BEE & BREAKFAST

Nobelhorst
Bee welcome in Nobelhorst!

BEWONER:
''OMDAT NOBELHORST EEN GROENE EN DUURZAME WIJK
WORDT WAAR WE NATUUR HOOG IN HET VAANDEL HEBBEN.
RONDOM ONZE WIJK LIGT HET BOS WAAR AL VEEL INSECTEN
LEVEN. DEZE INSECTEN WILLEN WE GRAAG BEHOUDEN EN
EEN STEUNTJE IN DE RUG GEVEN DOOR DIT PRACHTIGE
INSECTENHOTEL''

Draagvlak
BEWONERS AAN HET WOORD
Gezien de huidige situatie hebben we er voor gekozen
om niet langs de deuren te gaan voor handtekeningen.
In drie dagen tijd hebben we via Facebook gekeken of er
voldoende draagvlak is voor een bijenhotel in de wijk.
De facebook post heeft ruim 60 likes behaald en vele
reacties opgeleverd van enthousiaste bewoners.
Daarnaast hebben bewoners en kinderen in plaats van
een handtekening een quote, tekst of tekening gemaakt
om te tonen hoe graag we het hotel in Nobelhorst
openen.

NOOR
4 jaar

MOOIE BLOEMEN VOOR DE BIJEN
“Dit is een mooie bloem. Hier kunnen de bijtjes op zitten en
dan honing maken. Ik vind honing lekker. Wij hebben ook
bijen in de tuin. We moeten lief zijn voor de bijen. Ze komen
soms alleen even hallo zeggen.”

MEES (13 JAAR)
In de meivakantie heb ik zelf een bijenhotel gemaakt,
van materialen die ik heb verzameld in de wijk.
Op het moment dat het bijenhotel in onze tuin stond,
had ik past echt door dat de bijen er erg blij mee
waren. Binnen een paar dagen zaten er al 42 gaatjes
dicht!
Ik zou daarom een centraal punt in Nobelhorst willen
hebben waar een bijenhotel staat, zodat alle bijen
een plekje hebben om te wonen. Zeker nu het slecht
met de bijen gaat.
Het is dan tegelijkertijd een hele mooie manier om te
laten zien aan iedereen die in onze wijk woont wat je
kunt doen om dit beestje te beschermen.
Ik wil dan graag iets extra’s doen door te laten zien
hoe je dit thuis ook kunt maken. Het lijkt mij
fantastisch als er straks overal in Nobelhorst plekken
zijn waar de bij welkom is!

YARDIA
LEEFTIJD ONBEKEND

CAMPUS
NOBELHORST

HET UNIVERSUM
Just Be(e) in Nobelhorst.
Een groene wijk waar ook de kinderen zorg dragen voor
elkaar en de natuur.

DE VERWONDERING
Als Campus zullen wij uiteraard zorgdragen voor het
onderhoud van het bijenhotel. Wij zien het als onze
gezamenlijke opdracht om de kinderen te leren hoe
kostbaar de bij is. Het bijenhotel draagt bij aan onze missie
om een duurzame en ecologische omgeving (en toekomst)
te creëren, waarin de nieuwsgierigheid van kinderen
centraal staat. Hoe mooi is het als we dit op loopafstand
kunnen integreren in ons lesaanbod?!

STERRENRIJK
Bijen hebben het moeilijk. Niet alleen kunnen ze steeds
minder voedsel vinden, ook hun natuurlijke nestplaatsen
verdwijnen. Alles wordt steeds netter en gladder afgewerkt.
Tuinen worden strak betegeld en we zijn niet meer
afhankelijk van een moestuin voor ons voedsel. Het
plaatsen van een bijenhotel is een mooie manier om positief
bij te dragen aan het behoud van bijen.

ROXANNE (8 JAAR)

DE BIJEN ZORGEN GOED VOOR ONS
ZODAT WE VOEDSEL HEBBEN. HET
IS TIJD DAT WIJ OOK GOED VOOR
DE BIJEN GAAN ZORGEN.

JUST BE(E) IN
NOBELHORST

BEWONER
''Geweldig initiatief! Een
verbindende factor midden in het
dorp. Ook leerzaam en een leuk uitje
voor de kinderen op de omliggende
campus.''

BEWONER
''Prachtige aanvulling in de wijk. Er
is al het initiatief genomen door
bewoners om zelf een insectenhotel
te bouwen bij het Tiny Forest. Deze
zit helemaal vol, dus tijd voor een
nieuw groot hotel op een andere
locatie in de wijk.''

BEWONER
BEWONER
''Nobel idee. Zorg voor mens en dier
in mooie omgeving''

''In het mooie en duurzame
Nobelhorst zijn de insecten erg
welkom. We laten aardig wat
kleurrijke bloemen en planten
groeien. Een groot insectenhotel is
erg fijn voor de prachtige beestjes.
Zo leren de kinderen ook de natuur
te waarderen.''

Locatie

NOBELHORST

Het dorp van Almere

THATCHER TORILLO

Senior Realtor

NOBELHORST

Sales Agent

De ''Brink'' langs de Nobellaan

Locatie
GROEN & CENTRAAL
HET DORPSPLEIN
Het dorpsplein ligt centraal in de wijk. Langs deze
groene samenkomst plek loopt de dorpsroute,
waardoor het bijenhotel goed bewonderd kan worden
door de bewoners en bezoekers van Nobelhorst.
Ook de scholen zijn om de hoek. Hoe leuk en leerzaam
is het om met de schoolkinderen daar regelmatig te
gaan kijken?

GROEN
In de omgeving is voldoende groen en rust. Er zijn
moestuinen en bomen. Rondom het hotel worden
door ons veel wilde bloemen zaadjes gezaaid
waardoor er voldoende voedsel voor de bijen
beschikbaar is.

In de Nobelhorst zijn bewoners, de ''Groene Buren'', kinderen, werkgroepen en de medewerkers
van de schoolcampus actief om hun tuinen en de wijk te vergroenen. Nobelhorst wordt zo ook
een fijne woonplek voor de bijen.
Wij kijken uit naar het moment dat het Bee & Breakfast hotel zijn ''deuren'' opent in Nobelhorst.

