Checklist: Hoe bijenvriendelijk is mijn gemeente/stad?
Deze checklist werd opgesteld op basis van een samenwerking tussen:

Zelf aan de slag – Hoe ben ik bezig en wat kan ik nog meer doen?
Inventarisatie:

□ Ik laat de pollen/nectar waarde van de gemeentelijke groenstructuren in kaart brengen
□ Ik laat de bloeiperiode van de gemeentelijke groenstructuren in kaart brengen
□ Ik laat de kwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeentelijke groenstructuren in kaart
brengen
□ Ik laat de recreatiedruk en veiligheidsscore in functie van bijenbezoek van de gemeentelijke
groenstructuren in kaart brengen
□ Ik laat de waardevolle inheemse beplanting (waardplanten) en vegetatietypes van de landelijke
groenstructuren in kaart brengen

□ Ik laat de private honingbijenkasten/volkeren lokaliseren en hun imkers registreren
□ Ik laat de waardevolle wilde bijenpopulaties lokaliseren in de landelijke groenstructuren (bv. op
basis van www.waarnemingen.be)
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Planning en visie uitwerken:

□ Op basis van de beschikbare informatie omtrent de groenstructuren deel ik de gemeentelijke
structuur in zones, waar specifieke doelstellingen gelden in functie van bijenvriendelijkheid
□ Op basis van de beschikbare informatie omtrent de locatie van de aanwezige honingbijenvolkeren
en wilde bijenpopulaties bepaal ik enkele perimeters, waar specifieke doelstellingen gelden in functie
van bijenvriendelijkheid
□ Op basis van de beschikbare informatie omtrent de groenstructuren voorzie ik zones die kunnen
fungeren als corridors voor migratie van bijen
□ Ik zorg voor een goede gradiënt van natuurlijke groenstructuren in buitengebied tot urbane
groenstructuren in het centrum. Hier bepalen andere standplaatseigenschappen, criteria en functies
de soortkeuze en herkomst.
□ Bij de aanplant van nieuwe bijenvriendelijke plantsoenen houd ik rekening met het pollen/nectar
aanbod/nood in de omgeving
□ Bij de aanplant van nieuwe bijenvriendelijke plantsoenen houd ik rekening met de hiaten in de
bloeiboog van de omgeving
□ Bij de locatie van nieuwe bijenvriendelijke plantsoenen houd ik rekening met de recreatiedruk en
veiligheidsscore van de omgeving
□ Ik volg op regelmatige basis studiedagen en vormingsactiviteiten over bijen om een zo goed
mogelijke visie uit te werken
□ Ik sensibiliseer of leid groenarbeiders of onderaannemers op inzake bijenvriendelijke maatregelen
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Soortkeuze:

□ Ik baseer mij op gespecialiseerde bronnen om de bijenvriendelijke soorten te selecteren (bv.
Bijenplantengids)
□ Ik informeer mij en bekijk demonstraties om een beter inzicht te krijgen voor de inrichting van
bijenvriendelijke beplantingen (bv. bezoek demonstratieve bijentuin op het PCS)
□ Op basis van de beschikbare informatie streef ik naar een goed pollen/nectar evenwicht bij de
soortselectie
□ Op basis van de beschikbare informatie streef ik naar een zo breed mogelijke bloeiboog met
aandacht voor vroege en late bloei
□ Ik hou rekening met de toegankelijkheid van nectar en pollen bij de soortkeuze (vermijden van bv.
dubbelbloemigheid, knopbloeiers)
□ De herkomst van de plant is niet prioritair ten opzichte van de duurzame invulling van de
plaatselijke selectiecriteria en functies
□ Ik streef een goede diversiteit na in beplantingstypes (bloemenmengsels, vaste planten, hagen,
struiken, bomen)
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Beheer van soorten en openbare plantsoenen:

□ Op basis van de beschikbare informatie omtrent de knelpunten inzake kwaliteit en
uitgroeimogelijkheden van waardevolle groenelementen in functie van bijen, plan ik specifieke
maatregelen ter verbetering
□ Ik zorg dat de snoei het bijenbezoek van de soorten niet verstoort (bv. vermijden van de snoei van
Ligustrum en Hedera voor bloei)
□ In functie van specifieke doelstellingen pas ik mijn snoei aan (bv. zomersnoei Helenium voor een
nog latere bloeiperiode)
□ Ik vermijd winterwerkzaamheden rond de bijenkast om de winterrust niet te verstoren
□ Ik pas geen pesticiden toe in de buurt van bijenvriendelijke beplantingen (geen aanvraag
uitzonderingen)
□ Ik gebruik snoeiafval voor het voorzien van overlevingsplaatsen voor wilde bijen (bv. opbouw
bijenhotel, houtstapels)
□ Ik vermijd maatregelen met grote invloed op de bodem om verstoring van nestholtes van wilde
bijen (80% van de wilde bijen nestelt in de grond) te verstoren (bv. juiste keuze afdekmaterialen)
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Inrichting en beheer van het buitengebied:

□ Op basis van de beschikbare informatie omtrent waardevolle wilde bijenpopulaties, inheemse
plantenpopulaties en vegetatietypes gelden specifieke doelstellingen in functie van
bijenvriendelijkheid
□ Ik pas mijn maaibeheer aan in functie van de waardevolle beplanting en bijenpopulaties (bv.
tijdstip, later afvoeren maaisel)
□ Ik streef een gefaseerd maai- en snoeibeheer na om de verstoring zoveel mogelijk te beperken (bv.
de 1/3 regel bestaande uit een deel dit jaar gesnoeid, 1 jaar geleden gesnoeid en 2 jaar geleden
gesnoeid)
□ Ik streef naar diversiteit in gelaagdheid (bermen, houtkanten, bosranden, bossen)
□ Ik zorg voor voldoende overlevingsplaatsen (bijenhotels, houtstapels,…)
□ Ik waak voor het behoud van waardevolle KLE (Kleine landschapselementen) (bv. knotwilgen,
houtkanten, natuurlijke vijver)
□ Ik streef een uitbreiding na van waardevolle KLE (Kleine landschapselementen)
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Betrekken meerdere actoren:

□ Ik neem initiatieven om de landbouwers te overtuigen van de meerwaarde van akkerranden en
andere groenelementen voor hun bedrijf (bv. functionele biodiversiteit)
□ Ik neem initiatieven om de bedrijven te overtuigen hun groenbuffer in te richten in functie van
bijenvriendelijkheid om het draagvlak rond hun bedrijfsorganisatie te verhogen
□ Ik neem initiatieven om de inrichting van privaat groen in functie van bijenvriendelijkheid te
verhogen (bv. verdelen bloemweidezaden)
□ Ik probeer samen te werken met verenigingen (bv. workshop bijenhotel maken, geboortebos)

Opzetten van sensibilisatie en bewustmakingsacties:

□ Ik betrek de lokale inwoners bij aanvang van bijenvriendelijke maatregelen in functie van
plaatselijke doelstellingen
□ Ik communiceer op regelmatige basis de specifieke doelstellingen van de genomen maatregelen
door schriftelijke publicaties (bv. artikels in gemeentelijke magazines)
□ Ik voorzie continue informatiedoorstroming bij bijenvriendelijke beplantingen (bv. door
infoborden)
□ Ik breng de bijenvriendelijke maatregelen onder de aandacht bij gemeentelijke activiteiten (bv.
fietstocht laten passeren lang bijenvriendelijke beplanting en bijenkasten)
□ Ik stimuleer sociale instellingen om aandacht te geven aan de bijenvriendelijke maatregelen (bv.
klassen bezoeken de boerderij/imker (tip Babette de bij))
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Voorzien van beleidsinstrumenten voor continuïteit bijenvriendelijk beheer:

□ Ik leg het aangepaste maaibeheer vast in het gemeentelijk bermbeheerplan
□ Ik werk de verschillende bijenvriendelijke acties uit in een gemeentelijk bijenplan
□ Ik hou rekening met bijenvriendelijkheid bij het verstrekken van advies of toelatingen (bv. criteria
bij kapvergunningen)
□ Ik werk promotiemateriaal uit voor de aanleg van bijenvriendelijke groenstructuren (bv.
gevelgroen)
□ Ik voorzie een uitkering van subsidies of premies bij het toepassen van private bijenvriendelijke
maatregelen (bv. uitbreiding subsidiering KLE)
□ Ik giet plaatselijke en gespecifieerde doelstellingen inzake bijenvriendelijke maatregelen in een
beleidskader (opstellen BPA/RUP)
□ Ik giet de gemeentelijke doelstellingen inzake bijenvriendelijke maatregelen in een beleidskader
(opstellen stedelijk groenplan)
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