Pronkstukken
in het buitengebied

Het jaar 2012 is het jaar van de bij. De bij is één van de belangrijkste
bestuivers van onze voedselgewassen. Het jaar van de bij moet
mensen bewust maken van het feit dat het slecht gaat met de bij en
dat wij als mensen kunnen helpen om het voortbestaan van de bij te
garanderen door meer diversiteit in beplanting toe te passen.
Het bevorderen van de dracht en biodiversiteit in uw gebied
kan dan als voorbeeld dienen voor andere gebieden in Nederland.
Om het belang van dit project onder aandacht te brengen, zijn
zogenaamde ‘Pronkstukken’ ontworpen die sterk inspelen op het
bevorderen van de dracht en de biodiversiteit.
Voor het landelijk gebied zijn Pronkstukken ontworpen die het
Twentse landschap verbeelden. Elk pronkstuk heeft een eigen
thema; een onderdeel uit het Twentse landschap. Binnen deze
Pronkstukken kunt u genieten van de bloeiende beplanting en
een ecologische omgeving. De thema’s die terugkomen in de
Pronkstukken zijn bomenrijen, microreliëf, houtwallen, boomgaard en
landbouwgewassen.

Contact

Versterking van de dracht en biodiversiteit
ten behoeve van de (wilde) bij
LANDELIJK GEBIED

Wilt u meer informatie over de biodiversiteit en bijendracht in en
rondom Haaksbergen en St. Isidorushoeve of wilt u eventueel een
bijdrage leveren, dan kunt u contact opnemen met de hieronder
genoemde personen.
René Pruysers, imkervereniging ABTB afdeling St. Isidorushoeve
Telefoon:
074-3494660
E-mail:		
rmwa.pruysers@kpnmail.nl
Jos Steintjes, imkervereniging De Heidebloem, onderdeel van NBV
Telefoon:
074-3575409
E-mail:		
jsteintjes@home.nl

VOORPAGINA

Het project “Versterking van de dracht en biodiversiteit ten behoeve
van de (wilde) bij” is tot stand gekomen middels een samenwerking
van de Imkersvereniging De Heidebloem en Imkersbond ABTB
afdeling St. Isidorushoeve met de Belangengemeenschap St.
Isidorushoeve, De Groene Kennispoort Twente, Gemeente
Haaksbergen, Landschap Overijssel, Van Hall Larenstein en AOC
Oost.
Opdrachtgevers zijn imkerverenigingen ABTB St. Isidorushoeve en
De Heidebloem.
Opdrachtnemer is adviesbureau Larenstein bestaande uit:
Michiel van Boekel, Jelmar Brouwer, Sam Buitenhuis, Mark ter Hofte,
Wendy Lenders, Gido van Lier, Paul Plambeck, Gilbert de Ronde, en
begeleidend docent Jack Martin en docent/ecoloog Dick van Dorp

Imkervereniging
De Heidebloem
onderdeel van NBV

Afdeling St. Isidorushoeve

Landelijk gebied

‘Versterking van de dracht en biodiversiteit ten behoeve van de
(wilde)bij’, een project dat inspeelt op het voortbestaan van de bij.
Het doel van dit project is het verbeteren van de biodiversiteit en de
dracht van bijen in St. Isidorushoeve en omgeving.
Uw tuin of erf is van groot belang voor het verbeteren van de
biodiversiteit in uw omgeving. Tuinen en erven zijn namelijk goed
bereikbaar voor veel insecten, zoals bijen. Wanneer u uw tuin of erf
met de juiste planten inricht, dan zal dit zeker worden gewaardeerd
door bijen, vlinders, hommels en andere bloembezoekende insecten.
En niet alleen deze insecten, maar ook u zelf kunt genieten van de
planten die zorgen voor een lange periode met bloei.
In deze brochure vind u informatie over biodiversiteit en bijendracht
en hoe u kunt helpen dit te verbeteren. Daarnaast wordt advies
INLEIDING
gegeven voor het beheren van
landschappelijke elementen op uw erf
biodiversiteit,
dracht en tot stand koming project
of rondom
uw landbouwgronden.

Erven

Heeft u een woning met een tuin of erf in het landelijk gebied, dan
kunt u een bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit in uw
omgeving.
Voor erven in het landelijk gebied (buiten de bebouwde kom) kent
Landschap Overijssel de regeling ‘Streekeigen Huis en Erf’. Deze
regeling biedt niet alleen subsidies aan voor aanpassingen aan het
huis, maar ook voor de aanleg en het onderhoud van karakteristieke
beplanting.
Binnen dit project is samengewerkt met Streekeigen Huis en Erf
om een advies te geven voor erven. Dit advies is voortgekomen uit
de visie om het Twentse erf een ‘nieuw jasje’ te geven, waarbij de
karakteristieke elementen behouden blijven, maar waarin soorten
worden toegepast die bevorderend zijn voor de biodiversiteit en
dracht rondom St. Isidorushoeve.
Elementen die zijn opgenomen in het advies zijn het
geriefhoutbosje, de houtwal/singel, de solitaire boom, de boomgaard,
de laan en de haag. Wanneer u een van deze elementen bezit of er
graag een op uw erf zou willen hebben, dan kunt u in aanmerking
komen voor een subsidie. Hiermee kunt u bijdragen aan de
verbetering van de biodiversiteit en bijendracht in uw woonomgeving.
Ook kunt u de brochure van het stedelijk gebied aanvragen.
Hierin vind u een beknopte lijst van plantsoorten die helpen om de
bijendracht te verbeteren. Voor meer informatie over de regeling
Streekeigen Huis en Erf of over plantsoorten kunt u contact opnemen.

Landschappelijke elementen

Het gebied rondom St. Isidorushoeve bestaat grotendeels uit
landbouwgronden. Als afscheiding zijn er rond deze landbouwgronden vaak houtwallen of singels aanwezig. Deze lijnvormige
‘groenelementen’ hebben veelal een historische waarde en zijn
bepalend voor de beleving van uw landschap.
Wanneer u houtwallen of singels op uw grond heeft liggen,
dan kunt u door middel van een aangepast beheer helpen aan het
verbeteren van de biodiversiteit en de dracht van bijen, vlinders,
hommels etc. Dit beheer komt voort uit de visie om de kenmerkende
houtwallen en singels te behouden, maar door middel van aangepast
beheer ruimte te creëren voor soorten die de biodiversiteit en
bijendracht bevorderen.
In het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van 2013 wordt de
verplichting gesteld dat 7% van het oppervlakte aan agrarische
bouwlanden een natuurlijke functie moet krijgen.
Om in te spelen op dit beleid is het toepassen van bloemrijke
akkerranden een goede oplossing. Bloemrijke akkerranden bieden
voedsel voor (wilde)bijen en andere bloembezoekende insecten.
Daarnaast zorgen akkerranden voor biologische bestrijding; dat
wil zeggen dat vogels en insecten die in de akkerranden leven
de ongewenste organismen op het landbouwgewas bestrijden.
De akkerranden gaan ook de uitspoeling van mest tegen, wat de
vervuiling van het oppervlaktewater tegen gaat.
Het beleid wil ook dat bedrijven met meer dan 3 hectare
landbouwgrond minimaal drie gewassen gaan verbouwen. Een
economisch verantwoorde keuze zou koolzaad kunnen zijn. Dit
gewas verbeterd de grondstructuur en wordt gebruikt voor de
productie van biobrandstof. Daarnaast is de plant een goede
voedselbron voor bijen.
De bermen in het gebied zijn naast de particuliere gronden een grote
kans voor het verbeteren van de biodiversiteit. In de huidige situatie
worden de bermen te vaak en/of op verkeerde momenten gemaaid.
Hierdoor krijgen verschillende kruidachtigen weinig kans om te
overleven. In de visie wordt gestreeft naar een ecologischer beheer,
waarbij deze plantsoorten vrij kunnen bloeien om zo een bijdrage te
leveren aan de bijendracht.

