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Samenvatting
In januari 2018 is de Nationale Bijenstrategie ondertekend door 48 partners, waaron-
der het ministerie van LNV  De bijenstrategie heeft als hoofddoel dat bestuivers en 
bestuiving in 2030 duurzaam bevorderd en behouden zijn  Om te kunnen meten of dit 
doel behaald is zijn enkele meetbare doelstellingen benoemd ten aanzien van de wilde 
bijenfauna in Nederland  Als startpunt van het traject heeft het ministerie van LNV aan 
EIS Kenniscentrum Insecten en Wageningen Environmental Research gevraagd om in 
2018 een nulmeting uit te voeren  Twee van de meetbare doelstellingen hebben betrek-
king op de trends van de in Nederland voorkomende wilde bijensoorten  Deze doel-
stellingen worden getoetst door middel van een vergelijking van de trends in 2018 met 
de trends in 2023 en 2030  Het huidige document is het resultaat van deze nulmeting 
die de trends van de Nederlandse bijen in 2018 vaststelt 
De trends van de Nederlandse bijensoorten zijn berekend op basis van het Databe-
stand van de Nederlandse bijen dat beheerd wordt door EIS Kenniscentrum Insecten  
Hieruit zijn gegevens geselecteerd uit twee perioden: 1990-2002 en 2003-2017  Een 
vergelijking van het vóórkomen van de verschillende bijensoorten in beide perioden 
vormt de basis van de trendbepaling  De vergelijking bestaat per bijensoort uit een be-
oordeling van het verschil tussen de onderzoeksperioden in het aantal hokken van 5x5 
kilometer waarin de betreffende soort is aangetroffen  Hierbij zijn uitsluitend gegevens 
gebruikt uit 5x5-kilometerhokken die in beide perioden onderzocht zijn  
In totaal heeft de analyse voor 308 bijensoorten een uitkomst opgeleverd  Voor 
90 soorten (29%) is een significante trend berekend, voor de overige 218 soorten 
(71%) niet  De soorten zijn verdeeld over de trendcategorieën (mogelijk) verdwe-
nen, sterk afgenomen en afgenomen beschouwd als afgenomen  Soorten in de 
categorieën (mogelijk) verschenen, sterk toegenomen en toegenomen worden 
beschouwd als toegenomen  Zo zijn er 25 soorten te beschouwen als afgenomen 
en 65 als toegenomen  Binnen de soorten met een significante trend bedraagt de 
verhouding afgenomen / toegenomen soorten dus 28% / 72 % (Figuur 1)  
Deze balans is positief te noemen  Dit betekent echter niet dat het, na alle zorg-
wekkende berichten over de afname van bijen in Nederland, alweer goed zou gaan 
met de Nederlandse bijenfauna  De positieve trend is nog slechts van een klein 
aantal (65) soorten duidelijk  De uitkomsten van de recent gepubliceerde Rode 
Lijst contrasteren hiermee, aangezien het aantal bedreigde soorten op die Lijst in 
vergelijking met 2003 juist is toegenomen  Deze twee documenten (de Rode Lijst 
en de huidige nulmeting) laten zich echter niet één op één vergelijken, aangezien 
er andere onderzoeksperioden en -methoden zijn gebruikt  Het is van belang te 
onderstrepen dat deze nulmeting een instrument is om in toekomstige jaren om 
de voortgang m b t  het bereiken van de doelen van de bijenstrategie te kunnen 
meten  De huidige resultaten zeggen nog niets over een eventuele verbetering 
van de bijenfauna binnen de periode waarin de bijenstrategie van kracht is (2018-
2030)  Om daarover iets te kunnen zeggen zijn de herhalingsmetingen in 2023 en 
2030 nodig  Het is dus van belang om te benadrukken dat deze nulmeting slechts 
een instrument is om in toekomstige jaren de voortgang m b t  het bereiken van 
de doelen van de bijenstrategie te kunnen meten 
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Inleiding
In januari 2018 is de Nationale Bijenstrategie ondertekend door 48 partners, waaron-
der het ministerie van LNV  De bijenstrategie heeft als hoofddoel dat bestuivers en 
bestuiving in 2030 duurzaam bevorderd en behouden zijn  Om te kunnen meten of dit 
doel behaald is zijn enkele meetbare doelstellingen benoemd ten aanzien van de wilde 
bijenfauna in Nederland  Als startpunt van het traject heeft het ministerie van LNV 
aan EIS Kenniscentrum Insecten en Wageningen Environmental Research gevraagd 
om in 2018 een nulmeting uit te voeren  Twee van de meetbare doelstellingen heb-
ben betrekking op de trends van de in Nederland voorkomende wilde bijensoorten  
Deze doelstellingen worden getoetst door middel van een vergelijking van de trends in 
2018 met de trends in 2023 en 2030  Het huidige document is het resultaat van deze 
nulmeting die de trends van de Nederlandse bijen in 2018 vaststelt  De twee doelstel-
lingen zijn als volgt uitgewerkt: 

1) Bevorderen van het aantal bijensoorten met een stabiele of positieve populatietrend 
volgens Reemer et al  (2012): 
•	 In	2023	30%	minder	soorten	met	een	(sterk)	afgenomen	trend	en	30%	meer	soor-
ten met een (sterk)toegenomen trend ten opzichte van 2012 
•	 In	2030	50%	minder	soorten	met	een	(sterk)	afgenomen	trend	en	50%	meer	soor-
ten met een (sterk)toegenomen trend ten opzichte van 2012 
2) Bevorderen van de soortendiversiteit van bijen:
•	 In	2030	is	een	significante	trend	zichtbaar	op	niveau	van	heel	Nederland	dat	bijen	
in verspreiding (areaal) zijn toegenomen ten opzichte van 2012 

Deze formuleringen maken het mogelijk om in 2023 en 2030 na te gaan in welke mate 
de gestelde doelen zijn behaald  Hiervoor is eerst een nulmeting vereist  Hierover 
vermeldt de bijenstrategie het volgende: “Dit betekent dat voor het realiseren van het 
eerder beschreven hoofddoel (wilde) bijen de belangrijkste indicator vormen  De aan-
name is dat wanneer het goed gaat met de (wilde) bijen in Nederland er sprake is van 
een verbeterde habitat voor alle bestuivers  Als nulmeting voor de stand in 2018 dient 
een herberekening van de populatietrends volgens Reemer et al  (2012) op basis van 
inventarisatiedata tot en met 2017” 

Het huidige rapport is het resultaat van de nulmeting die de uitgangssituatie van de 
Nationale Bijenstrategie vastlegt  Deze is met name relevant voor doelstelling zoals 
hierboven omschreven  Op basis van de huidige formulering van doelstelling 2 in de 
bijenstrategie is momenteel geen aanvullende nulmeting vereist voor deze doelstel-
ling  Soortarealen zoals die t b v  de nulmeting van doelstelling 1 worden berekend 
kunnen in 2030 tevens worden gebruikt voor een ‘overall-analyse’ van de verandering 
in arealen voor alle Nederlandse soorten gezamenlijk  
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Methode
Uitgangspunten
Op basis van het bovenstaande en overleg tussen de betrokken onderzoekers, zijn 
voor de nulmeting de onderstaande uitgangspunten aangehouden 
•	 De	nulmeting	wordt	beperkt	tot	de	wilde	bijen,	kortom	de	hommels	en	de	soli-
taire bijen  Er wordt geen aparte nulmeting uitgevoerd voor zweefvliegen  
•	 De	rekenmethode	voor	de	populatietrends	moet	in	de	basis	overeenkomen	met	
de berekeningen zoals die eerder werden uitgevoerd door Reemer et al  (2012)  Dit 
betreft het hoofdstuk Veranderingen in de bijenfauna in het boek De Nederlandse 
Bijen (Peeters et al  2012)  Deze is gebaseerd op vergelijking van het versprei-
dingsareaal (aantal bezette uurhokken) van de soort zoals die gedurende twee 
verschillende tijdsperioden werd waargenomen (in Reemer et al  2012 zowel verge-
lijking van twee als drie perioden)  
•	 De	rekenmethode	voor	de	nulmeting	moet	zodanig	worden	opgezet	dat	deze	
op dezelfde wijze is te herhalen in 2023 en 2030 
•	 De	periodes	en	meetgegevens	die	worden	vergeleken	moeten	zo	zijn	gekozen	
dat deze in staat zijn een verandering op te pikken die is opgetreden gedurende de 
looptijd van de strategie, maar wel voldoende waarnemingen bevatten om een zo 
betrouwbaar mogelijk beeld te geven van het daadwerkelijke verspreidingsareaal 
•	 In	de	nulmeting	wordt	in	principe	gebruik	gemaakt	van	inventarisatiedata	tot	
aan de start van de bijenstrategie (t/m 2017)  Voor de huidige nulmeting is het 
wenselijk om de actuele trend te bepalen, met inbegrip van zo recent mogelijke 
inventarisatiedata  De reeds beschikbare trendberekeningen uit Reemer et al  
(2012) zijn in dat verband niet bruikbaar, want deze maken een vergelijking tussen 
soortsarealen voor 1990 en na 1990  De nieuwe Rode Lijst van de Nederlandse 
bijen (Reemer 2018) vergelijkt de periode 1900-1969 met ofwel de periode 1970-
2001, ofwel de periode 2002-2016  Die perioden kunnen bruikbaar zijn voor een 
nulmeting, echter bij het genereren van de waarden is een correctiemethode ge-
bruikt die de waarden incompatibel maakt met de methode voor trendberekening 
van Reemer et al  (2012) 
•	 De	rekenmethode	voor	het	bepalen	van	de	populatietrends	moet	zodanig	wor-
den opgezet dat deze statistisch toetsbaar is  
•	 Per	soort	zal	worden	getoetst	of	de	waargenomen	populatietrend	statistisch	
significant is  Ook deze toets wordt zo opgezet dat deze op vergelijkbare wijze te 
herhalen is in 2023 en 2030 

Aanpak
Selectie basisdata
Alle gebruikte gegevens zijn afkomstig uit het Databestand Nederlandse bijen, 
dat in beheer is bij EIS Kenniscentrum Insecten  Overeenkomstig de trendbepa-
ling in Reemer et al  (2012) zijn hieruit gegevens geselecteerd de afkomstig zijn 
uit entomologische collecties  Veldwaarnemingen zijn dus niet in de gegevensset 
opgenomen  

Bepaling onderzoeksperioden
De onderzoeksperioden zijn gekozen door binnen de periode 1990-2017 te zoeken 
naar een breekjaar dat resulteert in een zo gelijk mogelijke onderzoeksintensiteit 
in beide perioden  Dit breekjaar bleek 2003 te zijn  Er zijn 707 hokken van 5x5 kilo-
meter die zowel in 1990-2002 als in 2003-2017 onderzocht zijn  In 1990-2002 zijn 
uit deze hokken 45 432 bijengegevens bekend, in 2003-2017 zijn dit er 43 104  
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Bepaling aantallen hokken per soort per periode
Per bijensoort is aan de hand van het Databestand Nederlandse bijen bepaald in 
hoeveel van de 707 geselecteerde 5x5 kilometerhokken de bijensoort is vastgesteld  
Dit is voor elk van de twee onderzoeksperioden afzonderlijk gedaan 

Uitgesloten soorten
Bijensoorten die in de gekozen onderzoeksperioden niet in Nederland gevonden 
zijn, zijn uitgesloten van de analyse  Alle soorten die alleen voor 1990 in Neder-
land gevonden zijn ontbreken dus in deze gebruikte dataset  Hierdoor wijkt het 
totale aantal onderzochte soorten af van eerdere trendanalyses van de Neder-
landse bijenfauna, zoals die van Reemer et al  (2012)  Ook de blauwzwarte houtbij 
Xylocopa violacea is uit de analyse weggelaten, omdat de data in het onderzoeks-
bestand voor deze soort zeer onvolledig zijn  Het onderzoeksbestand bevat voor 
de periode 2003-2017 geen data van deze soort, terwijl hij wel degelijk op diverse 
plaatsen is waargenomen  Dit heeft te maken met de keuze om uitsluitend col-
lectiedata te gebruiken: deze goed herkenbare en opvallende bijensoort is in 2003-
2017 verschillende malen gefotografeerd, maar niet in entomologische c0llecties 
opgenomen  

Correcties
Er is een klein verschil in het aantal beschikbare bijengegevens tussen de twee on-
derzoeksperioden (45 432 in 1990-2002 en 43 104 in 2003-2017)  Voor dit verschil 
in onderzoeksintensiteit is net als door Reemer et al  (2012) gecorrigeerd door per 
soort het aantal bezette hokken in de recente periode te vermenigvuldigen met het 
quotiënt van het aantal records in periode 1 resp  periode 2, dus 45 432 / 43 104 = 
1,054  Onder de aanname dat de onderzoeksintensiteit één op één gerelateerd is 
met de vindkans van een soort, zorgt deze correctie voor een eerlijke verdeling van 
de verspreiding van soorten in de twee perioden  

Bepaling areaalverandering
Het percentage areaalverandering is per soort berekend op basis van het aantal 
bezette 5x5 kilometerhokken in de periode 1990-2002 en het gecorrigeerde aantal 
5x5 kilometerhokken in de periode 2003-2017  

Voor afgenomen soorten geldt: 

% areaalverandering = 

(aantal bezette hokken 1990-2002) - (aantal bezette hokken 2003-2017) x 100%
 (aantal bezette hokken 1990-2002)

Voor toegenomen soorten geldt: 

% areaalverandering = 

(aantal bezette hokken 2003-2017) - (aantal bezette hokken 1990-2002) x 100%

aantal bezette hokken 2003-2017)
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Tabel 1 Uitleg gebruikte 
trend categorieën  

 

 
Statistische toets
Per soort is statistisch getoetst of de aantallen bezette hokken in de twee tijds-
perioden significant van elkaar verschilden  Daarvoor is gebruik gemaakt van een 
zogenaamde Fisher exact test  Getest werd of de vindkansen (aantal bezette hok-
ken / totaal aantal hokken) voor beide perioden uit dezelfde χ2-kansverdeling kun-
nen komen, en dus of sprake zou kunnen zijn van toevallige variatie tussen twee 
steekproeven uit dezelfde populatie (met onveranderd areaal)  Wijken de kansen 
te ver van elkaar af om uit dezelfde kansverdeling te komen, dan is waarschijnlijk 
sprake van een daadwerkelijke verandering in areaal, en wordt gesproken van een 
significante trend  

Bepaling trendcategorieën
De trendcategorie per soort is gebaseerd op het percentage areaalverandering (zie 
boven) en de significantie daarvan  De onderscheiden categorieën worden ver-
klaard in Tabel 1  
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Resultaten 

De resultaten per bijensoort zijn opgenomen in Bijlage 1  In totaal heeft de analyse 
voor 308 bijensoorten een uitkomst opgeleverd  Voor 90 soorten (29%) is een 
significante trend berekend, voor de overige 218 soorten (71%) niet  
Overeenkomstig met Reemer et al  (2012) worden de soorten in de trendcate-
gorieën (mogelijk) verdwenen, sterk afgenomen en afgenomen beschouwd als 
afgenomen  Soorten in de categorieën (mogelijk) verschenen, sterk toegenomen 
en toegenomen worden beschouwd als toegenomen  Zo zijn er 25 soorten te be-
schouwen als afgenomen en 65 als toegenomen  Binnen de soorten met een signi-
ficante trend bedraagt de verhouding afgenomen / toegenomen soorten dus 28% / 
72 % (Figuur 1)  
De donkere klokjeszandbij Andrena pandellei is in de trendcategorie ‘verschenen’ 
opgenomen in Bijlage 1  Hierbij moet worden vermeld dat deze soort ook meer 
dan een halve eeuw geleden al in Nederland voorkwam, maar lange tijd afwezig 
is geweest  Strikt genomen is het dus geen nieuwkomer in Nederland  Voor de 
huidige nulmeting maakt dit echter niet uit: de soort is in 2003-2017 duidelijk toe-
genomen ten opzichte van 1990-2002  Ook in de categorie ‘mogelijk verschenen’ 
staan soorten waarvoor dit geldt, zoals de kleine sachembij Anthophora bimaculata 
en de boszandbij Andrena coitana  

25 soorten
afgenomen
(28%)

65 soorten
toegenomen
(72%)

Figuur 1 Bijensoorten met een 
significante trend: verhouding 
tussen aantallen afgenomen 
en toegenomen soorten 
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Discussie
Het aandeel bijensoorten waarvoor geen significante trend kon worden berekend 
bedraagt in de huidige analyse 71%  Dit is aanmerkelijk groter dan in ‘tweeperi-
odenanalyse’ (voor- en na 1990) van Reemer et al  (2012), waar dit aandeel 45% 
bedroeg  In vergelijking met de ‘drieperiodenanalyse’ (180-1989 vs  1990-2012) uit 
diezelfde publicatie, waar het aandeel soorten zonder trend 72%% bedroeg, is het 
echter vergelijkbaar  Dit geeft aan dat het aantal soorten zonder significante trend 
in hoge mate samenhangt met de omvang van de dataset  Hoe meer gegevens be-
schikbaar zijn, hoe groter de kans dat van een bepaalde bijensoort een significante 
trend te berekenen is  Voor sommige soorten geldt waarschijnlijk dat ze inderdaad 
stabiel zijn gebleven in Nederland en is dus daadwerkelijk sprake van ‘geen trend’  
Voor andere soorten geldt dat te weinig gegevens beschikbaar zijn om een signifi-
cante trend te berekenen  Dit onderscheid is op basis van de data niet te maken  
Dit betekent dat het vooral zinvol is om te kijken naar de verhouding tussen het 
aantal toegenomen en het aantal afgenomen soorten  

Het aandeel soorten met een positieve trend bedraagt 72% en het aandeel soorten 
met een negatieve trend is 28% (Figuur 1)  Deze balans is dus positief te noemen  
Dit betekent echter niet dat het, na alle zorgwekkende berichten over de afname 
van bijen in Nederland, alweer goed zou gaan met de Nederlandse bijenfauna  De 
positieve trend is nog slechts van een klein aantal (65) soorten duidelijk  De uit-
komsten van de recent gepubliceerde Rode Lijst contrasteren hiermee, aangezien 
het aantal bedreigde soorten op die Lijst in vergelijking met 2003 juist is toegeno-
men  Deze twee documenten (de Rode Lijst en de huidige nulmeting) laten zich 
echter niet één op één vergelijken, aangezien er andere onderzoeksperioden en 
-methoden zijn gebruikt  Het is van belang te onderstrepen dat deze nulmeting 
een instrument is om in toekomstige jaren om de voortgang m b t  het bereiken 
van de doelen van de bijenstrategie te kunnen meten  De huidige resultaten zeg-
gen nog niets over een eventuele verbetering van de bijenfauna binnen de periode 
waarin de Nationale Bijenstrategie van kracht is (2018-2030)  Om daarover iets 
te kunnen zeggen zijn de herhalingsmetingen in 2023 en 2030 nodig  Het is dus 
van belang om te benadrukken dat deze nulmeting slechts een instrument is om 
in toekomstige jaren de voortgang m b t  het bereiken van de doelen van de bijen-
strategie te kunnen meten 
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Bijlage 1: Trendresultaten per bijensoort

De volgende pagina’s vermelden per bijensoort de voor de trendanalyse gebruikte 
gegevens en de resultaten van de trendbepaling  De soorten zijn gegroepeerd per 
trendcategorie  Een toelichting op de gebruikte trendcategorieën is te vinden in 
het hoofdstuk Methode 

Hokken 1990-2002 - Aantal 5x5-kilometerhokken waarin de soort gevonden is in de 
periode 1990-2002 

Hokken 2003-2017 - Aantal 5x5-kiolometerhokken waarin de soort gevonden is in 
de periode 2003-2017 

Hokken 2003-2017 corr. - Gecorrigeerd aantal 5x5-kilometerhokken voor de periode 
2003-2017 (voor toelichting zie tekst)  

Areaalverandering - Percentage areaalverandering  

p - Statistische significantie van areaalverandering  Waarden van p<0,05 worden 
als significant beschouwd  Voor toelichting op gebruikte statistiek zie hoofdstuk 
Methode 
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