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Inleiding 

Je kent ze waarschijnlijk niet allemaal, maar op de wereld leven miljoenen 
verschillende soorten planten en dieren. In verschillende leefgebieden, 
soms in het water en soms op land. Biodiversiteit. Bio betekent ‘leven’ 
en diversiteit betekent ‘verschillen’. Met de term doelen we dus op die 
veelheid aan soorten en de hoeveelheid van de soort. Het bestaan van al 
die soorten hangt samen met ons eigen bestaan. Je staat er misschien niet 
bij stil, maar een wilde bij is bijvoorbeeld onmisbaar voor de koffie die jij 
graag drinkt en voor het stukje chocolade dat je erbij eet. In deze explainer 
vertellen we je meer over het effect van het gebruik van verschillende 
bestrijdingsmiddelen op de biodiversiteit in Nederland. Een overzicht van 
de literatuur die we gebruikten, vind je op de laatste pagina. 

Wat doet de wilde bij voor jouw koffie? 

De biodiversiteit in Nederland en andere delen van de wereld staat steeds 
meer onder druk. Zo wordt 40% van de insectensoorten met uitsterven 
bedreigd. Uit Duits onderzoek kwam naar voren dat in de afgelopen 27 jaar 
de hoeveelheid vliegende insecten met maarliefst 76% is afgenomen. Ook 
in Nederland is er een sterke afname bij insecten, zoals (nacht-)vlinders, 
bijen en zweefvliegen. Daarnaast staan wilde planten, ongewervelden, 
geleedpotigen, schimmels, schaaldieren, weekdieren, vissen, reptielen, 
amfibieën en vogels onder druk. Er zijn dus niet alleen minder van de 
soorten, maar ook de aantallen van een soort nemen sterk af. 

Nu is misschien een eerste reactie ‘zo erg is dat toch niet?’, maar de afname 
van biodiversiteit heeft grote gevolgen voor alles wat leeft op de wereld. 
Insecten spelen een belangrijke rol bij het voortbestaan van andere 
soorten. Tachtig procent van de wilde planten heeft bijvoorbeeld insecten 
nodig om een klein wild plantje te maken en 60% van de vogels heeft 
insecten nodig als voedsel. 
Van al die insecten hebben wilde bijen een belangrijke rol als bestuivers. 
Tachtig procent van de bestuiving van onder andere planten die ons van 
voedsel voorzien wordt door hen geregeld. Zo zie je, die wilde bij is dus 
echt belangrijk voor je koffie. En ook voor je chocolade, veel groenten en 
fruitsoorten. De supermarkt zou er een stuk leger uitzien zonder wilde 
bijen. Want zonder hen geen appels, peren, courgettes of tomaten. 



De rol van bestrijdingsmiddelen

Waarom gaat het zo slecht met insecten? Dat heeft een aantal oorzaken. 
Zo verliezen ze hun leefgebied, maar ook de intensivering van de 
landbouw en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen spelen een 
grote rol. 

Naar die rol van bestrijdingsmiddelen bij insectensterfte wordt veel 
onderzoek gedaan. Vooral naar de bijensterfte, omdat inmiddels de helft 
van de 358 soorten wilde bijen met uitsterven wordt bedreigd.  Om dieper 
op dit onderwerp in te kunnen gaan, is het belangrijk eerst duidelijk te 
hebben welke soorten chemische bestrijdingsmiddelen er zijn. In de 
eerste plaats zijn er insecticiden, deze zijn erop gericht om insecten te 
doden. Daarnaast zijn er herbiciden, deze doden onkruid. Als laatste zijn er 
fungiciden, die doden de schimmels. 

Van insecticiden is bekend dat ze ook een negatief effect kunnen hebben 
op planten en dieren die niet het doelwit van de insecticide zijn en dus 
op de biodiversiteit. Specifiek onderzoek is gedaan naar de insecticide 
‘neonicotinoïde’. 

Neonicotinoïde heeft ook grote gevolgen voor vogels, omdat zij veel 
spinnen, kevers en vliegen eten. Het negatieve effect van de stof op die 
insecten, zorgt ervoor dat vogels hier ook ziek van worden. Onderzoek 
toont ook het negatieve effect aan op schaaldieren en slakken. 

Daarnaast verstoren insecticiden de biologische landbouw. De wilde 
planten en kevers die worden ingezet tegen bladluizen bijvoorbeeld, 
sterven uit door het gebruik van insecticiden even verderop. 

Ook bij de herbiciden en fungiciden zijn er schadelijke effecten voor planten 
en dieren die niet het doelwit zijn. Een bekende herbicide is glyfosaat. Dit 
veroorzaakt de gele velden die je regelmatig ziet. Glyfosaat is aangetoond 
gevaarlijk voor bijen, mensen, de fotosynthese van Euglena, de groei 
van Mycorrhiza-schimmel, regenwormen, schaaldieren en insecten, 
weekdieren, stekelhuidigen, vissen, reptielen, amfibieën en vogels. 
Herbiciden verlagen daarnaast ook het aantal plantensoorten. Onderzoek 
naar fungiciden laat een gevolg zien voor het aantal weidevogelsoorten bij 
gebruik van deze middelen. 
 

Een aantal onderzoeken tonen de negatieve effecten van 
neonicotinoïde aan.
In 2016 werd door  Ewald een negatief effect aangetoond op 
ongewervelden zoals kevers, spinnen en vliegen. Henry toonde in 
2012 het negatieve effect aan op honingbijen. Whitehorn toonde 
dit in 2012 aan op  hommels, bestuivende vliegen, kevers en 
spinnen. Roessink in 2013 op de meivlieg en caddisvlieg en andere 
geleedpotigen (dieren met een uitwendig skelet)



Sociale en solitaire bijen

Terug naar de bijen. De onbedoelde blootstelling aan bestrijdingsmiddelen 
leidt ook tot negatieve gevolgen voor hen en bedreigt hun voortbestaan. 
De schadelijkheid van verschillende bestrijdingsmiddelen verschilt per 
bijensoort en per levensfase van de bij. 

In de bijenwereld wordt onderscheid gemaakt tussen ‘sociale’ bijen en 
‘solitaire’ bijen. Sociale bijen werken binnen een kolonie en hebben daar 
allemaal een verschillende functie. Bij de solitaire bijen doet het vrouwtje 
alles alleen. Ze maakt een nestje, verzamelt nectar en legt haar eitjes. 
Het effect van bestrijdingsmiddelen is bij beide soorten anders. Zo leggen 
sociale bijen, bijvoorbeeld de honingbij, grote afstanden af. Ze komen 
daarbij in aanraking met velden waar bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn, 
maar ook waar niets gebruikt wordt. Hierdoor wordt het gevaar van de 
middelen als het ware ‘verdund’. 
Dit geldt overigens niet als de korf van de honingbij naast een akkerland 
met chemische bestrijdingsmiddelen is geplaatst en er verder geen 
voedselbron is. Larven van de honingbijen hebben meer last van de 
middelen dan volwassen bijen. 

Voor de larven van solitaire bijen, zoals de metselbij, staan pollen en 
nectar op het menu en zij hebben daardoor een grotere blootstelling aan 
bestrijdingsmiddelen dan sociale bijen. Die voeden zich door middel van 
klierafscheiding. 

 



Herbiciden en fungiciden

Bijen krijgen over het algemeen meer te maken met fungiciden en 
herbiciden, dan met insecticiden. Dit omdat de eerste twee vaak 
gebruikt worden op planten die ze nodig hebben voor bestuiving. Er zijn 
verschillende onderzoeken gedaan die aantonen dat fungiciden een 
negatieve invloed hebben op het aantal werkers en het gewicht van de 
koninginnen en hommels. Daarnaast zorgen fungiciden voor een hogere 
sterfte binnen de honingbijkolonie, verminderen ze het functioneren en is 
een verlaagde immunologische reactie aangetoond, ze worden dus eerder 
ziek. De kansen hierop zijn hoger als er meerdere verschillende fungiciden 
zijn en als het gewasoppervlak groter is. 

Bij het gebruik van herbicide is de timing van sprayen belangrijk. De 
middelen op een net gesprayde plant zijn erg gevaarlijk voor de bijen. 
Herbiciden kunnen dan leiden tot de dood van cellen en beschadiging 
van de klieren die werkersgelei produceren voor de bijenlarven. Hierdoor 
komt de voedselvoorziening voor de larven in gevaar, hebben ze een 
slechte ontwikkeling, een lager gewicht, minder leervermogen en een 
verminderde kans om te overleven. 

Combinatie van middelen

Ook al is een bestrijdingsmiddel niet direct schadelijk, het kan toch 
negatieve gevolgen hebben. Zo zijn de fungiciden pyraclostrobin en 
boscalid niet direct giftig, maar zorgen ze wel dat er minder voeding is voor 
bijen, waardoor het alsnog moeilijker wordt om te overleven. 

Daarnaast wordt er ook vaak een combinatie van bestrijdingsmiddelen 
gebruikt. Die interactie tussen verschillende middelen kan het nog 
schadelijker maken. Vooral bijen hebben hier last van omdat ze weinig 
detoxificatie-enzymen hebben. 



Verder onderzoek nodig 

We weten al best veel over de effecten van de bestrijdingsmiddelen, 
met name als het om bijen gaat, maar er is meer onderzoek nodig. 
Bestrijdingsmiddelen komen vaak terecht in de was en pollen van de bijen. 
Daar kunnen ze lang worden opgeslagen, maar de precieze werking is nog 
niet bekend. In proeven wordt ook vaak gebruikgemaakt van de actieve 
ingrediënten van bestrijdingsmiddelen, waarbij de andere stressoren en 
interacties tussen bestrijdingsmiddelen vaak worden genegeerd en het 
effect op de gehele kolonie nog onbekend is. De schadelijkheid van de 
fungiciden penthiopyrad en fluopyram zijn ook nog weinig onderzocht. 

Duidelijk is wel dat chemische bestrijdingsmiddelen een grote invloed 
hebben op biodiversiteit.  Daarom pleiten we er bij Natuur & Milieu voor dat 
we planten en voedsel op zo’n manier kweken dat we de eigen kracht van 
gewassen en de natuur optimaal benutten. Daardoor kunnen planten goed 
groeien zonder al die chemische hulp. Beresterke aardappels kweek je door 
ze regelmatig op nieuwe grond te zetten en af te wisselen met andere 
gewassen. Wilde bloemen aan de rand van de akkers trekken natuurlijke 
vijanden van ongewenste beestjes aan en aanvullend kunnen boeren 
en kwekers groene, natuurvriendelijke middelen inzetten. Chemische 
middelen moeten we alleen nog gebruiken als allerlaatste redmiddel.

Meer lezen over wat we doen om dit waar te maken? Klik dan hier. 

https://natuurenmilieu.nl/project/bestrijdingsmiddelen/
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