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Achteruitgang biodiversiteit in het landelijk gebied

Vlinders 60% 

achteruit sinds 

1990

1900
huidig

GBDA 60% 

verdwenen sinds 

1900

voorbeeld 

Achterhoek
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Sleutelrol voor Groenblauwe dooradering (GBDA)

• Herstel biodiversiteit in het landelijk gebied 

• Transitie naar Natuurinclusieve landbouw

• Vele andere landschapsdiensten

Onze focus: kennis vertaald naar inrichting landschap

• Welke typen GBDA voor welke diensten?

• Wat voor beheer is nodig?

• Welk % van het landschap?
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Grijze zandbij

Ranonkelbij Wolbij

Akkerhommel Roodgatje Vosje

Behangersbij Aardhommel Metselbij

Dooskopzweefvlieg Grote kommazweefvlieg

Honingbij

Bestuiving
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Bestuiving

• 70% van onze gewassen is afhankelijk van bestuiving

• Er zijn vele bestuivers:  wilde bijen, hommels, zweefvliegen, dagvlinders, etc.

In vele studies aangetoond: hoe hoger de soortenrijkdom van 
bestuivers hoe groter de opbrengsten

Metselbijen zijn 

betere bestuivers 

dan honingbijen 
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Wat hebben bestuivers nodig om te overleven in het landelijk gebied?

Voorbeeld wilde bijen: 

1. Veel bloeiende planten: nectar en stuifmeel (veel specialisten)

2. Het hele seizoen: bloemen van voorjaar tot herfst  ‘Bloeiboog’

3. Nestgelegenheid divers: 

• Ondergronds: open zand/leem

• Bovengronds: dood hout, holle stengels, bijenhotels

• Alles op korte afstand: 50-250m 

Bijen verdedigen hun 

nest tegen parasieten
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Bestuivers overleven in de groenblauwe dooradering 

Optimale GBDA

❑ Combinatie houtwallen met kruidenrijke grasstroken/akkerranden

❑ Beheer richten op soortenrijkdom bloeiende planten en struiken

• 3x zoveel wilde bijen bij 50% bloeiende planten dan bij 10%

• Bermen met gras en brandnetels  bieden geen voedsel

❑ Fijnmazig netwerk van dooradering: dicht op het gewas en verbonden met 
andere GBDA en natuurgebieden tot op 1000m 

❑ Ruim 10% GBDA
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Natuurlijke plaagregulatie

• Grote variatie van roofvijanden en plaagsoorten 

• Robuust systeem vraagt om een hoge soortenrijkdom van        
roofvijanden

Belangrijk: De plaagsoort moet al vroeg in de ontwikkeling 

worden aangepakt, als er nog weinig zijn. Dan moeten de 

roofvijanden dus al aanwezig zijn.

Optimale GBDA: 10-15%

❑ Overwinteren en schuilen: houtige gewassen en ruigte 

(niet in kale akkers!)

❑ Bereikbaarheid fijnmazige GBDA, velden niet te groot

roofwantsen

sluipwespen

loopkevers
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Conclusie: groenblauwe dooradering concentratie van biodiversiteit
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De GBDA-knoppen voor een robuuste biodiversiteit

oppervlakte

verbinding

variatie

Fijnmazig netwerk

(percelen 2-3 ha), 

verbinden met 

natuurgebied 

Soortenrijke houtwal

+bloemrijke randen

10-15% voor 

biodiversiteit, 

plaagregulatie, 

bestuiving

Tijd nodig!
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GBDA levert vele landschapsdiensten tegelijk 

Biodiversiteit

Basiskwaliteit 
Ecologische 

verbinding

Eikenprocessierups 

onderdrukking

Bodem

vruchtbaarheid

Beleving & 

Recreatie

Klimaatadaptatie

Bestuiving

Plaag

onderdrukking

Water 

vasthouden

Water zuiveren

CO2 vastleggen

Gezondheid

Opvang 

piekbuien

Veel partijen 

hebben er wat 

aan

Combinaties 

zijn mogelijk!
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Waterschap

Verbeteren waterkwaliteit

❑ GBDA inzetten langs waterlopen voorkomt verontreiniging 

❑ GBDA: 10-15 m brede houtwal/bosstrook gecombineerd met grasstrook 

Klimaatbestendig landschap

❑ GBDA inzetten voor piekbuien en perioden van grote droogte

❑ Aanpassen Waterlopen: water vasthouden en opvangen in accoladeprofiel

Bron: Waterschap De Dommel
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Natuurlijke Onderdrukking Eikenprocessierups

Voordelen voor gemeente

• Sterke reductie overlast

• Grote kostenbesparing

Natuurlijke vijanden gestimuleerd door GBDA:

• Kruidenrijke akkerranden en bermen

• Overhoekjes met struweel en ruigtekruiden

• Nestkasten vogels en vleermuizen

Resultaten experiment na 3 jaar 

• 75% minder nesten

• Restant leeggevreten of geparasiteerd
Hellingman en van Vliet 2020
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Tenslotte: ook tuinen en erven bieden ruimte voor GBDA 
en dragen zo bij aan landschapsdiensten
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Veel dank voor uw aandacht

www.landschapsnetwerkbrummen.nl


