Kennisimpuls Bestuivers

Realiseert en deelt kennis voor het behouden en bevorderen
vaa (wilde) bestuivers in Nederland
Kennisimpuls Bestuivers wil via het ont
wikkelen en delen van kennis bijdragen
aan het behoud en de bevordering van
(wilde) bestuivers, zodat deze ook op de
langere termijn hun belangrijke rol
kunnen blijven vervullen in de voedsel
productie en in natuurlijke ecosystemen.
Deze Kennisimpuls sluit aan bij de
Nationale Bijenstrategie, een initiatief
van het Ministerie van LNV waaraan
vele maatschappelijke partners mee
werken. Centraal staan daarbij een
aantal praktijknetwerken waarin
initiatiefnemers van maatregelen voor
bestuivers en wetenschappers samen
werken met als motto 'samen kennis
delen, implementeren en verder leren'.

Kennis delen om efficientere maatregelen voor bestuivers
te stimuleren

•
•
•
•
•
•

Via agrarische praktijknetwerken (fruitteelt / akkerbouw)
Via regionale praktijknetwerken (bijenlandschappen)
Bijdrage aan Bijenstrategie en Promote Pollinators
Toegankelijker presenteren van kennis over bestuivingsdiensten
Handleiding met vuistregels voor selectie, aanleg en beheer van maatregelen
Helpdesk voor gericht advies

Leren van lopende initiatieven

• Online landelijk overzicht van initiatieven
• lnzicht in algemene succesfactoren, knelpunten en oplossingsrichtingen
• Evaluatie kansen voor bestuivers in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Resultaat van initiatieven beter meetbaar maken

• lnzicht in de meest efficiente en haalbare strategie voor effectmeting
(wie meet er wat, en hoe?)
• Kosten-/baten-analyse voor maatregelen op het fruitteeltbedrijf

Meer kijk op efficiente maatregelen voor zeldzame soorten

• Waar heeft de aanleg van nieuw leefgebied het beste zin?
• Is de aanleg van voedsel en (bodem)nestelplek beter te combineren?
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Bij uitvoering van Kennisimpuls Bestuivers
wordt een nauwe samenwerking beoogd met
zusterproject Kennisimpuls Groene Gewas
bescherming. Dit project richt zich op een
herontwerp van teeltsystemen zonder inzet
van risicovolle gewasbeschermingsmiddelen.
Deze samenwerking vertaalt zich onder meer
in het (waar mogelijk en relevant) gebruik
maken van elkaars faciliteiten en netwerken ,
een adviesrol binnen elkaars activiteiten en
gericht aanvullend onderzoek naar interacties
en synergie tussen maatregelen voor bestui
vers en maatregelen voor vergroening van de
gewasbescherming op het teeltbedrijf.

Info:
www.GroeneGewasbescherming.nl

