
Resultaten en aanbevelingen  biodiversiteits
onderzoeken 2022 op drie Odin-bijen-

boerderijen.



Odin imkerij sinds 2010

• Doel Odin imkerij.

• Op 26 locaties waarvan 20 bio en biodynamische boerderijen.

• 9 hulpimkers.

• 450 imkerij vrienden 2 euro per maand.

• Activiteiten: 
• Werkdagen voor klanten: bolletjes planten bij de boeren.
• Consumenten bomen opkweken en uitplanten. De bijenboom.
• Film avonden, voorlichting, webinars, de bij vriendelijke tuin voor consumenten.
• Onderzoek samen met LBI. Bijen op het landbouwbedrijf. Stuifmeel. En hun betekenis.
• Bijen tellen/waarnemen met consumenten.
• Sponsor acties in de winkels voor bijenkasten
• Jaarlijkse Meimaand Bijmaand sinds 2017 i.s.m. Kunsthal R’dam.
• Boeren intervisie bijeenkomsten rond insect/bijen op het bedrijf.
• Deskundigen uitnodigen op het bedrijf. (Peter de Groot, Koos Biesmeijer,….)
• Sinds 2021 verkennende biodiversiteits of natuurwaarden onderzoeken. 



Onderzoeken gedaan in 2021 en 2022.
Door Bunskoek natuurlijk.

• 2021:   

• 01. Akkerbouwbedrijf de Dames en Heren Vos te Kraggenburg. 

• 02. Gemengd boerenbedrijf /opleiding Aeres / Warmonderhof te Dronten.

• 2022 

• 03. Zachtfruit teeltbedrijf Fruitweelde te Ingen,

• 04. Boerderij Vliervelden te Almere

• 05. Tuinderij De Zonnehorst te Punthorst. 





Is mijn bedrijf “compleet”?

Was een vraag van een deelnemende boerin.



Opzet onderzoeken.

• Verkennend.

• Flora en fauna. Bovengronds. (geen bodem, geen water onderzoek)

• Vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen, wilde bijen, hommels, 
wespen, libellen,   zweefvliegen, dagvlinders, sprinkhanen.

• Vooraf oriënterend gesprek met de boer.

• Twee veldbezoeken door insecten en planten expert Kees Goudsmits 
en Martijn Bunskoek van Bunskoek natuurlijk.

• Rapport met aanbevelingen.



Zweefvlieg

foto door Martijn Bunskoek.



Afname aantal 
soorten en 
aantallen 

zweefvliegen 
binnen 40 jaar.



Resultaten

Zingende veldlewerik bij 
Vliervelden.

Kees Goudsmits bekijkt zijn vangst

Gele geelgors.



De meeste waarnemingen betreffen algemene soorten. Met een paar uitzonderingen.
Gaat hier niet om de aantallen maar om de soorten rijkdom.
In de rapporten wordt aangegeven wat er maximaal aan soorten waargenomen zou kunnen worden.

De Zonnehorst is een voorloper v.w.b. natuur inclusieve landbouw. 25% v.h. oppervlak voor natuur 
ontwikkeling. (35 broedvogel soorten komen daar voor). Er worden daar al jaren waarnemingen gedaan.

Voor de leesbaarheid zijn de vogels/planten/zoogdieren en amfibieën in dit overzichtje weggelaten. 

Aantal waargenomen soorten:

Bij waarnemingen spelen het specialisme van de waarnemer, de methode, de verdeling door het jaar en 
hoe veel jaren er al wordt waargenomen een belangrijke rol. (Zie ook de slides over de Bioblitz waarnemingen.)



Aanbevelingen.
• Per bedrijf verschillend. En afgestemd met de boer(in).

• Aanleg amfibieën poel.

• Aanleg grondwal voor nestgelegenheid wilde bijen. (Poelgrond)

• Broeihoop voor ringslangen.

• Subsidie mogelijkheden onderzoeken.

• Beheer: laat en gefaseerd maaien.

• Monitoren. (Zie de aangemaakte bioblitz projecten op waarneming.nl)

• Met waterschap overleggen of het beheer minder intensief mag.

• Aanleg twee fauna randen: gebruik inheemse zaden! 

(vlinderbloemigen, composieten en schermbloemigen) Voor nestgelegenheid en voedsel plus 
dekking.

• Land 40-45 dagen niet beroeren zodat de veldleeuwerik zijn broedcyclus kan afmaken. Werk om 
nesten heen.

• Opstellen bedrijfsnatuurplan.

• Sovon monitoring vogels.

• Aanleg twee stroken als faunarand voor voedsel voor vogels voor de winter. Oliehoudende zaden.

• Opstellen beheer notitie.



Eerste concept 
voorstel.



Aanleg faunarand.



hoe verder…
• Rapporten beschikbaar stellen met presentatie voor geïnteresseerden.

• Klanten/geïnteresseerden uitnodigen om te helpen monitoren op de 
onderzochte boerderijen: bioblitz. Doorlopend.

• Bespreken en vergelijken van rapporten tussen en met Odin-bijen-boeren 
en de Odin imkers 30 maart 2023 met Bunskoek Natuurlijk en Michella
Ligtelijn RUG.

• Vragen aan de boeren of hulp gewenst is.

• Odin Coöperatie leden betrekken bij de uitvoering.

• Twee nieuwe onderzoeken op andere Odin-bijen-boerderijen.

• Via jaarlijkse Meimaand Bijmaand weer sponsor winkel actie i.s.m. De 
Traay.

• Webinar wat is een bioblitz? Mensen hiervoor warm maken.

• Bioblitz dag op de onderzochte boerderijen.





















Dank voor jullie interesse en aandacht! 
Fijne dag!
Tot ziens!
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