Verplaatsing Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV)

Bijlage 1

Verenigingsruimte
De NBV heeft een overeenkomst gesloten met de
Dordrechtse Vogel Vereniging De Volière voor
gezamenlijk gebruik van hun verenigingsruimte
aan de Adjudant H.P. Kosterstraat 5 in Dordrecht.
Voor het plaatsen van een slingerruimte en opslag
naar de verenigingsruimte is een
omgevingsvergunning aangevraagd.
Op het terrein van de Adjudant H.P. Kosterstraat 5
komen, afgeschermd voor derden en uit het zicht,
ca een 6-tal bijenkasten voor cursussen en
voorlichting.
De locatie wordt tot uiterlijk 30 juni 2027 om-niet
ter beschikking gesteld aan de NBV.
Uitgangspunten gebruik verenigingsruimte.
o 4 leden avonden in de maand voor max. 30
personen. Lezingen e.d.
o 6 avonden in de maand voor cursussen. Max.
22 personen.
o 2 avonden in de maand voor vergaderingen
bestuur.
o 40 keer incidenteel gebruik door enkele
personen voor het oogsten van honing, maken van kunstraat of het omsmelten van oude raat.
Bijenstal
De huidige bijenstal op de locatie Reeweg Zuid is een service voor een beperkt aantal mensen die
geen tuin hebben.
Met de vereniging is gezocht naar een nieuwe (tijdelijke) locatie voor een bijenstal. De huidige
bijenstal is qua levensduur afgeschreven en niet geschikt voor hergebruik. De NBV zal een nieuwe
bijenstal aanschaffen welke demontabel is, zodat deze in de toekomst verplaatst kan worden. De
wens van de NBV is namelijk om in de toekomst het verenigingsgebouw, de bijenstal en meerdere
bijenkasten weer op één locatie te verenigingen. Een dergelijke locatie is op dit moment niet
voorhanden op het eiland van Dordrecht.
Gebruik bijenstal dagelijks door 1 of 2 personen gedurende enkele uren.

Bijenkasten
Er dienen maximaal 68 bijenkasten verplaatst te worden. Gezocht is naar meerdere locaties in
Dordrecht. De voorwaarden en locaties zijn afgestemd met en akkoord bevonden door de NBV.
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6 kasten
6 kasten
6 kasten
10 kasten
20 kasten
10 kasten
10 kasten
10 kasten
10 kasten

reeds verplaatst Louterbloemen - Havenbedrijf vraagt geen huur.
reeds verplaatst Stay Okay.
mogelijk vanaf september 2020 – Adjudant H.P. Kosterstraat 5
nr 1. Zuidelijk van Kilweg
nr.2. Smitsweg – Kilweg ten oosten van N3
nr 3. Zuidelijk van wijk Wilgenwende
nr 4. Jeugddorp
nr 5. Domela Nieuwenhuisweg
nr 6 mogelijk van medio 2021 naar locatie van Solarfields – Wieldrechtste Zeedijk –
Solarfield vraagt geen huur.
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FINANCIEEN
De vereniging heeft 30 augustus 2019 de onder andere de volgende financiële gegevens versterkt.

Samenvattend begroting voor verhuizing
Clubgebouw + opslag €
30.000,00 exclusief
Grote bijenstal
€
17.400,00 exclusief
Kleine locaties kasten €
5.500,00 exclusief
TOTAAL
€
58.000,00 exclusief

BTW
BTW
BTW
BTW

De investeringscapaciteit is ca € 30.000,00, de vereniging wil graag minimaal € 20.000,00 reserve
houden.
De vereniging dient de locatie op de Reeweg Zuid 31 december 2020 schoon en leeg op te leveren.
Gemeentelijke bijdrage
De gemeente verstrekt éénmalig een maximale financiële bijdrage van € 30.000,00 exclusief BTW
voor de verhuizing vanaf de Reeweg Zuid.
Daarnaast zal de gemeente de kosten voor het slopen van het verenigingsgebouw, het rooien van
de bomen en het verwijderen van de bestrating voor het verenigingsgebouw op de Reeweg Zuid
voor haar rekening nemen.
Aangezien de NBV verplaatst naar een locatie voor beperkte bepaalde tijd zal er geen huur voor de
gronden worden gerekend.

Locatie voor Bijenmarkt
De NBV wil graag jaarlijks een locatie voor een bijenmarkt. Op deze bijenmarkt komen ca 1.5001.800 bezoekers. Afspraken rondom een locatie valt buiten de scope van de verhuizing van de NBV
en wordt met Evenementenbureau opgepakt.
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Locaties op eiland van Dordrecht
Overzicht van de 5 locaties waar mogelijk bijen geplaatst mogen worden. Per locatie is aangegeven
op welke plek en hoe de bijenstand bij voorkeur geplaatst kan worden (bijenstanden en
verenigingsgebouw zijn niet op schaal ingetekend).

1. Perceel zuidelijk van Kilweg tussen
spoor en N3.
Eigendom: Gemeente
Plaatsing: bijenkasten

Opmerking
Locatie moet toegankelijk blijven voor
brandweer i.v.m. mogelijke calamiteiten bij
het spoor

NBV: In oranje locatie voor opstellen
bijenvolken afgeschermd met (bouw)hekken.
Max 10 wintervolken. opp. 100 m2. 10 x 10
meter. Eventueel omgeven door struiken om
enige beschutting voor de bijenvolken te
creëren.
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2. Smitsweg – Kilweg ten oosten van N3
Eigendom: Gemeente
Plaatsing:

één bijenstal en
bijenkasten

NBV: Voorkeurslocatie 1. In blauw de bijenstal in 8
kant. Bijenstal voor max 20 wintervolken.
Bijenstal van 15 x 15 meter in een 8 kant. Benodigde
opp. 400 m2.
Verzoek van NBV: Te onderzoeken of er op termijn
mogelijkheden zijn voor een semi permanent
Verenigingsgebouw (blauwe rechthoek) van 120 m2
Semi permanente bouw op deze locatie.
Bijenverenigingsgebouw voor max 40 personen.

3. Zuidelijk van wijk Wilgenwende.
Eigendom: Gemeente
Plaatsing: bijenkasten
NBV: In Oranje de opstel plek van bijenvolken.
Afgesloten met (bouw)hekken. Max 10 wintervolken.
Opp. 10 x 10 meter.
Hekken laten begroeien met hedera voor een
natuurlijke aanblik.
Het is wel nodig dat we met een auto incidenteel de
locatie kunnen bereiken voor het plaatsen van de
hekken en bijenvolken.
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4. Jeugddorp
Eigendom: gemeente
In oranje de opstel plaatsen van bijenvolken omgeven
door (bouw)hekken. Max. 10 winter volken.
Opp 100 m2 nodig is 10 x 10 meter. Kan eventueel
ook op een ander ongebruikt veld. Ook hier is
bereikbaarheid met een auto nodig voor de aan- en
afvoer van bijenvolken.

5. Domela Nieuwenhuisweg 2
Eigendom: gemeente
Plaatsing: Bijenkasten
Als gevolgen van onderzoek toekomstige bestemming
voor deze locatie is plaatsing van een bijenstal en/of
verenigingsgebouw nu niet duurzaam.
Voor de NBV is de locatie geschikt voor in blauw de
bijenstal van 15 x 15 meter benodigde opp. is 400
m2 en in blauw rechthoek te onderzoeken of op
termijn mogelijkheden zijn voor een
Verenigingsgebouw van 120 m2 Semi permanente
bouw.

6.

Oostkil – Wieldrechtsezeedijk

Plaatsing Bijenkasten
Hier komt een zonnepanelen velden van Solarfields. In het ontwerp is
rekening gehouden met plaatsen van bijenkasten. Met Solarfields is
overeenstemming voor gebruik van een deel van het terrein om-niet.
Medio 2021 worden de zonnevelden opgeleverd en kunnen bijenkasten
geplaatst worden. Eerder is niet mogelijk gezien afspraken met huidige
pachter.
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7. Op de Staart.
Eigendom: Evides
Eventueel aan de andere zijde
van het spaarbekken ook nog
mooie ruimte maar ik kan niet
beoordelen of hier een goede
toegangsweg is. Verder is dit
gebied westelijk geheel door de
Golfclub ingenomen. Ruimte voor
enkele volken.
Het is aan NBV om
overeenstemming met Evides te
verkrijgen.
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Locaties welke zijn onderzocht, maar welke nu geen voorkeurslocatie zijn, niet geschikt
bleken dan wel waar vestiging van bijenvolken niet gewenst is.

A. Merwelanden: diverse
plekken/opties.
Eigendom: Recreatieschap Hollandse
Biesbosch
Locatie wordt door gemeente als
ongeschikt beoordeeld. Het plaatsen
van honingbijvoorzieningen in de NDB, De
Dordtse Biesbosch en (direct nabij)
bestaande en nieuwe natuur heeft een
naar verwachting negatief effect op grote
bijen en hommels.

B. Deze boerderij is inmiddels
gesloopt (oude plek Eersteling).
Eigendom: particulier
Hier zet ieder jaar een imker al zijn volken
neer.
NBV heeft geen overeenstemming met
particulier kunnen krijgen.

C. Dordtse Kil II – III - IV
NBV heeft geen overeenstemming kunnen bereiken met beheerder van bedrijventerrein.

D. Op terrein van Parkschap
Parkschap wil geen concurrentie van honingbijen versus wilde bijen. Het plaatsen van
honingbijvoorzieningen in de NDB, De Dordtse Biesbosch en (direct nabij) bestaande en nieuwe
natuur heeft een naar verwachting negatief effect op grote bijen en hommels. Uit onderzoek is
onvoldoende bekend. Nader onderzoek wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen er
al dan niet nieuwe huurcontacten gesloten worden.
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E. Zonneparken Crayestein (HVC terrein)
Eigendom: HVC
Voor de NBV is dit geen ideale plek: nabijheid Dupont, beschut wegzetten terrein mogelijk moeilijk,
moeilijk bereikbaar voor leden.

F. Voedselbos Buitenzinnig (bij Wilgenwende)
NBV heeft nog geen overeenstemming kunnen bereiken

H.

Rijksstraatweg

Ten zuiden van caravanstalling

I.

Kringloop ten zuiden van Wieldrechtse Zeedijk

J. Rijksstraatweg 74
Gemeente heeft de woning met tuin aangekocht i.v.m. de "Tennet regeling".
Deze woning is zodanig gelegen dat dat
dit voor de bijenvereniging een goede
locatie betreft. De woning kan gebruikt
worden als clubgebouw en voor de bijen is
voldoende groen hier aanwezig. Ook ligt
er op korte afstand een
volkstuinencomplex
eigendom: gemeente – staat in verkoop
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K. Hoek Smitsweg/Kilweg.
Eigendom: gemeente Dordrecht
Vervalt als mogelijkheid a.g.v.
woningbouw Amstelwijk

L. Bij de knik in de Smitsweg.
Eigendom: particulier
Bijenvereniging heeft geen
overeenstemming met de eigenaar
weten te bereiken.

M. Wieldrechtse Zeedijk/spoorlijn.
Eigendom: Gemeente
NBV: Dit is nu landbouwweg. Waterrijk
gebied. niet haalbaar
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N. Nabij de Moerdijkbrug (over het
viaduct).
Eigendom: Staat Bosbeheer

NBV: Qua drachtgebied niet wenselijk

O. Hoek provinciale weg/ N3 (beide
zijden).
Eigendom: Gemeente
Nadeel : bereikbaarheid is slecht (moet
een inrit komen) en veel bomen ruimen.
Misschien leuk als overloopplek voor een
paar volken. Dicht bij snelwegen en er
moet een ontsluitingswegje (puin of
zandpad) komen. Terrein nu niet
bereikbaar
NBV: geen serieuze optie voor
vereniging

P. Vissersdijk dijk noord.
Eigendom: particulier
NBV: geen serieuze optie voor
vereniging
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Q. Sterrenburg achter de Kleine Beer
straat.

Eigendom: particulier

NBV: Lijkt niet haalbaar

R. Duivelseiland
Eigendom RWS
Afhankelijk van ontwikkeling RWS
NBV: relatief dicht bij Louterbloemen. Teveel water en geen voeding voor
bijen.

S. Boerderij de Zuidpunt
Eigendom: particulier
NBV: vervalt – te ver weg – te dicht bij Moerdijkbrug

T. De Hoop – stadslandbouwproject
Eigendom: particulier
Bijenvereniging heeft plan in verleden gemaakt. Is op directietafel bij De Hoop gestrand.
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U. Boomgaard Amstelwijk
Eigendom: gemeente Dordrecht
Beoogde woningbouwlocatie. Onderdeel van
bestemmingsplanwijziging Amstelwijck.
Naar verwachting medio 2020 onherroepelijk.

V. Amstelwijck (deel tussen N3 en spoor)
NBV geeft aan geen bijenkasten onder/nabij hoogspanningskabels te kunnen plaatsen.

W. Bildersteeg op de hoek Wantijdijk
en Zeedijk.
Eigendom:
Noordelijk deel – particulier
Zuidelijk deel – gemeente
Beide met privaatrechtelijke
belemmeringen

NBV deze locatie kan vervallen a.g.v.
verwachte vandalisme
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