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Verbloemen wij het bijenprobleem…?

Plaatsvervangend lector Bijengezondheid, Arjen Strijkstra, vertelt in zijn bijdrage over 
verschillende manieren om tegen bescherming van bijen aan te kijken. Het is nodig om verder te 
kijken dan alleen nut en noodzaak als het gaat om de bescherming van bijen. In het verhaal 
wordt ingegaan op wetenschappelijke inzichten in de situatie van bijenpopulaties, gecombineerd 
met resultaten van onderzoek van Diermanagementstudenten in stedelijk en landelijk gebied, en 
een introductie van nieuwe initiatieven vanuit het lectoraat. Niet alle goed bedoelde fleurige 
initiatieven zullen bijdragen aan de bescherming van bijen, en kunnen zo de problematiek 
verbloemen. Daarnaast ook wat over zijn eigen belevenissen als ‘bijenbeschermer’ in zijn eigen 
achtertuin…

Een wat bredere blik…



Verbloemen wij het bijenprobleem…?

Bescherming bijen door fleurige initiatieven…?

Werkt het wel…? Wat is het doel…?

Wat is succes…?

Leidt verbloemen tot ‘verbloemen’ van het bijenprobleem? 



Lectoraat Bijengezondheid

Bijen zijn enorm belangrijk in (agro)ecosystemen

Voor bestuiving van gewassen en wilde planten. 

Het woord 'bij' vaak gekoppeld aan honingbij

Veel meer bijensoorten: hommels en solitaire bijen

Belangrijk voor het behoud van biodiversiteit



Problemen van de bijen…

Wat zijn bijen…?

Wat zijn de problemen…?

Wat kunnen we daaraan doen…?

Hoe kunnen we dat doen…?





Bijen: 

Bestuiving

Bloeiende plantensoorten
87,5% wordt bestoven door dieren (meest bijen) 

Kweek / wilde planten (rest windbestuiving, zelfbestuiving)

Gewassen in Europa:
84% is aangewezen op insecten als bestuivers



Bijen: 

Bestuiving voedselgewassen

€ 1.1 miljard waard in Nederland 

€ 150 miljard in wereldhandel 
(en daarnaast eigen gebruik…)

Wij eten dit, en de natuur ook...





Bijen: nemen af (wilde bijen)



Bijen: nemen af (honingbijen)



Honingbijen: nemen af: oorzaken?



Eerst de honingbijen: fascinerend…



HoningBijen: nemen af: oorzaken?

Bijenhouderij = Intensieve veehouderij…
Grote gevarieerde groep bijenhouders: houderij variabel
Bijen en honing: wereldmarkt was, honing, koninginnen
Parasieten: varroamijt, kastkever, bijenluis
Schimmels, Bacteriën, Virussen, protozoen (kalkbroed, steenbroed, 
vuilbroed, zakbroed, DWV, Nosema)
Verlies biodiversiteit, landbouw monoculturen (te laag en te eenzijdig 
stuifmeelaanbod) 
Landbouwgif, c.q. gewasbeschermingsmiddelen (o.m. neonicotinoïden, 
fungiciden)
Predatoren: mieren, wespen, vogels, muizen, dassen…



HoningBijen: nemen af?
Oplossingen: 
Houderij verbeteren…
Oppassen voor slechte ontwikkelingen…
Relatie met landbouw/natuur aanpakken…

Grootste bedreiging:
Varroamijt



HoningBijen: nemen af?

Varroamijt: centraal

Beschadigt poppen

Beinvloedt ontwikkeling nieuwe bijen
Lagere kwaliteit verzorging, lagere levensduur
Besmetting: virussen (o.m. deformed wing virus), bacteriën
Bij zware belasting: end of story…
Resistentie komt voor…!







Bijen: nemen af (wilde bijen)

Biesmeijer et al. 



En Wilde bijen dan?



Bijenhabitat: landelijk / stedelijk / natuurlijk



Biodiversiteit...
Onder druk...



Nederlands landschap en natuur...



Stedelijk gebied: veel soorten
Veel variatie aan interessant habitat…
Tuinen, stedelijk groen…



Leeuwarden bijenstad…?







Hommels              Honingbijen        Wilde bijen

65%                        20%                       15%         



Dier en omgeving
In Leeuwarden:

57 soorten aangetroffen

Honingbij: cultuursoort

8 soorten Hommels

48 soorten Wilde bijen

11 nieuwe soorten gevonden

Van 74 bekende soorten 28 niet aangetroffen

(81 (CHAO-2: 95%: 64-136) soorten mogelijk; GRN 95 bekend)



Beschikbaarheid bloemen…



HeTu
Park

Berm

VoTu

Plsn

BrTn



Wat was verbonden met soortenrijkdom?

1 extra soort, wanneer:

- 2 extra types nestmogelijkheden

- 14 extra nectar/pollen planten

- 14% extra bedekking kruidlaag



Tuinen?



Kans op zien van een bij…

Per 20 min observatie:

Groter als…

- Grotere tuin...
- Groter % groenbedekking
- Hoog # en % nectar/pollen planten
- (Trend: meer nestgelegenheden)



Tristan da Graca, Sven Kolbe







Hogere zandgronden veel soorten…
Variatie aan interessant habitat…
Grasland, heide, hoogvenen, zomen, ruigten en struwelen, bossen, pioniervegetatie…
Natuurlijk…



Laagveen: minder soorten
Minder variatie aan interessant habitat…
Laagveenmoerassen, blauwgraslanden…



Zeekleigebied: minder soorten
Minder variatie aan interessant habitat…
Oude dijken, stinsebossen…



Nederlands landschap... veel agrarisch
Biodiversiteitsverdeling?



Nederlands landschap... veel agrarisch
Biodiversiteitsverdeling?



Nederlands landschap... veel agrarisch
Biodiversiteitsverdeling?



Agrarisch gebied: 
groot areaal…
intensivering: lage # / soorten…
verdwijnen diverse habitats



Waarom beschermen…

De nuttige bijen…?

Hoe nuttig…?



Welke nuttige bijen…?



Agrarisch gebied: 
agrarische natuur…

meer bijen…
algemene soorten…
niet de bedreigde specialisten…

met bepaalde stuifmeelplanten…
speciale aandacht nodig…
maatwerk… natuurgebied…



Welke bijen hebben hulp nodig…?

Hommels…
(kwetsbaar voor tijdelijke bloemloosheid, vanwege kolonie)
(aardig model voor kwetsbaarheid wilde bijen…)

Ondergrondse wilde bijen…
(ondergrondse bijenhotels…?)



Welke bijen hebben regionaal hulp nodig…?

Nederland bedreigd (BE/EB): 84

Friesland: bedreigd (BE/EB): 24
kustgebied: 10
binnenlandse zandgronden 6
hoogveen 1
variabel 7 (veel bosranden, open gebied).

(Helpen ingezaaide bermen/veldjes daar wel bij…?)

Data: Peeters et al. 2012



Welke bijen hebben regionaal hulp nodig…?

Drenthe: bedreigd (BE/EB): 22

kustgebied(?)…: 1 (zandig)
binnenlandse zandgronden 7
hoogveen 2
variabel 12 (veel bosranden, bloemrijke graslanden, open gebied)

(Dus hier helpen ingezaaide bermen op zand misschien wel…!)
(en ook andere ingezaaide veldjes)

Data: Peeters et al. 2012



Welke bijen krijgen regionaal hulp …?

Veel bijeninitiatieven, over heel Nederland
Vanuit allerlei clubs en niveaus…
Wat is het doel?

Bestuiving?
Honingbijen?
Natuurlijke bestuiving?
Wilde bijen?
Biodiversiteit?
Een goed gevoel?
Sociale cohesie?
Werkelozen zinvol aan het werk?
Natuurbescherming?

En wordt het doel bereikt?
Wat moet je daarvoor weten? 



Welke bijen krijgen regionaal hulp …?
Veel bijeninitiatieven, over heel Nederland: een paar…

Doelen anders…?

Succes anders…?

Oppassen dat succes
ook bereikt wordt op 
het gebied van 
bijenbescherming…

Initiatief Bijen doelen Sociale doelen
Groene Loper - +
Beeheroes (vijfhuizen) - +
Bermbeheer in Benneveld + -
Landelijke zaaidag (Bijenstichting) + -
Honey Highway + -
Beebelt + -



Waar brengt dit ons ongeveer…

Er is een probleem met (bijen)biodiversiteit…
Trends, patronen… 

Variatie met locatie / habitat…
Variatie met landgebruik / beheer…

Vermindering intensief gebruik helpt gewone bijen… 
Voor bedreigde bijen specifieke natuurlijke habitats nodig…
Utiliteitsdenken helpt bedreigde bijen niet echt…

Veel initiatieven met bloemen: Wat zijn doelen? Wat is succes?

Verbloemen wij de problematiek…??



Wat gaan we nu doen…?

Natuurlijke habitats nodig voor speciale soorten…
(taak voor natuurbeheerders, natuur maken…)

Agrarisch buitengebied / stedelijk gebied: 
Bloemrijk habitat maken, voor niet-speciale soorten…
Minder intensief beheer, gericht op bloemrijk…
Landschapsstructuur maken die verbindt… (Bermen…)
Passend binnen regionaal landschap… (zand/klei/stad, etc.)
Met duidelijke biologische en sociale doelen
Dan wordt het een goed verhaal… 
Aantoonbaar succes is een magneet voor continuiteit.

Maar hoe krijgen we de mensen aangehaakt…

(Draagvlak… en toekomstig draagvlak)



Hoe haken mensen aan…?

Utiliteitsdenken werkt maar gedeeltelijk… 
(…pas op, want anders… werkt slecht)

Veel biodiversiteit is zonder aantoonbaar nut…
(voor bestuiving is maar een klein aantal soorten nodig…)

Aansluiten op biofilie…



Wat is biofilie?

Evolutionair ontwikkelde relatie / fascinatie / liefde / aversie voor levende
dingen… 

‘innate tendency to focus on life and lifelike processes’ 
(evolutionair bioloog Wilson 1984)

‘innate emotional affiliation of human beings to other living organisms’ 
(Wilson 1993) 

‘inborn affinity human beings have for other forms of life, an affiliation evoked, 
according to circumstances, by pleasure, or a sense of security, or awe, or 
even fascination blended with revulsion’ (Wilson 1994, p. 360).



Wat is biofilie? 

Mens is geevolueerd in natuur…

Hersens en gedrag sluiten aan bij omgang met natuur…
Ingesteld op prikkels van natuurlijke systemen…

Zowel in liefde voor, als in onverschilligheid over, als in aversie tegen…

Als dit zo is, dan is het vormbaar… met echte betekenisvolle ervaring
(Niet met glas ertussen…)

(en misschien wel een noodzaak voor normale ontwikkeling van hersenen en gedrag…)



Honingbijen: fascinerend en beangstigend



Wilde bijen: is het niet fascinerend…?







Bezoekfrequentie metselbijtjes:

3,6 min (SE 0,9 min)

Fascinerend…

(data: Marieke Strijkstra)



Awareness / Biofilie triggeren

Door een betekenisvolle ervaring
Niet met glas ertussen…



Awareness / Biofilie triggeren… 
Citizen Science door schoolkinderen…
Observaties aan hommels…
En aan de omgeving…



Awareness… 
Citizen Science door schoolkinderen…
Observaties aan hommels…
En aan de omgeving…



Citizen Science… met data backup…



“To know this world is to gain a proprietary attachment to it. To know it well is 
to love and take responsibility for it” (Wilson 2002).

Relatie met natuur opbouwen leidt tot waardering en bescherming.



Verbloemen wij het bijenprobleem? 

Arjen Strijkstra, Lectoraat bijengezondheid
VHL Leeuwarden
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