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Vraag naar bestuiving wereldwijd 

Toename sinds 1960  in productie 
bestuivingsafhankelijke gewassen 
was >300%  

 

Toename bijenvolken was sinds 
1960 echter maar ~50% 

 

Voor voedselproductie met 
voldoende kwaliteit in toekomst 
meer en gezondere bijenvolken 
nodig 

 

Aizen and Harder 2009 Current Biology 

Wintersterfte NL 

Wintersterfte = totaal# dood/totaal# ingewinterd 

Wintersterfte of overwinteringssucces? 

Uit data Telefonische 
enquete Bijen@wur 

Totale wintersterfte (alle BH) 
13%   9%    10% 
Total wintersterfte (BH met sterfte BV) 
18%   19%  17% 

Intensivering landbouw Klimaatverandering 

Pesticiden & vervuiling  Afname voedselbronnen 

Mismanagement bijenhouderij 

functioneren bijenvolken 

Ziekten & plagen 

Alomtegenwoordige stress bijenvolken, nu & toekomst Varroa destructor 

Tegenwoordig echt overal en altijd aanwezig1 

1Le Conte et al. 2010 
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Mijten? Is grote kans op dode volken 

Data uit Van Dooremalen et al in prep 

Geen mijtbestrijding 

Mijtbestrijding 

Effect varroa op volken 

 Volken zonder bestrijding meestal dood na 1 jaar, maar ook 

afhankelijk van  

● Aantal mijten  

● Weersomstandigheden (winter) 

● Dracht seizoen ervoor 

● Aantal bijen ingewinterd per volk 

 Schade pas zichtbaar vanaf november   

-> te laat voor actie 

 Om acute schade te beperken of sterfte te voorkomen  

  => Varroa BESTRIJDEN! 

 

 

Effect varroa op volken 

 

 Om acute schade te beperken of sterfte te voorkomen  

  => Varroa BESTRIJDEN! 

KORTE TERMIJN, CRISIS MAATREGEL 

 

 

Bestrijding = crisismaatregel 

Goede mijtbestrijding is essentieel als crisismaatregel 

+ Preventie sterfte door varroa parasiet 

- Tijd, geld, moeilijk, ongevoeligheid middelen  

- Geen evolutie 

 NL bijen in ’84 eerste contact varroa 

 Natuur: ‘survival of the fittest’  

 Onderdrukken mijten door bijenhouder ->  

 bijen geen kans om zelf op te lossen 

  

Is dit het moment? 

Omslagpunt korte naar lange termijn denken  

>50% bijenhouders geen sterfte 

 Totale sterfte NL relatief laag 

Crisis onder controle (?)  

 

Voorzichtig gaan denken aan  

varroa-resistentie als duurzame 

 lange termijn oplossing? 

Varroa resistentie:  

Bijen kunnen zelf succesvol  

omgaan met varroamijten 
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Varroa resistentie in NL 

Utopie of stip op de horizon?  

Waar kunnen we heen? 

Wat komen we tegen? 

Op weg naar resistente bijenvolken 

Vind/creer/onderhoud  
populaties resistente bijen 

Bepaal de eigenschappen 
die resistentie veroorzaken 

Teelt met 
nakomeling 

Zoek en selecteer op deze 
eigenschappen in 

bestaande populaties 

Ontwikkel concepten om nieuwe 
resistente populaties te creeren 

Implementatie in de sector 

NL voorbeelden initiatieven varroa resistentie 

Gerichte selectie                                                                   Natuurlijke Selectie 

Knelpunten uitrol in de praktijk  

(gezien vanuit inititatieven) 

 Op dit moment deze en andere 
initiatieven nog kleinschalig 

 

Bij grootschalige uitrol 

 Hoe regelen we voldoende 
bevruchtingsstations? 

 Hoe krijgen we bijenhouders 
enthousiast om mee te doen? 

 

 

Draagvlak sector 

 Interactieve presentatie met audience response system  

 3 groepen bijenhouders (N=73):  

● Salland (nov 2016)  

● Bennekom (nov 2016)  

● NBV cursus specialist bijengezondheid (feb 2017) 

 Meerkeuze vragen over huidige status bijenhouders tov 
varroa resistentie 

Zijn bijenhouders misschien al enthousiast? 

Van Dooremalen (beleidsnotitie EZ) in prep 

Draagvlak sector 

 96% van de deelnemers doet aan varroabestrijding 

 93% van de deelnemers heel wel eens over varroa 

resistentie nagedacht   

 99% zou wel resistente volken willen hebben 

 60% van de deelnemers zou resistente bijen samen met 

anderen willen telen, en 81% zou open staan voor een 

collectieve aanpak 

Bevindingen: 

Van Dooremalen (beleidsnotitie EZ) in prep 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi91bvEseHPAhVEXBoKHbKeAycQjRwIBw&url=https://aristabeeresearch.org/varroa-resistance/&psig=AFQjCNH_KYhgEJqal0ql_Yh3djQwVDWgAw&ust=1476778071747874
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Draagvlak sector 

 Aangepastheid bijen aan lokale omgeving zou 58% deelnemers 

over streep trekken te beginnen 

 Zelfredzaamheid (29%) en zachtaardigheid (27%) belangrijkste 

gewenste kenmerken resistente bijen 

 75% deelnemers vond  

 door bottleneck heen  

 moeten acceptabel 

Van Dooremalen (beleidsnotitie EZ) in prep 

Draagvlak sector 

Wintersterfte bij huidige bedrijfsmethodes en bij varroa 
resistentie (na de bottleneck) 

Draagvlak sector 

Er vielen twee zaken op tijdens discussies: 

 Consensus: (beginnende) bijenhouders eerst varroa 
onder controle, pas dan varroa resistentie   

 Deelnemers missen de kennis over hoe te beginnen 

Deelnemers staan te trappelen om te 
beginnen en zijn dus al zeer enthousiast 

Stof tot nadenken! 

Nu doen: 
• Nog niet aan toe: Richt je op die 0% 

wintersterfte 
 

• Sta te trappelen, hoe?: Sluit je aan bij 
initiatief dat al loopt (voorlopers) 
 

• Heb ze al: Vertel erover 
 
 
Nu denken: 

Hoe wil ik duurzaam bijenhouden  
in de toekomst? 
 
 


