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Citizen science
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Citizen science

Definitie (The Cornell Lab of Ornithology)

“Projecten waarbij vrijwilligers samenwerken met 

wetenschappers om relevante vragen te beantwoorden” 

Soorten

Computerkracht, data verzamelen, data verwerken en 

analyseren, betrokkenheid stimuleren, co-creatie, 

amateurwetenschap, evalueren en meer



Wij ontdekken samen de rijkdom van de 

natuur. Wat je ook weet en wat je ook voelt, er 

is altijd meer om enthousiast over te zijn, meer 

om te leren en meer om te onderzoeken.



Vanuit nieuwsgierigheid vragen kunnen stellen 

over de wereld om je heen, antwoorden kunnen 

zoeken en deze op waarde kunnen schatten.



uit liefde volgt gedrag



citizen science = liefde en actie



citizen scientists ≠ citizen technicians
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Doel
- Stimuleren van duurzame, 

levensvatbare populaties van 
bestuivers binnen en buiten de stad.

Aanpak
- Wetenschappelijk onderzoek naar 

wilde bijen
- Mensen betrekken bij citizen science 

van wilde bijen

Resultaat
- Bijvriendelijker landschap
- Grotere betrokkenheid van mensen 

bij biodiversiteit
- Vergroten handelingsperspectief 

professionals
- Toegenomen wetenschapswijsheid

In het kort
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Project- & campagnepartners



Tussendia

Onderzoeksvragen
1. Welke soorten, komen waar 

voor en in welke aantallen?

2. Welke interventies hebben 

effect en wat is het effect?

3. Is er voldoende bestuiving 

voor voedselgewassen en 

wilde planten in Nederland?
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1. Welke soorten, komen waar voor en in welke aantallen?
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Nationale Bijentelling

http://www.youtube.com/watch?v=s9N_DYxA0rM
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Resultaten Nationale Bijentelling



pagina 18



Voorlopige resultaten en conclusies

● Bruikbare data

○ Vooral met volgende jaren erbij

● Honingbij, rosse metselbij, hommels verder 

bekijken

● Meidoornzandbij opvallend veel geteld

● Koekoekshommels eruit volgend jaar

● Gehoornde metselbij erbij

● Later meer...



Bijen



Zweefvliegen



Hommels



Aardhommel 

(2663)



Tuinhommel 

(1679)



Akkerhommel 

(1805)



Boomhommel 

(1730)



Steenhommel 

(1046)



Weidehommel 

(922)



2. Welke interventies hebben effect en wat is het effect?

Bloemvoorkeur wilde bijen

• Mobiele testtuin

• locaties: 4 Landalparken, 4 

plaatsen in Leiden (met het 

onderwijs)



2. Welke interventies hebben effect en wat is het effect?

Bloemvoorkeur wilde bijen

• Met Stichting Naar buiten!: In Cronesteyn 

park

- Vergelijken resultaat inventariseren 

wetenschapper en kinderen

- Tot op heden 10 schoolklassen (250 lln)

- Eind mei, begin juni

• Met Stadstuinderij het Zoete Land

- Vergelijken resultaat inventariseren 

wetenschapper en kinderen

- 5 brugklassen Marecollege (125 lln)

- Maand juni



3. Is er voldoende bestuiving voor voedselgewassen 

en wilde planten in Nederland?

Bestuivingskracht

● Mobiele testtuin (aardbei, 

tuinboon, rucola)

● 10-15 volkstuinen in Den Haag

○ o.a. training herkennen wilde bijen

○ co-creatie workshop: vragen 

inventariseren van de volkstuinders



Ander onderzoek

● Hommelsterfte onder lindes: HOMMELS GEZOCHT

○ 3 augustus: Publieksactiviteit met families

● Onderzoek aan motivatie deelnemers

○ Leerlingen en natuurliefhebbers

●
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Educatie en expositie
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school Naturalis en Hortus

naar buiten
thuis

Natuur om de Hoek
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Discussie
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Vragen?



Bedankt voor uw aandacht!
yuri.matteman@naturalis.nl

mailto:yuri.matteman@naturalis.nl

