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FORMAT VOOR INITIATIEVEN ihkv de nationale BIJENSTRATEGIE  

Waterschap De Dommel – Noord Brabant 

datum 26 oktober 2017 

 
BeeDeals (CLM/ Eric Hees) 

Doel:   uitvoeringsplan 2014-2016 voor Goede bijenpraktijken: ‘Ketens gaan voor bijen’. 
Samen met een groot aantal ketenpartijen wordt gewerkt aan verbetering van de 
leefomgeving van de bijen. Thema’s: biodiversiteit en wisselwerking landbouw en 

natuur 
Partners:  

Jumbo, The Greenery, aangesloten groente- en fruittelers, Brabant Water, Dunea, 
de gemeenten Oss, Alphen aan den Rijn, Deventer en de Kromme Rijngemeenten, 
de waterschappen De Dommel, Brabantse Delta, Aa en Maas, Rijnland, Stichtse 
Rijnlanden, Drents Overijsselse Delta, Rivierenland en Scheldestromen, de Triodos 
Foundation en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en de Stichting van 

der Hucht Beukelaer. Van Dijke Zaden sponsort Bee Deals met bijenmengsels, 
biologische bloembollen worden gesponsord door Christall i.s.m.de BDImkers. 
Biobest sponsort met de Flying Docters veldproef. 

Status/stand van zaken: BeeDeal BUULDER AA  WATERSCHAP DE DOMMEL –GEM. 

CRANENDONCK – IMMENHOF - TELERS 
Waterschap De Dommel, de gemeente Cranendonck, drinkwaterbedrijf Brabant 

Water, de agrarische natuurvereniging, de imkerslocatie Immenhof en enkele 
akkerbouwers en loonwerkers maken in hun Bee Deal afspraken over de inrichting 
van akkerranden en natuurterreintjes langs de Buulder Aa met bijenhotels, 
bloeiende mengsels en bomen/heesters. Akkerbouwers zaaien bloeiende 
groenbemesters in. 

Duur / Looptijd: 2014-2016 en verder 

 

Burgerinitiatief Food4Bees (stichting Food4Bees/ Eric Sessink) 
Doel: Het ontplooien en ondersteunen van activiteiten met het oog op behoud en 

uitbreiding van natuurlijk leefmilieu voor pollen- en nectaretende insecten. 
Thema’s : Biodiversiteit, wisselwerking landbouw en natuur en gehouden 
(honingbijen) 

Partners en ambassadeurs:  
Vlinderstichting, Waterschap De Dommel, Brabantse Milieufederatie, provincie 
Noord Brabant, ZLTO, HAS hogeschool, Nederlandse BijenVereniging 

Status: http://www.food4bees.com/PROJECTEN 

Food4Bees werkt volgens het principe van celvermeerdering. Per regio wordt een 
cel opgericht die locale initiatieven neemt. Als een regio voldoende 
organisatiekracht heeft dan assisteert de Stichting bij het opzetten van een nieuwe 
kring. 

 Duur: doorlopend 
 

Stimuleren van agrarisch natuurbeheer (Collectief Midden Brabant/ Peter Kerkhofs) 
Doel : versterken biodiversiteit en vermindering bestrijdingsmiddelengebruik/drift.  

Thema Wisselwerking land en natuur 
Partners: 7 agrarisch natuurvereniging in koepel van Collectief, Provincie Noord Brabant 
en Waterschap De Dommel; 

 Status/stand van zaken:  
Waterschap werkt actief samen met agrarische ondernemers om akkerranden aan 

te leggen langs watergangen (website ANLBbrabant.nl). 
De blauwe diensten hebben betrekking op het creëren van bufferzones (3 tot 6 
meter breed) langs waterlopen om uitspoeling van meststoffen en drift van 

bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater te beperken. Hiermee dragen 
blauwe diensten bij aan een verbetering van de biodiversiteit en aan een 
verbetering voor de waterkwaliteit in landbouwgebieden. Vanaf 2016 zijn voor 
periode van 5 jaar op 80 ha beheerpakketten akkerrand afgesproken. Ook wordt er 

onderling kennis uitgewisseld op informatieavonden en cursus randenbeheer door 
ANV Kempenland 

 Duur: GLB periode 2020 
Mijlpaal: uitbreiding beheerpakketten, zoals meer bloemrijke zaadmengsels en 
bodempakketten  
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Bevorderen eigen terreinen bijenvriendelijker in te richten en te beheren (Ineke Barten 

/ Waterschap De Dommel) bestaande inzet  
Doel: versterken biodiversiteit en bewustwording medewerkers. Thema: biodiversiteit  
Partners: nvt 

Status/stand van zaken: - bij aanleg EVZ wordt rekening gehouden met aanplant om 
voedselaanbod gedurende de hele vliegperiode van bijen (feb-okt) te verbeteren; - 
inzaaien van kruidenrijk en bloeiend grasland langs waterlopen/overhoekjes en op rwzi-

terreinen (jaarlijks ongeveer 5 ha); - aangepast maaibeheer (na zaadzetting; het beheer is 

afgestemd op bloemen ed. en vastgelegd in Beheer- en Onderhoudsplannen van rwzi 
terreinen), - monitoring ingezaaide akkerranden en bermen. In de zomer van 2016 is een 
monitoringsonderzoek (50 locaties) uitgevoerd naar de effectiviteit bloemrijke 
bijenmengsels; - plaatsen bijenhotels (rwzi Soerendonk, Biest Houtakker en kantoortuin 

Boxtel, rwzi Tilburg Noord (voornemen); - aanleg voedselbos Den Food Bosch en 
kantoortuin Boxtel (voornemen) 
Duur / Looptijd: vanaf 2013 -  
Mijlpalen: plaatsen insectenhotel terrein Tilburg Noord/energiefabriek 2018, aanplant 
voedselbos (winter 2017/2018) 

 

Bloemrijke dijk (Peter Glas/ Waterschap De Dommel) 
Doel: De algemene doelstelling van de onderscheiding is de bevordering van Bloemrijke 

Dijken in Nederlandindien mogelijk koppelen aan een thema binnen de strategie. Thema: 
biodiversiteit 
Partners: onderscheiding ontvangen Stichtse Rijnlanden, Wetterskip Friesland, Aa en 
Maas?? 

Status/stand van zaken :  
Watergraaf Peter Glas wil dat de komende jaren meer en meer dijken in Nederland in het 
voorjaar en de zomer bekleed zijn met een bloemrijke vegetatie. De "Flowerpower Dijk" 
ofwel de "Bloemrijke Dijk" moet worden gestimuleerd. Om dit vorm te geven heeft Peter 

Glas een onderscheiding in het leven geroepen Pro Flora et Securitate. Tot nog toe zijn een 
aantal dijken/waterschappen gehonoreerd met de onderscheiding. 
Duur / Looptijd: jaarlijks vanaf 2016 
Mijlpalen:  

 

Meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant (Provincie Noord Brabant/ Robby van 

Ruremonde) 

 Doel:  
Het doel van het Meerjarenprogramma is het leefgebied van de bij te verbeteren en kennis 

te ontwikkelen. Daarmee wordt de economische en ecologische functie van de bij 

versterkt. Thema’s : biodiversiteit, wisselwerking landbouw en natuur, gehouden 

(honing)bijen 

Partners: BMF, Brabants Landschap, Brabants Particulier Grondbezit, Brabantse 

Waterschappen, HAS Den Bosch, Nederlandse Bijenvereniging, Provincie Noord-Brabant, 

St. Food4Bees, Vlinderstichting en ZLTO. 

Status: Een brede coalitie van partijen die het Meerjarenprogramma hebben 

onderschreven, neemt de uitvoering ervan voor rekening. Een werkgroep, 

samengesteld uit deze partners, zal de voortgang bewaken en de jaarlijkse 

prestaties monitoren.  Accent voor waterschappen in dit programma ligt op pijler 1 

(terugdringen gewasbeschermingsmiddelen- via lopend programma ‘Schoon Water voor 

Brabant’) en pijler 3 (voedselaanbod en biodiversiteit). 

Duur/ Looptijd: 2015 tot 2018; Met de uitvoering van het Meerjarenprogramma 

Bijenimpuls voor Brabant is een provinciale investering gemoeid van in totaal €750.000. 


