Resultaten van de enquête over
wintersterfte 2019-2020 (1)
Tekst Bram Cornelissen en Jolanda Tom

Al 14 jaar op rij wordt jaarlijks de wintersterfte-enquête in opdracht van het ministerie van LNV
gehouden, sinds 2018 uitgevoerd door Bijen@wur. Daarbij vragen we niet alleen naar de wintersterfte, maar ook naar mogelijke onderliggende factoren en informatie over de bijenhouderij.
Zo krijgen we jaar op jaar een beeld van wat er speelt en kunnen we kijken naar trends.

Van groot belang is dat de Nederlandse bijenhouder
massaal meedoet aan de enquête! In geen enkel land ligt
het percentage bijenhouders dat meedoet zo hoog als in
Nederland. In dit artikel in twee delen (in de volgende editie
van Bijenhouden het tweede deel) schetsen we de achtergrond bij het proces hoe we zo'n enquête tot uitvoer
brengen en staan we stil bij de belangrijkste bevindingen.

Hoe houd je een wintersterfte-enquête?
Er zijn vele manieren waarop je de wintersterfte zou
kunnen peilen. Het meest zuivere is een aselecte steekproef van een representatief deel van de bijenhouders. Dan
zou uit de totaalpopulatie van bijenhouders willekeurig een
aantal individuen geselecteerd worden, die dan gericht
ondervraagd kunnen worden. Idealiter zou je dan ook van
een zo groot mogelijk deel (liefst 100%) van de geselecteerden een antwoord krijgen. Hier kleven wel een aantal
voorwaarden aan. De populatie (bijenhouders) moet in
kaart gebracht zijn, bijvoorbeeld door een registratieplicht,
omdat je anders niet weet of je steekproef representatief is.
Ook heeft het waarschijnlijk geen zin om al te veel vragen
te stellen, omdat men dan minder bereid is om deel te
nemen.
Een andere optie die tegenwoordig veel gebruikt wordt is
een online enquête. De voordelen zijn duidelijk. Het is
mogelijk om een grote groep ineens aan te schrijven en te
bevragen. Het totaal aantal responsen is dan meestal groter
dan wanneer je een gerichte steekproef doet, maar het percentage responsen is lager. In de regel is het zo dat bij een

hoge respons de bevindingen van een online enquête dicht
bij de waarheid komen, maar het is niet met dezelfde
zekerheid te zeggen als bij een aselecte steekproef.
De wintersterfte-enquête zoals we die nu uitvoeren is
online en wordt verstuurd naar de leden van de twee grote
bijenhoudersverenigingen (NBV en Imkers Nederland) en
naar de leden van de BD-imkers. Deze werkwijze is ook
toegepast bij het eerdere bijensurveillanceprogramma.
Voordat de enquête wordt verstuurd, moet er een hoop
gebeuren. Gelukkig doen we dat niet alleen.
Ten eerste werken we samen met de COLOSS-monitoringwerkgroep. Dit is een internationale groep wetenschappers
uit meer dan 35 landen die afspreken welke vragen aan
bijenhouders gesteld worden. In grote lijnen zijn de vragen
ieder jaar hetzelfde om de continuïteit te bewaren. Je kunt
uiteraard wel vragen toevoegen die je als land belangrijk
vindt. Zo voegen wij vragen toe over de honingopbrengst
en economische aspecten van het bijenhouden. De resultaten van dit deel van de enquête worden jaarlijks in een
wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd (Gray e.a., 2020).

online infrastructuur van onze zuiderburen gebruik kunnen
maken.

Afgelopen jaar was de enquête vanaf 13 april tot 1 mei 2020
open voor deelname. Daarna volgden twee hectische
weken. In totaal ontvingen we 4.113 responsen, waarvan
bijna de helft bestond uit dubbele of lege enquêtes die we
uit de lijst moesten halen. Dat is veelal handwerk en het
kost aardig wat tijd om dit proces zorgvuldig uit te voeren.
Daarnaast zaten er zo’n 25 enthousiaste bijenhouders uit
omringende landen bij, die graag hun resultaten bij de
Nederlandse telden. Helaas moesten we deze responsen
ook weglaten. Ook bijenhouders zonder bijenvolken
werden uit de analyse gelaten. Al met al kwamen we uiteindelijk op 2.343 bruikbare responsen voor het berekenen van
een wintersterftepercentage.

Wintersterfte
Op 15 mei 2020 ging het nieuwsbericht over de wintersterfte uit, die dat jaar op 13% lag. Dat is hoger dan in het
jaar ervoor, maar de uitschieters van vóór 2013 worden bij
lange na niet gehaald. Gekeken naar het vijfjarig gemiddelde lijkt de wintersterfte te stabiliseren ergens rond de
11 à 12% (figuur 1). Zo’n 61% van de respondenten geeft aan
geen wintersterfte te hebben. Dit is iets lager dan vorig jaar,
toen 69% van de respondenten aangaf geen wintersterfte te
hebben.

Basisgetallen bijenhouderij

2005 tot 2020. De blauwe lijn geeft
het vijfjarig gemiddelde weer op
basis van voorgaande jaren.
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Aantal bijenvolken per bijenhouder

8,2

Geschatte aantal bijenhouders

10.805

Geschatte aantal bijenvolken in Nederland

79.800

Percentage bijenhouders met 1 bijenstand

59%

Gemiddelde leeftijd van de Nederlandse
bijenhouder

60 jaar

Aantal jaren ervaring

16 jaar

Percentage bijenhouders dat (deels) afhankelijk
is van bijenhouden voor hun inkomen

2%

Gemiddelde honingopbrengst per bijenvolk

8,14 kg

Geschatte totale honingopbrengst in Nederland

649.893 kg

Mediaan vraagprijs bloemenhoning

€ 9 – 12 / kg

Gemiddelde productiekosten per bijenhouder

€ 522

Percentage bijenhouders die reizen met hun
bijen

26%

jaren ervaring en het antwoord is 200, dan laten we dit antwoord uit de analyse.
Gemiddeld genomen hebben bijenhouders in Nederland
8 bijenvolken (peiling najaar 2019), hetgeen in lijn is met de
voorgaande jaren. Meer dan de helft van de respondenten
(57%) gaf aan 1 tot 5 bijenvolken te hebben en slechts 0,3%
had er meer dan 100. Op basis van deze gegevens kunnen
we bij benadering berekenen dat er in 2019 ongeveer
79.800 bijenvolken in Nederland waren, 5.000 bijenvolken
meer dan de schatting van het jaar ervoor. De verklaring ligt
in de toename van het aantal bijenhouders. De meeste respondenten (59%) geven aan één bijenstand te hebben en
zo’n 21% heeft er twee.
Dit jaar vroegen we ook nog wat extra informatie van de
bijenhouders, namelijk hoe oud bent u en hoe lang houdt u
al bijen? De gemiddelde leeftijd van de respondenten was
60 jaar en gemiddeld genomen hadden ze zo’n 16 jaar
ervaring. In 1994 was de gemiddelde leeftijd nog 53 jaar en
had men 18 jaar ervaring (van Aalst, 1994). Ook vroegen we
de bijenhouders of ze voor hun broodwinning (deels) afhankelijk waren van bijen. Twee procent van de bijenhouders gaf aan (een deel) van hun inkomen uit bijenhouden te
halen. Het overgrote deel van de respondenten is dus
hobbymatig bezig met honingbijen.

Wintersterfte. Foto Bram Cornelissen

ten wintersterfte over de periode

over 2019. De antwoorden geven de gemiddelde waarden weer tenzij
anders vermeld.

Ten derde werken we met de bijenhouders samen. We
stemmen met de verenigingen en organisaties af wat de
beste timing is om de enquête uit te sturen en maken
gebruik van het wijde netwerk om de enquête op zoveel
mogelijk virtuele deurmatten te laten belanden. Belangrijker
nog zijn de bijenhouders die de enquête invullen. Zij
leveren de gegevens die nodig zijn om tot resultaat te
komen.

Ten tweede werken we samen met Honeybee Valley van de
Universiteit van Gent. In de groep van professor Dirk de
Graaf zijn zeer bekwame collega’s actief, waarmee we
kunnen discussiëren over het proces en de inhoud. Daarnaast zorgt de vergelijking tussen de aanpak en resultaten
in België en Nederland voor een vriendschappelijke wedstrijd die altijd gelijk eindigt, omdat we toch vooral voor
hetzelfde team spelen. Belangrijk is ook dat we van de

Figuur 1. Overzicht van de geme-

Tabel 1. Basisgetallen van de bijenhouderij op basis van de enquête

Vervolgens bekijken we de gegevens die betrekking hebben
op de demografische en economische achtergrond van de
bijenhouderij. Hiervoor gebruiken we zoveel mogelijk
beschikbare informatie en geldt eigenlijk dat we − behalve
de eerdere schifting op dubbele en lege responsen − alleen
de zeer afwijkende gegevens, ofwel uitschieters, uit de data
laten. Als we bijvoorbeeld gevraagd hebben naar het aantal

Net als vorig jaar vroegen we dit jaar ook wat de honingopbrengst was. In totaal reageerden 1.652 respondenten op
deze vraag, waarvan er 244 (15%) aangaven geen honing
geoogst te hebben. De totale gerapporteerde honingopbrengst was 154.056 kg, hetgeen omgerekend 8 kg per
volk bedraagt, terwijl in 2018 13 kg per bijenvolk werd
geoogst. Als we dit getal vertalen naar de totale honingopbrengst in Nederland dan komen we op een geschatte
hoeveelheid van 649.893 kg. Dit is aanzienlijk minder dan
in 2018, toen de totale honingoogst geschat werd op
990.067 kg. Een verklaring hiervoor is niet direct te geven,
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Bloembezoek bij peer is te
verbeteren door honingbijen
te manipuleren

maar in beginsel moet gedacht worden aan de beschikbaarheid van voedselbronnen.
Op de vraag wat de respondenten vragen voor een kilo
bloemenhoning, komen altijd zeer uiteenlopende antwoorden. Vorig jaar bleek dat velen de vraag verkeerd interpreteerden en de prijs voor een potje honing gaven. Ook dit
jaar lijkt hier weer sprake van te zijn. Onze inschatting op
basis van de frequentie waarmee de antwoorden voorkomen is dat de prijs tussen de 9 en 12 euro per kg ligt.
De gemiddelde productiekosten per bijenhouder zijn
522 euro en zijn daarmee iets hoger dan het jaar ervoor.
Over het algemeen varieert dit enorm per bijenhouder per
jaar, omdat soms een grote investering wordt gedaan en
omdat de omvang van het bijenbestand varieert.
In het volgende artikel gaan we in op de resultaten van de
COLOSS-enquête. Begin april 2021 vindt de volgende wintersterfte-enquête plaats. De enquête zal via een nieuwsbrief van de bijenhoudersverenigingen verspreid worden.
We hopen op uw medewerking!

In China worden verreweg de meeste peren geteeld: 16 miljoen ton, ongeveer 25x zo veel
als in Italië, dat de tweede perenproducent van de wereld is met ruim 640 duizend ton
peren per jaar. Ter vergelijking: Nederland produceert jaarlijks ruim 370 duizend ton peren.
De schrik voor elke imker. Foto Bram Cornelissen
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Bestuiversportretten

goed geschoten

Tekst Richard de Bruijn

Deze foto, die ook mooi aansluit bij het artikel Anatomie &
Morfologie in dit nummer, is gemaakt door Jose Madrigal
(50) uit Houston, Texas. Jose maakte ook de foto op deze
cover en die van Bijenhouden 2-2020. Jose is gespecialiseerd in ‘Pollinator Portraits’, portretten van bestuivers. Hij
fotografeert pas vier jaar, waarvan drie jaar gespecialiseerd in
macrofotografie. En met succes! Ondanks zijn fulltimebaan
fotografeert hij in de weekenden wel 20-30 uur, maar hij wil
over twee tot drie jaar alleen nog maar met fotografie bezig
zijn. Jose kan iets wat maar weinig fotografen voor elkaar
krijgen: insecten in hun vlucht fotograferen. Hij fotografeert
bij voorkeur ’s morgens vroeg als het wat koeler is en de
bijen net iets langzamer zijn. Hij heeft hun bewegingen goed
bestudeerd. Wanneer de bijen stuifmeel verzamelen, zweven
ze vaak bij een bloem terwijl zij zich poetsen of hun stuifmeelkorfjes vullen.
Op de inzet ziet u Jose bezig in de Mercer Botanic Gardens
in Houston. Niet echt makkelijk om met zo’n ‘toeter’ de bijen
scherp in beeld te krijgen.
Jose wil beelden maken die anderen inspireren om van deze
dieren te houden: “What we love, we protect!” (we beschermen waar we van houden). Zijn foto’s zijn te bewonderen op
internet:
• Facebook: Pollinator Portraits by J. Madrigal
• Instagram: jmad_images
• Website: www.pollinatorportraits.com

Jose Madrigal in actie. Foto Christy Jones
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Tekst Henk van der Scheer

Eén van de belangrijkste perenrassen
in China is de chinapeer (Pyrus bretschneideri), een soort die met name
groeit in het noorden van China.
De vruchten zijn sappig met een wit
vruchtvlees en ze smaken zoet.
De soort is zelfincompatibel, dat wil
zeggen dat bloemen bestoven moeten
worden door stuifmeel van een andere
soort; kruisbestuiving dus. Desalniettemin is ook beschreven dat een beperkte
overdracht van stuifmeel wel eens de
oorzaak zou kunnen zijn van een
slechte vruchtzetting. Chinese onderzoekers wilden daar wel eens het fijne
van weten (Gemeda e.a., 2018).
In 2016 en 2017 werden in een perenboomgaard in het gebied rondom Yuncheng in de provincie Shanxi proeven
gedaan met honingbijvolken om te zien
of het bloembezoek verbeterd kon
worden en daarmee ook de bestuiving.
In het midden van een 6,5 hectare
grote perenboomgaard werden eind
maart 30 volken geplaatst, waarvan er
uiteindelijk 20 werden gebruikt in het
onderzoek. Elk proefvolk omvatte ruim
8.000 honingbijen in een Langstrothkast met twee ramen broed, twee
ramen met heel weinig stuifmeel en
nectar, aangevuld met ramen kunstraat.
In beide jaren werden in de bloei vier
behandelingen uitgevoerd bij elk van vijf
volken.
Die behandelingen omvatten:
1. a
 fvangen van stuifmeel bij terugkerende werksters met behulp van
stuifmeelvallen (de maatregel bleek
voor ongeveer 70% effectief),
2. a
 fvangen van stuifmeel en dagelijks
voeren in de kast met 200 ml suikerwater (50% suiker in water),
3. dagelijks voeren in de kast met
200 ml suikerwater,
4. onbehandeld (geen stuifmeel afvangen en niet voeren met suikerwater).

Tijdens de proef werd met behulp van
een videocamera dagelijks negen keer
geteld hoeveel werksters in een tijdsbestek van 5 minuten terugkeerden met
stuifmeel aan de achterpoten. Ook
werd het gewicht bepaald van de stuifmeelklompjes die dagelijks werden binnengebracht. Verder werd er elke dag
een monster van 5 g stuifmeel onderzocht op herkomst (peer, perzik, paardenbloem en ‘overig’). De resultaten gaven
duidelijk aan dat door de behandelingen de gemiddelde dagelijkse oogst
aan stuifmeel steeg: onbehandeld (8,7
g), alleen suikerwater (12,85 g), stuifmeel afvangen (16,4 g) en de gecombineerde behandeling (19,4 g). Op dag 1
kwam er ook nog 15% paardenbloemstuifmeel, 9% perzikstuifmeel en 1%
andersoortig stuifmeel binnen. De volgende dagen nam de hoeveelheid stuifmeel van andere soorten dan peer af
tot minder dan 10%. De onderzoekers
nemen aan dat door de verbetering van
het foerageren van stuifmeel op peer
ook de bestuiving wel verbeterd zal zijn.
Ze bevelen hun behandelingen dan ook
aan bij de perentelers.
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Vruchten chinapeer. Foto Shutterstock

Bloei chinapeer (Pyrus bretschneideri). Foto Nancy Ayumi Kunihiro
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