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1.  Inleiding 
 
Als er weinig bijen zijn … is er dan nog wel een tuin? Dat was de centrale vraag in het werk van beeldend 
kunstenaars Jimini Hignett en Doris Denekamp. De urgente discussie over de groeiende bijensterfte vormde 
de context voor het project ‘If Bees Are Few…’, dat bestond uit een tuin langs de Boven-Regge in 
Diepenheim en een kunstenaarspublicatie. Aan het einde van de 1e Broekweg staan zeven bijenkasten: twee 
kasten waren bedoeld te zoemen met leven; de andere vijf zijn versteend. Een monument voor de 
verdwenen bijenvolken.  
 
Tekenend voor de problematiek waarvoor het kunstwerk aandacht wil vragen, is dat de bijenvolken helaas 
niet overleven in het gebied om en nabij de bijentuin. Nu blijkt: ‘Bees Are Few!’, en niet alleen in 
Diepenheim. Op 18 oktober jl. berichtte de NOS dat inmiddels driekwart van de insecten verdwenen is. “In 
Duitse natuurgebieden vliegen ruim driekwart minder insecten rond dan dertig jaar geleden. Die teruggang 
is veel groter dan eerder werd gedacht en is in Nederland vermoedelijk net zo groot. De uitkomsten zijn 
alarmerend. Insecten zijn enorm belangrijk in het ecosysteem. Het zijn de bestuivers, ze zijn de voedselbron 
van onze vogels en van veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op 
het ecosysteem en uiteindelijk ook op onszelf.” Toch hebben kenners nog hoop, omdat de natuur een 
enorme veerkracht heeft.  
 
Ook in Deep’n leeft hoop. Het project ‘Bees Are Few! in Diepenheim’ wil de oorzaken van de bijensterfte 
opsporen en maatregelen treffen. De Kunstvereniging Diepenheim, de Bijenvereniging Reggedal, IVN 
Diepenheim, waterschap Vechtstromen, de gemeente Hof van Twente, de Bijenbeweging Overijssel, 
Landschap Overijssel en Stimuland hebben krachten gebundeld om de biodiversiteit in het gebied te 
vergroten met als doel bijensterfte tegen te gaan. Daarmee heeft dit project heeft twee doelen; enerzijds 
het opstellen van een gebiedsgericht uitvoeringsplan voor optimalisatie van de biodiversiteit binnen het 
leefgebied van de bijenvolken in de bijentuin ‘If Bees Are Few…’, en anderzijds het vergroten van 
bewustwording van en betrokkenheid bij biodiversiteit. De initiatiefgroep hoopt met dit pilot project een 
vliegwieleffect te veroorzaken waardoor zowel biodiversiteit nabij het projectgebied vergroot wordt als 
soortgelijke projecten op andere plekken in de gemeente gerealiseerd worden. De eerste tekenen hiervan 
zijn al zichtbaar. 
 
 

2.  Aanleiding 
 
 

2.1  Kunst 

In 2012 heeft kunstvereniging Diepenheim samen met het Lectoraat Theorie in de kunsten van ArtEZ en de 
curatoren Peter Sonderen en Joop Hoogeveen een eerste ideeschets geschreven onder de titel Tuinen van 
de 21e eeuw. Het basisidee was hedendaagse kunstenaars te vragen zich te buigen over het verschijnsel tuin 
en daarnaast de Kunstvereniging uit te dagen een zogenoemd ‘living archive’ in te richten voor de tuin. Het 
voorstel heeft uiteindelijk geleid tot een plan van aanpak onder de titel: The Non Urban Garden. Diepenheim 
moet het onderscheid met de culturele mogelijkheden van de stad inzetten en/of uitbuiten om de 
verhouding van kunst en natuur op scherp te zetten. De niet-stedelijkheid is daarbij haar kracht. De 
Kunstvereniging heeft dit alles ter harte genomen en met behulp van de provincie Overijssel is toentertijd 
het ontwerpproces in gang gezet. ‘If bees are few…’ is een van de tuinen passend in dat project. Het vraagt 
aandacht voor de (gevolgen) van de bijensterfte.  
 

2.2  Ecologie 

Biodiversiteit; een begrip waarover we steeds vaker horen omdat we ons er in toenemende mate zorgen 
over maken. Wat betekent het nu eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? De diversiteit van een gebied is 
een graadmeter van hoe de natuur er bij staat. Hoe meer verschillende soorten (planten, dieren, bomen, 
bloemen), hoe groter de biodiversiteit. En dat is niet alleen van belang voor de natuur, maar ook voor ons 
leven en welbevinden. De laatste decennia is de biodiversiteit onder invloed van onszelf steeds verder 
afgenomen. We hebben parken en wijken ‘geordend’ ingericht met bomen en gras, beekjes rechtgetrokken, 
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bermen langs de weg veelvuldig gemaaid. We zijn anders gaan boeren en anders gaan bouwen. Opvallend is 
dat de biodiversiteit in de stad tegenwoordig groter is dan op het platteland. Sinds halverwege de vorige 
eeuw is ons buitengebied enorm veranderd. Daarvoor leidde diversiteit in gebruik al eeuwen als vanzelf tot 
een grote (bio)diversiteit in graslanden, landschapselementen, voedsel en andere zaken, maar sinds de 
oorlog is dit veranderd. Sinds de 70-er jaren beginnen we de negatieve effecten hiervan te zien en te 
begrijpen. Inmiddels is de biodiversiteit op het platteland met 80% afgenomen. Natuurbeheerders werken 
aan hun eigen natuurgebieden, maar ze als eilandjes in het landschap liggen is dat niet bevorderlijk voor de 
natuur. Ook daarom is het belangrijk dat er buiten de natuurgebieden leef mogelijkheden zijn voor planten 
en dieren. Ook in steden en kernen ligt een opgave. Onder invloed van het veranderende klimaat wordt het 
belangrijker dat we harde regenbuien met grote hoeveelheden water kunnen opvangen en infiltreren in de 
bodem. Ook omdat het warmer wordt is het essentieel onze bebouwde omgeving te vergroenen. Meer 
groen is goed voor de biodiversiteit, waterhuishouding en temperatuur.  

Steeds meer mensen zijn zich bewust van deze afname van biodiversiteit en het belang ervan, in water en 
groen, op het platteland, maar ook in de stad. Het gaat daarbij niet alleen om de bij, maar ook om de andere 
soorten waarmee het niet goed gaat. Door de onderlinge samenhang in de natuur draagt het verbeteren van 
de bijenstand draagt bij aan biodiversiteit in zijn algemeenheid. Daarbij worden bloemrijke vegetaties 
gewoonlijk hoog gewaardeerd. Kortom, bijenbeheer is ecologisch groenbeheer en draagt bij aan zowel de 
ecologische als esthetische kwaliteit van het landschap.  

 

Fig. 1: Locatie bijentuin ‘If Bees Are Few’ 

 
Bron: Definitief ontwerp Hazendammerblok met bijenkasten, 2013. Odin Landschapsontwerpers BV, Ing. Z.J. (Gerdien) Smit 
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3.  Maatschappelijke betrokkenheid  
 

3.1  Betrokken organisaties 
 
Kunstvereniging Diepenheim 
Kunstvereniging Diepenheim is een centrum voor hedendaagse beeldende kunst waar kwaliteit en 
verdieping centraal staat. Verankerd in een landelijke omgeving biedt de Kunstvereniging een plek voor 
vernieuwing door verstilling, experiment, kruisbestuiving en ruimte voor het delen van verhalen. 
Professionele faciliteiten en persoonlijke betrokkenheid scheppen de voorwaarden voor een milieu waar 
intimiteit, kwetsbaarheid en nieuwsgierigheid kunnen gedijen bij maker en publiek. Met eigenzinnigheid en 
lef is Kunstvereniging Diepenheim een levendige biotoop voor buitengewone hedendaagse kunst. 
 
IVN Diepenheim 
IVN maakt de verbinding tussen natuur en duurzaamheid. IVN vervult een maatschappelijk zichtbare rol in 
het stimuleren van bewustzijn over een duurzame balans op aarde, en over de mogelijkheden om daar als 
individu aan bij te dragen. Daarmee werkt IVN aan een duurzame samenleving vanuit de overtuiging dat 
betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert. Daarom laat IVN  jong tot oud de natuur dichtbij 
beleven. We verbinden het met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals 
biodiversiteit, gezondheid en recreatie. De IVN afdeling Diepenheim is een zeer actieve groep die zeer 
productief is en hard werkt aan natuur-onderhoud. In een ruime straal rond Diepenheim wordt een breed 
scala aan werkzaamheden uitgevoerd. 
 
Bijenvereniging Reggedal – Diepenheim   
De bijenvereniging Reggedal – Diepenheim verbindt, versterkt, onderwijst, inspireert en faciliteert 
bijenhouders met als doel het in stand houden en bevorderen van een gezonde bijenstand.  

Landschap Overijssel 
Landschap Overijssel werkt aan een natuurlijk, biodivers en beleefbaar landschap in Overijssel, voor mens, 
plant en dier. In haar eigen terreinen, door het stimuleren van groene (buurt)initiatieven en door nauwe 
samenwerking met lokale partijen. Het is ernstig gesteld met de bijen (en insecten in het algemeen). 
Landschap Overijssel draagt in haar terreinbeheer en met diverse projecten buiten haar terreinen bij aan 
een betere leefomgeving voor de bijen. 

 
Bijenbeweging Overijssel  
De Bijenbeweging Overijssel werkt aan een samenhangend bijenlandschap in Overijssel. Door 
kennisoverdracht over bijen en bij-vriendelijk beheer en door goede initiatieven te stimuleren en te 
verbinden. O.a. Landschap Overijssel is lid van het kernteam en jaagt deze bijenbeweging in Overijssel aan. 
 
Landgoed Weldam 
Weldam is één van de grotere landgoederen van Oost- Nederland. Het eeuwenoude landgoed, met het 
kasteel en tuinen als middelpunt, bestaat uit bossen, akkers, weilanden, beken, karakteristieke lanen, 
monumentale huizen en boerderijen. Aan de luiken, geschilderd in de kleuren zwart en geel kan men 
herkennen dat men te maken heeft met een gebouw van het landgoed. 
 
Waterschap Vechtstromen 
Waterschap Vechtstromen verzorgt het waterbeheer in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. 
Een gebied met een oppervlakte van circa 225.000 ha en 23 inliggende gemeenten. Vechtstromen beheert 
circa 4800 km rivieren, beken en andere watergangen en zuivert op 26 rioolwaterzuiveringsinstallaties het 
afvalwater van circa 800.000 inwoners. Waterschap Vechtstromen vindt samenwerken erg belangrijk. 
Samen met alle belanghebbenden wordt gewerkt aan waterbeheer in de breedste zin van het woord. Dat 
doen we met gemeenten of provincies, met landbouw- of natuurorganisaties, met bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen en natuurlijk ook de inwoners van het werkgebied. Zo verbinden en realiseren we 
samen doelen op het gebied van waterbeheer, landbouw, natuur, economie, leefomgeving en recreatie. 
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Stimuland 
Stimuland draagt bij aan een vitaal platteland: sociaal-economisch en ecologisch duurzaam. Dit door het 
initiëren en organiseren van innovatieve projecten en activiteiten om een perspectiefvolle landbouw te 
stimuleren, de plattelandseconomie te versterken, de leefbaarheid van en verbondenheid tussen mensen op 
het platteland te vergroten en beleid en praktijk te verbinden. Stimuland ziet vitaliteit op het platteland als 
het vermogen van een gemeenschap of van ondernemers om te reageren op veranderingen met als doel om 
een gewenste werk- en leefomgeving te creëren. Plattelandsbewoners van Oost-Nederland maken zelf het 
verschil in plattelandsontwikkeling en de rol van Stimuland hierin is om te initiëren, te stimuleren, te 
verbinden en te begeleiden. 

 
Gemeente Hof van Twente 
De gemeente Hof van Twente is een groene gemeente. Dat is allereerst te danken aan het prachtige 
buitengebied. Maar ook in de kernen is groen te vinden. De Tuinen van Diepenheim, de parkjes en het 
openbaar groen. Veel inwoners zetten zich in voor het behoud van groen of juist het vergroenen van de 
gemeente. Denk aan buurtinitiatieven en samenwerkingsverbanden zoals de actieve IVN afdelingen, de 
bijenvereniging, stadslandbouw initiatieven, de Groene Loper, Hof voor de Steenuil, en ga zo maar door. 
Toch zijn er ook problemen. In nieuwe woonwijken is soms waar weinig ruimte voor groen, waardoor de 
vogels wegblijven, het er warmer wordt, en water niet opgevangen kan worden. Door schaalvergroting in de 
landbouw verdwijnen landschapselementen die de gemeente zo bijzonder maken. Daarom werkt de 
gemeente Hof van Twente aan een breed gedragen visie op ‘Groen’. Enerzijds wordt gewerkt aan een 
uitnodigende groene stip op de horizon, terwijl anderzijds bijgedragen wordt aan, en geëxperimenteerd 
wordt met nieuwe manieren van samenwerken met inwoners, organisaties en ondernemers. Het project 
‘Bees are few in Diepenheim!’ is zo’n project waaruit de gemeente lessen wil trekken voor de toekomst.  
 
 
 

3.2  De wijze waarop de samenleving wordt betrokken bij het project  
 
Het project is ván de samenleving en wordt zodoende breed gedragen onder bovengenoemde verenigingen 
en organisaties. Iedere projectpartner zal op zijn eigen manier de achterban betrekken, vooral door het 
organiseren van doe-dingen, maar ook door het gebruiken van bestaande communicatiekanalen zoals 
websites, facebookpagina’s, blogs en lokale kranten, en het geven van presentaties. Daarnaast worden 
plannen en activiteiten gecommuniceerd met en via netwerken als de Groene Loper Hof van Twente, de 
Bijenbeweging Overijssel, et cetera. Anderzijds wordt ook geprobeerd ‘nieuwe’ mensen enthousiast te 
maken om te genieten van en samen te werken voor groen en biodiversiteit. Zo worden geschikte 
activiteiten uitgevoerd samen met mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale 
redzaamheid door samen te werken met de Twentse zorgorganisatie Aveleijn. Basisscholen en BSO’s wordt 
een speciaal lespakket aangeboden. Het bestaande toeristisch aanbod wordt verrijkt door middel van 
informatie voorziening en in Cultuurcentrum de Pol worden lezingen en documentaire avonden verzorgd 
waarvoor breed uitgenodigd wordt.   
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4.  Activiteiten in de aanloop 

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd voorafgaand aan de subsidieaanvraag bij de provincie en komen 

zodoende niet terug in de begroting:  

 Verbinden en opstarten projectgroep, kennis en inspiratie ophalen, projectorganisatie  

De initiatiefgroep is tot op heden vier keer bijeen geweest voor overleg bij Cultuurcentrum Herberg de Pol in 

Diepenheim. Daarnaast heeft de meerderheid in het kader van dit project deelgenomen aan de 

netwerkbijeenkomsten van het biodiversiteitsprogramma van de Groene Metropool Twente, Twente Bloeit! 

Hier is afstemming gezocht met de Bijenbeweging Overijssel, zijn nuttige contacten opgedaan en is inspiratie 

opgehaald. Daarnaast hebben leden van de projectgroep deelgenomen aan de bijeenkomsten van NL 

Zoemt, de Bijenbeweging Overijssel, et cetera. De verwachting is dat we in de eerste helft van 2018 eens in 

de acht weken twee uur bijeen komen met de projectgroep. Verschillende deel-werkgroepen zullen vaker 

samenkomen voor overleg of het uitvoeren van activiteiten.  

 

 Schrijven projectplan 

Tijden de projectgroep bijeenkomsten is gezamenlijk het projectplan opgezet. Deze is verder uitgewerkt 

door Stimuland en afgestemd met gemeente, regio en provincie.  

 

 Quick scan landschap 

Martin Degen (Landschap Overijssel), Henk-Jan Kempers (IVN Diepenheim) en Juul Lullofs (Bijenvereniging 

Reggedal) hebben de bestaande situatie geïnventariseerd. Hieruit zijn landschppelijke maatregelen naar 

voren gekomen (zie bijlagen 2, 3 en 4). Daarnaast hebben gemeente en waterschap de grondposities (zie 

bijlage 1) en beheerafspraken (onderhoud / maaien)  in kaart gebracht. Hieruit zijn mogelijkheden voor 

meer ecologisch beheer naar voren gekomen (korte termijn) en aandachtspunten voor beleid (meer 

structurele maatregelen, resulterend in een beleidsadvies – inbreng groenvisie) naar voren gekomen. Deze 

maatregelen hebben allemaal betrekking op terreinen in eigendom van, of onder beheer van (agenda)leden 

van de projectgroep en vallen zodoende onder fase 1 van het project.  

5.  Projectactiviteiten  

Ambitie 

De ambitie is dat fase 1 van dit project zorgt voor meer bekendheid over, en enthousiasme voor het project. 

Hierop voortbouwend willen we dan in fase 2 van het project andere landeigenaren (zoals bijvoorbeeld 

agrariërs) benaderen met het verzoek ook mee te doen. De mogelijkheden voor fase 2 worden bijgehouden 

in bijlage 5 (werkdocument). De eerste initiatiefnemers die interesse hebben om aan te haken en zelf de 

biodiversiteit te verbeteren melden zich al. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het centrale plein, de 

begraafplaats en de sportvelden in Diepenheim en grondeigenaren elders in de gemeente.  

 

De volgende activiteiten worden uitgevoerd na het indienen van de subsidieaanvraag en komende zodoende 

terug in de begroting: 

1. Projectorganisatie  

Eens in de twee maanden komt de projectgroep bijeen voor een overleg.  

 

2. Uitvoering maatregelen landschap  

De maatregelen die uit inventarisatie naar voren zijn gekomen worden in gezamenlijkheid uitgevoerd. 

Martin Degen van Landschap Overijssel voorziet van advies, en gemeente, waterschap en vrijwilligers (vooral 

van IVN Diepenheim) maken het terrein geschikt,  planten aan en  zaaien in. Door aanpassingen in het 

gebied, door het planten van waard- en drachtplanten en door het aanleggen van bloemrijke zones worden 

huisvesting en voeding voor insecten gegarandeerd. In totaal wordt een oppervlakte van 16.750 m² aan 



 

10 april 2018 
n180048 – blz. 8/13 

bermen, oevers en grasland ingezaaid met een bijenmengsel. Het gebruik van streekeigen plantmateriaal 

vergroot de herkenbaarheid en de aantrekkingskracht van het gebied voor de mens. In bijlagen 2, 3 en 4 zijn 

kaarten en overzichten te vinden van de uit te voeren werkzaamheden in de Vlindertuin, de delen langs de 

Regge en het pad en de Bijentuin.  

3. Maand van de biodiversiteit 

De projectorganisatie heeft naar aanleiding van de bijensterfte samen met de Groene Loper en de gemeente 

Hof van Twente besloten om de periode van 22 april tot 22 mei 2018 uit te roepen tot maand van de 

biodiversiteit. In deze maand worden verschillende activiteiten georganiseerd met als doel bewustwording 

ten aanzien van, en betrokkenheid bij biodiversiteit te vergroten, zoals:  

 

3.a. In 5 schoolklassen wordt geëxperimenteerd met een pilot voor speciale gastlessen over 

biodiversiteit in samenwerking met de Groene Loper Hof van Twente. In afstemming met IVN 

Oldenzaal wordt een lespakket overgenomen over biodiversiteit waarbij de bij centraal staat. Dit 

wordt beschikbaar gesteld aan het gemeentelijke aanbod aan lespakketten omtrent het thema 

duurzaamheid door een samenwerking aan te gaan met Hofpower.  

3.b. Als onderdeel van deze speciale biodiversiteitslessen wordt een wedstrijd georganiseerd. 

Voorafgaand aan de maand van de biodiversiteit worden BSO's en kleuterklassen gevraagd om een 

tekening van te maken met de opdracht 'Ik ben een bij, naar welke bloem vlieg jij?’. De kinderen 

tekenen een bloem waar ze naartoe zouden vliegen als ze een bij zouden zijn. De tekeningen 

worden tijdens de meivakantie opgehangen in het gemeentehuis. Een jury kiest de mooiste 

tekening voor de opdruk van de zaadjeskaart (zie http://bloom-yourmessage.nl/) en de mooiste 

tekening voor de opdruk van de postzegels. De kaarten worden opgestuurd naar alle inwoners in de 

gemeente Hof van Twente die in een straat wonen met een bloem of boom erin (zoals Lindelaan, 

Rozenstraat, et et cetera – de gemeente kent ruim 14.000 adressen, deze doelgroep is 1100 

adressen). De kaarten worden op de Dag van de Aarde (22 mei) bezorgd. Dit is tevens de afsluiting 

van de Maand van de Biodiversiteit in de gemeente Hof van Twente. Ontvangers worden 

opgeroepen om de kaarten 'bewust weg te gooien'. 

3.c. Wanneer de uitvoering van maatregelen in het landschap (fase 1) gereed is wordt dit moment 

gevierd door alle betrokkenen, de gemeenteraad, politici en de pers uit te nodigen om op deze 

manier aandacht te vragen voor het belang van biodiversiteit in het algemeen en de achteruitgang 

van de (wilde) bij specifiek. Onderdeel van dit feestelijke moment is het plaatsen van rechtopstaand 

dood hout als nestgelegenheid voor diverse insecten. Geïnspireerd door een bijenproject in 

Wierden (dat ook draait om kunst en bijen – ontmoet op de netwerkbijeenkomst Twente Bloeit!) 

worden in het rechtopstaande dode hout een bij en een vlinder ‘gecarved’ die enerzijds de 

vlindertuin verfraaien en anderzijds dienen als nestgelegenheid voor de bijen. Tom Pikkemaat 

(waterschap Vechtstromen) heeft enkele bomen ter beschikking gesteld.  

3.d. Mark Mieras komt een lezing geven over de waarde van groen waarvoor politici, raadsleden, 

ambtenaren en vrijwilligers die zich inzetten voor biodiversiteit uitgenodigd worden. Deze lezing 

dient tevens als inspiratie voor de nieuwe groenvisie van de gemeente Hof van Twente.   

3.e. Aanmelding ‘Bijvriendelijke Gemeente’ bij Nederland Zoemt met titelbord, communicatiepakket, 

bijvriendelijke bomen, cursus bijvriendelijk groenonderhoud en de verkiezing.  

 

4. Educatie door middel van kunst 

Samen met het educatieteam van de Kunstvereniging Diepenheim wordt het publieksproject ‘Sense-making’ 

ontwikkeld dat vanuit een cultureel, kunst-gerelateerde invalshoek reageert op de ontwikkelingen. Dit is 

breed toegankelijk, plooibaar, goed in te vlechten in het bestaande programma, en biedt context en 

verdieping op het bestaande werk. Afhankelijk van de behoefte kan dit deelproject verder uitgebouwd 

worden, zowel qua inhoud als omvang. Het biedt zodoende speelruimte om mogelijk ook andere 

kunstenaars hierbij te betrekken die de Kunstvereniging in de loop van de komende maanden nog 

ontmoeten en spreken en kan organisch meegroeien. Tevens wordt het mobiele theaterstuk ‘Koning van het 

http://bloom-yourmessage.nl/
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Grasland’ opgevoerd. Dit vindt plaats in de buitenlucht en speciale plaatsen zullen gereserveerd worden 

voor basisschoolkinderen.   

5. Buiten-werk activiteiten met verstandelijk beperkten 

Activiteiten worden waar mogelijk samen met mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale 

redzaamheid uitgevoerd door samen te werken met de Twentse zorgorganisatie Aveleijn. Dit wordt per 

activiteit met de leidinggevenden afgestemd omdat het van belang is dat de activiteiten geschikt zijn. 

Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het verwijdere van woekerende, ongewenste begroeiing of het assisteren 

bij het creëren van nestgelegenheden.   

6. Slimme koppelingen met andere evenementen 

Gedurende de looptijd van het project vinden allerlei evenementen plaats waarop de projectgroep zal 

proberen aandacht te vragen voor de bijensterfte en het project. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of de 

Landelijke Open Imkerij Dagen nabij het project georganiseerd kunnen worden. Deze worden meestal in juni 

/ juli georganiseerd en hieraan wordt landelijk bekendheid gegeven. Verder vindt van februari tot en met 

november in Diepenheim elke eerste zondag van de maand De Heerlijcke Markt Diepenheim plaats. Een 

markt die staat voor gezelligheid, ambachtelijkheid, creativiteit en duurzaamheid. Deze markt heeft 

inmiddels interregionale bekendheid gekregen. Gedurende de looptijd van het project zal op enkele 

momenten een stand ingericht worden met informatie over het project, biodiversiteit en duurzaamheid. Op 

deze manier wordt een breder publiek worden bereikt. Ook vinden in Diepenheim jaarlijks de 

Zomerwandeling plaats die georganiseerd door IVN Diepenheim. Deze wandeling volgt de Regge voor een 

groot gedeelte en gaat ook over het projectgebied. Door een gids wordt uitleg gegeven over aanwezige flora 

en fauna. Doordat deze wandeling valt in het toeristische seizoen is er een grote deelname, ook van mensen 

buiten de regio. 

 

7. Bijdragen aan nieuwe Groenvisie van de gemeente Hof van Twente 

Door praktisch met elkaar aan de slag te gaan dient dit project als pilotproject voor de nieuwe gemeentelijke 

visie op groen. Doel is om samen te ontdekken hoe de openbare ruimte zo biodivers mogelijk beheerd kan 

worden. Ervaringen en inzichten dienen dus als beleidsadvies. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten in 

het kader van deze nieuwe visie. Zo presenteert een integrale groep WUR studenten een advies aan de 

gemeente op 12 maart. 

  

8. Evaluatie fase 1 en bepalen fase 2 

In het najaar van 2018 wordt fase 1 geëvalueerd en het vervolg voor fase 2 bepaald.   



 

10 april 2018 
n180048 – blz. 10/13 

6.  Begroting 
 
* Zie conceptbegroting in mee gestuurd excel document. 

7.  Planning 

Dit betreft de planning van het moment van subsidie aanvraag bij de provincie tot het einde van fase 1. De 

activiteiten zijn genummerd.  

 
Mnd 

Act 
Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

1 X X  X  X  X  

2 X X        

3 X X        

4 X X X X X X    

5  X  X  X    

6 X X X X X X X X  

7  X X   X   X 

8        X X 

1. Projectorganisatie  

2. Uitvoering maatregelen landschap  

3. Maand van de biodiversiteit 

3.a. Pilot gastlessen over biodiversiteit  

3.b. Schoolwedstrijd  

3.c. Feestelijk moment  

3.d. Lezing Mark Mieras 

3.e. Aanmelding ‘Bijvriendelijke Gemeente’ bij Nederland Zoemt  

4. Educatie project ‘Sense-making’ en theater stuk Koning van het Grasland 

5. Buiten-werk activiteiten met verstandelijk beperkten 

6. Slimme koppelingen met andere evenementen 

7. Bijdragen aan nieuwe Groenvisie van de gemeente Hof van Twente 

8. Evaluatie fase 1 en bepalen fase 2 

8.  Resultaten 

 

 Er is een samenwerkingsverband ontstaan tussen inwoners, organisaties, overheid, kennisinstellingen 
en bredere netwerken;  

 De maatregelen in het landschap zijn uitgevoerd waardoor het leefgebied van de bijen is verbeterd, en 
zowel de biodiversiteit als de esthetische waarde van het landschap zijn vergroot; 

 Het bewustzijn ten aanzien van, de kennis over en de betrokkenheid bij biodiversiteit zijn vergroot bij 
zowel de betrokken partijen als de inwoners – in het bijzonder kinderen - van de gemeente Hof van 
Twente; 

 Kunst, natuur en educatie zijn op inspirerende wijze samengebracht; 

 Verstandelijk beperkten hebben in de natuur gewerkt; 

 Bij allerhande evenementen is kennis gedeeld over het project, bijen en biodiversiteit; 

 Inwoners zijn betrokken bij nieuw beleid omtrent Groen en andersom; 

 Vrijwilligers die zijn inzetten voor biodiversiteit zijn gefaciliteerd en ondersteund; 

 Het project is geëvalueerd en fase 2 is bepaald.  
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9.  Beheer, onderhoud en monitoring 
 
Vlindertuin 

De Vlindertuin is in eigendom van het waterschap Vechtstromen. Het beheer en onderhoud van de 

Vlindertuin wordt verzorgd door vrijwilligers van IVN Diepenheim. De hierover gemaakte afspraken zijn 

vastgelegd in een overeenkomst. Dit onderhoud bestaat momenteel uit onder andere het knotten van de 

wilgen, het snoeien van planten en struiken (voor zover nodig) en het verwijderen van houtopslag in het 

gebied om verbossing tegen te gaan. Dit onderhoud vindt tweemaal per jaar plaats (of vaker naar behoefte). 

De verbeteringen ten aanzien van de biodiversiteit worden geborgd in het onderhoud door IVN Diepenheim.  

Bijentuin 

De Kunstvereniging verzorgt het beheer en onderhoud van de Bijentuin. Deze wordt ingezaaid en 

afgesproken is dat het waterschap en de gemeente hier niet meer langs hoeven met trekkers. De Bijentuin 

bevindt zich op eigendom van landgoed Weldam. De veranderingen in beheer worden afgestemd tussen het 

Weldam en Kunstvereniging.   

 

Fiets- en Reggepad 

De stroken langs het Reggepad zijn in eigendom, en vallen onder het beheer van het waterschap 

Vechtstromen. De stroken langs het fietspad zijn in eigendom, en vallen onder het beheer van de gemeente.   

De beide partijen stemmen het beheersplan op elkaar af. De bloemrijke stroken worden ingezaaid met 

eenjarige en driejarige soorten. Dit betekent dat de stukken om de twee à drie bij gezaaid dienen te worden. 

De grond wordt dan opnieuw deels losgeploegd of gefreesd waarna opnieuw ingezaaid wordt. Het inzaaien 

gebeurt telkens tussen maart en mei, afhankelijk van de weersomstandigheden. Vervolgens worden de 

stroken (om opslag en onkruidvorming tegen te gaan) in het najaar gemaaid (rond oktober - november). 

Hierbij wordt niet alles afgemaaid om rupsen en vlinders kansen te geven om te overwinteren. Van de 

stroken moet minimaal vijfentwintig procent blijven staan in de winter. Deze stroken roteren. Langs de 

randen van de stroken moet minimaal anderhalve meter afstand worden gehouden bij agrarische percelen 

om eventuele overlast voor agrariërs te voorkomen. Bij de stroken langs de Regge wordt aan één zijde drie 

en een halve meter vrijgehouden voor het onderhoudspad omdat deze drie keer per jaar gemaaid moet 

worden. De gemeente en het waterschap werken samen in het onderhoud van deze stroken en beide 

hebben het maaibeleid afgestemd op de beoogde verbeteringen in biodiversiteit.  

 

Monitoring 

Gedurende het eerste jaar wordt de ontwikkeling van de flora in het projectgebied gemonitord en 

vastgelegd door middel van foto’s door IVN Diepenheim. Deze monitoring zal bestaan uit: 

 Situatie voorafgaand aan project; 

 Situatie na uitvoering maatregelen landschap;  

 Situatie telkens na drie maanden om de voortgang en ontwikkeling van de flora vast te 

leggen. 

 

Per monitoringsmoment wordt een bondig voortgangsverslag opgesteld die gedeeld wordt met alle 

betrokkenen. Indien nodig vindt er een overleg plaats om de ontwikkeling van het project te beoordelen en 

bij te sturen. Na het eerste vindt er een halfjaarlijkse controle plaats op de ontwikkeling van het zaai- en 

pootgoed. Indien noodzakelijk zullen hierop aanvullingen en/of vervangingen plaatsvinden. Ook deze 

monitoring wordt uitgevoerd door IVN Diepenheim. Gedurende het gehele jaar wordt het gebied incidenteel 

gemonitord op de aanwezigheid van insecten en dan met name op bijen en vlinders. Deze incidentele 

momenten worden niet vastgelegd maar worden meegenomen in het algemene beheer door IVN 

Diepenheim. De welstand van de bijen in het kunstwerk is ook een maatstaf voor het succes van het project. 

Deze welstand wordt door de imker gemonitord. Ook hiervoor geldt dat er indien nodig (bij)sturing plaats 

vindt. 
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Het projectgebied valt binnen een gebied waarin flora wordt geïnventariseerd. Deze inventarisatie wordt 

gedeeld met FLORON zodat een bijdrage geleverd wordt aan de landelijke soortendatabase. FLORON 

coördineert het onderzoek naar de verspreiding van wilde planten in Nederland. 

  

10.  Delen van kennis en ervaring 
 
De manier waarop kennis en ervaring gedeeld wordt overlapt de paragraaf ‘maatschappelijke 
betrokkenheid’ deels. Immers; vooral in het samen doén wordt nieuwe kennis en ervaring opgedaan en 
gedeeld. Daarnaast wordt kennis gedeeld door hierover te communiceren via de grote achterbannen van 
elke betrokken vereniging of organisatie, en via de lokale, regionale en provinciale platforms en netwerken – 
in het bijzonder de Groene Loper Hof van Twente, het biodiversiteitsprogramma ‘Twente Bloeit!’ van de 
Groene Metropool Twente en de Bijenbeweging Overijssel. Stimuland zal kennis delen over het proces van 
gezamenlijk ‘beleidsleren’ voor biodiversiteit. Hiermee wordt bedoeld enerzijds het signaleren van de 
maatschappelijke opgave en anderzijds het enthousiasmeren, mobiliseren en verbinden van partijen uit de 
praktijk, het gezamenlijk opstellen van een gemeentelijke visie, en het gezamenlijk experimenteren met 
uitvoering in verschillende deelprojecten. Stimuland zal dit doen door de nieuwsbrief, website, blog, en 
bijvoorbeeld het ondersteunen van andere gemeenten in soortgelijke trajecten. Doorlopend wordt tijdens 
allerhande evenementen aandacht gevraagd voor het project, de bijen en biodiversiteit.  

Als de provincie ideeën of verzoeken voor de projectgroep heeft om bij te dragen aan bovenlokale 
kennisdeling door middel van provinciale kanalen dan zijn die zeer welkom!  
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BIJLAGEN 
 

Zie: 180330 BIJLAGE 1 Grondposities 

Zie: 180330 BIJLAGE 2 InrichtingVlindertuinReggepadKunstwerk 

Zie: 180330 BIJLAGE 3 TekeningVlindertuin 

Zie: 180309 BIJLAGE 4 Bloemenweide Boven Regge De Meene 

 

Bijlage 5 (werkdocument) – ideeën voor fase 2:  

 Samen met omliggende agrariërs mogelijkheden voor verbetering biodiversiteit / agrarisch 

natuurbeheer verkennen. 

 Bewoners van de kern van Diepenheim en / of buitenlui enthousiasmeren en informeren over 

mogelijkheden voor verbetering van leefomstandigheden van de bij. De vlindertuin kan dienen als 

cursusterrein voor wat mensen in hun eigen tuin kunnen veranderen.  

 Samen met de gemeente begraafplaatsen natuurlijker en meer biodivers maken. 

 Herinrichting dorpsplein, optimalisatie biodiversiteit. 

 Bijtankstations realiseren op verschillende plekken in de gemeente Hof van Twente. 

 Optimaliseren biodiversiteit sportvelden  Diepenheim (die hebben zich al gemeld). 

 Groene schoolpleinen (i.s.m. lopend project van de provincie). 

 …  




