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De RefuBee heeft net als de Refugee behoefte aan onderdak en voedsel. De BijenTotems fungeren als restaurants

en de BijenHotels zorgen voor geschikte accommodatie. In de proef fase willen wij niet alleen onderzoeken op welke

manier wij het beste in deze behoeften kunnen voorzien, maar ook de samenhang tussen ecologische duurzaam-

heid en sociale cohesie nauwkeurig in kaart brengen. Er is een samenwerkingsverband met het archief van Naturalis

en met de faculteit ecologie van de TU Darmstadt, dat de meest precieze microscanfaciliteit in Europa heeft.
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De BijenTotem, een verticaal tuinsysteem, bevindt zich op het

snijvlak van het fysieke en het sociale domein. Dit vanwege het

samenwerk/zelfbeheer aspect en de inspiratie/voorlichtings-

sessies die aan het project gekoppeld zijn. 

De BijenTotem staat als een reclamezuil in de openbare ruimte

en leent zich uitstekend om een boodschap van urgentie over te

brengen. De urgentie om nu te handelen en de binnenstad tot

natuurreservaat voor bestuivers uit te roepen. De BijenTotem

vertelt het verhaal dat bijen en andere bestuivers meer kans

hebben om te overleven in binnensteden dan op het platteland. 

Dat honingbijen kwantiteits- en wilde bijen kwaliteitsbestuivers

zijn en aan de basis staan van onze biodiversiteit. Het vertelt

het verhaal dat sinds 1990, 75% van alle vliegende insecten

verdwenen is en als wij niet in staat zijn dit te stoppen, deze

trend tot 99% in 2030 zal stijgen. 

De BijenTotem geeft ook hoop en levert tools om zelf een

steentje bij te dragen. Een bijdrage door middel van eenvoudige

acties zoals het inrichten van voedselrijke zones voor bestuivers

om daarmee uitsterven te voorkomen, totdat het platteland 

ontdaan is van het vernietigende gif. 

Het object zal de groene uitstraling van de buurt vergroten en

andere omwonenden verleiden zelf die gewassen die in de

totem zijn geplant, op balkons of in de achtertuin te planten.

Vanwege het sociale karakter en de wekelijks terugkerende

handelingen van de deelnemers, zullen de mensen elkaar

regelmatig ontmoeten en beter leren kennen. Zij gaan 

wekelijks afspraken maken over wie wanneer de tijgerwormen

in de totem met GFT zal voeren. 

De BijenTotem staat symbool voor hun gemeenschappelijk-

heid en is een expressie van de noodzaak om samen 

verantwoording te nemen voor het beschermen van de 

natuurlijke omgeving. 

Juist in de stad! 

De RefuBee en de BijenTotem - probleem en oplossingen
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West Begroot liet zien dat er voldoende besef en draagvlaag voor Bijen-

Totems onder de mensen aanwezig is. In 2019 besloten 120.000 burgers

in Amsterdam West rechtstreeks over sociale en groene projecten die ze

wilden steunen. Het BijenTotem-project, dat deel uitmaakte van 230 inge-

diende projecten, kwam als zesde uit de bus. Het BijenTotem-project

kreeg steun van 72% van de stemgerechtigden. Om uiteindelijk deel te

nemen als gastheer/'host', ondertekenden men een intentioneel con-

venant. 

In Amsterdam worden momenteel vier BijenTotem paketten voor proef

en onderzoek gefinancieerd. Een in west, een in oost en twee in het cen-

trum. Nu werken wij een gedetailleerd plan uit om uiteindelijk 104 ver-

schillende BijenTotems in Amsterdam in de openbare ruimte te kunnen

installeren. Er zijn ruim 104 verschillende soorten wilde bijen in Noord-

Holland, voor iedere bijensoort komt er een speciale totem. Hoeveel wilde

bijen er in bepaalde andere steden leven moet nog worden uitgezocht.

In heel Nederland leven 359 verschillende soorten wilde bijen en slechts

een soort honingbij. 

Elke BijenTotem pakket is uniek en bestaat uit: 

• Een BijenTotem met op de top een 3D reproductie van een wilde bij. Deze 

reproductie wordt momenteel ontwikkeld in samenwerking met Naturalis en 

de technische universiteit van Darmstad. 

• Aarde, tijgerwormen en speciale planten, afgestemed aan de voorkeur van 

de specifieke wilde bij. 

• Een stoeptegel met informatie over de totem, de wilde bij en de beplanting. 

• Het installeren van een boven of ondergronds BijenHotel (in overleg). 

• Het geven van een huiskamervoorstelling waarin spelenderwijs de details en 

instructies over het onderwerp worden opgevoerd en ingeprent. 

• Een inwijdingsceremonie inclusief lezing van een expert binnen het veld. 

‘In de toekomst zal het niet verbazen als bij succesvolle pilots, er (ook) samenwerking groeit met het sociaal domein

om klimaat-/biodiversiteit boodschappen via deze totems over te brengen. Geïnteresseerden zullen (nu al) heel 

benieuwd zijn hoe de BijenTotems bewoners aanspreken op meewerken/zelfbeheer en in hoeverre het uiteindelijk zal

bijdragen aan praktische circulariteit, milieubewustwording en biodiversiteit in binnensteden’.

Luc Sour, stadsbioloog



Bijen, en dan vooral de alleen levende 'wilde bijen' zorgen dankzij bestuiving voor het groeien van ons voedsel.

Maar ze vluchten uit landbouwgebieden voor pesticiden en komen naar de stad. Ze dreigen uit te sterven.

Met een sociaal, ecologisch en educatief kunstproject waarbij beeldende kunst, podiumkunsten, muziek,  en

wetenschappelijk onderzoek worden ingezet will BeeCare Amsterdam de bijen welkom heten.
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Bijen zijn onmisbaar in het ecosysteem. Als zij niet meer voor bestuiving zorgen, sterven plantensoorten uit. 

Ook de mens is voor zijn voortbestaan afhankelijk van de bij. 

Op sommige plekken op aarde is het inmiddels zo dat bloeiende fruitbomen door middel van een kwastje met

pollen worden bevrucht. Dit wordt door mensen gedaan.
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Bestuivers overleven beter in de binnensteden dan op het platteland. Dit komt door de monocultuur in de 

landbouw en het gebruik van pesticiden waardoor het grond- en oppervlaktewater ernstig vervuild raakt. 

De bijen worden hierdoor ziek en raken ontheemd doordat hun habitat verwoest wordt. 

05



Wilde bijen zijn essentieel voor het voortbestaan van talloze soorten planten en dieren. Terwijl honingbijen 

‘kwantiteitsbestuivers’ zijn en voornamelijk voor de productie van honing worden ingezet, zijn wilde bijen 

‘kwaliteitsbestuivers’ en staan ze aan de basis van onze biodiversiteit. Er is echter geen direct economisch belang

om de 359 verschillende soorten wilde bijen die in Nederland leven te beschermen! Meer dan de helft van deze

lieve dieren staat op de rode lijst en wordt met uitsterven bedreigd.
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Het is belangrijk om oplossingen te vinden die de leefomstandigheden van onze wilde bijen drastisch verbeteren. 

Zoals bleek tijdens het symposium 'De Binnenstad als Natuurreservaat' (2014) en de 'Future Pollination Lab' (2016),

is de natuur absoluut noodzakelijk voor een gezond, zinvol en gelukkig leven. Gelukkig is het besef hierover

groeiende en wordt de noodzaak meer en meer erkend. 
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De RefuBee was een kunstinterventie in de openbare ruimte om de bestuiverscrisis onder de aandacht te brengen

en concrete oplossingen aan te bieden aan mensen uit de buurt, namelijk het samen creeeren van een 

beschermingszone voor (wilde) bijen. 

Een bijenbeschermingszone is een plek waar de bijen met voedsel en onderdak gastvrij onthaald en verzorgd 

worden. De BijenTotems en BijenHotels geven de mensen hiervoor de benodigde tools.
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De BijenTotems worden gehost door individuen die samen een groep zullen gaan vormen. De BijenTotems fungeren

hierdoor als een soort 'interface' om de sociale cohesie te bevorderen. Tegelijkertijd versterken zij het contact met

de natuur. De BijenTotems functioneren ook als bewustzijnsbevorderende reclamezuilen. 

De BijenHotels worden hoog op balkons geinstalleerd of op een geschikte plek onder de grond, aangezien som-

mige wilde bijen van nature ondergrondse nesten bouwen. 
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BijenTotems en BijenHotels hebben een unieke esthetiek, nemen relatief weinig plek in en vragen weinig onderhoud.

De BijenHotels zijn modulair en kunnen aan de buitenkant van een balkon worden opgehangen. 

De geperforeerde blokken hout van de juiste boomsoort zijn zo gemaakt, dat veel bijen er een goed onderkomen

vinden. Als alle kamers gebruikt zijn, is een vervangend stuk hout zo geplaatst. 
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BijenTotems zijn verticale tuinsystemen van vier of vijf verdiepingen en staan in de publieke ruimte. Ze worden gemaakt

van niet giftige materialen en zijn goed verankerd in de grond. In het midden van de totem zit een buis met gaatjes

waarin tijgerwormen wonen. Zij recycelen GFT tot waardevolle ‘wurmenthee’, erg voedzaam voor planten. Buurtbe-

woners voeren de wormen door hun GFT bovenin de buis te deponeren. 

Het laatste ontwerp, deze zomer ontstaan,  wordt 3D geprint van 100% gerecycled PE!
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Kindermaat voor scholen Maat voor openbare ruimte 100 % PE-recycled ontwerp



Circulariteit, de kringloop van het leven. Deze kringloop zien we ook binnen de BijenTotem. De wormen kruipen

door de gaatjes van de buis naar buiten om in de aarde te plassen. De aarde wordt hierdoor verrijkt met 

voedingsstoffen en mineralen. De bloemen nemen deze stoffen rechtstreeks in zich op en kunnen hierdoor 

hoogwaardige pollen en nectar produceren. De bijen consumeren dit voedsel, worden sterker en kunnen kwalitatief

beter voedsel verzamelen voor een sterker nageslacht.
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Organisch afval 

door mensen 

geleverd

Wormen eten organisch

afval en bemesten de

aarde

Wormthee verrijkt de

bodem met bacterieen en

microben, en de wortels

van de bloemen nemen

dit in zich op

Hoog kwalitatief voedsel

trekt bijen aan, zorgt voor

antistoffen en versterkt 

hiermee hun gezondheid



BijenTotems nemen weinig plaats in. Ze vallen op door hun bijzondere, organische vorm en nodigen uit om er goed

mee om te gaan. Voor de buurt en haar passanten is het kunstobject een positief stemmende bewustwordingszuil die

vertelt over onze connectie met elkaar en de natuur. Het zijn ook sfeermeters die laten zien hoe het met de sociale 

cohesie in een wijk of straat gesteld is. De planten groeien op ooghoogte, zodat de verzorging ook gedaan kan

worden door ouderen, kinderen en minder valide mensen.
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Er is samenwerking met de faculteit ecologie van de Technische Universiteit in Darmstadt. Naturalis heeft een

verzameling geconserveerde wilde bijen in bruikleen gegeven. Door de specimens te scannen met Europa's meest

geavanceerde microscaninstallatie, is het mogelijk om ze 80 keer uit te vergroten zonder details te verliezen.

Elke BijenTotem wordt opgedragen aan een andere soort wilde bij. Deze bij wordt 3D geprint en op ‘haar’ totem

geplaatst.
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Het ondertekenen van het convenant, waarmee de participanten hun bereidwilligheid tot het verzorgen van de 

BijenTotem onderstrepen, wordt omlijst met een huiskamervoorstelling. Dit is een humoristisch en integer mini-

spektakel dat duidelijk maakt hoe hard het nodig is om de wilde bij op te vangen en te verzorgen. In het theaterstuk

komt ook praktische informatie aan de orde, zoals wat er van de verzorgers wordt verwacht. Een ludieke quiz peilt

de mentaliteit, het bewustzijnsniveau en de kennis van de samengekomen buurtbewoners tijdens de voorstelling.
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Voor nabijgelegen scholen is een educatief programma ontwikkeld om kinderen te leren wat ze direct in hun

dagelijks leven kunnen doen om de bijen en de planten te helpen. 

Het verzamelen van GFT en dit voeren aan de tijgerwormen is hier een belangrijk onderdeel van. De hosts krijgen

bakjes mee naar huis waarop staat wat wel en niet als compost kan dienen.
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Een totem als verbindend symbool van een gemeenschap komt in veel culturen voor. De BijenTotem gaat verder dan

de antropologische retoriek van magisch-religieus geloof en toewijding. Bij een BijenTotem komen buurtbewoners

daadwerkelijk samen. Zij dragen zorg voor een gemeenschappelijk object dat symbool staat voor de onlosmakelijke

band tussen mens en natuur en mensen onderling. Een waardevol element in de stad van de 21ste eeuw. 

Wanneer een BeeCare set (een totem en een (ondergronds) hotel) wordt geïnstalleerd gaat dit gepaard met een

passend muzikaal ritueel om het leven te vieren en de positieve betrokkenheid te versterken.
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De BijenTotem helpt vereenzaming van de stedeling tegen te gaan. Hoeveel mensen in de grote stad spreken hun

buren nog? Eenzaamheid is een stedelijk gezondheidsprobleem. Het veroorzaakt gebrek aan vertrouwen, waardoor

contact maken nog moeilijker wordt. BijenTotems passen in een ‘social design strategy’ voor de stedelijke samen-

leving. Isolatie tegengaan, een atmosfeer van vriendelijkheid scheppen en inwoners helpen zich te scharen rond

een positieve boodschap zijn mogelijke uitkomsten van het plaatsen van een BijenTotem.
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‘Who knows how to initiate spiritual and cultural transformations?’ BeeCare Amsterdam is sinds 2011 actief 

middels kunstinterventies in de openbare ruimte, symposia, filmavonden en artistiek en wetenschappelijk 

onderzoek. De activiteiten en het onderzoek zijn tot nu toe mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland, het

Prins Bernhard Cultuur Fonds, Stad Amsterdam, Amsterdam Stadsdeel West, Amsterdam Stadsdeel Oost, het

GWL terrein, De Alliantie, ABC Alliantie West, Groen en Doen, Rijkswaterstaat, het Fonds voor Oost, ANMEC en

NMA. Wij danken hen allen hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. 
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•Projecten en Campagnes:

•  Door-to-door folder verspreiden over ver-

schillen tussen de bijen en tussen de wespen

•  De RefuBee campagne in openbare ruimte

•  Lobby groenbeheer en lokale politiek 

aanpassing maai beleid

•  Biologisch imkeren met eigen honingbijen

•  Symposia 'Biologische Bijenteelt' 

en 'De Binnenstad als Natuurreservaat'

•  Verspreiden van 5 * Bee hotels

•  Jaarlijks Bijenfilmfestivals in de plaatselijke  

bioscoop

•  Guerrilla tuinieren, zaaien en planten met 

mensen in de buurt in alle seizoenen

•  Workshops over tuinieren en het maken van 

hotels bijen

•  Verspreiding van informatie via diverse 

media kanalen (kranten, digitaal)

•  'De GroentRaket' educatie project in 

tien scholen

•  Inspiratiesessies over zwermintelligentie voor 

topmanagers van Rijskwaaterstaat in het 

'Future Pollination Lab’



Stichting De Blinde Schilders heeft veel ervaring met het initiëren en produceren van hoogstaande kunstprojecten

op internationaal niveau, met veel verschillende beschermheren en -dames, supporters en sponsoren.

Het is een non-profit organisatie, geregistreerd bij de KvK sinds 1994.
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Patrons of projects

• Mrs. Irena Burkova, Director General, UNESCO, Paris.
• Prof.dr.ir. J.T. Fokkema, Rector Magnificus, TUDelft.
• Mr. Koichiro Matsuura, Director General, UNESCO, Paris.
• Mr. Anthon Frederiksen, Mayor of Ilulissat, Greenland.
• Prof.ir. K.f. Wakker, Rector Magnificus, TUDelft.
• Mag. Victor Klima, former Austrian Prime Minister.
• Mr. Jan Sawicki, former Director of Minister's Office at the Ministry of 
Transport and Maritime Economy, Poland.

• Mr. Andrzej Golas, former Mayor of the City of Krakow, Poland.

Advisors of projects:

• Mr. Janwillem Schrofer, former director of the Rijksakademie Amsterdam.
• Mr. Trevor Davies, director of Copenhagen International Theatre, intendant 

of Copenhagen Cultural Capital 1996 en Århus Cultural Capital 2017.
• Mr. Charles Esche, director Van Abbe Museum, Eindhoven.
• Mr. Jan Pronk, former Minister International Affairs, Minister of Housing, Spacial    
Planning and the Environment, prof. at International Social Studies, Den Haag.

• Mr. Coen Stork, former Dutch Ambassador, Amsterdam
• Mr. Paolo Bianchi, prof., curator and journalist for Kunstforum, Baden, CH
• Mr. Rob Docter, former director Berlage Institute, Rotterdam, 
• Mr. Bob Ursem, scientific director of the TU Delft Botanical Garden, Delft.
• Mr. Heiner Holtappels, former director Monte Video, Amsterdam
• Mr. Jeroen van der Sluijs, Ecologist, University of Utrecht, 
• Mr. Menno Reemer, Naturalis Leiden, 
• Mr. Gert de Jong, Amsterdam City Ecologist, 
• Mr. Oscar Vrij, chairman Bijenpark Amsterdam.

Recommenders of projects: 

• Mr. Marc van den Tweel, Director at Natuurmonumenten, NL. 
• Mr. Maas Goote, Director at IUCN, NL.
• Mr. Taeke Kuipers, Director at Stichting Hortus Botanicus, Amsterdam.
• Mr. Ole Bouman, Director of NAi, Rotterdam.
• Mr. Alex Adriaansens, Director V2, Rotterdam.
• Mr. Stephen Kovats, artistic director Transmediale, Berlin.
• Mrs. Hedy d'Ancona, former NL -Minister of Culture and euro-parliamentarian.
• Mr. Mr. John Sikalera, Coordinator KuruD’Kar Trust, Botswana.
• Mrs. Ute Braun, Regional Director, Agro Action Allemande, Haiti.

• Mrs. Els van der Plas, Director Premsela, the Netherlands Institute for Design 
and Fashion.

• Mrs. Helga Marx, Coordinator Cultural Programm, Goethe Institute, A’dam.
• Mrs. Emilie Randoe, Director Institute of Interactive Media and Institute of Informatics, 
HvA, Amsterdam.

• Mr. Frank Motz, Director ACC Galery Weimar, Germany.
• Mr. David de Waal, Ambassador for the Netherlands in Abu Dhabi, UAE.
• Dr. Hans van Zonneveld, Head Commission Sustainable Higher Education, NL.
• Mr. Andrzej Golas, Mayor of the City of Krakow, Poland. 
• Mr. Pavel Adamowicz, Mayor of the City of Gdansk, Poland.
• Mr. Wojciech L. Kolanczyk, Honorary Consul of the Netherlands in Gdansk, Poland. 
• Mrs. Gerdien Verschoor, Cultural Affairs of the Dutch Embassy, Warsaw, Poland. 
• Mr. Robert Palmer, Director of Brussels 2000, Belgium. 
• Mr. A. Mulder, Head responsible for Culture in the Province of Friesland.
• Mrs. Marijke Seresia, Director Gynaika, Belgium. 
• Mr. Kresten Due, Minister Counsellor at the Royal Danish Embassy in Brussels, Belgium.
• Prof. Jacek Purchla, Director of International Cultural Centre, Cracow, Poland. 
• Mrs. Monique Ruhe, First Cultural Attache for NL, Berlin, Germany.
• Mr. Geert Steendam, Director Flemish Cultural Centre, Pianofabriek, Brussels, Belgium.
• Mrs. Lone Leth Larsen, Director Danish Cultural Centre, Brussels, Belgium.
• Mr. Ed Bausch, Director Foundation Summer Podia, Leeuwarden, NL. 
• Mr. Bert Anciaux, Flemish Minister of Culture, Belgium.
• Mrs. E. Hennicot-Schoepges, Minister of Culture, Luxembourg.
• Mrs. Sabrina Zwach, Jugend 2000, Büro Weimar, Weimar, Germany.
• Mrs. Kleifeld, Arts Dep., Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, 
Erfurt, Germany.

• Mrs. Reményi Krisztina, Cultural Director of Hungarian Embassy and Cultural Centre in 
Prague, CZ. 

• Mr. Tabor Kiss, Ambassador at the Hungarian Embassy in Brussels, Belgium.
• Mr. Claude Frisoni, General Director of Agence Luxembourgeoise d'Action Culturelle, 
General Coordinator Luxembourg European City of Culture 1995, Luxembourg.

• Mr. Péter Máté, Director Autumn Festival, Budapest, Hungary.
• Mrs. Danica Jovovic Prodanovic, Director Belgrade Cultural Centre, Belgrade, Serbia. 
• Mrs. Odile Chenal, Director of Programmes, European Cultural Foundation, Amsterdam, 
• Mr. Panos Theodoridis, Director Org. European Cultural Capital Thessaloniki '97, GR.


