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JORG TÖNJES

Telers en afnemers sluiten Bee 
Deals om de bijenstand te stimu-
leren. De deal is dat de teler ook 
beter wordt van bestuivers en na- 
tuurlijke vijanden. Bee Deals focus-
sen ook op wilde bijen, andere nut-
tige insecten en inheemse planten.

ACHTERGROND

Adviseur Eric Hees van het 
Centrum voor Landbouw en Milieu 
(CLM) vertelt over het begin van de 
Bee Deals. Daarvoor gaat hij terug 
naar 2014. ‘De honingbijen hadden 
het moeilijk, onder meer door de 
varroamijt als parasiet.’

Het bleek niet ingewikkeld om 
deelnemers aan de Bee Deals te 
krijgen. ‘Telers waren zich bewust 
van het nut van de bijen’, stelt Hees. 
‘Het was de kunst om dit ook goed te 
communiceren naar de consument.’

Samen met supermarkt Jumbo 
en versleverancier The Greenery zet-
te het CLM in 2015 de eerste Bee Deal 
neer. ‘Een deal is ‘jij dit, ik dat’, dus 
er moest voor alle partijen voordeel 
inzitten. Dat kan gaan om promo-
tie van het product, bonuspunten 
voor PlanetProof of het krijgen van 
bloemzaden’, legt Hees uit.

Brabant was gecharmeerd. Een 
aantal gemeentes, waterschap-
pen, drinkwaterbedrijven volgden. 
‘Onder de deelnemers zitten ook 
aardappelleverancier Jansen Don-
gen met zijn telers, boomkwekers 

uit Boskoop, veehouders uit Salland 
en een groenteteler uit Groningen’, 
somt de CLM-adviseur op.

Fruittelers zijn zich volgens 
Hees zeer bewust van het nut van 
bestuivers. Vandaar dat zij een flin-
ke groep binnen de deelnemende 
toeleveranciers van Jumbo zijn. 

Hees zegt dat ook andere telers 
voordeel zien in deelname, zeker 
met het breder trekken van de deals 
naar andere nuttige insecten. Als 
voorbeeld noemt hij de veehouders 
die kruidenrijker grasland gaan 
gebruiken. ‘Dat heeft de mooie bij-
werking dat het de gezondheid van 
het vee bevordert.’

INHEEMSE FLORA
Het stimuleren van nut-

tige insecten doe je het beste met 
inheemse flora, is de visie die steeds 
sterker doordringt tot de samenle-
ving. De Bee Deals gaan hierin mee. 
Hees: ‘Het is duurder, maar een 

goede stap. Zelfs de zakjes zaad die 
de consument in april 2020 bij de 
aardbeien van de Jumbo krijgt, zijn 
nu inheemse soorten.’

Enthousiaste telers zijn de beste 
ambassadeurs voor de Bee Deals, 
waaronder aardbeientelers Arjen 
en Esmeralda Kok uit Zwaagdijk. 
Ze doen er alles aan om het de bijen 
naar hun zin te maken. 

Arjen Kok: ‘Ze zijn er voor de 
bestuiving. Zonder bestuiving kun 
je geen mooie aardbeien telen. 
Natuurlijke vijanden heb ik er ook 
graag bij. Zo hoeven wij niet aan 
gewasbescherming te doen. De 
beestjes doen het werk voor ons.’

Het in de buitenteelt stimuleren 
en vasthouden van nuttige beest-
jes gaat steeds beter, zegt Kok. Hij 
werkt samen met Koppert Biological 
Systems. ‘Bijvriendelijk werken is 
noodzaak en goede reclame.’

INKOMEN VOOR TELERS
Kok vindt de Bee Deals een leuk 

en realistisch project. ‘We werken 
aan een teelt met een inkomen voor 
onze telers. Met Koppert en CLM 
zoeken we naar geschikte soorten 
in de bloemstroken en goede vaste 
planten voor bijen.’

Kok is een van de telers die 
werken aan verdieping en verbre-

ding met andere deelnemers. In het 
gesloten systeem van zijn kassen 
kan hij de omstandigheden goed 
creëren voor de bestuivers en ande-
re nuttige insecten. In de buitenteelt 
vliegen de beestjes snel weg. 

Daarom onderzoekt de aard-
beienteler samen met Koppert hoe 
ondernemers met eenjarige en vaste 
planten de beestjes op het bedrijf 
behouden. Wilde bijen en hommels 
vliegen bij lagere temperaturen 
dan honingbijen. Daarom zijn die 
soorten nuttig voor vroegbloeiende 
boomgaarden, zoals kersen. 

Op de website BeeDeals.nl is 
meer informatie te vinden.

‘Telers beseffen hoe nuttig bestuivers zijn’

Arjen Kok weet dat bestuivers het succes van de teelt sterk bepalen. Foto: Esmeralda Kok

Bee Deals schuiven op naar het stimuleren van de stand van wilde bijen en nuttige insecten

‘Bijvriendelijk werken 
is noodzaak en 
goede reclame’

HAN REINDSEN

Wageningen University & Research 
(WUR) gaat onderzoek doen naar 
biologische strokenteelt bij proef-
boerderij ‘t Kompas in Valther-
mond.

ACHTERGROND

Op een proefakker in Zuidoost-
Drenthe worden stroken met ver-
schillende gewassen geteeld, zoals 
aardappelen, gerst, suikermais en 
grasklaver. Onderzocht wordt wat 
dit betekent voor de opbrengst, 
ziekten en plagen, de biodiversiteit 
en de kwaliteit van de bodem.

Strokenteelt maakt het mogelijk 
jaarrond voedsel en een schuilplek 

te bieden aan insecten, akkervogels 
en kleine zoogdieren. Dat is goed 
voor de biodiversiteit die onder druk 
staat in het agrarisch gebied. De 
proef duurt drie jaar en wordt gefi-
nancierd door de provincies Gronin-
gen en Drenthe, Samenwerkings-
verband Noord-Nederland en het 
nationaal onderzoeksprogramma 
PPS gewasdiversiteit.

HERSTEL VAN BIODIVERSITEIT
Door de recente aandacht voor 

het verlies aan biodiversiteit en de 
zoektocht naar mogelijkheden om te 
werken aan herstel van de biodiver-
siteit in het agrarisch gebied, staat 
strokenteelt extra in de spotlights. 
Al lopend, langjarig onderzoek naar 
bodemkruipende insecten in stro-

kenteelt van de WUR laat de grote 
potentie zien van het systeem in de 
bijdrage aan het herstel van de bio-
diversiteit.

Het bedrijf Bioclear Earth brengt 
bij deze proef de microbiologie van 
de bodem in kaart en vergelijkt dit 
proefveld met een akker waar een 

gangbaar gewas wordt verbouwd.
De technieken die het bedrijf 

gebruikt om het genetisch materi-
aal van de aanwezige bacteriën en 
schimmels te detecteren, kunnen 
bijvoorbeeld in beeld brengen dat er 
bacteriën aanwezig zijn die stikstof 
kunnen vastleggen. Of dat er schim-
mels zijn die dood organisch materi-
aal kunnen afbreken.

De nieuwe proef in Valthermond 
is onderdeel van een landelijk ope-
rerend netwerk van experimenten 
met strokenteelt. Ook is rondom de 
strokenteelt in Valthermond een 
regionaal netwerk van telers en 
onderzoekers gevormd. Zij formule-
ren samen de onderzoeksvragen en 
aandachtspunten. Ze brengen met 
elkaar leren en doen in de praktijk.

Proef biologische strokenteelt in Valthermond

Strokenteelt is goed voor de biodiversiteit. Foto: Han Reindsen


