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De eerste keer dat ik een behan-
gersbij tegenkwam, keek ik wel raar
op. Van het bestaan wist ik wel,
maar dat hij in mijn tuin zat ver-
raste mij. Het was dat zij met een
blad dat ze gesneden had in de
weer was, anders was zij mij niet
eens opgevallen. Ik had haar
betrapt, doende om het ovaalrond
gesneden blad onder zich te klem-
men en er mee vandoor te gaan. Ik
was even benieuwd of het haar zou
lukken, daar zij duidelijk startpro-
blemen had, maar uiteindelijk vloog
zij op en verdween. Met mijn blad,
de dievegge. Op de kwekerij vertel-
de ik mijn broer Rik van mijn waar-
neming. Hij verwees me door naar
een van de planten op de tafel. In
de grond rondom de plant was een
gaatje zichtbaar. Volgens Rik ver-
dween daar van tijd tot tijd een bij
in, die een blad onder zich mee-
droeg. Later die dag heb ik dat
diverse keren mogen aanschouwen.
Het spreekt vanzelf dat dit potje
niet te koop was. Het was een leuke
ervaring en daar bleef het bij.

De laatste jaren heeft het bestude-
ren van het insectenleven in de tuin
bij mij ernstiger vormen aangeno-
men. Een van de problemen bij bij-
ensoorten is de determinatie.
Gelukkig zijn de behangersbijen
redelijk makkelijk te herkennen. Ze
hebben een aan de bovenkant iets
afgeplat bovenlijf. Mij doet het den-
ken aan een holle rug. Verder heeft
ze een buikschuier. Dit zijn afstaan-
de bortstelharen die dienen om
stuifmeel mee te verzamelen. Dit
kun je vaak mooi zien als ze een
bloem verlaat, de onderbuik is dan
helemaal geel of oranje, afhankelijk
van de kleur van het stuifmeel. 
De behangersbijen laten zich in
twee groepen onderscheiden: blad-
snijders met weinig beharing, die
hun broedcellen uit bladstukken
opbouwen en dichtbehaarde, don-

ker gekleurde metselaars, die hun
nesten van leem en kleine steentjes
maken. Ik wil me hier beperken tot
de eerste groep. 

De behangersbij heet in het Engels
leafcutter bee, wat voor deze groep
eigenlijk een mooiere naam is. Als
je de soort leert kennen heb je het
gevoel dat je hem overal ziet. Het is
ook een redelijk algemene bij. Zelf
heb ik hem nog nooit blad zien snij-
den, maar de sporen vind je overal.
Bij ons in de tuin heeft hij een voor-
keur voor rozenblaadjes. Het is
grappig om te zien dat de ene
rozenstruik meer in trek is dan de
andere, ook al staan ze pal naast
elkaar. Op de hei komen ze ook
voor, daar gebruiken ze veel berken-
en eikenblad. De uitgesneden
blaadjes zijn mooi gaafrandig en
bijna rond. Je hebt soorten die in de
grond nestelen en soorten die in
vermolmd hout gangen knagen of
oude kevergangen gebruiken, ze
nestelen ook wel in muurspleten
e.d. In de tuin maken ze dankbaar
gebruik van de gaten die we in
palen en blokken hout hebben
geboord. Na de eerste ervaring met
bladtransporterende behangersbij-
en had ik afgelopen vakantie een
tweede kans om dit gade te slaan.
Het was op de hei bij Sandy in
Engeland. Ik ontdekte haar nest
doordat ze er net aan kwam vlie-
gen. Ik ben er naast gaan zitten en
zag dat ze dit na een kleine 10
minuten weer verliet. Na ruim 5
minuten kwam ze er weer aan met
een nieuw stuk blad. Ze vloog een
tijdje heen en weer om uiteindelijk
het nest in te gaan. Ze bleef
gemiddeld 10 minuten in het nest
en kwam meestal binnen 10 minu-
ten weer terug. Uit de boeken leer
ik dat ze uit 8 tot 10 blaadjes een
trechtervormige buis construeert.
De blaadjes passen zo goed samen
dat ze na verdroogd te zijn in
dezelfde positie blijven. Na het vol-
tooien van de vingerhoedvormige



cel, vult ze deze met een mengsel
van honing en stuifmeel en legt
haar ei. Dan sluit ze de broedcel af
met een rond blad, waarvan de dia-
meter ietsje groter is dan het gat.
Dit wordt nauwkeurig op de ope-
ning geplaatst en zorgvuldig bij de
rand aangeduwd zodat het geheel
goed afsluit. Voor de afdichting van
de cel gebruikt ze uiteindelijk 3 tot
4 blaadjes. Wanneer ze hier mee
klaar is bouwt ze hierop een vol-
gende cel. Er worden op deze
manier wel 8 tot 10 cellen op elkaar
gebouwd. Uiteindelijk camoufleert
ze het gat met aarde. 

Ik hoop dat dit stukje over deze
behangersbij haar meer ‘in the pic-
ture’ brengt en dat het waarnemen
en volgen van deze soort jullie
evenveel plezier mag schenken als
het mij doet.
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Onderweg

Toen ik nog niet zoveel dyskinese had, (dat is overbeweeglijkheid, meestal
als gevolg van bepaalde medicijnen) kwam ik te weinig buiten omdat ik
nauwelijks lopen kon/kan. Omdat altijd binnenshuis zijn niet goed is en
om me van het aantrekkelijke buiten te laten genieten, kreeg ik een paar
jaar geleden zo een handige driewiel-electro-opschiet-skoeter. Dat voertuig
ging vooruit of achteruit (het knopje regelt dat) op de kracht van een
accuutje dat je thuis op het net kunt opladen. “Reden verstrekking: onvol-
doende mobiliteit”, stond er in de gratis bijgeleverde papieren. Vanwege de
verkeersveiligheid was ’t masjien laag afgesteld, want alles wat met moto-
riek en techniek te maken heeft, is bij mij gestoord of slecht ontwikkeld,
iedereen ziet dat zo. 

Onderwegen zijn er toch mensen die me kennen of niet, à la die ik tegen-
kom, die efkes een praatje met me willen maken. Ze beginnen met te zeg-
gen dat het goei of kwaai weer is. Ja, zeg dat wel. Dan begint het praatje,
het babbeltje, met de vraag hoe het gaat. Ze bedoelen meestal mij en niet
het akkukesvoertuig. Gemakkelijk vragen, maar moeilijk antwoorden, want
hoe moet je de mensen zeggen waar het pijntje zit en hoe moet je zeggen
hoeveel? Want pijn (die je meestal niet eens hebt, weten zij veel …) kun je
niet in een hoeveelheid aangeven, die is niet te wegen of te meten. Het is
maar een voorbeeld. Als je in een rolstoel of scootmobil zit, ben je invalide
en heb je dus ergens pijn, menen sommigen. Op de vraag hoe het gaat, is
mijn  antwoord dan dat ‘het’ op rollekes gaat of ik zeg dat alles met mij
ongeveer of novvenant is. 

Maar lest wou er ene weten hoe hárd ‘da ding’ wel ging. Ik zee van ne kilo-
meter of vijf, wind mee hooguit zes kilometer int uur. 

Chodz, zee dieje mens toen, dan kunde toch eigenlijk net zo goed gaan
lopen! 

Willem Iven 

Voor wie nog veel meer (meer dan 50) van die mooie vertelselkes van
Willem wil lezen, werd er onlangs een bundeling van verhalen “Het is
altijd vandaag” uitgegeven, waarin ‘een bonte stoet Brabanders de lezer
vanuit de Lossandse Bergen rond Herpen’ passeert.

Het is altijd vandaag. Willem Iven. Uitgeverij van de Berg,
Almere/Enschede, 2006. ISBN 90-5512-241-6. Prijs: € 11,50
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