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Insectvriendelijk beheer in agrarisch gebied

Biodiversiteit in Nederland

Bos

Grasland

Zand

Biodiversiteit bestaat uit 3 lagen: 
soortenrijkdom, genetische variatie, ecosystemen Insecten

• In Nederland ca. 20.000 
soorten

• Heel veel variatie in 
levenswijze en eisen aan 
omgeving

• Dus: ook beheermaatregelen 
scoren niet voor alle insecten 
goed!

Wereldwijde aandacht voor insecten

Hallmann et al. 2017 PLosOne
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809
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https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809
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-76% insectenbiomassa Insectenverlies vooral na mei

Insecten in agrarisch gebied

AkkerbouwMelkveehouderij

(stront-)vliegen, 
zweefvliegen, hommels, 

vlinders, loopkevers, 
lieveheersbeestjes, 

sprinkhanen
Libellen, vliegen 

muggen, 
waterkevers

Vliegen, vlinders, 
wantsen, kevers, 

gaasvliegen, 
lieveheersbeestjes (..)

Insecten in weidelandschap

Kansen voor insecten in weidelandschap

Meer kruidenrijk 
grasland

Gefaseerd beheer 
slootkant

Beweiding

Meer stalmest, minder 
drijfmest

Meer kleinschalige 
mozaïek in beheer

Minder uitspoeling mest 
door slootkant niet te 

bemesten

Meer kleinschalige mozaiek
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Zweefvliegen, bijen, 
vlinders, kevers, 

sprinkhanen, loopkevers, 
wantsen, mieren

Libellen, muggen, 
waterkevers, haften

Hommels, 
zweefvliegen, kevers, 

luizen

Vliegen, vlinders, 
wantsen, kevers, 

gaasvliegen, 
lieveheersbeestjes, 

(blad-)wespen

Insecten in akkerlandschap Kansen voor insecten in akkerlandschap

Bufferstroken, bv langs 
schouwpaden

Meerjarige akkerranden, 
ook middenop perceel

Meer struweel en 
overhoekjes

Bouwplan: ruimte voor 
bloeiende eiwitgewassen, 

granen
Ruimtelijk: strokenteelt 

Bermbeheer voor 
natuurlijke 

plaagbestrijding

Praktische tips om insecten te helpen

• Laat eens een stukje grasland of overhoekje overstaan (niet maaien), 
hier kunnen allerlei insecten overleven

• Klepelen van akkerranden is vragen om verruiging, afvoeren is beter
• Grasklaver/eiwitgewas: stukje niet meemaaien kan voedselaanbod 

voor vogels vergroten
• Geen bijenkasten bij natuurmaatregelen (= concurrentie)
• Overgangen zijn zeer waardevol: bv nat-droog, hoog-laag, koester ze

Wat is er nodig voor succesvol beheer?

• Betrokken grondeigenaar met ‘interne drive’ om iets voor natuur 
te betekenen

• Kennis van wat insecten nodig hebben

• Juiste maatregel op de juiste plek

• Langjarige inzet

• Monitoring, want meten is weten
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Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied
• Samenwerking LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting

• Pilot sinds 2019, 80 deelnemers verspreid door NL

• Intersectoraal

• Bio en gangbaar, ook natuurinclusief

Locaties BIMAG (2019 t/m 2021)

De LedEmmer

• Aantrekking zeer
lokaal

• Brandt een hele nacht

• Automatisch aan/uit

• Niet erg opvallend

Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied

3 LedEmmers op 3 locaties per deelnemer

• Elke vlinder op 1 foto zetten

• Erf – gangbaar - natuurlijk

• Impact van maatregelen op vlinderstand
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Individuen bij akkerbouwers en veehouders

Dit zijn de resultaten van de deelnemende BIMAG-boeren t/m 2020. Dit hoeft niet overal in Nederland 
hetzelfde te zijn.

Soorten bij akkerbouwers en veehouders

Dit zijn de resultaten van de deelnemende BIMAG-boeren t/m 2020. Dit hoeft niet overal in Nederland 
hetzelfde te zijn.

Samengevat

• Er zijn veel kansen voor insecten in boerenland

• De kunst is: (h-)erken de kansen en verzilver ze!

• Van meten wordt men wijs en leert men dingen die men nog niet wist
(vrij naar Marten Toonder)

• BIMAG-pilot succesvol, boeren enthousiast

• Gedreven terreineigenaren kunnen het verschil maken

Dank voor jullie aandacht!

www.vlinderstichting.nl
anthonie.stip@vlinderstichting.nl

Morgen nog 
een vraag?
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