HOE EEN BLOEMENZAADVERDEELACTIE ORGANISEREN?
Stappenplan voor deelnemende gemeentes.
STAP 1: Wanneer?
Leg een periode vast in het voorjaar of najaar om de zaadzakjes te verdelen. Dit kan:
• op één bepaalde dag
• gedurende een langere periode

Doelgroep?
Denk na over de doelgroep:
•

nieuwe inwoners

•

milieuorganisaties

•

land- of tuinbouwers

•
•

deelnemers aan een (koesterburen)evenement
deelnemers aan een infoavond rond bijen

STAP 2: Waar?
Leg een locatie vast waar uw doelgroep hun zaadzakjes kunnen afhalen.
Dit kan zijn:
•
•

•

•

de balie in het gemeentehuis
een evenement zoals:
o plantenruilbeurs
o bloemenmarkt
o bijendag
o compostmeesterdag
o verwelkoming nieuwe inwoners
o buurtfeest
o ...
infoavond over bijen in samenwerking met:
o milieuadviesraad
o landbouwraad
o regionaal landschap
o lokale afdeling van Natuurpunt
een filmavond met vertoning van de film 'More than Honey' van Markus Imhoof met een infostand
over de bijen

Wil je als gemeente het voorbeeld geven dan is volgende tip iets voor jou:
Plaatsing van een bijenwand of beestentoren in de gemeente in samenwerking met lokale organisaties
en/of scholen en inhuldiging tijdens een klein evenement met verdeling van de zaden.
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STAP 3: Communicatie
Communiceer tijdig de locatie en datum(s) naar jouw doelgroep.
Mogelijke communicatiekanalen zijn:
•
•
•
•
•
•

gemeentelijk infoblad
website van de gemeente
via gemeentelijke organisaties zoals de milieuadviesraad en de landbouwraad
website provincie Vlaams-Brabant
UIT in Vlaams-Brabant
...

STAP 4: De dag zelf
Op de verdeeldag of tijdens de verdeelperiode kan uw doelgroep een zaadzakje komen afhalen. Bied ook
de brochure Bloemetjes en Bijtjes met zaaitips aan.

Meet het effect van uw actie
Enkele suggesties:
• een bevraging: vraag hiervoor het adres van de persoon die een bloemenzaadzakje ophaalt
• vraag om een foto in te sturen van het resultaat, wanneer de planten in bloei zijn
• koppel een wedstrijd aan uw actie

Contact
Dienst land- en tuinbouw, Tel. 016-26 72 72, landbouw@vlaamsbrabant.be

Publicaties
Brochure Bloemetjes en Bijtjes

