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De bij wint aan belang 
in beleidsplannen

Gemeenten zoeken naar manieren om de bijensterfte tegen te gaan. 
Burgers sensibiliseren is één zaak, maar een gemeente tracht eerst zelf 
het goede voorbeeld te geven. Daarvoor heb je kennis van zaken nodig. 
Dus hoe ontwerp je een bijenvriendelijke gemeente? Met het thema 
van de VVSG-trefdag in gedachten liggen hier mooie kansen om vitale 
krachten te bundelen.
tekst katrien gordts beeld pixabay, tom vantorre

Bijen kweken wint al een tijdje aan 
populariteit. De laatste maanden 
lijkt de bij ook haar plaatsje te ver-

overen in de beleidsplannen van gemeen-
ten. Genk lanceerde zopas een plan voor 
betere leefomstandigheden voor bijen. 
Zowel inwoners informeren via ‘bijen-
ambassadeurs’ als ondersteuning bieden 
aan de Genkse imkers maakt daar deel 
van uit. Naast het Mortselse stadhuis 
staat sinds kort een bijenhotel. Ook een 
eerste stap in het bijenplan van de stad. 
Dendermonde plant dan weer nieuwe 
parken en wijken ‘bijenvriendelijk’ aan 
te leggen. De potentiële slaagkracht van 
deze plannen ligt voor een groot deel 
bij imkers en burgers: vitale krachten 
bundelen. En dat is precies waartoe de 
Koninklijke Vlaamse Imkersbond vzw 
(KonVIB) gemeenten oproept. 

De KonVIB merkt de toegenomen vra-
gen van lokale besturen over de bijenpro-
blematiek. Daarom stuurt ze in april een 
charter ‘Bijvriendelijke gemeente’ naar 
alle Vlaamse gemeenten. Filip Wouters 
van KonVIB: ‘De gemeenten zijn zich be-
wust van het belang van de bij, de wil om 

de bijenpopulatie mee in stand te houden 
is er zeker. De uitdaging ligt net in een 
goeie vertaling op beleidsniveau. Niet 
elke groendienst weet welke bijenvrien-
delijke maatregelen er allemaal moge-
lijk zijn.’ 

Bijenpopulatie blijft dalen
Als de bijen sterven, sterft  de mensheid 
binnen twee jaar, voorspelde Albert Ein-
stein. Dat bijen cruciaal zijn voor de na-
tuur en onze voedselketen, staat vast. 
Zo’n 35% van de wereldvoedselproductie 
is afh ankelijk van natuurlijke bestuiving. 
Ondanks de toenemende populariteit 

van bijen kweken – voor een imkercur-
sus moet je er steeds snel bij zijn – is het 
echter niet goed gesteld met de bijenpo-
pulatie. Filip Wouters trekt daarom aan 
de alarmbel: ‘In Vlaanderen, net als in 
de rest van Europa, zijn het toenemende 

aantal virussen, een dalend gebrek aan 
voedsel zoals stuifmeel en nectar, plus 
de aanwezigheid van pesticiden de voor-
naamste boosdoeners. Voor de solitaire 
bij of de wilde bij komt het aanbieden 
van voldoende nestgelegenheid er nog 
bij. Hoog tijd voor actie. Lokale bestu-
ren kunnen op verschillende manieren 

Op de Trefdag van 16 oktober buigen 4000 deelnemers uit gemeente en OCMW zich over 
de vraag: hoe benut je maximaal de vitale krachten in bestuur en samenleving? Hoe 
kijk je anders en scherper naar maatschappelijke vraagstukken en nieuwe manieren 
van samenwerken? Hoe kom je samen met burgers, verenigingen en bedrijven tot sterke 
oplossingen? Meer informatie over dit niet te missen evenement volgt. 
Noteer 16 oktober alvast in uw agenda!
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De gemeenten zijn zich bewust van het belang van 
de bij, de wil om de bijenpopulatie mee in stand te 
houden is er zeker. Ze weten alleen niet altijd welke 
bijenvriendelijke maatregelen er allemaal mogelijk zijn.
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een belangrijke rol spelen om van hun 
gemeente een “bijvriendelijke” omgeving 
te maken.’

In de bres voor de bij
Wat kan een gemeente ondernemen om 
de bijenpopulatie te helpen herstellen? 
Bijenhotels zijn al enige tijd ingeburgerd. 
Steden en gemeenten geven workshops 
om bijenhotels te maken of richten er zelf 
in. Volgens de KonVIB zijn dit soort ini-
tiatieven welkom, maar volstaan ze niet 
om de bijenpopulatie te redden: ‘De bij-
enhotels zijn bestemd voor wilde of soli-
taire bijen en bieden plaats aan zo’n veer-
tigtal soorten solitaire bijen. Een goed 
begin maar onvoldoende, zeker voor de 
honingbij. Wij willen vooral aandrin-
gen op acties op beleidsniveau.’ Dit be-
tekent in de eerste plaats een stuifmeel-

rijke omgeving op alle openbare plaatsen 
creëren. Dat vraagt de nodige kennis van 
de groendiensten om bijvoorbeeld in fa-
ses te maaien zodat de bijen langere tijd 
voldoende voedsel vinden. Een tweede 
stap is het sensibiliseren van de burgers. 
Informatiecampagnes en acties zorgen 
voor een goeie stimulans om burgers 
zelf aan te zetten ecologisch te tuinie-
ren, zonder pesticiden. Een derde pijler 
richt zich op landbouw en industrie. Ge-
meenten kunnen bijvoorbeeld bedrijven 
aanzetten stroken aan te planten met 
bloemenmengsels specifiek voor bijen.

Vitale krachten werken samen 
In Staden werken vitale krachten al ja-
ren samen aan een bijenvriendelijk be-
leid. Lokale imkers worden er nauw be-
trokken bij het groenbeleid en zetelen in 

een speciale werkgroep van de milieu-
raad. Zo koos Staden al zo’n vijftien jaar 
geleden voor bijenvriendelijke planten 
zoals een bloeiende klimop. Sinds ruim 
tien jaar wordt er jaarlijks een aangepast 
maaibeheer uitgestippeld voor de tachtig 
kilometer bermen. Pesticiden bande de 
groendienst al in 2012. Momenteel loopt 
er een proefproject met de gemeente 
Hooglede en de Katholieke Hogeschool 
VIVES om een aantal grote grasvelden 
slechts twee keer per jaar te maaien en 
zo een bloemrijk grasland te creëren. ‘De 
samenwerking met de imkersbond is his-
torisch gegroeid en zijn advies is al van 
groot belang gebleken. Daarnaast huurt 
Staden de kennis van de intercommunale 
WVI in,’ aldus Jeroen Vermeersch, mili-
euambtenaar in Staden.   
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Het volledige charter van de KonVIB vindt u 

terug op www.konvib.be. Gaat uw gemeente 

akkoord, zet ze een sensibiliseringscampagne 

op poten of creëert ze een stuifmeelrijke 

omgeving, dan krijgt ze het label ‘Hier wordt 

gewerkt aan een bijvriendelijke gemeente’.
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DAT IS ONS ULTIEME DOEL
Absoluut schoon, zelfs voor het milieu

Een gemeente moet op alle openbare 
plaatsen een stuifmeelrijke omgeving 
creëren.


