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Gegevens gevraagd voor natuurgebieden in Overijssel

Kopie van een brief aan de NEV

Deze toename kan grotendeels worden verklaard door de kritische houding van Natuurmonumententen aanzien

van bijenbeheer in Overijssel. Mede hierdoor, maar natuurlijk ook door de onderzoeksresultaten die vermeld

staan in het rapport “Wilde bijen in terreinen van Natuurmonumenten"zijn we van plan hier voor beleid te

ontwikkelen. Er zal een standpunt moeten komen met daarin een maximumaantal bijenkasten per hectare.

Afhankelijk van het terreintype kan het maximum omhoog worden geschroefd of zelfs helemaal geen

bijenkasten worden toegelaten.

Helaas ontbreekt het ons aan verspreidingsgegevens van wilde bijen in onze terreinen. Voor de onderbouwing

van ons standpunt is informatie gewenst over het voorkomen van wildebijen in onze terreinenen de mate van

kwetsbaarheid van deze wildebijen.“

Peter Koomen heeft het Landschap Overijssel verwezen naar de databestanden van EIS.

Diegenen van onze sectie, die gegevens hebben over wilde bijen in de terreinen van het

Landschap Overijssel, die niet zijn opgenomen in de ElS-bestanden, vragen wij hun gegevens

op te sturen naar; Landschap Overijssel, Huis ‘De Horte’ Poppenallee 39, 7722 KW Dalfsen.

Meer gegevens over de gemeente waarin deze terreinen liggen en de coördinaten kunnen bij

de redactie opgevraagd worden.

Het gaat hierbij om de volgende terreinen:

“In navolging van Natuurmonumentenwil Landschap Overijssel zich ook beraden over het te voeren beheer ten

aanzien van het plaatsen van bijenkasten in onze reservaten.

De afgelopen jaren is er een toename van het aantalaanvragen om bijenkasten binnenonze terreinen te plaatsen.

Aamsveen Beerze Bergvennen

Boekelo Boeterveld BuitenlandenLangeholte

Dal van de Mosbeek De Horte De Hunenborg

De Tatums De Wildernis Eik Weldam

Grimberg Groot Brunink Haarlergrafveld

Hegeveld Hof Espelo ’t Holthuis

Kattenhuizen Kuiperberg Lemelerberg

Luttenberg Mandergrafveld Markelose bos

Molenveld Oude Schipbeek Reestdal

Regge / Nijverdal Smalenbroek Smoddebos

Soeslo Teesinkbos Vasserheide en -grafveld

Vlierbosje op de Usseler Es Wierdense Veld Zandstuve


