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BIJEN [figuurlijk] OP DE KAART



Insecten/bijensterfte: de kranten staan vol 



76% achteruitgang insectenbiomassa over 27 jaar (D)

Vochtige graslanden Droge heide

-76%

Hallmann et al. 2017 – PLoS One



Ook in NL sterke achteruitgang insectenbiomassa

Nachtvlinders
54% minder

In 20 jaar

Loopkevers
72% minder

In 22 jaar



Rode lijst Nederlandse bijen 2018

55% soorten op rode lijst 
(in 2003 was dat 49%)

Hommels nog meer 
bedreigd dan de 

andere bijen



Reeks van factoren verantwoordelijk voor achteruitgang

• 64% van grondgebied in NL intensief gebruikt

• Stikstofbelasting: invloed strekt zich uit tot 
natuurgebieden

• Pesticiden: extra drukfactor
[Neonicotinoïden, fipronil, fungiciden, glyfosaat…]

• Versnippering én aantasting kwaliteit
van leefgebieden

Landbouw is cruciale speler
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Reeks van factoren verantwoordelijk voor achteruitgang

Landbouw is cruciale speler



Agrobiodiversiteit –
Jan Willem Erisman

Gewervelden –
Ruud Foppen

Planten –
Wim de Vries

Bodembiologie –
Nico van Straalen

Introductie – Louise Vet    

Insecten biomassa -
Hans de Kroon

Ecologie –
Han Olff

Bijen –
Koos Biesmeijer

Vlinders –
Michiel Wallis de Vries

URGENTIE: 2e kamer (hoorzitting nov 2017; debat september 2018)



Bestuivers-insecten als ingang voor brede landbouw – biodiversiteit debat !

Samenvoorbiodiversiteit.nl

URGENTIE: Deltaplan Biodiversiteit (september 2018)



URGENTIE: Nationale Bijenstrategie



>80 initiatieven →mooi plan?

28%

33%

11%

14%

3%

5%

6%

Focus van initiatieven

Verbeteren omstandigheden

Publiek, educatie, monitoring

Ecologisch Netwerk

Honingbijen

Monitoring

Duurzame landbouw

National

URGENTIE: Nationale Bijenstrategie



35%

58%

7%

Verdeling initiatieven

Stad

Platteland

Natuur

Mooie lijst initiatieven: Nederland dekkend ?



Actie: verbeteren omstandigheden
aantal 

initiatieven

akkerranden en hoekjes 15

wegbermen 12

bloeiende gewassen 7

verminder pesticidengebruik 7

graslandbeheer 6

verminder pesticiden exposure/drift 5

kennis bestuiving naar telers 2

bij-vriendelijke maatregelen belonen 1

certificeren bij-vriendelijke producten 1

Mooie lijst initiatieven: wat valt er op ?



Actie: publiek, training, monitoring
aantal

initiatieven

educatie en outreach 21

monitoren pollinators 14

collectieve acties in de stad 14

kennis naar praktijk brengen 12

samen met stakeholders aan het werk 11

grote samenwerkingen (GLB, Provincies) 7

verbeteren taxonomische expertise 1

Mooie lijst initiatieven: wat valt er op ?





Bijenlandschap het grote voorbeeld !



Vindt er voldoende coördinatie plaats ?

Wat leveren al deze initiatieven op voor bijen ?

Voldoende voor gezonde wilde bestuiverpopulaties ?  Voor behoud rode lijst soorten ?



BIJEN [letterlijk] OP DE KAART



STAP 1: bijen op de kaart

Voorkomen van 
soorten [EIS ea]

Landschapdata, klimaat, 
infrastructuur, water, 

bebouwing, vegetatie, etc

Voorspelling voorkomen 
van de soort 



STAP 1: bijen op de kaart

262 soorten bij elkaar genomen !



STAP 1: bijen op de kaart

262 soorten bij elkaar genomen !



voor elke gemeente (nederlandzoemt.nl):  
1. Welke soorten zijn gevonden of kunnen voorkomen ?
2. Waar zijn de bijenhotspots (o.b.v. waarnemingen+ modellen)
3. Welk beheer is nodig ? 
4. Voor welke soorten heb je speciale verantwoordelijkheid ?
5. Wie kan verder advies geven ?

STAP 1: bijen op de kaart



NL Bijenstrategie: >80 initiatieven!  
in het land >800

STAP 2: initiatieven op de kaart  – per gemeente

✓ Initiatieven weten elkaar te vinden

✓ Mensen weten initiatieven te 
vinden

✓ Overzicht per gemeente welke 
activiteiten er zijn

NB: kaart completer tegen de zomer
Meeste provincies komen nog



STAP 3: alles op de kaart zetten – ruimtelijk

✓ Waar vinden initiatieven plaats?

✓ Vormen initiatieven een netwerk ?

✓ Sluiten initiatieven aan bij NNN 
(Natuur Netwerk Nederland) ?

✓ Waar moet nog iets gebeuren ?

✓ Zien we verschil (monitoring) ?



BIJENLANDSCHAP OP DE KAART

Bijenlandschap
op de kaart
Eveliene Steingröver, 
Sabine van Rooij, 
Michiel Eupen



BIJENLANDSCHAP OP DE KAART
B&Bs verbinden
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Ontwerpregels
B&Bs verbinden



BIJENLANDSCHAP OP DE KAART
Data door gemeenten aangeleverd
grote verschillen 
- niet iedereen  dezelfde definitie van bijvriendelijk beheer

Definitie vanaf nu voor bijvriendelijk beheer:
- 2x per jaar maaien en afvoeren (maar niet afzuigen)
- gefaseerd beheer

Welke plekken zijn B&B gebieden ?

Voor welke bijen (ecoprofielen) ?
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BIJENLANDSCHAP OP DE KAART
‘Wens’ situatie

B&Bs + verbindingen



BIJENLANDSCHAP OP DE KAART
Wat is het ideale bijenlandschap voor de bijen?

Bijenlandschap loopt voor op met bijen op de kaart zetten !
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