
Regionale netwerken zetten vooral in op het  
verbinden van initiatieven, maar zouden meer 
kunnen bereiken als ze een koppeling maken met 
een gewenst ecologisch netwerk voor bestuivers. 

Kennisoverdracht kan de effectiviteit van initiatie-
ven voor bestuivers vergroten.

Overheden maken beperkt gebruik van de  
mogelijkheden om bestuivers te bevorderen op de 
gronden die ze in bezit hebben.

Monitoring van bestuivers vindt op zeer beschei-
den schaal plaats, vanwege de complexiteit en 
hoge kosten.

Initiatieven zaaien vaak mengsels van in- en  
uitheemse éénjarige bloemen in, terwijl bestuivers 
vooral gebaat zijn bij meerjarige, inheemse soor-
ten die gedijen bij gericht ecologisch beheer.

Agrarische grond kan een grote rol spelen in het 
bevorderen van bestuivers, maar hoge grondprij-
zen en gebrek aan verdienmodellen verhinderen 
een inzet van bijvriendelijke maatregelen.

Overheden sturen op verschillende manieren 
op het stimuleren van bestuivers; ze nemen zelf  
bijvriendelijke maatregelen, zetten netwerken op 
en faciliteren initiatiefnemers.

Veel initiatieven focussen eenzijdig op bestui-
vers, dat maakt ze kwetsbaar voor het verslappen 
van de maatschappelijk aandacht en onderbenut 
meekoppelkansen.

Zorg dat de juiste personen 
en stakeholders in het sociaal 
netwerk zitten.

Creëer omstandigheden zodat 
men van elkaar kan leren.

Zorg voor voorbeeldbestekken 
en een goede begroting.

Zorg dat er een goede moni-
toring is.

Zorg dat je een zaadmengsel 
kiest van meerjarige bloemen.

Neem maatregelen op in de 
vernieuwing van de GLB.

Stel als overheid zelf ook  
duidelijke doelen en geef de 
goede richting aan.

Bekijk of bestaande subsidies 
ingezet kunnen worden.

Zorg dat de onderlinge sociale 
netwerken met elkaar verbon-
den worden.

Zorg voor heldere informatie 
op internet.

Zorg dat overheden onderling 
kennis delen.

Zorg dat de planten ook  
gemonitord worden.

Zorg dat je een zaadmengsel 
kiest met inheemse soorten.

Vergroot de kennis over  
bestuivers in het agrarisch 
onderwijs.

Zorg als overheid voor prak-
tische ondersteuning en ver-
schaf informatie.

Maak als overheid bij-inclusief 
beleid.

Kijk bij het ecologisch netwerk 
voor bestuivers waar de beste 
potenties liggen.

Organiseer veldwerkplaatsen.

Zorg dat kennis gedeeld wordt 
met en door de mensen die 
het werk uit moeten voeren.

Faciliteer als overheid goede 
monitoring.

Zorg voor goed ecologisch 
beheer.

Organiseer veldwerkplaatsen.

Geef als presterende overheid 
het goede voorbeeld.

Kijk naar meekoppelkansen.


