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Verslag van de resultaten van de openbare raadpleging over het ontwerp van Belgische nationale strategie inzake bestuivers voor 2021-2030 
met een samenvatting van de manier waarop rekening werd gehouden met de publieksparticipatie.  
 
In totaal ontvingen we 22 antwoorden, waarvan 17 individuele antwoorden, 3 als lid van een ngo voor natuurbescherming, en 2 antwoorden van 
federaties uit de private sector. 
 
Het merendeel van de commentaren waren kwalitatieve beoordelingen in verband met het belang van de aangehaalde thema's, de relevantie van 
de aanpak en de geïdentificeerde doelstellingen, enz.  
 
Uit de analyse van de commentaren is gebleken dat de grote meerderheid van de respondenten de objectieven, doelstellingen en interventiepijlers 
(actielijnen) van de strategie goedkeurden.  
 
Keurt u de in de strategie voorgestelde kwalitatieve doelstellingen (objectieven) goed? 1-4 (volledig akkoord, akkoord, niet akkoord, geen mening) 
 
Volledig akkoord: 11 
Akkoord: 7 
 
Keurt u de in de strategie voorgestelde kwantitatieve doelstellingen goed? 1-4 (volledig akkoord, akkoord, niet akkoord, geen mening) 
 
Volledig akkoord: 9 
Akkoord: 6 
Niet akkoord: 1 
Geen mening: 2 
 
Keurt u de drie in de strategie voorgestelde actielijnen (pijlers) goed? 1-4 (volledig akkoord, akkoord, niet akkoord, geen mening) 
 
Volledig akkoord: 12 
Akkoord: 5 
 
Keurt u de acties goed die worden voorgesteld binnen actielijn 1 (Landbouw bestuiversvriendelijk maken)? 1-4 (volledig akkoord, akkoord, niet akkoord, geen 
mening) 
 
Volledig akkoord: 12 
Akkoord: 4 
Niet akkoord: 1 
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Keurt u de acties goed die worden voorgesteld binnen actielijn 2 (Steden, infrastructuur en ruimte bestuiversvriendelijk inrichten)? 1-4 (volledig akkoord, 
akkoord, niet akkoord, geen mening) 
 
Volledig akkoord: 11 
Akkoord: 5 
Niet akkoord: 1 
 
Keurt u de acties goed die worden voorgesteld binnen actielijn 3 (Kennis verbeteren over de toestand van de bestuivers en mogelijke oorzaken van hun 
achteruitgang)? 1-4 (volledig akkoord, akkoord, niet akkoord, geen mening) 
 
Volledig akkoord: 14 
Akkoord: 3 
 
 

De substantiële commentaren van de ngo's en verenigingen betroffen verbeteringen van de voorgestelde maatregelen.  
 
De experts hebben rekening gehouden met deze opmerkingen en ze verwerkt in de eindversie van de strategie en de zaken juister verwoord. 
 
Onder de punten die werden gesuggereerd tijdens de raadpleging, was er onder meer de suggestie om tuinbouw op te nemen in het 
toepassingsgebied van de voorgestelde maatregelen, de balans tussen wilde bestuivers en honingbijen te verbeteren, of ook te voorzien in een 
opvolgings- en rapporteringsmechanisme voor de strategie.   
 
Hierna leest u de belangrijkste commentaren en het gevolg dat eraan werd gegeven.  
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Commentaires Réponse/justification 

Algemene opmerking 
enkele actiepunten die hieronder vermeld staan onvoldoende specifiek 
toegespitst zijn op de noden van wilde bestuivers, maar eerder vanuit een 
imkerstandpunt bekeken zijn. Het is volgens ons dan ook belangrijker om de 
focus te leggen op de wilde bestuivers en hun bijdrage aan de 
ecosysteemdienst bestuiving.  
 
Graag verwijzen we bij ook nog even naar het actieplan dat in het kader van 
het Interreg-project SAPOLL werd opgesteld. Hierin staan 35 acties opgelijst 
die moeten leiden tot een betere bescherming van wilde bestuivers en de 
ecosysteemdienst bestuiving in de regio. Dit actieplan werd opgesteld door 
een samenwerking tussen enkele Noord-Franse partners, Umons, Natagora 
en Natuurpunt.  
 
 http://sapoll.eu/wp-content/uploads/2020/03/Plan-DAction-SAPOLL-_-
version-word_NL-Mise-en-page-24032020.pdf.  

 

De actiepunten zijn niet louter vanuit een imkerstandpunt bekeken. Bij 
de verdere uitwerking voor de implementatie van de acties kan waar 
nodig de specifieke aandacht voor wilde bestuivers bij de 
uitvoeringsmaatregelen versterkt worden.  
 
 
Het is inderdaad belangrijk om rekening te houden met bestaande 
informatie, expertise en resultaten van uitgevoerde acties zoals van het 
SAPOLL project. 
Er werd bijgevolg een vermelding toegevoegd in het voorontwerp om te 
signaleren dat de SAPOLL-aanbevelingen aan de basis lagen van de 
denkoefening over de strategie.  

I. Voorwoord 
de achteruitgang van wilde bestuivers met, voor het geval van wilde 
Belgische bijen, 113 bedreigde soorten en 45 uitgestorven op een totaal van 
381 is inderdaad van groter belang dan die van de kwestie van de 
bijensterfte 

De concrete data werden ter verduidelijking toegevoegd  
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I. Voorwoord 
Daarom zouden we willen dat de strategie minimaal benadrukt dat er een 
aanzienlijk verschil bestaat tussen het probleem van de honingbijensterfte, 
die geen impact heeft op het behoud van de biodiversiteit, en het probleem 
van de achteruitgang van wilde bestuivers.  
Het in één paragraaf behandelen van de kwestie van de bijensterfte en de 
kwestie van de achteruitgang van wilde bestuivers kan verwarring scheppen, 
de prioritering van prioriteiten voorkomen en voorkomen dat besluitvormers 
die deze strategie lezen, het verschil begrijpen. 

Hoewel begrip voor deze opmerking wordt geoordeeld dat er geen 
hogere specifieke nadruk wordt gelegd op de honingbijensterfte, en dat 
de benopte weergave van enerzijds achteruitgang van wilde bestuivers 
en anderzijds de honingbijensterfte voldoende het verschil aangeeft.  
De strategie en actiepunten geven ook concreet aandacht aan de 
achteruitgang van wilde bestuivers. 

1.2.1. De promotie van teelten van vlinderbloemigen (Rode klaver, Luzerne, 
Inkarnaatklaver, Esparcette, …) en/of mengteelten met vlinderbloemigen, 
die vroeger een vast onderdeel waren van de gewasrotatie doordat het 
stikstoffixeerders en dus goede groenbemesters en veevoedergewassen zijn, 
is belangrijk! Heel wat zeldzamere soorten bijen (en dan zeker hommels) zijn 
hier sterk van afhankelijk! In eerste instantie kunnen deze maatregelen zich 
toespitsen op regio’s waar deze zeldzame soorten nog aanwezig zijn. 

Dergelijke concrete aanbevelingen kunnen als aandachtspunten 
opgenomen worden bij de uitwerking van de uitvoeringsmaatregelen.  

1.2.2. Het best kan daarbij ingezet worden op kruisbloemigen en 
vlinderbloemigen. De aanwezigheid van pesticiden in de (nabijgelegen) 
akkers kan er wel voor zorgen dat de ingezaaide bloemen als een ecologische 
val optreden.  Dit moet dus verder onderzocht worden .... 

Dergelijke concrete aanbevelingen kunnen als aandachtspunten 
opgenomen worden bij de uitwerking van de uitvoeringsmaatregelen. 
Het milderen/voorkomen van mogelijke impact van pesticiden op de 
leefgebieden van wilde bestuivers zit in sé onder punt 3.2. inzake 
kennisuitbreiding 

1.2.4.  uitgebreide aanbevelingen voor uitvoering van actiepunten voor 'niet-
productieve oppervlakten' 

Deze aanbevelingen gebaseerd op expertise opgedaan in het kader van 
projecten kunnen aangeleverd worden bij de verdere uitwerking voor de 
uitvoering van de actiepunten, bv via deelname aan de Werkgroep 
Bestuivers  

1.2.7. Voorbeelden bekijken uit Denemarken (SEGES) en het werk van BBCT 
in de UK. Hier worden kaarten opgemaakt met de analyse van de 
verschillende percelen en hun waarde voor bloembezoekers/bestuivers. 
Tevens wordt samen met de landbouwer gekeken welke maatregelen 
kunnen toegepast worden om zijn/haar terreinen bestuiversvriendelijker te 
maken 

Deze aanbevelingen gebaseerd op expertise opgedaan in het kader van 
projecten kunnen aangeleverd worden bij de verdere uitwerking voor de 
uitvoering van de actiepunten, bv via deelname aan de Werkgroep 
Bestuivers  



5 

 

1.5. Federaal  
Ontbreekt hier niet de specifieke regelgeving rond het verbod (oa voor 
particulieren, maar ook voor bepaalde teelten) van neonicotinoïden? 

 
In diverse onderzoeksrapporten is inderdaad aangetoond dat 
neonicotinoïden een negative impact hebben op bestuivers.  
Het verbod op neonicotinoïden is een Europese beslissing. De lidstaten 
kunnen evenwel afwijkingen toestaan door deze te rechtvaardigen. Er 
wordt een aandachtspunt over die afwijkingen vermeld.  

1.5. Federaal - 1ste bullet 
Koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor 
planten en plantaardige producten schadelijke organismen 
 
=> Dit is de zogenaamde ‘distelwetgeving’. Deze is eigenlijk niet meer 
relevant aangezien bescherming en bestrijding van plant- en diersoorten 
naar het gewestelijke beleidsniveau is overgeheveld. 

 
De passage werd geschrapt.  

1.8. We pleiten voor een algemeen verbod op de invoer van uitheemse 
bestuivers die zich kunnen voortplanten in het Belgische buitenklimaat. 
 
 
Een witte lijst kan opgesteld worden voor bestuivers die ingevoerd mogen 
worden voor andere doeleinden  (bijvoorbeeld educatief) dan bestuiving, 
mits deze soorten niet zelfstandig op het Belgisch grondgebied kunnen 
overleven (bijvoorbeeld tropische dagvlinders). 

De actie voorziet 'ontwikkelen van regelgeving voor de invoer van wilde 
bestuivers' - of dit dan zal resulteren in algemeen verbod kan nog niet 
gesteld worden. Dit standpunt kan dan wel ingebracht worden bij de 
uitwerking van de regelgeving.  
 
Opstellen van een witte lijst is een mogelijke actie. Voorgesteld 
standpunt kan dan ingebracht worden. 

2. Hier ontbreekt nog: Bestaande labels rond 'bloemengemeente', 
'bijvriendelijke gemeente', ... onder de loupe nemen en nationaal reguleren. 
Oordelen dienen geveld te worden niet op basis van kleur en abundantie van 
bloemen, maar op basis van soortenrijkdom aan interessante planten en 
correct beheerde bermen en parken. 

Bestaande labels zijn inderdaad belangrijk voor bewustmaking en 
kunnen als voorbeelden toegevoegd worden. De bestaande labels 
zouden met elkaar kunnen vergeleken worden voor mogelijke 
harmonisering (zie ook 2.4.3.), maar 'nationaal reguleren' lijkt geen 
vereiste.  

2. Niet alleen heggen, maar ook bermen van spoorwegen, wegen en 
waterlopen kunnen corridors zijn!  

Akkoord: bermen kunnen inderdaad interessante corridors zijn  

2.1. Ook moeten Rode Lijsten opgemaakt worden voor de verschillende 
gewesten, gezien soortbescherming een bevoegdheid is van de gewesten. 

Rode lijsten worden inderdaad meestal op regionaal niveau opgesteld. 
Referentie naar rode lijsten op regionaal niveau werd toegevoegd.   
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2.2. We willen voorstellen om grote nestaggregaties (bv: vanaf 500 nesten) 
ook een vorm van bescherming te laten genieten, ongeacht of het gaat om 
een zeldzame en beschermde bijensoort of niet.  

Voorstel voor bescherming van nestaggregaties kan aangeleverd worden 
bij de uitwerking voor de integratie van van de bescherming van 
bestuivers in het juridisch en beleidskader voor ruimtelijke ordening en 
beheer. 

2.4.1. Men moet hierbij wel opletten dat de natuurlijke waarden van deze 
bermen/lineaire elementen niet verdwijnen door goedbedoelde initiatieven 
zoals het inzaaien van bermen. Op veel plaatsen komen immers al 
interessante plantensoorten voor bijen voor en nestelen heel wat soorten in 
de bodem/de aanwezige vegetatie. Ook is het belangrijk om de individuele 
situaties van elk bermtype/bodemtype in rekening te brengen. 

Deze praktische voorstellen kunnen ingebracht worden bij de opmaak 
van protocollen en richtsnoeren opstellen voor de verschillende soorten 
gebieden.  

2.4.2. zou één van de grote interventiepijlers moeten zijn. Dus 1. De 
landbouw bestuiversvriendelijk maken, 2. Steden en infrastructuur 
bestuivervriendelijk maken, 3. Wilde bestuivers beter integreren in het 
natuurbeheer, 4. Verbetering van de kennis en het bewustzijn over de 
toestand van bestuivers en de oorzaken van hun achteruitgang. 

De formulering van de interventiepijlers 1 en 2 in de ontwerpversie geeft 
aandacht aan ruimten onder landbouwgebruik naast alle andere open 
ruimten in stedelijk en landelijk gebied. In se is natuurbeheer niet 
beperkt tot afgebakende natuurgebieden. 

2.4.2. 1ste paragraaf: lijkt het dat bestuivers goed zijn voor ALLE 
ecosysteemdiensten, terwijl dat niet het geval is. “voor de instandhouding 
van de biodiversiteit” zou kunnen vervangen worden door “bestuiving van 
wilde planten”. 

Kunnen akkoord gaan de besuivers niet voor ALLE ecosysteemdiensten 
essentieel zijn, maar voorgestelde wijziging dekt eigenlijke context van 
deze paragraaf niet. Voorstel om 'vele' toe te voegen om te 
benaderukken dat niet 'alle' ecosysteemdiensten bedoeld worden. 

2.4.2. Inspanningen: Belangrijk toe te voegen punt is het ijveren om  
bestuiverssoorten meer expliciet op te laten nemen als doel- en 
indicatorsoorten in het natuurbehoud  
 
Lijst van praktische aanbevelingen voor beheer en evaluatie van gebieden 

Akkoord - via vermelding als doel- en indicatorsoorten kan gerichte 
bescherming en beheer gestimuleerd worden. 
 
 
Aanbevelingen worden best meegenomen in de betreffende beheer- en 
gebiedsevaluatieprocessen. 

2.4.2. Inspanningen - 3de bullet: Meer specifiek, plaatsen van informatie 
over voor bestuivers belangrijke landschapsstructuren (bv. steilwanden, 
landduinen, kwelzones) en hun beheer evenals specifieke op bestuivers 
gerichte beheermaatregelen 

Akkoord - bijkomende concrete voorbeelden van aanpak kan 
verduidelijkend zijn 
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2.4.3. De bestaande labels voor steden en gemeensten (in Vlaanderen 
uitgedeeld door de VVOG, oa bloemengemeente, bijenvriendelijke 
gemeente,…)  dienen goed afgestemd te worden op elkaar. Momenteel kan 
er verwarring optreden op de betekenis van de verschillende labels.  

Akkoord, kan als voorgestelde actie toegevoegd worden 

2.4.3. In die communicatie dient wel heel specifiek toegelicht te worden 
welke acties (ook specifiek ingaan op lijsten van plantensoorten) het meest 
positieve effect hebben. Eventueel kunnen ook slechte voorbeelden getoond 
worden 

Deze aspecten zijn reeds in algemene termen opgenomen, de 
communicatie kan ook inhoudelijk verschillend zijn naargelang de 
doelgroep, bij voorbereiding van de concrete informatie voor de 
communicatie kunnen voorbeelden, zowel goede als slechte, 
opgenomen worden. 

3. Aanvullen dat deze kennisverbreding de afgelopen 10 jaar voornamelijk te 
wijten is aan de inspanningen van natuurverenigingen (in sé Natuurpunt en 
Natagora). Nu lijkt het enkel en alleen te wijten te zijn aan de inspanningen 
van universiteiten en de musea. 

In sé horen de natuurverenigingen met hun monitoringactiviteiten en 
inventarisaties ook tot deze "wetenschappelijke gemeenschap" gezien 
hun data ook bijdragen tot de regionale rapporteringen, onder meer via 
'waarnemingen.be'. 

3.1. 1ste bullet 
Ook hier zijn de gegevens verzameld door burgerwetenschappers essentieel! 

Inderdaad en wordt ook onder inleidend hoofdstuk 3. aangegeven - 
geldt dus voor alle acties hieronder. 

3.1. 1ste bullet 
Het bepalen van de 'gezondheid' van een populatie is wat vreemd, maar 
misschien kan hier eerder geschreven worden dat de 'minimale 
populatiegrootte' of 'de leefbaarheid van de populatiegrootte' moet 
onderzocht worden 

De gezondheid van een populatie berust in sé op de leefbaarheid van de 
populatiegrootte maar ook op andere factoren zoals milieukwaliteit, 
nestgelegenheid, voedselvoorzieing,… maar akkoord om verwijzing naar 
leefbaarheid ter verduidelijking toe te voegen 

3.1. 3de bullet 
Hier is een belangrijke tegenstelling tussen de wens om meer 
burgerwetenschap in te zetten en de vrij stringente bescherming van 
individuele insecten in hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, het Waalse 
gewest. Vaak worden inventarisaties en studies naar bijen, vliegen en 
nachtvlinders uitgevoerd  door niet-professionele medewerkers, die moeilijk 
of niet aan de juiste vergunningen kunnen geraken om bijvoorbeeld dieren 
te vangen met een net voor identificatie doeleinden. Onderzoek heeft 
aangetoond dat een dergelijke repressieve aanpak net leidt tot een slechtere 
bescherming van insecten. 

Hoewel zeker begrip voor deze problematiek wordt geoordeeld dat dit 
niet hier in de Strategie moet aangepakt worden maar eerder in het 
kader van vergunningsprocedures voor onderzoek op regionaal niveau. 
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3.1. 4de bullet 
Als extra punt het verbeteren en op bestuiversgroepen toepassen van (1) 
modellen voor verspreidingstrends op basis van de losse waarnemingen die 
nu het overgrote merendeel van de databanken uitmaken, en die dienen als 
basis voor rode lijsten, en (2) habitatassociaties als onderbouw voor opname 
van bestuivers als doel- en indicatorsoorten in het natuurbehoud (zie punt 
2.4.2.). 

Verbeteren en toepassen van modellen voor verspreidingstrends voor 
bestuiversgroepen past eerder onder 2de bullet. 
Habitatassociaties is in sé opgenomen onder 1ste bullet. 

3.3. Aan te vullen met: Verplichte registratie van honingbijen op Vlaams 
niveau (nu eigenlijk al verplichte aangifte bij FAVV, maar niet iedereen doet 
het). Daarnaast kunnen ook quota voor honingbijen opgesteld worden, 
zowel op schaal Vlaanderen als voor regio's waar erg zeldzame wilde 
bestuivers voorkomen. 

De registratie bij het FAVV is een gezondheidsmaatregel (geen verband 
met de mogelijke concurrentie met wilde bestuivers). De verplichte 
registratie en het vaststellen van quota maken daarenboven deel uit van 
de mogelijke maatregelen bij punt 2.2., te beoordelen door de betrokken 
entiteiten.  

3.6. 1ste bullet 
Hier werd reeds een belangrijke stap gezet in het kader van het BELSPO-
project BELBEES (waar Natuurpunt Studie aan meewerkte). Maar er zullen 
nieuwe inspanningen moeten gebeuren/meer (financiële) steun moeten 
komen om dit proces af te werken. 

Het is inderdaad belangrijk reeds geleverd werk in de inventarisatie en 
digitalisering van entomologische collectie te vermelden, zoals het werk 
in het kader van het BELBEES-project.  

3.6. 3de bullet 
Toevoegen van Citizen-science databanken zoals 
waarnemingen.be/observations.be van Natuurpunt/Natagora.  
 
 
Er wordt best bekeken of niet één van de bestaande platformen die constant 
aangevuld worden geschikt is en verder kan gebruikt worden.  

Deze Citizen-science databanken bevatten inderdaad heel wat gegevens 
en verdienen inderdaad vermeld te worden. Toevoegen van 'en Citizen-
science databanken zoals waarnemingen.be/observations.be van 
Natuurpunt/Natagora' 
 
De evaluatie van bestaande platformen is een activiteit die  bij uitvoering 
van de actie zal gebeuren 

3.7. Wetgeving ter bescherming van de soorten mag hier niet weg staan van 
monitoring door vrijwilligers. Beschermen van individuele pollinatoren is 
slechts zeer beperkt efficiënt en verhindert de opbouw van kennis door 
amateur-wetenschappers, zie ook opmerkingen bij 3.1.  

Afwijkingen op de bescherming van soorten voor monitoring dienen niet 
hier in de Strategie  aangepakt worden maar eerder in het kader van 
vergunningsprocedures voor onderzoek op regionaal niveau.  
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3.7. Als extra puntje zouden wij willen toevoegen: ‘opleiding 
burgerwetenschappers door NGO's bijvoorbeeld door Aculea, de wilde bijen-
en wespenwerkgroep van Natuurpunt’ 

Ter bevordering van burgerwetenschap is cruciaal in bijdrage tot de 
gegevens- en informatiebasis zoals aangegeven in de inleidende 
paragraaf van 3.7.  
Akkoord  voor toevoeging van gerichte opleiding voor 
burgerwetenschappers, maar niet noodzakelijk enkel door NGO's. 

II. Objectieven 
1. Er zijn geen specifiek aparte doelstellingen in het Vlaams natuurbeleid om 
het leefgebied van de bestuiverspopulatie te verhogen. Het habitat van bijen 
kan o.i. verbeteren door de kwaliteit en diversiteit van bestaande habitats te 
verbeteren. Daarom stellen wij voor om het woord "omvang" te schrappen. 

Er is een algemene doelstelling om de 'omvang' van habitats te verhogen 
- inderdaad niet specifiek om het leefgebied van de bestuiverspopulatie 
te verhogen maar voor behoud en herstel van biodiversiteit in het 
algemeen. Verhogen van de omvang en de kwaliteit en diversiteit van 
habitats ondersteunt dan tevens bestuivergemeenschappen.  

1.2.1. De toepassing van gewasrotaties over perioden van vijf jaren De 
diversiteit aan landbouwbedrijven, sectoren en verdienmodellen brengt een 
lappendeken van gewassen… 
 
Voor bereidwillige landbouwers voor wie een vijfjarige die een 
gebiedsgerichte echter gewasrotatie verder op elkaar willen afstemmen 
moeilijk uitvoerbaar zou zijn, moet samenwerking.... 
 
Het is onduidelijk waarom men kiest voor een gewasrotatie van 5 jaar.  

Er bestaat geen link tussen de diversiteit in exploitatie en de verbetering 
van de omstandigheden voor bestuivers.  
Wat betreft de rotatie om de vijf jaar: complexe en gediversifieerde 
landschappen zijn gunstig voor bestuivers. Vanuit die vaststelling is een 
rotatie om de vijf jaar een voorstel als resultaat van een denkoefening en 
dialoog met bestuiversdeskundigen om de agrarische ecosystemen te 
diversifiëren.  
 
  

1.2.2. Landbouwers moeten worden aangemoedigd en vergoed om op ten 
minste 10% een gedeelte van het landbouwareaal 
=> Een stimulerend beleid om gewassen te telen die nuttig zijn voor 
bestuivers is positief. Dit dient ook maximaal ondersteund te worden. Het is 
echter, gezien de grote verschillen inzake types landbouwbedrijven in 
Vlaanderen, niet realistisch om elk bedrijf een 10% doelstelling op te leggen. 

Het betreft hier een aanmoediging en dus niet een verplichting die wordt 
opgelegd. 10% is de ideale ondergrens die wordt aanbevolen door 
experten.  
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1.2.3. In het geval van een mogelijke verontreiniging met persistente 
pesticiden moet worden voorkomen dat 
honingdragende/stuifmeelvormende planten (mosterd, phacelia, enz.) 
bloeien, hetzij door deze soorten te vervangen door planten die geen 
stuifmeel produceren, hetzij door de planten met mechanische technieken 
uit te roeien voordat ze beginnen bloeien. 
     - Tussengewassen met mechanische technieken uitroeien voordat de 
plant in bloei staat is niet realistisch aangezien de landbouwer dan in de 
problemen komt met andere regelgeving (Mestdecreet) die bepaalt dat 
vanggewassen moeten aangehouden worden tot bepaalde datums. 
Dit is dus een theoretisch benadering die in de praktijk niet uitvoerbaar is. 
Wij vragen dus om deze passage te schrappen. 

 
- In principe is het verboden om bloemdragende gewassen te planten 
binnen een periode van 2 à 3 jaar nadat neonicotinoïden werden 
gebruikt; 
- De mechanische bewerking of het maaien houden geen 
bodembewerking in, en ook geen vernieling van de bodembedekking; 
het is dus mogelijk om aantrekkelijke planten voor bestuivers te 
vernietigen zonder de bodembedekking te vernietigen.  

1.2.5. voorstel om beide paragrafen, buiten laatste zin van 2de para, te 
schrappen 
=> Zowel de erkenning als het gebruik van pesticiden worden respectievelijk 
Europees & nationaal en gewestelijk gereguleerd. 
Bij de erkenning van pesticiden zijn ecotoxicologen zijn betrokken. Per 
gewasbeschermingsmiddel (product) worden er risicobeperkende 
maatregelen bij het gebruik van het middel opgelegd.  
Er is tevens een NAPAN waarin federale en gewestelijke acties zijn 
opgenomen met betrekking tot het gebruik van GBM. 
Het gebruik van IPM wordt gewestelijk geregeld. 
Wij vragen dan ook om voorstellen van maatregelen via de daartoe reeds 
voorziene kanalen zoals hierboven opgesomd te laten verlopen en deze 
passage te schrappen. 

 
In deze paragrafen wordt een bondige weergave gegeven van de 
Europese regelgeving, vooral als toelichting van de aandachtspunten 
voor alle actoren. en voorstel voor opmaak van praktische richtsnoeren 
voor gebruikers van pesticiden. Er wordt geacht dat deze informatie 
nuttig is in deze context. 
 
Deze maatregel wordt bovendien voorgesteld als aanvulling op het 
regelgevend kader als aanvullende maatregel die vrijwillig wordt 
genomen door de landbouwer (agromilieuklimaatmaatregelen zijn 
aanvullend/ecoregelingen zijn een basisvoorwaarde).   
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1.5.  1.5 Herziening van bestaande regelgeving en procedures om meer 
rekening te houden met de uitdagingen omtrent de bescherming van 
bestuivers 
<=> https://www.favv-
afsca.be/bijenteelt/dierengezondheid/_documents/HoneyBeeHealth_2019-
2020.pdf 
Uit de tabel op slide 15 blijkt dat voor 2019-2020 de bijensterfte in Brussel 
bijna even hoog was (18.52%) als deze over gans België (19,29%), of 
Vlaanderen (21,25%). Aangezien Brussel geen landbouwgebied is en het 
gebruik van pesticiden door openbare diensten verboden is, maar toch een 
even hoge bijensterfte kent, is het o.i. onlogisch om aan te bevelen dat de 
wetgeving m.b.t. pesticiden moet herzien worden. 
https://www.weekvandebij.be/de-oorzaken-van-de-bijensterfte 
Hier staat te lezen dat de varroamijt de eerste oorzaak is van bijensterfte. 
We zouden verwachten dat dit dan ook eerst wordt aangepakt. 
Wij vragen dan ook om deze aanbeveling te schrappen. 

Geen akkoord voor schrapping van actiepunt  inzake herziening van 
bestaanderegelgeving en procedures. Het voorstel om deze aanbeveling 
te schrappen is gebaseerd op 2 aangehaalde rapporten die in de eerste 
plaats gaan over bijensterfte van de gekweekte honingbij en dit niet 
alleen door varroamijt maar ook wegens de enorme achteruitgang van 
het voedselaanbod en het gebruik van chemische middelen en dus niet 
alleen van pesticiden.  
In het Brussels gewest is een 250 ha onder landbouwgebruik 
De scope van dit actiepunt gaat ruimer dan de herziening van pesticiden. 
Bovendien is de strategie in de eerste plaats op wilde bestuivers. 

I. (Voorwoord) Het lijkt van belang dat van bij het begin van de strategie, de 
problematieken hiërarchisch worden voorgesteld. [...] wij zouden willen dat 
de strategie op zijn minst het aanzienlijke verschil benadrukt tussen de 
problematiek van de sterfte in de bijenteelt die geen enkele impact heeft op 
het vlak van het biodiversiteitsbehoud en de problematiek van de 
achteruitgang van de wilde bestuivers die een verhoogd risico inhoudt dat de 
ecosysteemdienst bestuiving in het gedrang komt waarvan de goede werking 
van de ecosystemen volledig afhankelijk is en bijgevolg het behoud van de 
biodiversiteit.[...]Er is nochtans een urgentie om eerst te handelen ten 
gunste van volledige categorieën van soorten die momenteel op apegapen 
liggen, of het nu op het vlak van overvloed of diversiteit is 

De strategie wil maatregelen voorstellen voor het geheel van bestuivers, 
met een bijzondere aandacht voor wilde bestuivers.  
Toevoeging van: "De situatie is bijzonder zorgwekkend en dringend voor 
de wilde bestuivers." ”   
Onderscheid tussen de uitdagingen door er twee afzonderlijke 
paragrafen van te maken.  
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III. (doelstellingen) Het zou daarom belangrijk zijn dat het document 
verduidelijkt op welke manier het de soorten wil behandelen waarvoor 
gegevens ontbreken. 

De doelstelling tot 2025 is er net op gericht om de leemten in de kennis 
te verhelpen: - Het realiseren van een uitgebreide monitoring van 
veranderingen in de verspreiding en aantallen van alle bestuiverssoorten 
in het hele land.  
Punt 3.1. is gewijd aan de uitbreiding van de kennis over bestuivers. 
De doelstelling tegen 2030 betreft alle soorten (ervan uitgaand dat de 
doelstelling 2025 tegen dan behaald is) 

III. (doelstellingen) een streepje wijden aan de problematiek van de sterfte in 
de bijenteelt en een streepje aan de problematiek van de achteruitgang van 
de bestuivers plaatst deze problematieken op dezelfde hoogte op het vlak 
van uitdagingen voor hun behoud, maar dit is niet zo. De strategie zou 
verplicht moeten vermelden en opnemen dat de bijenteelt over teelt gaat en 
niets meer dan dat en dat dit geen activiteit betreft die gunstig is voor de 
biodiversiteit 

De strategie wil maatregelen voorstellen voor het geheel van bestuivers, 
met een bijzondere aandacht voor wilde bestuivers.  

1.2. De eerste pijler zou moeten worden vervangen door de derde actielijn 
van het SAPOLL-plan (hierboven volledig beschreven) en de elementen van 
de strategie die er niet in vermeld staan zouden erin moeten worden 
opgenomen als ze pertinent worden geacht (zie puntsgewijze analyse 
hieronder). Zodra dat werk is uitgevoerd, zou de actielijn snel 
herlezen/aangevuld/bijgewerkt moeten worden door experten in het 
domein van wilde bestuivers. De derde actielijn van het SAPOLL-plan focust 
niet enkel op het landbouwmilieu, maar stelt eerder een exhaustieve aanpak 
voor per leefgebied, waaronder het landbouwmilieu. 
Een raadpleging van experten gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zou 
het mogelijk maken de in te voeren strategie te verdiepen om in fondsen te 
kunnen voorzien voor het behoud van wilde bestuivers in het 
landbouwmilieu. De voorstellen die hier worden gemaakt, of het nu op het 
niveau van agromilieuklimaatmaatregelen- of ecoregelingen is, zouden 
gezien de nakende implementatie van het GLB 2021-2027, snel moeten 
worden verspreid naar de betrokken partijen opdat er een kans is dat het 
toekomstig GLB ze overneemt 

Hoewel het SAPOLL-plan een inspiratiebron vormde voor de strategie, 
kaderen die twee initiatieven elk in een aparte context: de 
ontwerpstrategie is opgebouwd vanuit een dialoog tussen wetenschap 
en beleid, maar gaat daarna over in stappen voor besluitname die 
kaderen in procedures voor de coördinatie van het Belgisch beleid.   
Dit geldt voor alle specifieke commentaren gericht op een aanpassing 
van de acties van het SAPOLL-plan eerder dan een aanpassing van de 
maatregelen van de strategie.  
De coördinatieprocedures betreffen ook de raadpleging van de 
landbouwadministraties verantwoordelijk voor het GLB, die de 
gelegenheid hebben gekregen om het ontwerp te becommentariëren en 
aan te passen.  
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1.2.3. "De verschillende modaliteiten evalueren van nitraatopnemende 
tussengewassen die momenteel worden gebruikt overeenkomstig hun 
belang en/of de gevaren die zij vormen voor bestuivende insecten op basis 
van de huidig kennis"  
Dit punt zou moeten worden vervangen door de volgende zin uit actie nr. 23: 
"Een aangepaste kalender van nectarhoudende gewassen uitwerken en 
invoeren, vooral CIPAN-gewassen (Cultures Intermédiaires Piège A Nitrates, 
nitraatopnemende tussengewassen) die goed zijn voor bestuivende insecten, 
bijvoorbeeld door het natuurlijke bloeiritme te respecteren (te late massale 
bloei vermijden) en in periodes van schaarste een bloemenaanbod te 
verzekeren (bv. begin van de lente, zomer)." 

OK, tekst aangepast.  

1.2.5. Dit punt zou moet worden vervangen door actie nr. 21 die een 
ambitieuzere aanpak voorstelt van de problematiek van de chemische input. 
Actie nr. 21 zou overigens moeten worden uitgebreid met een referentie 
naar de Green Deal en het belang zich te laten inspireren door de ambities 
van die Green Deal: tegen 2030 het gebruik van chemische pesticiden en de 
daarmee samenhangende risico's met 50 % verminderen; tegen 2030 het 
gebruik van de gevaarlijkere pesticiden met 50 % verminderen; tegen 2030 
de nutriëntenverliezen met ten minste 50 % terugdringen, zonder 
verslechtering van de bodemvruchtbaarheid; tegen 2030 het gebruik van 
meststoffen met ten minste 20 % verminderen; tegen 2030 de verkoop van 
antimicrobiële stoffen voor landbouwhuisdieren en in de aquacultuur met 50 
% verminderen. Er moet in het bijzonder worden aangedrongen op het 
belang van de vermindering met 20 % van het gebruik van chemische 
meststoffen en de vermindering met 50 % van de nutriëntenverliezen. 
Eutrofiëring ligt immers aan de oorsprong van de banalisering van de flora, 
aangezien het de groei van oligotrofe planten verhindert, wat erg schadelijk 
is voor bestuivers. De problematiek van de herbiciden moet ook prioriteit 
krijgen. 

Punt 1.2.5. betreft maatregelen die landbouwers op vrijwillige basis 
kunnen nemen in het kader van een ecoregeling. De voorstellen lijken 
eerder het algemeen kader te willen aanpassen om het af te stemmen 
op de doelstellingen van de Europese boer-tot-bord-strategie.  
De meststoffen zullen duidelijker worden vermeld bij punt 1.5.  
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1.2.6. Gezien het belang van grasland voor bestuivers, zou dit onderwerp 
echter meer moeten worden uitgewerkt. De strategie zou meer in detail de 
volgende punten moeten beschrijven en toevoegen aan actie nr. 26 van de 
actielijn 3 als dat nog niet gebeurd is: 
*Het behoud van blijvend grasland en het promoten van polycultuur-
veehouderij. Het behoud van blijvende graslanden (320.000 ha in Wallonië) 
is van kapitaal belang voor de bestuivers en moet worden gesteund. Zo ook 
een toename van de totale oppervlakte van kleine extensieve polycultuur-
veehouderijen waar er een rotatie van met name tijdelijke graslanden is. Die 
oeroude praktijk blijkt immers uitermate gunstig voor bestuivers. 
** Het promoten van de autonomie qua veevoeder. Hierdoor is het mogelijk 
om het grasland niet te overbemesten en bijgevolg de kansen te vergroten 
dat er meer oligotrofe flora groeit die uitermate gunstig is voor bestuivers. 
De strategie zou het ontbreken van financiële steun in het GLB voor 
praktijken van dit type moeten benadrukken ten opzichte van de te grote 
steun die wordt toegekend aan intensieve praktijken voor veehouderij (bv. 
gekoppelde steun). 
*** Wijzen op het te hoge aantal grootvee-eenheden/ha in België ten 
opzichte van het Europees gemiddelde. Het is belangrijk te beseffen dat 
België, met name het zuiden van de corridor Samber-Maas, een te hoge 
veedichtheid heeft (in Wallonië tweemaal het Europese gemiddelde) en een 
duidelijke overproductie van rundvlees (Wallonië produceert 158% van de 
Waalse consumptie) en dat dit leidt tot een onvermogen om zelfvoorzienend 
te zijn op het gebied van veevoeder, wat de bovengenoemde problemen 
met zich brengt, maar ook overbegrazing, wat leidt tot een drastische 
vermindering van de beschikbaarheid van bloemen voor bestuivers. 

* het behoud van blijvende graslanden maakt het voorwerp uit van de 
maatregel. Wat de rotatie betreft, die is opgenomen in maatregel 1.2.1. 
** en ***: hoewel er een onrechtstreeks verband is, focust de strategie 
op meer directe hefbomen voor verandering ten gunste van bestuivers.  

1.5. Hierna volgt de regelgeving in verband met bestuivers (punt B1 van het 
SAPOLL-plan) waarvoor nog werk nodig blijkt te zijn, bovenop de punten 
vermeld in de strategie. (gedetailleerde lijst) 

Wat de wettelijke bescherming betreft, dat punt is opgenomen in "2.1. 
Harmoniseren van de wettelijke bescherming van bestuivers in het hele 
land" 
Daarnaast worden de Waalse decreten vermeld als voorbeeld, maar het 
ontwerp geeft geen exhaustieve lijst van de pertinente wetgeving.  



15 

 

1.6. Dit punt is erg pertinent, er is een urgente noodzaak om de 
agrovoedingsindustrie te consulteren en bewust te maken. Dit punt moet 
het voorwerp uitmaken van een volledig aparte actie binnen subpijler 1 van 
pijler 2. Het is in feite de agrovoedingssector die, in een geglobaliseerde vrije 
en ultra-competitieve marktlogica, landbouwpraktijken toepast die 
momenteel funest zijn voor bestuivers. De overheid zou massaal veel 
bewustmakingscampagnes moeten voeren via specialisten in diverse 
domeinen (biodiversiteit, economie, leefmilieu) om het consumptiegedrag 
van de bevolking te doen veranderen en om de actoren van de 
agrovoedingssector hun commercieel beleid te doen aanpassen. 

De bewustmaking van de consumenten werd toegevoegd. We behouden 
evenwel de huidige structuur van de strategie.  

2.1. Het is niet alleen belangrijk de wettelijke bescherming van bestuivers in 
het hele land te harmoniseren maar ook te versterken. 

OK: toevoeging van "en versterken".  

2.2. De regionale wetboeken van Ruimtelijke Ontwikkeling zijn aangepast 
wat betreft natuurbescherming. Ze houden immers rekening met elementen 
zoals beschermde zones, belangrijke regionale ecologische verbindingszones 
en lokale ecologische netwerken. Het is eerder bij de studiebureaus die 
MER's afleveren dat er werk nodig is om hen te informeren en te 
sensibiliseren. 
De strategie zou ook de update moeten stimuleren van de wetgeving over 
natuurbehoud. Die zou immers rekening moeten houden met het 
ondertussen gepresteerde werk voor bestuivers. Zo zou de Belgian Red List 
of Bees kunnen worden gebruikt om de strikt te beschermen soorten te 
identificeren. 

De wettelijke bescherming komt aan bod in 2.1. 

2.4.1. De vermelding van gedomesticeerde bestuivers is niet gepast in deze 
context. Groene ruimten in een stedelijke of randstedelijke context vormen 
immers een interessante, maar beperkte en snel verzadigde hulpbron als er 
gedomesticeerde bestuivers aanwezig zijn, wat een rechtstreeks nadelig 
effect heeft op wilde bestuiversgemeenschappen. In het algemeen zou de 
strategie de installatie van bijenkasten niet mogen bevorderen en eerder de 
schadelijke gevolgen moeten vermelden van de installatie van bijenkasten in 
de huidige beperkte florale context in België. 

OK 
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4.2. FINANCIERING VAN DE STRATEGIE De voorgestelde strategie heeft een nationale reikwijdte, maar zal 
moeten worden vertaald in maatregelen door de deelstaten, die een 
budget zullen toewijzen volgens hun interne procedures. De behoefte 
aan financiële steun wordt herhaaldelijk genoemd, en met name in de 
inleiding van pijler 1 en 3. Deze referentie ontbreekt echter voor 
pijler/actielijn 2.  
Toevoeging aan de inleiding van pijler/actielijn 3: "Het in aanmerking 
nemen van bestuivers bij stadsplanning moet worden bevorderd en 
daarvoor moeten de nodige menselijke en financiële middelen ter 
beschikking worden gesteld". 

4.3. OPRICHTING VAN EEN COMMISSIE VOOR DE FOLLOW-UP VAN DE 
INVOERING VAN DE STRATEGIE 

Dat is inderdaad een lacune.  
Toevoeging van een punt VI:  
VI. Follow-up en rapportering 
 
De follow-up van de uitvoering van de strategie zal worden uitgeoefend 
door de werkgroep Bestuivers (WGB) onder toezicht van de 
Interministeriële Conferentie Leefmilieu, uitgebreid met Landbouw en 
Wetenschapsbeleid. Na de aanneming van de strategie zal ten minste 
één keer per jaar een follow-upvergadering van de WGB worden 
georganiseerd.  
 
Na de aanneming van de strategie zal de werkgroep Bestuivers om de 
drie jaar een evaluatieverslag over de uitvoering ervan opstellen.  

1. Objectieven  
- 1. Het vergroten van de omvang, kwaliteit [...] van habitats 
(FOERAGEERGEBIED EN NESTPLAATS) en VAN DE beschikbare 
VOEDSELBRONNEN [...] 
- 4. Het vergroten van het bewustzijn bij de verschillende (openbare en 
private) actoren en het opleiden van de sectoren die de sleutel in handen 
hebben voor de oplossing van het probleem 

OK: aangepast zoals voorgesteld.  

Pijler 1 
- Tuinbouw uitdrukkelijk opnemen in de pijler "De landbouw EN TUINBOUW 
bestuiversvriendelijk maken" 

OK, aangepast zoals voorgesteld, want dit stemt overeen met andere 
soortgelijke opmerkingen die werden ontvangen.  
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Opnieuw duidelijk zijn over de essentiële rol van bestuivers in 
voedselsystemen (schakel, basispijler van voedselsystemen) en niet slechts 
"een inputstroom", zoals andere. Bovendien moet de strategie gericht zijn 
op het behoud van de diversiteit van bestuivers en niet in de eerste plaats op 
het behoud van de bestuivingsdienst. 

Deze elementen worden vermeld in het voorwoord (I) en de 
uitgangspunten (IV). De objectieven en doelstellingen betreffen de 
diversiteit van de bestuivers, en niet de bestuivingsdienst.  

1.2.1. Algemene opmerking: biologische of geïntegreerde landbouw en 
gediversifieerde systemen (polycultuur-veehouderij, gediversifieerde 
groenteteelt, ...) meer bevorderen 

*biologische landbouw: OK, toevoeging van een punt 1.9. 
** gediversifieerde systemen: eveneens toegevoegd aan het nieuwe 
punt 1.9. 
1.9. De vooruitgang van de biologische en gediversifieerde landbouw 
bevorderen en ondersteunen 
 
Hoewel het niet de enige bestuiversvriendelijke landbouwpraktijk is, 
beperkt de biologische landbouw de druk die het gevolg is van het 
gebruik van chemische inputstromen. Met de van boer tot bord-
strategie stelt de Commissie voor om 25 % van de Europese 
landbouwoppervlakte met biologische landbouw te bestrijken en 
daartoe zal ze een actieplan voorstellen. Dit objectief moet worden 
vertaald naar een regionaal landbouwbeleid waarin ook gediversifieerde 
landbouwsystemen (polycultuur inclusief veeteelt, gediversifieerde 
groenteteelt, ...) met een gunstige impact op de diversiteit van de 
bestuivers worden bevorderd.  

1.2.2. In deze bestuiversvriendelijke cultuur zullen pesticiden moeten 
worden geweerd (zaden en technisch traject). 
Er zouden bestuiversvriendelijke culturen moeten kunnen worden 
geïdentificeerd en voorgesteld die een reële opbrengst of een reëel voordeel 
opleveren voor de landbouwers zodat de producenten worden 
aangemoedigd om de hoofdrolspelers te worden in de bescherming van 
bestuivers 

Het gebruik van pesticiden komt in andere punten van de strategie aan 
bod. Wij voegen echter het volgende toe: "Het gebruik van pesticiden in 
deze culturen moet worden vermeden of gerealiseerd volgens strenge 
protocollen waarin rekening wordt gehouden met de ecologie van de 
bestuivers (zie de punten 1.2.3. en 1.2.5.)."  
Wat bestuiversvriendelijke culturen betreft, voegen we het volgende 
toe: "Deze opleiding zou reflecties moeten omvatten over 
bestuiversvriendelijke culturen die een reële opbrengst of een reëel 
voordeel opleveren voor de landbouwers zodat de producenten worden 
aangemoedigd om de hoofdrolspelers te worden in de bescherming van 
bestuivers." 
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1.2.5. Aan de toekenning van financiële steun moet op zijn minst de 
voorwaarde worden gekoppeld van een reductieplan voor pesticiden 

OK: Een verantwoord gebruik van pesticiden zou moeten worden 
opgenomen in een reductieplan voor pesticiden en mag alleen worden 
toegestaan wanneer, in het kader van de monitoring van schadelijke 
organismen, drempelniveaus worden overschreden 

1.13. Wat de bijenteelt betreft, moeten bijenteeltpraktijken die de fysiologie 
en behoeften van de bijen respecteren (minder intensieve bijenteelt, door 
de voedingspraktijken, het reizen met bijen te beperken (trans, door de 
voorkeur te geven aan lokale bijenrassen, door de import van koninginnen 
uit het buitenland (dragers van ziektes, niet aangepast aan de lokale 
klimatologische omstandigheden, ...) te beperken, door niet-chemische 
bestrijdingstechnieken tegen varroa in weinig bestuiversvriendelijke zones 
(zones met grote (mono)culturen, dichtbevolkte stadscentra, ...) te 
bevorderen, installatie van nieuwe bijenkasten op basis van een analyse van 
de beschikbare bloemen, reeds bestaande bijenkasten en wilde 
bijenpopulaties die eventueel worden geïdentificeerd ...). Dit gebeurt via 1) 
onderzoek, 2) verspreiding van informatie, 3) een herziening van de inhoud 
en praktijken die in de opleidingen worden onderricht, 4) een betere kennis 
van de voorwaarden voor de plaatsing van nieuwe bijenkasten. 

OK om hiermee in een nieuw punt rekening te houden 
1.10. Bevorderen van de juiste bijenteeltpraktijken  
 
Op basis van de meest recente gegevens en kennis moeten de beste 
bijenteeltpraktijken worden bevorderd, rekening houdende met de 
cohabitatie met wilde bestuivers en de omliggende biodiversiteit. 
Hieronder volgen enkele thema's die aan bod moeten komen:  
- De bevordering van lokale bijenrassen 
- Niet-chemische bestrijdingsmethodes tegen varroa 
- Het in aanmerking nemen van de beschikbare florale bronnen, 
voorafgaand aan de plaatsing van nieuwe bijenkasten 
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2.4.3. Bevorderen van de integratie van bestuivers in het beheer van 
particuliere groene ruimten 
- Het potentieel van particuliere tuinen als geheel moet worden 
gemaximaliseerd. Particuliere tuinen worden zelden in aanmerking genomen 
in ecologische overwegingen en behoudsstrategieën. Hun grote aantal en 
opvangpotentieel maken er echter belangrijke ruimten van. Met de 
middelen waarover de FOD beschikt, zou de FOD op zijn schaal tuinen als 
een geheel, als een functioneel netwerk voor behoudsstrategieën moeten 
beschouwen en ondersteunen. 
- Bovendien moet dit, rekening houdende met het bestaan van een link 
tussen sociaaleconomische factoren en het grote aantal bestuivers in 
particuliere ruimten, verlopen via een specifieke aandacht voor zones met 
minder opbrengsten. Door bij voorkeur in deze zones te investeren, mag 
men immers hopen dat de ongelijke verspreiding van bestuivers wordt 
beperkt 
- De verkoop van pesticiden aan particulieren voor het beheer van hun 
particuliere ruimten verbieden. NB: Dit zou ertoe leiden dat pesticiden enkel 
worden gebruikt door mensen die daartoe geschikt worden geacht 
(fytolicentie of diploma dat toestaat om erover te beschikken); hierdoor zou 
het bovendien mogelijk worden voor de Gewesten om het gebruik van 
pesticiden door particulieren in hun tuinen te verbieden ...) 
- "Stimuleringsmaatregelen ter ondersteuning van het gebruiken en 
aanplanten van inheemse plantensoorten; verdeling van zaden van 
bloeiende planten van lokale oorsprong"; Opgelet voor standaard 
zaadmengsels die zijn bedoeld voor honingbijen, terwijl wilde bestuivers het 
volgende vereisen: 1) een vroege bloei op het seizoen 2) een bloei die meer 
verspreid is in de tijd (maart tot september) 3) een meer gespecialiseerd 
dieet 

*Deze actie richt zich specifiek op particuliere tuinen.  
**Wij beschikken niet over gegevens die een "ongelijke" verspreiding 
van bestuivers staven 
***Het Waals Gewest heeft het gebruik van pesticiden die glyfosaat 
bevatten, verboden. Dit verbod werd gevolgd door een verkoopsverbod 
(federale bevoegdheid).  
**** OK, het voorstel wordt aangepast: "Stimuleringsmaatregelen ter 
ondersteuning van het gebruiken en aanplanten van inheemse 
plantensoorten die aan wilde bestuivers zijn aangepast".  
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Toe te voegen maatregelen: 
- 2.6. De verstedelijking en artificialisering van (semi-)natuurlijke omgevingen 
in stedelijke en randstedelijke gebieden beperken. In overleg met de 
Gewesten en binnen de Gewesten een strategie in die zin ontwikkelen. 
- 2.7. De middelen van de overheidsactoren bundelen om lijsten op te stellen 
van boomsoorten en cultivars die zijn aangepast aan de verwachte effecten 
van de klimaatverandering en die ook nectar- en stuifmeelhoudend zijn. 
Bomen zullen zwaar worden getroffen door de effecten van de 
klimaatverandering, maar bomen zijn ook belangrijke bondgenoten in het 
kader van maatregelen om de effecten van de klimaatverandering tegen te 
gaan. Veel gemeenten zullen de komende jaren een bomenplan hebben. Het 
lijkt bijgevolg noodzakelijk het criterium "nectar- en stuifmeelhoudend" toe 
te voegen aan de andere selectiecriteria voor soorten. 
- 2.8. De ontwikkeling en verspreiding van goede praktijken inzake planning 
en beheer met betrekking tot andere potentiële bronnen van overlast voor 
bestuivers in verband met infrastructuur (d.w.z. lichtvervuiling (cfr. "trame 
noire" in Frankrijk) en het effect van elektromagnetische golven 
2.9. Een coherent beschermingsstatuut tussen de Gewesten aanmoedigen, 
zowel voor bijen als voor sites die gunstig zijn voor bijen (wat het idealiter 
mogelijk zou moeten maken om de schade aan bepaalde symbolische sites 
(zoals het braakland van Josaphat) te beperken))). 

*Dit valt onder punt 2.2., "Integratie van de bescherming van bestuivers 
in het juridisch en beleidskader voor ruimtelijke ordening en beheer". 
**Uitdrukkelijke toevoeging van bosgebieden in punt 2.4.2., naast een 
nieuwe paragraaf over de aanpassing aan de klimaatverandering. 
***Noch lichtvervuiling, noch elektromagnetische golven werden door 
de geraadpleegde deskundigen aangemerkt als een belangrijke 
bedreiging die in deze strategie moet worden opgenomen 
****De wettelijke bescherming van bestuivers valt reeds onder actie 2.1. 
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*Welke middelen (budget en teams) zullen worden toegekend om de 
uitvoering van deze maatregelen binnen de betrokken federale en 
gefedereerde entiteiten mogelijk te maken? Helaas hebben we in het 
verleden al gezien dat er een goed doordacht "Bijenplan" werd gelanceerd, 
maar zonder de nodige middelen om het uit te voeren. Hoe zal het 
monitoringproces worden opgezet om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde 
maatregelen op lange termijn werken? Welke financiële en politieke steun is 
op de lange termijn gegarandeerd? 
- Welke middelen zullen worden gehanteerd om de doeltreffendheid van de 
genomen maatregelen te meten? Met welke frequentie? Hoe lang zal het 
duren? 
- Hoe zal het federale niveau de uitvoering van regionale en lokale plannen 
door de andere betrokken niveaus mogelijk maken? 
- Noodzaak van een holistische ecosysteembenadering om de 
instandhouding en het duurzaam gebruik van de biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten op lange termijn te waarborgen. Voorts zou deze zich 
kunnen toespitsen op de bescherming van de diversiteit van bestuivers en 
niet alleen op de geleverde diensten. 

De voorgestelde strategie heeft een nationale reikwijdte, maar zal 
moeten worden vertaald in maatregelen door de deelstaten, die een 
budget zullen toewijzen volgens hun interne procedures. De behoefte 
aan financiële steun wordt herhaaldelijk genoemd, en met name in de 
inleiding van pijler 1 en 3. 
** Er werd een punt voor de follow-up van de strategie toegevoegd  
***Zie * 
****Wanneer er een post-2020 kader voor biodiversiteit wordt 
aangenomen door de COP15, zal België zijn biodiversiteitsstrategie 
bijwerken, waarin deze opmerking moet worden beantwoord.  

In het licht van wat in andere landen, zoals Nederland, wordt gedaan, lijken 
deze doelstellingen realiseerbaar en haalbaar met de toepassing van een 
aangepaste strategie. De oorzaken van wintersterfte bij gedomesticeerde 
bijen zijn multifactorieel; voorstellen om te hoge sterftecijfers terug te 
dringen, moeten holistisch zijn en niet op zichzelf staan. 

De strategie heeft betrekking op verschillende factoren inzake de 
achteruitgang van bestuivers: chemische verontreiniging, het verdwijnen 
van habitats en de afname van voedselbronnen, ziekten (punt 1.8). En er 
wordt voorgesteld dat de maatregelen betrekking hebben op alle 
(agrarische, stedelijke, particuliere, openbare) omgevingen.  

Op het eerste gezicht lijkt één essentiële pijler te ontbreken: de bijenteelt. 
Deze sector heeft het meest te maken met de verschillende oorzaken van de 
jaarlijkse wintersterfte van bijenkolonies. 
Het lijkt moeilijk om de kwestie van de wintersterfte aan te pakken zonder 
de sector die dagelijks met bijen werkt, daarbij te betrekken. 

Er werd een specifieke actie toegevoegd.  
De strategie betreft echter alle bestuivers. Aangezien wilde bestuivers 
minder aandacht hebben gekregen dan gedomesticeerde bijen, zijn veel 
maatregelen speciaal op hen gericht, hoewel maatregelen ter 
verbetering van het landschap en de biodiversiteit in de omgeving over 
het algemeen ook potentiële voordelen voor gedomesticeerde bijen 
hebben.  
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Bij de omschrijving van de te bereiken objectieven/doelstellingen worden 
geen becijferde maatregelen voorgesteld om het nut van het voorgestelde 
beleid te evalueren. De relevantie van de maatregelen voor het bereiken van 
de vermelde objectieven/doelstellingen moet echter wel kunnen worden 
beoordeeld. Hoe zal bijvoorbeeld de vergroting van de weerstand van alle 
bestuivers tegenover klimaatverandering en de extreme weerseffecten 
daarvan als gerealiseerd worden beschouwd? Welke middelen zullen 
worden ingezet om de toename van de weerstand van bestuivers te 
beoordelen? Op basis van welke cijfers zal een alomvattende monitoring van 
de soorten worden uitgevoerd? 

De in punt 3.5. beschreven monitoringregeling zal als instrument worden 
gebruikt voor het monitoren van de effecten op bestuiverspopulaties en 
van de vorderingen die worden gemaakt voor het bereiken van de 
doelstellingen.  

De ontwerpstrategie kondigt overigens in het voorwoord aan dat bestuivers 
achteruitgaan: "Het dient echter te worden vermeld dat de achteruitgang 
van bestuivers in België reëel is en dat er dringend een gemeenschappelijke 
aanpak nodig is om de negatieve trend om te buigen."3 Terwijl verderop in 
de tekst wordt voorgesteld de lacunes in de kennis met betrekking tot 
bestuivers aan te pakken door het "kwantificeren van trends in 
bestuiverspopulaties, met inbegrip van hun verspreiding, aantallen en 
gezondheid op nationaal en regionaal niveau, en binnen verschillende 
categorieën van landgebruik (stedelijke, agrarische en semi-natuurlijke 
habitats), en opstellen van rode lijsten voor alle taxonomische groepen van 
bestuivers op nationaal/regionaal niveau"4. Zonder trends in 
bestuiverspopulaties te kwantificeren, lijkt het moeilijk om te stellen dat de 
achteruitgang van bestuivers in België een feit is. 

Voor de soorten waarvoor gegevens beschikbaar zijn, is de achteruitgang 
aangetoond.  
Vanwege deze lacunes in de gegevens gaat het bij de eerste doelstelling, 
voor 2025, in de eerste plaats en uitsluitend om een uitgebreide 
monitoring van veranderingen in de verspreiding en aantallen van alle 
bestuiversoorten in het hele land.  
Kwantitatieve doelstellingen inzake achteruitgangstrends komen later en 
zullen het mogelijk maken om de ondernomen acties indien nodig bij te 
stellen.  

Volgens de personen die aan de basis liggen van het ontwerp voor een 
nationale strategie voor bestuivers is er een gebrek aan wetenschappelijke 
kennis en monitoring om de maatregelen ter bescherming van bestuivers te 
evalueren.6 
Het is dan ook verbazingwekkend dat dezelfde schuldigen in de strategie 
voorkomen, terwijl andere evaluaties door belanghebbenden en buurlanden 
andere oorzaken voor de hoge sterftecijfers in kolonies van gedomesticeerde 
bijen aanwijzen.7 

Hoewel gegevens voor België ontbreken, zijn de factoren van de 
achteruitgang bekend en zijn zij in het IPBES-rapport geïdentificeerd. Het 
geval van de gedomesticeerde bijen is niet noodzakelijk representatief 
voor de diversiteit van de wilde bestuivers en de conclusies over de 
oorzaken van de sterfte kunnen niet zonder meer op andere soorten 
worden toegepast.  
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Er wordt weinig gezegd over de ziekten en plagen waarvoor bestuivers 
bijzonder gevoelig zijn. 

Er wordt melding gemaakt van ziekten, die hoofdzakelijk 
gedomesticeerde bijen betreffen en niet representatief zijn voor de 
andere bestuivers.  

 


