
De helpende handen van Bijen@wur 

 

Het is nu zo’n drie en een half jaar geleden dat we naar Wageningen zijn 

verhuisd en in de tussentijd is er een hoop veranderd, zoals telefoonnummers, 

naam, lab en medewerkers. Van de medewerkers die meeverhuist zijn vanuit 

Hilvarenbeek zijn er nog drie over, maar ze staan er niet alleen voor! 

Lees verder… 

Het afgelopen jaar heeft een aantal mensen ons geholpen bij het uitvoeren en 

ondersteunen van onderzoek. Mensen die misschien niet in eerste instantie 

hadden gedacht ooit met bijen te werken, maar er wel degelijk enthousiast 

over zijn. We willen deze mensen graag even aan u voorstellen.  

 

 

Eddy de Boer (r) en Gerrit 

Huisman (l) zijn werkzaam 

bij Unifarm en helpen ons 

met allerlei klussen. In 2008 

zijn ze voor ons het hele 

land doorgereden om 

bijenmonsters op te halen 

voor de landelijke 

monitoring bijenziekten. Het 

zijn bekende gezichten voor 

de Bijengezondheidscoördinatoren.  

 

 

 

 

 

Patrick Hendrickx (r) is als onderzoeker tot nu 

toe voornamelijk bezig geweest met 

paddenstoelen. Nu heeft dat weinig met bijen 

te maken, maar Patrick is erg goed in 

moleculaire technieken. Zo verzorgt hij de 

analyse van eiwitbepalingen aan het hemolymf 

van bijen. Dit gebruiken we om de effecten van 

http://www.unifarm.wur.nl/NL/


varroa op de eiwitreserves van bijen te kunnen meten.  

 

 

 

 

 

Gerrie Wiegers (l) en Antje 

de Bruin (r) zijn directe 

collega’s uit het team 

entomologie en virologie 

waar bijen@wur ook onder 

valt. Gerrie helpt onder 

andere mee met de analyse 

van dode bijenmonsters en 

Antje heeft vorig jaar 

geholpen met 

administratieve taken.  

http://www.pri.wur.nl/NL/onderzoek/biointeracties/team-ento/


 

 

 

Chula Hok a Hin (r) is de jongste telg 

onder het ‘bijenvolk’. Van huis uit is 

Chula een echte plantenfysioloog met 

veel kennis van aaltjes. Deze winter is ze 

gestart met de pollenanalyse van honing 

die verzameld is tijdens de landelijke 

monitoring. Komende zomer zal Chula 

ook in het veld assisteren bij verschillende 

proeven. 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat wij allemaal wel aardig zijn 

in statistiek, maar je soms een 

uitblinker nodig hebt, vragen we 

Jacques Withagen (l) om ons bij te 

staan. Jacques is werkzaam bij 

Biometris. Zowel bij het opzetten 

van proeven, als bij de analyse van 

resultaten is de bijdrage van 

Jacques significant.  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.biometris.wur.nl/UK/


En last but not least, Willem Jan de Kogel (r) is de clusterleider van het team 

entomologie en virologie. Jaren is hij bezig geweest met de biologische 

bestrijding van insectenplagen, maar sinds bijen@wur aan zijn cluster is 

toegevoegd, moet hij insecten ook onder zijn hoede nemen. Als directe 

leidinggevende zorgt hij voor de nodige organisatorische en inhoudelijke 

input.  

 

 


