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 BIMAG: Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied 

 LTO n.a.v. insectensterfte

 Samenwerking gezocht met BoerenNatuur en kennisorganisaties, 
zoals De Vlinderstichting

 Samen met LNV verder uitgewerkt

 Pilot in 2019 

Eén gruttokuiken eet 2.000     

tot 9.000 insecten per dag! 



 Uitbreiding monitoring in agrarisch gebied: lastig met alleen 
vrijwilligers samen met boeren kan wel. 

 Door boeren: met eigen ogen zien

 Direct verschillen binnen eigen bedrijfsvoering zien

 Er zijn meer dan 2.400 nachtvlinders (en rupsen)                                      
geeft inzicht in biomassa insecten

Draagvlak én gedegen tellingen 



1. Inzicht krijgen in de wijze waarop boeren zelf dag- en nachtvlinders kunnen en 
willen tellen

2. Validatie van de LedEmmer en de Telroute als middel om dag- en nachtvlinders 
te tellen in het agrarisch gebied

3. Data verzamelen die meegenomen kan worden in het NEM 



 Dagvlinders: … soorten

 Nachtvlinders: … soorten
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o Verspreid door heel Nederland

o Dagvlinders en nachtvlinders

o Intersectoraal

o Bio en gangbaar, ook natuurinclusief









“Afgelopen nacht voor de zesde keer de 

emmers gezet in Waterland. Na een lage 

opbrengst van vorige week nu weer een 

mooie vangst, gemiddeld 40 per emmer!”



Prachtpurperuiltje Vaal kokerbeertje Zuidelijke grasuil

Populierengouduil EikenuiltjeMoeraswalstrospanner





 Sinds 2013

 In 2019 bijna 300 punten geteld
 116 in agrarisch gebied

 112 in stedelijk gebied

 65 in natuurgebieden







 Website en app afronden (inclusief directe terugkoppeling boeren)

 Automatische beeldherkenning inbouwen -> via NDFF?

 Meer kennis over de ecologie van de soorten

 Kennis over ANLb-maatregelen, koppelen aan GLB-pilots en andere projecten

 Bodemmetingen toevoegen op landbouwkundig perceel

 Naar 100 deelnemende boeren in 2022

 5 per provincie in 2020



 Vragen over de meet-applicatie 

 Vragen over koppeling BIMAG methode aan andere kennisprojecten.

 Vragen over rol dag en nachtvlinders in agrarische gebieden/ecosystemen en 
invloed op gewassen.

 Andere vragen?

 https://www.mentimeter.com/s/916e085f8dd424a1a517d44fd2def268/ab2244f3ee
71

https://www.mentimeter.com/s/916e085f8dd424a1a517d44fd2def268/ab2244f3ee71


- Willen jullie meedoen?

- Wat willen jullie weten mbt biodiverrsiteit?

- Welke kennis hebben jullie m.b.t biodiverrsiteit?


