Red de bij! Maar welke?
Tekst en foto’s Henk van der Scheer
Uiteraard leidde de grote sterfte van honingbijen in
de periode 2002-2012 tot heftige discussies onder
imkers en onderzoekers. Na die periode werd de
sterfte duidelijk minder, maar dat weerhoudt het publiek, de politiek en de pers er niet van om er zich
nog steeds mee bezig te houden. Natuurlijk werd
een ‘oorzaak’ gevonden: de neonicotinoïden (gemeenzaam ook wel neonics genoemd) en dan met
name de toepassing van die neonics als zaadbehandeling van gewassen, zoals zonnebloemen en maïs
die bevlogen worden door bijen. Daarentegen stellen
bijenteeltonderzoekers steeds duidelijker vast dat het
niet de toegepaste neonics zijn die de honingbijen
bedreigen, maar de virussen overgebracht door varroamijten. Ook natuurbeschermers gaan tegenwoordig mee in die visie (EASAC, 2015), maar die visie is
aan het publiek en de politiek nog steeds niet besteed. De bij moet gered worden en dus gaan nogal
wat natuurliefhebbers over tot het houden van een
paar honingbijvolken in hun achtertuin. Op zich een
begrijpelijke en goedbedoelde actie, maar bijen red
je toch meer door bloeiende drachtplanten in je tuin
te zetten en de tuin met wat minder stenen te vullen.

landbouwkundige leefgebieden. Beide heren stonden bij de ingang van een boomgaard naast een bramenstruweel en de professor zwiepte met het net
langs het struweel en ving enige hommels en andere
insecten. Dat doet het voor de TV altijd goed. Hij vertelde dat biodiversiteit belangrijk is voor de leefomgeving en dat de biodiversiteit vooral wordt bedreigd
door gebrek aan nestgelegenheid en bloemen, maar
dat waarschijnlijk ook pesticiden hun steentje bijdragen aan het verminderen van de biodiversiteit. Tot zover kon ik helemaal instemmen met het verhaal, maar
toen kwam het.

Focus verleggen?

TV-programma “De kennis van nu”
Zo keek ik op woensdagavond 9 september jl. naar
een uitzending over bijen in het programma “De kennis van nu”. De reporter stelde de bedreiging van de
biodiversiteit aan de orde en vroeg zijn gast waardoor die biodiversiteit werd bedreigd en hoe dat probleem kon worden aangepakt. Die gast bleek professor David Kleijn te zijn, sinds kort hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer aan Wageningen UR en
gespecialiseerd in biodiversiteit en natuurbeheer in

Boomgaard, peer met paardenbloem in grasbaan

De ‘vergissing’
Volgens professor Kleijn mochten er ook wel wat minder honingbijen zijn, want die concurreren met de
wilde bijen om voedsel. En als er weinig bloemen zijn
dan geeft dat problemen. Dat is waar, maar voor mij
is het de vraag in hoeverre die concurrentie echt een
rol speelt als het gaat om terugloop van de biodiversiteit. Als rechtgeaarde imker begon ik me toch wat
ongemakkelijk te voelen. En dat werd nog versterkt
door de “uitsmijter” dat biodiversiteit ook belangrijk is
voor de ecosysteemdienst bestuiving. (Ter verduidelijking: een ecosysteemdienst is een dienst die door
een ecosysteem aan mensen wordt geleverd. Dat betreft in dit geval het verstrekken van bestuiving aan
een economisch geteeld gewas.) De reporter knikte
braaf, maar had waarschijnlijk geen enkel benul van
de betekenis van die moeilijke woorden en van de
‘vergissing’ van de professor. Hij ging er althans niet
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Ondertussen wordt steeds duidelijker dat neo-nics in
toenemende mate de grond en het oppervlaktewater,
kortom het milieu, vervuilen en dat diverse niet-doelgroep-organismen, waaronder vele wilde bijen inclusief hommels, daarvan het slachtoffer worden. Recent bracht dat natuurbeschermers tot de overtuiging
dat de focus maar eens verlegd moest worden. Honingbijen worden wel vertroeteld door imkers, maar
wie zorgt er voor de wilde bijen? De biodiversiteit
wordt geweld aangedaan. Niet alleen door neonics,
maar ook door de intensivering van land- en tuinbouw waardoor natuurlijke ﬂora en nestgelegenheden verdwijnen. Niet de honingbij hoeft meer gered
te worden, maar de wilde bijensoorten. En hoe krijg
je dat voor elkaar? Dan schakel je een TV-ploeg in en
klaar is Kees.
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Boomgaard, peer met haagliguster als windscherm en op de dijk harig wilgenroosje
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op in. Professor Kleijn wist natuurlijk wel beter. Hij
was dit jaar de eerste auteur, met naast hem nog 57
andere wetenschappers, van een mooie publicatie
met de fraaie titel Delivery of crop pollination services
is an insufﬁcient argument for wild pollinator conservation. Vrij vertaald: ‘Biodiversiteitsbeheer moet je
niet onderbouwen met het argument dat dat zo goed
is voor de bestuiving van economisch geteelde gewassen’. Volgens die 58 onderzoekers dragen lang
niet alle insecten/bijen die je op een gewas vindt, bij
aan de bestuiving van dat gewas en er zijn er ook genoeg die helemaal niet op dat gewas vliegen, maar
gespecialiseerd zijn op een enkele soort en eventuele verwanten. Zo vliegt de knautiabij (Andrena hattorﬁana) slechts op beemdkroon.
De ecosysteemdienst bestuiving van land- en tuinbouwgewassen wordt dus door slechts een beperkt
aantal soorten geleverd en dat verschilt per gewas.
We weten in veel gevallen nog helemaal niet welke
soorten wilde bijen van belang zijn. Dergelijke soorten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, aldus Rogers et al. (2013) en die criteria zijn:

- hoeveel zaad levert één bezoek van één bij op,
m.a.w. hoe efﬁciënt is de bij in het overbrengen van
pollen op stampers?
- hoe groot is de populatie van die soort bestuiver in
het betrokken gebied?
- hoe actief zijn de bijen bij bewolkt, koel en winderig
weer?
- hoeveel bloemen bezoekt de bij tijdens een voedseltocht?
Honingbijen voldoen aan al die voorwaarden, mits ze
niet als ‘zijwerkers’ de bloemen van opzij benaderen
zoals soms bij appel en dan hun snuit tussen de
kroonbladeren doorsteken om van de nectar te snoepen. Rosse metselbijen, Osmia rufa, voldoen waarschijnlijk nog beter per bloembezoek dan honingbijen vanwege het bezit van een buikschuier die veel
stuifmeel opneemt en afgeeft. Maar honingbijen hebben op wilde bijensoorten voor dat ze een heel stel
zusters in het volk kunnen rekruteren als één honingbij een mooie dracht heeft ontdekt. Wil je de bestuiving verbeteren dan vergt dat andere maatregelen
dan verbetering van de biodiversiteit. Maar de ham-

Malaise op land- en tuinbouwgewassen?
Scheper et al. (2014) gingen er van uit dat het Nederlandse landschap voor 1950 nog een soort gedekte
tafel was voor bijen: ze konden het stuifmeel verzamelen dat ze wilden. Na die tijd werd de landbouw
intensiever en gingen veel waardplanten achteruit,
waarna bijen soms noodgedwongen overschakelden
op andere bloemensoorten. Om te reconstrueren wat
Nederlandse bijen voor 1950 aten, onderzochten ze
opgeprikte bijenvrouwtjes in de collecties van natuurhistorische musea. Een deel van die vrouwtjes draagt
in de vacht of aan de pootjes tijdens het leven verzameld stuifmeel met zich mee. Dat schraapten ze met
een pincet voorzichtig af waarna ze het stuifmeel tot
op geslachtsniveau determineerden. Uiteindelijk lukte
het zo van 57 bijensoorten het voorkeursdieet te bepalen. De onderzoekers gebruikten vervolgens gegevens over het voorkomen van bijen en hun waardplanten uit de perioden 1902 tot 1950 en 1975 tot
1999 om populatietrends van bijen en planten tussen
deze perioden te bepalen. Ze zagen dat van de bijen
die achteruit zijn gegaan ook de populaties van voorkeursplanten achteruitgingen. En vice versa: van bijen die zijn vooruitgegaan zijn de waardplanten ook
vooruitgegaan. Die laatste categorie betreft vooral
land- en tuinbouwgewassen, waartoe veel leden van
families als kruisbloemigen en roosachtigen behoren:
bijvoorbeeld koolzaad en mosterd, en aardbei, appel
en peer.

Wat te doen?
De vraag is dus eigenlijk: hoe krijgen we boeren en
tuinders zover dat ze meewerken aan het verbeteren
van de biodiversiteit? Dan moet je te biecht gaan bij
de agrarische natuurverenigingen (ANV’s) en die
richten zich vooral op het laten groeien en bloeien
van akkerranden (Bloeiend Bedrijf, 2015). Voor de komende zes jaar krijgen de Zeeuwse ANV’s 4,4 miljoen Euro subsidie van de EU en de provincie (50/50)
voor het beheer van akkerranden, landschapselementen, botanische weilanden en dijken om met
name de leefomstandigheden van de Zeeuwse boerenlandvogels te verbeteren. Helaas zagen ecologen
indertijd niet zoveel heil in agrarisch natuurbeheer
volgens Benedictus (2001). Des te opmerkelijker is
het dat professor Kleijn de fruittelers nu oproept om
struwelen bij hun boomgaarden te onderhouden,
kortom ecologisch beheerder te worden. Ik vrees dat
de meeste appel- en perentelers daar geen behoefte
aan hebben. Zeker niet als ze het Alterra-rapport
2636 lezen (de Groot et al., 2015). Daarin staat dat
de resultaten van het onderzoek geen eenduidig

beeld geven van het belang van een hoge diversiteit
aan (wilde) bestuivers voor het verhogen van de opbrengst bij appel en blauwe bes. In de appelteelt
werd geen enkele relatie waargenomen tussen opbrengst en het aantal wilde soorten; voor de bessenteelt lijkt de vruchtkwaliteit bij toenemende diversiteit
aan bestuivers eerst toe te nemen, maar bij hogere
diversiteit weer af te nemen. De onderzoekers: “Het
lijkt belangrijk om deze relaties verder te onderzoeken alvorens richting fruittelers de suggestie te wekken dat zij in bedrijfseconomisch opzicht baat hebben bij investeringen gericht op het behoud van een
hoge diversiteit aan wilde bestuivers.” Dat is duidelijke taal. Toch plant een aantal van die appeltelers al
liguster als windscherm en laat dat scherm in bloei
komen. Evenzo laat een aantal al paardenbloemen
en witte klaver in de grasstroken tot bloei komen en
sommigen doen mee met het aanleggen van akkerranden. Maar verder hebben ze geen behoefte aan
verbetering van de bestuiving. Slechts een deel van
de appel- en perentelers huurt honingbijvolken, maar
meer als verzekeringspremie. De rest huurt liever
geen volken om later niet teveel zetting te krijgen met
als gevolg het moeten dunnen omdat anders de
vruchten te klein blijven. Daarentegen huren telers
van kersen, aardbeien, blauwe bessen, bramen en
frambozen wel allemaal bijenvolken. Bij die gewassen is een maximale bestuiving gewenst, omdat iedere vrucht ﬁnancieel meetelt. Honingbijvolken huren
is in dat geval goedkoper dan struwelen onderhouden en dat is belangrijk bij een economische bedrijfsvoering.
Zie voor de literatuurlijst www.bijenhouders.nl
> actueel en media > tijdschrift Bijenhouden >
aanvulling december 2015.
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vraag is natuurlijk of het met die bestuiving wel zo
slecht gesteld is. Het aantal wilde bestuivers van landen tuinbouwgewassen deelt namelijk niet in de malaise van achteruitgang volgens Scheper et al. (2014).
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