
De Bijenbeweging Overijssel is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, 

Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkervereniging Nederland. De  

Bijenbeweging Overijssel is aangesteld voor 3 jaar om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren. 

Daarvoor stimuleren wij nieuwe initiatieven, ondersteunen we bestaande bijen-initiatieven en verbinden 

initiatiefnemers met elkaar. 

Voor algemene vragen neem contact op met:
Livia Leysen  
Natuur en Milieu Overijssel 
Mail: leysen@natuurenmilieuoverijssel.nl 

Telefoon: 038-4250976 

Juni, 2018

Tover jouw grond om tot 

de Bijenweging Overijssel helpt



Bijen hebben het moeilijk in Overijssel, net als in de rest van Nederland overigens. Dat geldt 
voor honingbijen, maar met name ook voor wilde bijen. EIS Kenniscentrum Insecten deed 
recent onderzoek naar de bijen in Overijssel. De trends, karakteristieke soorten en belangrijke 
gebieden worden vermeldt in het rapport De bijen en dagvlinders van Overijssel (J.T. Smit, 
R.H.A. van Grunsven, 2017). Uit het onderzoek blijkt dat 54% van de soorten die in Overijssel
voorkomen is afgenomen. Bij 14% heeft dat zelfs geleid tot een (mogelijk) verdwijnen uit de 
provincie. En, voor 17 bijensoorten heeft Overijssel een groot landelijk belang en hiermee ook 
een zekere verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van deze soorten in Nederland.

Help de bijen
Natuurterreinen, landgoederen, agrarische gebieden, oevers en bermen kunnen veel betekenen voor 
bijen in Overijssel. Met de juiste aanplant, inrichting en beheer creëer je gunstige omstandigheden 
voor bijen en vele andere nuttige insecten. Kijk daarbij vooral ook naar strategisch plekken die veel 
kunnen opleveren. De Bijenbeweging biedt je de helpende hand. Je kunt gebruik maken van onze 
Bijenhelpdesk voor een maatwerkadvies. En ook is het mogelijk een uitvoeringsbudget aan te vragen 
voor de aanleg van een bijenidylle.

Maatwerkadvies via de Bijenhelpdesk
De Bijenhelpdesk biedt maatwerkadvies over
het goed en effi ciënt inplannen en uitvoeren
van maatregelen en initiatieven voor 
bijvriendelijkgroenbeheer. De Bijenhelpdesk 
bestaat uit specialisten van EIS kenniscentrum
insecten en de Vlinderstichting. Op basis van
een veldbezoek en overlegmomenten met
jou schrijven zij een notitie over inrichting,
beheer- en beschermingsmaatregelen, 
eventueel voorzien van ingetekende maatregelen
op de kaart. De kosten bedragen 500 Euro
per advies. 

Voor een aanvraag maatwerkadvies neem
contact op met:

John Smit van EIS
Kenniscentrum Insecten.
Mail: john.smit@naturalis.nl 
Telefoon: (071) 7519359.

Uitvoeringsbudget voor een bijenidylle
De Bijenbeweging Overijssel werkt nauw
samen met het landelijke project Nederland
Zoemt. Vanuit dit project is er uitvoeringsbudget
beschikbaar om een bijenidylle aan te leggen. 
De bijdrage is 25% van de totale begroting met 
een maximumbijdrage van 1500 Euro per locatie. 
We vragen hiervoor een korte planbeschrijving 
te maken, voorzien van een toelichtende kaart. 
In het plan aandacht voor: inzaaien en aanplant 
van bijvriendelijke, inheemse bomen en struiken,
creëren van nestgelegenheden, bijvriendelijk
beheer dat bijdraagt aan behoud van de bijenidylle 
voor tenminste 10 jaar. Tot slot is samenwerken 
met ten minste een andere partij als bijvoorbeeld 
imkers, natuurorganisaties of bewonersgroep 
een vereiste.  

Voor een aanvraag uitvoeringsbudget 
bijenidylle neem contact op met:

Annemarie Kamerling 
Landschap Overijssel
Telefoon: (0529) 408411 
Mail: annemarie.kamerling@landschapoverijssel.nl


