
 

 

1 

 

 

 

 

 

Voor de maand april 2019 werd data van 22 van de in totaal 35 geïnstalleerde Arnia-systemen gebruikt 
voor de analyse. De gegevens hiervan worden in dit rapport toegelicht. 
 

De maand april: variaties in gewicht 
April betekent onder normale omstandigheden de echte start van het bijenseizoen. De dracht (wilg, 
fruitsoorten, sleedoorn, paardenbloem...) komt nu echt op gang. Gewichtsveranderingen worden dan 
ook duidelijk waargenomen in de metingen van de gewichtssensoren onder de kasten. Variaties in het 
gewicht zijn te wijten aan verschillende processen: 

. inzameling van nectar; 

. verdampen van vocht uit nectar; 

. schommelingen in de opslag van honing en stuifmeel; 

. basale en fysiologische warmte-processen in de kolonie; 

. mortaliteit van de werksters; 

. neerslag, dauw, sneeuw... 

. veranderingen in de luchtvochtigheid binnenin de kasten.  
De grootste schommelingen ontstaan echter door vliegactiviteiten in en uit de kast, onder invloed van 
de instroom van nectar en door de verwerking tot honing hiervan.  
 
Door het wisselvallige en nog relatief koude weer in de eerste helft van april wordt bij 40 % van de 
kasten echter nog een gewichtsafname waargenomen t.e.m. ongeveer 15 april. Bijen blijven hun 
wintervoorraad gebruiken of verbruiken onmiddellijk wat tijdens de vroege lentedagen verzameld 
werd. Voor de eerste twee weken van april zien we een gemiddelde gewichtstoename van slechts 124 
g/dag (+/- 243 g/d).  
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Een plotse daling in het kastgewicht kan te 
wijten zijn aan een periode van regen. 
Behalve het feit dat de bijen minder tot niet 
actief zijn tijdens een periode van neerslag, 
kan zelfs slechts één wisselvallige dag voor 
een plotse terugval in de nectarproductie 
van planten zorgen. Er valt dan ook minder 
te foerageren, ook al is het nadien opnieuw 
goed weer, want de nectarproductie moet 
eerst weer op gang getrokken worden. Dit is 
een tijdelijk effect dat 1 tot enkele dagen 
kan aanhouden.  
 
Vanaf halfweg april wordt een duidelijke 
stijging in het gewicht waargenomen, met een gemiddelde ophaling van 827 g/dag (+/- 360 g/d). De 
toegenomen activiteit en dus de grotere haaldrift staat hierbij in rechtstreeks verband met hogere 
omgevingstemperaturen en de beperkte neerslag. Vanaf 16/4 tot ongeveer 25-26/4 stijgen de 
omgevingstemperaturen overdag overal boven de 15 °C. Gedurende deze twee weken halen sommige 
kasten per dag tot wel 4 kg nectar en stuifmeel binnen. Tegen het einde van de maand april vatte 
echter opnieuw een periode van kouder en wisselvalliger weer aan, waardoor de bijen minder voedsel 
konden halen. In de laatste dagen van deze maand is dan ook een lichte terugval in het gewicht te 
bemerken. 

 
 

Grafiek 1: effect van een regenbui op 8 & 9 april op het kastgewicht 
(Bron: Klimatologisch maandoverzicht, april 2019, KMI) 

Grafiek 2: gewichtsschommelingen voor de maand april 2019 
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Gewichtsschommelingen doorheen de nacht 
Schommelingen doorheen de nacht kunnen gelinkt worden aan verschillende processen. Het is onder 
andere te verklaren door het verdampen van water uit de overdag binnengekomen nectar. Zo is een 
steilere afname van de curve tijdens de nacht een indicatie dat de dag voordien meer nectar dan 
stuifmeel is verzameld. Er moest dus een grotere hoeveelheid vocht verdampt worden, waardoor een 
grotere gewichtsafname bewerkstelligd wordt. Mogelijks gebeurt dit verschillende nachten na elkaar, 
afhankelijk van de waarde van de nectarbron en de weersomstandigheden. 
Daarnaast heeft ook de consumptie door de werksters om hun eigen onderhoudsbehoefte te dekken 
en om het broed warm te houden, een invloed op de gewichtstoename.  
Een massatoename tijdens de nacht kan niet worden gelinkt aan het fysiologisch gedrag van een 
bijenkolonie, maar kan bijvoorbeeld wel te wijten zijn aan regen of aan een hogere luchtvochtigheid 
in de omgeving, welke van invloed kunnen zijn op houten kasten.  

 
Grafiek 3: op 31 maart 2019 (relatief vlakke curve, - 420 g) werd minder nectar binnen gehaald dan op 1 april 2019 (steile 

curve, - 790 g) 

Breakfast canion 
In de vroege ochtenduren is soms een kleine extra dip te zien in het gewicht van een kast. Deze 
depressie in de curve is het gevolg van het afvliegen van ‘scouting’bijen, die de beste nectar- en 
stuifmeelbronnen in de omgeving gaan zoeken. We merken ook hier een relatie tussen het vertrekken 
van scoutingbijen en de omgevingstemperatuur. In recent onderzoek (Holst, 2018) wordt aangegeven 
dat bijen vanaf een half uur voor zonsopgang mogelijks starten aan hun verkenningstochten, maar het 
kan ook later. Uit onze data blijkt echter dat de  eerste bijen pas vertrekken, los van de zonsopgang, 
bij een minimumtemperatuur van 12 °C tot 15°C. Dit zijn temperaturen die we in het voorjaar pas halen 
na zonsopgang. 
De diepte van de depressie in de curve geeft informatie over verschillende zaken. Het kan een indicatie 
(= maat) zijn om de sterkte van een kast in te schatten, maar zegt ook veel over de dracht in de 
nabijheid van een kast.  
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Indien het een kleine kast betreft, zal in absolute aantallen eerder een beperkt aantal scoutingbijen 
vertrekken en zal het gewichtsverlies eerder beperkt blijven. Indien de verkenners van een sterk volk 
vertrekken, zal automatisch meer gewicht van de kast afvliegen.  
Indien de curve een diep dal kent, is het mogelijk dat er weinig voedsel in de omgeving te vinden is en 
dat meer bijen moeten afvliegen om te foerageren. Bijen blijven daarbij ook langer weg of moeten 
verder vliegen. In de loop van de dag zal het gewicht van de kast ook minder toenemen, omdat 
haalbijen minder vliegbeurten uitvoeren of omdat ze terugkeren met lege korfjes.  
Een ondiep dal in de curve kan er dan weer op wijzen dat zich een heel goede nectar- en/of 
stuifmeelbron in de nabije omgeving van de kolonie bevindt. Dit kan resulteren in een grote winst 
doorheen de dag. Er vliegen dan in verhouding evenveel bijen af, maar deze brengen met het minimum 
aan energie het maximum aan voedsel terug binnen.  

 
Breakfast canion, Links: ondiep dal & snelle gewichtstoename. Rechts: diep dal & geringe gewichtstoename.  

 
Tijdens hele goede dagen, is zelfs een ‘lunch break’ waarneembaar, waarbij op een zeker tijdstip, in het 
voorbeeld kort na de middag, bijen terug keren naar de kast van hun eerste vlucht, waarna ze later op 
de dag opnieuw vertrekken voor een tweede foerageervlucht. Op één dag zijn dan twee depressies in 
de curve te zien, waarvan zich de eerste in de voormiddag en de tweede in de namiddag situeert.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafiek 4: Lunch break 
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Drachtgebieden vergelijken 
De snelheid van de gewichtstoename blijkt dus een indicatie voor de dracht in de omgeving van een 
kast. Er vallen grote verschillen op tussen de gemonitorde kasten. Kolonies in Antwerpen, Limburg en 
Vlaams-Brabant lijken bij de aanvang van het bijenseizoen sneller van start te gaan met binnen halen 
van stuifmeel en nectar, dan kasten uit West-Vlaanderen. Dit zou kunnen wijzen op een ruimere dracht 
in het noorden van het land. Het type landbouw rondom de bijenstanden kan hierin een belangrijke 
rol spelen. De kasten Oost-Vlaanderen haalden gemiddeld het minst op. Mogelijks heeft hier de grotere 
verstedelijking een invloed.  
 

Info-velden 
Een aantal imkers voegden op de grafieken enkele “info’s” toe met vermelding van de ingrepen of van 
lokale weersomstandigheden, zoals een regen- of sneeuwbui. Dit is heel nuttig voor de analyse en 
willen we sterk aanmoedigen bij de imkers die met dergelijke monitoringssystemen werken. Zo geeft 
dit veelal informatie over abnormale schommelingen in de gewichten (vb. wegnemen bodem, 
suikerramen...) of in de temperatuur van het broednest (vb. verhangen van de sensor naar het midden 
van de wintertros bij de oxaalzuurbehandeling).  
Andere informatie die nuttig kan zijn in het vergelijken van de data, betreft een inschatting van de 
grootte en de sterkte van een kolonie en of de kasten al dan niet in een bijenhal of beschut staan. 
Imkers informeren best ook of de varroabodem open of gesloten werd. Al deze parameters hebben 
immers een invloed op de behoefte, het verbruik en dus het gewicht van een kast. Best wordt ook 
melding gemaakt van het plaatsen en het wegnemen van isolatie, omdat dit een aanzienlijke invloed 
heeft op de gewichtscurve van de kast.  
Op het dashboard van ARNIA online, is bovenaan elke kast een icoontje in de vorm van een blad te 
zien. Als men hierop klikt, opent zich een kastkaart, waar alle informatie per controle kan worden 
ingevoerd. Dit biedt niet enkel de mogelijkheid tot een overzicht van de geschiedenis per kolonie, maar 
helpt ook in een vlotte opvolging per kast. Wij raden dus aan deze per controle in te vullen. Hoe méér 
achtergrondinformatie beschikbaar is, hoe vlotter de verwerking van de data kan verlopen en hoe 
waardevoller de resultaten zijn voor de toekomst. 
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