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was generated. The work with B. brevi-
cornis shows potential direction for iden-
tifying a locus of complementary sex 
determination in that species, while we 
were able to compare 8 German popula-
tions of T. evanescens using data from 
both the T. brassicae genome as well as 
sequencing pools of individuals from 
each population for population compa- 
risons. Our genome and analysis for  
N. tenuis was by far the most rigorous, 
and provided plenty of additional av-
enues for pursuit, such as chromosome 
analysis.

Overall, genomes can inform the  
future study and improvement of bio-
logical control agents, but it is not the 
silver bullet, nor is it necessary in some 
cases. Equally important is the reporting 
of heredity values in the studies carried 
out on beneficial traits – we need to know 
if selection for beneficial traits is possible 
in addition to what insight the genome 
and genomic resources can offer.
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Insects have gained increasing interest in 
diverse agricultural applications, ranging 
from the use of insect-derived protein  
in animal feed to including their use as 

natural enemies of agricultural pests in 
biological control. Using the knowledge 
of genetics is a powerful way to improve 
the application of insects in agriculture 
and has been discussed for long time. 
However, the nature of genetic variation 
is still largely unexplored for insects 
outside of well-studies species. The main 
aim of this thesis was to explore the 
potential of genetic improvement of in-
sects. To this end, I investigated the link 
between genetic and phenotypic varia-
tion for wing morphology and associated 
phenotypic traits in the parasitoid wasp 
Nasonia vitripennis as a case study to un-
derstand the genetic basis underlying 
phenotypic variation for further exploita-
tion of genetic variation in insects.

By applying an adapted version of the 
‘animal model’ with a pedigree relation-
ship matrix, and the Genomic Restricted 
Maximum Likelihood method, I demon-
strated that wing morphology contained 
significant additive genetic variation in 

N. vitripennis. Remarkably, I also found 
that hosts rather than genetics explained 
most of the phenotypic variation in wing-
size traits. Host effects occur because  
Nasonia species are gregarious wasps, 
which lay more than one egg into an in-
dividual host, so that the offspring share 
a common developmental environment. 
I also extended genomic prediction to 
N. vitripennis to explore the potential of 
genetic improvement of insects using 
genomic selection. Promising accura-
cies were observed, which suggests that 
genomic prediction is feasible in N. 
vitripennis. 

To conclude, this thesis provides 
important insights into the genetic archi-
tecture of wing morphology in the para-
sitoid wasp N. vitripennis. The findings of 
this thesis contribute to our knowledge 
of the genetic basis of wing morphol-
ogy traits in insects, and also show that 
genomic prediction can be used in in-
sects. Although this thesis focuses on 
analyses in Nasonia, the findings are also 
relevant for other parasitoids or insect 
species in general.
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In dit proefschrift heb ik gekeken hoe de 
betrouwbaarheid van informatie vorm 
geeft aan het foerageergedrag van sluip-
wespen. Sluipwespen kunnen net als alle 
andere dieren leren en zo informatie ver-
zamelen over de lokale omstandigheden 
wat betreft de aanwezigheid van gastheren 
op verschillende plantensoorten. Met 
deze informatie kunnen ze vervolgens 
hun foerageergedrag aanpassen en effici-
enter worden in het vinden van gast- 
heren. Deze verzamelde informatie is 
echter niet altijd betrouwbaar als de  
geleerde herbivoor-geïnduceerde planten- 
geuren leiden naar planten met bijvoor-
beeld ongeschikte gastheren. 

In dit proefschrift heb ik bestudeerd 
hoe de sluipwesp Cotesia glomerata  
(Hymenoptera: Braconidae), een natuur-
lijke vijand van de rupsen van het groot 
en klein koolwitje (Pieris brassicae en  
P. rapae), beïnvloed wordt door dergelijke 
situaties. Hiervoor hebben we geavan-
ceerde observatie-opstellingen gebouwd 
om individuele foeragerende sluipwespen  
in het laboratorium en in het veld te 
observeren. 

Met deze opstellingen hebben we 
ontdekt dat onbetrouwbare informatie 

Nasonia vitripennis female laying eggs on fly 
host. Foto: Peter Koomen
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een negatief effect kan hebben op de 
foerageerefficiëntie, waarbij de sluip-
wespen de planten met ongeschikte 
rupsen (Mamestra brassicae) herhaaldelijk 
bezochten en daarnaast meer geneigd 
waren om eieren te leggen in deze onge-
schikte gastheer. Als de sluipwespen de 
aangeleerde plantensoort bezochten en 
alleen sporen van de gastheer vonden, 
dan waren ze vervolgens minder geïnte-
resseerd om op deze planten naar gast-
heren te zoeken, maar interacties met 
de ongeschikte gastheer, waaronder het 
eieren leggen, zorgden niet voor een ver-
andering in het gedrag van de sluipwesp. 
De invloed van de onbetrouwbare infor-
matie bleek ook afhankelijk te zijn van de 
gebruikte plantensoort, wat de context- 
afhankelijkheid van dit type onderzoek 
benadrukt. 

Met de opgedane kennis in dit proef-
schrift hebben we meer inzicht gekregen 
over hoe leren het foerageergedrag van 
sluipwespen kan beïnvloeden. Dit kan 
ons helpen bij het verbeteren van foera-
geermodellen, wat vervolgens kan leiden 
tot de ontwikkeling van effectievere bio-
logische bestrijding van plaaginsecten. 
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In 1996 vond Ben Crombaghs een larve 
van de uitgestorven rivierrombout Gomphus 

flavipes in de waterfilter van een energie-
centrale nabij de Waal. De terugkeer van 
de rivierrombout werd destijds onmo-
gelijk geacht, maar na de herontdekking 
blijk de soort in alle grote Nederlandse 
rivieren aanwezig te zijn. Door de her-
ontdekking van rivierrombout te volgen 
heb ik in beeld proberen te brengen hoe 
natuurdata georganiseerd worden vanuit 
het veld, via veldgidsen, projecten, data-
bases en organisaties tot aan gebruik in 
wetenschap en beleid. 

Door ethnografisch onderzoek heb ik 
de rivierrombout in het veld vergeleken 
met de rivierrombout in de veldgids, de 
rivierrombout in de database en de rivier-
rombout in statistiek en beleid waarbij 
ik gebruik gemaakt heb van interviews, 
gespreksverslagen, observaties en andere 
documenten, waaronder het archief van 
het Jeugdbondslibellenproject.

Natuurdata worden georganiseerd 
op een ‘grid of information’ dat opge-
bouwd wordt uit ‘iemand ziet iets op een 
bepaald moment op een bepaalde plek’. 
Alle componenten van het grid vormen 
het resultaat van complexe, tijdelijke 
onderhandelingen tussen motivaties, 
wensen, doelstellingen, technieken, bud-
getten, spelregels en de waargenomen 
soorten zelf. De informatie wordt voort-
durend gerecalibreerd en groeit in een le-
vendige gemeenschap van onderzoekers 
en gebruikers. Er is bij alle onderhande-
lingen sprake van tweerichtingsverkeer: 
de gids bepaalt welke soorten je kunt 
vinden en wat de relevante kenmerken 
zijn, maar de gids wordt bijgesteld op 
basis van ervaringen in het gebruik; het 
formulier bepaalt wat je aan kunt krui-
sen, maar hoe waarnemers het formulier 
(niet) invullen bepaalt welke analyses je 
op de data kunt doen. 

Natuurdata leven en groeien, zoals de 
biodiversiteit die ze (re)presenteren en ze 
worden georganiseerd in een cultuur die 
gekenmerkt wordt door de zorg om het 
zo goed mogelijk te doen. Dat verhoudt 
zich slecht tot Westerse culturele normen 
over bestuur en organisatie omdat die 
uitgaan van eigenaarschap en dingen als 
ketens en deelverantwoordelijkheden. 
Als je eigenaar wil zijn van een natuur-
databank moet je die definiëren en als 
je hem definieert, leg je het proces vast 
waardoor de organische groei stopt. So-
ciaalwetenschappelijk onderzoek naar 
natuurdatanetwerken zou voortgezet 
moeten worden door in beeld te brengen 
hoe beleid en wetenschap gebruik kun-
nen maken van zowel de ‘harde feiten’ 
in de databank als het organisch groei-
vermogen van het netwerk. Er is in dit 
verband een interessante analogie tussen 
biodiversiteit en biodiversiteitsdata: bio-
diversiteit wordt gedefinieerd als de vari-
atie in DNA, soorten en habitats en alle 
interacties daartussen; biodiversiteitsdata 
zou moeten gaan om waarnemingen, 
data, informatie en alle interacties daartus-
sen. Dat is relevant voor hoe om te gaan 
met dataconversies. Net zoals je soorten 
niet kunt herintroduceren zonder de mi-
lieucondities op orde te brengen zodat de 
biologische interacties ook plaats kunnen 
vinden, zo ook kun je biodiversiteits-
data niet converteren zonder een deel 
van het netwerk dat het levensvatbaar 
maakt ‘mee te verhuizen.’ Dat betekent 
dat ook bij biodiversiteitsdatabanken de 
aandacht voor de sociale netwerken op 
gelijk niveau gebracht moet worden met 
de aandacht die uitgaat naar software en 
techniek.

De sluipwesp Cotesia glomerata legt eieren  
in de rupsen van het groot koolwitje Pieris 
brassicae op het blad van een spruitkool. 
Foto: Hans Smid


