
 

 

 

 

De populatie van zowel honingbijen als wilde bijen gaat wereldwijd sterk achteruit. Ook in Haspengouw is er 

sprake van een bestuivingscrisis, met mogelijk grote ecologische en economische gevolgen. De teelt van pitfruit 

- appels en peren - is een belangrijke economische activiteit in Haspengouw die uiterst afhankelijk is van 

bestuiving. De huidige vraag naar meer bestuivingszekerheid biedt hier een opportuniteit: vnl. wilde bijen 

blijken een grote bijdrage aan de bestuiving te kunnen leveren.  

Het grensoverschrijdende Interreg-project ‘meer natuur voor pittig fruit’, dat 1 januari 2016 van start ging, 

verenigt zeven partners om wilde bijen een duwtje in de rug te geven. Met dit project beogen we een 

verhoging van de diversiteit aan natuurlijke bestuivers. We willen meer streekeigen bijensoorten in de 

fruitteelt krijgen door gerichte maatregelen inzake nestgelegenheid en voedselaanbod te nemen in en rond 

fruitteeltbedrijven. Dit samen met de fruittelers en de gemeenten. Want ook de ruimere omgeving dient 

immers geschikt te zijn als biotoop. 

Dankzij de financiële steun van Interreg en de provincie Limburg, zocht en vond het Regionaal Landschap 

Haspengouw en Voeren onmiddellijk een aantal fruittelers in Haspengouw, die zich willen engageren om de 

bestuiving van fruitbloesems via wilde bijen te helpen verzekeren.  

“Nadat er het voorbije jaar zo’n 800 nestblokken voor wilde bijen werden opgehangen, gaat een aantal 

fruittelers nog een stapje verder om hun bedrijf aantrekkelijker te maken voor wilde bijen. Zij plantten de 

voorbije maand gemengde hagen aan langs hun fruitpercelen. Samen goed voor meer dan 5.000 stuks 

plantgoed en 1.700 meter haag. Vandaag planten we samen met arbeiders van De Winning de laatste 

Haspengouwse haag van dit plantseizoen op het fruitbedrijf van Hugo Jacobs. Deze haag kan uitgroeien tot een 

haag waar tal van wilde bijen en andere nuttige insecten een voedselbron en onderkomen kunnen vinden” zegt  

gedeputeerde van Natuur en voorzitter van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren Ludwig 

Vandenhove. 

De deelnemende fruittelers geloven in de meerwaarde van een gemengde haag. Niet enkel als afscheiding en 

windscherm voor hun plantages maar ook in de beheersing van plaaginsecten. Door streekeigen gemengde 

hagen te planten met een juiste soortkeuze, kunnen nuttige insecten naar de haag gelokt worden. Hierdoor is 

er een potentieel aan nuttige insecten aanwezig in de directe omgeving van de plantages. Er ontstaat dus een 

natuurlijke plant-plaag-nuttige relatie. Het Proefcentrum Fruitteelt heeft hierover heel wat expertise 

opgebouwd en zet de expertise als projectpartner graag in. 

Daarnaast zijn gemengde hagen belangrijke voedselbronnen voor wilde bijen. Wilde bijen hebben vanaf het 

voorjaar tot in het najaar nood aan voedsel (nectar en/of stuifmeel) op vliegafstand (max. 500m). Tijdens de 

bloesemperiode is er volop voedsel te vinden maar ervoor en erna is het aanbod vaak minder groot.  Door een 

juiste plantenkeuze kunnen we ervoor zorgen dat er het ganse jaar bloeiende struiken staan in een gemengde 

haag en zo de bloeiboog verlengt. Hierdoor hebben de wilde bijen jaarrond stuifmeel en/of nectar ter 

beschikking.  

“We hopen dat er nog meer fruittelers in Haspengouw en Hageland het voorbeeld van hun collega’s volgen. 

Dankzij de financiële steun kunnen we hen ook in 2017 begeleiden bij de aanplant van een gemengde haag. Als 

er geen ruimte is voor een haag, kunnen verspreid staande solitaire bomen ook hun nut bewijzen. 

Geïnteresseerde fruittelers kunnen vrijblijvend contact opnemen en dan bekijken we samen wat er mogelijk is” 

besluit Joke Rymen, projectmedewerkster van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren op 

info@rlh.be of 011 31 38 98.  
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Meer informatie:  

Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren  

Joke Rymen – joke.rymen@rlh.be – gsm 0470 99 10 33 

   

“Meer natuur voor pittig fruit” is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-
Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu. 
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