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ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement
van Astrid Lulling, namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
aan de Commissie

Betreft: De situatie in de bijenteelt

Wereldwijd, en in het bijzonder ook in Europa, hebben bijentelers grote problemen om de bijenstand 
op peil te houden. De vervaardiging van bijenproducten wordt ernstig bedreigd.

Deze constatering is al bedroevend, maar daar komt nog bij dat de bijenstand achteruit dreigt te gaan
en dat ten gevolge daarvan de bestuiving ontoereikend dreigt te worden. Zonder bijen en de 
bestuiving waar zij voor zorgen, kunnen we geen planten, groente en fruit meer produceren in een 
hoeveelheid en van een kwaliteit die zo noodzakelijk is voor de menselijke en dierlijke voeding. Dit 
is niet alleen slecht voor de vormen van teelt die afhankelijk zijn van bijen, maar vormt een 
bedreiging voor de hele biodiversiteit.

De sterke daling van de hoeveelheid stuifmeel en nectar, die mede veroorzaakt wordt door het 
gebruik van gemodificeerde en behandelde zaden, is een van de belangrijkste oorzaken van de 
teloorgang van de bijenstand. Deze daling leidt tot een verstoord voedselevenwicht bij bijen en een 
verzwakking van hun immuunsysteem, hetgeen ze vatbaarder maakt voor afwijkingen, parasieten en 
andere virussen. De gezondheidscrisis in de bijenteelt wordt voor een belangrijk deel bepaald door 
de voortdurende aanwezigheid bij bijenvolken van de parasiet Varroa, "de aids onder de bijen" en de 
verspreiding van de Nosema ceranae. Ook virussen en schimmelaandoeningen vormen een 
bedreiging voor bijen. Onze bijentelers verliezen in de winter tot wel 50, of zelfs 80 van hun 
bijenvolken.

Op dit moment wordt er onvoldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar pathologieën en 
oplossingen.

In hoeverre is de Commissie bereid zich in te spannen om:

- een onderzoek in te stellen naar de bestrijding van de parasieten en ziekten die de
bijenstand decimeren;
- ecologische compensatiegebieden te creëren (zoals braakland voor bijenteelt), die rijk zijn 
aan stuifmeel en nectar, en bufferzones in te stellen, zoals bijvoorbeeld in de bermen langs 
verkeerswegen;
- te stimuleren dat maatregelen worden genomen die noodzakelijk zijn voor het tegengaan 
van ontoereikende bestuiving, dat wil zeggen het volledig stopzetten van parasitaire 
behandelingen in de bloeitijd en het terugdringen van het gebruik van gemodificeerde 
zaden;
- de kwaliteit van de oppervlaktewateren te controleren en er toezicht op te houden, 
vanwege het feit dat bijen erg gevoelig zijn voor iedere aantasting van het milieu;
- bedrijven die in moeilijkheden verkeren financieel te ondersteunen?
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