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Bijenvriendelijke gemeente Beveren neemt 

(uiteraad) deel aan ‘Maai Mei niet’ 

Dienst Communicatie 

29|04|2021 
 

 

Eerder deze maand lanceerde het magazine Knack de actie ‘Maai Mei niet’. In die campagne wordt 

iedereen opgeroepen om het gazon minder te maaien. Door minder te maaien neemt de 

biodiversiteit drastisch toe en vinden belangrijke insecten zoals bijen, vlinders, hommels en kevers 

een waar buffet. Het spreekt voor zich dat gemeente Beveren, als één van de bijenvriendelijkste 

gemeenten van Vlaanderen, zich maar wat graag achter deze actie schaart. 

 

Het magazine Knack lanceerde de campagne ‘Maai Mei niet’. Omdat ruim 10 % van Vlaanderen bestaat uit 

tuinen (wat ongeveer evenveel is als de totale Vlaamse bosoppervlakte), leveren die dus een belangrijke 

bijdrage aan het milieu. Daarom roept het magazine alle Vlamingen op om hun gazon minder of in de 

maand mei helemaal niet te maaien. Door die pauze van enkele weken krijgen tal van nuttige insecten de 

kans om zich tegoed te doen aan de bestuivers die in de tuinen groeien. Het gevolg is een sterk 

toenemende biodiversiteit en een toename in het aantal nuttige insecten als bijen, vlinders, kevers en 

hommels. 

Filip Kegels, schepen van milieu en natuurontwikkeling: “Het spreekt voor zich dat de gemeente Beveren 

zich met plezier achter deze actie schaart. Al sinds 2016 grossiert de gemeente in spreekwoordelijke bijen bij 

de verkiezing van de bijenvriendelijkste Vlaamse gemeenten. Sinds dat jaar haalde onze gemeente al elk jaar 

de maximumscore van 3 bijen. Die erkenning danken we aan onze niet aflatende inspanningen om Beveren 

een waar paradijs voor bijen, en bij uitbreiding ook andere nuttige insecten, te maken.”  

“We roepen daarom al onze inwoners op om hun gazon in de maand mei niet te maaien. En uiteraard willen 

we zelf ook niet achterblijven,” vervolgt schepen Kegels. “Wij bekijken ook welke parken en tuinen we zelf 

minder kunnen maaien om op die manier ook ons steentje bij te dragen aan deze actie die we een warm hart 

toedragen.” 
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