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De laatste jaren ben ik me steeds
intensiever bezig gaan houden met
de fauna die je met je tuin aantrekt.
Gaandeweg viel mij op dat je bij het
ouder worden van de tuin steeds
meer soorten gaat waarnemen. Ook
bij het aantal bijensoorten is dit het
geval. In het begin is 'een bij een
bij', maar net als toen ik indertijd
met botaniseren begon, wilde ik er
graag de naam van te weten komen,
hun levenscyclus leren kennen. En
tegenwoordig probeer ik te ontdek-
ken wat ik aan de tuin zou kunnen
toevoegen om deze aantrekkelijk te
maken voor vestiging van nog meer
bijensoorten. 
Onze natuurlijke tuinen zijn zeer
geschikt voor bijen om te foerageren
of zich te vestigen, zeker in vergelij-
king met de 'gangbare' tuinen.
Doordat we de grond niet spitten en
de schoffel niet hanteren is er plaats
voor bijen die daarin nestgangen
graven. Dood hout, plantenstengels,
kieren tussen stenen en door ons
vervaardigde nesthulp stimuleren de
vestiging. Een basisvereiste is
natuurlijk het voedsel dat door de
planten geleverd wordt in de vorm
van stuifmeel en nectar. Het mooist
is het wanneer er gedurende het hele
seizoen bloeiende planten aanwezig
zijn. Voor een beetje ontwerper en
hovenier moet dit haalbaar zijn. Bij
het beheer moet je er voor waken
dat de bloei niet ineens abrupt afge-
broken wordt door b.v. het maaien
van een bloemenwei. Dit kan het
best gefaseerd. De tuin van De
Beemd is vooral een plantentuin,
dus aan die voorwaarde lijkt voldaan
te zijn. Doch bij het observeren valt
op dat bijen hun voorkeur hebben
voor bepaalde soorten. Bij het bestu-

deren van de relatie van bijen met
hun waardplanten kom je erachter
dat sommige bijen afhankelijk zijn
van één plantensoort (monolec-
tisch), enkele nauw verwante plan-
tensoorten (oligolectisch) of dat ze
niet gespecialiseerd zijn op bepaalde
planten (polylectisch). Verder heeft
natuurlijk de lengte van hun tong
invloed op de plantkeuze. De tong
van b.v. de pluimvoetbij is 5 mm,

van de wolbij 9-10 mm en die van de
gewone sachembij 19-21 mm.
Bekend is ook dat bijen gebruik
maken van het werk van hommels
die 'inbreken' om bij de nectar te
kunnen komen, die te diep zit om
met hun tong te bereiken. Je hebt
ook parasitaire bijen ofwel de koe-
koeksbijen. Ze leggen hun eitjes in
nesten van andere bijen. 
Aan de hand van deze theoretische
bagage ga je meer verbanden leg-
gen. Ik doe nu een verslag van enke-
le waarnemingen van het afgelopen
jaar en noem een aantal planten-
soorten die in onze tuin als toppers
voor de bijen gelden.

Hoe kieskeurig zijn solitaire bijen
eigenlijk?
De meeste bijen zijn polylectisch. De
eerste bijen die bij ons in de tuin
verschijnen zijn de zandbijen en
metselbijen. Van de zandbijen is het
roodgatje Andrena haemorrhoa het
sterkst vertegenwoordigd en van de
metselbijen de rosse metselbij. Ze
verschijnen begin april. Het roodgat-
je is 9-10 mm. Het borststuk is rood-
bruin behaard en het vrouwtje heeft
een roodbruin haarbosje op het eind
van het achterlijf. De rosse metselbij
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is ongeveer even groot als de zand-
bij. De kleur van de haren is donker-
bruin, met een duidelijke groene
metaalglans op de chitinehuid. De
beharing bij vrouwtjes is op het
gezicht zwart, op het borststuk en
de voorste drie achterlijfsegmenten
lichtbruin. Je kunt beide soorten
mooi waarnemen wanneer je de plek
in de tuin hebt gevonden waar ze
het liefst zonnen. Vaak is dat op
bepaalde stenen, maar ook regelma-
tig op een bepaald blad van een
plant. Wanneer je hun favoriete
plaats hebt ontdekt kun je ze daar
bij mooi weer eigenlijk altijd wel aan-
treffen. Het roodgatje bleek in het
vroege voorjaar een grote voorkeur
te hebben voor de paardebloem.
Mijn aanwezigheid scheen hem
onberoerd te laten. Het is een
prachtig gezicht hoe ze zich door de
bloem heenploegt. De stinzenplan-
ten zijn in het voorjaar voor beiden
onmisbaar als drachtplant.
Boerencrocus, longkruid en later
daslook en donkere ooievaarsbek
waren duidelijk favoriet. Niet
inheems, maar toch opvallend popu-
lair bij deze bijen, is de ribes. Dit
voorjaar was het vrij koud toen bij
ons de kweepeer bloeide. Ondanks
de aanwezigheid van bijenkasten in
de buurt nam ik eigenlijk weinig
honingbijen waar. Naast zweefvlie-
gen was het roodgatje de belangrijk-
ste bestuiver op dat moment. Deze
twee soorten behoren tot de polylec-
tische bijen. 
Een goed voorbeeld van een soort
die oligolectisch is is de grote wolbij
Anthidium manicatum. Dit was de
eerste solitaire bij die ik bij naam
leerde kennen. Ik werd in de tuin van
René Odé op haar gewezen, toen ze

op een Verbascum plantenharen aan
het verzamelen was voor haar nest.
Later zag ik haar regelmatig in ver-
schillende andere tuinen. Het viel
daarbij op dat ik haar altijd op
Stachys-soorten (andoorn) waar-
nam. Op den duur nam ik de proef
op de som. Bij mooi weer ging ik in
een tuin kijken of ze aanwezig was

op de andoorn, en ja hoor. De grote
wolbij is een makkelijk herkenbare
soort. Ze wordt 11-18 mm groot. Het
mannetje is duidelijk groter dan het
wijfje. Het lichaam is rijk geel gete-
kend met op het achterlijf gepaarde,
gele dwarsvlekken. De buikschuier is
wit. Het mannetje heeft lange gebo-
gen doorns op het eind van de laat-
ste achterlijfsegmenten. Wanneer je
bij een groeiplaats van andoorn
bezig bent kan de aanwezigheid van
deze soort je eigenlijk ook nauwe-
lijks ontgaan. Het mannetje heeft
zijn territorium en is eigenlijk conti-
nu luid zoemend aan het patrouille-
ren. Binnen zijn territorium bevin-
den zich een aantal vrouwtjes. Het
gepatrouilleer wordt slechts kort
onderbroken om even te foerageren,
maar vaker in een poging om te
paren. Het mannetje
probeert dus andere
mannetjes weg te hou-
den en de doorns op
het achterlijf dienen
hierbij als wapen, waar-
mee men elkaar daad-
werkelijk lelijk kan ver-
wonden. Ik heb dat
patrouilleren vaak
gadegeslagen en hierbij
valt op dat het mannet-
je niet alleen concurre-
rende mannetjes weg-

jaagt maar ook andere bijensoorten,
hommels, vlinders, eigenlijk alle
andere insecten en ik heb ze hierin
tot nu toe nooit zien falen. Lange
tijd ben ik ervan uitgegaan dat ze
alleen op Stachys vloog totdat ik op
verzoek van een klant een nagenoeg
uitgebloeide Stachys-beplanting af
moest knippen. Er bloeiden nog
maar enkele bloemen en je kon
ervan uitgaan dat ze binnen een
week totaal uitgebloeid zouden zijn.
Toch vlogen er enkele wolbijen. De
planten waren nog niet afgeknipt of
de bijen vonden een nieuwe
waardplant in de gamander die nog
rijk stond te bloeien. Later heb ik ze
nog waargenomen op Salvia vertici-
lata (kranssalie) en Prunella vulgaris
(bijenkorfje). Hiermee is de grote
wolbij een goed voorbeeld van een
oligolectische bij. Het mag sim-
plistisch klinken maar door de aan-
plant van Stachys-soorten, zowel de
wilde als uitheemse, heb je honderd
procent kans dat de grote wolbij je
tuin aandoet. Een goede tweede
soort om de wolbij te strikken is bij
ons de Salvia verticilata. Deze zomer
zag ik een wolbij op Digitalis ferru-
ginea waarmee blijkt dat ze des-
noods ook buiten lipbloemigen kan.

Een exclusieve relatie
Een andere plantenfamilie die een
speciale binding heeft met bepaalde
bijensoorten is de klokjesfamilie.
Twee soorten die het bij ons goed
doen en in redelijke tot grote aantal-
len in de tuin staan zijn het rapun-
zelklokje en het ruig klokje. Klokjes
zijn in het algemeen goede bijen-
planten. Er zijn een aantal soorten
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die zich zelfs aan deze familie
gebonden hebben. Op De Beemd is
dat de klokjesdikpoot. Het is een bij-
tje van 11-13 mm groot. Kop en
borststuk zijn bruin behaard. Het
achterlijf heeft zeer smalle witte
haarbandjes op het eind van de seg-
menten en een opvallende, oranje-
geel behaarde achterlijfspunt. Maar
het meest opvallend zijn wel de
achterpoten. Hiervan is het laatste
voetlid verdikt. Ze zijn dus gebonden
aan de klokjesfamilie. Het grasklokje
wordt meestal genoemd als de soort
waarop je hem het meest aantreft. In
onze tuin moet ik enige moeite doen
om deze soort in stand te houden,
terwijl het ruig klokje en het rapun-
zelklokje zich zelf goed weten te red-
den. Ik moet toegeven dat ik een
zwak voor klokjes heb en ze daarom
toesta zich sterk uit te breiden.
Hierbij denk ik dat voor b.v. de klok-
jesdikpoot het natuurlijk een voor-
deel is als een soort in grote aantal-
len voorkomt. Het ruig klokje dicht
ik extra gebruikswaarde toe, daar
deze soort als individu mooi op zijn
plaats blijft staan en zij altijd een
tweede bloei geeft, als je hem na de
bloei afknipt. Verder laat hij zich
makkelijk wieden. De eerste klokjes-
dikpoot zag ik op het ruig klokje.
Het beestje verdween helemaal in de
bloem en was lang bezig met het
verzamelen van stuifmeel en nectar.
Het stuifmeel wordt tijdens het ver-
zamelen vermengd met nectar en in
dikke klompen aan het achterlijf
gekleefd. Dit levert een opvallend
beeld op.
Bij mijn eerste ontmoeting viel het
op dat ze vrij lang bezig zijn in een
bloem. Ze gaan de diverse bloemen
van de plant af en vliegen dan naar

een volgende plant. Je kunt ze mak-
kelijk volgen. Hierbij merk je dat ze
als het ware een ronde maken en na
een bepaalde tijdspanne weer terug-
keren bij de bloem waarop je hem
eerder hebt waargenomen. Je kunt
dus gewoon bij de bloem wachten
tot hij terugkeert. Deze bij is een
karakteristiek beestje dat goed her-
kenbaar is. Verder is het leuk te
weten dat deze bijtjes vaak in de
bloemen overnachten. Het is een
voorbeeld van een oligolectische bij.

Mazzel voor de grote wederik
Er zijn op De Beemd weinig mono-
lectische soorten of ik moet ze nog
ontdekken, wat ik hoop. Ik heb met
sommige planten een haat-liefde-
verhouding. De Lysimachia vulgaris
(grote wederik), is daar een voor-
beeld van. Het is een mooie plant
maar hij kan wat woekeren door
middel van haar wortelstok. Ik heb
gepoogd haar te verwijderen maar
dit was lastig. Uiteindelijk heb ik
haar op bepaalde plaatsen geaccep-
teerd en tolereer ik haar daar.
Achteraf gezien gelukkig, daar op
deze plant zich een bijtje gespeciali-
seerd heeft, de gewone slobkousbij.
Dit bijtje is een kleine centimeter
groot en het heeft een breed
lichaam. Het middendeel van de
achterpoten is sterk verbreed en
voorzien van opvallende verzamel-
borstels, de bovenste wit, de onder-
ste zwart van kleur. De grote wederik
geeft alleen stuifmeel. Dit zit als
goudgele klompen aan de achterpo-
ten. Ook dit is een goed te herken-
nen soort mede door de typische
wijze waarop het stuifmeel aan de
achterpoten zit. Omdat de grote
wederik alleen stuifmeel levert en

geen nectar, is ze hiervoor op andere
planten aangewezen, b.v. katten-
staart en kale jonker. Tot mijn schan-
de heb ik ze hier nog niet op gezien,
hoewel er voldoende kattenstaart in
de tuin staat. Een aantal jaren terug
had ik veel sierlathyrus, hierop heb
ik de lathyrusbij waargenomen. Dit
is een behangersbij die zich op lathy-
rus gespecialiseerd heeft. Door
Lathyrus odoratus te zaaien heb je
een grote kans op deze soort. Het is
een typische behangersbij, iets gro-
ter dan een honingbij. Het is een
mooi gezicht hoe hij zich in de
bloem wurmt. Het stuifmeel wordt
op de buikschuier verzameld. 

Eieren in anderbij’s nest
De beschreven solitaire bijen zijn
naast het foerageren allen druk bezig
met het verzamelen van nectar en
stuifmeel om daarmee hun broedcel-
len te vullen, daarin een ei te leggen
en dit zo vaak mogelijk te herhalen.
Er is een groep bijen die dit niet kan
omdat hun achterpoten kaal zijn en
die zodoende niet uitgerust zijn om
stuifmeel te verzamelen of te vervoe-
ren. Zij leggen hun ei in een broed-
cel van andere bijen. Ze worden koe-
koeksbijen genoemd.
De eerste koekoeksbij die ik bij ons
op de tuin waarnam was de bloedbij.
Ze zijn makkelijk te herkennen door
hun rode achterlijf. Ze zat op
Astrantia major Roma, een cultuur-
vorm van het Zeeuws knoopje. Ook
hier viel mij weer op dat er (zelfs bij
polylectische soorten) sprake is van
een voorkeur voor een plant, en bij
mooi weer kon je er de klok op gelijk
zetten (tussen 10 en 13 uur) dat je
hem daar kon vinden. Er komen in
Nederland en België 19 soorten

24 Oase winter 2006

gewone slobkousbij bloedbij wespbij

      



bloedbijen voor. De bij ons voorko-
mende soort is waarschijnlijk de
grote bloedbij.
Een tweede soort verraste mij. Ik
wist van het bestaan van de soort uit
boekjes. Het weekend daarvoor had
ik hem gezien, nog eens gezien en
uiteindelijk betrapt bij een kolonie
grijze zandbijen in een natuurgebied
bij Winterswijk. Het was de wespbij.
Zoals de naam al suggereert lijkt
deze bij erg op een wesp. De poten
en antennes zijn wat roodachtig.
Meestal wanneer je hem ziet, vliegt
hij bijna de hele tijd en gaat maar
zelden even ergens zitten. Na diver-
se achtervolgingen had ik de mazzel
om op een kolonie van de grijze bij
te stuiten. Mijn ervaring met bijen is
dat je ze het makkelijkst kunt waar-
nemen wanneer ze bezig zijn hun
nest te graven en vooral aan het
eind van een zonnige dag zo tussen
16 en 18 uur. In dit geval had ik
direct ook de gastheer van de wesp-
bij te pakken. Wat opviel was het feit
dat de zandbij ogenschijnlijk geen
notie neemt van de zandwesp. Ze
wacht tot de zandbij haar nest ver-
laat, glipt naar binnen, legt haar ei
en verdwijnt weer. Volgens de litera-
tuur hierover vechten zand- en wesp-
bijen zelden, zelfs niet wanneer ze
elkaar in de nestgang tegen komen.
De week erop, terug op De Beemd,
op een wat sombere dag, zag ik haar
tijdens het wieden plots op een
Potentilla zitten. Waarschijnlijk ver-
kleumd, maar voor mij in een ideale
positie om haar te bekijken en te
fotograferen. 

Vogelaars vogelen, bijenliefhebbers…
Bij het waarnemen van bijen op plan-
ten en door een link te leggen tussen
die twee, kun je door uitbreiding van
plantensoorten je tuin geschikt
maken voor een grotere soortenrijk-
dom aan bijen. Hierbij is de informa-
tie in boeken of op het internet een
goede hulp. De gewone slobkousbij
had ik totaal gekoppeld aan grote
wederik, niet wetend dat deze plant
geen nectar aan de bij levert.
Doordat ik nu weet dat ze hiervoor

voornamelijk kattenstaart bezoekt ga
ik komend jaar kijken of ik haar hier-
op kan vinden. Solitaire bijen zie ik
als pareltjes in de tuin die ieder een
eigen verhaal vertellen over hun rela-
tie met hun omgeving. Door waar te
nemen en dit te blijven doen kom je
meer te weten en raak je vertrouwd
met de gewoonten. Het lijkt op wat
bij de vogelaars vogelen heet, of bijen
als werkwoord bij bijen zoeken ooit
in zwang komt weet ik niet. 
In het kader hiervan wil ik nog even
terugkomen op het artikeltje over de
behangersbij (herfstnummer 2006).
Ten eerste kwam ik hem op het laat-

ste warme weekend in september
tegen tijdens haar bladtransport en
kon haar hiermee bezig zijnde op de
gevoelige plaat vastleggen. Toen ik
bij de prijsuitreiking van de Heimans
en Thijsseprijs aan Oase Willem
Iven tegenkwam, vertelde deze dat
hij niet wist dat de broedcel van de
behangersbij opgebouwd wordt uit
verschillende bladdelen. In een oud
Engels boek (1908) kwam ik een
fraaie foto tegen van een behangers-
bij met het aantal blaadjes dat ze
snijdt en waaruit zij haar nest
opbouwt, alsmede een aardige foto
van een doorsnede van een ver-
molmde balk met daarin twee gan-
gen die opgevuld zijn met een aantal
broedcellen van de behangersbij. In
dit artikel wordt ook verhaald over
experimenten van de beroemde
Franse insectenkundige Fabre. Hij
wilde weten hoe een bij in een
achterliggende broedcel er uitkomt
wanneer de voorliggende broedcel-
len nog niet uitgekomen zijn. Het
bleek dat de bij wacht tot de voorlig-
gende cellen uitgekomen zijn, waar-
mee de weg vrij komt om zelf zijn
cel te verlaten en de wijde wereld in
te trekken om mensen zoals u en ik
te plezieren met hun bloembezoek,
bladsnijkunst en bladtransport.

Jan Jaap Boehlé kweekt samen
met zijn broer Rick (wilde) plan-
ten en legt natuurrijke tuinen
aan. 
Oostervalge 44, 9989 EK
Warffum, 0595-424424,
www.kwekerijdebeemd.nl
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