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Bloemetjes en bijtjes, belangrijker dan we willen geloven. 
 

 

De achteruitgang van wilde bijen en de honingbij is de voorbije paar jaar heel 

regelmatig in het nieuws. Zoals we allemaal weten zijn bijen belangrijk voor de 

bestuiving van planten en zijn veel landbouwteelten afhankelijk van een goede 

bestuiving. 
 

Het bijenprobleem kent 4 grote oorzaken: intensief landgebruik, klimaatveran-
dering, ziektes en bestrijdingsmiddelen. 
 
1. Door intensief landgebruik verdwijnen in Vlaanderen 12 voetbalvelden 

per dag aan open ruimte onder beton (woningen, infrastructuur, indu-

strieterreinen, …). Zowel overheden, bedrijven als particulieren kiezen 

vaak voor verhardingen, eenzijdige beplantingen en het maaien op mo-

menten dat bijen de nectar nodig hebben. Bloemenranden of bermen 

waar nog wat bijenvoedsel zou te vinden zijn, worden geregeld mee om-

geploegd of kapot gespoten. Ook in Bilzen blijft de situatie op dit vlak 

pijnlijk triest. Dat is ook in 2016 een feitelijke vaststelling en een trieste 

praktijk waar velen zich aan storen.  

2. Daarnaast stuurt de voortschrijdende klimaatverandering de bloeitijd van 

bloemen en hun bestuiving in de war. 

3. En vooral voor honingbijen  is de varroamijt, een parasiterend Aziatisch 

spinnetje, een echte plaag. Deze plaag is echter niet van invloed op de 

vele soorten wilde bijen.  

4. De kwaliteit van het leefgebied van de bijen daalt o.a. door het gebruik 

van kunstmest en pesticiden in de intensieve landbouw. Steeds meer in-

ternationaal bijenonderzoek bevestigt bovendien dat pesticiden, en voor-

al de in opmars zijnde neonicotinoïden, grote boosdoeners zijn. Dit zijn 

superpesticiden die zich, net als nicotine bij de mens, verspreiden door-

heen heel de plant en het zenuwstelsel van insecten aantasten. Voor bij-

en zijn ze vele malen giftiger dan DDT.  

 

Neonicotinoïden zijn echter niet alleen toxisch voor bijen, maar ook voor 

andere bestuivers, vissen, regenwormen, vogels én waarschijnlijk ook de 

mens.  

 

Niettegenstaande alle waarschuwingen blijkt het voor de mens aartsmoeilijk 

om zijn gedrag aan te passen waardoor een groot deel van de oorzaken van 

deze achteruitgang wordt weggenomen.  
 

Wat doet Natuurpunt? 
 

Natuurpunt heeft veel wilde bijenexpertise in huis, zowel rond monitoring, 

educatie, beleid als rond bijenmaatregelen zelf, en dit zowel op Vlaams als op 

lokaal niveau, waar de  Natuurpuntafdelingen tal van bijenacties op poten zet-

ten, samen met imkers, VELT, bedrijven, lokale overheden of regionale land-

schappen.  
 

Daarnaast ijvert Natuurpunt op Europees en Belgisch niveau voor een totaal 

neonicotinoidenverbod, en voor een bijenactieplan op zowel federaal, geweste-

lijk als lokaal niveau. 
 

Bijenhotels:  Natuurpunt heeft grote bijenhotels voor bedrijven, overheden en 

scholen ontwikkeld uit duurzaam hout, gekeurd door bijenexperts, geplaatst 

door de sociale werkplaats, en online te bestellen. In de Natuur.winkel vind je 

de kleinere versies voor particulieren. 
 

Educatie: Natuurpunt heeft een ruim bijenaanbod met voordrachten, cursus-

sen of bijenhotelworkshops. 
 

Natuurgebieden: het beheer van onze natuurgebieden is er steeds op gericht 

om de lokale diversiteit aan planten alle ruimte te geven, wat de (wilde) bijen 

zeer ten goede komt. 
 

Waar wacht je op om ook in je eigen tuin bijenvriendelijk aan de slag 

te gaan? Een klein bijenhotel en kiezen voor enkele bijenvriendelijke 

planten en struiken is alvast een belangrijke stap. 

* * * 

Claimkaart voor bestrijden van zwerfvuil in uw eigen buurt. 
 

Wie kan er meedoen? 

 

U en u…en u ook.  

 

Iedereen die zich ergert aan het zwerf-

vuil in het straatbeeld en net dat ietsje 

verder wil gaan door de handen uit de 

mouwen te steken. U kan kiezen voor 

een éénmalige opruimbeurt of u opge-

ven om meerdere malen per jaar de om-

geving proper te houden. 



Hoe kan ik meedoen? 

 

Dit kan heel éénvoudig en heel het jaar door. Surf naar de website http://

www.indevuilbak.be/claim-uw-plek  en neem een stukje grond in de buurt 

voor uw rekening. Dat kan gaan om een parkje, een straat, een wijk. De 

vakjes zijn telkens 100m X 100m. Zo engageert u zich officieel om dit vak-

je afvalvrij te houden. U dient zich te registreren, dit kan via uw facebook 

account of via een emailadres. 

Elk vakje kan door vier personen worden. U kunt maximaal 20 stukken al-

leen en 50 stukken in groep claimen (vb. een vereniging of straatcomité). 
 

Ik heb een vak geclaimd, wat nu? 
 

Neem contact op met de milieudienst (milieudienst@bilzen.be). U krijgt het 

nodige opruimmateriaal (afvalzakken en werkhandschoenen) om de vakjes 

op te ruimen en de nodige praktische afspraken worden gemaakt.  
 

Beloning 
 

U wordt als opruimer beloond met e-portemonnee punten: 200 punten per 

opruimbeurt per geclaimd vak. Met een maximum van 6X/jaar opruimen is 

1200 punten/vak. U kan dus meehelpen om uw omgeving proper te hou-

den en daarbij ook nog eens punten verzamelen om leuke dingen te ver-

krijgen via de e-portemonnee (zie www.e-portemonnee.be), zoals filmtic-

kets, tickets voor De Lijn of een bon voor een scharrelkip. Nog een fijne 

beloning is dat u iets betekent in het realiseren van een propere buurt.  

Het sensibiliserende karakter van zwerfvuil opruimen is niet te onderschat-

ten. Uw voorbeeld wordt gevolgd en achteloze wegwerpers gaan tweemaal 

nadenken alvorens ze weer een blikje in de berm gooien. Doet u mee? 

 

* * * 

Fototentoonstelling en Ledenavond druk bezocht 

 
 

De 204 tentoongestelde natuurfoto’s van Marcel Moesen in de harmonie-

zaal van Rosmeer vielen erg in de smaak. Ruim 300 bezoekers genoten 

zichtbaar van dit bijzondere werk. Veel mensen uit Rosmeer maar ook van 

de verdere omgeving ontmoetten elkaar en spraken hun verwondering uit 

over de fraaie beelden. Met dank aan de heemkundekring van Rosmeer om 

ons te betrekken bij dit initiatief. De foto’ worden nu tentoongesteld in 

Gent! 

Voor meer informatie ga naar onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be   

Slaapkomfort N.V. Greven … uw slaapspecialist…! 
Open: elke dag van 10.00u-18.00u. Zondag gesloten  

Matrassenland ! 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 212-214    

Slaapkomfort ! 3740 Mopertingen,  Maastrichterstraat 394 

089/50 36 65                011/23 43 84 

www.greven.be 

 

Lentewandeling, rituelen in Rosmeer  
Zondag 24 april 

In tegenstelling tot de aankondiging in het Krantje van januari is de lentewandeling 
niet in Zammelen maar in Rosmeer. 24 april is namelijk Erfgoeddag en staat in het 
teken van oude gebruiken. Samen met de heemkundekring van Rosmeer organiseren 
we een wandeling met aandacht voor enkele fascinerende rituelen in dit Haspengouws 
dorp.  Wie Rosmeer zegt, zegt Bertilia. Wat weten we over deze dame? Of iets heel 
anders: hoe werden voorheen veldmuizen verjaagd van een graanakker? Aan het eind 
van deze wandeling ben je een paar kleurrijke verhalen rijker. Verder  worden we 
hopelijk onderweg aangenaam verrast door zoetgeurende bloesems. 
 

Bijeenkomst Kerkplein Rosmeer 
Start wandeling 14.00 u 

Afstand: 5-6km 
Onderweg voorzien we een stopplaats met koffie, vlaai en puur appelsap van Spaân.  
Iedereen van harte welkom ! 

Onze ledenavond op 27 februari had eveneens veel bijval. Het was de 
ideale gelegenheid om de 
‘Pluim van het jaar’ toe te 
kennen. Deze jaarlijkse on-
derscheiding wordt vertaald in 
een bruikbaar cadeau voor de 
winnaar(s). Een ruime delega-
tie van ouders, kinderen, on-
derwijzend personeel  en 
schooldirectie van het lager 
onderwijs uit Grote Spouwen 
ontving een prachtig bijenho-
tel uit handen van de burge-
meester en de vorige winnaar 
van ‘de Pluim’. Met dank aan 

Ghislain Hardy die dit bijenhotel eigenhandig bouwde. 


