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KNOKKE-HEIST - Hoe zat het nu weer met de bloemetjes en de bijtjes? Bijtjes houden van bloemetjes en bloemetjes houden van
bijtjes. Die duurzame liefde wordt bedreigd, want bijen sterven bij bosjes uit, omdat we te veel pesticiden gebruiken. Samen met de
firma BeeOdiversity zaait de gemeente Knokke-Heist nu bloemenweiden in en plaatst ze bijenkasten om de bijen te redden.
Bijen zijn belangrijk voor het bestuiven van bloemen, planten en bomen en voor de biodiversiteit. Maar de bijenpopulatie daalt in een
alarmerend sneltempo. "Als we niet snel ingrijpen, zijn er binnenkort geen bijen meer", zegt dr. Back Kim Nguyen, expert in bijen en
biodiversiteit namens BeeOdiversity. "Elk jaar sterft 30 procent van de bijen. Als het zo doorgaat, zijn er over 25 jaar geen bijen meer in
België!"
Knokke-Heist wil ingrijpen door, verspreid in de gemeente, tien bijenkasten te plaatsen en verschillende bloemenvelden in te zaaien.
"Time Magazine wijdde onlangs een hoofdstuk aan de daling van de bijenpopulatie. Wereldwijd spreekt men erover, maar KnokkeHeist doet er iets aan", weet burgemeester graaf Leopold Lippens.
"De gemeente is al jarenlang erg begaan met het lot van de bijen. In Ramskapelle, op de golf én bij mij thuis hebben we al jaren
bloemenvelden. In 2011 zaaiden we ook rond Scharpoord een aantal bloemenvelden in. Nu stapt Knokke-Heist, als eerste gemeente
in België, in een globaal, innovatief en uniek project. Er komen tien bijenkasten en we zaaien even veel biodiversiteitstuintjes in, met
minstens 7 tot 24 verschillende plantensoorten", aldus burgemeester Lippens.
"Mensen zijn bang van bijen, maar ze beseffen niet het belang en het nut ervan voor onze maatschappij. Landbouwers denken alleen
maar aan maïs, die onlosmakelijk verbonden is met pesticiden. Nefast voor de bijenpopulatie! Daarom hebben wij de landbouwers
en de tuinders een brief geschreven met de vraag om pesticiden niet te misbruiken en zich bewust te worden van de schade die de
chemische middelen toebrengen. In Knokke-Heist willen we de bijen maximaal beschermen. Voor het milieu en de biodiversiteit wil
ik samen met Knokke-Heist vechten. Daarom hebben we met de firma BeeOdiversity een contract voor meerdere jaren afgesloten",
verduidelijkt burgemeester Lippens, die nog enkele interessante cijfers heeft. "Om één soeplepel honing te verzamelen leggen de bijen
samen 375 kilometer af. Dat is van hier tot in Luxemburg. Om een pot van amper 300 gram te maken moeten ze 40.000 kilometer
vliegen, de wereld rond dus!" besluit Lippens.
Knokke-Heist koppelt het ecologische aspect aan het economische en het toeristische. In oktober, tijdens de Europese Week van de
Bij, opent de gemeente twee fietsroutes en een wandelroute. Zowel bij het fietsparcours als de wandelroute zal men informatie vinden
over bijen, vlinders, bloemen, bestuivers en biodiversiteit. De tuin van CC Scharpoord wordt een bijenbiodiversiteitscentrum.
(Dirk Meulders)

Copyright © 2016 gopress. Alle rechten voorbehouden

