
 

KRUISBESTUIVING 

Kennis- en ontmoetingsdag voor  

bijenambassadeurs in Overijssel  

Aanleiding  
In Overijssel zijn er ontzettend veel initiatieven die zich inzetten voor wilde bijen en 

bestuivers. Een groot aantal daarvan is aangesloten bij de Bijenbeweging Overijssel. De 

formele organisatie van de Bijenbeweging stopt na 2023, maar we zouden graag de 

(spreekwoordelijke) beweging voortzetten. We hopen een traditie starten waarbij lokale 

groepen om de beurt een netwerkdag organiseren. Op deze manier krijgen we op een leuke 

manier kruisbestuiving van kennis en inspiratie en meer zichtbaarheid van al die mensen die 

zich inzetten voor hetzelfde doel. 

Wat is kennis- en ontmoetingsdag KRUISBESTUIVING? 

KRUISBESTUIVING… 

- vindt één of twee keer per jaar plaats, in het bijenseizoen 

- wordt georganiseerd door een lokale groep in Overijssel die zich inzet voor bijen.  

- deze lokale groep kan laten zien waar zij zich mee bezig houden en welke resultaten 

ze bereikt hebben of de dag gebruiken voor de kick-off van een nieuw bijenproject. 

- Er is een hapje en een drankje, en een mooi programma, bijvoorbeeld met een 

lezing, een workshop of een doe-activiteit. Een gezellige en leerzame dag.  

- De organiserende groep geeft het stokje door aan een andere lokale groep, die de 

volgende editie organiseert.  

Uiteraard is van alles mogelijk, de organiserende partij staat vrij om er een eigen draai aan te 

geven. Als het maar bijdraagt aan de doelen van KRUISBESTUIVING: 

Doelen van KRUISBESTUIVING 

1. Uitwisseling van kennis tussen initiatieven over wilde bijen, planten, beheer, etc. 

Koplopers delen hun specifieke kennis  

2. Ontmoeting en inspiratie tussen de verschillende groepen / bijenambassadeurs 

3. Voortgang van de bijenbeweging na geleidelijke afbouw van de van formele 

organisatie Bijenbeweging Overijssel 

Welke ondersteuning biedt de Bijenbeweging Overijssel?  

- Financieel: Bijenbeweging Overijssel maakt een speciaal fonds voor het evenement 

KRUISBESTUIVING. Elke organiserende lokale groep kan €500,- aanvragen voor het 

organiseren van het evenement.  

- Promotie: Ook wil de Bijenbeweging Overijssel een mooie banner/beachflags maken 

die de organiserende partij kan gebruiken tijdens het evenement en daarna door kan 

geven. 

- Organisatie en netwerk: Vanuit de Bijenbeweging Overijssel kunnen we 

ondersteuning bieden bij het organiseren van de netwerkdag. Bijvoorbeeld door te 

helpen bij werving en promotie, het meedenken over thema of sprekers, uitlenen van 

materialen en andere kennis, expertise of praktische zaken. Hiervoor is ongeveer 10 

uur voorafgaand aan het evenement beschikbaar + aanwezigheid op de dag zelf. 

Wil jij een KRUISBESTUIVING bijeenkomst organiseren? Of wil je meer informatie? Neem 

dan contact op met Willem Seine van de Bijenbeweging Overijssel via 

w.seine@natuurenmilieuoverijssel.nl 


