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RAPPORT

Resultaten COLOSS-enquête wintersterfte 2015-2016

1. Inleiding

In april 2016 werd vanuit COLOSS een enquête uitgestuurd met het doel
Europese  imkers  te  bevragen  naar  hun  wintersterfte  en
behandelingsmethoden  van  de  bijenvolken.  COLOSS  (Prevention  of
honeybee  ColonyLOSSes)  is  een  internationaal  samenwerkingsplatform
van wetenschappers. Een goeie samenwerking en open communicatie is
immers cruciaal om vooruit te geraken in de zoektocht naar de oorzaken
van, en oplossingen voor, massale bijensterftes wereldwijd.

In Juli 2016 werd een eerste persbericht uitgestuurd vanuit het COLOSS-
consortium aangaande de bijensterfte in Europa. Dit is terug te vinden op
hun website:  http://www.coloss.org/announcements/losses-of-honey-bee-
colonies-over-the-2015-16-winter
Er  wordt  verder  gewerkt  op  de  Europese  data  om  achterliggende
verbanden te achterhalen. Dit gebeurt onder leiding van Romée van der
Zee. Vanuit Honeybee Valley hebben we de data aangeleverd door de
Vlaamse  imkers  meer  in  detail  bekeken  en  vindt  u  hieronder  de
resultaten.  Indien  er  meer  resultaten  uit  het  Europees  onderzoek
beschikbaar zijn, zullen we deze naar de imkers communiceren. In het
voorjaar van 2017 wordt ook opnieuw een enquête rondgestuurd.

2. Deelnemende imkers

In totaal werden de resultaten van 451 Belgische imkers doorgegeven
aan COLOSS. Vanuit Vlaanderen namen 185 imkers deel (41%) en vanuit
Wallonië 266 (59%). Het merendeel van de Vlaamse imkers winterden
tussen de 2 en de 7 bijenvolken in. De mediaan ligt op 6. Het gemiddeld
aantal  ingewinterde  volken werd door  een aantal  grote  imkers  echter
opgetrokken tot 9. In totaal werden 4064 bijenvolken ingewinterd door de
deelnemende  imkers,  waarvan  1885  aan  de  Vlaamse  zijde  van  de
taalgrens. Naar schatting nam 5% van de Belgische imkers deel aan de
enqûete.
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De  provincie  Antwerpen  is  zeer
goed  vertegenwoordigd,  met  95
deelnemende  imkers,  goed  voor
1072  ingewinterde  volken.  De
provincie  West-Vlaanderen  heeft
met  13  imkers  het  laagst  aantal
enquêtes  opgestuurd,  maar  het
aantal  door  hen  ingewinterde
volken  (206)  ligt  toch  hoger  dan
voor  de  provincies  Vlaams
Brabant en Limburg.

Fig. 1: Boxplot van het aantal  ingewinterde volken
per provincie.

Fig. 2: Histogram van het aantal ingewinterde volken
per imker.

3. Wintersterfte

96  van  de  imkers  kenden  helemaal  geen  bijensterfte  over  de  winter
2015-2016. Dit is iets meer dan de helft van de imkers: 52%. Op zich een
bemoedigend resultaat. Het totale verlies aan bijen komt uit op 13,4%
[95% CI: 10,8-16,5], met de hoogste waarde voor de provincie Vlaams-
Brabant: 23,0% [95% CI: 13,6-36,2] en de laagste voor West-Vlaanderen:
4,9  [95%  CI:  1,5-14,6].  Uit  statistische  analyse  (Quasibinomial
Generalized  linear  regression)  blijkt  dat  de  verschillen  tussen  de
provincies niet significant zijn.

# deelnemers # ingewinterde 
volken

# verloren volken over 
de winter 2015/2016

Totaal verlies winter 
2015/2016 [95% CI]

Antwerpen 95 1072 138 10,5 % [7,5-14,6]

Oost-Vlaanderen 37 250 46 18,4 % [10,9-29,3]

West-Vlaanderen 13 206 10 4,9 % [1,5-14,6]

Vlaams-Brabant 25 191 44 23,0 % [13,6-36,2]

Limburg 15 166 14 8,4 % [3,2-20,7]

Totaal 185 1885 252 13,4 % [10,8-16,5]
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Fig. 3: Histogram van het aantal  imkers die per categorie voorkomen. Op de X-as wordt de procentuele
bijensterfte in categorieën opgedeeld per 5 %. Bij 96 van de bevraagde imkers trad geen bijensterfte op in de
winter van 2015-2016.

De wintersterfte van 13,4% [95% CI: 10,8-16,5] is het laagste cijfer in het
afgelopen  decennia.  En  komt  dicht  in  de  buurt  van  de  10  % die  als
normale uitval over de winterperiode heen wordt aanvaard. Hopelijk is dit
een trend die zich ook in de winter van 2016-2017 kan bevestigen.

4. Imkertechnieken

In  de  Coloss-enquête  werden  een  aantal  vragen  gesteld  omtrent
imkerstechnieken.  Door  middel  van  een  “Quasibinomial  Generalized
linear regression model” werd gezocht naar eventuele verbanden tussen
imkertechnieken  en  bijensterfte.  De  oorzaken  van  abnormale
wintersterfte  kunnen  velerlei  zijn.  Het  is  dan  ook  bijzonder  moeilijk
statistisch aan te tonen dat er een verband bestaat tussen een bepaalde
techniek en de sterfte. Evengoed is er een reden, los van de onderzochte
variabele, verantwoordelijk voor verhoogde of juist lagere sterfte. Pas als
de  dataset  voldoende  groot  is  kan  de  invloed  van  bepaalde
onafhankelijke  variabelen  daadwerkelijk  worden  aangetoond.  Dit  kan
gebeuren door data van verschillende jaren samen te nemen, of door de
data over heel Europa samen te onderzoeken. Dit laatste is het doel van
de Coloss Taskforce die de enquête op Europese schaal verwerkt.
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de mogelijke
individuele  invloed  van  een  imkertechniek  op  de  wintersterfte.  In  de
meeste gevallen is  geen correlatie  mogelijk  (overlappende Confidence
Intervals tussen de categorieën). Echter in het geval van “Reizen met de
bijen” lijkt het wel zo dat imkers die drachtgebieden gaan opzoeken met
hun  bijen  minder  wintersterfte  te  melden  hebben.  Ook  imkers  die
biotechnische  methoden  gebruiken  om  de  varroamijt  te  bekampen
vertonen een lager  bijensterftecijfer.  In  beide  gevallen  is  echter  geen
rekening gehouden met andere variabelen die mogelijks ook een invloed
hebben op de wintersterfte bij de desbetreffende imkers.
Onderstaande cijfers  dienen met  de nodige voorzichtigheid  te  worden
bekeken en zijn eerder informatief. In de toekomst zal het samenbrengen
van data uit verschillende jaren wel waardevollere informatie bezorgen.
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1. Tabel: Relatie tussen bijensterfte en imkertechnieken?

n Bijensterfte [95% CI]

Schaal van de imker

kleine hobbyimker: ≤ 15 volken
grote hobbyimker: 1650 volken

kleine commerciële imker: 51150 volken
grote commerciële imker: 151500 volken

161
23
0
1

14,4 % [11,018,8]
14,0 % [9,520,1]



Jonge koninginnen: percentage volken die
in 2015 voorzien werden van een nieuwe 
koningin. Opgedeeld in categorieën.

0 %
125 %
2650 %
5175 %
7699 %
100 %

3
6
35
59
18
52

40,0 % [1,995,8]
1,6 %  [0,044,2]
18,2 % [10,928,7]
7,5 %  [4,811,6]
15,1 % [826,6]
17,7 % [10,129,0]

Vervangen broedramen door nieuwe 
waswafels. Opgedeeld in categorieën.

0 %
130 %
3150 %
> 50 %

13
55
66
38

18,5 % [6,941,2]
13,6 % [8,321,5]
10,2 % [6,914,7]
15,2 % [8,825,0]



n Bijensterfte [95% CI]

Reizen met de bijen

Ja
Nee

Weet niet

49
127
6

8,7 %  [5,713,0]
15,8 % [11,721,0]
6,9 %  [0,455,4]

Monitoring van de varroamijt

Nooit
Sporadisch [  3 keer per jaar]≤

Regelmatig [> 3 en   6 keer per jaar]≤
Consequent [> 6 en   12 keer per jaar]≤

70
48
22
45

11,3 % [7,716,3]
12,2 % [7,120,1]
8,0 %  [2,820,6]
15,1 % [9,423,2]

Wegsnijden darrenbroed

Nooit
Eén maand
25 maand

82
26
76

15,3 % [10,621,5]
14,8 % [7,028,8]
9,2 % [6,313,1]



n Bijensterfte [95% CI]

Andere biotechnische methoden om 
varroamijt te bekampen [Broed 
verwijderen, vangraam, koningin op 
arrest]

Nee
Ja

155
29

14,7 % [11,319]
6,2 % [3,211,5]

Varroabehandeling met Mierenzuur, korte 
behandeling

Nooit
12 keer

3 keer of meer

132
45
8

11,1 % [8,214,9]
13,0 % [7,920,8]
23,3 % [9,247,6]

Varroabehandeling met Mierenzuur, lange 
behandeling

Nee
Ja

107
78

10,4 % [7,414,5]
14,8 % [10,221,0]

Varroabehandeling: Oxaalzuur druppelen 
of verdampen in de zomer

Nee
Ja

148
37

12,3 % [9,416,0]
10,9 % [5,819,7]

Varroabehandeling: Oxaalzuur druppelen 
of verdampen in de winter

Nee
Ja

51
134

9,0 %  [5,514,3]
13,9 % [10,318,3]

Varroabehandeling: Thymol in 
zomerbehandeling

Nee
Ja

122
63

11,5 % [8,315,6]
13,1 % [8,719,2]



5. Data verwerking

Het  statistisch  programma  ‘R’  werd  gebruikt  voor  de  statistische
analyses.  Voor  de  berekening  van  de  gemiddelde  bijensterftes  en  de
daarbij  horende  Confidence  Intervals  werd  het  protocol  van  Coloss
gevolgd zoals beschreven in The Coloss Beebook Volume I*. Wanneer we
de  bijensterfte  willen  analyseren  kunnen  we  niet  uitgaan  van  een
normaal-verdeling van de gemiddelde bijensterfte per imker. Als je het
histogram in Fig. 3 bekijkt valt onmiddellijk het grote aandeel van imkers
zonder enig verlies op. Imkers met een groot aantal bijenvolken risceren
te zwaar door  te  wegen op berekeningen indien geen rekening wordt
gehouden met het “gewicht” van elke waarneming. Om deze redenen is
het gebruik van de Kruskal-Wallis test om bijensterftes te vergelijken te
vermijden. Voor het berekenen en vergelijken van de bijensterfte tussen
verschillende groepen is het best een “Quasibinomial Generalized linear
regression model” te gebruiken. Voor de nodige achtergrond verwijzen
we graag naar de hoger geciteerde publicatie in het Coloss-Beebook.

* VAN DER ZEE, R; GRAY, A; HOLZMANN, C; PISA, L; BRODSCHNEIDER, R; CHLEBO, R; COFFEY, M F; KENCE, A;
KRISTIANSEN,  P;  MUTINELLI,  F;  NGUYEN,  B  K;  ADJLANE,  N;  PETERSON,  M;  SOROKER,  V;  TOPOLSKA,  G;
VEJSNÆS, F; WILKINS, S (2012) Standard survey methods for estimating colony losses and explanatory risk
factors in Apis mellifera .  In V Dietemann;  J  D Ellis;  P  Neumann (Eds)  The COLOSS BEEBOOK, Volume I:
Standard  methods  for  Apis  mellifera  research.  Journal  of  Apicultural  Research  52(4):
http://dx.doi.org/10.3896/IBRA.1.52.4.18

Verslaggeving: Dries Laget, dr. Ellen Danneels, Bernadette Rotthier
Coördinatie: prof. dr. Dirk de Graaf (directeur)
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