
Welke invloed 
hebben insecten 
op ons voedsel?

biologische foodcoop

Webinar over biodiversiteitsonderzoeken op twee biodynamische 

boerderijen d.d. 11 december 2021, 13.30 – 15.00 uur



Programma
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13.35: Inleiding door Odin: 

Merle Koomans van den Dries en Jos Willemse

13.45: Impressies boerderijen Warmonderhof en Vos: 

met Jonnes Jeuken en Annette Harberink

13.50: Uitkomsten biodiversiteitsonderzoeken: Martijn Bunskoek

14.20: Reactie Landschapsbeheer Flevoland: Margriet Brouwer

14.25: Samenvatting en reacties Odin en sponsor de Traay

14.30: Dialoog: ruimte voor reacties, vragen en delen ervaringen

14.55: Hoe verder? 

15.00: Einde webinar

15.05: Online café: napraten voor belangstellenden tot 15.30 uur

Reacties/vragen: eerste uur via de chat



Waarom dit onderzoek?
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We zitten in een biodiversiteitscrisis!

Sinds 1970 wereldwijd 68% van de dierpopulaties verdwenen. 

Bij insecten is het verlies van populaties nog hoger.

Insecten zijn cruciaal voor het leven op aarde:

- Ze bestuiven planten en dus ook voedselgewassen

- Ze zijn een belangrijke voedselbron van vogels en veel 

zoogdieren. 

Als een groot deel verdwijnt, heeft dat een enorme impact op 

de natuur en uiteindelijk ook op onszelf.

Biologische en biodynamische boerderijen zijn belangrijke 

plekken waar gewerkt wordt aan een gezonde biodiversiteit. 

Donatie De Traay maakt twee nulmetingen mede mogelijk op 

boerderijen waar Odin-bijen wonen: waar staan ze nu en 

welke ontwikkelkansen zijn er?

Onze vraag daarna: waar en hoe kunnen we helpen? 

Odin-directeur Merle Koomans: 

“Met elke euro aan bio boodschappen maak je al 

het verschil. Maar we kunnen meer doen!”



Wat is de rol van de  Odin imkerij 

In 2010 gestart om een actieve bijdrage te leveren aan 

meer gezonde bijenvolken.

Inmiddels verzorgt de Odin-imkerij 80 bijenvolken.

Op 26 locaties: biologische en biodynamische boerderijen, 

waaronder Warmonderhof en Dames en Heren Vos.

1 imker in fulltime dienst met 10 vrijwillige hulpimkers .

De bijen overwinteren op eigen honing.

De imker begeleidt de boeren bij het bijenhouden en denkt 

mee over nog insectvriendelijker inrichting van de boerderij.

De imker verzorgt cursussen, workshops en excursies.
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Odin-imker Jos Willemse: 

“Werken aan landschapsgebonden imkerij rondom 

onze voedselvoorziening, dat is wat we doen!”



Waarom zijn insecten zo belangrijk?
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- Bijen / insecten helpen de inheemse natuur in stand te 

houden door bestuiving van bomen, struiken en planten.

- Ze zorgen ervoor dat er veel soorten groenten en fruit 

beschikbaar zijn, maar ook koffie! 

- Ze helpen de mens bij zaadvermeerdering en plantveredeling.

- Ze zijn zelf en de zaden die ze helpen voortbrengen 

voedselbron voor o.a. vogels en insecten; een belangrijke rol 

dus in het voedselweb.

- Ze spelen een rol in natuurlijke plaagbestrijding en dragen bij 

aan een robuust en veerkrachtig landbouwsysteem.

- Het zijn feitelijk pleitbezorgers van een gifvrije landbouw. 

- Hun verdwijnen maakt ons er op attent dat we ons bewuster 

(kunnen) worden dat er grenzen zijn aan een maakbare en 

manipuleerbare wereld. En dat er dus vanuit de samenhang, 

vanuit het geheel, gewerkt moet gaan worden. 



Impressie boerderij Mts Dames en Heren Vos, Kraggenburg
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Impressie boerderij Warmonderhof, Dronten
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Presentatie Martijn Bunskoek
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biologisch foodcoop

Reacties, vragen en 
ervaringen delen



Wil je ons beter leren kennen?
Praat nog gezellig na 

in ons ‘Online café’ 

of kijk op 

www.odin.nl 

en word lid! biologische foodcoop
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Graag tot ziens!


