
Bijen zijn van cruciaal 
belang voor de mens. 
De bijensector staat 
in Vlaanderen, zoals 
elders in Europa en in 
de wereld sterk onder 
druk door de uitzon
derlijke bijensterfte 
van de afgelopen jaren. 
Imkers ontdekten het 
toenemende belang van 
de stadsomgeving als 
leefomgeving van bijen. 
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Problematiek 

Een combinat ie van diverse 
factoren ligt aan de basis van 
het sterfteprobleem van bij 
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"" c aanwezigheid van geschikt
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voedsel veroorzaakt door de 
12 dalende biodiversiteit als re

sultaat van veranderingen in 
landgebruik en door inten
sieve landbouw. Anderzijds 

de besmetting met de var
roamijt, een schadelijke pa
rasiet. Pesticiden komen op 
de derde plaats als oorzaak 
van massale bijen sterfte. 

Imkers ontdekken de biodi
versiteit in de stad 

Niet alleen Turnhout, ook an
dere grote steden zoals bij 
voorbeeld Gent, An twerpen 
en Amsterdam worden steeds 
groener omdat bewoners, 
beheerders en inrichters van 
het openbare gebied meer en 
diverser gras, struiken, bloe
men en bomen aanplanten. 
Uit onderzoek is gebleken dat 
mensen flora meer waarderen 
wanneer zij daarbij de aanwe
zigheid van fauna - van leven
digheid - ervaren. Bloemen 
die niet alleen mooi bloeien 
maar ook zacht zoemen. Een 
groenere stad leidt tot een 
vitale stad gezond leefkli 
maat en bloeiende economie. 
Honingbijen passen ideaal 
in de sfeer van deze groene 

steden. Door de grotere vari
atie aan planten waaruit ze 
hun voeding halen. Ze zijn 
niet enkel belangrijk voor de 
voortplanting van planten, 
ze produceren daarenboven 
honing. Bi jen vervullen dus 
een zeer belangrijke econo
mische en ecologische func
tie. Ook de inzet van solitai re 
bijen wint de laatste jaren 
aan belang tot de instandhou
ding van biodiversiteit in de 
stad. Stadshoning is zuiver en 
bevat minder pesticiden dan 
landelijke honing. 

Wil je de bijen en imkers 
helpen? 

Kies diverse soorten , liefst in
heemse bloemen voor je tuin 
t je in zodanige variatie, dat 
de bijen het hele jaar door 
voedsel hebben. Of richt een 
geveltuin in en zet bloem
bakken op j e vensterbank, 
gebruik een kruidenrek met 
bloeiende kruiden. Hang een 
bijenhotel op. Gebruik geen 



chemische pesticides en on
kruidverdelgers. In Turnhout 
gebru"ikt men alternatie
ven zoals wegbranden en 
borstelen . • 

Waar zoemen de bijen in 
Turnhout? 
• 	 Op het dak van Campus 

Blairon 
• 	 Op het dak van de Warande 
• 	 Bijenhal stadsboerderij , 

Veldekensweg 10 
• 	 In diverse achtertuinen 
• 	 Tuin van Natuurpunt CVN 
• 	 Bijenkast van Koen Aarts, 

Graatakker 11 , vrij te 
bezoeken 

• 	 Tuin van Paul Van den 
Borne, Bergbeemden 
74, honing te koop 
aangeboden 

• 	 Tuin van Toon Jacobs, 
H e r togin n enstraat 
108, honing te koop 
aangeboden 
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In deze rubriek nemen we je mee in de Turnhoutse tijdmachine 
en katapulteren je terug in de tijd. We herkennen telkens een 
gelijkenis tussen wat er toen en nu in de actualiteit stond en 
staat. Soms is deze meer dan treffend. 
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Au oloze zondagen n Turn ou 
Tijdens de zitting van 8 juni 
'76 had wijlen Paul Huybrechts 
het over het initiatief tot au
toloze zondagen in de stad. 
. . . "Sommigen zeggen dat 
ze hiermee geplaagd zitt en. 
Vooraf stelt hij dat de BSP 
fractie bereid is mee te wer
ken aan alle initiatieven die 
leiden tot een beter beheersen 
van het verkeer. Het verkeers
vrij maken is te belangrijk om 
dit op een dilettantische wijze 
te onderzoeken zoals men nu 
bezig is. Hij stelt vast dat er 
autoloze dagen worden inge
richt zonder voorkennis van de 
gemeenteraad of van de ver 
keerscommissie. Ineens wordt 
er een briefje op de ruit van 
de wagen gestoken. Het is de 
Jeugdraad, een adviesorgaan, 
die het initiatief nam, het po 
litiekorps en de technische 
dienst aan het werk zette en 
opdrachten gaf. Hij vindt het 
sympathiek dat jongeren zich 
willen inzetten voor een be
tere organisatie van onze stad, 

maar eist dat dit zou gebeu
ren onder toezicht en volgens 
maatstaven van de gemeente
raad of van de verkeerscom 
missie . Een verkeerscommissie 
die dan wel beter moet wer 
ken. De bevolking heeft ons 
gekozen om de stad te bestu
ren en wij moeten dat dan ook 
doen. ( ...) Indien de gemeente
raad of de verkeerscommissie 
geraadpleegd was geworden, 
dan had allicht iemand er de 
aandacht op gevestigd dat het 
volledig autovrij maken van de 
Grote Markt een averechts ef
fect zou hebben. Vorig jaar was 
het de burgemeester die het 
initiatief nam van een autolo
ze dag, dit jaar de Jeugdraad 
en volgende maal zal het wel
licht de Cultuurraad zijn of de 
Gezinsraad. In feite wordt hier 
de gemeenteraad, het orgaan 
dat geroepen is om alles van 
gemeentelijk belang te rege 
len, buiten spel gezet. ( .... ) 
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