
BLOEIENDE HEIDE IN DE VLAAMSE NATUURRESERVATEN IN LIMBURG 

 

Tijdens de bloeiperiode van de heide kunnen imkers onder de hieronder beschreven 

voorwaarden bijenkasten of -korven plaatsen in de Vlaamse natuurreservaten te 

Limburg. Zij worden gevraagd daartoe vooraf de antwoordstrook terug te sturen aan  

Bert Vanholen, Agentschap voor Natuur en Bos Limburg,  

Koningin Astridlaan 50 Bus 5,  

3500 Hasselt  

tegen uiterlijk 15 juli 2014.  

Een vergunning wordt bezorgd voor aanvang van het vliegseizoen, indien voldaan is aan 

onderstaande voorwaarden:  

 Voor de bijenkolonies worden zones voorzien in de heidereservaten 

-‘Tenhaagdoornheide’ (Houthalen-Helchteren),  

-‘Teut’ (Zonhoven)  

-‘Mechelse Heide’ (Maasmechelen). 

 Naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar of verantwoordelijke moéten 

goed zichtbaar en beschermd tegen neerslag op de kasten en korven aangebracht 

zijn. Elke bijenhouder moet op eigen initiatief en verantwoordelijkheid de 

eventueel verplichte maatregelen nemen voor het verplaatsen van bijenvolken. 

 Het maximaal aantal kasten/korven wordt per inschrijver beperkt tot 25.  

Afhankelijk van de inschrijvingen kan het totaal aantal kasten per reservaat en 

per imker beperkt worden. Indien dit noodzakelijk mocht blijken, fungeert de 

postdatum als volgorde voor toekenning van vergunningen. 

 Het brengen van de bijen dient te gebeuren op zaterdag 2 augustus , het 

weghalen ervan op zaterdag 6 september (voor 12.00 uur). Op die data zullen de 

toegangen naar de verschillende zones opengesteld worden. Voertuigen mogen 

alleen gebruik maken van de niet-overgroeide wegen en daarvan niet afwijken. 

De begroeiing en het reliëf van het terrein mogen niet veranderd worden 

(bijvoorbeeld afgraven, kappen van bomen of struiken, vernielen van de 

vegetatie...). Om de wandelaars niet te hinderen moeten de bijenkolonies op 

minstens twintig meter afstand van de wandelwegen geplaatst worden. De imker 

is volledig aansprakelijk ten aanzien van derden. Indien de imker door 

onvoorziene omstandigheden kasten wenst te verwijderen tussen deze data, kan 

hij steeds contact opnemen met de verantwoordelijke van het reservaat. 

Voor inlichtingen of vragen kan men terecht bij de verantwoordelijken:  

 Erwin Vanbriel (Ten Haagdoornheide): 0499/59.33.02                                               

 Jan Wellekens (Teut): 0479/79.93.67 

 Jos Gorissen (Mechelse Heide): 0479/79.93.63 

 

Naan en voornaam  

Adres  

Postnunner en gemeente 

Telefoonnummer  

e-mail: 

Wil….…….(aantal) bijenkasten/korven onder de opgegeven voorwaarden plaatsen in het 

Vlaams natuurreservaat 

(aankruisen a.u.b.): 

O ‘Tenhaagdoornheide’ (Houthalen-Helchteren) 

O ‘Teut’ (Zonhoven) 

O ‘Mechelse Heide’ (Maasmechelen) 

 

Handtekening  

 


