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wereldwijde samenwerking tussen onderzoekers uit 106
onderzoekinstellingen. Het initiatief, bekend als TRY, is
gehost bij het Max Planck Instituut in Jena.

Bedrijventerreinen voor bijen
Bijen verzorgen een belangrijke functie: bestuiving. Ze
zijn van groot belang voor de voedselindustrie en zijn
belangrijke bestuivers van wilde planten. Gewassen die
bestuiving nodig hebben zijn groenten, fruit, noten,
maar ook kofﬁe. De waarde van bestuiving voor de
landbouw in Nederland wordt geschat op 1,1 miljard.

Wilde bijen in Nederland
In Nederland komen ongeveer 350 wilde bijensoorten
voor. Het zijn echte bijen, maar steken doen ze niet.
Het voorbestaan van veel bijensoorten wordt bedreigd
doordat het leefgebied is verdwenen of verslechterd.

Alterra, onderdeel van Wageningen UR, heeft aan TRY
bijgedragen door de IRIS-database met kenmerken
van zaden beschikbaar te stellen. Wim Ozinga heeft de
IRIS-database samengesteld gedurende zijn promotie.
Daarnaast heeft Koen Kramer grote databases over
heide en fotosyntheseparameters voor vegetatiemodellering beschikbaar gesteld. Deze gegevens zijn
samengebracht in de ALTERRAITS-database binnen
het KB-I-project ‘Levensgeschiedenisstrategieën’ en het
EU-project BACCARA. Het doel van deze projecten is
beter inzicht te krijgen in de rol van kenmerken in het
functioneren van ecosystemen en daarmee het leveren
van ecosysteemdiensten. De samenwerking met de TRYgemeenschap maakt dat Alterra toegang heeft tot grote
hoeveelheden gegevens van plantenkenmerken wat het
onderzoek aan biodiversiteit sterk bevorderd.

Bedrijventerreinen als leefgebied voor wilde bijen
Op bedrijventerreinen gebeurt van alles. Er zijn plekken
die permanent ongemoeid blijven, stukken terrein
die tijdelijk braak liggen en plekken waar gebouwd en
gegraven wordt. Deze combinatie biedt de potentie
om een grote verscheidenheid aan bijensoorten te
herbergen. De ‘economische’ hoofdstructuur wordt
daarmee ecologischer.
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Wat hebben wilde bijen nodig?
Ten eerste hebben bijen bloemen nodig. Ten tweede
hebben ze een plek nodig om een nest te maken. Vaak
zijn deze elementen al aanwezig op bedrijventerreinen.
Op eenvoudige wijze een bijdrage worden geleverd aan
het voortbestaan van wilde bijen in Nederland

Doe mee!
Er zijn verschillende manieren om bedrijventerreinen
nog aantrekkelijker te maken voor wilde bijen.
Dit kan door:
s 6OEDSELPLANTEN TE ZAAIEN OF TE PLANTEN
s .ESTGELEGENHEID AAN TE LEGGEN BIJVOORBEELD
bijenhotels en steilwandjes.
Meer weten? Mail naar bijen@wur.nl
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Mondiale plantendatabase gepubliceerd om
biodiversiteitsonderzoek te bevorderen
Onlangs is ‘s werelds grootste database met
functionele kenmerken van planten gepubliceerd.
Wetenschappers hebben meer dan drie miljoen
kenmerken verzameld van 69.000 van de circa 300.000
bekende plantensoorten. Dit is het resultaat van een
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