  Queen of the Sun: What
are the Bees Telling Us? * (Taggart Siegel, 2010, VS, 83 min)*
Regisseur Taggart Siegel (The Real Dirt on Farmer John, 2005)
maakt een rondgang langs bekende milieu- en voedselactivisten

Plantjes uitdelen

Buurtgenoten kiezen plantjes om in hun tuin 

te zetten

Drukbezochte bijeninformatie avond

Veel interesse!

Albert Muller legt iets uit over de Top Bar Hive

Het Beecare Filmfestival
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als Michael Pollan en Vandana Shiva, wetenschappers en excen-
trieke bijenhouders om het mysterie rond het 'Colony Collapse
Disorder', het volledig verdwijnen van bijenkolonies, te doorgron-
den.  
25 mei met lezing (door Geert Beeing) en discussie.  
*Donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 20:30*  *Vanishing of the
Bees (George Langworthy / Maryam Henein, 2009, VS, 90 min)* 
Vanishing of the Bees volgt imkers David Hackenberg en Dave
Mendes in hun acties tegen het verdwijnen van de bij. Stijlkeuzes
als het gebruik van animatie en oude educatieve filmpjes maken
dit een verfrissende film.  

1 juni is er een lezing (door Geert Beeing) en discussie. 

Alle 4 de avonden werden goed bezocht, met interessante lezingen

en levendige discussies.

Verdere lezingen en presentaties of BeeCare Amsterdam door imker

Geert waren op 9 september 12:00h - Bijenvertelling in de Tolhuis-

tuin voor Amsterdam Oogst en om 15:00h - Bijenvertelling in het

Frankendaelpark. Op 10 November Krugerplein Duurzaamheids

Festijn en 2. december in het Amsterdam BijenPark.

Bonte Hart avond in buurtcentrum de Koperen Knoop:

Nav. 27-11-12

Erg genoten van het delen van informatie en ervaringen door
Carol Poye, Ann Doherty en Rens den Hollander!! Carol deelde
hoe binnentuinen een feest worden!! Vogels en bijen blij, mensen
blij om te zien ook hoe groentes groeien en dat je ze zelfs eten
kunt... uit je eigen buurttuin!! Mooie foto's. Zij is ook betrokken
bij dat fantasti- sche bijenproject Westerpark.♥

Ann geeft workshops in het kader van Eetbaar Amsterdam en
Cityplot...Westerpark krijgt eigen educatieve moestuin!!! Als jul-
lie ook opgevallen was afgelopen zomer HOE MOOI de kruiden-
tuin van "Proef!" eruit zag... dan begrijp je hoe sprankelend het is
wat zij en Natascha aanzwengelen! Ze is ook imker en leert dat
ook weer aan anderen. Prachtige fotoreportage over dit samen tu-
inieren. Kreeg er meteen zin in♥

Rens heeft ons verteld over het Voedlink project waarbij buren en
boeren bij elkaar betrokken raken en betrokken keuzes maken die
goed zijn voor de Aarde, de Boeren en de Mensen, dit ism. een
groenteboer die daar voor open staat. Inspirerend om te horen.
Ook het gezamenlijk inkopen van droogwaren bij een bedrijf dat
mooie keuzes maakt... ♥

Wat me het meest raakte in de verhalen van deze 3 prachtige
vrouwen is de Liefde, de CARE die voelbaar is in wat ze doen en
deelden. Werd er erg gelukkig van!♥

Lezing door Geert Beeing

Beetelling

Ok hier veel belangstellenden

Workshop bijenhotels maken door Hans K.

zo’n 16 deelnemers

bamboestokjes vijlen, voor zachtje bijenholletjes



14

5 Workshop bijenhotels

Op 17 juni 2012 tijdens de Groenbijeenkomst voor Amsterdam

West in de Buurtboerderij, gaf BeeCare Amsterdam de eerste work-

shop bijenhotels maken. De kunstenaar Hans Kalliwoda ontwierp

hiervoor een bijenhotel (met hout, bamboe en een potje waar een

bijvriendelijk plantje in kan) dat zowel mooi als functioneel is. De

participanten genoten van het werk en vertrokken na een paar uur-

tjes werk, trots met hun bijenhotel.

8 September vanaf 15:00 h - Workshop bijenhotels maken in de

Mobi-01 op Magneetfestival door Geert.

Op de oproep een kunstzinnig bijenhotel te adopteren in de infor-

matie folder en de artikel in de Staatskrant is massaal gereageerd,

meer dan 40 buurtgenoten zijn hierin geïnteresseerd. Op 23 novem-

ber organiseerden wij de workshop bijenhotels maken in het Jon-

gerencentrum van Beuningenplein. Deze drukbezochte workshop

was een groot succes en verdient zeker navolging. 

Binnenkort zal Hans kunnen beginnen met de eerste paar kunstzin-

nige bijenhotels te produceren. Dit zal echter een beperkt aantal

zijn, omdat deze zeer arbeidsintensieve kunstwerken meer budget

behoeven.

Dakje in elkaar zetten

Hangende bijenhotels in de Staatsliedenbuurt
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6 Info stands

De meest succesvolle infostand was zonder twijfel de bakfiets met

foto’s, bijenplanten, bijenkorf  en informatie tijdens “Kijk op West” in

het Westerpark op 9 september. Deze bliktrekker, het prachtige

weer en de grote aantallen bezoekers/geïnteresseerden zorgden

voor een leerzame, aangename dag.

De stand tijdens de opendag van buurtcentrum de Koperen Knoop,

was minstens zo mooi (al kon de bakfiets niet naar binnen, dus ge-

bruikte we tafels en ramen voor de display), maar trok weinig be-

zoekers.

http://www.abc-west.nl/niet-druk-wel-nuttig-open-dag-in-de-kop-

eren-knoop/

De infostand op het Bellamyplein, alwaar BeeCare samen met an-

dere stadsimkers informatie gaf en lokale honing aanbood, werd

juist wel weer druk bezocht.

‘Kijk op West” Beecare infostand

Veel praten en informeren

en laten zien

info tafel in Zaal 100

BeeCare Amsterdam op Bellamyplein

Geert vertelt over Natuurlijk bijenhouden
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7 Online communicatie

De BeeCare home page is een relatief statische pagina met veel

foto’s en behoeft weinig onderhoud. De online communicatie op

facebook heeft wel veel tijd, aandacht en geduld nodig. We en-

gageren de bezoekers, beantwoorden vragen, beginnen en vervol-

gen discussies, creeren nieuwe contacten en houden de mensen

betrokken. Zaken die niet handig zijn op Facebook, doen we mid-

dels email.

Website/mail

Op de website van Stichting de Blinde Schilders is het Beecare

project nu ook te vinden, met extra foto’s en info. http://www.blind-

painters.org/beecare/, BeeCare heeft tevens een eigen emailadres:

beecare@blindpainters.org

Face Book

De facebookpagina van BeeCare heeft op dit moment 354 ‘likes’

en functioneert goed. Het aantal ‘likes’ valt een beetje tegen, zeker

gezien het feit dat er 7500 informatie folders zijn verspreid en er

regelmatig geschreven is over BeeCare in de Staatskrant. Deze re-

latief kleine groep is echter wel actief en dat maakt een hoop goed.

Zij vormen een degelijke basis voor het vervolg van BeeCare in

2013.

BeeCare website

Still of film ‘zwermoproep’

Facebook messages Fb postings BeeCare Amsterdam Facebook page
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8 Pers

De pers benaderen, om interessante artikelen gepubliceerd te krij -

gen, is een baan op zichzelf. Door het regelmatig versturen van

persberichten en ons eigen netwerk, hebben we een redelijke en

regelmatige hoeveelheid publicaties gekregen in de lokale kranten,

de Radio en 1x een live uitzending op AT5. Tevens stond er regel-

matig bijennieuws in de nieuwsbrief van het GWL Terrein en staan

er een aantal filmpjes over Urban Beekeeping met onze bijenkasten

en lokatie, op het ilovebeeing.nl

Lijst van pulicaties:

25 mei 2012, Nieuws uit Amsterdam, ‘Poject tegen bijensterfte’

25 mei 2012, Amsterdam FM Radio, ‘Bijensterfte neemt toe’

31 mei AT5 live 1/2 uur

juni 2012, De Staatskrant, ‘Bijen onmisbaar’

21 juni 2012, Parool, ‘Vermist: kolonie van 13.000 bijen’

21 juni 2012,  Amsterdam West Dichtbij, ‘13,000 bijen zoek (en gevonden?) in de

stad’

21 juni 2012,  Amsterdam West Dichtbij, ‘Wie de zwerm schept, is de eigenaar’

juli/augustus 2012, De Staatskrant, ‘13.000 buurtbewoners kwijt’

november 2012, De Staatskrant, ‘Blij met bijen’

oktober 2012, De Staatskrant, ‘Blijen in Zaal 100’

20 november 2012, Overdose.am, Get urban, go Bee-keeping!’

1 december 2012, Westerpost, ‘Bijenhouden in de stad’

De Staatskrant, juni 2012

Parool, 21 juni 2012

Amsterdam FM Radio, 25 mei 2012
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9 Samenwerking en lobby

We hebben een aantal actieve samenwerkingspartners gevonden

o.a. op het GWL Terrein, het Jongerencentrum van Beuningenplein

en filmhuis Cavia. De meest belangrijke en ook lokaal niveau actieve

partner is ilovebeeing. Wij hebben al een een paar keer samen-

gewerkt en zullen daar dit jaar mee door gaan, met een voor-

bereidende cursus Natuurlijk bijenhouden op het GWL -Terrein en

een geplande Urban Beekeeping vervolg cursus.

We hebben met het Beecare Project meegedaan om een Groen

Dichterbij Ikoonproject te worden en aan de Groen en Doen 

prijsvraag, helaas niet gekozen /gewonnen, Wel Voucher gekregen

voor workshops Cityplot op dak Jongerencentrum van 

Beuningenpklein, en 500,- euro van Groendicherbij voor buurtplant-

actie in 2013.

De lobby om de gehele buurt betrokken te krijgen bij de bijen-

beschermingszone, was zo moeilijk als we hadden verwacht. Zeker

wat betreft het Groen onderhoud in de Staatsliedenbuurt. Er zijn 

hierbij veel verschillende partijen betrokken, zowel gemeentelijke

Groenvoorziening als particuliere bedrijven. We hebben geprobeerd

grip te krijgen op het beleid, maar kregen hierover geen

duidelijkheid.

We hebben gesproken met een Senior Beleidsmaker van de Cen-

trale Stad, en geopperd om de verschillende Groenwerkers in de

buurt cursussen te geven over bijvriendelijk Groenonderhoud (geen

pesticide, snoei-en maaibeleid, plantkeuzes). Uiteindelijk verwees zij

naar mensen, waarvan we een aantal al kennen en die misschien

wel willen, maar geen tijd, geld en/of energie hebben om hier se-

rieus mee aan het werk te gaan.
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10 Conclusie en advies 

Hoewel de tijdsplanning in het initiële plan goed en realistisch was,

bleek door allerlei vertragingen betreffende de toekenning van de

subsidie, de uiteindelijke tijdsplanning zeer ingewikkeld. Zaaiacties

met en in de buurt doe je het best in mei en niet in augustus (te laat

voor de bloemen en veel mensen op vakantie). De zaaiactie op het

dak was een noodoplossing die belangrijk was voor het gehele pro-

ject, maar uiteindelijk niet helemaal het gewenste resultaat gaf, door

het ontbreken van financiële middelen op dat moment=werktijd

BeeCare team en de schoolvakanties. Fijn is wel dat deze actie een

vervolg krijgt in de lente van 2013. Ook de tegenvallende buurtpar-

ticipatie heeft hier zeker mee te maken. In het najaar zijn er minder

mensen op straat en is men minder open om bezig te zijn met tui-

nieren, bloemetjes en bijtjes. De bolletjes waren een goed alter-

natief, maar inspireerde niet zichtbaar tot gezamenlijke plantacties.

Wij hebben er in ieder geval keihard ons best voor gedaan de zaad-

jes van het BeeCare Project te planten in de buurt en zullen in

2013, met nieuwe energie werken aan de groei  van de bijen-

beschermingszone.

Tijdens de workshop Evaluatie BeeCare Amsterdam, die het

BeeCare team op 17 december deed onderleiding van Anita van

Veelen (buurtbewoonster en Procesmanagement, Projectbeheer-

sing, Kwaliteitsmanagement en Coaching) werden nog veel meer

conclusies getrokken. Het uitgebreide verslag van deze workshop is

toegevoegd aan deze evaluatie.


