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Opzet 
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Bijenhouders /  

Surveillanceprogramma 2014-2018 

Doel: Het Nederlandse honingbijen-surveillance programma heeft als doel 

inzicht te krijgen in de wintersterfte van honingbijenvolken in Nederland en in 
de onderliggende factoren voor de sterfte.  

 

Opzet:  
1. Monitoring wintersterfte  door email- en telefoon enquête i.s.m. NBV 

2. Bemonsteren bijenstanden (citizen scientist benadering) 

1. Bijen voor Varroa destructor, Nosema apis, Nosema ceranae, DWV, 
ABPV) 

2. Bijenbrood voor herkomst stuifmeel 

3. Honing voor residu-analyse pesticiden 

3. Analyse van vragenlijsten voor analyse omgevingsfactoren 
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Bemonstering en instructie-fotoboek 

s 

   

Buizen voor bijen en honing,  bakjes voor bijenbrood 

Etiketten en verzendklaar monsterpakket met retourenveloppe 

Bemonstering bijen 

s 

Min. 3, max 5 volken Duidelijke identificatie Buitenste raam met broed 

PCR analyse 

Bijen in deksel schudden Voorzichtig bij elkaar 
schudden 

Monsterbuizen vullen 
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Bemonstering honing en bijenbrood 

s 

Honing schrapen en in betreffende buis doen  

Bijenbrood uitsnijden en in betreffend bakje doen  

De monsterpraktijk 
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De praktijk  in het veld 
(uitvoering en foto’s Jelle 
Kampen) 

Analyse Nosema apis, Nosema ceranae, DWV, CBPV)  
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30 bijen voor moleculair 
onderzoek  

Individuele check 
voor mijten 

Mijt op ventrale 
abdomen 

Monsterbewerking : vriesdrogen, beadbeaten, DNA/RNA extractie met PCR analyse 

Varroa destructor 
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70 bijen voor spoelen spoelen 

zeven resultaat 

Bijenbrood 
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bijenbrood Cellen leegmaken 

Bijenbrood, zie de laagjes!! 

bijenbrood 
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Suspenderen en ontvetten Preparaat maken 

Ericaceae Brassicaceae Balseminaceae 
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Aantal bijenhouders en volken in Nederland 
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Bijenziekten 
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DWV is Varroa gerelateerd 
ABPV is niet varroa gerelateerd 

Residu bestrijdingsmiddelen in honing 
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Residu bestrijdingsmiddelen in honing 
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Landgebruik 
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Samenvatting resultaat 2015-2016 
• Wintersterfte 2015-2016:  6,5% 
• Bijenvolk: meer sterfte door 

– DWV infectie 
– Niveau varroa infectie 
– Zeer divers landschap (vraagt nader onderzoek) 

• Bijenvolk: geen sterfte door 
– Nosema apis 
– Nosema ceranae 
– ABPV 
– Bestrijdingsmiddelen in de honing 

• Bijenstand: minder sterfte bij 
– grotere bijenstanden 

• Honing residuen 
– In 10% residuen van bestrijdingsmiddelen en varroaciden 

• Geschat aantal volken in Nederland: 88 000 – 100 000 
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Slotopmerkingen  

• Om 200 meewerkende bijenstanden te 
selecteren moeten 800 bijenhouders 
aangeschreven worden!!! vanwege 

– Geen antwoord op verzoek 

– Geen bijen (meer) 

– Willen niet meewerken vanwege 

• Bemonsteren / doden bijen 

• Financiering (51% overheid, 49 % industrie) 
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Hartelijk dank 
 
vragen?  


