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Bij, Boer & Burger: voorheen een 
drie-eenheid

• Bijenvolken op boerderijen
• Efficiënte bestuiving, vruchtwisseling
• Bijenproducten (honing, kaarsen etc)
• Landbouwproducten rechtstreeks van boer 

naar burger

• Industrialisatie, landbouw werd grootschaliger, 
ketens langer

• Smalle vruchtwisseling, met groot aandeel 
vegetatief vermeerderende en 
windbestuivende gewassen

• (On)kruiden, niet beteeld oppervlak
Platteland minder afhankelijk en minder geschikt voor bijen 
(afname biodiversiteit)



Intensiteit van het bedrijf

Hogere efficiëntie ging ten koste van 
natuurlijk kapitaal
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Bron: FLORON, SOVON, Van Swaay 2009; 
Living Planet Report, Natuur in Nederland, WNF, 2015

Bron:  Reemer et al., 2012. In: de Nederlande Bijen 



- Uitsluiten van risico’s
- Variatie uitschakelen
- Hoge druk
- Snel ingrijpen bij disbalans

Huidige landbouw

Erisman et al 2015, Nature
6



- Naar het hele systeem kijken
- Gebruik maken van diversiteit
- Versterken zelf regulerend 

vermogen
- Lange termijn focus
- Dynamisch geheel

Veerkrachtig landbouw systeem

Erisman et al 2015, Nature



Methodes – bijvriendelijk platteland

• Kennis over insecten, bloei en landschap 
vergroten

• Bewustwording over effecten eigen handelen
• (On)mogelijkheden
• Concrete verbeterstappen

• Bijenvolk kan een ingang zijn, dit kan ook een 
andere wilde bijensoort zijn



1. BIJenBLOEM
Methode om alle aspecten die voor bijenvolken van belang 
zijn te benoemen en te verbeteren
In groepsverband: peer review / collegiale toetsing



1. BIJenBLOEM

Gewasbescherming, bemesting

Contact met lokale 
overheden, via 
producten naar klant, 
IVN, waterschap, buren 
etc

Wat is mogelijk? 
Corridors, verbindingen, 
netwerk structuur 

Vlinderbloemigen, 
rooi/maaigewassen, kruiden, 
fruit, zaadteelt 

Randenbeheer, houtwallen, 
kruiden, slootkanten 

Maaien, snoeien, timing, 
lijnelementen laten 
aansluiten

Nest- en schuilgelegenheid



Bloei op het platteland
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2. www.drachtkalender.nl

• Eerste aanzet om bloei voor honingbij in beeld te 
brengen

• Gaten in de dracht - verbeteren
• Middel om belang van bloei in landschap aan te 

geven voor biodiversiteit
• Link met agrarische praktijk 



3. Stuifmeelbemonstering



3. Stuifmeelbemonstering

• Kartonnen	buisjes	in	nesthuis
• Einde	bloei



Stuifmeelanalyses metselbij



Stuifmeelanalyses honingbij



Samenstelling bijenbrood
• Voorjaar start homogeen
• Vanaf juni treden er verschillen op 

per locatie

Stuifmeelanalyses honingbij



• Voorjaar: bijenbrood voor 80% uit stuifmeel afkomstig 
van bomen en struiken

• Vliegwiel van vele insecten
• Grote hoeveelheden nectar en stuifmeel
• 2e helft zomer: kruiden

Stuifmeelanalyses honingbij



Linde: Juli (vooral nectar)

Wilg: Maart-Mei

Esdoorn: Mei-Juni

Erfbeplanting, singels

Tamme kastanje: 
Juni-Juli



3. Samenwerking boer en imker of 
insectenkenner

• Uitwisseling over wat bijenvolken nodig 
hebben

• Afspraken maken over evt middelengebruik

• Onderzoek welke bijensoorten er voorkomen 
op bedrijf of omgeving

• Welke maatregelen kun je nemen om die 
soorten te ondersteunen in de gehele 
levenscyclus? (voedsel, nest-, schuil-,  overwinteringsplek)



4. Anders omgaan met risico









Wetenschappelijk onderzoek
• 3% biodiversiteit strikt agrarisch gebonden, 

39% leeft in overgangen landbouw-natuur
Booy et al. 2007

• Akkerranden stimuleren natuurlijke vijanden
Wäckers 2004; Pywell et al. 2006; Hänke et al. 2009

• Bewezen onderdrukking van bladluizen, rupsen en 
Coloradokevers
Bianchi & Wäckers 2008; Werling & Gratton 2010; Holland et al. 2012

• Natuurlijke vijanden hebben prooi nodig: 
niet te combineren met insecticiden...
Geiger et al. 2010; Krauss et al. 2011



Geïntegreerde plaagbeheersing

• Sinds dit 2014 verplicht voor eindgebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen

• Basisprincipes:
• Preventie: ruime vruchtwisseling, resistente 

rassen, bedrijfshygiene, bemesting, 
bodembewerking

• Perceelranden!
• Waarnemen in het gewas of schadedrempel wel 

of niet is overschreden
• Bestrijding: als laatste redmiddel

• Systemische middelen (o.a. in zaadcoatings) komen 
in de hele plant, water, bodem én akkerrand  …



Kennisuitwisseling





Resultaten

Bron: akkerrandverslag 
2013 
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• Uitstellen…
• Overslaan	of	niet	meer	
nodig

• Insecticide-vrije	zone
• “Vriendelijker”	middel



“Je moet het wel durven anders te doen” 
Jurtko Boerma, Rottum



Odin-imkerij: weer bijenvolken op 
boerderijen

• Wat is er veranderd 
door de bijenvolken, 
kennisopbouw en 
samenwerking imker?

• Interviews



Resultaten Odin-imkerij
• Verrijking voor het bedrijf en onderdeel van 

het bedrijf
• Subtiele veranderingen

– Meer aandacht voor bloei op het bedrijf
• Bolletjesplantdagen
• Bijenbomen kweken
• Akkerranden beheer
• Veranderingen in bouwplan (zaadteelt)

– Meer waarnemen op detailniveau
– Inspirerend: leren over hoe bijen in volken 

samenleven
– Verfrissende manier van relatiebeheer vanuit keten



Resultaten Odin-imkerij

• Hoe de boeren het eigen bedrijf zien in 
context van de omgeving

• Kijken door de bril van de bijen
• Landschapskwaliteit
• Druk vanuit de markt

– Belang van bomen voor nectar en 
stuifmeelvoorziening



“Door de bijen ga je anders naar je 
bedrijf kijken. Dat vind ik echt een 
toegevoegde waarde. En wat ze 
voor mijn gevoel ook doen, is 
verbinden. Ze verbinden het bedrijf 
niet alleen met de omgeving, maar 
ook de verschillende onderdelen en 
percelen onderling. Het wordt 
allemaal één geheel.”

Lizelore Vos, Mts Dames en Heren Vos



“De bijen maken alles wat lichter. Zo is de teelt 
van aardappels zwaar. Het vraagt bijvoorbeeld 
veel van de bodem. Bloemen voor de zaadteelt 
zijn minder veeleisend en maken het 
gevoelsmatig lichter.” 

Ellen Krul, GAOS



Vraagt op meerdere vlakken verandering
- Kennis over stimulerende en 

verstorende factoren
- Minder druk vanuit de markt op boer 

voor intensieve producten
- Anders omgaan met risico’s

Veerkrachtig landbouw systeem waar bijen
onderdeel van	uitmaken



Dank	u!



www.louisbolk.nl


