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BLOEMRIJKE AKKERRAND VOOR BEHOUD BIODIVERSITEIT
De gemeente Riemst werkt actief aan het behoud van de biodiversiteit. De afgelopen jaren is
het bijenbestand drastisch achteruitgegaan. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het
verlies aan bloemen in het landschap wel eens een belangrijke oorzaak kan zijn van die
achteruitgang van de wilde bijensoorten. Bijen spelen een belangrijke rol in de bestuiving in
de landbouw en fruitteelt. Als de bij sterft, heeft de mens nog vier jaar te leven zei Albert
Einstein ooit. Daarom heeft het gemeentebestuur beslist om op een perceel van 270 meter
bij 5 meter, dat eigendom is van de gemeente en gelegen is tussen twee akkers tussen
Herderen en Riemst, een gedeelte in te zaaien met een zaadmengsel van graan en
akkerbloemen en dit ten voordele van de bijen en als wintervoedselbron voor de
akkervogels. Het overjarig gras dat er zal blijven staan, zal voornamelijk dienst doen als
nestplaats voor grondbroeders en als insectenbank voor de jongen van onder andere de
Grauwe gors, de Kievit en de Veldleeuwerik. Op die manier hoopt het gemeentebestuur
terug akkervogels en insecten - waaronder bijen - aan te trekken die de biodiversiteit
verbeteren.
Mathieu Eycken, bevoegd schepen – gsm 0479 44 22 86 – mathieu.eycken@riemst.be
Foto's 'Bloemrijke akkerrand' in bijlage mogen vrij gebruikt worden.

PLAATSING VAN 9 NIEUWE ZITBANKEN EN 1 TAFEL
De gemeente Riemst koopt - op vraag van veel inwoners - 9 nieuwe zitbanken en 1 tafel
aan. Het gemeentebestuur wil hiermee de sociale cohesie in een wijk of buurt versterken.
Heel concreet komt er een zitbank in de Peperstraat in Millen ter hoogte van de kapel, een
extra zitbank bij een bestaande zitbank in de Grote Straat in Val-Meer, 1 zitbank in Op De
Dries in Zichen, 1 zitbank in de Kwartelstraat in Zussen en 3 zitbanken op de Eyckendaelsite
in Riemst-centrum. Daarnaast wordt er een tafel bij 2 bestaande zitbanken geplaatste in de
Kerkstraat in Zichen en worden tussen Herderen en Vlijtingen op een ruilverkavelingsweg 3
zitbanken in slechte staat vervangen door 2 nieuwe zitbanken.
Mark Vos, burgemeester – gsm 0476 47 72 68 – mark.vos@riemst.be
Foto in bijlage: een zitbank aan Zaal De Bond in Val-Meer
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