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Redniet de bij,maar

‘Het gaat niet goedmetde insecten inNederland.Ook van-
uit het buitenlandkomennu rapportenover grote verlie-
zen in aantallen. Ermoetenmeermaatregelenkomenom
het tij te keren.’DatwasdeboodschapdieHansdeKroon
tweewekengeledenbracht ophet symposium ‘Eenwereld
zonder insecten’ inPakhuis deZwijger inAmsterdam.Hij
is hoogleraar experimentele plantecologie aandeRadboud
Universiteit inNijmegen.DeKroon luidde eind2017als
een vande eerstende alarmbel, nadat zijn groep statis-
tischonderzoekhadgedaannaarde vangstresultaten van
deEntomologischeVerenigingKrefelduitDuitsland.Hij
haalde er dewereldpersmee. Tussen1989 en2016bleek
driekwart vande vliegende insecten inDuitsenatuurgebie-
den te zijn verdwenen.Niet in soortenof in soortgroepen,
maar inbiomassa, inhoeveelheid.

Insecten zijnbelangrijk voorhet gehele ecosysteemop
onzewereld.Doorbestuiving vanbloemenvormtdeplant
zadenen vruchten. Appels enperen,maar ookbijvoor-
beeld aardbeien en tomaten zijn afhankelijk van insecten-
bestuiving.Maar insecten zijn zelf ook voedsel. Voor ande-
re dieren. Vogels, vleermuizen, spinnenenandere insecten
eten insecten. En zijwordenweerdoor roofdierengegeten.
Insecten zijn ‘stapelvoedsel’. Insecten vormendriekwart
vanalle diersoorten. Insecten staanonderaan inde voed-
selpiramide en zijn onmisbaar.

Dathet slecht gaatmetbijenwistenweal langer. Imkers
ondervonden sindshet begin vande eeuwfikse sterfte van
hunhoningbijen.Hunverhalenbereikten in2008 zelfs de
TweedeKamer. Alsmogelijke oorzaakwerdde varroamijt
aangewezen. Eenparasiet die sinds 1983 inNederland
voorkomt.Handel inbuitenlandsebijenvolkenhaddeze
parasiet versneld vanuit het oostennaarWest-Europa
gebracht.Hobby-imkersbestredendezeplaaggeest vrij
eenvoudigmetApistan, een chemischbestrijdingsmiddel.
Maar toende varroamijt resistentwerd tegendewerkzame
stof fluvalinaat, kregende imkers eenprobleem: er ont-
stondgrotebijensterfte onderdehoningbijen. Sindsdien
werdmet eenbeschuldigde vinger gewezennaarde land-
bouwindustrie.Die zou te veel pesticidengebruiken.

Sinds de dramatische berichten over de stand van bijen en andere
insecten zijn overheid, bedrijfsleven en vooral particulieren massaal in
actie gekomen. Maar een bijenkast in elke tuin is niet de oplossing.

‘H
Medeals gevolg vandeberichtgeving

over debijensterfte besloten veel natuur-
liefhebbers een imkercursus te gaan vol-
genof eenbijenkast ophet dak teplaat-
sen (zie kader).Maarhoegoedbedoeld
ook, dit is niet altijd debeste oplossing,
zowaarschuwendeskundigen.Want
dehoningbij ismaar een vande358bij-
ensoorten ende voedselvoorraad is be-
perkt. Zo vliegener inde zomerperiode
inhet stedelijk gebied vanAmsterdam
circa 28miljoenhoningbijen ronddie
het voedsel, stuifmeel ennectar, voor an-
dere insectenwegkapen. Voorhet hou-
den vanhoningbijen is geen vergunning
nodig.Nadine Schalk, verenigingsmana-
ger vandeNederlandseBijenhouders-
vereniging (NBV),wijst opde eigen ver-
antwoordelijkheid vande imkers.

NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW
Voor eeneffectieve aanpak vande in-
secten- enbijensterftemoet je eerst de
oorzaak vanhet probleemkennen.Veel
daarover is nogonduidelijk, zegtDe
Kroon,maarwaarschijnlijk betreft het
een combinatie van factoren, zoals het
gebruik van insecticidenen stikstof in
de vormvankunstmest. Eenander groot
probleem isdat inNederlanddenatuur-
gebieden te klein en te versnipperd zijn.
Hierdoor kunnenpopulaties die ergens
uitstervenniet opnatuurlijkewijze
wordengeherintroduceerd.Ookgene-
tischeuitwisseling is onmogelijk.Door
insectenvriendelijke verbindingszones
—bijvoorbeeld goedbeheerdewegber-
men—aan te leggen, kanherintroduc-
tie,wanneerdeomstandighedenweer

IN DE ZOMER
VLIEGEN ER IN
AMSTERDAM 28
MILJOEN HONING-
BĲEN ROND DIE
VOEDSEL VOOR
ANDERE INSECTEN
WEGKAPEN

Huib Koel

Sociale en
solitaire bijen

l De honingbij is slechts
een van de 358 bijen
soorten. Honingbijen
zijn niet kieskeurig wat
bloemen betreft, vele
soorten zijn geschikt.
Honingbijen zijn ac
tief van februari tot in
november.

l Naast de honingbij
komen nog honderden
andere, solitair levende
bijensoorten voor, die al
lemaal een specifieke rol
hebben in ons ecosys
teem. Ze leven meestal
solitair of zijn broed
parasitair — bijen die, als
een koekoek, stiekem
een eitje leggen in het
nest van een andere
solitaire bij. Solitaire bij
en leven slechts enkele
weken.

l De hommels en koe
koekhommels behoren
ook tot de bijen. Wilde
bijen hebben soms een
heel specifieke relatie
met een plant. Alleen
op die plant zoekt de
solitaire bij haar voedsel,
ze weet precies wanneer
die plant bloeit.

gunstig zijn, op eennatuurlijkewijze
plaatsvinden.Omdat te bewerkstelligen
zijn vele partijennodig.Gemeenten, be-
drijven, boeren enparticulierenkunnen
allemaal eenbijdrage leveren.

OokministerCarola Schoutenonder-
kenthet probleem.Zijwil inhaarnieuwe
landbouwvisie eenovergangnaar een
duurzamekringlooplandbouw.Ken-
nisinstituten, vertegenwoordigers uit de
landbouw,natuur- enmilieuorganisa-
ties enbedrijven, zoalsRabobank,willen
door samenwerkingmet een ‘Deltaplan
biodiversiteit’ het verlies ombuigennaar
herstel.

GROENE HART
Grotemultinationals, zoalsHeineken,
zienookhet belang vandebiodiversiteit
en zijn al in 2015projectengestart om
hungebiedomte vormen tot een insec-
tenvriendelijk landschap.Degrasvelden
ophet industrieterreinGrotePolder in
Zoeterwoude zijn in 2016 veranderd in
eenbloemenzee,waarbij ook aandacht
is voor voldoendenestgelegenheid. Een
stuk landbouwgrond vanacht vierkante
kilometer—Bentwoud—isdoor Staats-
bosbeheer omgevormd totnatuurge-
bied. Tezamenmetomliggendegemeen-
ten endeprovincie Zuid-Holland zijn
wegbermen insectenvriendelijk gemaakt
zodat de versnipperde gebieden verbon-
denwerden.Onderzoek vindt plaats
doorhet kenniscentrumvoor insecten
enandereongewerveldenEISNaturalis.

358
In Nederland zijn 358 soorten
bijen waargenomen, In
België nog ietsmeer, 369.
BRON:WILDEBIJEN.NL
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ER ZĲN IN
NEDERLAND
INTUSSEN 8000
HOBBY-IMKERS;
DE HELFT IS DE
AFGELOPEN VĲF
JAAR BEGONNEN
MET BĲEN HOUDEN

MennoReemer vanEIS: ‘De gevolgen
vaneen veranderde inrichtingofnatuur-
beheer zie je pas echt opde langere ter-
mijn,maar in 2018 zag ik al eenpositief
effectmet enkelenieuwe soorten,waar-
onderdeklaverdikpootbij. Er vliegennu
91 soortenbijen. In 2021ga ikweer een
uitgebreide inventarisatie doen.’

HAVENBEDRIJF ROTTERDAM
‘Vorig jaarhebbenwedeHoneyHighway
aangelegdopdeTweedeMaasvlakte’,
zegt JanPutters, terreinbeheerder van
hetHavenbedrijf inRotterdam. ‘Hoewel
onze 12.000hectare tochecht een indus-

triële bestemmingheeft, hebbenweoog
voordenatuur. Eendeel heeft het label
‘tijdelijkenatuur’ en isookals zodanig
ingericht.Wordt de gronduitgegeven,
het terrein inproductie genomen, dan
kunnenwede zeldzamesoorten zoals de
groenknolorchis of de rugstreeppadeen-
voudig verplaatsennaar eenander stuk
opons terrein zonder vast te lopen in
beperkende regelgeving.Wekiezen voor
een zonatuurlijkmogelijke inrichting
vanhet gebiedmet inheemseplanten en
dieren. Ikprobeer dehoningbijendaar-
omuit ons gebied teweren.’

Afgelopen jaar heeft EIS in samen-
werkingmetbureauStadsnatuur in
opdracht vanhethavenbedrijf dehy-
menoptera—de insectenorde van vlies-

ter opTexel enwildebijendeskundige.
‘Plant danwel liefst inheemseplanten.
Niet diemetdubbelgevuldebloemen,
die zijn voorbijenniet interessant.’

Vander Spek, zelf eengroot honing-
liefhebber, is voorzichtiger als het om
imkerengaat. ‘Voedselconcurrentie tus-
senhoningbijen enwildebijen is eenon-
derschat probleem’, zegt hij. ‘Als imkers
hun volkenmassaal naar bijvoorbeeldde
bloeiendeheidebrengen, heeft deheizij-
debij, die ook vandiebloemafhankelijk
is, geen leven.Wehebben richtlijnenop-
gesteldhoe terreinbeheerders daarmee
omkunnengaan. Voordebestuiving van
de inheemseplanten inNederland zijn
immers geenhoningbijennodig. Zweef-
vliegen, vlinders en solitaire bijen zijn
prima in staat dit te doen.’

Het probleemdatVander Spek
aankaart, lijkt niet denkbeeldig, nuhet
aantal hobby-imkers inNederland snel
toeneemt.DeNBV telt intussenachtdui-
zend leden, vanwiedehelft de afgelopen
vijf jaar is begonnenmetbijenhouden.
‘We leiden jaarlijks zo’nduizendnieu-
we imkers op, onderwie tegenwoordig
ook veel jongerenen vrouwen’, zegt
Schalk. ‘Het oudebeeld vande imkerij
—manmet korf enpijp—magworden
bijgesteld.’

Volgens Schalk is de geschetste tegen-
stelling te simpel, en zijnhaar imkers
zelf ook volopbezigmetbiodiversiteit.
‘Wij vindenookdat de imker in zijn of
haar plaatsingsbeleid rekeningmoet
houdenmetdedraagkracht vandeom-
geving.We leren zenaar denatuur te
kijkenmet “bijenogen”omdeomstan-
digheden voorbijen enanderebestui-
vende insecten te kunnen verbeteren.
Alsmensen inNederland iets voor bijen
willendoen, begindanmet zaaien van
bloemrijkeplanten.’

Huib Koel is redacteur van het FD.

700 BĲENKASTEN
l In Groot Amsterdam
zijn er vele hobby-imkers.
Er staan bijna 700 bijen-
kasten, soms bij elkaar op
een speciaal park of een
enkele kast op het dak of
op het balkon.

l Elke kast bevat één volk
met één koningin en vele
werksters. In de zomer
groeit het volk tot wel
40.000 bijen. Met een
vernuftig systeem, de bij-
endans, vertellen de ho-
ningbijen waar een goede
nectar- of stuifmeelbron
te vinden is.

l Een honingbij heeft een
actieradius van wel drie
kilometer. Door de grote
hoeveelheid honingbijen
blijft er weinig voedsel
voor andere insecten over.
De honingbij wordt zo
een intensief gehouden
landbouwdier.

vleugeligen—geïnventariseerd ener
blijkennual 69 verschillende soorten,
waaronder diverse zeldzame, rond te
vliegen, en in redelijke aantallen. Ikdenk
dat onsbeleid inde toekomstdebiodi-
versiteit ten goedekomt.Niet alleen vlin-
ders, zweefvliegenenwildebijen vinden
het gebied aantrekkelijk,maar ookonze
medewerkers kunnendebloemrijke om-
gevingwaarderen.Hethelpt onswellicht
bij dewerving vannieuwpersoneel.’

IMKEREN
‘Tuinen vanparticulierenkunnenge-
schikt zijn omeen stukje vandegewens-
te lappendeken in te vullen. Ze zijn zode
verbindingszone tussendenatuurgebie-
den’, zegt Erik vander Spek, boswach-
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Gevecht om Amsterdamse nectar

Locatie met
één of meerdere
bijenvolken

In en rond het centrum
staan minder volken
per locatie, maar zitten
de imkers dicht op elkaar

Bijenparken
zorgen voor
een grote
dichtheid

120 volken

Centrum

Centrum

Noord

Noord

Zuid-
Oost

Zuid

Zuid-
Oost

West

West

Aantal bijenvolken die binnen
een radius van 3 km staan

1 tot 5

Meer dan 150

Zuid

l DeRosseMetselbij is een van
de358 soortenwilde bijen en
nestelt ook in stedelijk gebied.
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