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1. Biodiversiteit en gewasbescherming: hoe gaat dat samen? 

Gewasbescherming inzetten en bestuivers beschermen. Het lijkt een tegenstelling maar ze kunnen 
heel goed hand in hand gaan. Dat begint bij de opbouw van een dossier en de vele studies die daar 
mee gepaard gaan. BASF en Syngenta tonen u in deze workshop binnen welke kaders dit plaatsvindt 
en hoe samen wordt gewerkt met telers om gewassen te beschermen én insecten een handje te 
helpen. Wat zijn de goede voorbeelden? Waar liggen de dilemma’s? In de workshop wordt samen 
nagedacht hoe best-case practices meer toegepast kunnen worden in de Nederlandse landbouw. 
Sprekers: Eric Kiers (BASF) en Hanneke Verhelst (Syngenta) 
 

2. Hoe gebruik je big data om de situatie van bestuivers te verbeteren? 
Als je plannen maakt om de bestuivers te ondersteunen, waar begin je dan en welke maatregelen 
leveren het gewenste effect op? In het big data for bees traject uit 2018 zijn allerlei databronnen en 
tools geïdentificeerd die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie van de bestuivers. In 
deze workshop onderzoeken we, met gebruik van deze bronnen en tools, welke maatregelen in 
bijvoorbeeld de landbouw, stad, infrastructuur en recreatie, uitgevoerd kunnen worden en wat daar 
het verwachte effect van zal zijn. Tilburg en omgeving worden als uitgangspunt genomen maar 
andere casussen zijn ook welkom.  
Sprekers: Marten Schoonman, Koos Biesmeijer (Naturalis) 
 

3. Hoe wordt je berm de snelweg van de bestuiver? 
De berm, je zou er zo aan voorbij rijden. Toch kan je met gericht bermbeheer op deze vele hectares 
een prima habitat voor de bijen ontwikkelen. 
Spreker: Brouwers beheer 
 

4. Hoe kan je met jouw aanbestedingen en inkoop schade beperken of zelfs waarde 
toevoegen aan het vestigingsklimaat van bestuivers? 
De overheid geeft jaarlijks 73 miljard euro uit aan eigen inkoopopdrachten. Met maatschappelijk 
verantwoord inkopen (MVI) kunt u, naast op de prijs van de producten, diensten of werken ook letten 
op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. Hoe kunnen we dit inzetten voor 
bestuivers? Denk bijvoorbeeld aan de inkoop van duurzaam groenbeheer (maaibestek). 
Spreker: Sara Rademaker (RVO.nl) 
 

5. Hoe kan je via het verpachten van grond bijdragen aan biodiversiteit? 
Onderzoek samen met Brabants Landschap hoe je door het (ver)pachten van natuurgrond de 
biodiversiteit op natuur- en/of landbouwgrond kunt verhogen. 
Sprekers: Ernst Jan van Haaften en Arjan Simons (Brabants Landschap) 
 

6. Meer vliegen in één klap: maatregelen met waarde voor mens en biodiversiteit 
Zorgen voor meer en beter leefgebied voor bestuivers kan op vele manieren. Welke keuzes je daarbij 
maakt hangt ook af van lokale randvoorwaarden en de gestelde doelen, die soms breder zijn dan 
bijen-diversiteit alleen (denk aan leefgebied voor vogels en zoogdieren, maar ook plaagbestrijding, 
klimaatbestendigheid of simpelweg een aantrekkelijke uitstraling). In deze workshop gaan we in quiz-
vorm aan de slag met zulke keuzes. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijknetwerken van 
Kennisimpuls Bestuivers verkennen we samen welke belangen er nog meer spelen. Ook kijken we 
hoe je met maatwerk het liefst niet alleen problemen kunt voorkomen maar ook extra meerwaarde 
kunt creëren door functies te combineren. 
Spreker: Arjen de Groot (WUR) 
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