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Kennisimpuls Bestuivers
Resultaten en ervaringen tot nu toe

Arjen de Groot, Wageningen Environmental Research

Kenniscafé “Plantgezondheid, handvatten voor de praktijk”, 1 juni 2021 

Kennisimpuls Bestuivers  (2017-2022)

Initiatieven ondersteunen door kennis te delen

Leren van lopende initiatieven

Resultaten van initiatieven meetbaar maken

Meer leren over behoeften zeldzame soorten

Effectieve hulp voor (wilde) bestuivers in Nederland

www.kennisimpulsbestuivers.nl

Webtool: www.wegwijzerbestuivers.nl
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Webtool: www.hulpvoorbestuivers.nl Helpdesk voor terreinspecifiek advies
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Pdf van alle adviezen online via:
www.kennisimpulsbestuivers.nl
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Samen uitproberen, effecten meten en ervaringen delen

 Pilots met implementatie van (keuzepallet van) maatregelen in bedrijfspraktijk

 Telers beslissen en voeren uit

 Wetenschappers adviseren en meten effect 

 Zaai/plant-mengsels in overleg: 

- optimale impact bestuivers 

- voorkomen overlast

 Ervaringen delen met sector

 Zoveel mogelijk in samenwerking met zusterproject KI Groene Gewasbescherming

Agrarische praktijknetwerken in de kennisimpuls
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Meerjarige bloemranden en hagen in de boomgaard

Snel effect
Oogt aantrekkelijk
Risico op vergrassen/verruigen
Relatief arbeidsintensief

Relatief weinig onderhoud
Duurzaam behoud
Vergt enkele jaren ontwikkeling

Aanleg bij 6 bedrijven in 2017
Metingen t/m 2021

- Arbeid aanleg viel mee

- Onderhoud schiet er bij in,
waardoor randen vergrassen

- Wetgeving belemmert aanleg
gevarieerde hagen

Bestuivers en bestuiving in de boomgaard
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Bestuivers en bestuiving in de boomgaard
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Bestuivers en bestuiving in de boomgaard Meer (soorten) bloemen = meer bestuivers 

Aantal individuen

wilde bestuivers

Aantal soorten

wilde bestuivers

Aantal bloeiende soortenOppervlakte bloemen
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Meer (soorten) bloemen = meer bestuivers 

Pilot ‘Pacht onder voorwaarden’, Bernheze

Aantal bijensoorten (2020)     (Aantal bijen 2020)

Bloemrand zorgt voor meer bestuivers in perceel

Aantal individuen

wilde bestuivers

Aantal soorten

wilde bestuivers

10m van perceelrand         30m van perceelrand

Kosten/baten bloemranden langs blauwe bes:

-Geen aangepast beheer
-Weinig bloemaanbod
-Geen effect op oogst 

-2x/jaar maaien en afvoeren
-Hoog en divers bloemaanbod
-Effect op vruchtkwaliteit
(diameter+gewicht)

Meerjarige akkerrand: meerwaarde voor bestuivers en nat. vijanden

• Bloemenmix met dubbel doel goed haalbaar! 
• Juist meerjarige soorten belangrijk voor bestuivers
• Eenjarige randen ontwikkelen (te) laat in seizoen
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Samenwerking loont:  Hommellandschap Geuldal Dank voor uw aandacht!

In nauwe samenwerking met:

Wageningen Unversiteit (David Kleijn)

Bijen@WUR (Coby van Dooremalen) 

EIS Kenniscentrum Insecten (Menno Reemer)

Naturalis Biodiversity Center (Koos Biesmeijer)

Meer weten:

www.kennisimpulsbestuivers.nl

www.wegwijzerbestuivers.nl

www.hulpvoorbestuivers.nl
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