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Uw kenmerk 
[ Niet relevant? Tik koppelteken! ] 
Ons kenmerk 
[ Niet relevant? Tik koppelteken! ] 

Betreft: Uw schriftelijke vraag 2020_SV_00199 van 
05.05.2020 betreffende ‘Bijenlint’ 
 

Omschrijving van de vraag 

Toelichting: 

Bijen leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door insecten is 

noodzakelijk voor meer dan 75 % van de voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen 

en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen, 

appelen, braambessen, frambozen en mango's. Ook groenten zoals courgettes, paprika's, 

avocado's zouden verdwijnen zonder de bij.  

Er is dus een rijke habitat nodig met stuifmeel- en nectarbronnen voor de hommels, 

solitaire bijen en honingbijen. Deze insecten zijn als het ware een indicator voor ons 

leefmilieu: gaat het goed met de bij, dan gaat het in principe goed met ons milieu. En 

daar wringt het schoentje. Want het gaat de laatste jaren bergaf met de bij. Zowel bij de 

honingbijen als de wilde bijen is de sterfte hoog. Volgens de resultaten van de Europese 

studie EPILOBEE, bedroeg het sterftecijfer van de bijen in België 33,6% voor de winter 

2012-2013. Dit was het hoogste percentage onder de onderzochte landen in Europa. 

Dit fenomeen is te wijten aan verschillende factoren, zoals de opmars van schadelijke 

bijenziekten, een gebrek aan voedingsstoffen en het gebruik van gewasbeschermings-

middelen. 

Alle initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van de bij zijn dus toe te 

juichen. In Nederland spreekt men van zogenaamde bijenlinten: een aaneenschakeling 

van dergelijke initiatieven, zoals bijenvriendelijke beplanting en bijenhotels. Het 

openbaar groen in onze stad kan hier een belangrijke rol spelen. Onze parken, de straten 

fietspadbermen, de oevers van onze waterlopen en kanalen kunnen hiervoor ingezet 

worden. 

http://www.stad.gent/
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Vraag: 

1. Erkent u het belang van een goede en gezonde bijenpopulatie?  

2. Gaat u hier deze legislatuur op werken? 

3.  Zal u inspiratie opdoen in Nederland waar men hier al langer op 

werkt? 

Antwoord 

 

Geachte raadslid 

 

 In antwoord op uw vragen kan ik u het volgende meegeven: 

 

1. Erkent u het belang van een goede en gezonde bijenpopulatie?  

Het belang van (wilde) bijen en andere bestuivers is inderdaad niet te 

onderschatten. Dat heeft ook het soortenplan, dat onze stadsecoloog opmaakte 

uitgewezen. Bijen hebben een belangrijke rol als bestuivers van zowel wilde 

planten, bomen en gewassen. Ze zijn dan ook van groot belang voor de 

biodiversiteit. Bijzonder kwetsbaar zijn vooral de wilde bijenpopulaties van 

schrale graslanden (zoals zandbijen). Stadsnatuur vormt wel degelijk een 

belangrijke biotoop voor wilde bestuivers. Hotspots in Gent zijn bijvoorbeeld 

begraafplaatsen en de skiheuvel in de Blaarmeersen. 

 

2. Gaat u hier deze legislatuur op werken? 

Absoluut! De Groendienst streeft met haar beheer en inrichting van groen naar 

natuurrijke parken, die aantrekkelijk zijn voor insecten waaronder (wilde) bijen. 

Dat doen we door onze parken pesticidenvrij te beheren, te zorgen voor 

structuurrijke en bloemenrijke vegetaties en door bijenhotels te plaatsen.  

 

We communiceren ook over ons ecologisch en pesticidenvrij beheer en zetten 

initiatieven op naar de burger toe, zie hiervoor onderstaande pagina’s op de 

website: 

• https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-

doet-het-bestuur/beleidsplannen/beleidsplannen-milieu-groen-en-

klimaat/parken-en-natuur-gent/natuurvriendelijk-beheer) 

• https://stad.gent/natuur-milieu/klimaat/cre%C3%ABer-meer-groen 

http://www.stad.gent/
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• https://stad.gent/nl/groen-milieu/klimaat/creeer-meer-

groen/geveltuinen-en-groenslingers/maak-van-je-geveltuin-een-

groenslinger 

• https://stad.gent/natuur-milieu/klimaat/eet-klimaatgezond/gent-en-

garde-platform 

 

Met het soortenplan van Gent wil de stad nog meer gerichte acties doen voor 

bedreigde dier- en plantsoorten waaronder insecten. Dit plan geeft mogelijke 

acties weer op structuurniveau, gebiedsniveau, biotoopniveau en soortniveau.  

Op gebiedsniveau wordt aandacht gevraagd voor hotspots waaronder onze 

Gentse groenpolen: gebieden met de grootste diversiteit van zeldzame, 

bedreigde soorten. Op biotoopniveau hebben we bijzondere aandacht voor 

ruigten/struwelen/hagen/houtkanten, alsook voor klimopbegroeiingen. Deze 

elementen zijn belangrijke leefgebieden voor insecten/wilde bijen. 

 

De weg- en waterbermen vormen een belangrijke groen-blauwe structuur door 

het stedelijk weefsel (=bijenlinten). De Groendienst heeft al een aantal jaren een 

goedgekeurd bermbeheerplan dat zich richt op een gefaseerd 

insectenvriendelijk beheer met minder maaien als basis. Ook de waterbermen 

die Stad Gent in beheer heeft, zijn hierin opgenomen. Er is deze legislatuur 

budget voorzien voor de aanleg van groene oevers. De eerste concrete realisatie 

is in Malem (openleggen en realisatie groene oevers). Los daarvan zijn we zelf 

bezig met een proefproject groene eilanden.  

 

Dit jaar is er daarnaast een proefproject opgestart met sinusbeheer binnen ons 

openbaar groen, dit is een specifiek op insecten en bestuivers gericht gefaseerd 

maaibeheer van graslanden en ruigten. 

 

Ook wordt geleidelijk aan het aandeel begrazingsbeheer van onze bermen en 

groengebieden uitgebreid, dit levert structuurrijk, bloemrijk insectenvriendelijk 

groen op. 

 

Wij creëren daarenboven meer bloemrijke graslanden/ruigten door 

verschalingsbeheer, maar ook door de inzaai van inheemse 

bloemenweiden/ruigten en door inplant van vaste planten in dynamische vaste 

plantencombinaties. Dat inzaaien en inplanten doen we op plaatsen waar er 

door beheer weinig kans is dat er bloemrijke insectvriendelijke vegetaties 

zouden ontstaan.   

 

http://www.stad.gent/
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Bij de keuze van straatbomen en van bomen en struiken in onze parken wordt 

de voorkeur gegeven aan inheemse insectvriendelijke soorten en een grote 

variatie van soorten. In stedelijke omgeving wordt als straatboom veel gekozen 

voor Robinia, Linde & Sorbus-soorten; dit zijn  allemaal bijvriendelijke bomen. 

 

Met de groenklimaatassen zet Gent ook in op de verdere uitbouw en versterking 

van bestaande groenlinten. 

 

Via acties waarbij we bewoners oproepen om een geveltuintje aan te leggen (cf. 

de recent goedgekeurde subsidie voor de Geveltuinbrigade) of een straattuin te 

beheren én via het consequent vergroenen van straten bij heraanleg, brengen 

we het groen ook tot op straatniveau. Ook hier hebben we aandacht voor 

bloeiende planten die voedsel bieden aan bijen en andere insecten. Door hier 

deze legislatuur verder op in te zetten, kunnen deze kleine(re) groene 

stapstenen de verbinding vormen tussen de woongroenzones, wijkparken en 

groenpolen.  

 

Door dit alle samen bekomen we een gelijkaardig resultaat als het zogenaamde 

‘bijenlint’ uit Nederland. 

 

3. Zal u inspiratie opdoen in Nederland waar men hier al langer op 

werkt? 

 

We staan in contact met Nederlandse stadsecologen. Net zoals wij inspiratie 

opdoen uit Nederlandse voorbeelden, leren zij ook van de Gentse aanpak. De 

praktische aanpak is in elke stad wat anders (wat het ook boeiend maakt), maar 

het basisprincipe blijft hetzelfde: minder steriele gazons en geschoren hagen, 

meer gevarieerd groen met bloemrijke graslanden, bloemenborders, ruigten, 

struwelen, heggen, houtkanten en klimop begroeiingen. 

Met vriendelijke groeten 

 

Astrid De Bruycker 

Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen 

 

 
cc. de heer Mathias De Clercq, burgemeester 
cc. mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur 
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