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Landbouwers - Investeringen in bijenhotels
Op 29 mei 2022 startte de Week van de Bij. Ook de Vlaamse landbouwers erkennen het
belang van bijen voor de biodiversiteit en de natuur. Zo investeerden volgens het
Departement Landbouw en Visserij sinds juli 2021 al 389 landbouwers in de aanleg van
bijenhotels voor solitaire bijen.
1.

Hoeveel landbouwers investeerden in Vlaanderen in totaal al in de aanleg van
bijenhotels voor solitaire bijen?

2.

Welke maatregelen en initiatieven werden door de Vlaamse Regering al genomen om
de Vlaamse landbouwers op de hoogte te brengen van de voordelen die de aanleg
van een bijenhotel kan hebben?

3.

Werden daarvoor middelen vrijgemaakt waar de landbouwers een beroep op kunnen
doen? Zo ja, over hoeveel middelen gaat het al in deze legislatuur?

JO BROUNS
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 649 van 2 juni 2022
van STEFAAN SINTOBIN

1. Het Departement Landbouw en Visserij beschikt enkel over cijfers van het aantal
bijenhotels voor landbouwers die een dossier hebben in het kader van niet-productieve
investeringssteun (NPI) van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).
2. Voor er sprake was van de steun voor NPI's werd door het Departement Landbouw en
Visserij al ingezet op de vulgarisatie van het concept 'bijenhotels' via demonstratie van
het bijenhotel op de demonstratiebedrijven 'Akkerbouw' te Huldenberg en 'Alternatieve
teelten' te Paulatem. Door onze sectoradviseurs werden regelmatig artikelen
geschreven voor publicatie in de vakbladen voor onder meer fruitteelt. Binnen het kader
van NPI zelf vonden verschillende infomomenten plaats over niet-productieve
investeringssteun. Daarnaast werden vanuit pijler 2 van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid ook demonstratieprojecten ondersteund, specifiek om de hernieuwde
steunmaatregel
niet-productieve
investeringssteun
te
promoten.
Volgende
geselecteerde demonstratieprojecten van oproep 2021 zetten specifiek in op het
stimuleren van solitaire bijen:
- Samen investeren in meer boerennatuur
- Niet-productieve investeringen: De investering waard!
- Landbouw investeert in landschap en klimaat
- De West-Vlaamse land- en tuinbouw gaat aan de slag met niet-productieve
investeringen
Meer informatie over deze projecten is te raadplegen op:
https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/scholen-groeperingen-vzwsorganisaties/demonstratieprojecten/2021-0#NPI
3. Binnen de bevoegdheden van het Departement Landbouw en Visserij gaat het om
middelen die deel uitmaken van het budget voor niet-productieve investeringssteun.
Binnen de NPI werd in de derde en vierde blokperiode van 2021 en de eerste
blokperiode van 2022 samen voor 5.047.860 euro aan steun aangevraagd, waarvan
233.034 euro specifiek voor de investeringscode ‘behoud van solitaire bijen, kleine
bijenkast – bijenhotel’. Voor de hoger genoemde demonstratieprojecten is 360.450
euro steun uitgetrokken.

