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In de periode november 2018 tot en met maart 2019 was er data bruikbaar voor analyse van 
18 van de 35 geïnstalleerde ARNIA-systemen. De gegevens hiervan worden in dit rapport 
toegelicht. 

 

Referentieperiode gebruikt om de verschillen tussen kasten te bestuderen voor alle  
besproken parameters 
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De herfst- & wintermaanden november 2018 tot maart 2019 
Na een warme en droge zomer, bleven ook de herfstmaanden eerder bijzonder zonnig warm 
en droog. Deze trend werd verder gezet in de winter van 2019. Op de website van het KMI 
wordt van een eerder zachte winter gesproken, met een relatief hoog aantal uren zonneschijn 
en de eerste winter met een lentedag (dag waarop de maximumtemperatuur groter dan of 
gelijk is aan 20°C) sinds het begin van de metingen in 1901. De vroege lentedagen halfweg de 
maand februari met temperaturen richting 20 °C zijn eerder uitzonderlijk. 
De invloed van het heersende klimaat is duidelijk zichtbaar in de activiteit en aan de 
fysiologische ontwikkeling van een kast, maar komt ook goed tot uiting in de verzamelde data 
uit de ARNIA-systemen. Hoewel een eerder korte, warme winter mogelijks problemen kan 
opleveren in de behandeling van pathogenen in een bijenkolonie, betekende hij voor zwakke 
volken ook een voordeel. De lentetemperaturen vroeg op het jaar zorgden bij deze volkjes 
voor een boost. Zij kregen de kans om aan te sterken m.b.v. het stuifmeel van o.a. wilgen, 
krokussen en sneeuwklokjes en zo alsnog de winter door te komen. Zonder deze extra boost, 
waren kleine, eerder zwakkere volken mogelijks gedoemd tot een ‘collaps’. 
 
Broedloze fase 
In het monitoringsverslag van de maanden oktober en november werd reeds verwezen naar 
de sensor in het broednest om de broedloze periode te definiëren. Vanaf half november zakt 
de temperatuur in de kasten gestaag parallel aan de buitentemperatuur. Maar onder invloed 
van de relatief hoge buitentemperaturen in het najaar van 2018, zien we algemeen dat de 
temperatuur in de kasten pas goed en stabiel zakt vanaf eind december.  

https://www.honeybeevalley.eu/assets/img/projectportfolio/Verslag_ArniaData_OktoberNovember2018_FINAAL.pdf#asset:21821:url
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Algemeen wordt aangenomen dat de koningin stopt met leggen na de eerste vrieskou en dat 
de kolonie dan 3 weken later broedloos is. In een klein aantal kasten blijft de temperatuur 
binnenin echter relatief hoog doorheen de volledige herfst / winter, wat er kan op wijzen dat 
sommige volken slechts een korte periode en zelfs amper tot niet broedloos zijn geweest. Dit 
verschijnsel kan belangrijk zijn om het tijdstip van een varroabehandeling te bepalen. Een 
aantal imkers voerden een oxaalzuurbehandeling uit tussen 11 en 16 december, op basis van 
de eerste nacht met nachtvorst drie weken eerder. Mogelijks was dit te vroeg en waren de 
volken nog niet volledig broedloos. Eén of slechts enkele nachten vorst waarbij temperaturen 
slechts een paar graden onder 0 gaan, zijn niet voldoende om een volledige legstop bij de 
moer te induceren. Er wordt dus aangeraden om te wachten tot halfweg januari, nadat zowel 
overdag, als ‘s nachts gedurende een langere periode lagere vriestemperaturen worden 
gehaald, om een varroabehandeling met oxaalzuur uit te voeren. Dit tijdstip geeft meer 
garantie op een broedloze fase en dus op een effectieve behandeling. Voor de winter ‘18-’19 
was dit pas het geval in de tweede helft van december 2018. De varroabehandeling vond dus 
best pas plaats in januari.  
 

 
 
De soms grote temperatuurschommelingen in de kast zijn mogelijks ook te wijten aan het 
inkrimpen en de verplaatsingen van de wintertros binnenin een kast, waardoor de 
temperatuursensor niet meer in het midden van de bol hangt. Op het einde van de herfst, 
kunnen deze daarentegen ook te wijten zijn aan tijdelijke broedpieken, welke gelijklopen aan 
externe weersomstandigheden. Tijdens deze broedpieken kan daarbij ook een verhoogd 
verbruik van de wintervoorraad waargenomen worden. Variaties van de temperatuur van de 
kast moeten dus steeds binnen een breder kader geïnterpreteerd worden.  
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Bij alle kasten wordt het broed hervat tussen 11 & 18 februari 2019. Dit komt overeen met de 
eerste weken goed weer, waarbij op 11 februari 2019 de temperatuur voor de eerste maal 
weer boven de 12 °C uit steeg. Vanaf 18 februari 2019 blijft de temperatuur van het broednest 
overal stabiel rond 32 °C - 35 °C .  

Variatie in het gewicht 
Op langere termijn en vooral sinds het begin van de metingen zijn duidelijke tendensen te zien 
in het gewicht per kast. Er is ook een verband merkbaar tussen klimatologische 
omstandigheden en de gewichtsveranderingen, zowel op korte, als op langere termijn. Dit 
kwam reeds aan bod in het rapport van september en het rapport van oktober/november.  
 

 
Links: invloed van regenweer op het gewicht van de kast. Rechts: invloed van een sneeuwbui op het gewicht van de kast. 

https://www.honeybeevalley.eu/assets/img/projectportfolio/Artikel_AnalyseArniaData_201809_DdG_DL_Finaal.pdf#asset:21818
https://www.honeybeevalley.eu/assets/img/projectportfolio/Verslag_ArniaData_OktoberNovember2018_FINAAL.pdf#asset:21821:url
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Doorheen de wintermaanden is bij alle kasten sporadisch een gewichtstoename 
geregistreerd. Veelal heeft deze toename te maken met de weersomstandigheden en de 
luchtvochtigheid. Zo kan door het ademend en absorberend vermogen van houten kasten, het 
gewicht sterk beïnvloed worden door bijvoorbeeld een regenbui. Water of sneeuw kan op de 
daken blijven liggen. Bij imkers die nota’s aan de grafiek hebben toegevoegd, zijn sommige 
gewichtspieken duidelijk toe te schrijven aan de lokale weersomstandigheden (vb. 
sneeuwdagen).  
 
Verbruik honing-/suikervoorraad tijdens de wintermaanden 
De verschillen in verbruik kunnen gelinkt worden aan de sterkte van een bijenvolk. Zo is het 
voedselverbruik per bij tijdens de winterperiode omgekeerd evenredig aan de grootte van een 
kolonie. M.a.w. sterke volken hebben een voordeel m.b.t. de warmtehuishouding in de kast 
en kennen een efficiëntere energieopname & -verbruik. Standaard wordt bij de inwintering 
12 kg suikerwater gevoederd. Er wordt echter niet altijd rekening gehouden met de nog 
aanwezige hoeveelheid honing. In sommige gevallen is bijvoederen bijvoorbeeld niet nodig. 
Daarnaast bestaat er een variatie in voedselconsumptie per volk.  
Om kolonies individueel gerichter bij te voederen, is het gemiddeld voedselverbruik per dag 
een richtlijn. Dit hebben we gemeten over een periode van 151 dagen (01/11/2018 tot 
01/04/2019) en bedraagt 66 g (+/- 18 g) per dag. 
Tussen 1 november 2018 en 1 april 2019 werd de suiker-/honingconsumptie doorheen de 
winter geanalyseerd. Het verbruik varieert tussen 5,59 kg en 15,03 kg per kast, met een 
gemiddelde van 10,00 kg (+/- 2,72 kg) per kolonie. 
In het voorjaar, bij de opstart van het broednest is een hoger verbruik zichtbaar. Van zodra de 
buitentemperatuur boven de 12°c stijgt, wordt de activiteit in de kast opgedreven. Om de 
temperatuur van het broednest naar een gemiddelde van 35 °C te brengen, wordt meer suiker 
verbruikt.  

 
Grafiek 1: Temperatuurmeting in de zon (links), gewichtsmeting onder de kast (rechts) 
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Ook in de literatuur vinden we gelijkaardige cijfers terug. In een studie van Seeley en Visscher 
(1985) werd duidelijk dat het verbruik gedurende de wintermaanden verschilt naargelang 
broed aanwezig is in de kast: met broed werd gemiddeld 120 g/d verbruikt, zonder broed 
wordt het verbruik gehalveerd tot 60 g/d. Ook in een recenter onderzoek van Heaf (2017) 
werd tussen 1 oktober en 1 april een gemiddeld dagelijks gewichtsverlies van 54 g vastgesteld. 
Het verbruik van de gemonitorde kasten ligt in dezelfde lijn. 

Mogelijks zijn er regionale verschillen tussen de standen, maar om hier een uitspraak over te 
doen is de geografische spreiding van de kasten niet goed verdeeld. Het overgrote deel van 
de standen met bruikbare data is immers gesitueerd in West-Vlaanderen.  
 
Effect groenbemesters op uitwintering 
In het rapport van november werd 
melding gemaakt van het effect van 
groenbemesters op de nectar- en 
pollenverzameling door de bijen en 
dus ook het gewicht van de kasten. 
Op locaties waar in oktober een grote 
hoeveelheid nectar en stuifmeel 
werd binnengehaald, zien we dat een 
deel hiervan niet verbruikt was in het 
voorjaar. De imker was dus 
genoodzaakt om deze 
wintervoorraad te verwijderen uit de 
kast. Deze ingreep is duidelijk 
zichtbaar in de gewichtsdata.  
 

 

Een goede inschatting van de grootte van het volk en de reële voederbehoefte in het 
najaar zijn bepalend voor een goede inwintering en voor de honingkwaliteit in het 

volgende seizoen. 
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Reinigingsvluchten februari 2019 
In het voorjaar tijdens de eerste warmere dagen, vanaf de buitentemperatuur richting 12 °C 
stijgt, zullen de bijen de kast verlaten om zich te ontlasten na een lange winter binnen blijven. 
Dit kan in sommige gevallen goed waargenomen worden op de vliegplank: hetzij omwille van 
faeces-resten op de vliegplank, hetzij aan de verhoogde vliegactiviteit aan de kast zonder dat 
stuifmeel binnen gebracht wordt. Dit fenomeen wordt duidelijk waargenomen in de 
gewichtsdata uit de ARNIA-systemen. Meestal worden de reinigingsvluchten gespreid 
uitgevoerd over een periode van één maand. De duidelijkste gewichtsafname is echter in de 
eerste dagen waar te nemen. Nadien verloopt de grafiek vlakker en kan de afname in gewicht 
ook gelinkt worden aan kuisgedrag in de kast, de opname van voedsel, het verlies aan 
winterbijen....  
Gemiddeld wordt de kast bij aanvang zo’n 356 g per dag lichter. In totaal zal de kolonie na de 
reinigingsvluchten 1,47 kg ontlasting lichter zijn.  
Het tijdstip van de reinigingsvluchten lag dit jaar relatief vroeg. Ook dit is het gevolg van de 
zachte winter en de vroege lentepiek in februari. 

 
Boven: gewicht in relatie tot de temperatuur in het broednest. Onder: extra gewichtsafname (links) rond 18 februari 2019 

t.g.v. opstart broednest (rechts). 
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Grafiek 2: gewichtsmeting onder de kast (links), temperatuursensor in het broednest (rechts) 

Overgang winter- naar zomerbijen 
Onder invloed van de vroege lentepiek in februari gingen alle moeren aan de leg tussen 11 
februari en 25 februari 2019. De opstart van het broednest kan worden gelinkt aan het goede 
weer in dezelfde periode.  
In het gewicht van de kasten is de overgang van winter- naar zomerbijen – uitlopen van 
zomerbijen en afsterven van winterbijen - niet duidelijk waar te nemen, omdat dit een 
geleidelijke overgang betreft die gelijktijdig verloopt met de reinigingsvluchten en het 
binnenhalen van de eerste nectar en het eerste stuifmeel.  
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