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(A) Vooraf 

De nationale coördinator (NC) stuurt een oproep tot deelname rond. Controleer, alvorens 

je kandidatuur te stellen of je aan de voorwaarden voor deelname kan voldoen. Na 

goedkeuring van je kandidatuur zal je een online vragenlijst krijgen, gelieve deze volledig 

in te vullen.  

Vereisten voor deelname 

 
 Toegang tot internet en een emailadres  
 2 bijenvolken van gemiddelde sterkte 

 2 stuifmeelvallen (kunnen door 
Honeybee Valley voorzien worden) 

 diepvries (- 18 °C) met voldoende 
opslagruimte (+- een schoendoos)  

 keukenpapier 

 tijd om stalen te nemen tijdens de 10 
vooropgestelde data (tabel hiernaast) 

 basiskennis van de omgeving (kunnen 
inschatten wat er bloeit) 

 

Op de Kick-Off Meeting ontvang je een toolbox met al het materiaal dat je nodig hebt als 
citizen scientist in het INSIGNIA project. Controleer aan de hand van onderstaande lijst of 
al het materiaal aanwezig is. Met dit materiaal heb je voldoende voor 10 staalnames op 2 
bijenvolken. 

 Inhoud toolbox Aantal 

 Handleiding (met schema en plantenlijst) 1 
 Sticker (één per bijenvolk) 2 
 Grote zip-zakken (2 per staalnameronde) 20 
 Potloden 1 
 Deksels 1 + (1 extra) 
 Zip-zakken voor “Pollen” (2 per staalnameronde) 20 + (2 extra) 
 Zip-zakken voor “ApiStrip” (2 per staalnameronde) 20 + (2 extra) 
 ApiStrips (in aluminium ingepakt) 20 
 Paperclips of draad voor de ApiStrips 20 

 

 

 

 

Data Staalnamerondes 

Staalname-
ronde 

Datum 

Start 16 – 19 April 

SR 01 30 April – 3 Mei 

SR 02 14 – 17 Mei 

SR 03 28 – 31 Mei 

SR 04 11 - 14 Juni 

SR 05 25 – 28 Juni 

SR 06 9 – 12 Juli 

SR 07 23 – 26 Juli 

SR 08 6 – 9 Augustus 

SR 09 20 – 23 Augustus 

SR 10 3 – 6 September 

@
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(B) Voor de eerste staalname – installatie van de tools 

 

De installatie van de staalname-tools moet gebeuren tussen 16 en 19 April 2020. Lees 

aandachtig deze handleiding! 

 

Kies je 2 bijenvolken voor aanvang van de 

staalnames  
De beste keuze zijn 2 volken die goed de winter doorgekomen zijn, 

die het hele jaar op dezelfde stand zullen blijven en van 

gemiddelde sterkte zijn: koningin aan de leg, broed in alle stadia, 

geen ziektesymptomen. Beide volken moeten op dezelfde 

bijenstand staan en bevinden zich liefst niet ver van je huis. Label 

de kolonies met nummer 1 en 2. Gebruik hiervoor de meegeleverde INSIGNIA-stickers, zodat je ze 

herkent doorheen de hele staanameperiode. 
 

Installeer de stuifmeelval  

Elke kast dient te worden voorzien van een stuifmeelval. Het is 

jouw eigen keuze welk type je bij voorkeur gebruikt. Honeybee 

Valley kan voorzien in stuifmeelvallen, indien gewenst. De 

stuifmeelval dient zo geïnstalleerd te worden dat bijen enkel en 

alleen via de stuifmeelval in en uit de kast kunnen. 

 

Installeer de APIStrip in de kasten  

1) Neem de twee aluminium-enveloppen met APIStrips, 

gelabeld “study start” uit je toolbox. Let op: APIStrips 

kapteren alles uit de omgeving. Het grootste risico is dat 

deze gecontamineerd geraken en zo dus foute 

analyseresultaten geven. Raak daarom de APIStrips niet 

aan! Haal ze pas uit hun aluminium-envelop vlak voor het 

in de kast hangen. 
 

 

2) Op de envelop en schuif er de apistrip er een klein beetje 

uit zodat enkel het gaatje zichbaar is. Bevestig hierin de 

paperclip. Na installatie, haal de strip verder uit verpakking, 

om hem onmiddellijk in de kast te hangen. Zorg ervoor dat 

strip gedurende al deze handeling met geen enkel ander 

oppervlak in contact komt. Gooi de enveloppen niet 

weg. Deze heb je binnen 2 weken terug nodig bij het 

uithalen van de strips.  
 

 

3) Hang de APIStrip in de onderste broedbak van het 

eerste bijenvolk in middenste bijenstraat. De 

tandenstoker hangt over twee raampjes. Zorg dat de 

APIStrip niet naar beneden valt. Doe dit ook voor volk 2. 

Laat de APIStrip gedurende twee weken in de kasten. 
 

De eigenlijke sampling start twee weken later (30.04 – 03.05.2020).  
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 (C) Staalname door de citizen scientist: 

De eerste van 10 staalnamerondes vinden plaats tussen 30  April tot 3 Mei 2020.       

Lees de volgende instructies aandachtig! 
 

Vóór elke staalnameronde: 

Invitatie-mail  
Voorafgaand aan elke staalnameronde ontvang je een email. Gelieve één van de vier 

vooropgestelde data te kiezen om je staalname uit te voeren. Laat dit afhangen van de 

weersvoorspellingen en je eigen beschikbaarheid (zie onderstaade tabel). 

Voorbeeld van staalnameronde 

Dag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Weersvoor-
spelling en 
beschikbaarheid 

 
werkdag 

 
vrij 

 
vrij 

 
vrij 

Staalname 
  

Ochtend (~8u) 
activeer pollenval 
verwissel APIStrips 

 
Avond (~17u) 

collecteer pollen 
desactiveer pollenval 
indien niet genoeg 

pollen, hou de val 
actief 

Indien gisteren niet 
genoeg pollen: 
 
Avond (~17u) 

collecteer pollen  
desactiveer 

pollenval  

 

 

Voorbereiding  
Haal de twee juiste zakken voor deze staalnameronde uit je toolbox. 
 

De zak voor de pollenstalen bevat twee lege gelabelde staalnamezakjes. De 

zak voor de APIStrips bevat twee gelabelde staalnamezakjes met elk één 

nieuwe APIStrip. 
 

  

@
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Bereid voor elke staalnameronde het volgende voor: 

 TWEE GELABELDE STAALNAMEZAKKEN: één voor kast 1, één voor kast 2 

Vink het kolonienummer aan en  schrijf op de 

labels: 

o de datum van staalname. ; 

o de staalnameronde (SR 01-10) in 

de eerste vrije ruimte; 

o het kastnummer in de tweede vrije 

ruimte onderaan het etiket. 

EEN POTLOOD: Gebruik enkel en alleen een 

potlood voor het schrijven op de etiketten. 

Beschreven met iets anders (inkt of 

alcoholstift) worden deze onleesbaar. 

 

Voor elke stuifmeelstaalname heb je nodig:  

 een stuk KEUKENPAPIER om contaminatie te vermijden. 

 EEN POTJE om de hoeveelheid stuifmeel in te schatten. 

Voor elke APIStrip staalname heb je nodig:  

 Nieuwe APIStrips 

 Een paperclip en tandenstoker 

  Benodigdheden voor 

1 staalname 
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(1) Stuifmeelval om pollen te verzamelen. 

 Procedure voor de citizen scientist:  

Activatie van de stuifmeelvallen 
Activeer de stuifmeelval op de ochtend 

van staalname. Leg, alvorens de val te 

activeren een vel keukenpapier in de lade 

van de stuifmeelval. Dit om contaminatie 

te vermijden. De val dient gedurende de 

volledige dag actief te blijven (ochtend tot 

avond) om voldoende (en gevarieerd) 

stuifmeel te verzamelen. Bij problemen: contacteer NatCo. 

 

Bereid de juiste staalnamezakken voor  

Schrijf de datum van de staalname en het kastnummer op het etiket op de zak. Gebruik een 

potlood! 

 

Leeg de pollenval = de echte staalname  
Leeg ‘s avonds de pollenval van kast 1 en doe de 

stuifmeelklompjes in de juiste zak (voor Kast 1). 
 

 

Om de stalen correct te kunnen analyseren, dient een 

minimale hoeveelheid stuifmeel voorhanden te zijn. 

Wanneer je niet zeker bent of je voldoende stuifmeel hebt, 

vul dan het voorziene deksel. Indien dit niet volledig vol 

geraakt, collecteer dan de verzamelde pollen in de 

staalnamezak. Maar hou de stuifmeelval ook de dag erna 

actief tot ‘s avonds. Collecteer de pollen opnieuw en voeg ze 

toe aan je staalnamezak. Noteer dit telkens het voorkomt. 
 

 

Indien alle verzamelde pollenklompjes in de zak kunnen, 

verzamel ze dan allemaal. Indien je te veel stuifmeel hebt, 

roer alle klompjes dan goed en giet vervolgens zo veel als mogelijk in de 

staalnamezak. Sluit de zak goed af en verifieer de aanwezigheid van het 

juiste label. Herhaal de procedure voor Kast 2. Transfereer de stalen thuis 

zo snel mogelijk naar de diepvries. 

 

Zet de pollenval op non-actief  

Deactiveer na de staalname de pollenval, zodat de kolonies opnieuw voldoende stuifmeel 

kunnen binnenhalen voor eigen gebruik. Verwijder het keukenpapier uit de lade en kuis deze 

goed uit zodat geen contaminatie optreedt met het stuifmeelstaal in de volgende ronde. 
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(2) Collecteer pesticiden met behulp van de APIStrip 

Procedure voor de citizen scientist:  

Twee weken nadat de APIStrips werden geplaatst dienen deze te worden gecollecteerd 

en vervangen door nieuwe. 
 

Bereid de juiste staalnamezakken voor  

Open het zakje met de nieuwe APIStrips voor de tweede staalnameronde en haal de twee 

aluminium enveloppen met nieuwe APIStrips eruit. Open deze verpakkingen nog niet, 

maar houd ze in de buurt. De staalnamezakjes zijn nu leeg. De lege zakjes worden gebruikt 

om de eerste APIStrips die twee weken in de bijenvolken hingen en vandaag worden 

uitgehaald, in op te bergen.  Schrijf de datum van de staalname (= datum van collecteren) 

en het kastnummer op de zak. Gebruik hiervoor een potlood. 
 

Staalname (twee weken nadat je de 

APIStrip in de kast hing) 

1) Open de kast en trek de APIStrip eruit met 

behulp van de tandenstoker. Vermijd elk contact 

met de APIStrip! 
 

 

2) Plaats de strip terug in de bewaarde aluminium 

envelop en steek deze onmiddellijk in de juist 

gelabelde staalnamezak (let op het kastnummer!) 
 

 

3) Sluit de staalnamezak goed af en verifieer dat 

het juiste label zich in de zak bevindt. 
 

 

4) Plaats een nieuwe APIStrip in het volk en 

herhaal de procedure voor kast 2.  

5) Transfereer de stalen thuis zo snel mogelijk 

naar de diepvries. 
 

Wat te doen indien je vergat een nieuwe APIStrip in te 

hangen?  

Bij afwijking van het vooropgestelde staalnameschema, dien je de 

stalen toch te nemen op de afgesproken data. Dit resulteert dan in 

een kortere of langere inhanging van de APIStrips, maar zo raak je wel 

zo snel mogelijk terug op schema. Voor alle duidelijkheid is het van groot belang de 

correcte data  van inhangen en uithalen in de online-survey te noteren. Contacteer je 

nationale coördinator bij vragen.  



  INSIGNIA_Handeleiding_NL 

9 
 

 

 

(D) Wat te doen na de staalname? 
 

 

Opgelet: Zodra de stalen genomen zijn, moeten ze permanent uit het licht en koel 

bewaard worden om schimmelvorming te vermijden. Schimmel kan het DNA in de stalen 

vernietigen en licht kan pesticidenresiduen afbreken. Stockeer de stalen dus zo snel 

mogelijk in je diepvries op -18°C of kouder. 

 

Transport naar de Nationale coordinator 
De stalen zullen op regelmatige tijdstippen worden opgehaald door de Nationale 

Coördinator. 

 

Data ingeven 
Last but not least, we hebben informatie nodig van elke staalname. Daarvoor zal telkens 

een korte online vragenlijst ingevuld worden. Voorafgaand aan elke ronde zal je hiervoor 

een mail ontvangen met een unieke code. Indien je de mail niet ontvangt op het 

afgesproken moment, controleer dan je spam-box en verwittig je Nationale Coördinator. 

Vermeld elke afwijking van de regels in het vak “Opmerkingen” van de vragenlijst. 

 

Succesvolle data overdracht 
Indien je de vragenlijst niet tijdig invulde, zal je een herinneringsmail ontvangen. Indien 

je de vragenlijst invulde, krijg je binnen de paar minuten een mail ter confirmatie. Na het 

invullen van de vragenlijst zal de link niet meer actief zijn, je 

kan ze dus niet opnieuw invullen. Indien je fouten maakte 

bij het ingeven, verwittig je onmiddellijk de Nationale 

Coördinator . 
 

 

Bedankt voor je erg waardevolle medewerking! 

 

Nationale coördinator hotline:  
Email: Dries.Laget@UGent.be 
Telefoon: wordt later meegedeeld (te contacteren tijdens 
staalnamerondes – Donderdag tot Zondag van 9u tot 17u)  
Website: https://www.insignia-bee.eu 

https://www.insignia-bee.eu/
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Ondersteuning/Video Manual  

Op de blog en het YouTube kanaal van INSIGNIA kan je instructievideo’s en de laatste informatie 

vinden. 

Tijdens de momenten van actieve staalname, kan je de Nationale Coördinator bereiken op het 

hierboven vermelde nummer. Bij niet dringende vragen kan je hem bereiken op het nummer 

09/264.49.28 of via mail. Verder wordt op de Kick-Off-meeting een WhatsApp groep gestart om snel 

informatie uit te wisselen en ervaringen van de burgerwetenschappers onderling te delen.  

 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCDNIp2ro59V8m9bnXzST5pg 

Blog: https://www.insignia-bee.eu/blog/ 

 

Video manual pollen:  

VIDEO: Een imker demonstreert hoe je een pollenval installeert. 

VIDEO: Een imker demonstreert hoe je het pollenstaal neemt met de pollenval. 

 

Video manual APIStrip:  

VIDEO: Een imker demonstreert hoe je de APIStrip inhangt, verwijderd en vervangt. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCDNIp2ro59V8m9bnXzST5pg
https://www.insignia-bee.eu/blog/
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I. Annex: achtergrondinformatie en plantenlijst 

(A) Achtergrondinformatie over de staalnamemethoden 

(1): Verzamelen van pollen met de stuifmeelval 
Stuifmuilvallen zijn algemeen bekend om stuifmeelklompjes van de 

bijen af te vangen. Het stuifmeel kan gebruikt worden voor 

consumptie, maar geeft ook zeer waardevolle informatie over de 

omgeving van de bijenkast, zoals de biodiversiteit in het 

drachtgebied. Voor INSIGNIA zullen de vallen actief zijn gedurende 

één dag (ochtend tot avond) om op een niet invasieve manier 

stuifmeel te verzamelen. De hoeveelheid stuifmeel die zo wordt 

afgevangen, is zo klein dat ze geen impact heeft op het gedrag of de 

normale levenscyclus van de bemonsterde volken. Het is wel 

belangrijk dat de stuifmeelvallen direct na de staalname opnieuw 

gedeactiveerd worden. In het labo van Honeybee Valley worden de 

stuifmeelstalen opgelost in 96% ethanol en verstuurd naar het 

labo voor genetische analyse in Portugal. Daar wordt een “HTS 

metabarcoding of ITS 2” uitgevoerd om de botanische oorsprong 

van de stuifmeelkorrels te achterhalen. DNA-analyses van de 

pollen zullen vergeleken worden met de Europese referentie 

DNA-databank om de plantensoorten te identificeren. 

 

(2): Collecteren van pesticiden met behulp van de APIStrip  

De APIStrip is een passieve, niet-invasieve tool dat 

pesticiden capteert die in het bijenvolk circuleren. 

In vergelijking met de pollenval, blijft de APIStrip 

langer in de kast zodat over een langere periode 

residuen worden opgenomen. De strip is een 

smalle plastiekstrook die gecoat is met een 

moleculen absorberende stof. Deze moleculen 

kunnen vervolgens worden geanalyseerd in een 

gas-chromatograaf. De coating is getest en werd 

“bij-vriendelijk” bevonden. Er komen geen 

schadelijke stoffen vrij in de kast (zie document hieronder). Om de matrix te 

beschermen tegen lichtinvloeden, komt de APIStrip in een 

aluminiumenvelope. De APIStrip wordt tussen twee raampjes gehangen, 

middenin het bijennest in de onderste broedbak. Een geplooide paperclip is 

ideaal om de strip aan op te hangen. Een tandenstoker of klein takje kan 

helpen met het op zijn plaats houden. Het is niet aangeraden lucifers te 

gebruiken, omdat de zwavelkoppen contaminatie kunnen veroorzaken. Om 

contaminatie over staalnamerondes heen te vermijden, moet je elke keer 

een nieuwe paperclip te gebruiken.  



  INSIGNIA_Handeleiding_NL 

12 
 

 

 

Scan van het document dat de veiligheid van de APIStrips, gebruikt in kader van INSIGNIA 2020, garandeert. 
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Verdere informatie:  

De stalen van kolonie 1 & zijn zullen in het labo gepooled worden. Dit resulteert dan in een 1 

resultaat voor de pollen en 1 resultaat voor pesticidenresiduen per staalnamedatum. Het poolen 

van de stalen vereist een preciese en professionele aanpak. Daarom worden de stalen afzonderlijk 

verzameld en pas achteraf gemengd in het labo.  

 (B) Plantenlijst voor de Citizen Scientist 

Tabel S1: Deze lijst geeft een overzicht van de makkelijk te identificeren en belangrijke stuifmeelbronnen in 
Europa. De bloei ervan vindt plaats tussen April en September. Bron van de afbeeldingen: GBIF.org (iNaturalist.org 

(2019). iNaturalist Research-grade Observations. Accessed via GBIF.org on 11. 02. 2019 https://www.gbif.org). 

 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
benaming 

Afbeelding 

1 Corylus avellana Hazelaar 

 
 

2 Salix spp. Wilg 

  
e.g.:                 Salix caprea                                                     Salix alba 

 
                                   Salix reticulata 
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3 
Fruitbomen (Prunus, 

Malus, Pyrus) 

Fruitbomen 
(perzik, pruim, 

kers, appel, 
peer) 

  
e.g.:        Prunus cerasifera                                                 Malu domestica 

 
                           Pyrus spinosa 

4 Prunus avium Boskers 
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5 Acer spp. Esdoorn   
e.g. :                 Acer campestre                                      Acer pseudoplatanus 

 
                                    Acer opalus 

6 Taraxacum spp. Paardenbloem 

 
e.g. :                Taraxacum officinale 
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7 Ulex spp. Gaspeldoorn 

 
e.g.                    Ulex europaeus 

8 Quercus spp. Eik   
e.g.            Quercus suber                                                     Quercus ilex  

 
                                     Quercus robur 
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9 Fagus spp. Beuk 

 
e.g. :                           Fagus sylvatica  

10 Crataegus spp. Esdoorn 

  
e.g.      Crataegus monogyna                                         Crataegus laevigata 

11 Brassica napus Koolzaad 

  

12 
Aesculus 

hippocastanum 
Wilde kastanje 
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13 Rubus spp. Braam 

 
e.g. :                          Rubus fruticosus 

14 Papaver rhoeas Klaproos 

 
 

15 Tilia spp. Linde 
  

e.g.:                        Tilia cordata                                             Tilia platyphyllos 

 
                             Tilia tomentosa 
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16 Castanea sativa Tamme kastanje 

 
 

17 Rhamnus frangula Spork  

 
 

18 Parthenocissus spp. Wingerd 

  
e.g.               Parthenocissus inserta                                  Parthenocissus tricuspidata 

19 Trifolium repens Witte klaver 
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20 
Robinia 

pseudoacacia 
Acacia 

 
 

21 Cotoneaster spp. 
Cotoneaster 

  
e.g.:       Cotoneaster integerrimus                          Cotoneaster horizontalis 

22 Calluna vulgaris Heide 
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23 Erica spp. Dopheide 

  
e.g.:           Erica arborea                                                   Erica carnea 

24 
Phacelia 

tanacetifolia 
Phacelia 

 

25 Zea mays Maïs 
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26 Helianthus annuus Zonnebloem 

 

27 
Impatiens 

glandulifera 

Reuzen-
balsemien 

 

28 
Fagopyrum 
esculentum 

Boekweit 
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29 Sinapis spp. Mosterdzaad 

  
e.g.:             Sinapis alba                                                           Sinapis arvensis 

30 Hedera helix Klimop 

 

 

 


