Kustgemeente heeft een boontje voor bijen
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Omdat de bijenpopulatie afneemt doet het gemeentebestuur een oproep naar inwoners om hun tuin te bebloemen. De gemeente neemt
zelf ook een aantal initiatieven.
Het gemeentebestuur zet zich ook dit jaar in om van de badstad een gastvrije gemeente te maken voor bijen. Vorig jaar werd al een
bijenhotel in gebruik genomen in de volkstuintjes in Heist en nu gaat ze op dat elan voort.
'Bijen vormen een belangrijke schakel in de natuur, maar uit onderzoek blijkt dat sedert enkele jaren de bijenpopulatie daalt tegen een
angstaanjagend tempo. Omdat de nieuwe generatie pesticiden zeer giftig zijn voor de honingbijen dringen wij erop aan om die minder
te gebruiken in de tuin. Daarbovenop verdwijnen ook heel veel bloemen met nectar in de tuinen, bermen, weilanden en op akkers',
weet burgemeester Lippens.
Om de neerwaartse trend te doorbreken neemt het gemeentebestuur verschillende initiatieven. 'De milieudienst gaat actief op zoek
naar imkers en wil hen helpen bij het zoeken naar een geschikte locatie voor hun bijenkasten. Daarnaast doen wij een oproep naar
inwoners en tweedeverblijvers om hun tuin maximaal van bloemen te voorzien. Verder starten wij een uniek meter- en peterproject
waarbij mensen een bijenkast kunnen adopteren. Daarnaast voorziet de gemeente bijkomende bloemenweiden', vertelt Lippens.
Naast de bloemenweide in Scharpoord en kruispunt Dudzele- en Oostkerkestraat zijn nieuwe locaties voorzien in groene zones in
Heist aan het kaartershuisje, Delhaize, speelnatuurpark in Ramskapelle en vijverpark Wulpenhoek.
Pesticiden boosdoener
Rene Strubbe die al vijftig jaar imker is, volgt het standpunt van de burgervader. 'Ik heb nog zeven bijenkasten, maar ik stel ook vast
dat de populatie daalt door het gebruik van pesticiden. Daarnaast verdwijnt de oudere generatie imkers en de jeugd staat niet te
trappelen om bijenkweker te worden. Burgemeester Lippens laat al verschillende jaren een perceel in de Zoutelaan inzaaien met
bloemen en dat is de redding geworden van de bijen in de directe omgeving. Voorts heeft hij een aantal bermen niet laten maaien
waardoor bijen op zoek kunnen gaan naar nectar', vertelt Rene Strubbe.
De gemeente voorziet volgend jaar in het voorjaar een driedaagse initiatiecursus over bijen.
Meer informatie en inschrijvingen bij Siska Willems 050/63.01-98 of siska.willems@knokke-heist.be.
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