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Maar eerst een 

 
BIJENQUIZ  

 
Alle antwoorden staan in 
 ’Het lied van de honing’  

 
 



Vraag 1: Hoe lang leeft een bijenkoningin? 
 
•  1 jaar 
of 
•  5 jaar 



VRAAG 2: hoe vaak wordt de koningin 
tijdens haar bruidsvlucht bevrucht? 
 
•  1 keer  
of 
•  8 keer 
 



VRAAG 3: komt een mannetjes bij uit een 
bevrucht of een onbevrucht ei? 
 
•  bevrucht 
of 
•  onbevrucht 



VRAAG 4: is de gemiddelde levensduur 
van een honingbij in de zomer (vliegbij) 
 
•  1 week 
of 
•  1 maand 



 
VRAAG 5:  
Hoeveel verschillende soorten wilde bijen 
komen in Nederland voor? 

358 
 



 
 



Belang van bijen 
•  Zorgen voor bestuiving gewassen 
•  Belangrijk voor landbouw: o.a. fruitteelt, 

aardbeien;  
   in kassen: komkommer, tomaat 
•  Wereldwijd 76% landbouwgewassen 

afhankelijk van dierlijke bestuiving, m.n. 
insecten 



Belang van bijen 

•  Wereldwijd economisch belang €15 miljard 
•  In Nederland: €700 miljoen door bestuiving 

gewassen 





Probleem 

•  Wintersterfte bijenvolken in Nederland  
•  Normaal 10% 
•  In 2006-2011: 15-30% 
•  2013/14: geringere wintersterfte (9%) 
•  Een zwaluw maakt nog geen lente 



Probleem 

Data PBL; www.compendiumvoordeleefomgeving.nl, 2013 



Europese wintersterfte 2012-13 
NL: tot 15% 



Oorzaken 
•  Te weinig voedsel – te weinig bloemen 

in landschap 
•  Ziekten en plagen van bijen, m.n. 

Varroa-mijt  
•  Imkerpraktijk 
•  Bepaalde gewasbeschermings-

middelen: neonicotinoïden 



Voedsel (tekort) 
•  Agrarische landschap is groener 

geworden en minder bloemrijk, de 
groene woestijn 

•  Beheer van groen is stad is uniformer 
•  Minder variatie in bomen, veel eik en 

minder linde 





(tekort) 







Ziekten en plagen bijenvolken 
•  Varroa-mijt 
•  Maar ook  

– Virussen 
– Nosema (darmparasiet in ad) 
– Kalkbroed (schimmel in ad) 
– Vuilbroed (bacterie, larve) 



Imkerpraktijk 
•  Bestrijding van m.n. Varroa mijt: kan 

(soms) beter 
•  Kennisniveau hoger 
•  Scholing trainers van cursussen 
•  Voorlichtingsmateriaal actueler 
•  Samenwerking imkerorganisaties 



Gewasbeschermingsmiddelen 
•  m.n. neonicotinoïden in de aandacht 

bijv. imidacloprid 
•  Tegen o.a. bladluizen 
•  Systemisch middel door plant 

opgenomen 
•  Normoverschrijdingen in oppervlakte 

water 



Gewasbeschermingsmiddelen 
Effecten op bijen: 
•  Directe giftigheid via nectar en pollen, 

water 
•  Indirect door verzwakking en daardoor 

vatbaarder voor ziekten en plagen 
•  Oriëntatieproblemen: kunnen kast niet 

meer vinden (onderzoek aan hommels) 

 



 



Wilde bijen 
•  358 soorten in Nederland 
•  Belang voor bestuiving 
•  Zeker wanneer honingbij het moeilijk 

heeft 
•  60 soorten in koolzaad waargenomen 
•  Vaak specialistisch op bepaalde 

plantensoorten 
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Wat kan ik zelf doen voor bijen 
in mijn tuin? 

•  Bloeiende planten, hele jaar door 
– van wilg en krokus in voorjaar, 
–  linde en kruiden in de zomer 
–  tot asters in de herfst 
– diversiteit aan bloeiende bomen, struiken 

en planten 
•  Gezamenlijk met de buurt zorgen voor 

bloei-estafette 













Wat kan ik zelf doen voor bijen 
in mijn tuin? 

•  Bijenhotel 
•  Kale zandplek in de zon   

 = Nestelgelegenheid 
•  Wilde bijen goed te bekijken 
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Wat kan ik zelf doen? 
•  Gebruik geen:  

– gewasbeschermingsmiddelen 
–  insecten dodende middelen 
– onkruidverdelgingsmiddelen 

•  Alternatieven zijn er! 
– biologische bestrijding 
– mechanisch onkruid wieden 

 





Bee Deals 
•  Project van CLM met:  

– voedselketenbedrijven 
– waterwereld (waterschappen, 

drinkwaterbedrijf) 
– overheden (in Zuid-Holland en Noord-

Brabant: provincies, gemeenten) 
•  Doel 

– onderling afspraken maken over bij-
vriendelijke maatregelen en uitvoeren 



Bee Deals 
•  ketenbedrijven 

– Jumbo (supermarkt) 
– Hessing (groentesnijderij  supermarkt) 
– Greenery (veiling groentesnijderij  

supermarkt) 
– Sodexo (‘s werelds grootste cateraar) 
– Willem & Drees (AGF streekproducten) 
– Kieft Seeds (bloemzaden) 
 



Bee Deals 
Maatregelen bijv. 
•  Aanleg bijenranden bij boeren, op 

voedingsbedrijven 
•  Afspraken over inzet 

gewasbeschermingsmiddelen 
•  Plaatsen bijenhotels 
•  Bijenproducten verkopen 
•  Informeren / communiceren over wat 

consumenten zelf kunnen doen 



Wat kan ik zelf doen? 
 
Website 
Bloemen voor wilde bijen 
http://www.denederlandsebijen.nl/BIJENperREGIO/BijenKalender/
StartIndexFr.htm 


