
                                     

Bijenimpuls Limburg 2017-2018 

KADERS REALISATIE BIJENOASE   

Doelstelling 

 De bijenoase is bedoeld als eyecatcher, om aandacht te vragen voor biodiversiteit. 

 Om mensen/organisaties te betrekken bij en bewust te maken van het belang van biodiversiteit en de 

Bij (HoningBij, Solitaire Bij, maar ook vlinders) in het bijzonder. Van de locatie organisatie verwachten 

we een actieve rol in organisatie, inrichting en communicatie.  

 De oase dient gerealiseerd te zijn voor 01-07-2018. 

Organisatie 

 De bijenoase wordt gerealiseerd in samenwerking met dorpsraden, groenorganisaties, agrariërs, 

imkers, scholen, gemeentes, etc.  

 Er is 1 aanspreekpunt voor het project. 

 Plattelandscoöperatie voorziet in advies en afstemming over het organiseren van een bijenoase, een 

advies en afstemming over de inrichting van de bijenoase. 

 Plaatsing van insectenhotel, borden en eventuele additionele aanplant wordt door de lokale organisatie 

uitgevoerd. 

Locatie 

 Er zijn geen vaste eisen gesteld aan de grootte, eigenaar of ligging van de oase. Per locatie wordt de 

geschiktheid vastgesteld. Het moet een openbare ruimte zijn in een (aanwezig/te creëren) natuurlijker 

gebied. Dit kan erg divers zijn (wijkpark, school, boerenerf, landschapsgebied, overhoek, 

natuurelement, noem maar op). 

Inrichting 

 Er wordt alleen in natura geleverd, er wordt geen geld overgemaakt.  

 Voor de inrichting van de bijenoase wordt door Plattelandscoöperatie een plan opgesteld. 

 Plattelandscoöperatie voorziet in levering van (niet in plaatsing): 

o Een informatiebord  

o Een bijenhotel  

o Bordjes “bijeen voor bijen Limburg” voor personen uit betrokken organisaties. 

o Bordjes “vriendjes Bijeen voor Bijen voor plaatsing bij scholen/jeugdorganisaties. 

o Optioneel; samen met imker(s) vanuit dorp een bijenkast. 

 Voor kosten van extra aanplanting of overige zaken in de bijenoase wordt door Plattelandscoöperatie 

een verzoek ingediend bij de gemeente. Het is van belang de gemeente vroegtijdig te betrekken. Ook in 

relatie tot andere plannen binnen de gemeente met de beoogde locatie, die elkaar kunnen versterken. 

 Voor eventueel zaaigoed wordt gebruik gemaakt van inheemse planten en dit kan de 

Plattelandscooperatie tot een bepaalde hoeveelheid beschikbaar stellen. 

Beheer 

 De bijenoase dient voor minimaal 5 jaar onderhouden te worden. Hierover worden beheerafspraken 

vastgelegd in een beheerovereenkomst. Een van de partijen dient zich hieraan te verbinden. 



                                     

Communicatie 

 Communicatie over de realisatie en opening van de bijenoase is  een belangrijke doelstelling bij de 

realisatie van de bijenoase. 

 De oase wordt officieel geopend door de lokale organisatie. De betrokken partijen verzorgen de opening 

en communicatie hierover.  De Plattelandscoöperatie zal hierbij adviseren indien wenselijk. 

 Samen met de Bijenvereniging zal ook informatie op te vragen zijn bij de Plattelandscoöperatie om op 

scholen te gebruiken, dus zogenaamde lesbrieven die gecreëerd worden vanuit de 

imkervereniging. 

 

 


