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Doel 
• Stimuleren van duurzame,  

levensvatbare populaties van  
bestuivers binnen en buiten de stad 

Aanpak 
• Wetenschappelijk onderzoek naar  

wilde bijen 
• Mensen betrekken bij citizen science van  

wilde bijen 

Resultaat 
• Bijvriendelijker landschap 
• Grotere betrokkenheid van mensen bij biodiversiteit 
• Vergroten handelingsperspectief professionals 
• Toegenomen wetenschapswijsheid 

 
 

In het kort 



Tussendia 

Vragen 
1. Welke soorten, komen waar 

voor en in welke aantallen? 

2. Welke interventies hebben 

effect en wat is het effect? 

3. Is er voldoende bestuiving 

voor voedselgewassen en 

wilde planten in Nederland? 

 



Doelgroepen 1. Tuinbijentelling 2. Bijenidylles 3. Bestuivingskracht 

Bovenbouw  
BO 

CS-activiteiten op web-
based lab (CS-onderzoek UU  
houding t.o.v wetenschap) 

CS-activiteiten op web-based 
lab (IVN: o.a. materiaal 
tuinreservaten) 

CS-activiteiten op web-based 
lab 

Onderbouw  
VO 

CS-activiteiten op web-
based lab  

CS-activiteiten op web-based 
lab (IVN: o.a. materiaal 
tuinreservaten) 

CS-activiteiten op web-based 
lab 

Bovenbouw  
VO 

CS-activiteiten op web-
based lab  

CS-activiteiten op web-based 
lab (IVN: o.a. materiaal 
tuinreservaten) 

CS-activiteiten op web-based 
lab: profielwerkstuk 

Breed Publiek Bijentuintelling via 
kinderen op school 

Tuinreservaten via kinderen 
op school 

Aardbeienplantje via 
Intratuin 

Vrijwilligers  
EIS 

Bijentuintelling 
(RU: CS onderzoek motivatie 
tellers) 

Trainen vrijwilligers IVN en 
landschappenNL (b.v. IVN-
website Leer je groen) 

Vrijwilligers 
landschappen 

Bijentuintelling Aanleg en tellen (RU: CS 
onderzoek motivatie herstellers) 

Fytometers 

Moestuinders, 
stadslandbouw 

Aanleg en tellen (Naturalis-
onderzoek) 

Fytometers (RU: CS onderzoek 
motivatie herstellers) 

Onderzoek en doelgroepen 



1. Nationale bijentelling 
Welke soorten, komen waar voor en in welke aantallen? 

• Weekend 21-22 april 

• Tuintelling bijen 





Bijenidylles 

Welke interventies hebben effect en wat is het effect? 

• Aanleggen/beheren bij-vriendelijke plekken 

o Schoolpleinen, volkstuinen, bijenidylles 

o Bed en Breakfast 

• Testen interventies d.m.v. voor en na meting 



Bestuivingskracht 

Is er voldoende bestuiving voor voedselgewassen en wilde 

planten in Nederland? 

• Volks- en schooltuinen 

• Inventariseren en meten met fytometers 



Ecomomische en ecologische waarde 

> 2/3 gewassen bestoven 
door insecten 

235-577 miljard $$  
per jaar 

> 90% wilde planten 
bestoven door insecten 





Drophommels 



start 

Een duidelijk zwart 
vlekje op beide 
voorvleugels 

Vlinder heeft 
oranje op de 

vleugel 

Vleugelranden 
zijn gerafeld 

Blauwe vlekjes op 
zowel de voor als 

achtervleugel 

Vlinder is 
grotendeels wit 

nee 

ja 
ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 
ja 

Gehakkelde aurelia 

Boomblauwtje 

Groot koolwitje 

Klein geaderd witje 

Atalanta 

Kleine vos 

Zoekkaart maken 



Hommel-zoekkaart maken 

 
tuinhommel 

 
boomhommel 

 
steenhommel 

 
aardhommel/veldhommel 

 
akkerhommel 

 
weidehommel 

 
gewone koekoekshommel 

 
vierkleurige koekoekshommel 

 

 



Onderzoek opzetten / 
onderzoeksvraag bedenken 

• Infoblad: Bij-vriendelijke inrichting  

• Infoblad: Bij-vriendelijke beheer 

• Infoblad: Wilde bijenfeitjes op een rij 

• Bijlage 1: Bloeitijden van planten, heesters en bomen 

• Bijlage 2: Voorbeeld module: Educatorsoorten 

• Bijlage 3: Overzicht Wilde bijen tuintelling  
 



Leerecosysteem 

natuur 

thuis 

school 

museum 



Web-based lab 

logboek 

kennis verzamelen en delen nieuwe challenges 
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