Samen werken aan een
landschap voor bestuivers
Kennisinstellingen en netwerken van regionale actoren bundelen hun krachten
voor de verbetering van het landschap voor wilde bestuivende insecten
Contact: Sabine van Rooij, Wageningen Environmental Research (Alterra)
sabine.vanrooij@wur.nl / 0317-486021

Wat is een landschap voor bestuivers?
Een landschap waarin een diverse en vitale gemeenschap van bestuivers (hommels,
solitaire bijen, zweefvliegen èn honingbijen) duurzaam voorkomen, met voldoende
voedsel en nestgelegenheid, waar het voedselhabitat bereikbaar is vanuit het nest.
Sommige bestuivers kunnen hiervoor minder dan 100 m afleggen!

Waarom samen werken?
In het hele land zetten netwerken van regionale actoren (“landschapsnetwerken”) zich in om
zo’n landschap te realiseren. De kennisinstellingen Wageningen Research, Wageningen
Universiteit en EIS Kenniscentrum insecten ondersteunen met kennis over bestuivers. Daarnaast
gaan wij vier landschapsnetwerken monitoren en de resultaten van hun inspanningen in het
veld meten. Zo leren we samen hoe we nog effectiever maatregelen kunnen nemen.

Vier landschapsnetwerken

Wat doen we in deze landschapsnetwerken?

Deze vier zijn geselecteerd omdat:
• Er recent een groep actoren gestart is om samen te
werken aan maatregelen voor bestuivers,
• Bestuivers een economisch belang hebben voor deze
gebieden,
• Ze (deels) overlappen met bestaande agrarische
praktijknetwerken voor bestuiving.
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We delen onze kennis over bestuivers, landschap en
sociale netwerken met de actoren
We monitoren wilde bijen door inventarisaties in het
veld, om het effect van maatregelen te laten zien
We reflecteren op de effectiviteit van het groepsproces
en de genomen maatregelen. Hiervoor nemen we deel
aan bijeenkomsten en verzamelen aanvullende
informatie door bijv. interviews. Onze inzichten delen
we met de landschapsnetwerken.
Eén keer per jaar maken we een nieuwsbrief met de
resultaten van de vier landschapsnetwerken en die van
de agrarische praktijknetwerken (een parallel project)
Landschapsnetwerken uit het hele land kunnen
kosteloos gebruik maken van de helpdesk
“Landschapsnetwerken voor bestuivers” voor hun
vragen over bijvoorbeeld beheer, inrichting of
organisatie van de ontwikkeling van habitat voor
bestuivers.

Kennisimpuls Bestuivers
Dit project is onderdeel van de Kennisimpuls Bestuivers, gefinancierd door het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2017 - 2021).
In meerdere projecten wordt gewerkt aan het ontwikkelen en delen van
kennis voor het behoud en bevorderen van bestuivers en bestuiving in
Nederland. Parallelle projecten:
• Ondersteuning praktijknetwerken van fruittelers,
• Onderzoek aan bedreigde, zeldzame bijensoorten,
• Monitoring van effectiviteit initiatieven voor verbetering leefgebied wilde
bijen.
De Kennisimpuls Bestuivers wordt uitgevoerd door Wageningen
Environmental Research, in samenwerking met Wageningen Universiteit, EIS
Kenniscentrum Insecten en Naturalis Biodiversity Center.
Contact: g.a.degroot@wur.nl. Zie: www.kennisimpulsbestuivers.nl

