
vorige pagina <  > volgende pagina         1 : 23print paginavolledig schermnbvamstelland.nl inhoudspagina

  Verenigingsnieuws
 
 2 Van de redactie
 3 Van het bestuur

  Bij Zaken

 4 Twee weten meer dan één
 6 Bijenkasten verplaatsen
 7 Bezoek aan de golfbaan
 9 Neonicotinoïden en bijen-sterfte, 
  stand van zaken
 11 Onze Bijen, de Flora en het Weer
 12 Afwijkend bijengedrag
 13 Het wordt stil in de bijenkast;
  De wetenschap over bijensterfte
 19 Hongerklop
 22 Agenda
 23 Colofon

NEDERLANDSE
BIJENHOUDERSVERENIGING

AMSTELLAND

Inhoud

Bij Praten
nummer 129  september 2013 JAARGANG 35

www.nbvamstelland.nl


vorige pagina <  > volgende pagina         2 : 23print paginavolledig schermnbvamstelland.nl inhoudspagina

Van de redactie 
Er ligt weer een nieuwe BIJ 
PRATEN voor u. Het mei nummer 
is niet verschenen aangezien er 
nauwelijks kopij was, maar nu  
aan het eind van het bijenseizoen 
is er genoeg stof tot bijpraten. 

Alleen ontbrak bij verschillende mensen  
de tijd om het op te schrijven. Doe het  
wel in de komende tijd want de redactie is 
blij met uw verhaal en anderen kunnen er  
kennis van nemen en mogelijk van leren. 
Naast de op handen zijnde activiteiten 
van het bestuur zoals de afsluiting van 
het seizoen met diploma uitreiking en 
een honingkeuring, leest u ook het een en 
ander over bijenonderzoek en de discussie 
over neonicotinoïden.  
Ons medelid Tjeerd Blacquiêre is hierbij 
nauw betrokken. Een discussie waarin 
niet in de eerste plaats feiten, maar vooral 
meningen en emoties een rol spelen. 
Oppassen dat onze liefde voor de imkerij 
niet overgaat in een soort fanatisme, 
waarbij we de realiteit uit het oog 
verliezen. 
Ook dit bijenseizoen verliep weer anders 
dan voorgaanden, maar we hadden in ieder 
geval een mooie zomer en de redactie 
hoopt dat u daarin erg genoten hebt van 
uw nijvere bijen.

Cor Vonk Noordergraaf

Verenigingsnieuws
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Door de leden-administratie los te koppelen van  
de secretaris (niet persé een bestuurslid), extra 
commissies en een herverdeling van taken, denken 
we te bereiken dat we meer vrijwilligers kunnen 
inschakelen die gemotiveerd iets voor de vereniging 
kunnen doen. Hierdoor willen we een zwaar taken- 
pakket voor enkelen vermijden. Het is onze bedoeling 
voor het eind van het bijenseizoen e.e.a. op papier  
te verspreiden en te starten met het werven van 
vrijwilligers.

Het eind van het bijenseizoen sluiten we af op  
5 oktober, traditioneel met uitreiking van diploma’s 
aan geslaagde cursisten, versnaperingen en 
gezelligheid. Ook wordt er dit jaar een honingkeuring 
georganiseerd aan het eind van het seizoen, het kan u 
niet zijn ontgaan! Zorg ervoor dat u niet al uw honing 
weggeeft of verkoopt, u krijgt de gekeurde potjes 
retour dus weggeven kan daarna alsnog. Bent u niet 
in de gelegenheid zelf de potjes in te leveren of op  
5 oktober langs te komen, dan kunnen we vast iets 
voor u regelen! Laat het Henk even weten.
 

Het beheer van de NBV Amstelland website is 
overgedragen van Huib Koel naar Erik van Rosmalen. 
Wij danken Huib heel hartelijk voor al zijn tijd en 
energie die hij in het opzetten en onderhouden van 
onze huidige website heeft gestoken!!! Half september 
zal gestart worden met besprekingen over verdere 
wensen en mogelijkheden mbt de website.  
We zouden het op prijs stellen als u uw suggesties 
naar Henk mailt, voor zover u deze niet in de enquête 
hebt doorgegeven.
De enquête is intussen door 68 mensen ingevuld en 
analyse van resultaten is gestart. Na augustus zult u 
meer hierover horen. De leden die niet gereageerd 
hebben zullen alsnog benaderd worden en nieuwe 
leden zullen in het vervolg een vergelijkbare enquête 
voorgelegd krijgen.
Cor is gestart met de voorbereidingen voor het 
winter-programma en zal hierover berichten. 

Terwijl ik dit schrijf, ben ik op vakantie in Maleisië. 
Daar heb ik de Trigona Bee bewonderd die (naast een 
Italiaanse soort) door imkers gehouden wordt in 
stukken boomstam. Ze worden ook in kasten 
gehouden voor gemak van honingwinning waar ze 
zelf een vlieggat aanleggen van klei/zand. Ze zien er 
heel anders uit dan ‘onze’ bijen en hebben geen angel 
maar ze schijnen wel te kunnen bijten. Zou dit 
positief nieuws zijn voor de allergische imkers??

Simone van de Graaf

Van het bestuur

Trigona fulviventris

Nestingang Trigona bij

Voor de vakantie heeft het bestuur meerdere vergaderingen 
gewijd aan het in meer detail beschrijven van onze organisatie 
en de taken die daarbij horen. Henk heeft aangekondigd als 
bestuurslid te willen terugtreden en we weten allemaal dat  
er veel verenigingszaken en -taken op zijn bordje liggen.  
We vinden het belangrijk alles voor iedereen inzichtelijk te 
maken en zijn uitgegaan van de ideale situatie dat we geen 
gebrek aan mensen voor verenigingstaken hebben. 
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De belangstelling voor het imkeren is bij zijn vrouw 
Anke begonnen. Toen het jonge echtpaar Blacquiere 
voor Tjeerds promotieonderzoek gedurende enkele 
zomers in Oostvoorne vertoefde, hielp Anke de 
vrouw van een collega bij het imkeren. De vonk 
sloeg over, zelf wilde ze ook bijen houden. Ze volgde 
daartoe in Groningen de beginnerscursus, Tjeerd 
timmerde een kast en deze kwam gevuld met bijen in 
hun grote tuin in Eelde te staan. De taak van Tjeerd 
was af en toe een zwerm scheppen en daarvoor 
kasten en raampjes timmeren. Toen Tjeerd na zijn 
promotie een baan kreeg in het bloementeelt onder- 
zoek op het Proefstation in Aalsmeer, betekende dat 
verhuizen. Verkassen naar het westen betekende 
afscheid nemen van hun grote tuin. Dat deed Anke 
besluiten te stoppen met imkeren, maar Tjeerd die 
zijn tuin en daarmee zijn hobby, tuinieren kwijt 
raakte, wilde niet ook het imkeren loslaten en nam 
het over. Daar er voorlopig geen huis in Aalsmeer 
klaar stond, bivakkeerde Tjeerd in de week in het 

klooster en ging hij de weekenden naar het hoge 
noorden. De bijen kwamen echter alvast bij het 
klooster te staan. Daarna zijn ze naar verschillende 
locaties verhuisd. Ook nu staan ze niet bij hun 
woning in Aalsmeer maar op twee locaties in de 
omgeving. Zo kregen de bijen een plaats in Tjeerd 
zijn leven. 

Extensief  imkeren 
Toen door veranderingen in het onderzoek en 
reorganisatie, Tjeerd een richting in gestuurd werd 
die zijn eigenlijke belangstelling niet had, heeft hij 
gesolliciteerd naar zijn huidige functie bij het 
bijenonderzoek, eerst op de Ambrosiushoeve en nu 
in Wageningen.
Op dit moment heeft Tjeerd drie volken, maar als 

Bij Zaken

Tjeerd Blacquière Cor Vonk Noordergraaf

Twee weten meer dan één: 
Tjeerd Blacquière

Tjeerd studeerde biologie en promoveerde aan de universiteit 
van Groningen op een botanisch onderwerp. Zijn belangstelling 
voor planten was groter dan die voor insecten. Toch werd 
imkeren zijn hobby en kwam hij mede daardoor in zijn huidige 
functie terecht. Als senior onderzoeker geeft hij leiding aan 
het bijenonderzoek bij Plant Research International, onderdeel 
van Universiteit & Onderzoek van Wageningen (WUR). 
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tijd en gelegenheid aanwezig zijn zou hij die graag 
uitbreiden tot ca. tien. Ze behoren niet tot een 
bepaald ras. Tjeerd is er voorstander van een zo 
breed mogelijk genetische variatie te behouden. 
Aangezien hij een drukke taak heeft en bovendien 
twee werkplekken: Aalsmeer en Wageningen, is zijn 
wijze van imkeren extensief. In het verleden trok hij 
met de bijen naar het fruit en de linden, maar nu 
blijven ze op dezelfde plaats staan. Zwermen 
probeert hij te voorkomen door het maken van 
vegers. In zijn vrije tijd geniet hij van de imkerij als 
hobby, niet als onderzoeker die allerlei nieuwe 
snufjes uit de wetenschap wil uit proberen of 
toepassen. 

Opgesloten moer
Uiteraard kom je zo bij varroa-bestrijding, 
verdwijnziekte, neonicotinoïden. Onderwerpen die 
in zijn werk een belangrijke rol spelen. Uiteraard 
hebben we daar uitgebreid over gesproken, maar dat 
valt buiten dit artikel. De varroa in zijn eigen bijen 
bestrijdt Tjeerd het liefst met oxaalzuur: sproeien of 
druppelen. Soms mierenzuur, maar liever niet, want 
dat is gevaarlijker om mee te werken. Hij probeert 
nu een nieuwe methode uit, begin augustus sluit hij 
de moer op in een kooitje en hangt haar zo 
gedurende drie weken in het volk. Tijdens die weken 
worden er geen eitjes gelegd en loopt het aanwezige 
broed uit. Door het volk daarna met oxaalzuur te 
druppelen kun je de aanwezige mijten bestrijden. 
Dus een soortgelijke methode als bij het maken van 
een kunstzwerm in het voorjaar, wanneer je dit ook 
kan doen voor de nieuwe moer aan de leg is. Tot nu 
toe is niet gebleken dat het opsluiten van de moer 
nadelige gevolgen zou hebben en de ontwikkeling 
van winterbijen gaat hierna gewoon door. Tot nu toe 
heeft hij geen problemen met de verdwijnziekte. Uit 
enquête gegevens blijkt dat 70% van de imkers niet 
of nauwelijks te maken heeft met wintersterfte. De 
vraag blijft of een groot deel van de problemen toch 

niet samenhangen met een minder goede 
varroabestrijding en andere ziekten. Op mijn vraag 
of er vanuit het onderzoek enig zicht is op nieuwe 
bestrijdings-mogelijkheden in de komende jaren, 
geeft hij aan dat er op dit moment geen nieuwe 
middelen aan zitten te komen. In Duitsland wordt 
wel gezocht naar mogelijkheden om herbesmetting 
met varroa door het vervliegen te voorkomen. 
Vooral in de nazomer blijken vrij veel bijen van het 
ene volk naar een ander volk te trekken. 
Tjeerd ziet op korte termijn geen belangrijke nieuwe 
ontwikkelingen binnen de imkerij ontstaan. Het zal 
zich in ons land toch grotendeels binnen de 
hobbysfeer blijven bewegen. De beste reclame die 
we kunnen bedrijven is ons positief opstellen over 
het imkeren en dat ook uit te stralen.
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Op de plek waar ze naar toe 
moesten zou de andere 
morgen iemand uit die 

omgeving mij helpen om de kasten 
op hun plaats te zetten. Toen ik bij 
de kasten aankwam, zaten bij de 
ene kast alleen bijen op de vlieg-
plank en bij de andere hing er onder 
de vlieg- plank nog een baard.  
Met nevelen trokken de meeste 
bijen vrij snel naar binnen. Na het 
afsluiten en het aanbrengen van  
de reisriemen heb ik de kasten in 
de auto getild en ben naar huis 
gereden. Aan de gaasbodem 
hingen nog wat bijen en er vlogen 
er wel enkele in de auto, maar die 
vormden geen probleem. Gezien 
de hoge nachttemperatuur besloot 
ik de auto op slot buiten te laten 
staan met de ramen op een kier. 
Toen ik de andere morgen bij de 

auto kwam, schrok ik, want er 
zaten honderden bijen tegen de 
ramen en de buitenkant van één 
kast zag zwart van de bijen. Wat 
nu te doen? Eerst maar eten en 
ondertussen bedenken wat een 
mogelijke oplossing zou zijn. Mijn 
conclusie was uiteindelijk, de kast 
op de stand thuis neerzetten en 
dan maar met één kast naar de 
reuzenbalsemien. Om nu nog een 
kast van thuis te sluiten om mee te 
nemen leek mij geen goed idee, 
daar de bijen al volop vlogen. In 
imkerpak met handschoenen de 
kast uit de auto gehaald en op de 
stand gezet. In en om de auto 
bleven echter nog honderden bijen 
vliegen en er kropen er ook nog 
een heleboel in de auto rond. Met 
gedeeltelijk open achterramen ben 
ik gaan rijden. Onderweg driemaal 

gestopt om de achterklep open te 
doen om bijen te laten wegvliegen. 
Zo kwam ik uiteindelijk nagenoeg 
zonder los vliegende bijen op de 
plaats van bestemming en hebben 
we daar de andere kast geplaatst. 
De les voor mij was dat als je bijen 
in een gesloten kast hebt, zeker bij 
warm weer, er geen enkel gaatje 
mag zijn, waar een bij door kan. 
Bij transport en vooral bij warmte 
zullen ze alles naspeuren om een 
uitweg te zoeken. Achteraf bleek 
dat het dak van de kast wat ruim 
was. Bij het in de auto zetten wat 
ik alleen moest doen, moet de 
dekplank boven de honingkamer 
iets verschoven zijn. Hierdoor is 
een kleine opening ontstaan. 
Gedreven door de warmte in de 
kast is een groot aantal bijen door 
dit gaatje naar buiten gekropen.

Bijenkasten verplaatsen

Uitgerekend op de warmste dag van de zomer had ik afgesproken om 
twee spaarkasten met bijen van een perceel bladrammenas te verplaatsen 
naar een gebied met reuzenbalsemien. Om half tien’s avonds ging ik van 
huis om te zien of ik de bijen in de kast kon krijgen en vervolgens de 
kasten achter in de auto. Dit moest ik alleen doen want de boer bij wie ze 
stonden, was met vakantie en degenen die mij anders helpen eveneens. 

Cor Vonk Noordergraaf
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Vanaf het begin is er in het bestuur van onze 
vereniging enige discussie geweest over het wel en 
wee van de eventuele aanleg. Afgezien van allerlei 
landschappelijke vraagstukken was echter duidelijk 
dat ook de aanleg van een golfbaan een gunstig effect 
kan hebben op het biotoop voor onze bijen, mits er 
bij het beplantingsplan voldoende rekening gehouden 
zou worden met de aanplant van drachtplanten. In 
het overleg met de heer Loogman bleek dat er bij 
hem grote bereidheid was om mee te denken. Enkele 
betrokken leden hebben daarop een drachtplantenlijst 
samengesteld en overhandigd.
Helaas hebben we niet vooraf inzage gekregen in het 
beplantingsplan, dus is het bestuur erg nieuwsgierig 
hoe het nu geworden is en of onze bijen daar een 
nieuw foerageergebied hebben ontdekt.
Na het afstemmen van de agenda’s binnen het 
bestuur en enkele meedenkers hebben Henk Kooij, 
Mariet Neleman, Ben Engelen, Jan Westerhof, en 
Klaas van der Lee op uitnodiging van de heer Loogman 

een bezoekje gebracht aan het nieuwe complex.
Na een korte inleiding zijn we in twee elektrische 
golfkarretjes rondgereden. Alleen Mariet heeft in het 
verleden gespeeld, ik zelf ben nooit op een golfterrein 
rondgeleid. De anderen zijn eveneens leken op dit 
gebied, maar gelukkig niet op het gebied van 
drachtplanten.
Wat opvalt is dat het terrein veel groter is dan ik had 
verondersteld, ruim 20 ha., met 9 holes (A status). 
Behalve de baan is er een gezellig restaurant, 
Brasserie 10, dat ook voor niet golfers toegankelijk is. 
Verder zijn er vanzelfsprekend allerlei faciliteiten 
voor het golfen zelf.

Want de beplanting betreft is er een aantal zones te 
onderscheiden.
De putplaats rond de hole, zeer kort geschoren gras 
(3 x per week), dus oninteressant voor bijen en dus 
ook geen hinder voor spelers. 
Daarom heen de green, eveneens gras maar minder 

De recent aangelegde golfbaan, vlak ten zuiden 
van ons Bijenpark in de Bovenkerker polder, 
is ontwikkeld door Loogman Vastgoed B.V. In 
2008 is de bouwaanvraag ingediend. In 2009 
is B en W akkoord gegaan met de aanleg en 
bouw. Na een vrij lange bezwaarprocedure 
is uiteindelijk in 2012 goedkeuring verleend, 
waarna de aanleg en bouw is gestart. De 
Stichting Beschermers Amstelland was vanaf 
het begin af aan de grote tegenstander, maar  
is in het ongelijk gesteld.

Klaas van der Lee

Bezoek aan de golfbaan
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kort geschoren, ook niet interessant voor ons, 
afgezien een enkele madeliefje.
Daarbuiten ligt een onregelmatig gevormde zone, 
de rough, van gemengde lage grassen, zaaibloemen 
en overjarige planten, een natuurlijk mengsel dat 
ook in de omgeving voorkomt. Op bepaalde plaatsen 
is de bodem verschraald waardoor de bloeirijkdom 
wat groter kan zijn. Ook zijn hoogteverschillen 
aangebracht en nattere zones aangelegd, wat de 
kans op gevarieerde begroeiing mogelijk maakt.
Deze 3 zones vormen het feitelijke speelveld, 
waarbij ook rekening gehouden moet worden met 
de mogelijkheid van het terugvinden van de ballen.

De rest van het terrein bestaat uit waterpartijen, 
bosschages, boomgroepen en singels.

Afgezien van het water biedt dit deel van het terrein 
meer mogelijkheden voor aanplant van goede 
drachtbronnen. Op dit moment is daar volgens mij 
nog niet optimaal op ingespeeld. Er bloeide veel 
klaver, maar dat gaat verdwijnen. Veel spontane 
opslag zoals wilgenroosje, honingklaver en distels is 
niet ondenkbaar. Het terrein heeft een open karakter 
omdat men gekozen heeft voor een overgang naar 
de agrarische omgeving. En een streekeigen 
sortiment. De boombeplanting is om die reden 
beperkt en zou wat mij betreft aangevuld kunnen 
worden. Wilg en esdoorn  is voldoende aanwezig , 
maar aanplant van verschillende lindesoorten, 
tamme en paardenkastanje, acacia, kersen, e.a. zou 
het gebied verder kunnen verrijken. 
Dit klinkt negatief, maar beplanting en natuurlijke 

begroeiingen heeft tijd nodig. Het terrein is nog 
jong, er is veel goed werk verzet en er zijn volop 
kansen voor verdere ontwikkeling van de 
beplanting. De basis is goed en in de toekomst kan 
waar nodig en mogelijk aanvulling plaats vinden. 
Eerst maar eens zien hoe het terrein er over 3 jaar 
uitziet. Ik zou pleiten voor een jaarlijks rondje op 
het terrein, om te zien of er voor de bijen nog iets 
te verbeteren valt. De bereidheid bij de heer 
Loogman om mee te denken is daarvoor zeker 
aanwezig. 

Dank voor de rondleiding. 

Interesse? Kijk even op de site van de golfbaan 
Amstelveen of ga zelf even kijken.
www.amsteldijk.nl

http://www.amsteldijk.nl/
www.nbvamstelland.nl
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De redactie vroeg mij in een kort 
artikeltje de stand van zaken aan te 
geven rondom de neonicotinoïden 
en hun eventuele rol bij bijensterfte. 

Nu is een ‘stand van zaken’ in een heel snel 
veranderend veld net als een foto van een 
sporter, een momentopname die niet vertelt 
of de sporter gaat winnen of niet, maar 
alleen vertelt wat je ziet als hij langs komt. 
Anderzijds: de sporter beweegt wel, maar het 
veld er omheen is redelijk stabiel. Ook al 
wordt er veel bewogen, de wereld verandert 
niet zo snel als de beweging van de sporter 
suggereert. 

Om te beginnen: neonicotinoïden zijn erg 
giftig voor bijen, daarover geen twijfel. Het 
zijn insecticiden, en bijen zijn insecten. 
Daarin zijn neonicotinoïden niet verschillend 
van andere insecticiden (waar ook even 
giftige bij zitten). Erg selectieve insecticiden, 
die wel de luizen doden maar niet de bijen, 
bestaan nog niet helaas. Het meest selectief 
zijn nog de ‘Bt-toxinen’, gifstoffen afkomstig 
of nagemaakt van de bacterie Bacillus 

thuringiensis, die ze gebruikt om insecten 
(rupsen) te doden. Imkers kunnen Bt inzetten 
tegen wasmotten-rupsen, terwijl er geen 
enkele schade aan bijenlarven ontstaat. Zo 
ver is men helaas nog niet met de chemische 
insecticiden. Er wordt wel naar specifiek 
werkende insecticiden gezocht.

Het tweede belangrijke punt is de  
blootstelling. Een stof kan wel giftig zijn, 
maar als bijen er niet mee in aanraking 
komen, is er niks aan de hand. De vlooien-
band van uw kat of hond bevat bijv. fipronil 
of imidacloprid, maar uw bijen hebben daar 
niks van (tenzij u de kat aait voordat u in de 
bijen gaat werken… — grapje), ze worden 
niet blootgesteld. Bij toepassingen in de land 
en tuinbouw zijn de toelatingen dusdanig 
dat er geen of verwaarloosbare blootstelling 
optreedt. Alleen, wat is verwaarloosbaar? 
Meestal werd aangehouden dat het OK was 
als er geen noemenswaardige sterfte optrad 
in veldproeven. Maar wat als ze wel schade 
doen aan de bijen, maar ze (net) niet 
doden? Wat zijn daarvan de gevolgen?

Dan wordt gesproken van ‘sub-letale’ 
effecten, letterlijk: ‘kleiner dan dodelijk’, 
eigenlijk zouden we beter kunnen spreken 
van niet-letale, niet dodelijke effecten.  
In de oorspronkelijke toelatingsonderzoe-
ken werden zulke effecten nog maar 
mondjesmaat onderzocht. Er is ook nog 
veel discussie welke factoren je dan moet 
onderzoeken: veranderend gedrag, slechte 
oriëntatie, ziektegevoeligheid, enzovoort. 
Voor het toelatingsonderzoek moeten 
daartoe dan ook nog standaard testproto-
collen worden gemaakt.

EFSA neemt het voortouw
In mei 2012 heeft EFSA (EFSA is de Europese 
voedselveiligheidsautoriteit) een rapport 
gepubliceerd over de wetenschap achter de 
toelatingen van pesticiden. Zij constateerden 
dat er nogal wat leemten in de toelatings-
procedures zaten, die risico’s open lieten. 
Vervolgens kwam EFSA in september 2012 
met een voorstel voor een nieuw ‘guidance’ 
document met procedures voor het 
beoordelen van de risico’s van pesticiden 
voor bijen, dat document wordt nu bijge-
steld aan de hand van een inspraakronde. 
In de nieuwe guidance staan diverse 
veranderingen en aanscherpingen van de 
procedures ten opzichte van wat tot nu toe 
werd gebruikt. Zo is er meer aandacht voor 
sub-letale effecten, extra eisen voor onder-
zoek naar langdurige (lage) blootstelling, en 
zijn er aparte procedures voor hommels en 
wilde bijen opgenomen.
Daarnaast heeft EFSA de stand van zaken 
rond drie neonicotinoïden en bijen onder-
zocht (januari 2013) en onlangs ook fipronil 
(een ander omstreden systemisch insecticide). 
EFSA concludeerde dat sommige risico’s van 
nu bestaande toelatingen niet 
uitgesloten zijn, en misschien 
zelfs wel groot zouden kunnen 
zijn. Op grond van deze con-
clusies is een aantal toelatingen 
van een paar neonicotinoïden 
nu tijdelijk opgeschort, het gaat 
dan vooral om toepassingen  
in gewassen die aantrekkelijk 
zijn voor bijen, en om zaden die 
bij het zaaien een groot risico op stofdrift 
geven (dat stof kan op bloeiende planten  
in de omgeving terecht komen).

Neonicotinoïden 
en bijen-sterfte; 
stand van zaken

Tjeerd Blacquière
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Huidig onderzoek
Veel recent onderzoek houdt zich bezig 
met de vragen die EFSA aangaf: sub-letale 
effecten, effect van langdurige chronische 
blootstelling (op bij- en op volksniveau), en 
risico’s voor andere bijen dan honingbijen. 

Sub-letale effecten op thuiskomen van bijen 
(‘homing’). Een paar studies lieten zien dat 
meer bijen niet meer in de kast terugkeerden 
als ze een sub-letale dosis hadden gehad van 
een neonicotinoïde. Echter dit effect trad op 
bij hogere concentraties dan in het veld (in 
nectar) worden aangetroffen.
Effecten op hommels en op hommelvolken: 
recent onderzoek laat zien dat hommels 
gevoeliger zijn voor imidacloprid dan honing- 
bijen. Ander onderzoek toonde dat een paar 
weken blootgestelde hommelvolkjes later 
slechter ontwikkelden, en daardoor ook 
minder koninginnen opleverden. De laatste 
resultaten zijn echter nog niet met echt 
veldonderzoek en echte veldconcentraties 
gedaan.

Er is veel aandacht voor de 
mogelijke verslechtering 
van de ziekteweerstand van 
bijen door langdurige bloot- 
stelling aan lage concentra-
ties neonicotinoïden, maar 
ook andere pesticiden (ook 
anti-schimmel middelen). 
Dit zijn veelal laboratorium 
experimenten.  
Men gebruikt wel lage doses 

van de gifstoffen, maar besmet de bijen met 
super hoge doseringen van de ziekteverwek-
ker, wat vraagtekens zet bij de relevantie van 
deze onderzoeken. Ook zijn de resultaten 

nogal tegenstrijdig (soms zieker, soms juist 
minder ziek). 
Een paar onderzoeken naar langdurige 
blootstelling van hele bijenvolken met lage 
concentraties neonicotinoïden zijn her en 
der gedaan, maar de publicaties zijn nog in 
de maak. 

Relatie met de bijensterfte?
Je kunt ook op een heel andere schaal naar 
de bijensterfte en mogelijke oorzaken 
kijken. In 2012 deden James Cresswell en 
medeauteurs dat via de epidemiologische 
criteria van Hill. Een samenvatting van dat 
stuk heb ik geschreven voor Bijennieuws 
van bijen@wur. http://enews.nieuwskiosk.nl/
more.aspx?e=16586&b=142799&u=$uid$).
Zij concludeerden dat imidacloprid als 
veroorzaker van de sterfte en achteruitgang 
van honingbijen onwaarschijnlijk was, maar 
dat er wel leemten in de kennis zijn. Een 
vergelijkbare studie, onderzocht via ‘causal 
analysis’ met behulp van een groot aantal 
experts de mogelijke rol van allerlei moge-
lijke factoren (39 stuks) op de bijensterfte in 
Californië. Het bleek dat de Varroa-mijt met 
de virussen een waarschijnlijke oorzaak was, 
gebrek aan goede stuifmeelvoeding een 
mogelijke oorzaak, maar neonicotinoïden 
een onwaarschijnlijke (Staveley et al, 2013) 
http://www.tandfonline.com/eprint/R9hBZBEKZz-
3KPJfJawzp/full#.UjRorGROqWU

Dit voorjaar was de bijenvolkssterfte in 
Nederland ongeveer 12%. Dat is mooi laag 
(al twee jaar vooruit op het neonicotinoïden 
moratorium). Maar wat heel opmerkelijk is: 
70% van de imkers had nul % sterfte. Waarom 
zouden hun volken geen last hebben van 

omgevingsfactoren (waaronder gif ) en die 
van de 30% wel?

Multifactorieel
De wintersterfte van bijenvolken is een 
verschijnsel met veel oorzaken, die ook nog 
eens met elkaar samenwerken. Meestal 
wordt het woord multifactorieel gebruikt. 
Natuurlijk is het zo dat onderzoekers niet 
graag een uitspraak doen: dit is het, zo zit 
het. Liever houden ze een slag om de arm, 
en houden in gedachten dat een andere 
factor wie weet OOK nog meedoet. Onder-
zoekers weten uit ervaring dat de meeste 
zaken niet simpel zijn, maar altijd net wat 
ingewikkelder. 
Toch maken ze wel een rangorde in de 
mogelijke oorzaken, de 39 bovengenoemde 
factoren wegen echt niet alle even zwaar. 
We weten van varroa dat het altijd aanwezig 
is, volken besmet en verzwakt, en imkers 
(soms) ontmoedigt. Andere factoren (een 
slecht jaar, weinig stuifmeel, gif enz.) komen 
daar nog bij, en belagen een al door varroa 
verzwakt volk. 
Het is niet genoeg om te roepen dat het 
multifactorieel is. Hoe de factoren samen-
werken en op elkaar inwerken is belangrijk. 
Dat kan alleen uitgezocht worden in multi- 
factoriële experimenten, en dan in ieder geval 
op het niveau van hele bijenvolken. Dat soort 
onderzoek is geen sinecure, maar wel het 
soort werk waar bijen@wur zich op toelegt. 
Natuurlijk beginnen we bij de belangrijkste 
factoren, en natuurlijk is het onmogelijk om 
10 factoren in een proef tegelijk te variëren. 
Dus ook dit onderzoek gebeurt stapje voor 
stapje. Maar het levert uiteindelijk resultaten 
op die ECHT wat zeggen.  

http://enews.nieuwskiosk.nl/more.aspx?e=16586&b=142799&u=$uid$).
http://enews.nieuwskiosk.nl/more.aspx?e=16586&b=142799&u=$uid$).
http://www.tandfonline.com/eprint/R9hBZBEKZz3KPJfJawzp/full#.UjRorGROqWU
http://www.tandfonline.com/eprint/R9hBZBEKZz3KPJfJawzp/full#.UjRorGROqWU
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En, mede dank zij onze inspanningen 
door een goede bestrijding van de 
Varroa-mijt en het degelijk invoeren van 
de volken, hebben de meeste volken het 
wel overleeft. Dan is het afwachten hoe 
de volken zich gaan ontwikkelen. En 
dat is dan weer afhankelijk van goede 
omstandigheden in het voorjaar. Een 
goede Drachtweide en goed Weer. En in 
die samenwerking Bijen, Flora en Weer 
komt wel eens de klad in. En doorgaans 
is het weer de spelbreker. Zoals dit jaar. 
Veel imkers realiseren zich niet dat het 
van belang is dat tijdens de bloei van de 
verschillende planten / bomen een goede 
temperatuur noodzakelijk is voor het 
aantrekken van bestuivende insecten. Zo 
heeft het sneeuwklokje en de crocus een 
temperatuur nodig van ongeveer 9 graden, 
met het voorjaarszonnetje er bij, om stuif-
meel los te laten en nectar te produceren. 
Onze fruitbomen ontwikkelen nectar 
bij een temperatuur van 16 graden. 
Stuifmeel geven zij al af bij een lagere 
temperatuur. Linde en heide doen het 

goed bij een temperatuur van boven de 
20 graden. Het produceren van nectar is 
belangrijk voor de bloem, want  door het 
verspreiden van de geur van de bloesem 
worden insecten aangetrokken. Bij lage 
temperaturen geeft de bloesem weinig of 
geen nectar en zal een goede bestuiving 
achter wege blijven. En onze bijen kunnen 
geen voorraad aanleggen. Dit voorjaar gaf 
een grillig beeld van temperaturen weer. 
Af en toe een paar warme dagen en dan 
weer kouder. De bijen konden in die paar 
warme dagen een voorraadje nectar en 
stuifmeel opslaan. Maar gebruikten dat 
ook weer snel op toen het kouder werd.  
Ze gebruiken eerst het verse materiaal 
op en beginnen dan aan de bestaande 
voorraad. Kleine volken konden op die 
manier ter nauwer nood het vege lijf 
redden. Toch hebben een groot aantal 
kleinere volken het loodje gelegd. Immers, 
ze moeten het broed warm houden en 
voedsel halen. Als er te weinig haalbijen 
zijn, raakt de voorraad voedsel snel op. 
Menig imker heeft de dode bijen met de 
kop in de raat aangetroffen, terwijl op 
enkele centimeters daarvan voldoende 
voedsel aanwezig was. Die “koude brug” 
konden ze niet overbruggen.  De grotere 
volken hadden voldoende haalbijen om 
de voedsel voorraad op peil te houden. 
Deze, voor de bijen slechte periode, 
duurde ongeveer tot de bloei van de 
lindebomen. Het weer sloeg om en we 

kregen zomerse temperaturen. Eindelijk 
konden bijen naar hartenlust voorraden 
opslaan. En veel imkers zagen de raten 
volkomen met honing. Eindelijk !!! Als we 
terug kijken naar verleden jaar was het de 
omgekeerde wereld. Niet dat het voorjaar 
toen overweldigend was. Maar wel dat 
het weer in juni omsloeg en kouder werd. 
Tot een eind in augustus hadden we koud 
en slecht weer. Geen lindehoning dus. 
Hieruit blijkt hoe de natuur afhankelijk 
is van het weer. Slecht weer, geen goede 
bestuiving, slechte vruchtzetting, 
kwijnende bijenvolken en geen honing. 
Gelukkig kunnen we het weer niet naar 
onze hand zetten, want dan was het nooit 
goed. Ik heb met bovenstaande willen 
aangeven dat we als bijenhouder alert 
moeten zijn op de omstandigheden en 
indien nodig, tijdig moeten ingrijpen om 
onze bijtjes “bij te staan” in slechte tijden. 
Af en toe een blik werpen op de voorraad 
voedsel is dan wel noodzakelijk.

Het bijenhouden kan zo vreselijk 
mooi zijn. Maar ook vreselijk 
gecompliceerd. In de maanden 
februari / maart wachten we met 
spanning af hoe de volken de 
winter overleeft hebben. 

Henk Kooij

Onze Bijen, de Flora en het Weer
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De ramen in de honingkamer waren bijna allemaal behoorlijk met 
nectar gevuld op twee ramen na, die waren leeg. Wat bleek de bijen 
hadden deze ramen uitgebouwd met darrenraat. Voor zover ik nog 
ramen heb met uitgebouwde honingraat van het voorgaande jaar 
hang ik die in de honingkamer met daartussen nieuwe ramen om 
zoveel mogelijk spekraat te voorkomen. In dit geval waren het ramen 
met een smal randje raad bovenin die ze uit moeten bouwen. Het 
bleek dat ze dit gedaan hadden met darrenraat. Toen ik nog beter 
keek, zag ik dat het geen lege ramen waren maar dat er klein larfjes in 
zaten. Allereerst dacht ik dat het volk misschien darrenbroedig was 
geworden. Alle cellen waren echter prachtig gevuld met larfjes van 
dezelfde grootte. Alleen bij het ene raam waren ze iets groter dan bij 
het andere. Zo voor nagenoeg 100% en regelmatig belegd kun je al-
leen van een moer verwachten. Er lag echter een moerrooster tussen 
de bovenste broedkamer en de honingkamer, dus hoe kan die moer 
nu in de honingkamer komen?
Bij verdere controle van de kast trof ik de gemerkte moer in de onderste 
broedkamer aan. Dus de moer heeft blijkbaar gelegenheid gezien om 
langs of via het rooster naar de honingkamer te gaan, daar twee met 
darrencellen gebouwde ramen te beleggen en vervolgens weer naar 
de broedkamers terug te keren. Bij de andere ramen in de honingka-
mer geen spoor van darrencellen of darrenbroed te vinden. De grote 
vraag voor mij is: hoe is de moer geïnformeerd dat er darrenraat in de 
honingkamer was die belegd kon worden?

Cor Vonk Noordegraaf

Afwijkend 
bijengedrag
Toen ik op 9 juli bijenkasten controleerde of er een tweede 
honingkamer geplaatst moest worden, trof ik bij één volk 
dat in twee broedkamers en één honingkamer gehuisvest 
was, een voor mij vreemde situatie aan.
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Er is iets goed mis met de honingbij: 
’s winters legt een derde van de volken 
het loodje. Geleidelijk aan krijgt de 
wetenschap meer inzicht in mogelijke 
oorzaken van deze bijensterfte, maar één 
boosdoener is (nog) niet aan te wijzen.

Het gaat al jaren niet goed met de bij, niet alleen in 
Nederland, maar wereldwijd. Sinds de jaren zeventig 
daalt het aantal bijenvolken in Europa en Noord-
Amerika gestaag. De teruggang beperkt zich niet tot 
de door mensen gehouden honingbij (Apis melifera), 
ook wilde bijensoorten hebben het zwaar. Bijen en 
hommels nemen in de land- en tuinbouw naar schat- 
ting driekwart van de bestuiving voor hun rekening. 
Er wordt door sommigen daarom gesproken van een 
op handen zijnde bestuivingcrisis die gevolgen kan 
hebben voor het natuurbehoud en de opbrengsten 
in de landbouw. Niet voor niets groeit internationaal 
de aandacht voor het ‘bijenprobleem’ en daarmee 
het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken.
Imkers merken vooral aan het eind van de winter 
dat het slechter gaat met de honingbij: er gaan meer 
volken dood dan voorheen. De winterperiode is 
voor de volken een zware tijd: het is koud en er is 
geen voedselaanvoer. Van de 20- tot 30 duizend 
bijen die ‘s zomers in een kast leven, zijn er aan het 
eind van de winter nog maar 10 duizend over. Soms 
gaat een heel volk dood in de winter.

Deze wintersterfte is er altijd geweest, maar het 
gemiddelde percentage is de laatste jaren fors 
gestegen, tot soms wel dertig procent. De volken-
sterfte kan tussen landen en regio’s in hetzelfde jaar 
variëren van 7 tot ruim 50 procent. De winter van 
2012-2013 lijkt in Nederland goed uitgepakt, zegt 
onderzoeker Tjeerd Blacquière van Plant Research 
International, onderdeel van Wageningen UR. 
Enquêtes onder bijenhouders wijzen op een lage 
sterfte, tussen de 8 en 15 procent.

MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE
Naar het mechanisme achter de bijensterfte wordt 
wereldwijd naarstig gezocht. Vooral over een van de 
mogelijke oorzaken, de neonicotinoïden – een klasse 
van bestrijdingsmiddelen – is de voorbije jaren veel 
wetenschappelijke en maatschappelijke discussie 

ontstaan. Milieuorganisaties en sommige imkers 
vermoeden dat deze groep bestrijdingsmiddelen de 
hoofdoorzaak van het bijenprobleem is; een verbod 
daarop zou een oplossing bieden. Vanuit de weten-

Arno van ’t Hoog
 

De wetenschap 
over bijensterfte

Het wordt stil  
in de bijenkast

Wintersterfte
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schap is daar nog geen eenduidig antwoord op. Toch 
wordt er al decennia bij universiteiten en overheids-
instituten in Europa en Noord-Amerika onderzoek 
gedaan ten behoeve van de bijenteelt. De belangrijk-
ste thema’s zijn beheersing van infectieziekten, 
onderzoek naar de voedselvoorziening van bijenvol-
ken en de invloed van bestrijdingsmiddelen. Maar 
de bijenhouderij is geen kapitaalkrachtige sector, en 
dat is van invloed op het onderzoek, de innovatie en 
kennisoverdracht, belicht Blacquière het werkveld. 
‘Daar kan nog veel worden verbeterd, ook op het 
gebied van voorlichting aan bijenhouders over 
bijvoorbeeld ziektebestrijding.’ Daar komt bij dat het 
voor de wetenschap nog niet mogelijk is om van één 
gestorven bij of volk de doodsoorzaak met enige 
zekerheid te achterhalen. Dat komt onder meer door-
dat bijen in de zomer maar vier tot zes weken leven. 
De bijen die in de winter sterven, zijn dus niet de 
bijen die in de zomer in contact zijn gekomen met 
bestrijdingsmiddelen. Bij het achterhalen van de 
oorzaken van bijensterfte gaat het daarom om ver-
banden tussen de mogelijke oorzaken en de effecten 
op het hele volk. Er zijn verschillende oorzaken in 
beeld, van bestrijdingsmiddelen tot infectieziekten 
en verminderde beschikbaarheid van nectar en stuif-
meel.

MISVORMDE VLEUGELS
Blacquière: ‘Infecties met de varroamijt komen in 
het internationale onderzoek telkens naar voren als 
een belangrijke veroorzaker van bijensterfte.’ De mijt 
heeft zo’n zestig jaar geleden de overstap gemaakt 
van zijn oorspronkelijke gastheer, de Aziatische 
honingbij, naar de westerse honingbij. Hij is iets 
meer dan een millimeter groot en voedt zich  
met bloed van larven, poppen en volwassen dieren.
De varroamijt zuigt niet alleen zijn gastheer leeg, 
maar brengt daarmee ook een verzameling insecten-
virussen over die de gezondheid van een volk aan-
tasten, zoals DWV, dat zorgt voor misvormde vleugels, 

en ABPV, dat leidt tot verlammingen. Veel van die 
virussen waren van nature al aanwezig in de honing-
bij, maar gaven voorheen geen grote problemen. In 
2012 lieten Amerikaanse en Engelse onderzoekers in 
Nature (336:1304) zien dat de varroamijt zorgt voor 
een razendsnelle verspreiding van steeds agressievere 
virusstammen.
De varroamijt is wereldwijd in opmars en zorgt daar-
mee voor structurele verslechtering van de lichaams-
conditie, de levensduur en een verhoogde kans op 
wintersterfte van bijenvolken. Dat blijkt onder meer 
uit grootschalige monitoring van bijenvolken in 
verschillende landen. Zo onderzocht een grote groep 
Duitse onderzoeksinstituten vier jaar lang in totaal 
1200 bijenkasten op infecties, aanwezigheid van 
pesticiden en wintersterfte. Statistische analyse van 
de gegevens toonde een verband tussen de ernst van 

Bijen met misvormde 
vleugels
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de varroabesmetting, de zwakte van het volk in het 
najaar, en het optreden van wintersterfte (Apidologie 
41: 332). Er werd geen verband gevonden met het 
gebruik van pesticiden. Hoewel er al erg veel bekend 
is over de varroamijt, blijft het een belangrijk inter- 
nationaal onderzoeksonderwerp, zegt Blacquière. 
De mijt ontwikkelt telkens resistentie tegen bestrij-
dingsmiddelen, waardoor er nieuwe methoden 
nodig zijn om het dier onder de duim te houden. 
Voorheen succesvolle chemische middelen als 
fluvalinaat en coumaphos, werken niet meer, of 
mogen niet meer worden toegepast. Blacquière: 
‘Bijenhouders gebruiken nu organische zuren en 
etherische oliën, zoals oxaalzuur en tijmolie. Maar 
de toepassing daarvan luistert erg nauw, waardoor 
de bestrijding al snel minder effect heeft dan de 
eenvoudige chemische middelen van vroeger.’
Bestrijding van de varroamijt is een standaardbe-
handeling geworden in de bijenteelt. Door die 
behandeling optimaal uit te voeren, valt er volgens 
Blacquière nog altijd veel winst te behalen. Recente 
publicaties van onderzoeksgroep bijen@wur (Journal 
of Insect Physiology 59:487), waar Blacquière de 
senioronderzoeker is, laten bijvoorbeeld zien dat de 
aanslag op de conditie door een varroa-infectie niet 
kan worden gecompenseerd door voldoende voedsel 
in de bijenkast.
‘De juiste timing van de bestrijding blijkt erg belang-
rijk’, zegt Coby van Dooremalen, bijenonderzoeker 
bij Plant Research International. Ze vergeleek het 
effect van verschillende momenten van varroa-be-
strijding op de kans om de winter te overleven 
(Public Library of Science ONE: PLoS ONE 7: 
e36285). ‘Bestrijding van de mijt in juli, voordat de 
winterbijen uitkomen, is gunstiger dan bestrijding in 
september. Vroegtijdige bestrijding van de varroa mijt 
verlengt de levensduur van de winterbijen die in het 
najaar worden geboren en het vergroot zo de kans 
dat het volk de winter overleeft.’

HOGE CONCENTRATIES
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen mijten 
(miticiden) is terug te zien in de chemische analyses 
van bijenwas, bijen, stuifmeel en honing. Dat komt 
doordat veel antimijtmiddelen niet afbreken en zich 
ophopen in vettige stoffen, zoals was. Vooral in 
bijenwas uit Noord-Amerika zijn soms erg hoge 
concentraties miticiden aangetroffen (PloS ONE 5: 
e9754). Hoge concentraties miticiden, maar ook 
andere bestrijdingsmiddelen in de was, kunnen leiden 
tot nadelige effecten op het bijenvolk. Die hoge 
concentraties kunnen met name ontstaan als oude 
raten worden omgesmolten om nieuwe basisraten te 
maken, waarop de bijen weer kunnen verder bouwen, 
iets dat soms jaren achtereen gebeurt. Ook verschil-
lende andere bestrijdingsmiddelen komen via de Varroamijt
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bijenhouder, die bijenziekten wil bestrijden, in de 
kast terecht. Veruit de meeste bestrijdingsmiddelen 
echter liften mee met het door de bij verzamelde 
stuifmeel en nectar. Chemische analyses van was en 
stuifmeel uit Frankrijk, Duitsland, Spanje en Noord-
Amerika tonen een lijst van tegen de honderd 
verschillende bestrijdingsmiddelen waarmee de bij 
in contact is gekomen. Een bijenvolk transporteert 
in een seizoen tussen de twintig en vijftig kilo 
stuifmeel, dat voornamelijk als eiwitbron dient, naar 
de kast. De hoeveelheid nectar gaat in de richting 
van de honderd kilo. 
Bijen die als larve opgroeien in verontreinigde raten 
leven gemiddeld vier dagen korter, ruim tien procent 
minder dan een normaal bijenleven, blijkt uit 
Amerikaans onderzoek, waarbij de larven opgroei-
den in schone en ernstig verontreinigde raten (PloS 
ONE 6: e14720). Omdat elk land andere middelen en 
gebruiken heeft, is vertalen van dit onderzoek naar 
Europa niet eenvoudig, zegt Blacquière: ‘Maar het 
laat wel goed zien dat oude, vuile raten slecht zijn 
voor de gezondheid van bijen. Oude raten regelma-
tig weghalen, is beter dan ze jaren te laten zitten.’ De 
anti-schimmelmiddelen, fungiciden, staan bekend 
als relatief veilig voor bijen. Gebruik tijdens de bloei 
is toegestaan en er zijn nooit veldstudies verricht 
naar effecten op bijen. Blacquière: ‘Je kunt bijen in 
labtesten als het ware onder fungiciden bedelven, 
zonder dat je een effect ziet. Maar er lijken toch wel 
effecten op te treden in de voedselvoorziening en 
voedselvertering.’  Mogelijk remmen fungiciden de 
vergisting van stuifmeel tot bijenbrood, de eiwitrijke 
voedselvoorraad voor de bijenlarven. Labonderzoek 
van Amerikaanse onderzoekers laat bovendien zien 
dat fungiciden het effect van andere pesticiden 
kunnen vergroten (PloS ONE 8: e54092).

NEUROTOXINEN
Een klasse van pesticiden, de neonicotinoïden, is de 

laatste jaren vooral door imkers meer en meer in 
verband gebracht met de toename van de winters-
terfte. Neonicotinoïden vormen een klasse van zoge-
heten systemisch werkende insecticiden, die zich 
door de hele plant kunnen verspreiden. Dat levert 
voordelen: een coating op een zaadje beschermt een 
plant vanaf het kiemen. Maar de neonicotinoïden 
komen ook terecht in nectar, stuifmeel en druppel-
tjes plantensap die soms aan bladuiteinden hangen.
Neonicotinoïden zijn neurotoxinen die de zenuw-
overdracht in insecten blokkeren. Die werking is in 
lage hoeveelheden dodelijk voor schadelijke blad-
luis, maar net zo gevaarlijk voor een honingbij. 
Vandaar dat de toepassing van neonicotinoïden aan 
allerlei voorschriften is gebonden. Bijvoorbeeld: 
geen toepassing op bloeiende akkers of in een 

Tijdig oude raat 
verwijderen!
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appelgaard met bloesem. Ondanks alle voorschrif-
ten en beperkingen kunnen bijen er toch gedurende 
het jaar direct en indirect aan worden blootgesteld. 
Dat bleek bijvoorbeeld in 2008 in Duitsland, toen 
duizenden bijenvolken in korte tijd in het voorjaar 
heel veel bijen verloren. Die waren blootgesteld aan 
stofdeeltjes met neonicotinoïden, afkomstig van 
gecoat maïszaad. Veel van deze volken herstelden 
zich echter tijdens de zomer weer. Zelfs als bloot-
stelling niet leidt tot merkbare sterfte kunnen er 
nadelige effecten optreden: een stof die ingrijpt op 
zenuwprikkels zou ook subtielere effecten kunnen 
hebben op een bijenbrein. Tientallen publicaties 
tonen effecten van kleine hoeveelheden neonicoti-
noïden op het leergedrag, beweeglijkheid en geheu-
gen van bijen. Dat zijn eigenschappen die ook een 
rol spelen bij het verzamelen van voedsel. Tijdens 
recent onderzoek van Franse onderzoekers dat werd 
gepubliceerd in Science (336; p 348) kregen honder-
den honingbijen een druppel suikerwater met een 
niet-dodelijke dosis neonicotinoïde. Vervolgens 
werd bekeken hoe goed de bijen terugkeerden naar 
het volk. In vergelijking met niet-behandelde bijen 
presteerden de behandelde bijen slechter. Ze 
keerden minder vaak terug en raakten vooral in 
nieuw terrein de weg kwijt; verliezen die kunnen 
bijdragen aan verzwakking van een bijenvolk.

CHRONISCHE BLOOTSTELLING
Of die effecten zich uiteindelijk vertalen in winters-
terfte is onduidelijk. Wintersterfte is het eindpunt 
van een ontwikkeling over meerdere bijengeneraties. 
In de zomer leeft een werksterbij vier tot zes weken: 
in een volk gaan er dus wekelijks duizenden bijen 
dood. Of extra verlies van werksters door contact met 
pesticiden nadelig uitwerkt, hangt af van veel meer 
factoren. Het is vergelijkbaar met de demografie van 
een ouderwets agrarisch dorp. Geboorte, sterfte, 
ziektes, goede oogsten en slecht weer vertalen zich 
pas na verloop van tijd in een al dan niet florerende 

gemeenschap. De onderzoeksgroep Bijen(@)wur 
doet daarom in opdracht van het ministerie van 
Economische Zaken onderzoek naar wintersterfte 
na chronische blootstelling aan het neonicotinoïde 
Imidacloprid. Een groot aantal bijenvolken kreeg 
daartoe in de zomer van 2012 gedurende vier 
maanden tweemaal per week een suikeroplossing met 
een niet-dodelijke dosis Imidacloprid. Blacquière: 
‘We kijken naar de gevolgen daarvan op de ontwik-
keling van het bijenvolk en uiteindelijk de winter-
sterfte. Het is omvangrijk en kostbaar onderzoek 
met 120 bijenvolken. De resultaten zijn we nog aan 
het analyseren. Omdat nadelige factoren meestal in 
combinatie optreden gaan we dit jaar onderzoek 
doen aan overleving van bijenvolken bij verschillende 
combinaties van varroabesmetting, darminfectie met 

EUROPEES MORATORIUM
NEONICOTINOÏDEN
De Europese Commissie besloot eind april tot een moratorium op een 
aantal toepassingen van drie neonicotinoïden: clothianidin, imidacloprid en 
thiametoxam. De beperking geldt voor twee jaar en is gericht op gebruik waarbij 
vooral honingbijen kans lopen op blootstelling.
Het betreft onder meer de coating van zaden en toepassing op bladeren van 
planten die bijen aantrekken, zoals maïs en koolzaad. Andere toepassingen 
blijven wel toegestaan. De European Food Safety Authority (EFSA) wees begin 
2013 in een rapport op de mogelijke risico’s als bijen via stuifmeel en nectar aan 
neonicotinoïden worden blootgesteld, maar het ontbreekt volgens EFSA aan 
wetenschappelijke kennis om eventuele effecten op bijen en andere bestuivers 
goed in te schatten. Van de 27 Europese lidstaten stemden er vijftien, inclusief 
Nederland, voor het voorstel, acht tegen en er waren vier onthoudingen. Die 
stemverdeling geeft geen gekwalificeerde meerderheid, maar de Europese 
Commissie kan in zo’n geval toch besluiten tot invoering van het moratorium. 
Dat is vanaf 1 december 2013 van kracht in de gehele Europese Unie. Tijdens 
het moratorium worden de toelatingscriteria voor de drie middelen opnieuw 
bekeken.
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de eencellige parasiet Nosema ceranae en blootstel-
ling aan een lage dosis neonicotinoïden.’ Het blijft 
lastig om een unieke oorzaak voor wintersterfte aan 
te wijzen. ‘Het zou prettig zijn als je een soort 
ranking zou kunnen maken’, zegt Van Dooremalen. 
‘Dan kun je vervolgens oorzaken aanwijzen die de 
hoogste prioriteit hebben om aan te pakken. Maar 
zover is de wetenschap nog niet.’ Het internationale 
bijenonderzoek genereert een stroom aan data en 
publicaties, waaruit niet altijd een eenduidig beeld 
valt te destilleren. Onderzoek kan ogenschijnlijk 
tegenstrijdige resultaten opleveren, bijvoorbeeld 
over neonicotinoïden. Soms zijn er duidelijk nade-
lige effecten bij bijen onder laboratoriumomstandig-
heden, zonder duidelijke effecten op wintersterfte 
van volken. Epidemiologische analyse biedt een 
mogelijkheid om alle data te ordenen. Zo’n analyse is 
vergelijkbaar met het bewijzen van de relatie tussen 
roken en sterfte door longkanker zonder experimen-
teel onderzoek te doen. Daarbij wordt gekeken naar 
een vaste set zogeheten Hills-criteria, waaronder 
beschikbare kennis van plausibele ziektemechanis-
men en de relatie tussen blootstelling en ziekte of 
sterfte.
In 2012 is zo’n studie gepubliceerd voor blootstelling 
aan lage doseringen neonicotinoïden via pollen en 
nectar en toegenomen bijensterfte (Pest Management 
Science 68: 819). De onderzoekers James Cresswell, 
Nicolas Desneux en Dennis VanEngelsdorp uit 
respectievelijk Engeland, Frankrijk en de Verenigde 
Staten vonden geen verband tussen gebruik van 
neonicotinoïden en afname van bijenvolken in 
verschillende landen. De afname was bijvoorbeeld  
al begonnen voordat gebruik van deze middelen 
halverwege de jaren negentig een flinke vlucht nam. 
Maar de auteurs noemen het nadrukkelijk een 
voorlopige analyse. ‘Onze publicatie is in de eerste 
plaats vooral bedoeld als een illustratie van de 
manier waarop je op een gestructureerde manier de 
beschikbare kennis kunt evalueren’, zegt co-auteur 

VanEngelsdorp, bijenonderzoeker bij de Universiteit 
van Maryland. Er is duidelijk iets aan de hand en 
ook neonicotinoïden kunnen daarin een rol spelen, 
zegt de onderzoeker. ‘Ik sta open voor alle mogelijk-
heden. Maar zelf zie ik in de onderzoeksdata een 
veel duidelijker en consistenter effect van fungiciden 
op bijen. Dat vind ik verrassend. Want waarom is  
dat?’ Het blijft een ingewikkeld vraagstuk, zegt Van 
Engelsdorp. ‘Veel bijenonderzoek wordt gedaan aan 
individuele bijen. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat lage 
concentraties neonicotinoïden slecht zijn. Wat ont-
breekt is bewijs voor effecten op het niveau van het 
volk. Dat type onderzoek is lastig door de robuust-
heid van de honingbij. Een kast telt tienduizenden 
bijen en je kunt flink wat individuen verliezen, 
terwijl het volk het goed blijft doen. De honingbij is 
wat dat betreft een weerbarstig onderzoeksmodel.

Bron: www.wageningenur.nl/bijen/
Dossier bijensterfte: www.wageningenur.nl/nl/bijen/
show/Bijensterfte.htm

http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/plant-research-international/Over-Plant-Research-International/Organisatie/Biointeracties-Plantgezondheid/Bijen.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/bijen/show/Bijensterfte.htm
www.nbvamstelland.nl
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Hongerklop

Toen ik eind juli bij mijn bijen aankwam zag ik dat 
het volk voor een groot deel buiten de kast hing, het 
was bepaald geen super weer en ze gedroegen zich 
eigenaardig. Wat had dat te betekenen?
Toen de ik de kast opende en de ramen inspecteerde 
zag het er goed uit, het stuifmeel – volop en in 
allerlei kleuren – lachte me tegemoet. Gesloten en 
open broed in allerlei stadia. Pas halverwegen de kast 
begon het me te dagen... Er zat totaal geen honing  
in de raten. Ondertussen nam de bult bijen aan de 
voorzijde van de kast een zorgwekkende grootte aan.
‘Ze peren hem toch niet’?  

Er moest snel eten komen, dat was duidelijk.  
Zondagmiddag – ik kon een pak suiker kopen maar 
bedacht toen dat er nog twee potten gekristaliseerde 
honging in de voorraadkast stonden. 
Naar huis gerept met een beetje warm water de 
honing enigzins in beweging weten te krijgen en 
weer terug naar de kasten. De bijen zaten vrijwel 
allemaal op de buitenkant, volgens mij stonden ze  
op het punt om af te zwermen. De honing goot ik  
uit op de toplatten, en binnen no time zaten de bijen 
in keurige rijtjes van de honing te eten. Ik geloof  
niet dat ik een dag laten had moeten komen.

Erik van Rosmalen

www.nbvamstelland.nl
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Agenda

Datum/tijd aktiviteit

5 okt. Afsluiting bijenseizoen

5 nov. 20.00 uur Lezing over virussen bij bijen
 en geschiedenis van de bijenteelt, o.a. 
 wintersterfte, door Bram Cornelissen 
 van BijenWUR

15 nov. 2013 Einddatum voor inleveren kopij 
 BIJ PRATEN

di. 1 okt. 2013 Laatste depotavond

Het volgende nummer verschijnt medio december.  
Kopij voor het volgende nummer dus inleveren vóór 15 november. 

Nadere informatie? Uw secretaris weet overal(?) van.

Bijenpark, Langs de Akker 1, 1186 DA Amstelveen

5 oktober a.s. 
gaan we het seizoen afsluiten 
met een honingkeuring en de 
uitreiking van de diploma’s.

• Inleveren honing voor de keuring tussen 
   09.00 en 10.00 uur.

• Diploma-uitreiking aan de geslaagden van  
  de basiscursus: 11.30 uur.

• Uitslag honingkeuring: 12.30 uur.

• Tussen 10.00 en 11.30 uur is er gelegenheid 
   tot het nuttigen van een hapje en een 
   drankje.

En... uiteraard nog even napraten over het 
afgelopen seizoen.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst. 

www.nbvamstelland.nl
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