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Juni 2017 is het driejarig project Bijenbeweging Overijssel van start gegaan. Doel 
van het project is dat een grote, levendige beweging van samenwerkende bijen-
initiatiefnemers ontstaat, die samen de leefomstandigheden van bijen in Overijssel 
verbeteren. Daarbij hebben we initiatiefnemers nodig uit alle hoeken van de 
samenleving; van particulieren tot bedrijven en van overheden tot maatschappelijke 
organisaties. De aankomende jaren organiseren we diverse activiteiten om  
bestaande bijen-initiatieven te ondersteunen, initiatieven met elkaar te verbinden en 
nieuwe initiatieven te stimuleren. De Bijenbeweging Overijssel is een samenwerking 
van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS 
Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkerverenigingen NBV, ABTB en ANI. 

Om een indruk te krijgen van wat er nu al aan bijen-initiatieven worden 
georganiseerd in Overijssel, hebben we voor de zomervakantie de enquête Op de 
bres voor bijen uitgezet.  In dit rapport leest u de belangrijkste resultaten, conclusies 
en aanbevelingen van dit onderzoek. Gelijktijdig is ook door EIS Kenniscentrum voor 
Insecten onderzoek gedaan naar de bijenfauna van Overijssel.1

AANLEIDING

1  Smit, J.T. (2017). De bijenfauna van Overijssel: trends, karakteristieke soorten en belangrijke gebieden.  
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Gedurende 2 maanden hebben respondenten de enquête kunnen invullen. Om 
zoveel mogelijk initiatiefnemers van bijen-acties in Overijssel de enquête ‘te 
vinden’, hebben we verschillende middelen ingezet en het gehele netwerk van 
LTO, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, provincie Overijssel, EIS en 
imkerverenigingen gebruikt. Mensen zijn benaderd met bijvoorbeeld verschillende 
grote mailingen naar het netwerk van Landschap Overijssel, Natuur en Milieu 
Overijssel en Imkerverenigingen, er zijn berichten en artikelen in verschillende 
nieuwsbrieven en op sociale media geplaatst. De respons liep goed, waardoor 
besloten is om alleen heel beperkt en gericht reminders te sturen. De respons 
bedraagt 288. Vertaalt naar de directe mails met verzoek de enquête in te vullen 
(1195) is dit een respons van 24%. In bijlage 1 vind je een exacte weergave van 
ondernomen acties. 

1  |   Inspanningen 
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2.1 Aantal respondenten

Er zijn 288 enquêtes ingevuld. Daarvan hebben er:
•  207 respondenten bijen-acties uitgevoerd (72%)
•  55 geen bijenacties uitgevoerd (19%)
•  26 nog geen bijenacties uitgevoerd, maar hebben wel 

plannen (9%)
Bij vraag 5 (op welk specifiek terrein bijen-acties 
worden uitgevoerd) geeft slechts 58 aan (nog) geen 
bijen-acties uit te voeren. Hierdoor is het aantal 
respondenten dat de rest van de vragenlijst invult: 230. 

De respondenten laten zich in een paar groepen 
indelen. Er is gekozen voor de volgende indeling: 
gemeenten (n=23), imkers en bijen verenigingen 
(n=30), Lokale natuurorganisaties (n=42), agrarische 
bedrijven (n=16), groene/hoveniersbedrijven (n=9), 
bedrijven (n=6), maatschappelijke organisaties 
(n=13), lokale groepen (n=22), waterschappen en 
natuurorganisaties (n=18), particulieren/overigen 
(n=109). Zie voor een uitgebreide analyse van de 
groepen bijlage 2. Aangezien labeling achteraf 
gedaan is door de onderzoeker, kunnen respondenten 
eventueel in een onjuiste groep beland zijn. Bij 
grote aantallen (meer dan 30 respondenten per 
groep) zal dit voor de resultaten weinig uitmaken in 
tegenstelling tot kleinere groepen.  Zie in het kader 
‘Respondentengroepen uitgelicht’ de meest prominente 
resultaten. 

2.2.  Inzicht in de gebieden waar bijenacties 

plaats vinden 

In wat voor gebieden hebben de 

respondenten bijenacties uitgevoerd?

•  54 respondenten (23%) hebben acties uitgevoerd op 
openbare, gemeentelijke grond 

•  104 respondenten (45%) hebben acties uitgevoerd op 
particuliere grond/tuinen

•  12 respondenten (5%) hebben acties uitgevoerd op 
bedrijventerreinen

•  22 respondenten (10%) hebben acties uitgevoerd in 
recreatie/natuurgebieden

•  39 respondenten (17%) hebben acties uitgevoerd op 
agrarische grond

Welke combinaties van gebieden zijn er?

•  De 54 respondenten die op openbare, gemeentelijke 
grond actief zijn, daarvan is 43% ook elders actief

•  De 104 respondenten die actief zijn op particuliere 
grond, daarvan is 26% ook elders actief

•  De 12 respondenten die actief zijn op 
bedrijventerreinen, daarvan is 83% ook elders actief

•  De 22 respondenten die actief zijn in recreatie- en 
natuurgebieden, daarvan is 50% % ook elders actief 

•  De 39 respondenten die actief zijn in agrarisch gebied, 
daarvan is 49% ook elders actief

2  |   Inzicht in de respondenten

 

Grond types Totaal Openbaar Particulier Bedrijventerrein Natuur en recreatie Agrarisch

Openbaar 54  10 4 3 6

Particulier 104 10  4 3 10

Bedrijventerrein 12 4 4  2 0

Natuur en recreatie 22 3 3 2  3

Agrarisch 39 6 10 0 3 

Tabel 1: Overzicht van combinaties van gebiedstypes 
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Er hebben 14 gemeenten aangegeven dat 
zij bijen-acties uitvoeren, vooral op eigen 

gemeentelijk terrein met de nadruk op het inzaaien 
met bloemenmengsel en een gevarieerde aanplant 
bomen en struiken. De acties zijn vaak gekoppeld 
aan beleid en soms specifieke projecten als het 
Patrijzenproject, Groene Loper of Twente Bloeit. Het 
gaat veelal om meer dan 2 hectare en is het een 
activiteit die men al langer doet en ook mee door wil 
gaan. Bij de meeste gaat het om of een klein aantal 
betrokken mensen (1-5) of juist  grotere aantallen 
(meer dan 20 personen). Er wordt veel samengewerkt 
met natuurorganisaties en scholen.   

Er hebben 21 imkers(organisaties) aangegeven 
dat zij bijen-acties uitvoeren, vooral op particulier 

terrein. Het inzaaien met bloemenmengsel is ook 
hier de meest genoemde actie.  Bij de meesten gaat 
het om minder dan een halve hectare, is een klein 
aantal mensen betrokken (1-5) en is in bijna de helft 
sprake van een breder project, al laten de toelichtende 
antwoorden wel zien dat dit waarschijnlijk geflatteerd 
is. Samenwerking is er vooral met gemeente, 
natuurorganisaties en scholen. 

Er hebben 34 lokale natuurorganisaties 
aangegeven dat ze bijenacties uitvoeren, vooral 

op openbare en particuliere grond. Ook hier is het 
inzaaien met bloemenmengsel het meest populair. 
Bij de meeste acties gaat het om een oppervlakte van 
½-1 hectare, meerjarig project, het aantal betrokken 
mensen is klein (1-5) en samengewerkt wordt vooral 
met gemeente, natuurorganisaties, TBO’s en scholen. 
De helft van de respondenten geeft aan dat de acties 
onderdeel uitmaken van een breder project. 

Er hebben 13 agrariërs aangegeven dat ze 
bijenacties uitvoeren, bijna uitsluitend op 

agrarische grond. Aanleg van kruidenrijk grasland, 
hooiland of akkerranden is het meest genoemd. Bij de 
helft gaat het om meer dan 5 hectare. Verschillende 
agrariërs waren actief binnen een project van 
Landschap Overijssel. Het aantal betrokken is klein (1-
5). 

Er hebben 7 groene/hoveniersbedrijven 
aangegeven dat ze bijenacties uitvoeren. 

Voornamelijk op particuliere grond. Belangrijkste acties 
zijn de aanplant van gevarieerde bomen en struiken, 
inzaaien bloemenmengsel en het bewust achterwege 
laten van chemische bestrijdingsmiddelen. De grootte 
van het gebied is tussen de ½ en 1 hectare en men is 
vaak al jaren zo bezig. Aantal betrokken is klein (1-5) en 
samenwerking is er vooral met gemeente. 

Er hebben 12 natuurorganisaties, waaronder ook 
water gerelateerde organisaties, aangegeven 

dat zij bijenacties uitvoeren, vooral in recreatie- en 
natuurgebieden. Meest genoemde interventies zijn: 
het inzaaien met bloemzaadmengsels, het plaatsen 
van bijenhotels/kasten en achterwege laten van 
chemische bestrijdingsmiddelen. De grootte van het 
gebied verschilt sterk en men is vaak al jaren zo bezig, 
meestal is er sprake van een breder project. Het aantal 
betrokkenen is minder dan 10 en samenwerking is er 
vooral met Er hebben 34 lokale natuurorganisaties 
bijenacties uitgevoerd op alle terreintypes, maar het 
meest op particuliere en openbare grond. De acties zijn 
ook divers. Veel genoemd zijn: gevarieerde bomen en 
struiken aanplant, inzaaien bloemenmengsel, plaatsen 
van bijenkaste of bijenhotels en bewust niet gebruiken 
van chemische bestrijdingsmiddelen. De oppervlakte 
ligt tussen de ½ en 1 hectare, er is veelal sprake van een 
breder project dat men al langer uitvoert. Het aantal 
betrokken ligt tussen de 1-5. Samengewerkt wordt er 
met gemeente, TBO’s en scholen.  

Van de 6 geïdentificeerde bedrijven hebben er 
3 bijenacties uitgevoerd op bedrijventerreinen 

(2), in natuur of recreatiegebieden (1) en in agrarisch 
gebied (1). Dit levert te weinig informatie op om iets 
te zeggen over trends. Alhoewel bedrijven dus weinig 
gereageerd hebben, zijn er door andere respondenten 
wel diverse acties gemeld op bedrijventerreinen (12x). 

RESPONDENTENGROEPEN UITGELICHT
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Er hebben 14 lokale groepen bijenacties 
uitgevoerd in voornamelijk openbaargroen en 
op particulier terrein op percelen kleiner dan een 
½ hectare. De meeste acties betreffen: inzaaien 
bloemenmengsel, voorlichting en educatie en een 
gevarieerde aanplant van bomen en struiken. In 
ongeveer de helft van de gevallen gaat het om een 
eenmalige actie, wel gekoppeld aan een breder project 
en met 1-10 mensen. Het meest wordt samengewerkt 
met gemeenten en TBO’s. 

Er zijn bijenacties gemeld door 78 particulieren. 
Vrijwel uitsluitend op particulier terrein en in een 

gebied kleiner dan ½ hectare.  De meest genoemde 
interventies zijn: bewust nalaten gebruik chemische 
bestrijdingsmiddelen, aanplant bomen en struiken, 
aanplant voorjaarsbollen en inzaaien bloemenmengsel. 
De bijenacties worden vaak al jaren uitgevoerd, bij 
iets meer dan de helft ongeveer de helft  binnen een 
breder project. Het aantal betrokkenen is klein (1-5). 

Bij hde helft is geen sprake van een breder project. 
Samenwerking is er meestal met niemand, soms met 
een (lokale) natuurorganisatie. 

Er hebben 11 maatschappelijke organisaties 
bijenacties gemeld. In bijna de helft gaat het 

om acties op openbare grond. De meest genoemde 
acties zijn: inzaaien met bloemenmengsel, plaatsen van 
bijenkasten/hotels en het bewust achterwege laten van 
chemische bestrijdingsmiddelen. Het gaat veelal om 
kleinschalige acties, van minder dan een halve hectare, 
met 1-5 personen. De acties worden al meerdere 
jaren uitgevoerd en het gaat om bredere projecten. 
Het meest wordt samengewerkt met gemeente, 
natuurorganisaties en scholen.  

RESPONDENTENGROEPEN UITGELICHT
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2.3. Inzicht in behoeften respondenten  

Bijna 50% van de respondenten is op zoek naar goede 
voorbeeld activiteiten en 22% zoekt (nieuwe) mensen/
organisaties om mee samen te werken. Informatie/
kennis over bijen en strategie (effectiviteit) scoren 
respectievelijk 17 en 16%. In de grote categorie anders, 
ongeveer 12 reacties met een financiële hulpvraag 
(inclusief verstrekken bloemzaadmengsels), 15 vragen 
voor advies, ondersteuning en tips voor succesvolle 
acties en 10 vragen die betrekking hebben op 
voorlichting, communicatie en lobby. Bij deze laatste 
gaat het bijvoorbeeld over (grote) campagnes richting 
bewoners en gemeenten.   

Behoefte aan informatie?
Het merendeel (90%) van de respondenten is 
geïnteresseerd in de resultaten van de enquête en 
informatie die betrekking heeft op het bijen-project. 
Hiermee heeft het project belangrijke start gemaakt 
voor een bijen-netwerk Overijssel. 

Aanvullende vragen en opmerkingen?
Deze zijn onder te verdelen in 3 grote groepen, te 
weten:
•  kritische geluiden op de enquête of het feit dat men 

zo lang niets van het project/de kerngroep gehoord 
heeft (n=11)

•  algemene en meer specifieke adviezen voor ons 
project, zoals het stimuleren van gemeenten en 
agrariërs, subsidies voor specifieke doelgroepen en 
interessante informatiebronnen (n=26)

•  uitleg van de eigen aanpak, soms zeer gedetailleerd 
(n=15)
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3 | Resultaten bijen-acties in overzichtstabellen per gebied

3.1. Bijenacties

In onderstaande tabel staan per gebiedstype de bijen-acties die door respondenten zijn genoemd (in %)

Acties Openbaar Particulier Bedrijventerrein Recreatie/natuurgebied Agrarisch 

 n=54 n=104 n=12 N=22 n=39 

Inzaaien rode klaver 4%  8% 0% 

Aanplant gevarieerde bomen en struiken, 65% 71% 25% 32% 

Voorjaarsbloeiende bolgewassen 37% 65% 17% 23% 

Inzaaien bloemenmengsel 89% 79% 83% 77% 

Voorlichting en educatie 52% 20% 25% 41% 15%

Gefaseerd maaibeheer 48%  42% 

Monitoring bijenfauna 4% 1% 8% 9% 

Bijenkasten/hotels 37% 56% 25% 55% 26%

Aanleg kruidenrijke bermen 35%  25% 

Bewust geen chemische 

   bestrijdingsmiddelen  69% 42% 59% 36%

Aanleg bloemrijke weilanden, 

   hooilanden, akkerranden    36% 67%

Teeltvrije zones     18%

Bijvriendelijke gewassen     33%

Combinatieteelt     8%

Agrarisch Natuurbeheer     42%

Boer_bIj check     3% 

Tabel 2: Overzicht van bijenacties per gebiedstype

3.2. Grootte van het gebied waar bijenacties plaats vinden

In onderstaande tabel staat per gebiedstype de grootte van het gebied waarin bijenacties hebben plaatsgevonden 

Grootte van het gebied Openbaar Particulier Bedrijventerrein Recreatie/natuurgebied Agrarisch 

 n=54 n=104 n=12 N=22 n=39

< ½ hectare 35% 55% 50% 18% 31%

½-1 hectare 24% 21% 42% 36% 13%

1-2 hectare 6% 10% 8% 9% 8%

2-5 hectare 15% 7% 0% 5% 15%

> 5 hectare 20% 8% 0% 32% 33%

Tabel 3: Overzicht van grootte van het gebied waarin bijenacties plaatsvonden 

3.3. Frequentie van de bijenacties

In onderstaande tabel staat per gebiedstype de frequentie van bijenacties 

Frequentie bijenacties Openbaar Particulier Bedrijventerrein Recreatie/natuurgebied Agrarisch 

 n=54 n=104 n=12 N=22 n=39

Nog niet 2% 3% 0% 0% 0%

Eenmalig 20% 13% 33% 23% 10%

Doen we al paar jaar 19% 29% 25% 23% 38%

Doen we al paar jaar en gaan we mee door 59% 56% 42% 55% 51%

Tabel 4: Overzicht frequentie bijenacties 
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3.4. Bijenacties die wel of niet onderdeel uitmaken van een breder project

In onderstaande tabel staat per gebiedstype of de bijenacties deel uitmaken van een breder project 

Breder project? Openbaar Particulier Bedrijventerrein Recreatie/natuurgebied Agrarisch 

 n=54 n=104 n=12 N=22 n=39

ja 69% 44% 75% 64% 62%

nee 31% 52% 17% 27% 33%

Weet niet 0% 4% 8% 9% 5%

Tabel 5. Overzicht al dan niet breder project.

3.5. Hoeveel mensen betrokken bij bijenacties 

In onderstaande tabel staat per gebiedstype hoeveel mensen zijn betrokken bij de bijenacties

Hoeveel mensen betrokken Openbaar Particulier Bedrijventerrein Recreatie/natuurgebied Agrarisch 

 n=54 n=104 n=12 N=22 n=39

Geen 0% 12% 0% 0% 13%

1-5 46% 68% 67% 55% 54%

6-10 19% 8% 17% 18% 10%

11-20 6% 5% 8% 5% 3%

>20 26% 3% 8% 23% 18%

Weet niet 4% 5% 0% 0% 3%

Tabel 6. Overzicht aantal betrokkenen. 

3.6. Samenwerking met anderen 

In onderstaande tabel staat per gebiedstype met wie wordt samengewerkt

Samenwerkingspartners Openbaar Particulier Bedrijventerrein Recreatie/natuurgebied Agrarisch 

 n=54 n=104 n=12 N=22 n=39

Niemand 7% 42% 17% 5% 15%

Gemeente 72% 7% 67% 36% 23%

Provincie 11% 2% 8% 9% 5%

Waterschap 20% 1% 17% 9% 5%

Buurtvereniging 22% 3% 17% 5% 3%

Agrariërs 17% 4% 8% 5% 31%

Maatschappelijke organisatie 24% 9% 42% 32% 10%

Scholen 44% 7% 25% 27% 13%

Bedrijven 9% 1% 50% 9% 8%

Natuurorganisaties 46% 15% 25% 50% 15%

Weet niet 0% 1% 0% 0% 0%

TBO’s 24% 12% 8% 46% 28%

Tabel 7. Overzicht samenwerkingspartners

3.7. Hoe tevreden met eigen initiatief

In onderstaande tabel staat per gebiedstype hoe tevreden men met de eigen bijen-acties?

Score Openbaar Particulier Bedrijventerrein Recreatie/natuurgebied Agrarisch 

 n=54 n=104 n=12 N=22 n=39

Gemiddeld 73 72 70 66 67

Tabel 8. Overzicht tevredenheidsscore. 
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3.8 Locatie van bijenacties
In bijlage 3 staat een overzicht van door respondenten 
aangeven locaties waar de bijen-acties hebben plaats-
gevonden; soms meer en soms minder nauwkeurig.  In 
alle gemeenten zijn bijen-acties gemeld. De gemeen-
ten die er positief uitspringen qua aantal bijenacties 
zijn: Dalfsen, Dinkelland, Hof van Twente en Zwolle. 
Gemeenten waar weinig bijenacties zijn gemeld zijn: 
Borne, Kampen, Losser, Oldenzaal en Zwartewaterland. 
In vrijwel alle gemeenten zijn naast  particuliere en 

openbare grond ook agrarische gebieden ingezet voor 
bijen-acties.  Aangezien er een klein aantal bijenacties 
zijn vermeld op bedrijventerreinen en natuur- en recre-
atiegebieden, komen deze niet in alle gemeenten voor. 
Acties op bedrijventerreinen waren er in: Borne, Dinkel-
land, Hardenberg, Hof van Twente, Kampen, Oldenzaal, 
Tubbergen, Wierden en Zwolle. Acties in natuur- en 
recreatiegebieden waren er in: Almelo, Dalfsen, Deven-
ter, Dinkelland, Hengelo, Hardenberg, losser, Staphorst, 
Tubbergen en Zwolle. 
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Respons
Dat 288 personen de enquête hebben ingevuld vormen 
een prima basis om uitspraken te doen over trends in 
verschillende gebieden. Voor bedrijventerreinen is de 
respons laag waardoor conclusies voor dit gebiedstype 
met de nodige voorzichtigheid moeten worden 
getrokken. Dit geldt ook enigszins voor de recreatie en/
of natuurgebieden. Een respons van 24%, waar 10% het 
gemiddelde is, is uitstekend voor een digitale enquête. 
Mogelijk is dit het gevolg van zowel ‘’de aaibaarheid’’ en 
betrokkenheid positief hebben gewerkt. Ook de directe 
mailing naar netwerken met sterke binding aan de 
organisatie heeft waarschijnlijk meegeholpen.   

Respondenten
De variatie in respondenten maakt de resultaten 
interessant. Het laat zien dat veel verschillende 
organisaties/mensen zich verbonden voelen met 
bijen en de problematiek en ook in actie komen. 
Particulieren/overigen (met voorsprong), lokale 
natuurorganisaties en  imkers/bijenorganisaties zijn 
de grootste groepen respondenten. Zij zijn vooral 
actief op particulier terrein, openbare gemeentelijke 
grond en in iets mindere mate op agrarische grond, 
waardoor in deze gebiedstypes de meeste bijen-acties 
plaats vonden. Opvallend is dat maar liefst 83% van de 
respondenten die actief is op bedrijventerreinen, ook 
bijenacties uitvoeren in andere gebiedstypes.  Sluiten 
we deze groep uit (vanwege deze uitschieter) dan is 
gemiddeld 42% van de respondenten actief in 2 of 
meer gebiedstypes. Acties op particulier terrein blijven 
meestal beperkt tot alleen dit gebiedstype, in 74% 
van de gevallen. Voor kenmerken van de verschillende 
respondentengroepen zie het kader op bladzijde 9.  

Bijen-acties
Uit de antwoorden van respondenten die bijen-
acties uitvoeren blijkt een aantal interventies weinig 
populair: gras inzaaien met rode klaver, monitoring 

bijenfauna, combinatieteelt, teeltvrije zones en Boer 
Bij check. De interventies in agrarisch gebied zijn 
natuurlijk afwijkend van de andere gebieden. Het 
aanleggen van bloemrijke weilanden, hooilanden, 
akkerranden worden hier het meest genoemd. 
Agrarisch natuurbeheer en het bewust achterwege 
laten van chemische bestrijdingsmiddelen wordt 
door 42 respectievelijk 36% van de respondenten 
genoemd. Voor alle andere gebiedstypes geldt 
dat het inzaaien van bloemenmengsels heel erg 
populair is. Op de tweede plaats staat de aanplant 
van gevarieerde bomen en struiken. Verder zijn op 
openbare, gemeentelijke grond ook voorlichting 
en educatie (52%) en gefaseerd maaibeheer (48%) 
vaak genoemd. Op particulier terrein vinden naast 
het inzaaien van een bloemenlint, veel verschillende 
interventies plaats: aanplant van gevarieerde bomen 
en struiken aanplant (71%) en voorjaar bloeiende 
bolgewassen (65%), bewust achterwege laten van 
chemische bestrijdingsmiddelen (69%) en het plaatsen 
van bijenkasten of -hotels (56%). Deze mooie mix van 
(veelal structurele) interventies komen hier meer voor 
dan in andere gebiedstypes. Op bedrijventerreinen 
wordt door 42% van de respondenten ook gefaseerd 
maaibeheer en geen chemische bestrijdingsmiddelen 
genoemd.  Deze laatste is ook frequent (59%) genoemd 
in recreatie- en natuurgebieden. Voorlichting en 
educatie zien we het meest bij openbare grond en 
recreatie en natuurgebieden. Opvallend genoeg niet 
op particulier terrein. 

Locatie
Op basis van de antwoorden van de respondenten 
blijkt dat in heel Overijssel gewerkt wordt aan het 
verbeteren van de leefomstandigheden van bijen. In 
Salland zijn de koplopers: Zwolle en Dalfsen. In Twente 
worden veel bijen-activiteiten uitgevoerd in Dinkelland 
en Hof van Twente. Een gering aantal locaties (minder 
dan 5) zien we in de kop van Overijssel: Kampen en 

4  |   Conclusies en aanbevelingen

1  Aangezien in de enquête  niet gevraagd is mensen zelf te laten 
kiezen voor het type respondent (agrariër, gemeente, particulier, 
enz), zijn alle resondenten achteraf gelabeld. Hierbij zijn 
vergissingen niet uit te sluiten.

15



Zwartewaterland. En ook de volgende Twentse steden 
scoren laag: Borne, Losser, Oldenzaal. In Salland is dat 
Ommen.

Gebiedsgrootte
Alle acties blijven beperkt tot een klein gebied 
(kleiner dan ½ hectare). Alleen acties in recreatie- en 
natuurgebieden en agrarisch gebied bestrijken een 
groter gebied; bij ongeveer een derde is sprake van 
meer dan 5 hectare. Doordat deze groepen klein zijn 
en de grotere groepen (particulier en openbaar) juist 
op kleine percelen actief zijn, doet vermoeden dat het 
totaal oppervlak aan bijen-acties nog niet erg groot is. 

Frequentie bijenacties
Het is een goed teken dat de bijen-acties voor het me-
rendeel (meer dan 50%) structureel zijn. Alleen op be-
drijventerreinen is dat iets minder het geval. Daar komen 
in 33% van de gevallen eenmalige activiteiten voor.  

Onderdeel breder project
Met uitzondering van acties op particulier terrein 
maken de interventies in de andere gebieden meestal 
(62-75%) deel uit van een breder project. Daarnaast is 
ca. 1/3 niet ingebed, met risico’s voor de continuïteit. 
Als we meer in detail kijken naar ‘het bredere kader’ dat 
wordt genoemd, dan is het de vraag of niet een groter 
aantal interventies op zichzelf staand zijn, waardoor 
de cijfers wellicht iets te positief zijn. Voorbeeld 
bloemenlintactie of scholenactie.  Interessante 
projecten die zijn genoemd: Patrijzenproject, 
Vlinderydille, Groene Lopers, gemeentelijk beleid (bijv. 
ecologisch bermbeheer) en Twente Bloeit. 

Aantal betrokken
Voor alle terreintypes geldt dat het aantal betrokken 
klein is. In meer dan de helft van de gevallen gaat het 
om 1-5 personen. Dit maakt initiatieven kwetsbaar. 
Alleen op openbare, gemeentelijke grond en in 
recreatie- en natuurgebieden zijn in een kwart van de 
gevallen meer dan 20 personen betrokken. 

Samenwerking
De respondenten die actief zijn op particuliere 
grond werken in 42% van de gevallen niet met 
anderen (dan particulieren) samen. In de andere 
gebieden wordt wel veel samengewerkt. Vooral met: 
scholen, TBO’s, maatschappelijke organisaties, lokale 
natuurorganisaties en gemeenten. 

Tevredenheid
De meeste acties scoren goed, alleen op agrarisch 
gebied iets minder (66). 
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Samengevat
kun je concluderen dat het thema bijen leeft 
in Overijssel, veel verschillende mensen en 
organisaties zetten zich in voor het verbeteren van 
de leefomstandigheden van bijen. En ook in alle 
gemeenten, worden bijen-acties genoemd. In de 
Kop van Overijssel is de activiteit laag evenals in drie 
Twentse gemeenten en 1 Sallandse gemeente. Vele 
initiatiefnemers rapporteren dat ze al jaren actief zijn 
voor bijen en dat ze het plan hebben om daar ook 
zeker mee door te gaan. Kwetsbaarheid is er vooral 
op het feit dat bij een behoorlijk aantal initiatieven 
slechts een klein aantal mensen betrokken is (1-5), 
de interventies niet in een breder kader staan en 
de grote groep particuliere acties alleen opereert. 
Het inzaaien van bloemenmengsels is het meest 
populair. Het is een fantastische eyecatcher,  die 
de problematiek goed in de schijnwerpers zet. Het 
is echter ook vaak een relatief gezien kleine actie 
(in oppervlakte). Bovendien is het creëren van een 
kwalitatief effectief bijenlint geen sinecure en is de 
vraag hoe de kwaliteit is en hoe de lange termijn 
borging is van een eenmaal ingezaaid gebied. 
Overigens zijn er ook een behoorlijk aantal duidelijke 
lange termijn maatregelen te zien zoals de aanplant 
van gevarieerde bomen en struiken. Gefaseerd 
maaibeheer en geen chemische bestrijdingsmiddelen 
zijn waarschijnlijk ook structurele interventies. De 
helft van de gemeenten heeft aangegeven actief te 
zijn op bijen, veelal gerelateerd aan het vergroten 
van de biodiversiteit. Zij vormen een interessante 
inspiratiebron voor andere gemeenten en hebben 
een groot aantal hectares aan openbare grond in 
bezit die veel kan betekenen voor bijen. Nog slechts 
een klein aantal agrariërs, hoveniers/groenbedrijven,  
bedrijven en lokale groepen als buurtverenigingen 
lijkt betrokken bij bijen interventies. Hier ligt zeker 
een kans voor bredere inbedding en vergroten 
van de bijenbeweging. Daarentegen zijn lokale 
natuurorganisaties, TBO’s, imkers en gemeenten al 
wel vaak in beeld en waarschijnlijk een belangrijke 
motor van bijenacties en inspirator voor anderen. 



Aanbevelingen
•  In Overijssel zijn veel mensen actief bezig met het 

verbeteren van de leefomstandigheden van bijen. 
Uitbreiding en versterking van de bijenbeweging 
is echter nog zeker mogelijk. Bijvoorbeeld door 
meer hoveniers/groenbedrijven, bedrijven en lokale 
groepen als buurtverenigingen te interesseren voor  
activiteiten voor bijen.

•  Uit onze enquête is gebleken dat heel veel 
particulieren actief zijn met bijenacties op eigen 
terrein. Deze groep kan een voorbeeld zijn voor 
andere particulieren, maar zijn mogelijk ook te 
interesseren voor bijenacties in en met hun eigen 
buurt.

•  Naast particulieren vormen imkers en lokale 
natuurorganisaties dé motor voor bijenacties. Vanuit 
hun intrinsieke motivatie kunnen zij veel betekenen 
voor bijen(acties). Samen met deze ambassadeurs 
kunnen we bovendien meer particulieren, 
organisaties en gemeentes enthousiasmeren.   

 
•  De Bijenbeweging doet er goed aan om bij haar 

activiteiten specifiek aandacht te besteden aan de 
regio’s waar weinig bijenacties zijn gemeld. Dit kan 
door in deze ‘’witte vlekken’’ exclusieve acties te 
organiseren, samen met lokale natuurorganisatie, 
imkers, grote terreinbeheerders en de gemeente.

•  Specifieke acties richting gemeenten, waterschap, 
bedrijven, terreinbeheerders en agrariërs zijn om 

tweeërlei redenen belangrijk. Enerzijds om een groter 
bereik aan bijvriendelijke hectares te bewerkstelligen. 
Anderzijds om bij te dragen aan de bescherming van 
de diversiteit aan bijensoorten.  

•  Niet alleen het aantal hectares is een punt van 
aandacht, ook de kwaliteit van de acties zijn 
belangrijk. Zijn de bijenhotels geschikt, staan ze op 
de juiste plek, zijn andere nestelplekken aanwezig, 
worden de juiste bomen, struiken en bloemen 
gebruikt, wordt op de juiste manier gemaaid, liggen 
nest- en voedselplekken dichtbij elkaar? Bijen zijn 
veeleisende insecten en specifieke kennis is nodig 
om effectieven maatregelen te kunnen nemen voor 
bijen. Van de respondenten gaf bijna 50% aan op zoek 
te zijn naar goede voorbeelden en minder dan 20% 
heeft behoefte aan informatie en kennis. Aandacht 
voor kennisoverdracht in de vorm van goede 
voorbeelden moet daarom ruim aan bod komen. 

•  De Bijenbeweging moet zorgen voor goede 
voorbeelden van verschillende acties in verschillende 
gebiedstypes en deze op verschillende manieren 
onder de aandacht brengen.

•  Ook het stimuleren van (nieuwe) samenwerkings-
verbanden en netwerken (met nieuwe partijen, zie 
eerder) is belangrijk. Het versterkt de realisatiekracht 
(meer kennis, expertise en handjes), is inspirerend 
en maakt het initiatief minder kwetsbaar. 22% van 
de initiatiefnemers zoekt anderen om mee samen te 
werken. 
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Organisatie Acties
LTO Mailing 10 lokale afdelingen
 Bericht in nieuwsbrief (2500 abonnees)
 Artikel in Nieuwe Oogst (gepland)

LO Nieuwsbrief Bijen op 26 juni (5.202 personen)
  Mailing initiatiefnemers, vrijwilligers etc (760 personen/organisaties) verstuurd op 
 16 juni
 Mailing donateurs en vrienden (4.000) verstuurd in de vorm van een nieuwsbrief
 Berichtgeving social media en website
 Mailing naar Waterschappen en (reminder) gemeenten (27)
 Mailing overigen: SBB (4), Groenloketpartners (9), 3 collectieven (5), Vitens (1), VHG (1)

 Mailing agrarische natuurverenigingen (11)
 Mailing hoveniers die natuurlijke tuinen aanleggen (14)

EIS Nieuwsbrief (1.300 personen)

NMO Mailing initiatiefnemers, lokale groepen (250)
 Bericht in onze nieuwsbrief 16 juni (1.850 abonnees)
 Facebookbericht met advertentie 15 juni (19xgedeeld, 3.324 x gezien, 62 likes)
 Aantal twitterberichten
  Veldsymposium (100 deelnemers) persoonlijk geïnformeerd over bijen, Bijen in Beweging
  en de enquête (met QR code) door Ruud Pleune en John Smit

Imkerverenigingen Mailing naar 25 verenigingen (=700 imkers)

Provincie Mailing naar ondertekenaars (75)
 Facebookbericht

1  |   Ondernomen acties uitzetten enquête

BIJLAGE



2  |   Analyse verschillende respondentgroepen

BIJLAGE

•  Gemeenten ((n=23), waarvan 5 gemeenten twee 
keer hebben ingevuld: 
-  Van de 18 gemeenten hebben er 14 bijen-acties 

uitgevoerd, waarvan op 1 na allemaal actief 
op openbare, gemeentelijke grond. Daarnaast 
hebben er 3 ook acties op particuliere grond, 
2 op bedrijventerreinen, 2 in recreatie- en 
natuurgebieden en 2 op agrarische grond bijen-
acties uitgevoerd. Vier gemeenten hebben geen 
acties uitgevoerd. 

-  Alle interventies komen redelijk veel voor, met 
uitzondering van inzaaien met rode klaver, 
monitoring, bijenkasten en voorlichting. Meest 
populair inzaaien bloemenmengsel en gevarieerde 
aanplant bomen en struiken.

-  Bij de meeste (12 gemeenten) gaat het om een 
breder ingekaderd project, van meer dan 2 hectare 
en is het een activiteit die men al langer doet en ook 
mee door wil gaan. Bij de meeste gaat het om of een 
klein aantal betrokken mensen (1-5) of juist  grotere 
aantallen (meer dan 20 personen). Er wordt veel 
samengewerkt met natuurorganisaties en scholen.  

-  Interessante projecten van waaruit aan 
bijenprojecten wordt gewerkt zijn: Bijenconvenant 
Deventer, Enschede Bloeit op, Natuurkansenkaart, 
patrijzenproject, pilot bermen en bomenbeleid, 
aanleg groenzone, notitie bermbeheer, motie 
bestuivende insecten, ecologisch groenbeheer, 
Twente bloeit en groene loper.

•  Imkers en bijenorganisaties: n=30
-  21 respondenten hebben bijen-acties uitgevoerd, de 

meeste op particulier terrein (12x genoemd), 9 op 
openbare/gemeentelijke grond, 2 respondenten ook 
actief in recreatie- of natuurgebied en 1 heeft ook 
bijenacties uitgevoerd op agrarische grond

-  Het inzaaien met bloemenmengsel, aanplant 
gevarieerde bomen en struiken, planten van 
bolgewassen, voorlichting en educatie en het 
plaatsen van bijenkasten komen het meest voor. 
Eerstgenoemde is ook onder deze groep het meest 
populair. 

-  Bij de meeste gaat het om minder dan een halve 
hectare en is men al jaren actief en gaat men daar 

ook mee door. Veelal met klein aantal mensen (1-5). 
Bij 11 respondenten is sprake van een breder project. 

-  Samenwerking is er met name met gemeente, 
natuurorganisaties en scholen

-  Interessante projecten waaronder wordt 
samengewerkt zijn: Haaksbergen Bloeiend dorp 
en landschap, Idylle, ABTB inzaai actie, zaailint 
Overijssel, 

•  Lokale natuurorganisaties: n=42
-  34 respondenten hebben bijenacties uitgevoerd 

op gevarieerde grondtypes, 12 op openbare, 
gemeentelijke grond, 13 op particuliere grond, 6 
op agrarische grond, 1 op bedrijventerrein en 3 in 
recreatie of natuurgebied. 

-  De aanplant van gevarieerde bomen en struiken, 
inzaaien bloemenmengsel, plaatsen van bijenkaste 
of bijenhotels en bewust niet gebruiken van 
chemische bestrijdingsmiddelen zijn de meest 
genoemde bijen-acties. 

-  De oppervlakte is tussen ½ en 1 hectare. Bij grote 
meerderheid gaat het om meerjarig project en de 
meesten zijn ook van plan hier mee door te gaan. 
Het aantal betrokken mensen ligt tussen de 1-5. In 
de helft van de gevallen is er sprake van een breder 
project. 

-  Het meest wordt samengewerkt met gemeente, 
natuurorganisaties, tbo’s en scholen.

-  Interessante projecten waaronder wordt 
samengewerkt zijn: de Vlinderydille,   groene 
Loper Vechtdal, N2000 project Weerribben-
Wieden, Patrijzenproject Twenterand, Bijenlint, Velt 
Samentuinen, scholenproject Red de vlinder en de 
bij. 

•  Agrarische bedrijven: n=16 (mogelijk meer die niet 
direct als agrarisch bedrijf zijn gevonden). 
-  13 hebben bijen-acties uitgevoerd, waarvan 12 op 

agrarische grond (waarvan er 1 ook op particulier 
terrein) en 1 respondent heeft bijenacties uitgevoerd 
op openbare, gemeentelijke grond. 

-  Bij de meeste gaat het om kruidenrijk grasland, 
hooiland of akkerranden, geen chemische 
bestrijdingsmiddelen, Agrarisch Natuurbeheer, 
bijenkasten plaatsen en bijvriendelijke gewassen. 

19



20

Eerste genoemde is het meest populair. Bij de helft 
gaat het om meer dan 5 hectare en is er sprake van 
een breder project/aanpak bij 5 agrariërs (als project 
met Landschap Overijssel wordt meegeteld). Het 
aantal betrokkenen is klein (niet meer dan 5)

-  Samenwerking is er het meest met terreinbeherende 
organisaties als Landschap Overijssel

-  Interessante projecten waaronder wordt 
samengewerkt zijn: Odin Imkerij en BIJenBloem 
(instrument om landbouwbedrijf bijvriendelijk 
te maken), Odin Boer en Bij, Biologisch stadsland 
beheer en project met Landschap Overijssel1. 

•  Groen/hovenier bedrijven: n=9. 
-  7 hoveniers hebben bijen-acties uitgevoerd, waarvan 

er 5 op particuliere grond, 3 op openbare grond, 3 op 
bedrijventerreinen, 1 in recreatie en natuurgebieden 
en 1 op agrarische grond

-  Bij de meeste acties gaat het om aanplant 
gevarieerde bomen en struiken, inzaaien 
bloemenmengsel en bewust geen gebruik chemische 
bestrijdingsmiddelen. De grootte van het gebied is 
tussen ½ en 1 hectare, de meeste zijn al jaren actief. 
Het aantal betrokkenen is klein (1-5). Er is sprake van 
een breder project bij 5 respondenten.

-  Samengewerkt wordt vooral met gemeente
-  Interessante projecten waaronder wordt 

samengewerkt zijn: De Levende Tuin, Kunstvereniging 
Diepenheim en vlindertuin. 

• Bedrijven: n=6
-  Van de 6 geïdentificeerde bedrijven hebben er 3 bijen-

acties uitgevoerd; op bedrijventerreinen (2), in natuur- 
en recreatiegebieden (1) en agrarisch gebied (1)

-  Dit is al met al te weinig informatie om iets zinnig 
te zeggen over de respondentengroep bedrijven. 
Bedrijven hebben de enquête nauwelijks ingevuld, 
omdat hun corebusiness heel iets heel anders is. 
Toch zijn er wel 12 bijen-acties op bedrijventerreinen 
gemeld (blijkbaar door andere respondenten) en 
wordt samengewerkt met bedrijven op verschillende 
terreintypes.  

• Maatschappelijke organisaties, n=13
-  Van de 13 respondenten hebben er 11 bijen acties 

uitgevoerd, de meeste op openbare grond (5) en 2-3 

keer zijn de andere terreintypes genoemd. 
-  De meest genoemde acties zijn: inzaaien met 

bloemenmengsel, plaatsen van bijenkasten/hotels 
en het bewust achterwege laten van chemische 
bestrijdingsmiddelen. Veel andere acties worden 
minder dan 3x of minder genoemd. 

-  Het betreft kleinschalige acties, van minder dan een 
halve hectare, met 1-5 personen. De acties worden 
al meerdere jaren uitgevoerd en men is ook van 
plan hier mee door te gaan en het gaat om bredere 
projecten

-  Het meest wordt samengewerkt met gemeente, 
natuurorganisaties en scholen.  

•  Lokale groepen, zoals plaatselijk belang, scholen 
en wijkraden, n=22

-  Van de 22 maatschappelijke organisaties hebben er 
14 bijenacties uitgevoerd.; in openbaar groen (7), op 
particulier terrein (5), bedrijventerrein (1), Natuur of 
recreatiegebied (3) en agrarisch gebied (1)

-  De meeste acties betreffen: inzaaien 
bloemenmengsel, voorlichting en educatie, 
gevarieerde aanplant van bomen en struiken. 

-  In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om een 
eenmalige actie, is het veelal wel gekoppeld aan een 
breder project, gaat het om een klein gebied (kleiner 
dan 1 hectare) en zijn er tussen de 1-10 mensen bij 
betrokken

-  Het meest wordt samengewerkt met gemeente en 
TBO’s. 

• Particulieren/overigen: n=109
-  78 personen hebben bijenacties uitgevoerd. Verreweg 

de meeste (77x genoemd) op particulier terrein, 5 in 
agrarisch gebied, 2 op openbare, gemeentelijke grond 
en 1 in recreatie- of natuurgebied.  

-  De meest genoemde interventies zijn: bewust 
nalaten gebruik chemische bestrijdingsmiddelen, 
aanplant bomen en struiken, aanplant voorjaarsbollen 
en inzaaien bloemenmengsel. Monitoring en 
voorlichting/educatie komen nauwelijks voor. 

-  In de meerderheid gaat het om een klein gebied 
(kleiner dan een halve hectare), worden de acties al 
jaren uitgevoerd en gaat men ook mee door en is het 
aantal betrokkenen klein (1-5). Bij 39 respondenten 



is geen sprake van een breder project en bij 22 is dat 
wel het geval.

-  Samenwerking is er meestal met niemand (33 keer 
genoemd). Een enkeling werkt samen met een 
natuurorganisatie.  

•  Waterschappen en natuurorganisaties: n=18
-  12 organisaties hebben bijen-acties uitgevoerd, 

de meeste in recreatie- of natuurgebieden (6) en 
particulier terrein (4)

-  Het inzaaien met bloemenmengsels, het plaatsen van 
bijenkasten of bijenhotels en het bewust achterwege 
laten van chemische bestrijdingsmiddelen zijn de 

meest genoemde interventies. Inzaaien met rode 
klaver, planten van bolgewassen en gefaseerd 
maaibeheer komen nauwelijks voor.  

-  In de helft van de gevallen gaat het om een 
oppervlakte van meer dan 5 hectare, zijn het 
interventies die men al jaren uitvoert en ook mee 
doorgaat en is er sprake van bredere inbedding. 
Het aantal betrokken komt veelal niet boven de 10 
personen. 3 respondenten werken met niemand 
samen

-  Samenwerking is er het meest met lokale 
natuurorganisaties. 
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3  |   Overzicht locaties bijen-acties per gemeente

BIJLAGE

1. Almelo
Openbare, gemeentelijke grond  diverse wijken
Openbare, gemeentelijke grond 
Openbare, gemeentelijke grond  Meerdere locaties
Particuliere grond Montfoort 15 7608 NV Schelfhorst
Particuliere grond Deldensestraat 205, Almelo

Particuliere grond De Karekiet 13 Windmolenbroek
Particuliere grond Hackfort 31, Almelo Schelfhorst
Recreatie en natuurgebied Willem de Clerqstraat 97 t Hinsenveld 
Agrarisch Noordflank, Almelo

2. Borne
Particuliere grond Albergerweg 22 7625 RP Zenderen 
Bedrijventerrein Borne 

3. Dalfsen
Openbare, gemeentelijke grond   Op diverse locaties, entrees kernen gemeente Dalfsen. 
 Berm naar het station. Wadi’s Gerner Marke. 
 De Grift III in Nieuwleusen etc.
Particuliere grond Diverse bewoners hebben meegedaan aan informatie-avonden 
 en regeling Boeren Planten Bomen
Particuliere grond Driehoeksweg 5 Hessum
Particuliere grond Noord Stegeren 7701RT Dedemsvaart Noord Stegeren
Particuliere grond Zonnebloemweg 3a, Lemele
Particuliere grond Blikman Kikkertweg 38 8148 RS Lemele
Particuliere grond Dommelerdijk 20, Oudleusen
Particuliere grond Burg.van der Grondenstraat Nieuwleusen
Particuliere grond Marshoekersteeg 23, 7722KP Dalfsen  De Marshoek 
Particuliere grond Schaapkooiweg 7722 JC Vennenberg
Particuliere grond Lemelerveld Molnhoek
Particuliere grond Dommelerdijk 21 7722 TE Oudleusen
Particuliere grond Kortersweg 4b 7722 JG Dalfsen Vennenberg
Agrarische grond Dalfsen
Agrarische grond  Tibbensteeg, Hoonhorst
Recreatie of natuurgebied Lemeler en Archemerberg



4. Deventer
Openbare, gemeentelijke grond Ruysdaelstraat, Deventer Zandweerd Noord
Openbare, gemeentelijke grond Gemeente Deventer deventer, colmschate bathmen, 
  schalkhaar, diepenveen,
  okkenbroek, loo
Openbare, gemeentelijke grond Nico Bolkensteinlaan deventer
Openbare, gemeentelijke grond Maatmansweg 3 Vijfhoek
Particuliere grond Zwijnenbergerweg 5 7433 RK Schalkhaar
Particuliere grond  Okkenbroek
Particuliere grond Rembrandtkade 195 Zandweerd
Particuliere grond Borgelerstraat Zandweerd
Particuliere grond Hunneweg 6 7433 RS Schalkhaar Averlo
Bedrijventerrein Holterweg bij Scheg
Agrarische grond  Rielerenk Douwelerkolk Deventer
Recreatie of Natuurgebied  Douwelerkolk, Graveland, Gooikerspark

 
5. Dinkelland

Openbare, gemeentelijke grond diverse locaties
Openbare, gemeentelijke grond  diverse straten met name de invalswegen
Particuliere grond Gravenallee 7591 PE Noord Deurningen 
Particuliere grond 7591 NM
Particuliere grond Onder andere aan Westenveldweg Tilligte
Particuliere grond Erve Roolsboer 9, Weerselo Spikkert
Particuliere grond Mekkelhorsterstraat 43, Denekamp
Bedrijventerrein  Dinkelland
Recreatie en natuurgebied  Ootmarsum e.o.Vasse, Paardenslenkte, 
 de Witte Berg Resultaten zijn te zien bij 
  google onder Harry Pijfers
Recreatie en natuurgebied  Volthe Langs de Voltherbeek op een
  halve hectare
  natuurbeheersgebied
Agrarische grond  Noaberkracht
Agrarische grond  Dinkelland

6. Enschede
Openbare, gemeentelijke grond Esmarkelaan Enschede  Eekmaat West
Openbare, gemeentelijke grond Meeuwenstraat
Particuliere grond17 verschillende terreinen
Particuliere grond17 Steenweg  7531 BW Ribbelt
Particuliere grond Landsteinerlaan 8, Boekelo
Particuliere grond Reggestraat 37, Deppenbroek
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7. Haaksbergen
Openbare, gemeentelijke grond  Divers divers
Openbare, gemeentelijke grond  Bebouwde kom en Buitengebied
Openbare, gemeentelijke grond algemeen
Particuliere grond Albertsweg nabij nr 6
Particuliere grond Dr A Schweitzerplein 23 7772 EE Baalder
Particuliere grond Meijersgaardenweg 19, 7481 RM Haaksbergen
Particuliere grond Ensinkweg 7, 7482 RT, Haaksbergen nvt. buitenaf
Bedrijventerrein  Haaksbergen Stepelo
Recreatie en natuurgebied  7481 LP Haaksbergen
Recreatie en natuurgebied  Hollenbergerveldweg Bijenbos
Recreatie en natuurgebied  Smalenbroek, Aamsveen, Stroink
Agrarische grond  7482PJ 15  Haaksbergen
Agrarische grond  Ensinkweg 7, 7482 RT, Haaksbergen

 
8. Hardenberg

Openbare, gemeentelijke grond Rheezerweg- kerkpad Heemse
Openbare, gemeentelijke grond De Telgte, Gramsbergen
Particuliere grond Meppelerweg 54
Particuliere grond Oldenhof  7, 7783CL Gramsbergen
Recreatie en natuurgebied  Oud-Avereest langs kerkenpad 
 en tussen begraafplaats 
 en Den Westerhuis Reestdal 
Recreatie en natuurgebied Vechtdal, Boswachterij Hardenberg
Agrarische grond  Hardenberg
Bedrijventerrein 
 
9. Hellendoorn
Openbare, gemeentelijke grond diverse locaties 
 binnen de gemeente
Openbare, gemeentelijke grond N35 en N570 Gehele dorp
Openbare, gemeentelijke grond Speeltuin Het Kwartier Benedenvaart, Balkbrug
Openbare, gemeentelijke grond Radewijk
Openbare, gemeentelijke grond  N344 Oostenrik
Particuliere grond Oude Twentseweg 6 
 7447 SB Hellendoorn
Particuliere grond Eekwielensweg 1, 7448 PT Haarle
Agrarische grond  Ligtenbergerweg 12, Nijverdal
Agrarische grond  Bathemerweg 3 7448 PG Haarle 
 
10. Hengelo
Openbare, gemeentelijke grond Bijentuin, Landmansweg 141 
 7557 ZA, Hengelo
Openbare, gemeentelijke grond van Alphenstraat 15A, 7556 JT Hengelose Es
Openbare, gemeentelijke grond Verspreid over Hengelo
Particuliere grond Zwavertsweg, 7552 MJ  Hengelo Groot Driene
Particuliere grond Geurdsweg 7554 PH Hengelo Beckum
Agrarisch Geurdsweg
Natuur en recreatieterrein Kuipersdijk 48a, oude ideaal spoorlijn Hengelo-Boekelo 
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13. Losser
Recreatie en natuurgebied Springendal en Dal van de Mosbeek
Agrarisch Mander, Hezingen, Lattrop 
 
14. Oldenzaal
Particuliere grond Burgemeester Wallerstraat 182, 
 7574 AX Oldenzaal  Zuid Berghuizen
Bedrijventerrein Oldenzaal divers 
 
15. Olst-Wijhe
Openbare, gemeentelijke grond diverse locaties in gemeente  vooral in de wijk Noorder 
   Koeslag (Wijhe) en 
   Zonnekamp (Olst)
Particuliere grond Lierderholthuisweg Wijhe
Particuliere grond Bremmelerstraat 9, 8131PK Wijhe
Particuliere grond Fortmonderweg 47 8121 SL Olst
Particuliere grond Rietgors 30 8121 JZ Olst Aardehuizen
Particuliere grond Rijksstraatweg 12a, Olst
Agrarische grond  8131 PK  Wijhe
Agrarische grond  Rietgors, 8121JZ Olst
Agrarische grond  Bremmeletstraat 9, 8131 PE Wijhe 
 
16. Ommen
Particuliere grond Pr. Julianastraat 5  7731 GG Centrum
Agrarische grond Ommen
Agrarische grond Woestenweg 2, Witharen
Agrarisch Oude Woestendijk 1, Ommen 
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11. Hof van Twente
Openbare, gemeentelijke grond Groenzone tussen Lindelaan/
 Beukenstraat ter hoogte school 
 en op begraafplaats Delden,  Gijmink en de algemene
 Langestraat 200  begraafplaats Delden
Openbare, gemeentelijke grond Raadhuisstraat, Diepenheim
Particuliere grond Eerste Broekweg, Diepenheim
Particuliere grond Diepenheim
Particuliere grond Middendorperweg 14, 
 7478 PK Diepenheim
Particuliere grond Bilderdijkstraat 6, 7471 XS  Goor
Particuliere grond C. v. Manderhof 15
Particuliere grond Esweg 10, Diepenheim
Agrarische grond  Middendorperweg 14 
 7478 PK Diepenheim
Agrarische grond Bentelosestraat 10, Hengevelde
Bedrijfsterrein Diepenheim 
 
12. Kampen
Openbare, gemeentelijke grond  Quarles van Uffordweg/Dorpsweg 
 op het oude voetbalveld aan de dijk Wilsum (dorp)
Bedrijventerrein  Constructieweg, Kampen
Bedrijventerrein Lenteweg 7532 RB Euregio Bedrijvenpark



18. Rijssen-Holten
Particuliere grond Ligtenbergerdijk 36, 7462 PW Rijssen
Particuliere grond Geskesdijk 666 Braakmanslanden 
Particuliere grond Pasmansweg 8 7451 KP Holten
Particuliere grond Drostendijk 2 7462 SG Rijssen
Agrarische grond  Holten
Agrarische grond  Schuppertsweg 7451 NP Holten 
 
19. Staphorst
Openbare, gemeentelijke grond  Particuliere grond
Particuliere grond H. Tillemaweg, De Wijk
Particuliere grond Veldhuisweg 7, 7955 PP IJhorst
Recreatie en natuurgebied  Bezoekerscentrum ‘t Ende, De Wijk
Agrarische grond Evenboersweg 28 7715 PH Punthorst 
 
20. Steenwijkerland
Particuliere grond Paaslo, Basse, Willemsoord
Particuliere grond Achterweg (9) Onna 8344 XP
Particuliere grond Veneweg 3 7946 LA Wanneperveen Dingsterveen
Particuliere grond Hareweg 8375 GB Oldemarkt
Agrarische grond Leeuwte 39, Sint Jansklooster  
 
21. Tubbergen
Openbare, gemeentelijke grond Hardenbergerweg Veldhoek
Openbare, gemeentelijke grond diverse locaties
Particuliere grond Fleringen
Particuliere grond Kerkstraat  7667 PX  Reutum
Bedrijventerrein  Tubbergen
Recreatie en natuurgebied  Langs de Markgraven
Agrarische grond  Tubbergen 
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17. Raalte
Openbare, gemeentelijke grond 8107 AX Ramelerdijk 
Openbare, gemeentelijke grond  nabij Raarhoeksweg 27
Openbare, gemeentelijke grond Chopinhof, 8102MC Raalte Franciscushof
Particuliere grond Hondemotsweg 40
Particuliere grond Kolkweg 25, Laag Zuthem
Particuliere grond Laag Zuthem
Particuliere grond Hagenweg 17
Particuliere grond Stobbenbroekerweg 3, 8101NR Raalte
Particuliere grond Heinoseweg 2A  8141RB Heino
Particuliere grond Bosje Okkenbroekstraat-Oude Holterweg 
 Nieuw Heeten Nieuw Heeten
Agrarische grond  Hondemotsweg 40, Raalte
Agrarische grond  Krieghuisweg 15, Raalte
Agrarisch grond Raalterweg, Heeten



25. Zwolle
Openbare, gemeentelijke grond  Ulgerkamp 13, 8014 GE, Zwolle Gerenlanden
Openbare, gemeentelijke grond  www.zwolle.nl/bloemenlinten-door-zwolle 
Openbare, gemeentelijke grond Bachlaan 8, 8031 HL Zwolle Holtenbroek
Openbare, gemeentelijke grond  Van het Hoffpad 1 Berkum
Openbare, gemeentelijke grond  Klooienberglaan 1, 8031 GA 
  west-as parkzone Holtenbroek 
Openbare, gemeentelijke grond  Geert Grooteweg 23, 8015PM Windesheim
Openbare, gemeentelijke grond  Overtoom 65, 8043 LZ, Zwolle
Openbare, gemeentelijke grond  Middelweg, Zwolle Tussen de Aalanden 
   en Holtenbroek
Openbare, gemeentelijke grond  Bellinistraat 40, 8031 LM Zwolle Holtenbroek
Openbare, gemeentelijke grond Ruusbroecstraat Dieze oost
Particuliere grond Tolhuisweg 1, 8028 RK
Particuliere grond Ulgerkamp 13, 8014 GE Gerenlanden
Particuliere grond Emmastraat 8011AE Zwolle Irishof
Particuliere grond Twistvlietpad 57 Stadshagen
Particuliere grond Morra 32, 8032 ZN Zwolle Aa-landen
Particuliere grond aa-tuinen moestuinvereniging Holtenbroek 
Particuliere grond Kleine Veerweg Oldeneel
Particuliere grond Tiendschuurstraat 66 Stadshagen 
Particuliere grond Hyacinthstraat 66a, 8013 XZ Zwolle Pierik (Assendorp)
Particuliere grond Klooienberglaan 1, 8031 GA Zwolle Holtenbroek
Particuliere grond Van Hallware 19a, 8014 RP Zwolle Zwolle-Zuid
Particuliere grond Groeneweg 190 Assendorp
Particuliere grond Breecamp Oost
Bedrijventerrein Bachlaan 8 8031 HL Zwolle Holtenbroek
Recreatie en natuurgebied  Goertjesweg 1 8013 PA Zwolle 
Recreatie en natuurgebied  Park Zandhove, Zwolle Zuid Park Zandhove
Recreatie en natuurgebied  Klooienberglaan 1, 8031 GA Zwolle Uiterwaard Holtenbroek 
   Zwarte water
Agrarische grond  Tolhuislanden
Agrarische grond  Helderlichtsteeg, 8032 LS Zwolle
Agrarische grond Brinkhoekweg, Zwolle
Agrarische grond  De Tippe Stadshagen

22. Twenterand
Openbare, gemeentelijke grond Vriezenveen, Herman Jansenpark o.a.
Openbare, gemeentelijke grond  diverse locaties
Particuliere grond Bakkersweg 14 Buitengebied van Den Ham
Particuliere grond Linthorstlaan 50
Agrarische grond  Hazenpad, Vriezenveen
Agrarische grond Twenterand 
 
23. Wierden
Openbare, gemeentelijke grond  Akkerwal Zuid Broek
Bedrijventerrein  Vonderweg in Enter
Agrarische grond Wierden en Enter
Particuliere grond Schapendijk 20, Notter 
 
24. Zwartewaterland
Particuliere grond Klinkerweg Genne
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