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Insecten: schakel in ons bestaan

“When we try to pick out anything by itself, 
we find it hitched to everything else in the Universe” 

- John Muir

• Insecten 
• cruciaal voor 80% wilde planten, 60% vogels
• opruimploeg afvalstoffen
• bestuivers onze gewassen
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• Achteruitgang biodiversiteit
• 1990-nu: Massa vliegende insecten 76% 
• Huidige trend: 25% insectensoorten verdwenen in 2030

• Klimaatverandering 
• Waterproblematiek

• Droogte versus extreem nat
• Nijpend tekort aan zoetwater

Het probleem: Ons systeem is uit balans
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Intro 

• Doelstelling:
“Versterken leefomgeving bijen, hommels en vlinders.”

• Door:
Bijenoases
Bijenacademie
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Voorbeelden bijenoases



Monocultuur versus diversiteit
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Controlemodel

● Probleemgericht
● Variatie uitschakelen
● Continue monitoren, direct 

ingrijpen
● Hoog risico
● Statisch evenwicht

Adaptatiemodel

● Systeemgericht
● Variatie gebruiken
● Zelfregulerend vermogen 

stimuleren, indirect sturen
● Laag risico
● Dynamisch evenwicht

naar Ten Napel et al., 2006



Ons idee: Klimaatbossen

• Een lokale oplossing voor vele problemen: 
• Klimaatverandering 
• Biodiversiteit
• Bestuiving
• Wateropslag
• Gezonde bodem
• Zuivere lucht
• Betrekken bewoners bij hun omgeving
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Inheemse natuur: de gouden balans

• Slootkant tot Bos 

• Inheemse natuur afgestemd op elkaar
• Inheemse planten ondersteunen inheemse dieren
• Oplossing van ±10.000 jaar oud
• Veerkracht in diversiteit
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Voorbeeld: Biodiverse akkers

• Biodiverse akkers herstellen bodem én insecten
• Gezonde akkers leveren granen: 

lokaal brood en banket
• Hoe:

• Herstellen minerale balans
• Herstellen bodembiologie

• Minimale grondbewerking
• Jaarrond bodembedekking 

• Duur ~7 jaar
• Kosten €2,300/ha/jaar
• Samenwerking: Arjan Janknegt
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Alles komt samen: Daarom nu
• Wereldwijd: 

UN Decade of Restoration
• Europees: 

EU Green Deal 
• Nationaal: 

Bossenstrategie
• Provinciaal: 

Groen Groeit Mee / Ringpark
• Lokaal: 

Visie De Bilt; 
duurzaamheid = energietransitie 

Kans op aanvulling vanuit bewoners 
op Biodiversiteit & Klimaat.
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Financiele modellen 

• Land aankopen voor en door 
bewoners - Commons
• Crowdfunding

• Subsidies gemeenschap 
• lokaal; provinciaal; nationaal; EU

• Inkomsten: 
• CO2 compensatie voor bedrijven
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Lokale partners & draagvlak

• Groenekans Landschap
• Samen voor De Bilt
• Vereniging Groenekan
• Staatsbosbeheer: 

Klimaatfort Ruigenhoek
• Terra Prosperous
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Call to action - Wat wij vragen van jullie

2. Meedoen: 
Netwerk inzetten
Draagvlak vergroten
Financieel steunen

Akkers €2.300/ha/jaar 
Bedrijven voor
CO2 compensatie
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1. Meedenken: 
Strategie
Financiëringsmodel
Expertise
Grond bos/akkers
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