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bijen in de veldstudie lijken er echter op 
te wijzen dat de positieve effecten van de 
stroken vooral het gevolg waren van het 
concentreren van foeragerende bijen uit 
de omgeving op de bloemstroken. Voor 
daadwerkelijke effecten op de grootte 
van bijenpopulaties in het gehele land-
schap bieden de resultaten onvoldoende 
overtuigend bewijs. 

De veldstudie laat zien dat het voor 
mobiele soorten zoals bijen moeilijk is 
om op basis van waarnemingen van foe-
ragerende bijen te beoordelen of bevorde-
rende maatregelen tot populatie-effecten 
leiden. Daarom hebben we in een ver-
volgstudie gebruik gemaakt van kunst-
matige nestgelegenheden (‘bijenhotels’) 
om de effecten van bloemenstroken op 
de reproductie van in holten nestelende 
bijensoorten te onderzoeken. Op basis 
van dezelfde BACI-opzet als in de boven-
genoemde veldstudie hebben we onder-
zocht of en onder welke omstandigheden 
het inzaaien van bloemenstroken leidt 
tot populatiegroei van bijen. De effecten 
van de bloemenstroken bleken soortspe-
cifiek te zijn: de aanleg van bloemen- 
stroken leidde tot significant hogere 
aantallen broedcellen van metselbijen 
(Osmia), terwijl de patronen voor de 
tronkenbij (Heriades truncorum) en blad-
snijderbijen (Megachile) minder duidelijk 
waren, en we geen enkel effect op mas-
kerbijen (Hylaeus) hebben waargenomen. 
Hoewel de reproductie van metselbijen 
door de bloemenstroken werd bevorderd, 
kwam dit effect pas in het tweede jaar na 
aanleg duidelijk naar voren. We hebben 
daarom voor geen van de onderzochte 
soorten ondubbelzinnig bewijs gevonden 
voor populatie-effecten van bloemen-
stroken. Mogelijk waren de bloemenstro-
ken te klein en/of de tweejarige moni-
toringsperiode na aanleg van de stroken 
te kort om duidelijke populatie-effecten te 
kunnen waarnemen. Desalniettemin sug-
gereren de patronen voor de verschillende 
soorten dat de mate van populatie-effecten 
van bloemenstroken waarschijnlijk af-
hangt van de overeenstemming tussen 
de waardplantvoorkeur van een bij en de 
plantensamenstelling in de stroken. We 
zagen verder dat de reproductie van de 
meeste bijensoorten toenam na plaatsing 
van de bijenhotels, zowel in de bloemen- 
stroken als in de akkerranden. Dit sug-
gereert dat de beschikbaarheid van 
waardplanten de populatiegroei van de 
onderzochte holte-nestelende bijensoorten 
waarschijnlijk minder sterk beperkte dan 
de beschikbaarheid van voldoende nest-
gelegenheid in hedendaagse agrarische 
landschappen.

Dit proefschrift laat zien dat de 
verminderde beschikbaarheid van 
voorkeurswaardplanten een belangrijke 

rol speelt in het verklaren van het soort-
specifieke karakter van de achteruitgang 
van wilde bijen. Het toont verder aan dat 
de effectiviteit van de agrarische natuur-
beheersmaatregelen voor bijen vooral 
afhangt van de mate waarin de maat- 
regelen het bloemenaanbod verbeteren, 
en van de samenstelling van het omrin-
gende landschap. Beleid om wilde bijen 
te bevorderen vereist dan ook een land-
schapsperspectief, met een verschillende 
aanpak voor maatregelen ten behoeve 
van het behoud van biodiversiteit, gericht 
op zeldzame en bedreigde soorten, en 
voor maatregelen ten behoeve van het 
bevorderen van bestuivingsdiensten, die 
grotendeels door slechts enkele algemene 
bijensoorten leverengeleverd worden. 
Behoud van zeldzame en bedreigde bijen 
vereist maatregelen die de de zeldzamer 
gewordene voorkeurswaardplanten van 
deze soorten bevorderen. Deze maat- 
regelen zouden moeten worden uitge-
voerd in heterogene landschappen die 
nog bronpopulaties van de zeldzame 
bijensoorten bevatten. De algemene 
waardplanten van de dominante gewas-
bestuivende bijensoorten kunnen daar-
entegen vrij eenvoudig worden bevorderd 
met generieke agrarische natuurbeheers-
maatregelen. Deze maatregelen zouden 
met name geïmplementeerd moeten 
worden in homogene landschappen waar 
problemen met suboptimale gewasop-
brengsten als gevolg van onvoldoende 
bestuiving het meest te verwachten zijn. 
Onze bevindingen hebben belangrijke 
inzichten opgeleverd over de rol van 
bloembeschikbaarheid als drijvende factor 
voor populatieontwikkeling van wilde 
bijen. Er is echter weinig bekend over de 
mate waarin bijenpopulaties tegenwoor-
dig beperkt worden door het aanbod van 
nestgelegenheid en wat de consequenties 
hiervan zijn voor de populatietrends  
van verschillende soorten bijen en de 
levering van bestuivingsdiensten in 
agrarische landschappen. Dit vormt 
momenteel de belangrijkste kenniskloof 
in de ontwikkeling van beheersmaat- 
regelen om wilde bijen te bevorderen.
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De scheiding in verschillende geslachten 
en de differentiatie tot mannelijke en 
vrouwelijke individuen is een wijdver-
spreid verschijnsel in het dierenrijk. 

Beide geslachten produceren haploïde 
gameten. De ontwikkeling van een man-
nelijk of vrouwelijk diploïdembryo start 
als de kernen van deze gameten fuseren 
in de bevruchte eicel. Deze tweedeling in 
ontwikkeling moet gewaarborgd zijn, 
aangezien interseksuele individuen vaak 
een lagere fitness hebben. Differentiatie 
van geslachtsorganen en secundaire ge-
slachtskenmerken treedt op gedurende 
de verdere ontwikkeling. Dit leidt uit-
eindelijk tot een volgroeid vrouwelijk 
individu met ovaria of een volgroeid 
mannelijk individu met testes.

Beide ouders kunnen de activiteit van 
genen controleren door deze te aan of 
uit te zetten op de set chromosomen die 
zij aan het embryo doorgeven. Alleen de 
moeder geeft haar cytoplasma mee aan 
haar nakomelingen en kan hier gen- 
transcripten in meegeven. Dit lijkt de 
vader minder mogelijkheden te geven 
om de ontwikkeling van zijn nageslacht 
te beïnvloeden. Maar ook hij kan moge-
lijkerwijs extra elementen meegeven, 
bijvoorbeeld door genen in te prenten 
of door korte RNA-moleculen met de 
spermatozoa mee te leveren. Na de be-
vruchting zal het embryo de eigen ont-
wikkeling beginnen in aanwezigheid van 
zowel een maternale als een paternale 
chromosoomset en een cytoplasma met 
daarin producten van beide ouders. Deze 
producten degenereren langzaam terwijl 
de transcriptie vanaf het genoom de zy-
gote zelf begint.

Geslachtsbepalingssystemen gebaseerd 
op geslachtschromosomen zijn zeer 
algemeen. Een bepaald chromosoom 
in deze systemen bevat een geslachts-
bepalingslocus en dit bepaalt, zoals de 
naam al zegt, het geslacht van de nako-
melingen. In mannelijk heterogametische 
systemen hebben alle mannelijke indi-
viduen een X- en een Y-chromosoom, 
terwijl de vrouwelijke individuen twee 
X-chromosomen bezitten. Doordat de 
mannelijke individuen zowel een X- als 
een Y-chromosoom kunnen meegeven 
in hun spermatocyten wordt hierdoor bij 
de bevruchting bepaald of het embryo 
mannelijk of vrouwelijk wordt. Omge-
keerd hebben vrouwelijke individuen in 
vrouwelijk heterogametische systemen 
een Z- als een W-chromosoom en de 
mannelijke individuen twee Z-chromo-
somen. De oöcyten van de vrouwelijke 
individuen bepalen in deze systemen het 
geslacht van de nakomelingen door een 
Z-chromosoom of een W-chromosoom 
mee te geven. Er zijn variaties op deze 
heterogametische systemen, waarbij of 
het mannelijke type of het vrouwelijke 
type een geslachtschromosoom mist. In 
dit geval is er sprake van een XO- of een 
ZO-genotype.
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Haplodiploïde geslachtsbepaling 
werkt volgens een ander principe, maar 
is ook gebaseerd op de chromosomale sa-
menstelling in het embryo. Haplodiploïde 
soorten bestaan uit haploïde mannelijke 
individuen en diploïde vrouwelijke in-
dividuen. Deze vrouwelijke individuen 
produceren haploïde oöcyten die niet 
bevrucht hoeven te worden om te ont-
wikkelen tot een volwassen nakomeling. 
Onbevruchte eieren ontwikkelen zich tot 
haploïde mannelijke individuen, terwijl 
bevruchte eieren zich ontwikkelen tot 
diploïde vrouwelijke individuen. De twee 
geslachten zijn niet gescheiden door een 
specifiek geslachtschromosoom, maar 
verschillen in de hoeveelheid chromo-
soomsets. Mannelijke individuen krijgen 
alleen een chromosoomset van hun 
moeder en geven deze vervolgens alleen 
door aan dochters, want bij haplodiplo-
iden produceren mannen geen zonen. 
Dit betekent, dat er geen geslachtsbe-
palingslocus op een specifiek geslachts-
chromosoom aanwezig is aangezien elk 
chromosoom in elk geslacht kan voor-
komen. Haplodiploïde geslachtsbepaling 
wordt gecontroleerd door de moeder, 
die kan kiezen haar eieren te laten be-
vruchten door ontvangen spermatozoa, 
en hiermee het geslacht van haar na-
komelingen kan bepalen. Eigenlijk is in 
seksueel voortplantende haplodiploïden, 
een enkele uitzondering daargelaten, de 
toevoeging van een paternaal genoom de 
enige optie om een vrouwelijk individu te 
verkrijgen.

Het genetische mechanisme van 
haplodiploïde geslachtsbepaling is geba-
seerd op een paternaal genoom en ma-
ternaal toegevoegde elementen waardoor 
vrouwelijke ontwikkeling tijdens de start 

van zygotische transcriptie in het embryo 
in gang wordt gezet. Het belangrijkste 
kenmerk van geslachtsbepaling in insec-
ten is de geslachtsspecifieke splicing die 
optreedt bij de start van vrouwelijke en 
mannelijke ontwikkeling. De moleculaire 
genetica van haplodiploïde geslachtsbe-
paling is tot dusver slechts bestudeerd in 
twee soorten Hymenoptera: de honingbij 
(Apis mellifera) en de juweelwesp (Nasonia 
vitripennis). Deze mechanismen verschil-
len tussen genetische en epigenetische 
componenten en deze variatie gaf de 
eerste aanwijzing voor de snelle evolutie 
van geslachtsbepalingsmechanismen in 
de Hymenoptera.

De honingbij bezit Complementaire 
Sex Determinatie (CSD), waarbij hete-
rozygotie op een of meerdere loci het 
geslacht van de nakomelingen bepaalt. 
Heterozygote diploïde individuen ont-
wikkelen zich vrouwelijk, terwijl hemizy-
gote haploïde individuen en homozygote 
diploïde individuen uiteindelijk man-
nelijk worden. Dit type mechanisme kan 
gedetecteerd worden door inteeltstudies, 
die het niveau van homozygotie verho-
gen, en daarmee de ratio mannelijke ten 
opzicht van vrouwelijke ontwikkeling 
zullen verhogen. CSD-mechanismen zijn 
gevonden in veel soorten uit verschil-
lende families van de Hymenoptera. Het 
precieze moleculaire mechanisme is 
echter alleen opgehelderd voor in de 
honingbij. Het csd-gen is hier een dupli-
catie van het belangrijke geslachtsbepa-
lingsgen feminizer (fem), een ortholoog 
van transformer (tra). Alleen een hetero-
zygote staat van het csd-gen kan ervoor 
zorgen dat fem-transcripten op een vrou-
welijk specifieke manier geproduceerd 
worden en hierdoor start vrouwelijke 
differentiatie.

Het moleculaire mechanisme van 
geslachtsbepaling in N. vitripennis is 
gebaseerd op twee andere principes. 
Maternale provisie van vrouwelijk spe-
cifieke tra-transcripten is nodig om de 
vrouwelijke transcriptievorm van dit gen 
te starten in het embryo. Dit alleen is niet 
afdoende om vrouwelijke ontwikkeling te 
activeren. Een element, dat geïnactiveerd 
is op het maternale genoom, maar actief 
is op het paternale genoom, is nodig in 
combinatie met vrouwelijk specifieke 
tra-provisie om de vrouwelijk specifieke 
zygotische transcriptie van tra te starten. 
Het geïnactiveerde element is nog niet 
geïdentificeerd, maar het is niet tra zelf.

Een belangrijke vraag in de evolu-
tionaire biologie is hoe geslachtsbe-
palingsroutes evolueren. Welke genen 
zijn hierbij betrokken; hoe worden zij 
gereguleerd; en hebben deze genen ook 
andere functies? Tra is niet alleen een 
belangrijk gen in de geslachtsbepalings-
mechanismen van A. mellifera en N. vitri-

pennis, maar speelt een centrale rol in de 
ontwikkeling van alle insectensoorten, 
waarin orthologen zijn gedetecteerd. Al-
leen de vrouwelijke splice-variant van tra 
wordt vertaald in een functioneel eiwit. 
Dit TRA-eiwit vormt een complex met 
het TRA2-eiwit, dat gecodeerd wordt door 
het tra2 gen. Tra2 bezit geen geslachts-
specifieke splice-varianten en is meer 
geconserveerd dan andere genen in de 
geslachtsbepalingscascade. Verder heeft 
het ook nog andere functies in vroege 
ontwikkeling. De combinatie van TRA 
en TRA2 zorgt ervoor, dat het mRNA van 
het volgende gen in de cascade, doublesex 
(dsx), wordt gespliced in de vrouwelijke 
modus. DSX is een transcriptiefactor, en 
het vrouwelijk specifieke eiwit induceert 
vrouwelijke differentiatie, terwijl het 
mannelijke eiwit leidt tot mannelijke 
differentiatie. De zygotische staat van 
tra is in de mannelijke modus in A. mel-
lifera en N. vitripennis. Een feminiserend 
primair signaal is nodig om vrouwelijk 
specifieke zygotische transcriptie van tra 
te initiëren om vrouwelijke ontwikkeling 
te starten. De primaire signalen, die deze 
switch van de tra-dsx-as controleren, zijn 
sterk gedivergeerd, wat hun identificatie 
gebaseerd op homologie bemoeilijkt.

Dsx is tot dusver gedetecteerd in 
alle bestudeerde insectenordes. Deze 
conservering wordt bevestigd in deze 
thesis door de geconserveerde geslachts-
specifieke transcripten in Asobara tabida 
vrouwelijke en mannelijke ontwikkeling. 
De functie van dsx als de laatste switch 
leidend tot seksuele differentiatie is mo-
gelijk zeer specifiek en niet makkelijk 
over te nemen door een ander gen. Deze 
functionele conservering is mogelijk niet 
het geval voor het tra-gen, aangezien dit 
gen afwezig lijkt te zijn (of niet te detec-
teren is) in verschillende groepen insec-
ten. Tra lijkt meermaals verloren te zijn 
gegaan uit de geslachtsbepalingscascade 
of, in een alternatief scenario, meermaals 
te zijn toegevoegd aan de geslachtsbepa-
lingscascade. Tra is gedupliceerd in ver-
schillende families van de Hymenoptera, 
ook in soorten zonder CSD, aangezien ik 
paralogen heb gevonden in Leptopilina-
wespen. Het is echter nog onduidelijk of 
de wijdverbreide duplicaties betrokken 
zijn bij geslachtsbepaling, of dat nu is als 
een CSD-locus of als een factor met ma-
ternale effecten.

Maternale provisie van zowel tra2 en 
vrouwelijk specifieke tra is nodig voor 
de start van vrouwelijke ontwikkeling 
in N. vitripennis. De toevoeging van tra2-
mRNA in de eieren is een geconserveerd 
element van genregulatie in geslachts-
bepaling. Verminderde hoeveelheden 
tra2-mRNA in embryo’s resulteerde in de 
ontwikkeling van diploïde mannelijke 
individuen in N. vitripennis. Verder was 
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er ook een sterke vermindering van hoe-
veelheid nakomelingen te zien. Dit geeft 
aan dat de vroege aanwezigheid van tra2-
transcripten in het embryo ook andere 
functies in de ontwikkeling van haploïde 
embryo’s heeft. Daarnaast observeerde ik 
een sterkere daling in het aantal diploïde 
nakomelingen met een paternale chro-
mosoomset na vermindering van zowel 
tra- als tra2-transcipten in vroege stadia 
van ontwikkeling.

Ondanks dat vrouwelijk specifieke 
tra-transcripten cruciaal zijn tijdens de 
vroege ontwikkeling van N. vitripennis 
en maternaal meegeleverd worden, is 
dit niet het geval in de wesp A. tabida. In 
plaats daarvan geven A. tabida moeders 
alternatieve splice-varianten van tra mee 
aan hun eieren. Deze coderen voor een 
korter eiwit, dat echter een belangrijk 
domein bevat en niet zo kort is als de 
mannelijk specifieke eiwitten. Het gebrek 
aan vrouwelijk specifieke tra in de vroege 
stadia van diploïd vrouwelijke ontwik-
keling opent echter de vraag hoe de 
vrouwelijk activiteit gestart wordt in dit 
systeem. De alternatieve splice-vormen 
van tra kunnen mogelijk een rol spelen in 
de activatie van de vrouwelijk specifieke 
transcriptie van tra in het vroege embryo. 
Daarnaast zou echter een factor nodig 
zijn om het verschil tussen haploïde 
en diploïde ontwikkeling aan te geven, 
mogelijk een actieve paternale factor of 
een herkenning van dosis tussen een 
enkel of een dubbel genoom. De cruciale 
rol van tra2 maternale provisie lijkt wel 
geconserveerd te zijn in de geslachtsbe-
paling bij A. tabida. Deze transcripten kon 
ik detecteren in embryos voorafgaand 
aan zygotische transcriptie en tijdens de 
zygotische activatie van de geslachtsbe-
palingscascade.

Bij insecten waarvan het geslachtsbe-
palingsmechanisme is gebaseerd op een 
zygotische staat van tra in de mannelijke 
modus, is een aanzet voor vrouwelijke 
ontwikkeling is nodig die de geslachts-
bepalingscascade in de vrouwelijke 
modus plaatst. Deze aanzet hoeft niet 
perse vanuit het insect zelf te komen. 
Endosymbionten zijn wijdverspreid in 
veel insectenordes en kunnen drastische 
effecten hebben op de voortplanting van 
hun gastheren. Endosymbionten worden 
alleen doorgegeven via het cytoplasma. 
Vanwege deze eenzijdige transmissie is 
het in hun voordeel om genetisch man-
nelijke embryo’s op een pad van vrouwe-
lijke ontwikkeling te zetten of om deze 
mannelijke embryo’s te verwijderen en 
het percentage vrouwelijke nakomelingen 
hoger te maken. In haplodiploÏde soorten 
kunnen endosymbionten ervoor zorgen, 
dat de gastheren zich aseksueel voort-
planten. Geïnfecteerde diploïde moeders 

leggen geïnfecteerde haploïde eieren, 
die diploïd gemaakt en gefeminiseerd 
worden tot een volgende generatie van 
geïnfecteerde diploïde vrouwelijke indi-
viduen.

De parasitaire wespen Asobara ja-
ponica en Leptopilina clavipes hebben elk 
seksueel en aseksueel voortplantende 
populaties. Aseksuele wespen van beide 
soorten zijn geïnfecteerd door Wolbachia-
endosymbionten. Voor A. japonica is 
gedocumenteerd, dat de feminisering 
een aparte stap na de diploïdisatie is. De 
Wolbachia-infectie kan verwijderd wor-
den met antibioticabehandelingen, die 
resulteren in de productie van haploïde 
mannelijke wespen.

Seksueel voortplantende A. japonica- 
en L. clavipes-wespen geven geen vrouwe-
lijk specifieke tra-transcripten mee aan 
hun oöcyten. Dit fenomeen komt overeen 
met het patroon van tra-transcripten, dat 
ik detecteerde in de seksuele voortplan-
ting van A. tabida. Aseksuele A. japonica 
en L. clavipes wespen geven echter wel 
vrouwelijk specifieke tra-transcipten 
mee aan hun oöcyten in de aanwezig-
heid van Wolbachia. Wanneer ik Wolbachia 
verwijderde uit de aseksuele A. japonica 
wespen, gaven zij geen vrouwelijk spe-
cifieke tra-transcripten meer mee, maar 
waren ze in plaats daarvan terug gegaan 
naar het patroon van tra-transcripten dat 
wordt meegegeven in seksuele wespen. 
Hieruit concluderend lijkt Wolbachia de 
controle over geslachtsbepaling te heb-
ben overgenomen door de maternale 
provisie van vrouwelijk specifieke tra-
transcripten te manipuleren.

Maternale provisie en de geslachts-
specieke transcripten van geslachtsbe- 
palingsgenen gedurende vroege stadia 
van ontwikkeling bieden kostbare  
informatie aangaande de nog te ont- 
dekken moleculaire mechanismen van  
geslachtsbepaling. Aanwezigheid van 
vrouwelijk specifiek tra is niet nood- 
zakelijk voor vrouwelijke ontwikkeling 
in drie seksueel voortplantende wespen 
soorten (A. tabida, A. japonica en L. cla-
vipes). Maternale provisie van tra2 lijkt 
daarentegen wijdverbreid noodzakelijk  
te zijn voor vrouwelijke ontwikkeling. 
Andere maternale elementen, bijvoor-
beeld alternatieve splice-varianten  
van tra of paralogen daarvan, kunnen  
ook vereist zijn voor het starten van de 
vrouwelijke geslachtsbepalingscascade.  
Echter, alleen maternale provisie is niet 
afdoende om vrouwelijke ontwikkeling  
te starten in seksueel voortplantende  
wespen. Het paternale genome zou een 
epigenetisch verschil met het maternale 
genoom moeten bezitten om vrouwelijk 
specifieke transcriptie te starten in 
diploïde bevruchte eieren. Deze afhanke-

lijkheid van de chromosoom set van de 
vader kan hypothetisch ook gemanipu-
leerd worden door Wolbachia, waarbij de 
endosymbiont de activiteit van het pater-
nale genoom kan nabootsen. Alternatief  
kan het, in plaats van een verschil tussen 
het maternale en paternale genoom,  
echter ook het dosis effect van de diplo-
ide staat van het embryo zijn die herkend 
wordt en vrouwelijke ontwikkeling start. 
De verstoring van tra maternale provisie 
suggereert, dat gastheer en endosym-
biont elkaar proberen te overheersen in 
een conflict over de controle van haplo-
diploïde geslachtsbepaling. Dit roept de 
vraag op: wie heeft zeggenschap over 
geslachtsbepaling, en wie zou het beheer 
kunnen overnemen?
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Tegelijk met stuifmeel en nectar, trans-
porteren honingbijen (Apis mellifera) ook 
verontreinigingen en plantpathogenen 
(in onderzoekstermen: doelmateriaal) 
van bloem naar bijenkast. Het gebruik 
van bijenvolken voor het verzamelen van 
doelmateriaal is een passieve verzamel-
methode. De kritische punten van deze 
methode zijn gecombineerd in een 
stroomschema en rekenmodel voor de 
optimale opzet van een onderzoek. Voor 
het verzamelen van materiaal voor ana-
lyse wordt het bijenvolk bemonsterd door 
bijen uit het volk te nemen (sacrificially) 
of door materiaal van het exterieur van 
de bijen te verzamelen waarbij het bijen-
volk ongemoeid blijft (non-sacrificially). 
Voor dat laatste is de ‘Beehold tube’ ont-
wikkeld. De Beehold tube, een buis met 
een inleg van polyethyleenglycol (PEG) 
waardoor alle inkomende bijen moeten 
gaan om in de kast te komen, adsorbeert 
een deel van het materiaal in het haar-
kleed van bijen. In mijn proefschrift zijn 
studies opgenomen van bioindicatie- 
studies van zware metalen, plantpatho-
genen en de milieuverontreiniging 
γ-hexachloorcyclohexaan. Het is bekend 
dat in gebieden met een hoge belasting 
van zware metalen ook hogere concen-
traties gevonden worden in honingbijen. 
We onderzochten 21 metalen (Al, As, Cd, 
Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, 
Ti, V en Zn) in de periode juli-september 
2006. De concentraties in bijen (µg.g-1) 
van Al, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Sr, Ti en V 
waren significant verschillend in de drie 


