Vacature: natuurliefhebber gezocht voor
coördinatie beheer Bijenoase ’t Sluisje Zeist
De bijenoase ’t Sluisje in Zeist is in 2019 aangelegd in Zeist met inheemse oeverbeplanting, een
inheemse bloemrijke weide, een zoomvegetatie en een bosmantel. Er leven nu ruim 65 soorten wilde
bijen waaronder zeldzame koekoekshommels. Puttertjes eten van de zaden van de kaardenbol, een
ijsvogel broedt in de buurt en de ringslang leeft rond het water van de Biltse Grift. De bijenoase ligt
aan de Biltse Grift en de Hackswetering in een natuurverbinding van de Heuvelrug met de Kromme
Rijn.
We bieden:
-

-

Een schitterende plek om een waardevolle bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen
van bijenoase ’t Sluisje. Hier leven 175 soorten insecten, waaronder 65 wilde bijen. De
koekoeksbij is hiervan de meest zeldzame. In 2021 zijn er 75 nieuwe insecten gevonden
Een netwerk van betrokken vrijwilligers
Bloemrijke weide om in voorjaar en zomer te maaien met de zeis, waarbij we kleine vlakken
per keer maaien om inheemse kruiden te stimuleren en variatie in bloeitijd te vergroten
Een zeiscursus als die gewenst is
Jonge bramenuitlopers die uit gestoken kunnen worden tussen de struiken van de bosmantel
Stijlkanten voor de wilde bijen die in het voorjaar bijgewerkt worden
IJvogelbroedholen die in februari een inspectiebeurt nodig hebben

We vragen:
-

Een natuurliefhebber met basiskennis van inheemse planten, die het leuk vindt om de
hoeder van de Bijenoase ‘t Sluisje te worden
Een mensenliefhebber die met plezier en swung vrijwilligers kan begeleiden
Een meewerkend voorman die praktische ervaring heeft met maaien met de zeis
Je wilt je voor in ieder geval 3 jaar verbinden en mee helpen bouwen van een vaste groep
vrijwilligers en de versterking van de biodiversiteit van de bijenoase
Je woont in Zeist of omgeving
Er zijn 4-8 beheermomenten verspreid door het jaar van maart tot november van ca. 10.00
tot 15.00 uur met een groepje van ca. 3-8 vrijwilligers per keer.
Er zijn 4-8 onderhoudsmomenten per jaar. De data voor 2022 zijn: 19 maart, 14 mei, 11 juni,
2 juli, 15 oktober, 5 november
Inhoudelijke ondersteuning van de coördinator wordt verzorgd vanuit Stichting Bee
Foundation
Financiën zijn beschikbaar voor onkosten vanuit Stichting Bee Foundation

Interesse: mail ons via info@bijenoase.nl

