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Nationale Bijenstrategie 2017-2023
Bed & Breakfast for Bees

Waarom een Nationale Bijenstrategie?



Bestuivers: bijen, zweefvliegen, kevers, dag- en nachtvlinders
Essentieel voor voedselgewassen



Het gaat niet goed met de bestuivers:



Conclusie IPBES rapport: wereldwijde afname bestuivers
Aanbevelingen actie om bestuivers te bevorderen en behouden








Rode Lijst Bijen: 55% van de 181 soorten wilde bijen is bedreigd
Vooral bijen met een voedselspecialisatie doen het slecht
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Inhoud Nationale Bijenstrategie


Nationale Bijenstrategie voor álle bestuivers (met de wilde bij als icoon).



Met wie: maatschappelijke stakeholders zoals terreinbeheerders, overheden,
bedrijfsleven, waterschappen en ngo’s.



Hoofddoel: in 2030 bijen en bestuiving duurzaam bevorderd en behouden.



Thema’s waarop in de strategie wordt ingezet:
o

Biodiversiteit (bevorderen voedsel, nestgelegenheid, beheer)

o

Wisselwerking landbouw en natuur (o.a. natuurincl. landbouw)

o

Honingbijen en bijenhouderij (bijengezondheid, imkerpraktijk)

o

Dwarsthema’s: GLB, kennis, consument/burger en internationaal
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Aantal doelen Nationale Bijenstrategie
B&B for Bees: jaarrond gevarieerd voedsel aanbod en vergroten nestgelegenheid
 Handelingsperspectief bieden voor TBO’s
 Andere inrichting en (maai)beheer van publieke ruimte; verkruiding en
verbloeming


Inzet op natuurinclusieve landbouw (incl. B&B bij boeren)
Handelingsperspectief voor boer en tuinder creëren
Aandacht voor relatie bestuivers en natuurlijke plaagbeheersing (FAB-randen)
 Beperken milieulast van gewasbeschermingsmiddelen (conform ingezet beleid)
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Optimaliseren bijenhouderij en imkerpraktijk, bevorderen bijengezondheid
Ontwikkelen en stimuleren ‘weerbare bij’, bestand tegen ziekten en plagen
Jaarrond beschikbaarheid voedselplanten
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Resultaat tot nu toe


Ondertekening van de Bijenstrategie (22 januari
2018)



43 partners de strategie ondertekend + 5 partijen
hebben spontaan bijgetekend.



80 initiatieven ingediend. Meer initiatieven volgen.



Link met de internationale Coalition of the Willing
on Pollinators
doel: gezamenlijk werken aan bijenstrategieën,
van elkaar leren en elkaar inspireren.
20 landen zijn lid, 5 landen + EC hebben interesse
om aan te sluiten.
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Hoe nu verder
Inzet vanuit LNV:


Faciliteren uitvoering Nationale Bijenstrategie:
•

organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst

•

in stand houden van het huidige netwerk

•

verbinden van nieuwe partners en nieuwe initiatieven



Uitvoering Kennisimpuls Bestuivers (kennis genereren en verspreiden).



Inzet op bestuiversmaatregelen als onderdeel van het nationale GLB.



Internationaal ontwikkelen en ondersteunen Coalition of the Willing on Pollinators.



Verkenning inzet van Big Data for Bees.
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Kennisimpuls Bestuivers
Kennis gericht op behouden en bevorderen van bestuivers en bestuivingsdiensten:
1.

Delen van kennis voor het efficiënt vormgeven van initiatieven

2.

Leren van lopende initiatieven: identificeren van succesfactoren en knelpunten.

3.

Meetbaar maken van resultaten van initiatieven (toetsen van verbeteringen).

4.

Meer inzicht in effectieve maatregelen voor zeldzame bestuiverssoorten.

Uitgevoerd door Wageningen Research, in samenwerking met Wageningen Universiteit, Naturalis
en EIS, in opdracht van LNV
Zie ook: www.kennisimpulsbestuivers.nl
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Wat doen Waterschappen al voor bijen?
Betrokkenheid van waterschappen bij de Bijenstrategie:



bijvriendelijk inrichten en beheren van (eigen) terreinen;



uitgeven van een onderscheiding voor bloemrijke dijken;



deelnemen aan diverse Bee deals en het programma Bijenimpuls voor Brabant;



campagne voor het terugdringen van pesticidegebruik door particulieren;



beschikbaar stellen van bloemenzaad voor het creëren van bloemenranden;



stimuleren van agrarisch natuurbeheer.
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Waarom hebben Waterschappen een
belangrijke rol


De waterschappen beheren dijken, waterwegen en wegen



Bij dit beheer liggen er kansen voor bijen (bijvriendelijk maaibeheer en
zorgen voor jaarrond voedselaanbod en nestelgelegenheid).



Inspireer, deel ervaringen en werk samen



Uitbreiden van initiatieven



Nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan

#Bijenstrategie

Vrijdag 29 juni 2018

Ministerie van Landbouw,
Natuur en voedselkwaliteit

EINDE

