
 
 
Persbericht 16.05.17 
 
Voornaamste conclusie van de inspiratiedag over bijen (15 mei): meer actie en 
samenwerking vooropgesteld 
 
Bijen spelen een sleutelrol in biodiversiteit en voedselvoorziening, maar zijn sterk bedreigd, wat onlangs nog 
onderstreept werd met een internationale studie. Ook België pakt dit probleem aan door tal van initiatieven om 
de verdere achteruitgang van zowel de honingbij als van wilde bijen tegen te gaan. Om alle acties, projecten en 
campagnes beter op elkaar af te stemmen en om van elkaar te leren werd op 15 mei een inspiratiedag 
georganiseerd in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. 
 
De federale en regionale overheden nemen elk op hun manier de handschoen op. Het nieuwe federale 
Bijenplan 2017-2019 werd gelanceerd door ministers Marie Christine Marghem en Willy Borsus. Het bevat 
talrijke acties om imkers te ondersteunen, de bedreigingen beter te beheersen en alle betrokkenen te 
mobiliseren. Het plan investeert ook in onderzoek door het beschikbaar stellen van een budget van meer dan 1 
miljoen euro voor studies over de bedreigingen voor bijen en de identificatie van nieuwe maatregelen. 
 
Bijen en andere bestuivers bevinden zich op het kruispunt van drie strategische assen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest: het behoud en de ontwikkeling van stedelijke natuur, de vermindering van 
pesticidengebruik en de ontwikkeling van een duurzame voedselproductie. Het Gewest kondigt aan dat het een 
specifiek actieplan voor het behoud van wilde bijen en de honingbij zal ontwikkelen, ter aanvulling en versterking 
van het reeds bestaande Natuurplan, Programma voor Pesticidenreductie en de Good Food-strategie. Het plan 
zal o.a. pistes bevatten voor het harmonieuze samenleven van het honderdtal wilde bijensoorten die in Brussel 
voorkomen en de steeds talrijkere honingbijen door het steeds populairder worden van het plaatsen van 
bijenkorven. 
 
Op 1 augustus 2016 is het nieuwe Vlaams Bijenteeltprogramma van start gegaan voor een looptijd van drie 
jaar. Het voorziene budget bedraagt 750 000 euro, volgens een 50-50-verdeelsleutel gefinancierd door Europees 
en Vlaams geld. Het Vlaams Bijenteeltprogramma focust onverminderd op de problematiek van de bijensterfte. 
Deze problematiek is te wijten aan een complex samenspel van oorzaken. Daarom wordt op verschillende 
fronten ingezet. Twee belangrijke hefbomen zijn imkertechnieken en selectiewerk. Het bijenteeltprogramma 
wordt gedragen door een zeer breed veld vanuit de sector. De samenwerking met het Praktijkcentrum Bijen 
garandeert de nodige communicatielijnen met derden (andere overheden, fytofarmacie, industrie, ...) in de 
zoektocht naar samenwerkingsmogelijkheden in deze strijd tegen de bijensterfte. 
 
In Wallonië werd in 2011 het Mayaplan gelanceerd voor het behoud van de bijen en andere bestuivers. Het 
plan wil alle betrokken actoren zoals gemeentes, provincies, particulieren en dergelijke meer mobiliseren en 
bevat aanplantacties om voedsel en beschutting te bieden, een sensibilisatieluik en ondersteuning van de 
imkers. Het is gestoeld op bestaande Waalse instrumenten voor het behoud van de natuur en de vermindering 
van het pesticidengebruik.  
 
Vanuit wetenschappelijke hoek werden tips voorgesteld voor concrete bijenacties op basis van de recentste 
onderzoeken naar bijenziekten, de invloed op bijen van pesticiden, en factoren die de evolutie van wilde 
bijenpopulaties beïnvloeden. Ook bedrijven, verenigingen en lokale overheden hebben de handschoen 
opgenomen om hun bijdrage te leveren aan het behoud van bijen, door uiteenlopende acties en initiatieven. Een 
overzicht van deze is terug te vinden via deze link.   
 
Enkele algemene besluiten van de inspiratiedag: 
 
* De gepresenteerde voorbeelden en het aantal deelnemers bewijzen de dynamiek en het enthousiasme voor de 
bijen. Het is belangrijk het wetenschappelijk onderzoek verder te ondersteunen. Meer actie en samenwerking 
worden vooropgesteld. 
 

http://www.ipbes.net/work-programme/pollination
http://www.levedebijen.be/Bijen/nl/colloquium/wie-doet-wat-voor-bijen_698.aspx


* Het behoud van de bijen, en meer in het algemeen van de biodiversiteit, is duidelijk een gedeelde 
verantwoordelijkheid waarbij alle betrokken actoren (overheden, terreinbeheerders, natuur- en bijenverenigingen, 
maar ook landbouw, bedrijven en ruimtelijke ordening) dienen samen te werken. 
 
Kalender 
 
Van 28 mei tot 4 juni 2017 organiseert het Departement Omgeving de Week van de Bij. De campagne ‘Wild van 
hart, Wild van Bijen’ met als ondertitel ‘Maak van je tuin een restaurant voor bijen’ wil de leefomgeving van de bij 
verbeteren. Het voedselaanbod verhogen kan door het bloemrijk inzaaien van perceelsranden, de keuze voor 
bijenvriendelijke planten of bomen zoals wilgen en het beperken van chemische bestrijdingsmiddelen. Om de 
biodiversiteit te verhogen, werken we samen met tuincentra, gemeentes en provincies, scholen, verenigingen en 
burgers. Meer informatie op www.weekvandebij.be. 
 
Zowat gelijktijdig loopt de Insectenweek. Drie musea en vier verenigingen maken je warm voor deze vaak 
stiefmoederlijk bejegende groep van nochtans essentiële dieren. Insecten zijn niet alleen maar mooi of cool, 
maar ook ontzettend belangrijk voor mens en maatschappij. De kick-off wordt op zaterdag 27 mei gegeven in het 
Leopoldpark, vlakbij het Museum voor Natuurwetenschappen. Meer informatie op www.insectenweek.be. 
 
 
Perscontacten 
 
* Voor de inspiratiedag en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: 
Marc Peeters en Hendrik Segers, Nationaal knooppunt biodiversiteit 
tel.: 02 627 45 45, e-mail: nfp-cbd@naturalsciences.be 
 
Yannick Siebens, persverantwoordelijke Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: 
tel.: 02 627 43 77, e-mail: yannick.siebens@naturalsciences.be 
 
* Voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: 
Vinciane Charlier, woordvoerder 
tel.: 02 524 99 21, e-mail: vinciane.charlier@sante.belgique.be 
Jan Eyckmans, woordvoerder 
tel.: 02 524 90 45, e-mail: jan.eyckmans@gezondheid.belgie.be 
 
* Voor de Waalse Minister René Collin: 
Pierre Wiliquet, woordvoerder van de minister 
tel.: 0495 27 34 38, pierre.wiliquet@gov.wallonie.be 
 
* Voor de Vlaamse Overheid: 
Brigitte Borgmans, woordvoerder Departement Omgeving 
tel.: 0473 73 28 30, brigitte.borgmans@vlaanderen.be 
 
* Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
Julie Hairson, persverantwoordelijke Leefmilieu Brussel 
tel.: 02 775 75 75, jhairson@environnement.brussels 
 
Partners: 
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