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Programma

Welkom - Hilde Engels (De Fruitmotor)

Bijen in Nederland - Arjen de Groot (Wageningen Environmental

Research)

Fruitteelt on the Way to Planet Proof - Minke van Bentum (Stichting MilieuKeur)

Werkboek Bijen in de Boomgaard - Arjen de Groot (Wageningen 

Environmental Research)

Uitreiking Werkboek - Henri Holster (De Fruitmotor)

Feestelijke toast met Krenkelaar van De Fruitmotor
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Presentatie werkboek
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Arjen de Groot, Jeltje Stam & Henri Holster



Leven in de boomgaard
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Honingbij ZweefvliegenHommels

Fotos: Wim Dimmers, Jeroen Scheper,

David Kleijn, Menno Reemer

Solitaire bijen

Leven in de boomgaard



Wilde bestuivers belangrijk voor goede oogst

▪ Vruchtzetting 

▪ Maar juist ook vruchtkwaliteit

● Maat/gewicht

● Symmetrie
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Bijdrage aan de oogsopbrengst in € / ha



Leven in de boomgaard
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Oorwormen

Roofmijten

Gaasvliegen

Lieveheersbeestjes

Zweefvliegen

Sluipwespen



Soortenrijkdom insecten is nuttig en nodig!

Dainese et al. 2019, Science Advances ; Op basis van 89 studies op ~1500 locaties wereldwijd
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Diversiteit bestuivers

Diversiteit nat. vijanden



Insectenrijkdom in ons land gaat achteruit

Hoofdoorzaken:

▪ Verlies/versnippering leefgebied door intensief landgebruik

➢ Gebrek aan voedsel, nestel- en schuilplekken

▪ Pesticiden

▪ Ziekten
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Boomgaard in bloei

De bloeiende fruitbomen bieden veel voedsel
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Maar gedurende een korte periode



Leven in de boomgaard...
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Foto: CLM
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Er gebeurt al een hoop

www.groenegewasbescherming.nl



Er gebeurt al een hoop

Behoefte aan praktische kennis over inpassen in de boomgaard:

➢ Optimaal benutten van spaarzame ruimte

➢ Keuzes in zaai-/plantgoed? 

➢ Haalbare en efficiente aanpak voor aanleg en onderhoud?



“Bestuivers in de Betuwse appelteelt”

Praktijknetwerk: samen uitproberen, effecten meten en ervaringen delen

▪ Samenwerkingsverband fruittelers, De Fruitmotor en Kennisimpuls Bestuivers

▪ Telers aan het roer: beslissen en voeren uit

▪ Wetenschappers adviseren en meten effect

▪ Keuzepallet voor maatwerk per bedrijf

▪ Zaai/plantmengsels in overleg:

o Optimale meerwaarde bestuivers

o Voorspelbare overlast op voorhand voorkomen

▪ Regelmatig onderling uitwisselen van ervaringen

▪ Nog in volle gang, maar wens om breed te delen!



Laaghangend fruit: benut wat er al is!
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Maatregelen voor bijen: extra nestelplek

Foto’s: Fabrice Ottburg, Ruud van Kats, Melle van Overbeek



Maatregelen voor bijen: meer bloemen

Snel effect

Oogt aantrekkelijk

Risico op vergrassen/verruigen

Relatief arbeidsintensief

Relatief weinig onderhoud

Bloei in vroege voorjaar

Vergt enkele jaren ontwikkeling



Voorbeeld bloemenmengsel: bloeiboog!

Bloemenmengsel langs rijpaden:

Lat naam Ned naam een/meerjarig honingbij wilde bijen
zweefvliegen / 

nat vijanden
M A M J J A S O

Trifolium pratense Rode klaver meerjarig X X

Lamium purpureum Paarse dovenetel meerjarig X X

Malva moschata Muskuskaasjeskruid meerjarig X X

Lotus corniculatus Gewone rolklaver meerjarig X X

Leucanthemum vulgare Gewone margriet meerjarig X X X

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwetand meerjarig X X

Symphytum officinale Smeerwortel meerjarig X

Trifolium repens Witte klaver meerjarig X X

Anthriscus sylvestris Fluitekruid meerjarig X X

Achillae millefolium Duizendblad meerjarig X X

Cichorium intybus Wilde cichorei meerjarig X

Glebionis segetum Gele ganzenbloem eenjarig X X X

T. maritimum Reukeloze kamille eenjarig X X

Centaurea cyanus Korenbloem eenjarig X X



Natuurlijke variatie tussen jaren en locaties
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Meer (soorten) bloemen = meer bestuivers 

Aantal individuen

wilde bestuivers

Aantal soorten

wilde bestuivers

Oppervlakte bloemen Aantal bloeiende soorten



Bloemrand bevordert bestuiving in perceel

Aantal individuen

wilde bestuivers

Aantal soorten

wilde bestuivers

10m van perceelrand 30m van perceelrand



Met dank aan:

▪ De telers van het praktijknetwerk!

Bert den Haan
Gerard Tetteroo
Wilfred van Driel
Teus Blankenstijn
Toon Vernooij
Proeftuin Randwijk

▪ Ministerie van LNV

▪ Diverse kritische meedenkers:

Hilde Engels (Fruitmotor)

Karin Winkler, Anne Schmidt, Fabrice Ottburg (WUR)

Egbert Asselman (Meer natuur voor Pittig Fruit)
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Het werkboek in vogelvlucht



Totstandkoming
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▪ Praktijknetwerk “Bestuivers in de Betuwse appelteelt”

▪ Samenwerking tussen:

▪ De Fruitmotor

▪ Onderzoeksproject Kennisimpuls Bestuivers

▪ Zestal teeltbedrijven



Inleiding: waarom aandacht voor bijen



Uitgangspunten en basisvoorwaarden 

• Daadwerkelijk waardevol voor bestuivers

• Met meerwaarde voor natuurlijke vijanden

• Inpasbaar in de bestaande bedrijfsvoering

• Aandacht voor beperken onderhoudslast

• Minimaliseren kans op schade

• Rijpaden blijven begaanbaar en berijdbaar

• Passend in geldende regelgeving 

• Geschikt voor voedselrijke rivierkleibodems



Laaghangend fruit



Maatregelenpakket voor extra voedsel



Zaai-/plantgoed: focus op de Betuwe
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▪ Meeste aanbevelingen en tips breed bruikbaar

▪ Maar let op: bijensoorten verschillen (deels) per landschapstype

▪ Samenstelling zaai- en plantgoed geoptimaliseerd

voor soorten aangetroffen in Betuwse boomgaarden

➢ Zorg voor variatie in maatregelen en mengsels!



Opties nestelplekken boven- en ondergronds
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Aandacht voor voorzorg en nazorg



Duurzaam onderhoud



Verdeling over de boomgaard
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Intekenen kansen per bedrijf



Tips
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Bonus: verwijzing naar PlanetProof
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Meer weten: kaders met achtergrond



Meer weten: hyperlinks in de tekst 

Download gratis de pdf-versie via

www.defruitmotor.nl

of

www.kennisimpulsbestuivers.nl

en klik op de oranje tekstelementen voor 

meer online achtergrondinformatie

http://www.defruitmotor.nl/
http://www.kennisimpulsbestuivers.nl/
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Meer weten over effectief behoud van bestuivers:

www.kennisimpulsbestuivers.nl

www.wegwijzerbestuivers.nl

Arjen de Groot (WEnR; coördinator)

0317-485926 / g.a.degroot@wur.nl

Ivo Roessink (WEnR; verv. coördinator; helpdesk)
0317-481692 / ivo.roessink@wur.nl

David Kleijn (Wageningen Universiteit)

Koos Biesmeijer (Naturalis)

Menno Reemer (EIS)

Coby van Dooremalen (WPR)

mailto:g.a.degroot@wur.nl
mailto:ivo.roessink@wur.nl
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Overhandiging werkboek



Werkboek gratis te downloaden en te verspreiden, doe je mee?

defruitmotor.nl/producten
defruitmotor.nl/producten/werkboek-bijen-in-de-boomgaard
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defruitmotor.nl/producten
defruitmotor.nl/producten/werkboek-bijen-in-de-boomgaard

En weer een mooi product van de Coöperatieve Betuwse Fruitmotor


