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gemeente 2022

15 december 2022
Vandepoele Bart

Bijenvriendelijke gemeenten

Initiatief van Week van de Bij (Departement Omgeving) samen 
met VVOG
Positieve transitie in het openbaar groen voor bijen/ 
biodiversiteit
Ondertussen 8e editie
In totaal deden al 121 gemeenten mee
In 2022: 80 deelnemende steden en gemeenten
14 nieuwe gemeenten

- Anzegem
- Arendonk
- Begijnendijk
- Heusden- Zolder
- Lanaken
- Landen
- Leuven
- Liedekerke
- Nijlen
- Oostkamp
- Oudsbergen
- Schilde
- Veurne
- Zandhoven

We verwelkomen 14 nieuwe 
gemeenten.

Dit jaar terug 2 winnaars!

Grote verschillen in middelen en personeelsinzet

2 voorbeeld stellende gemeenten
Grens op 40.000 inwoners



- Inzetten op plaatsbezoeken
- Hele puzzel om dat te 

organiseren
- Extra mensen vanuit Week 

van de Bij
- Leren in twee richtingen
- Dit jaar heel veel respect 

voor de waterdragers.
- Veel veranderingen op het 

terrein.
- Positieve strijd tussen 

gemeenten / districten

Reis door Vlaanderen in 80 verhalen Cijfertjes …

32 gemeenten met 1 bij
28 gemeenten met 2 bijen
19 gemeenten met 3 bijen

West- Vlaanderen: 25
Oost-Vlaanderen: 11
Antwerpen:28
Vlaams- Brabant:6
Limburg: 7

2022 Wedstrijd Bijenvriendelijkste 
Gemeente

Plantenkeuze
Bijenvriendelijk beheer
Aanwezigheid van installaties
Sensibilisatie en educatie
Bijenplan -werkgroep
Bijenonderzoek (0-metig)

Aandacht in 2022 voor ontharding, tuinstraten en maai 
mei niet.
Extra aandacht in 2023 voor zandbijen met voorstellen van 
bijenburchten en de bloeiboog.



Vernieuwing in 2023

Wat hebben 
we geleerd in 
…

Wilrijk Lint



Mechelen Deurne

Borgerhout Ichtegem



Lint Zandhoven

Ekeren Merksem



Landen Geel

Berlaar Heusden-Zolder



Harelbeke Oostende

Mechelen Gent



Beringen Borgerhout

Beringen Aziatische Hoornaars



Thema 
Week
van de
Bij
2023

Campagne

Campagne van het Departement Omgeving
Jaarlijkse prikkelweek
BIJ als mascotte, om te werken aan … een betere omgeving
Bestaat 10 jaar
Bescheiden budget
Onderbouwd door universiteit
Aan de slag met verschillende doelgroepen 
Samenwerken met partners en gemeenten
Sensibiliseren – educatie – actie op het terrein

Ontstaan in de Vlaamse educatieve centra (Duurzaam 
educatiepunt) naar aanleiding van de wereldwijde 
bijensterfte in 2013.

Gedragsverandering

Emotie (“ik wil iets doen voor bijen”) omzetten in positieve 
gedragsverandering 

• Minder gebruik pesticiden
• Tolerantie van wilde natuur
• Biodiverse tuinen
• Verandering ideaal natuurbeeld
• Waarde van duurzame landbouw
• Nestplaats voor wilde bijen
• Meer bloeiboog



Vlaams actieplan wilde bestuivers

Thema 2023:
Bed & Breakfast voor bijen



Bijenburchten voor zandbijen

Bloeiboog (Bloei van februari tot november) Bij opmaak van plannen

Controle of er planten heel vroeg bloeien
Planten in het najaar bloeien



20 mei 2023
Symposium ’10 jaar Week van de Bij’

28 mei 2023
Bijenfeest brede publiek
In Beisbroek Brugge

Workshops
Bijenanimatie
Lokale verankering
Educatie
Infostanden

Bijen
fietstochten
met 
Suske & Wiske
2023

Proficiat aan

Beringen
Bredene
Diest
Ranst
Berlaar/Nijlen
Brugge
Lint



Zet jouw gemeente met de goede 
bijenplekjes in de kijker.

Maak een lijstje met alle goede 
bijenplekjes in je gemeente
Zet ze op een wandel- of 
fietskaart van de gemeente
Werk samen met verschillende 
diensten (Toerisme / Bib)
Plaats 10 bijenvragen op het 
parcours
Ontvang 250 Suske en Wiske 
strips van Week van de Bij

Gezocht 3 gemeenten voor een 
bijenfietstocht in 2023!

Proficiat aan 
alle 
deelnemers!
Namens het Week van de Bij - team

Vergeet niet in te 
schrijven! 


