
Nationale Zaaidag
 

Hoe we samen werken aan het

mogelijk maken van de 

grootste zaaiactie ooit:

22 april 2020





Het gaat niet goed met de insecten in 
Nederland. Dit terwijl ze onmisbaar zijn voor het 
bestuiven van veel van ons voedsel.

The Pollinators vormen een groeiende 
community van burgers en bedrijven die 
biodiversiteit bevorderen en bestuivende 
soorten beschermen.

Eén van de activiteiten is het massaal inzaaien 
van bij-vriendelijke bloemzaden. Daar draait 
onze campagne rond Nationale Zaaidag om.
 

Aanleiding





Waarom zaaien?
Zaaien is leuk, makkelijk en effectief 

Iedereen kan meedoen en gezamenlijk zaaien we 
maar liefst een half miljoen m2 in 

Daar helpen we de bestuivers mee! 





Daarom: Voedselbanken voor Bijen

De partners van de Nationale Zaaicoalitie maken 
het mogelijk dat iedereen in Nederland de kans 
krijgt om gratis biologisch bloemzaad te 
bemachtigen.

Deze kunnen ze ophalen bij 1 van de 1000 
voedselbanken voor bijen verspreid door het hele 
land.





Resultaten 2019 
● 500 Voedselbanken voor Bijen door heel Nederland
● Meer dan 60 deelnemende organisaties aan de Nationale 

Zaaicoalitie
● Tienduizenden mensen zaaiden mee
● Kwart miljoen m2 bloemzaad ingezaaid
● Miljoenen mensen bereikt via mediacampagne







2020: heel Nederland zaait!

Dit jaar gaan we voor 1000 
particuliere Voedselbanken voor 
Bijen. Daarnaast vragen we zoveel 
mogelijk organisaties (bedrijven, 
instituten, gemeentes) ook mee te 
doen.

Ook worden er zaaiacties 
georganiseerd door de 40 lokale 
initiatieven aangesloten bij The 
Pollinators. 





Nationale Zaaicoalitie voor bedrijven

Als organisatie leg je een basisbedrag van 1500 euro 
in. Met die middelen tuigen wij de campagne op. Je 
maakt hiermee onder meer mogelijk dat 1000 
particulieren kosteloos kunnen meedoen als 
voedselbank voor bijen. 

Meer zakjes bestellen of zelf een zaaiactie
organiseren kan natuurlijk ook,
je kunt het zo groot maken als je wilt!





What’s in it for me?

● Logo van je organisatie komt op de website van de 
Nationale Zaaicoalitie

● Je draagt bij aan de ‘voer de bij bij’ campagne, inclusief 
media-aandacht

● Je ontvangt content over de campagne om te delen via 
je communicatiekanalen

● Je krijgt posters, displayboxen en 200 zaadzakjes om 
uit te delen aan klanten of andere relaties

● Je levert een waardevolle bijdrage aan biodiversiteit en 
het bewustzijn hierover in Nederland





Hoe doe ik mee?

Vul dit formulier in en dan nemen wij zsm 
contact met je op!

Klik hier voor de link.

https://forms.gle/MADWMUrpKQvGFjuE6




thepollinators.org
wearethepollinators
the_pollinators


