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Bijensterfte
Inderdaad, die heb ik ook, ‘Dode bij-ervaringen’ (Wetenschapsbijlage, 7&8 mei). Ik ben dan ook imker
– al zo’n vijftig jaar – in Wassenaar, midden in de Bermuda driehoek tussen het Westland, de
Bollenstreek en Boskoop. Dat is de streek in Nederland waar bijenvolken verdwijnen zoals schepen en
vliegtuigen bij Bermuda. Hier is mijn score: 2008: 7 van de 10 volken, 2009 8 van de 10 volken, 2010
‘slechts’ 3 van de 10. Ernstige schade dus.
Ik ben dan ook blij met uw artikel. U maakt duidelijk dat een belangrijke oorzaak gezocht moet worden
in het toenemende gebruik van neonicotinoïden. Imidacloprid is op laboratoriumschaal ongekend en
buitengewoon dodelijk gebleken voor vrijwel alle vliegende insecten. Het middel is daarbij zeer stabiel
in het milieu. Dat betekent dat het zich langzaam stapelt en ook kan verspreiden via bijvoorbeeld het
grondwater. Het schrijnende is dat dit voor imidacloprid al jaren aan de hand is en onze minister doet
niets.
Maar dan bemerk ik in het artikel een paar omissies. Imidacloprid is in Nederland niet alleen
toegelaten in de tuinbouw, maar ook voor gebruik op golfterreinen en in particuliere tuinen. In de
tuincentra in mijn dorp staat genoeg imidacloprid om de hele bijenbevolking – en ook de hommels,
vliegen en vlinders – van heel Nederland uit te roeien. Daar is geen enkele verdediging voor. Die
bladluizen op de rozen van mijn buurvrouw zijn met zeepsop ook wel weg te krijgen. Verkoop van
imidacloprid aan particulieren en golfbaanexploitanten zou onmiddellijk verboden moeten worden.
De voor- en nadelen van imidacloprid worden in het artikel afgemeten in termen van de financiële
schade door insecten aan gewassen, versus de verminderde opbrengst door gebrekkige bestuiving bij
het verdwijnen van bijen. Dat is op zijn best een eenzijdige focus op financiële effecten. De echte
effecten van het verdwijnen van bijen en andere insecten zijn van veel grotere existentiële waarde:
zonder bestuivers verdwijnt de helft van alle bloeiende gewassen. Dag bloemen. Zonder insecten geen
zang meer van een nachtegaal op een zomeravond, zonder bijen vergeten we de smaak van honing.
Imker, Wassenaar

