
Aan

de gemeenteraad

Datum 14 september 2021 
Zaaknummer 2021-0126643
Betreft Rapportage honingbijen in de Biesbosch

Vergadering van 
Portefeuillehouder:  Marco Stam
Begrotingsprogramma Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Kernteam/Opgave: Ruimtelijke Kwaliteit - Ruimtelijke Projecten & Realisatie
Auteur: Rosalie Hoek-Kleinjan
E-mail: jlr.kleinjan@dordrecht.nl
Verantwoordelijke: Sjoerd-Dirk Fiaschi-van der Est
Openbaar: Ja

Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
In 2019 is aandacht ontstaan voor het aantal bijenkasten in de Biesbosch. In dat jaar werd door 
Staatsbosbeheer een dusdanig groot aantal bijenkasten geteld in de Biesbosch, waardoor de vraag 
ontstond of deze honingbijen concurrentie zijn voor wilde bijen. Mede als gevolg van aandacht 
hierover in de Tweede Kamer, heeft de provincie Zuid-Holland opdracht gegeven aan 
onderzoeksbureau EIS/Naturalis om de invloed van honingbijen op de wilde bijen in de Biesbosch 
te onderzoeken. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de resultaten van het onderzoek en 
over het vervolgproces.

Wat is de te delen informatie?
Rapportage honingbijen Biesbosch
Ter voorbereiding op het rapport hebben we als gemeente, samen met de andere Biesbosch 
gemeenten, Staatsbosbeheer en de lokale bijenvereniging alle gegevens verzameld rondom 
aantallen bijenkasten en op welke locaties deze staan. Op basis van die gegevens is het 
onderzoeksbureau EIS/Naturalis gaan analyseren.  

Het rapport van onderzoeksbureau EIS/Naturalis bevat waardevolle informatie over de invloed van 
intensieve honingbijenhouderij nabij natuurgebieden op de kwetsbare natuur in deze gebieden. Het 
ecologische rapport geeft aan dat een (te) grote hoeveelheid/concentratie aan honingbijen een 
negatieve invloed lijkt te hebben op de stand van de natuur in de omgeving, zoals wilde bestuivers 
(inheemse solitaire bijen en hommels) in Natura2000 gebied De Biesbosch.

Het rapport biedt inzicht en onderbouwt de vermoedens van de verdringende invloed van 
honingbijen. Dit gebied is zo aantrekkelijk voor de honingbijen en de imkers omdat de 
reuzenbalsemien (exoot) daar steeds meer voorkomt en veel nectar produceert. In en rond de 
Biesbosch is deze exoot echter moeilijk te bestrijden. 

In het rapport wordt geconcludeerd dat de huidige dichtheid van het aantal honingbijenkasten dat 
staat opgesteld (meer dan 25 per km2) een mogelijk negatief effect heeft op de dichtheid wilde 

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR  DORDRECHT



Zaaknummer 2021-0126643

bestuivers in de Biesbosch. Deze bestuivers foerageren op bijvoorbeeld de stroomdalgraslanden en 
glanshaverhooilanden. Deze graslanden liggen (voornamelijk) in Zuid-Holland en hier zijn 
Natura2000 instandhoudingsdoelstellingen van kracht. 

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we u graag naar het rapport in de bijlage. 

Aanbevelingen
De opstellers van het rapport doen naar aanleiding van hun onderzoek een aantal aanbevelingen:

 het aantal honingbijenkasten in en op de rand van de Biesbosch terug te brengen 
(maximaal 4 per km2 bloeiend gewas);

 rond de meest kwetsbare habitats een bufferzone in acht te nemen van minimaal 3 
kilometer waarbinnen geen bijenkasten staan;

 de honingbijenkasten te plaatsen op een beperkt aantal locaties.

Wat betekent dit onderzoek voor honingbijen in Dordrecht?
Het rapport beschouwt de effecten van honingbijen op de kwetsbare natuur in de Biesbosch. In het 
rapport staat niet wat het effect is op wilde bestuivers in de rest van Dordrecht. Wel is duidelijk dat 
honingbijen, bij dichtheden van minder dan 4 per kilometer bloeiend gewas, geen negatieve impact 
hebben op kwetsbare natuur in de Biesbosch. Het is de verwachting dat honingbijen, in lijn met dit 
rapport, geen negatieve impact hebben op wilde bestuivers in de openbare ruimte van Dordrecht. 
Het weren van honingbijkasten in Dordrecht is dus niet nodig. Wel lijkt regulering van het aantal 
honingbijkasten nodig om de dichtheden niet te hoog te laten oplopen. 

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Op basis van het rapport lijkt het voor de biodiversiteit nodig passende maatregelen te treffen in de 
Biesbosch. De provincie Zuid-Holland gaat samen met betrokken partijen (omgevingsdiensten, 
gemeenten, bijenhoudersvereniging en natuurorganisaties) bepalen hoe de kwetsbare natuur zo 
goed mogelijk beschermd kan worden tegen de mogelijk negatieve effecten van een te grote 
hoeveelheid aan (commerciële) bijenkasten. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport van 
EIS worden nadrukkelijk meegenomen bij het opstellen van het gezamenlijke plan van aanpak. 

Als een van de gemeenten in de Biesbosch werken wij als Dordrecht graag mee aan de 
ontwikkeling van een gezamenlijk handelingsperspectief, bij voorkeur vóór het volgende 
bloeiseizoen.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing.
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