Knokke-Heist: ‘A place to Bee’
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KNOKKE-HEIST - Verscheidene bijensoorten worden al een tijdje met uitsterven bedreigd. Het zijn nochtans zeer nuttige beestjes.
Bijen vormen een onmisbare schakel in de natuur, in onze biodiversiteit en voedseldiversiteit. Zonder biodiversiteit is er simpelweg
geen leven. Knokke-Heist was de allereerste Belgische gemeente die dit uitstervingsprobleem actief wou aanpakken en de inwoners
sensibiliseren omtrent dit onderwerp. Sinds drie jaar werkt de gemeente samen met de firma Beeodiversity om de leefomgeving
en –omstandigheden van de bijen en bijgevolg ook de mens te verbeteren. Het project werd uitgewerkt aan de hand van allerlei
bijenvriendelijke initiatieven.
In de tuin van Cultuurcentrum Scharpoord werd een bijen- en biodiversiteitscentrum opgezet waar de werking en het belang van
bijen en biodiversiteit worden toegelicht. Verder werden er heel wat bloemenweides ingezaaid als voedselbron voor de diverse
bestuivers. Je kan ook heel wat opsteken over bloemen, bijen en biodiversiteit tijdens de drie ‘BIJzondere’ uitgestippelde fietsroutes of
wandelroute langs deze weiden. Het wandelparcours is 6,2 kilometer lang en voor de fietsroutes kan er gekozen worden uit 10, 13,3
en 32 kilometer. De routes leiden je langs 17 didactische infoborden, tien bloemenweiden, vijf bijenhuisjes met tien bijenkasten en twee
bijenkasten van lokale imkers die mooi verspreid liggen over gans Knokke-Heist. BeeOdiversity werd een groot succesverhaal dat
de kustgemeente graag nog verder wilt uitbreiden naar de toekomst toe. In het teken van de Internationale Dag van de Biodiversiteit
op maandag 22 mei is het van vitaal belang om stil te staan bij deze hedendaagse problematiek. De huidige milieutoestand kan nog
gekeerd worden als we onze dagelijkse keuzes wat meer zouden afstemmen op duurzaamheid en respect voor de natuur. Want hoe
jammer zou het zijn dat deze fantastische verscheidenheid van leven op aarde compleet zou verdwijnen? (ebil)
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