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Een korte introductie



Honingbijen in Europa



Hoe zijn bepaalde ondersoorten 

bedreigd/verdwenen geraakt?

 Het gras lijkt altijd groener bij de buren

 Vanaf ongeveer 1850 startten imkers op verschillende plaatsen in Europa

met importeren uitheemse ondersoorten omdat zij productiever leken

 Dit leidde tot hybridisatie en teloorgang van de honingbij-diversiteit

 Vlaanderen: begin 20ste eeuw import Ligustica; jaren ‘70 vervanging 

Ligustica x Zwarte bij bastaarden door Carnica; nadien ook Buckfast

A. m. ligustica A. m. carnica

Buckfastbijen



Lokaal geadapteerde honingbijen hebben

hogere overlevingskansen
 Genotype x Environment Interactions (COLOSS, 2009 – 2012)

 Source: R. Büchler et al. (2014) The influence of genetic origin and its interaction with 
environmental effects on the survival of Apis mellifera L. colonies in Europe, J. Apic. Res., 53:2, 
205–214.



Voorkomen van import van nieuwe

ziekten

 Door terug te plooien op de Zwarte bij is er geen nood aan het importeren

van teeltmateriaal uit Duitsland, Slovenië, Oostenrijk, Denemarken, Croatië, 

… waardoor het risico wordt uitgeschakeld om nieuwe (strengen van) 

bacteriën, virussen en schimmels binnen te halen



Bosland, resultaten tot nu toe



Vermijden genetische pollutie

 Paringsonderzoek in Bosland (Limburg) sinds 2016

 Doorgaans 6 darrenvolken

 Leden sturen werksters in van hun bevruchte koninginnen

om te kunnen nagaan hoe zuiver hun koninginnen bevrucht

zijn en hoe goed de paringsstand gefunctioneerd heeft

 Sinds 2019 ook paringsstand in Flevoland (NL), voor 2022 testen

gepland voor paringseiland in Nederland



Hoe een Zwarte bij herkennen?

 Pantserkleur: zwart, met mogelijks (kleine) 

oranje hoekjes aan 1ste tergiet

 Haarkleur: lichtbruin tot zwart

 Viltbandjes: smal



Hoe een Zwarte bij herkennen?

 Vleugelmorfometrie (CBeeWing, Pexa, Drawwing)

 ECHTER, IN HET GEVAL ER GENETISCHE POLLUTIE HEEFT OPGETREDEN IS DNA-

ANALYSE NOODZAKELIJK



DNA-onderzoek: staalname

 Staalname: 3 P-volken Texel; 4 P-volken Chimay; 4 P-volken

BOSL ’17; 4 P-volken BOSL ’18; 2 F1-volken BOSL ’18

 10 werksters per volk: pool van DNA



DNA-onderzoek: resultaten
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DNA-onderzoek: conclusies

 Chimay en Texel zijn geschikte populaties om als bron voor teeltmateriaal te

dienen om onze eigen populaties mee op te bouwen;

 De paringsstand in Bosland brengt wel degelijk zuivere paringen voort; en

 Vleugelmorfometrie is enkel betrouwbaar binnen zuivere populaties; maar 

eens de zuiverheid gekend, kan men er wel op selecteren om toekomstige

genetische pollutie snel op te sporen

 Grootschaliger onderzoek is momenteel lopende



Bosland, plannen voor de toekomst



Onderzoek

 Paringsdynamiek honingbijen in Bosland (assortative mating)

 Localisatie van darrenverzamelplaatsen

 Bepaling samenstelling darrenverzamelplaatsen

 Bepaling vliegtijdstip darren en koninginnen (comparatief Zwarte bij –
Carnica)

 Bepaling natuurlijke nestcapaciteit en populatiemodellering in Bosland

 Localisatie geschikte boomholten in Bosland

 Adaptatie bosbeheerplan voor bestuivende insecten

 Welke bestuiversvriendelijke boomsoorten kunnen, op welk moment, 
geïntegreerd worden in de verjongingsfase?

 Creatie open plekjes voor ruigtekruiden (solitaire bijen)



Rewilding
 Onze aanpak

 Testen van locatie als paringsstand

 Opstart klankbordgroep om rewildingproject te begeleiden

 Voorzien van nestgelegenheid en bevolken met Zwarte bijen

 Monitoring van overleving, zwermgedrag, genetische pollutie en ziekten

 Doelstelling: metapopulatie verspreid over verschillende reservaten



Educatie & Recreatie

 Bijenleerpad

 Bijenvriendelijke tuin met inheemse voedselplanten

 Huis van de Zwarte Bij

 Overkoepelend geheel

 Expertisecentrum Zwarte bij in Vlaanderen

 Vrij bezoek + gidsingen en workshops


