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Weerstand van Honingbijenvolken 
Symposium Bijengezondheid Bijen@wur 
 

 

Zaterdag 14 maart 2015 van 8.30 tot 17.00 uur 

locatie: Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen 

 

 

Programma 
08.30  - 09.00  Ontvangst met koffie/thee 

Registratie bezoekers in de Terraszaal 

09.00  - 17.00  

10.00 – 10.15  

Expositie standhouders in de Terraszaal 

Opening door Piet Boonekamp, Biointeracties en Plantgezondheid 

10.15 – 11.15  Oorzaken voor het bijensterven – een mondiaal perspectief  

Robin Moritz, Martin-Luther Universität Halle aan de Saale, Duitsland 

11.15 – 12.00  Afweer van bijenvolken 

Tjeerd Blacquière 

12.00 – 13.30  Lunch en expositie 

 

13.30 - 14.15  Vitale Bijen hebben de toekomst 

Pam van Stratum,  

Inbuzz Extra & Werkgroep Vitale bijen van VBBN Laren-Blaricum 

14.15 – 14.45  Weerbaarheid van een bijenvolk onder stress, een model simuleert  

Coby van Dooremalen 

14.45 – 15.15 Koffiepauze Terraszaal 

15.15 - 15.45  CSI in de polder  

Sjef van der Steen  

15.45 – 16.15 

 

16.15 - 16.45 

16.45 - 17.00 

Zijn we klaar voor de komst van Aethina? 

Bram Cornelissen 

Vragen en discussie 

Afsluiting 
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Voorwoord 
 
Geachte gasten,  
 
welkom in Wageningen op het 4de Symposium Bijengezondheid van bijen@wur van 
Wageningen UR over het bijenonderzoek in Nederland en daarbuiten.  
Net als bij de vorige drie symposia bieden we u weer een programma met diverse 
verhalen rondom de gezondheid van honingbijen. Het centrale thema dit jaar is  
 

“Weerbaarheid van Honingbijenvolken” 
 
Met de vele aandacht voor de gezondheid van bijen gaat het vaak al snel over de ziekten 
en kwalen van bijen, en praten we elkaar de put en de bijen de ziekenboeg in. We 
vergeten dan dat bijen zelf heel weerbaar zijn, we hebben domweg te weinig vertrouwen 
in de honingbij zelf. Met de sombere bril op denken we te zien dat het wereldwijd bergaf 
gaat. Professor Robin Moritz uit Halle (Duitsland) zal laten zien dat de werkelijkheid een 
heel andere kleur heeft. 
Hoe honingbijenvolken hun afweer organiseren zal Tjeerd Blacquière uitleggen aan de 
hand van de literatuur. En meteen de handschoen als imker oppakken: hoe kunnen we 
onze bijen de ruimte geven ‘hun ding te doen’, of ze misschien zelfs een beetje helpen. 
Een mooi praktijkvoorbeeld van dat laatste is het verhaal van Pam van Stratum (Inbuzz 
Extra & VBBN Laren-Blaricum), die via een vorm van ‘natuurlijke’ selectie volken 
verkrijgen met meer weerstand tegen de varroamijt.  
Met een simulatie model test Coby van Dooremalen wat er gebeurt met (aspecten van) 
de weerbaarheid van bijenvolken onder druk van (veel) varroamijten, hoe lang kunnen 
volken de weerbaarheid hoog houden?  
Voor weerbaarheid van bijenvolken is goed en divers voedsel essentieel. Met een groot 
consortium aan onderzoekers en imkers doen Sjef van der Steen en Robert 
Brodschneider (Univ. Graz, Oostenrijk) onderzoek naar de stuifmeeldiversiteit die 
bijenvolken oogsten. Sjef zal dit CSI-pollen project toelichten.  
Bram Cornelissen blikt vooruit naar de volgende uitdaging die de weerbaarheid van onze 
bijen zal gaan uittesten, de binnenkomst van de Kleine Bijenkastkever.  
 
Dit symposium is onderdeel van het door het ministerie van EZ en de EU gesubsidieerde 
‘Nationaal programma Honing’ 2014 – 2016 (NP 14-6.1 / NL 2013/f en BO-20-003-043) .   
Behalve presentaties is er dit jaar ook weer ruimte voor ondernemingen en ideële 
organisaties op het gebied van de bijen in de expositieruimte.  
We hopen dat dit programma uw en ons begrip en verwondering over de honingbijen 
doen toenemen, zodat we met veel plezier en vertrouwen in de bijen een mooi seizoen 
tegemoet gaan.  
 
Bijen@wur  
 

Sjef                 Chula                      Coby                     Tjeerd              Bram            Piet       
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Oorzaken voor het bijensterven - een mondiaal perspectief 
 

Robin F.A. Moritz 
Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Halle a.d.Saale,  Duitsland 

University of Pretoria, Pretoria, Zuid Afrika  

 

Openbare media hebben herhaaldelijk en vaak met veel drama bericht over de 
wereldwijde achteruitgang van honingbijenvolken, meestal met de nadruk op de bijdrage 
van bijenziekten en pesticiden aan de achteruitgang. Echter, een meta-analyse van de 
aantallen door imkers gehouden bijenvolken gebaseerd op de FAO databank onderbouwt 
die zorgen over ziekten en pesticiden niet. In plaats daarvan blijken sociaaleconomische 
veranderingen een heel groot effect te hebben op de aantallen bijenvolken in diverse 
landen. Nationale politieke instabiliteit en fundamentele maatschappelijke veranderingen 
na het instorten van nationale overheden of staten hebben een grote invloed gehad op 
de aantallen door imkers gehouden honingbijenvolken, terwijl de effecten van plagen, 
ziekten en het gebruik van bepaalde pesticiden niet kunnen worden vastgesteld in de 
mondiale dataset. Er bestaan grote regionale verschillen, met een afname van het aantal 
bijenvolken in de hoog ontwikkelde westerse landen maar met een sterke toename van 
het aantal bijenvolken in andere delen van de wereld. Een sterke toename van de handel 
in honing blijkt gepaard te gaan met een afname van de aantallen gehouden bijenvolken 
in veel Europese landen en de Verenigde Staten, die gecompenseerd wordt door een 
toename van volken elders in de wereld. Vooral bepaalde landen in West en Centraal 
Europa hebben afnames in bijenvolken gezien tot ver onder dichtheden die we kennen 
van woestijngebieden zonder enige bijenhouderij. De dichtheid aan bijenvolken in het 
wild in Afrika is meer dan twee keer zo hoog dan de dichtheid aan volken in Europese 
Nationale Natuurparken. Bijenhouders zijn daarom niet alleen maar belangrijk om de 
honingproductie en de bestuiving van gewassen in stand te houden, zij zijn nu ook 
belangrijk om de natuurlijke endemische honingbijen te beschermen en in stand te 
houden in hoog geïndustrialiseerde landen.   
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Voorwoord 
 
Geachte gasten,  
 
welkom in Wageningen op het 4de Symposium Bijengezondheid van bijen@wur van 
Wageningen UR over het bijenonderzoek in Nederland en daarbuiten.  
Net als bij de vorige drie symposia bieden we u weer een programma met diverse 
verhalen rondom de gezondheid van honingbijen. Het centrale thema dit jaar is  
 

“Weerbaarheid van Honingbijenvolken” 
 
Met de vele aandacht voor de gezondheid van bijen gaat het vaak al snel over de ziekten 
en kwalen van bijen, en praten we elkaar de put en de bijen de ziekenboeg in. We 
vergeten dan dat bijen zelf heel weerbaar zijn, we hebben domweg te weinig vertrouwen 
in de honingbij zelf. Met de sombere bril op denken we te zien dat het wereldwijd bergaf 
gaat. Professor Robin Moritz uit Halle (Duitsland) zal laten zien dat de werkelijkheid een 
heel andere kleur heeft. 
Hoe honingbijenvolken hun afweer organiseren zal Tjeerd Blacquière uitleggen aan de 
hand van de literatuur. En meteen de handschoen als imker oppakken: hoe kunnen we 
onze bijen de ruimte geven ‘hun ding te doen’, of ze misschien zelfs een beetje helpen. 
Een mooi praktijkvoorbeeld van dat laatste is het verhaal van Pam van Stratum (Inbuzz 
Extra & VBBN Laren-Blaricum), die via een vorm van ‘natuurlijke’ selectie volken 
verkrijgen met meer weerstand tegen de varroamijt.  
Met een simulatie model test Coby van Dooremalen wat er gebeurt met (aspecten van) 
de weerbaarheid van bijenvolken onder druk van (veel) varroamijten, hoe lang kunnen 
volken de weerbaarheid hoog houden?  
Voor weerbaarheid van bijenvolken is goed en divers voedsel essentieel. Met een groot 
consortium aan onderzoekers en imkers doen Sjef van der Steen en Robert 
Brodschneider (Univ. Graz, Oostenrijk) onderzoek naar de stuifmeeldiversiteit die 
bijenvolken oogsten. Sjef zal dit CSI-pollen project toelichten.  
Bram Cornelissen blikt vooruit naar de volgende uitdaging die de weerbaarheid van onze 
bijen zal gaan uittesten, de binnenkomst van de Kleine Bijenkastkever.  
 
Dit symposium is onderdeel van het door het ministerie van EZ en de EU gesubsidieerde 
‘Nationaal programma Honing’ 2014 – 2016 (NP 14-6.1 / NL 2013/f en BO-20-003-043) .   
Behalve presentaties is er dit jaar ook weer ruimte voor ondernemingen en ideële 
organisaties op het gebied van de bijen in de expositieruimte.  
We hopen dat dit programma uw en ons begrip en verwondering over de honingbijen 
doen toenemen, zodat we met veel plezier en vertrouwen in de bijen een mooi seizoen 
tegemoet gaan.  
 
Bijen@wur  
 

Sjef                 Chula                      Coby                     Tjeerd              Bram            Piet       Sjef
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Bijen@wur  
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hand van de literatuur. En meteen de handschoen als imker oppakken: hoe kunnen we 
onze bijen de ruimte geven ‘hun ding te doen’, of ze misschien zelfs een beetje helpen. 
Een mooi praktijkvoorbeeld van dat laatste is het verhaal van Pam van Stratum (Inbuzz 
Extra & VBBN Laren-Blaricum), die via een vorm van ‘natuurlijke’ selectie volken 
verkrijgen met meer weerstand tegen de varroamijt.  
Met een simulatie model test Coby van Dooremalen wat er gebeurt met (aspecten van) 
de weerbaarheid van bijenvolken onder druk van (veel) varroamijten, hoe lang kunnen 
volken de weerbaarheid hoog houden?  
Voor weerbaarheid van bijenvolken is goed en divers voedsel essentieel. Met een groot 
consortium aan onderzoekers en imkers doen Sjef van der Steen en Robert 
Brodschneider (Univ. Graz, Oostenrijk) onderzoek naar de stuifmeeldiversiteit die 
bijenvolken oogsten. Sjef zal dit CSI-pollen project toelichten.  
Bram Cornelissen blikt vooruit naar de volgende uitdaging die de weerbaarheid van onze 
bijen zal gaan uittesten, de binnenkomst van de Kleine Bijenkastkever.  
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Robin F.A. Moritz 
Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Halle a.d.Saale,  Duitsland 

University of Pretoria, Pretoria, Zuid Afrika  

 

Openbare media hebben herhaaldelijk en vaak met veel drama bericht over de 
wereldwijde achteruitgang van honingbijenvolken, meestal met de nadruk op de bijdrage 
van bijenziekten en pesticiden aan de achteruitgang. Echter, een meta-analyse van de 
aantallen door imkers gehouden bijenvolken gebaseerd op de FAO databank onderbouwt 
die zorgen over ziekten en pesticiden niet. In plaats daarvan blijken sociaaleconomische 
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de aantallen door imkers gehouden honingbijenvolken, terwijl de effecten van plagen, 
ziekten en het gebruik van bepaalde pesticiden niet kunnen worden vastgesteld in de 
mondiale dataset. Er bestaan grote regionale verschillen, met een afname van het aantal 
bijenvolken in de hoog ontwikkelde westerse landen maar met een sterke toename van 
het aantal bijenvolken in andere delen van de wereld. Een sterke toename van de handel 
in honing blijkt gepaard te gaan met een afname van de aantallen gehouden bijenvolken 
in veel Europese landen en de Verenigde Staten, die gecompenseerd wordt door een 
toename van volken elders in de wereld. Vooral bepaalde landen in West en Centraal 
Europa hebben afnames in bijenvolken gezien tot ver onder dichtheden die we kennen 
van woestijngebieden zonder enige bijenhouderij. De dichtheid aan bijenvolken in het 
wild in Afrika is meer dan twee keer zo hoog dan de dichtheid aan volken in Europese 
Nationale Natuurparken. Bijenhouders zijn daarom niet alleen maar belangrijk om de 
honingproductie en de bestuiving van gewassen in stand te houden, zij zijn nu ook 
belangrijk om de natuurlijke endemische honingbijen te beschermen en in stand te 
houden in hoog geïndustrialiseerde landen.   
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Afweer van bijenvolken 
 

Tjeerd Blacquière   

Bijen@wur  – Wageningen UR, Droevendaalsesteeg 1, 6708PB Wageningen 

 
‘Alles van waarde is weerloos.’   
Dit veel geparafraseerde vers uit een prachtig gedicht van Lucebert, lijkt goed de situatie 
van honingbijen weer te geven zoals die tegenwoordig door mensen in de westerse 
wereld beleefd wordt. Bijen zijn van waarde, en juist de door mensen beleefde 
weerloosheid van bijen lijkt die waarde extra glans te geven, en inspireert tot likes, liefde 
voor en hulp aan bijen. Alleen, is het ook waar, zijn bijen weerloos? Het antwoord is een 
simpel nee. Het tegendeel is waar, bijenvolken kunnen omgaan met allerlei bedreigingen. 
We mogen fan worden van, en onze liefde geven aan een volk van winnaars. Van waarde 
en weergaloos! Kijk en luister mee. 
 
Actieplan 
Het actieplan voor Bijengezondheid van staatssecretaris Sharon Dijksma staat op vier 
pijlers, die elk een bundel van bedreigingen van de bijengezondheid vertegenwoordigen. 
Aan al die bedreigingen zal worden gewerkt. De pijlers zijn (1) Pesticiden, (2) ziekten en 
plagen, (3) Voedsel en biodiversiteit en (4) Imkerpraktijk. Maar we hoeven dat als 
bijenredders niet alleen te doen, de bijen hebben op alle vier terreinen zelf heel veel te 
bieden. Bijen kunnen tegen heel veel (schadelijke) stoffen in het milieu door die te 
ontwijken, ze te verwijderen, ze af te breken (pijler 1). Ziekten van bijen worden 
voorkomen door ziekteweerstand en allerlei vormen van gedrag, of soms worden ze 
getolereerd (pijler 2). Een gebrek aan voedsel in bijenvolken wordt voorkomen door het 
aanleggen van voorraden (voor slechter tijden), en de veelzijdigheid van het 
binnenkomende voedsel wordt gegarandeerd door de eigenzinnigheid van verschillende 
speurbijen (al helpt een goede diversiteit aan bloemen natuurlijk, pijler 3). Ook de imker 
is met zijn praktijk een bedreiging, en volken kunnen zich te weer stellen (dichtplakken 
met propolis voor en na iedere ‘aanval’, steken als het te gek wordt) of ontsnappen 
(zwermen, pijler 4). In deze presentatie richt ik me op hoe bijen zich verweren tegen 
ziekten en plagen (pijler 2).  
 
Afweer van bijen tegen ziekten & plagen: anders dan andere maar toch vergelijkbaar 
Toen in 2006 het genoom (de totale erfelijke code) van de honingbij bekend werd 
ontdekte men dat de honingbij een heel aantal genen voor ziekteafweer miste die wel 
aanwezig waren bij de fruitvlieg en steekmug. Hieruit ontstond zelfs bij wetenschappers 
de gedachte dat bijen misschien veel kwetsbaarder waren voor ziekten en gifstoffen in 
het milieu dan andere min of meer verwante organismen. Bij nader inzien blijkt eigenlijk 
dat heel veel immunogenen niet nodig zijn, omdat ziekten voorkomen en bestreden 
worden via gedrag ( en de genen die dat gedrag sturen). Net als bij ons, bij een 
bloedneus helpen de bloedstollingsgenen, maar vlak ook de schoongewassen-en-
gestreken-zakdoekgenen niet uit.  
 
Resistentie en Tolerantie 
Bij afweer van een organisme tegen een belager kan het slachtoffer / de gastheer twee 
wegen kiezen, resistentie of tolerantie. Vaak worden deze twee termen door elkaar 
gebruikt maar dat is niet juist, want ze hebben een verschillende uitkomst (al kunnen ze 
wel van dezelfde mechanismen zoals immuunreacties of gedrag gebruik maken). Bij 
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tolerantie legt de gastheer aan het plaagorganisme weinig beperkingen op (de plaag is er 
wel), maar ‘zorgt’ zelf niet te veel last te hebben van de plaag. Bij resistentie doet de 
gastheer er alles aan om de plaag tegen te werken en zo mogelijk helemaal uit te 
schakelen (de plaag is er minder of helemaal niet).  
Voor je gevoel is resistentie veel beter dan tolerantie, maar dat hoeft niet zo te zijn. 
Resistentie betekent dat de gastheer frontaal in de aanval gaat. Voor de plaag of ziekte 
zit er niks anders op dan verdedigen. De confrontatie betekent dus automatisch een 
wapenwedloop tussen de gastheer en de belager. Maar bewapenen kost wat. Bij 
tolerantie accepteert de gastheer een beetje nadeel van de plaag of ziekte, maar 
bespaart tenminste op de dure wapenwedloop. Als de schade van het tolereren minder 
groot is dan de kosten van de wapenwedloop bij resistentie, is tolerantie te verkiezen. Bij 
honingbijen en hun belagers komen beide strategieën voor, soms is het niet gemakkelijk 
om te bepalen welke van de twee wegen gekozen is. Verder in het verhaal zullen we 
voorbeelden zien.   
 
Parasieten en ziekteverwekkers 
Gehouden en wilde volken van de honingbij worden voortdurend belaagd door onder 
andere virussen, bacteriën, schimmels, mijten, vliegen, wespen en kevers.  
Mijten parasiteren honingbijen wereldwijd: de varroamijt (Varroa destructor), de 
tracheemijt (Acarapis woodii) en mijten uit het geslacht Tropilaelaps in Azië. De kever 
Aethina tumida (kleine bijenkastkever) is net over de drempel van Europa gestapt 
(binnengekomen in Calabrië in 2014).  
De virussen vormen een raadselachtige groep, waarvan nog maar een fractie bekend is. 
De meeste vallen in twee groepen van positief-strengs RNA virussen, de Dicistro- en de 
Ifla-virussen. Zakbroed virus (SBV) en Deformed Wing Virus (DWV) horen bij de Ifla-
viridae. DWV wordt zowel verticaal (bijv. via moeder op ei, van generatie op generatie) 
als horizontaal overgedragen (via o.a de vectoren Varroa en Tropilaelaps). In de groep 
Dicistroviridae behoren Kashmir Bee Virus (KBV), Acuut bijen paralyse virus (ABPV), en 
Israeli Acuut paralyse virus (IAPV). De meeste virussen komen wereldwijd voor.  
Bacterieziekten zijn Amerikaans vuilbroed (veroorzaakt door de bacterie Paenibacillus 
larvae), Europees vuilbroed (Melissococcus plutonius).  
Schimmels veroorzaken kalkbroed (Ascosphaera apis), steenbroed (Aspergillus flavus), 
en nosemose wordt veroorzaakt door twee microsporidium soorten (Nosema apis en 
Nosema ceranae).  
Naast de hier genoemde bacteriën en schimmels bevatten honingbijen nog een heel scala 
aan andere soorten die zowel gunstige als nadelige effecten (zouden) kunnen hebben.  
Verder zijn er nog diverse parasieten die mogelijk een kleine of grotere rol spelen, zoals 
de parasitaire vliegen, en amoebe ziekten en trypanosomen (Crithidia mellifica). 
 
Verschillende niveaus van ziekte-afweer 
De afweer van bijenvolken beweegt zich van het niveau van het individu (met daarbinnen 
nog de fysiologische immunologische en moleculaire lagen) via paarsgewijze acties naar 
het niveau van het hele volk. Die hoogste trap houdt ook de bouw en architectuur van 
het nest in, het gebruik van harsen en het verduurzamen van het voedsel (honing, 
bijenbrood) met enzymen en met behulp van micro-organismen. Dit wordt weergegeven 
in Figuur 1 uit Evans & Spivak, 2010. Alle, ook individuele gedragingen die bijdragen aan 
de afweer van het gehele volk worden gevat onder de noemer Sociale Immuniteit. 
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Figuur 1 uit Evans & Spivak, 2010. Niveaus van verdediging tegen ziekten in honingbijenvolken: 

(a): individuele verdediging, (b): paarsgewijze verdediging, o.a. grooming 
(verzorging/poetsen), (c): verdediging op volksniveau zoals taakverdeling, (d): tegenhouden 
van binnenkomen van infecties, (e): het gebruik van harsen en andere stoffen uit de 
omgeving om het volk af te schermen. 

 
Mechanische, fysiologische en immunologische afweer 
Net als alle andere dieren beperken honingbijen de negatieve invloeden van 
ziekteverwekkers via mechanismen van resistentie en tolerantie. Mechanische barrières 
zoals de cuticula en epitheellagen houden indringers buiten. Fysiologische barrières zijn 
bijvoorbeeld de pH (zuurgraad) en andere chemische condities in de darm.  
Honingbijen hebben naast de aangeboren een geïnduceerde immuunrespons, die 
binnendringende  pathogenen moleculair herkent, eraan bindt en ze via een viertal 
routes onschadelijk maakt. Ook hebben bijen ‘circulerende cellen’ die in het bloed 
parasieten kunnen aanpakken (hemo-cyten). 
 
Sociale Afweer  
De sociale afweer wordt verzorgd via gedrag, via de opbouw van het nest en via gebruik 
van afwerende stoffen uit het milieu (propolis) en zowel eigen als van symbionten 
verkregen ziekte- en bederfwerende producten. 
Gedragingen die een ziektewerende werking hebben zijn de scheiding tussen taken in het 
volk (dat vermindert uitwisseling en verspreiding), het hygiënisch gedrag dat zieke 
larven en poppen opspoort en verwijdert, de lichaamsverzorging van zichzelf en elkaar 
door de werksters (grooming) en de lijkbezorging (undertaking). Bijenvolken kunnen ook 
‘koorts’ gebruiken tegen ziekten.  
 
Extreme polyandrie 
Een verhaal apart is de ‘extreme polyandrie’ van honingbijenvolken. Je zou dit kunnen 
vertalen als “extreme veelmannerij”, het feit dat de koningin paart met 10-20 darren. 
Door deze eigenschap bezit een bijenvolk een grote erfelijke variatie. Deze erfelijke 
variatie wordt benut doordat werksters primair taken opnemen die stroken met hun 
talenten. Die talenten verschillen tussen groepen ‘halfzusters’.  
De polyandrie is behalve tegen ziekten onder meer ook belangrijk om als volk optimaal te 
foerageren. 
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Wat kunnen wij imkers hiermee? 
Perspectief voor de imker is het zo veel mogelijk speelruimte geven aan bijenvolken om 
hun eigen afweermechanismen te benutten. Als aanvulling daarop kan ook –deels op 
eigen stand- worden gewerkt aan het versterken van sommige gunstige eigenschappen 
via selectie. 
 
‘Natuurlijke’ selectie: resistentie tegen & tolerantie van varroa 
In de natuur treedt selectie op doordat niet aangepaste organismen niet overleven of 
minder reproduceren. Zo kan ook resistentie of tolerantie ontstaan tegen varroa: als de 
meeste volken het door een hoge besmetting met varroa niet overleven, blijven alleen 
die volken over die varroa kunnen onderdrukken (resistentie) of die beter tegen varroa 
kunnen (tolerantie). Het ziet er naar uit dat als we de natuur haar gang laten gaan 
(volken met varroa laten overleven) beide optreden (resistentie en tolerantie). In de 
meeste actieve gerichte selectieprogramma’s wordt alleen gemikt op resistentie tegen 
varroa. 
Pam van Stratum zal een voorbeeld van een heel praktisch ‘natuurlijke selectie’ 
programma laten zien.  
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Vitale bijen hebben de toekomst 

Pam van Stratum, Inbuzz Extra, IJsbaanweg 8, 1251 VV Laren 

Met onze lokale bijenvereniging, VBBN Laren-Blaricum 
werkgroep `Vitale bijen´, onderhouden wij een groep 
bijenvolken die sinds juni 2009 niet meer behandeld zijn  
tegen Varroa destructor. Het doel van ons experiment is  
het verkrijgen van een populatie bijen die Varroa tolerant is, 
waarbij we een imker methode gebruiken die voor iedere imker, 
of groep van imkers uit te voeren is. De essentie van de 
methode is geleide natuurlijke selectie, waarbij de mijten het 
werk doen.  
 
Onze inspiratiebronnen zijn initiatieven van onderzoekers en koninginnentelers die door 
selectie bijen hebben verkregen die meer tolerantie voor Varroa bezitten. Ook lijkt in de 
natuur selectie te zijn opgetreden: op sommige plekken in Amerika en in Frankrijk zijn 
langlevende wilde volken beschreven (Seeley 2007, Le Conte et al. 2007) en de 
Afrikaanse bijen in Zuidelijk Afrika en Amerika hebben geen Varroa-bestrijding nodig. Op 
een aantal plekken hebben onderzoekers groepen bijenvolken naar eilanden gebracht, en 
gekeken welke volken, ondanks de besmetting met Varroa, overleefden. Het best 
geslaagde voorbeeld is het onderzoek van Ingemar Fries op Gotland in Zweden (Fries et 
al. 2006; 2007). Ondanks zware verliezen aan volken in de eerste paar jaar, bleef daar 
uiteindelijk een deel van de volken in leven. Deze volken doen het nu weer redelijk goed, 
ondanks Varroa. Zelfs in Nederland houden sommige imkers al jaren bijen zonder Varroa 
te bestrijden. 
 
Genetische variatie is een voorwaarde voor natuurlijke selectie. Als iemand een 
bijenstam zou hebben gekweekt die resistent is tegen de varroamijt, en imkers massaal 
zouden werken met deze stam, lopen we het risico dat we de genetische variatie van 
lokale bijen kwijtraken. Nu worstelen we met Varroa, maar straks wellicht ook met de 
kleine bijenkast kever. Onze methode gaat juist uit van het werken met lokale bijen, 
opdat genetische variatie behouden blijft.  
 
De methode van de eerste 5 jaar: 
De 9 volken waarmee we gestart zijn, zijn afkomstig van de deelnemende imkers. We 
hebben de varroamijt nog 1 keer bestreden om alle volken qua besmetting gelijk te 
maken en ze zo een gelijke initiële overlevingskans te bieden. Door natuurlijke selectie 
zullen volken die goed met Varroa om kunnen gaan overleven en deelnemen aan de 
volgende generatie, terwijl volken die dat niet kunnen zullen uitsterven. Onze 
imkermethode is een wedstrijd: ieder jaar hebben we aan het eind van het voorjaar als 
de honing in de kast zit, van de grootste volken nieuwe volkjes met jonge koninginnen 
gekweekt. We zorgen ervoor dat de jonge koninginnen tegelijkertijd geslachtsrijp zijn 
met onze eigen darren. Op deze manier kunnen we onze koninginnen ‘onderdompelen‘ in 
eigen darren, en daarmee de invloed van ‘vreemde’ darren beperken. Deze nieuwe 
volkjes mogen uitgroeien en het jaar erop kweken we opnieuw verder met de grootste 
volken. 
Twee keer per jaar is er een selectie moment waar we te kleine volken verwijderen uit de 
proef. Alle bijen die uit de proef genomen worden, worden behandeld tegen Varroa en 
vinden hun weg in de imkerij van een der deelnemers. En om inzicht te krijgen in de 
mijtenbesmetting wordt van elk volk 2 keer per jaar een monster genomen als er geen 
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gesloten broed in de volken aanwezig is. Dit is echter een controle achteraf, en geen 
selectie criterium. We willen de imkermethode zo eenvoudig mogelijk en daarmee voor 
iedereen toepasbaar houden. 
 
Het 6e seizoen en verder: 
We hebben de wedstrijd van de eerste 5 jaar behouden, omdat we moeten blijven 
selecteren om Varroa tolerantie te behouden. Het nadeel van deze methode is dat er 
geen zomerhoning gewonnen kan worden, omdat we dan geen grote volken meer 
hebben. In dit 6e jaar hebben we onze methode aangepast zodat we dat wel kunnen. 
Naast de wedstrijdvolkjes, hebben we productie volken gemaakt van de kunstzwermen 
uit het 5e jaar. Daarnaast hebben we volkjes die als te klein volk uit de wedstrijd zijn 
genomen behouden en samen gevoegd. Kortom: in dit 6e seizoen blijven alle bijen in de 
proef, alleen koninginnen waarmee we niet verder willen kweken worden verwijderd. De 
opzet is geslaagd, de honingoogst was perfect! Aanstaande juni loopt het 6e seizoen af. 
Terwijl ik dit schrijf, is het 6e seizoen nog niet voorbij. Daarna gaan we evalueren en 
besluiten hoe we het 7e seizoen verder gaan.  
 
Blacquière, T. Natuurlijke selectie van honingbijen tegen Varroa? Nieuwsbrief Bijen@wur 

van juli 2008.  
Conte, Y. le, Vaublanc, G. de, Crausier D, Jeanne F, Rouselle J-C & Bécard J-M, 2007. 

Honey bee colonies that have survived Varroa destructor. Apidologie 38, 566-572.  
Fries I, Imdorf A & Rosenkranz, P, 2006. Survival of mite infested (Varroa destructor) 

honey bee (Apis mellifera) colonies in a Nordic climate. Apidologie 37, 564-570.  
Fries, I & Bommarco, R, 2007 Possible host-parasite adaptations in honey bees infested 

by Varroa destructor mites. Apidologie 38, 525-533.  
Seeley T D, 2007. Honey bees of the Arnot Forest: a population of feral colonies 

persisting with Varroa destructor in the North Eastern United States. Apidologie 38, 
19-29. 

 

 

VBBN Laren-Blaricum werkgroep `Vitale bijen´ maakt ‘baby’s’. Foto Koen Suyk (ANP)
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Weerbaarheid van een bijenvolk onder druk van een stressor: een 
model simuleert de verschuiving van de taakverdeling van bijen door 
Varroa destructor 

Coby van Dooremalen1, Roel F.H.M van Bezouw2, Frank van Langevelde2 
 
1. Bijen@wur  – Wageningen UR, Droevendaalsesteeg 1, 6708PB Wageningen 
2. Resource Ecology Group – Wageningen UR, Droevendaalsesteeg 3, 6708PB Wageningen 

 

Om gezond en duurzaam bijen te kunnen houden, is het belangrijk om te begrijpen hoe 
bijenvolken omgaan met chronische stressoren. Stressoren als parasieten, ziekten en 
gewasbeschermingsmiddelen zullen namelijk niet zomaar verdwijnen in de toekomst. 
Bijenvolken zullen er dus mee om moeten kunnen gaan, terwijl wij er voor zorgen dat de 
stressoren zoveel mogelijk weggenomen worden. Niet alleen acute stress, maar ook 
langdurige chronische stress kan leiden tot sterfte van volken. 

Een bijenvolk is evolutionair gezien ingespeeld op de normale fluctuaties in 
voedselbeschikbaarheid door het jaar heen. In de zomer zijn de bijen in het volk 
ingedeeld in verschillende taakgroepen. Broedzorg en foerageren zijn de primaire taken 
die de sociale structuur bepalen van een bijenvolk (figuur 1). Daarnaast zijn er nog 
secundaire taken zoals schoonmaken en voedsel verwerken in het nest. Volwassen bijen 
starten met broedzorg en worden dan naar secundaire taken geduwd door de volgende 
lichting volwassen bijen die de broedzorgtaken overnemen. Vanuit de secundaire taken 
kunnen bijen opgeroepen/gerekruteerd worden om mee te helpen met voedsel 
verzamelen wanneer dat nodig is. Deze flexibele taakverdeling is een nuttig mechanisme 
voor de bijen om problemen op te lossen in het volk. Ze kunnen de doorstroom van taak 
naar taak versnellen of vertragen. In het uiterste geval kunnen bijen zelfs bijna direct 
overstappen van broedzorg naar foerageren, maar terug is een stuk moeilijker. De 
mogelijkheid om flexibel om te gaan met de taakverdeling om zo in te springen op 
veranderingen in de omgeving noemen we sociale veerkracht. De taakverdeling maakt 
dat een bijenvolk bijvoorbeeld in heel korte tijd extreem efficiënt voedsel binnen kan 
halen zodra en zolang dat voedsel beschikbaar is. Maar wat we niet weten is hoe dit 
systeem reageert onder stress. 

Wat voor effect heeft blootstelling van één of meer groepen specialistische bijen aan 
chronische stress op het functioneren van het (op dat moment hoogproductieve) volk?  

Wij hebben een wiskundig model gemaakt waarbij we allerlei gegevens over stressoren, 
aantallen bijen, bijentaken en fysiologische parameters hebben verzameld uit de 
literatuur. Het regulerende opslageiwit vitellogenine is bepalend voor de voedsterbijen 
om het toekomstige werkvolk op te voeden. Ons model laat zien dat wanneer een volk 
onder continue stress staat, voedsterbijen niet vitaal zijn en daardoor het broed en de 
jonge bijen niet optimaal kunnen opvoeden. Als gevolg hebben de toekomstige 
voedsterbijen een nog slechtere vitaliteit/conditie, wat weer doorwerkt op de nieuwe 
jonge bijen. Als de stress niet verdwijnt, voorspelt ons model dat deze vicieuze cirkel 
ononderbroken doorgaat totdat het volk instort.  

We hebben met het model de mogelijke doorwerking van V. destructor op de eiwitbalans 
in het volk vergeleken met gezonde volken. In gezonde volken bleek uiteindelijk de ei-
leg-snelheid van de koningin limiterend voor de groei van het volk (we gaven ze 
ongelimiteerd toegang tot voedsel) en de eiwitbalans in de voedsterbijen was stabiel. 
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Deze eiwitbalans bleek fragiel onder stress. Milde stress zorgde dat het volk kleiner werd 
omdat er een te kort aan voedsterbijen ontstond, zware stress liet het volk instorten 
(figuur 2). Weerbare volken hebben de mogelijkheid om heel lang met deze stress om te 
gaan door minder bijen te laten doorstromen naar de foerageertaak. 
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Figuur 2. Door V. destructor ingestort volk. Let op gesloten broed en honingvoorraad. Het volk was 
in december dood. Foto: Bram Cornelissen. 
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Het CSI in de polder project is het Nederlandse deel van het internationale CSI Pollen 
project. Het CSI pollen project is een COLOSS Taskforce. COLOSS is het internationale 
netwerk van bijenonderzoekers waarin internationale onderzoeksprojecten geïnitieerd en 
gecoördineerd worden, gericht op het begrijpen en voorkomen van sterfte van 
bijenvolken (COLonyLOSS). CSI staat voor “Citizen Scientist Investigation” en “Pollen” 
staat voor stuifmeeldiversiteit. Divers stuifmeel is een levensvoorwaarde voor de vitaliteit 
van een bijenvolk. Onvoldoende en eenzijdig stuifmeel wordt beschouwd als een van de 
mogelijk factoren van wintersterfte omdat dit leidt tot zwakkere volken met een 
verminderde broedaanzet en broedzorg en een verminderde weerstand tegen ziekten. 
Hierover zijn recent wetenschappelijke publicaties verschenen (ref. 1, 2, 3, 4). De 
beschikbaarheid van stuifmeel en de diversiteit hiervan zijn door schaalvergroting in 
landbouw en veeteelt en door de verstedelijking veranderd. Schaalvergroting in 
landbouw en veeteelt leidt meestal tot pieken en dalen in het aanbod van stuifmeel en 
mogelijk ook tot een verminderde diversiteit. In het CSI pollen project wordt de 
diversiteit van het door bijen verzameld stuifmeel gekoppeld aan grondgebruik en het 
bijenseizoen. We willen zo op een wetenschappelijke wijze vaststellen of een gebrek aan 
divers stuifmeel een reëel probleem is, en zo ja waar en wanneer. We doen dit met een 
grootschalig internationaal onderzoek omdat dit meer gegevens en zo een meer 
betrouwbaar resultaat oplevert dan kleinschalig onderzoek. En we doen dit in een Citizen 
Scientist onderzoek. Citizen Scientist is te vertalen als ‘burger wetenschapper’. Bij Citizen 
Scientist onderzoek wordt de hulp van burgers ingeroepen om, gecoördineerd door een 
wetenschappelijk instituut, heel vraaggericht (meestal één vraag) en op grote schaal 
gegevens te verzamelen en die door te sturen naar het coördinerend instituut die dit 
verder analyseert. Bekende voorbeelden van Citizen Scientist onderzoeken zijn de 
jaarlijkse vlinder- en tuinvogeltelling. In het CSI Pollen onderzoek is de bijenhouder de 
Citizen Scientist. De bijenhouder is hierbij niet alleen monsternemer maar vooral een 
actieve deelnemer aan het onderzoeksproject en de belangrijkste “stakeholder” die met 
de resultaten aan de slag kan gaan. De onderzoeksvraag is het aantal verschillende 
kleuren stuifmeel dat in een dag verzameld wordt. Dit wordt elke drie weken van april tot 
in september op een vast dag (in het weekend) bepaald. Alle werkzaamheden zijn 
voorgeschreven in een elektronisch handboek waarin aan de hand van foto’s en 
beschrijvingen de opeenvolgende werkzaamheden beschreven en geïllustreerd worden 
zodat de resultaten die we krijgen uit diverse landen onderling vergelijkbaar zijn.  
 
In Nederland zijn we in 2013 gestart met een pilot project. Het echte onderzoek is in het 
voorjaar van 2014 begonnen en het loopt door tot eind 2015. Elke deelnemer heeft drie 
stuifmeelvallen gekregen en is de verplichting aangegaan om gedurende 2 jaar(2014 en 
2015) op voorgeschreven datums en werkwijze het stuifmeel van drie volken te 
verzamelen. Gedurende de looptijd van het onderzoek krijgt elke deelnemer, 
voorafgaand aan een monsterdatum, een mail met een persoonlijke link naar de 
internationale CSI database. De eerste keer vult de bijenhouder naast naam en adres, 
met behulp van Google Maps de locatie in van de bijenstand en maakt een keuze uit de 
gegeven landgebruik-mogelijkheden. Hiermee is de locatie en het landgebruik (bos, 
bebouwing, landbouw, gemengd gebruik etc.) in de directe omgeving van de bijenstand 
vastgelegd. Vervolgens gaat de Citizen Scientist aan de slag. Bij drie volken op dezelfde 
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stand wordt het stuifmeel verzameld met de stuifmeelvallen. Van het verzamelde 
stuifmeel wordt van elk van de drie volken een monster genomen en door de Citizen 
Scientist zelf op kleur gesorteerd. Het aantal kleuren wordt vervolgens via de eerder 
genoemde link voor de drie bijenvolken apart en van het totaal aantal verschillende 
kleuren van de drie volken ingevoerd in de database. Door alleen de kleuren te 
onderscheiden krijgen we mogelijk een onderschatting van de diversiteit. Daarom is er 
een tweede onderzoekniveau dat in het laboratorium uitgevoerd wordt. Met het 
verzamelde materiaal wordt van een aantal monsters per kleur (microscopisch) bepaald 
wat de herkomst is van het stuifmeel en of we te maken hebben met één of meerdere 
stuifmeelsoorten van een bepaalde kleur. Met de resultaten van deze analyses kunnen 
we een redelijke schatting maken van de stuifmeeldiversiteit op basis van alleen de 
kleur.  
De deelnemer krijgt door het frequente monsteren een duidelijk beeld hoe het staat met 
de stuifmeeldracht op de bijenstand. Maar het belang gaat verder dan de bijenstand. Met 
de gegevens kunnen hiaten in stuifmeeldracht en diversiteit in kaart gebracht worden 
waarop, als de resultaten van het onderzoek hier aanleiding toe geven, mitigerende 
maatregelen genomen kunnen worden door de bijenhouders en terreinbeheerders om zo 
het leefgebied voor de bijen beter te maken.  
 
Het Citizen Scientist Pollen onderzoek is het grootste internationaal onderzoeksproject in 
de bijenteelt dat ooit georganiseerd is. Het wordt binnen Coloss beschouwd als een 
voorbeeldproject voor toekomstig onderzoek waarbij, zeker als het om praktijkgericht 
onderzoek gaat de (internationale) samenwerking tussen de bijenhouder en onderzoeker 
niet alleen noodzakelijk maar ook zeer gewenst is.  
Er is geen pot waaruit dit internationaal project betaald wordt. In Nederland is het 
onderzoek mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van zaadteeltbedrijf Rijk Zwaan en 
de bijenhouders organisaties ANI en de ABTB.  
De link met wintersterfte wordt in dit onderzoek niet meegenomen. Het gaat hier om het 
in kaart brengen van de diversiteit van het stuifmeel, zowel in tijd (seizoen) als ruimte 
(verschillende plaatsen in het land). De diversiteit kan vervolgens gerelateerd worden 
aan fysisch geografische kenmerken en landgebruik. Ook de hoeveelheid stuifmeel wordt 
niet meegenomen in dit onderzoek omdat de hoeveelheid stuifmeel dat verzameld wordt 
niet alleen afhankelijk is van de beschikbaarheid maar ook van de behoefte in het volk. 
De laatste week van januari 2015 hebben de nationale coördinatoren een workshop 
gehouden in Kopenhagen. Daar zijn praktische zaken besproken, is het instructieboek 
bijgewerkt en zijn afspraken gemaakt over de statistische analyse van de gegevens van 
2014 en communicatie naar de deelnemers, de vakbladen en wetenschappelijke 
artikelen. De statistische analyses worden in februari uitgewerkt en op het 
bijensymposium gepresenteerd.  
Het instructie / fotoboekboek is beschikbaar in 15 talen. In het CSI pollen project 2014-
2015 doen 21 landen mee. In 2014 waren daarin 470 imkers actief en zijn door de 
deelnemers 8102 stuifmeelmonsters geanalyseerd.  
In Nederland hebben in 2014 55 imkers meegedaan en ze hebben alles bij elkaar 1230 
stuifmeelmonsters geanalyseerd. Het gemiddeld aantal kleuren per bijenvolk lag tussen 3 
en 4 en het aantal kleuren per stand tussen 6 en 8.  

17 
 

 

Referenties 

1. Alaux et al. 2009. Diet effects on honeybee immunocompetence. Biology Letters DOI 
10.1098/rsbl.2009.0986 

2. Brodschneider & Crailsheim. 2010. Nutrition and health in honey bees. Apidologie DOI 
 10.2105/apido/2010012 

3. Di Pasquale G, Salignon M, Le Conte Y, Belzunces LP, Decourtye A, et al. (2013) 
Influence of Pollen Nutrition on Honey Bee Health: Do Pollen Quality and Diversity 
Matter? PLoS ONE 8(8): e72016. doi:10.1371/journal.pone.0072016 

4. Höcherl et al. 2012 Evaluation of the nutritive value of maize for honey bees. J. Insect 
Physiol 58: 278-285 

 

 

  



16 
 

stand wordt het stuifmeel verzameld met de stuifmeelvallen. Van het verzamelde 
stuifmeel wordt van elk van de drie volken een monster genomen en door de Citizen 
Scientist zelf op kleur gesorteerd. Het aantal kleuren wordt vervolgens via de eerder 
genoemde link voor de drie bijenvolken apart en van het totaal aantal verschillende 
kleuren van de drie volken ingevoerd in de database. Door alleen de kleuren te 
onderscheiden krijgen we mogelijk een onderschatting van de diversiteit. Daarom is er 
een tweede onderzoekniveau dat in het laboratorium uitgevoerd wordt. Met het 
verzamelde materiaal wordt van een aantal monsters per kleur (microscopisch) bepaald 
wat de herkomst is van het stuifmeel en of we te maken hebben met één of meerdere 
stuifmeelsoorten van een bepaalde kleur. Met de resultaten van deze analyses kunnen 
we een redelijke schatting maken van de stuifmeeldiversiteit op basis van alleen de 
kleur.  
De deelnemer krijgt door het frequente monsteren een duidelijk beeld hoe het staat met 
de stuifmeeldracht op de bijenstand. Maar het belang gaat verder dan de bijenstand. Met 
de gegevens kunnen hiaten in stuifmeeldracht en diversiteit in kaart gebracht worden 
waarop, als de resultaten van het onderzoek hier aanleiding toe geven, mitigerende 
maatregelen genomen kunnen worden door de bijenhouders en terreinbeheerders om zo 
het leefgebied voor de bijen beter te maken.  
 
Het Citizen Scientist Pollen onderzoek is het grootste internationaal onderzoeksproject in 
de bijenteelt dat ooit georganiseerd is. Het wordt binnen Coloss beschouwd als een 
voorbeeldproject voor toekomstig onderzoek waarbij, zeker als het om praktijkgericht 
onderzoek gaat de (internationale) samenwerking tussen de bijenhouder en onderzoeker 
niet alleen noodzakelijk maar ook zeer gewenst is.  
Er is geen pot waaruit dit internationaal project betaald wordt. In Nederland is het 
onderzoek mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van zaadteeltbedrijf Rijk Zwaan en 
de bijenhouders organisaties ANI en de ABTB.  
De link met wintersterfte wordt in dit onderzoek niet meegenomen. Het gaat hier om het 
in kaart brengen van de diversiteit van het stuifmeel, zowel in tijd (seizoen) als ruimte 
(verschillende plaatsen in het land). De diversiteit kan vervolgens gerelateerd worden 
aan fysisch geografische kenmerken en landgebruik. Ook de hoeveelheid stuifmeel wordt 
niet meegenomen in dit onderzoek omdat de hoeveelheid stuifmeel dat verzameld wordt 
niet alleen afhankelijk is van de beschikbaarheid maar ook van de behoefte in het volk. 
De laatste week van januari 2015 hebben de nationale coördinatoren een workshop 
gehouden in Kopenhagen. Daar zijn praktische zaken besproken, is het instructieboek 
bijgewerkt en zijn afspraken gemaakt over de statistische analyse van de gegevens van 
2014 en communicatie naar de deelnemers, de vakbladen en wetenschappelijke 
artikelen. De statistische analyses worden in februari uitgewerkt en op het 
bijensymposium gepresenteerd.  
Het instructie / fotoboekboek is beschikbaar in 15 talen. In het CSI pollen project 2014-
2015 doen 21 landen mee. In 2014 waren daarin 470 imkers actief en zijn door de 
deelnemers 8102 stuifmeelmonsters geanalyseerd.  
In Nederland hebben in 2014 55 imkers meegedaan en ze hebben alles bij elkaar 1230 
stuifmeelmonsters geanalyseerd. Het gemiddeld aantal kleuren per bijenvolk lag tussen 3 
en 4 en het aantal kleuren per stand tussen 6 en 8.  

17 
 

 

Referenties 

1. Alaux et al. 2009. Diet effects on honeybee immunocompetence. Biology Letters DOI 
10.1098/rsbl.2009.0986 

2. Brodschneider & Crailsheim. 2010. Nutrition and health in honey bees. Apidologie DOI 
 10.2105/apido/2010012 

3. Di Pasquale G, Salignon M, Le Conte Y, Belzunces LP, Decourtye A, et al. (2013) 
Influence of Pollen Nutrition on Honey Bee Health: Do Pollen Quality and Diversity 
Matter? PLoS ONE 8(8): e72016. doi:10.1371/journal.pone.0072016 

4. Höcherl et al. 2012 Evaluation of the nutritive value of maize for honey bees. J. Insect 
Physiol 58: 278-285 

 

 

  



18 
 

Zijn we klaar voor de komst van de kleine bijenkastkever? 

Bram Cornelissen  

Bijen@wur  – Wageningen UR, Droevendaalsesteeg 1, 6708PB Wageningen 

In september van 2014 werden we opgeschrikt door de komst van een nieuwe bedreiging 
voor onze bijen. De kleine bijenkastkever (Aethina tumida) werd aangetroffen in een 
paar bijenvolken in het zuiden van Italië. In de maanden die volgden werden de kevers 
(en soms larven en eitjes) op nog eens 61 locaties ontdekt. De laatste vondst was op 23 
december 2014.  Eerder al, op 3 november waarschuwde het internationaal 
wetenschappelijk netwerk Coloss (www.Coloss.org) dat de kever hier is om te blijven. En 
of het nu vanuit Italië komt of elders, we kunnen aannemen dat de kever ook een 
bedreiging vormt voor onze bijenvolken.  

 

Wat de komst van de kleine bijenkastkever concreet gaat betekenen is nog moeilijk in te 
schatten. We weten dat de kever in verschillende ecotopen kan overleven van Canada tot 
tropisch Afrika. Er zijn veel factoren die bepalen of de kever zich ergens succesvol kan 
vestigen. Een belangrijke schakel in de cyclus van de kever is de verpopping. Als larven 
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doen op vochtige zavel-gronden dan op droge zandgronden (de Guzman et al. 2009). Ze 
gedijen het beste bij temperaturen tussen 18 en 25°C, en als de temperatuur lager is 
dan 15°C staken ze de ovipostie. Het suggereert dat de kevers het misschien niet zo 
goed zouden doen in ons koude kikkerlandje. Maar uit observaties in de Verenigde staten 
blijkt dat volwassen kevers overwinteren in de bijentros. Als de condities in het voorjaar 
weer geschikt zijn voor voortplanting, pakken ze de draad weer op.   
De belangrijkste factor die het succes van de bijenkastkever bepaalt is uiteindelijk de 

Land Jaar Omschrijving 

Verenigde staten 1996 Introductie aan de oostkust, in 2008 tot aan de 
westkust. 

Egypte / Sudan 2000 Kever waargenomen. Bij latere observaties niet 
meer waargenomen. 

Australië 2001 
 
 
2007 

Oostkust,  in 2006 verspreid tot 1000km van 
eerste waarneming. Afkomstig van importen uit 
de VS.  
Westkust, onbekend of een populatie gevestigd is.  

Canada 2002 
 
2006 

In Manitoba afkomstig van een waslevering uit 
Texas.  
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Mexico 2007 Vanuit het vasteland van de VS 
Italië 2014 Calabrië, herkomst onbekend. Mogelijk via de 

zeehaven Gioia Tauro of illegale import van 
package bees. 
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bijenhouder. uit experimenten gericht op de verspreiding van de Kleine bijenkastkever, 
bleek dat met name de aanwezigheid van besmette opslag van honing en raten een 
belangrijke besmettingsbron vormen. De kever kan grote schade aanrichten, maar als 
bijenhouder kun je er ook veel tegen doen. Net als met varroa, zal het de nodige 
veranderingen brengen in het bijenhouden. In de presentatie zal hier verder op ingegaan 
worden.  
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Het ‘Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt’ (VVCB vzw)  houdt zich bezig met 
praktijkgericht onderzoek en de verspreiding 
van de resultaten ervan. Naast andere 
proefprojecten, ligt de nadruk op de 
verbetering van het bijenbestand door middel 
van selectie. Een twintigtal centra leveren 
hiertoe gezamenlijke inspanningen en dit in 
het kader van het Europees 
selectieprogramma ‘beebreed.eu’. Het 
wordt uitgevoerd door telers die hun 
bijenkolonies op vrijwillige basis ten dienste 
stellen. Het is een samenwerkingsverband 
tussen het VVCB vzw en de Algemene 
Vlaamse Imkervereniging (AVI vzw) en de 
Vlaams-Nederlandse Imkerfederatie 
(VNIF vzw), die zorgen voor de verdere 
verspreiding van het geselecteerde materiaal. 
De drie organisaties zijn actief betrokken bij 
het ‘Praktijkcentrum Bijen’ (PC-Bijen) van 
het Departement Landbouw en Visserij van 
de Vlaamse Overheid, aanspreekpunt voor 
praktijkkennis en het uitvoeren voor 
praktijkonderzoek in de dierlijke sector. 

 

Natuurillustrator Jasper de Ruiter 

Vindt jij het ook belangrijk om het brede publiek het verhaal van de honingbij te vertellen 
en wil jij ook het brede publiek enthousiast maken voor honingbijen?  

Natuurillustrator Jasper de Ruiter heeft praktische educatieve posters, kaarten en 
panelen ontwikkeld over het leven van de honingbij. Ook voor maatwerk ben je bij hem 
aan het goede adres.  

Laat je informeren naar de mogelijkheden www.jasperderuiter.com 
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BijenkennisNET 

De bijenpopulatie in Nederland versterken is een gezamenlijk belang voor zowel 
bijenhouders als agrarische ondernemers. Bijen spelen een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van ons voedsel door de bestuiving van cultuurgewassen. 
Zonder bijen neemt de variatie in voedsel af en gaat de biodiversiteit achteruit. 

BijenkennisNET verbindt bijenhouders en land- en tuinbouwers door samen te werken in 
netwerken én het biedt een digitaal kennisnetwerk. 
Het digitale kennisNET maakt deel uit van een groter project waarin de Nederlandse 
Bijenhoudersvereniging (NBV) en de drie regionale landbouworganisaties die verenigd 
zijn in LTO Nederland (LTO Noord, ZLTO en LLTB) samenwerken. 

In Bijeenkomsten en tijdens veldbezoeken ontmoeten bijenhouders en de agrarische 
sector elkaar. Het behoud van de vitale bij staat hierin centraal. 

www.BijenkennisNET.nl 
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