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Bijdragen aan biodiversiteit
Arjen Strijkstra, bioloog en bijenlector. Wereldwijd staat de biodiversiteit onder druk en 
ontstaan er plagen zoals de eikenprocessierups. Voor golfbanen ligt hier een gigantische 
kans: een bijdrage leveren aan de biologische diversiteit in Nederland. Arjen van het 
lectoraat Bijengezondheid legt uit hoe golfbanen te werk kunnen gaan.

Biodiversiteit voor plaagbestrijding…

Lijkt te lukken…

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25453
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenprocessierups
https://processierups.nu/

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25453
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenprocessierups
https://processierups.nu/


Even voorstellen…

Lector Bijen en biodiversiteit, docent Wildlife management…
Toegepast onderzoek… Studentenonderzoek

Projecten
Honingbijen – SIA RAAK Varroa sensitief hygiene gedrag; zwarte bijen
Wilde bijen / insecten / biodiversiteit
EU Beespoke: agrarisch bestuiverslandschap UK, NL, B, D, DK, S
EU LIFE Farming the future: biodiversiteit in agroforestry
EU B-rapsodie: via muziek / kunst, internationale activiteiten

B-aware: landschap en zaden…
Silence of the Bees: awareness, leren, activeren
Bijenpact: afspraken, verbinden, steunen actieve partijen

Wie bent u…?



Lectoraat Bijengezondheid / Bijen en Biodiversiteit

Bijen zijn enorm belangrijk in (agro)ecosystemen

Voor bestuiving van gewassen en wilde planten. 

Het woord 'bij' vaak gekoppeld aan honingbij

Veel meer bijensoorten: hommels en solitaire bijen

Belangrijk voor het behoud van biodiversiteit

Andere insecten overigens ook…

Wat kan je nou voor goeds doen voor insecten…

(Verbloemen wij de bijenproblemen, wellicht…)



Kijken naar Nederlandse natuur... 

Stads-, boeren-, natuur-

Landschap: complex, allerlei patronen…



Landschap komt niet
uit de lucht
vallen

Vos, P. & S.de Vries 2013: 2e generatiepaleogeografische
kaarten van Nederland (versie 2.0). Deltares, Utrecht. Op 
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Biodiversiteit



Insecten: veel biodiversiteit...!



Kleine biodiversiteit

Centrale functie op allerlei niveaus…

Bodemvorming… (afbraak, bufferen, hergebruik van voedingstoffen)

Populatie regulatie… (balans tussen soorten, plaagbestrijding…)

Bestuiving… (voortbestaan ge-coëvolueerde planten…)



Strooisel, dood materiaal recyclen

Bioturbatie: snipperen, eten / poepen

Voorbewerken voor schimmels / bacteriën

Daarna weer beschikbaar…



Litter layer
Bioturbation: faster decay, availability
Preprocessing for fungi, bacteria

High quality Biomass (low C:N)
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Hallman et al. 2017

Deltaplan biodiversiteitsherstel 
www.nern.nl









Insecten







Insecten

Deltaplan biodiversiteitsherstel 
www.nern.nl
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Kleine biodiversiteit

Centrale functie op allerlei niveaus…

Bodemvorming… (afbraak, bufferen, hergebruik van voedingstoffen)

Populatie regulatie… (balans tussen soorten, plaagbestrijding…)

Bestuiving… (voortbestaan gecoëvolueerde planten…)









Honingbijen: zwarte bijen… 



Bijen: nemen af (honingbijen in W-EU) Potts et al. ; FAO



Honingbijen: nemen af in W-EU: oorzaken?







Belangrijke bestuivers…

Specialisten…

Basiskennis: Nederlandse Bijen
Peeters et al. 2012



Kolonie, (semi-)solitaire

ontwikkeling

boven / ondergronds…
Peeters et al. 2012

Presentatie 2e kamer: www.nern.nl



Parasieten… koekoek…
Peeters et al. 2012



En Wilde bijen dan?



Bijen: nemen af (wilde bijen)

Biesmeijer et al. 



Bijenhabitat: landelijk / stedelijk / natuurlijk



Nederlands landschap en natuur...



Stedelijk gebied: veel soorten

Veel variatie aan interessant habitat…

Tuinen, stedelijk groen…
Peeters et al. 2012



Leeuwarden bijenstad…?



In Leeuwarden:

57 soorten aangetroffen

Honingbij: cultuursoort

8 soorten Hommels

48 soorten Wilde bijen

11 nieuwe soorten gevonden (voor LWD)

Van 74 bekende soorten 28 niet aangetroffen

(LWD 81 soorten mogelijk: GRN 95 bekend)



Beschikbaarheid bloemen…



Wat was verbonden met soortenrijkdom?

1 extra soort, wanneer:

- 2 extra types nestmogelijkheden

- 14 extra nectar/pollen planten

- 14% extra bedekking kruidlaag



Nederlands landschap en natuur...
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Nederlands landschap: Biodiversiteitsverdeling?



Nederlands landschap... 

Biodiversiteitsverdeling? agrarisch



Nederlands landschap... 
Biodiversiteitsverdeling? Stedelijk, natuur



Fries Grasland… in 3 generaties…

Pagina 61Plaats hier uw voettekst

als kleine jongen met mijn vriendin

met mijn kinderen met mijn kleinkinderen



Agrarisch gebied: 
groot areaal…
intensivering: lage # / soorten…
verdwijnen diverse habitats



Agrarisch gebied: 
agrarische natuur…

meer bijen…
algemene soorten…
niet de bedreigde specialisten…

met bepaalde stuifmeelplanten…
speciale aandacht nodig…
maatwerk… natuurgebied…



Welke bijen hebben hulp nodig…?

Hommels…
(kwetsbaar voor tijdelijke bloemloosheid, vanwege kolonie)
(aardig model voor kwetsbaarheid wilde bijen…)

Ondergrondse wilde bijen…
(ondergrondse bijenhotels…?)

Peeters et al. 2012











Landschap: netwerkstructuur…





Wat kunnen golfbanen hierin betekenen…

NL: 10000 Ha aan groene oppervlakte…

Vergroenen van golfbanen: on the (fair)way…

Intern georiënteerd, niet zozeer op omgeving / maatschappelijke issues

Winst te behalen… 

















Hoe aan te sluiten op biodiversiteit…

Landschap en natuurlijke vegetatie  
informatie: over heel Nederland…

Natuurlijk…

Landschap…
Bodem…
Plantensamenstelling… 

Vrij toegankelijke databases 
(synbiosys, Dinoloket)



















Wat kunnen golfbanen doen: 
socio-ecologisch idee…

Veel mogelijkheden om aan te sluiten op locale biodiversiteit

Verduurzaming

Toevoegen aan de omgeving

Betrokkenheid als citizen scientist: beleven en bekijken en monitoren

Verhoogt beleving en maatschappelijke interesse. 



Zonder biodiversiteit valt er niets te beleven...
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