Zeventien jaar geleden
begonnen we met het
omvormen van twee
hectare Engels raaigras naar een tuin en
bloemrijk grasland.
We hadden niet alleen
bloeiende planten voor
ogen, maar vooral ook
insecten en vogels.

Honingbijen in de natuurtuin
geen honingzoet verhaal
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Het ging ons niet om zeldzame
planten, maar juist om de samenhang tussen planten en insecten.
Vooral de algemene soorten zijn
daarvoor een waardevolle bijdrage. Omdat de wijde omgeving
erg agrarisch is, met grootschalig
weiland, veel mais en steeds meer
akkerbouw, leek het niet voor de
hand liggend dat dit inderdaad
zou lukken. Doordat ons weiland
niet meer tegen ‘onkruid’ gespoten
werd, kwam als eerste de gewoonste
soort: paardenbloem. Voor insecten
is dat een hele waardevolle plant.
Al snel verwelkomden we hierop de
eerste wilde bij: de rosse metselbij.
Een dankbare gast, want die komt
gemakkelijk in bijenhotels.
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Lange bloeiperiode
Allereerst was ons plan om het hele
seizoen bloeiende planten te krijgen,
van sneeuwklokjes in het vroege
voorjaar tot klimop in de herfst. We
werkten ons een slag in de rondte
om steeds meer bloeiende planten
te krijgen, ook struiken bleken veel
insecten te trekken. Met de toena-

Rosse metselbijen

			

me van bloeiende planten kwamen
er ook steeds meer wilde bijen. Een
verrassing was bijvoorbeeld de grasbij, een heel vroege soort. Zó vroeg,
dat we eerst niet konden ontdekken waar de vrouwtjes stuifmeel
vandaan haalden, want zo vroeg
bloeien alleen de kleinste éénjarige soorten zoals vroegeling, kleine
veldkers, herderstasje en zandraket.
Geen soorten waar je bijen op zou
verwachten. Een hoop willekeurig
neergegooide grond veranderde in
korte tijd in een gatenkaas van nestgangen van de grasbij. Ook andere
soorten, zoals het vosje en roodgatje
zagen we ieder jaar meer. Een jaar
na het planten van een plukje gewone ereprijs zagen we de ereprijsbij,
goed te herkennen en niet zo heel
algemeen.
Een aanbeveling is: ga eens rustig
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Luwte en bloemenweide in de tuin van de auteurs

op een luw, zonnig plekje zitten
met wat bloemen, een kopje koffie
en kijk goed om je heen, geheid dat
je van alles ziet, niet alleen wilde
bijen. We genoten van steeds meer
insecten in de tuin. Daar hoefden
we niets voor te doen, alleen te
kijken. Het is ook niet noodzakelijk om meteen de naam te kennen,
kijken kan altijd. We beseften steeds
meer, wat voor functie een natuurtuin heeft voor veel dieren- en plantensoorten. Een telling leverde al 43
wilde bijensoorten op.
Verschuivingen
De laatste jaren zien we verschuivingen in onze tuin. Onze bloeiende
planten worden massaal bezocht
door honingbijen. In anderhalve
dag zijn al onze krokussen ontdaan
van stuifmeel; de bloeiende wilde

kersenbomen, die eerst gonsden van de hommels, worden nu
massaal bezocht door honingbijen,
de hommels wagen zich niet in de
buurt. Wij zien hommels alleen
‘s ochtends, als het nog te koud
is voor honingbijen. Zodra het
warmer wordt komen de honingbijen en bij een bepaalde dichtheid
verdwijnen de hommels. Hoe dat
precies komt is niet bekend. Nectar
zal er nog voldoende zijn, want de
honingbijen vliegen vrolijk door.
Alleen de hommels zijn op mysterieuze wijze verdwenen. Komt het
door een geur, die door de honingbijen op de bloemen wordt afgezet?
Of door het geluid? Hierover is nog
niets zeker. Wel weten we dat het
plezier om in onze tuin naar bloemen en insecten te kijken verdwijnt,
dat doet ons verdriet. Vorig jaar

De krokussen wor
den massaal bezocht
door honingbijen
(Foto: Wolverlei/
Martin Stevens)

ontbraken onder andere de ereprijsbij (mijn lievelingsbijtje), de heggenrankbij en de kattenstaartbij, dat
ligt niet aan de afname van de
bloemenrijkdom. Daarentegen is de
enige wilde bij die sterk is toegenomen de ranonkelbij, want die vliegt
uitsluitend op scherpe boterbloem,
daar komt nooit een honingbij op.
Hetzelfde geldt voor de slobkousbij
die grote wederik bezoekt, ook deze
plant wordt niet door honingbijen
bezocht. Wij zijn ervan overtuigd
dat de afname van wilde bijen in
onze tuin te maken heeft met de
toename van honingbijen in de
omgeving. Tijdens bezoeken aan
andere natuurtuinen en natuurgebieden zien we overal hetzelfde
beeld, vooral honingbijen.
Honingbijen en wilde bijen
Afgelopen jaren komen er steeds
meer alarmerende berichten over
de teruggang van insecten. Veel
mensen denken dat ze door honingbijen te houden de insectenrijkdom
een dienst bewijzen. Waar imkers
eerst als een uitstervend ras werden
gezien, stijgt de laatste jaren de
populariteit van het bijenhouden*.
Het verschil tussen wilde bijen en
honingbijen is niet iedereen duide-
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(Foto: Wolverlei/Martin Stevens)
Bijenkasten op een volkstuinenpark (Foto: Machteld Klees)

Honingbijen

lijk. Honingbijen leven in volken
van gemiddeld zo’n 30.000 bijen.
Ze worden al eeuwen door mensen
gehouden en zijn eigenlijk landbouwhuisdieren. ‘s Winters en in
slechte tijden worden ze door de
imker gevoerd met suikerwater.
Daardoor worden ze sterk bevoordeeld ten opzichte van andere
insecten. Wilde bijen leven alleen
en nestelen in dood hout, dode
plantenstengels, bijenhotels en in
de grond. Sommige soorten vliegen
op veel verschillende plantensoorten, andere zijn sterk gebonden
aan een plant of de soorten uit een
plantengeslacht. Honingbijen zijn
niet bedreigd, wilde bijen zijn veel
kwetsbaarder en verdienen het om
geholpen te worden.

vuldig om te gaan met het plaatsen
van bijenkasten en met de wilde
bijenfauna.

Concurrentie
Inmiddels wordt er veel onderzoek
naar concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen gedaan**. Uit
diverse onderzoeken blijkt dat wilde
bestuivers concurrentie ondervinden van honingbijen, zoals bij
onderzoek in Parijs naar concurrentie in de stedelijke omgeving.
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Op Tenerife bleek dat niet alleen
wilde bestuivers afnemen maar dat
dit ook effect heeft op de bestuiving
en zaadvorming van de inheemse
planten. Uit weer ander onderzoek
blijkt dat de invloed op wilde bijen
tot zo’n 1100 m afstand rondom
de kast reikt. Voor plaatsing van
bijenkasten op heideterreinen en
in natuurgebieden worden inmiddels richtlijnen opgesteld. Bij het
plaatsen van bijenkasten in stedelijk
gebied, natuur- en heemtuinen zou
het goed zijn om hier ook aandacht
aan te schenken.

* Landelijk wordt het aantal bijenvolken niet geregistreerd, maar de
toenemende populariteit van de
Nederlandse Bijenhoudersvereniging* (tussen begin 2011 en eind
2019 steeg het ledenaantal met ruim
34%) is wel een indicatie dat ook het
aantal kasten flink toeneemt. Gegevens: www.nbv.nl
** Voor een uitgebreid overzicht van
onderzoeken zie www.bestuivers.nl/
concurrentie

Tot slot
Bijenhouden is een zeer oud
ambacht. Zolang er voldoende bloemenrijkdom in het landschap was,
leverde dat geen problemen op. Juist
nu het landschap sterk verarmd is
en er minder bloemen beschikbaar
zijn komen de wilde bijen in het
nauw. Goedbedoelde maatregelen
zoals het inzaaien van exotische
bloemenmengsels ‘goed voor de
bijen’ zijn goed voor honingbijen
maar gaan vaak ten koste van de
wilde bijen. Alle reden dus om zorg			
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