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ZEKER WETEN? Het antwoord op een wetenschappelijke vraag
die u zich deze week zou kunnen stellen.

“Over vijf jaar keert 
het tij voor de bij”
Nieuw kweekprogramma vraagt inzet van imker én burger

Wist je dat...
…onze verste voorouder 
geen anus had?

In China is een fossiel
ontdekt van een mi
croscopisch zeediertje 
dat zowat 540 miljoen 
jaar geleden geleefd 
heeft. Het is mogelijk 
de oudste voorouder 
van de mens, als we 
heel ver in de evoluti
onaire lijn teruggra
ven. Niet bepaald op
beurend is de beschrij
ving van het beestje 
van amper een milli
meter: het was zakvor
mig, had een verhou
dingsgewijs buiten
sporig grote mond en 
dus geen anus. Het 
overleefde wellicht 
door andere diertjes 
op te slokken, te ver
teren en weer uit te 
spugen. (ho)

… een grote leegte onze 
Melkweg wegduwt?

Doe uw gordel om! 
De aarde draait met 
100.000 km per uur 
om de zon, de zon 
met 850.000 km per 
uur om het centrum 
van de Melkweg, en 
die raast met 2 mil
joen km per uur door 
de ruimte. Maar 
waarom? Onderzoek 
wijst uit dat grote 
clusters van sterren
stelsels, zoals de 
Great Attractor en de 
Shapley Concentrati
on, met hun massieve 
zwaartekracht aan de 
Melkweg trekken. 
Maar experten bere
kenden dat een eer
der onbekend, groot 
leeg gebied in de 
ruimte ons stelsel ook 
wegduwt. Ze doopten 
de zone de Dipole  
Repeller. (ho)

… een windmolen een 
nieuw record vestigde?

De verbeterde versie
van de V164windmo
len van MHI Vestas 
Offshore Wind, die 
voor de kust van De
nemarken staat, heeft 
eind vorig jaar een 
nieuw dagrecord neer
gezet. Het prototype 
wekte in 24 uur net 
geen 216.000 kilo
wattuur aan energie 
op. Het gaat om een   
8 MWwindmolen die 
zo ontworpen is dat 
hij tot 9 MW (mega
watt) aan kan. Ter ver
gelijking: op het vaste
land staan meestal 
windmolens met een 
vermogen van 3,5 
MW. Dergelijke krach
tige turbines moeten 
in staat kunnen zijn 
om de energiekosten 
te verlagen. (ho)

De varroamijt, het deformed wing virus, in-
secticiden, teeltbeperkingen en ziektes: een
heleboel factoren zorgde er de voorbije ja-
ren voor dat abnormaal veel bijenpopulaties
afstierven. In ons land overleeft een op de 
drie bijenvolken de winter niet. Onderzoek
van de KU Leuven en de UGent toont nu aan
dat het effect van besmetting met het zoge-
naamde deformed wing virus, dat door de
varroamijt wordt overgedragen, veel groter 
is dan algemeen werd aangenomen. Toch is
Dirk de Graaf, professor van UGent en direc-
teur van het expertisecentrum Honeybee
Valley, niet zo somber gestemd. 

b Wat hebben jullie in de studie precies 
gedaan? 

We hebben computerchips aangebracht op
de rug van bijen, waarmee we heel precies 
hun activiteiten kunnen meten. Zo wisten 
we precies wanneer ze begonnen te foerage-
ren, hoeveel vluchten ze deden en hoelang
die duurden, maar ook wat de levensver-
wachting is van de dieren. Zoals de naam
het zegt, kenmerkt het deformed wing virus
zich zeer duidelijk in misvormde vleugels.

Maar veel bijen zijn ook drager van het vi-
rus zonder dat we dat uitwendig aan de
vleugels kunnen vaststellen. In de literatuur
overheerste de mening dat dit een minder
grote impact heeft. Maar ons onderzoek
toont aan dat ook de verborgen variant van
het deformed wing virus grote gevolgen 
heeft. Bijen begonnen te vroeg te foerage-
ren, werkten minder lang en stierven snel-
ler. Naar schatting de helft van onze bijen is
besmet met dit virus. 

b Dan lijkt de situatie van
de bij toch nog meer precair

dan al gedacht? 
Onze studie legt weer een stukje

van de puzzel bloot, waarmee we
aantonen dat het dragen van vi-
russen nefaster is dan men dacht.
Daardoor geloof ik nog meer in
ons nieuwe selectieprogramma,

dat we nu vanuit de Honeybee Val-
ley lanceren. Dat houdt in dat we

vooral willen kweken met bijen die een vi-
rusresistentie hebben. We selecteren teelt-
moeren (bijenkoninginnen, red.) die in staat
zijn dat virus te bekampen en dat genetisch
door te geven aan hun nakomelingen. In
plaats van ons in het selectiewerk vooral te
richten op honingopbrengst en zachtaardig-
heid van de bijen - kenmerken waar de im-
ker belang aan hecht - bekijken we ook na-
drukkelijk de weerstand tegen virussen. 

b Is dat voldoende om de bijen te red
den? 

De strijd speelt zich op verschillende fron-
ten af, we zoeken nu juist mensen met ver-
schillende deskundigheden. Voor de teel-
selectie rekenen we mee op de imkers. We
willen samen met hen ook de bedrijfsmetho-
de verbeteren, door hen te leren op een an-
dere manier aan bijenteelt te doen. Daar-
naast steunen we initiatieven die de burger 
aansporen om in zijn tuin bijenvriendelijke
planten te zetten. Als de gewassen in land-
bouwgebied zijn uitgebloeid, verandert die
omgeving voor bijen in een woestijn. Bur-
gers kunnen daarin voor alternatieven zor-
gen in hun tuin, ook in de stad. 

Ook het verhaal van de pesticiden speelt
een rol. Dit Vlaams bijenteeltprogramma,
dat wordt gesubsidieerd door de Vlaamse
overheid en door Europa, vormt een heel be-
langrijke hefboom. Ik verwacht dat de situa-
tie van de honingbijen over drie, ten laatste
vijf jaar, echt moet kunnen keren. Dat sterf-
tecijfer van één derde tijdens de winter moe-
ten we zo kunnen terugbrengen naar de 
normale verliescijfers van 10 tot 15 procent.
In Nederland lukt dat, bij ons moet dat ook
lukken.

Vlaams onderzoek legt
bloot dat het zoge
naamde ‘deformed
wing virus’ een nog

grotere impact heeft op de 
bijen dan aanvankelijk 
werd aangenomen. Het 
lijkt de zoveelste klap 
voor deze fragiele 
schakel in ons 
ecosysteem. En toch is er 
hoop, dankzij een kweek 
programma met bijen die 
virusresistent zijn.
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