
Bijen in heemtuinen 

Fieke Bos 

"Hoe beter een tuin is afgestemd op de omgeving, hoe groter de kans 
dat allerlei dieren er voedsel of toevlucht komen zoeken. Ais je het zo 
bekijkt zijn bijen, vlinders, vogels en eekhoorns zeldzaamheden ge
worden, waarvoor het de moeite waard is ze de biotoop te geven die 
ze nodig hebben om te overleven" (Rigaux en Van Cauteren, Vrucht
bare Aarde 4/93, biz. 9). 
Aangezien de omgeving van onze heemtuinen vaak bestaat ult een 
sterk verstedelijkt milieu of uit cultuursteppen, zoals slechts met gras 
begroeide weilanden of grote maisvelden, wordt de refugiumfunctie 
van heemtuinen steeds belangrijker. "Planten hebben in Nederland 
een verblijfsvergunning nodig, wist je dat?" Deze uitspraak van Peter 
Heukels geldt ook steeds meer voor dieren. In onze heemtuinen kun
nen we gelukkig gul zijn met het uitdelen van verblijfsvergunningen. 

Bijen
 
Doordat bloemen en bijen onlosma

kelijk met elkaar verbonden zijn ,
 
helpen we met de aanleg en het
 
onderhoud van heemtuinen niet ai

leen inheemse planten maar ook
 
de daaraan verbonden dieren,
 
waaronder de wilde bijen en de ho

ningbijen,
 
Vele mensen vinden bijen maar
 
lastige dieren omdat ze kunnen ste

ken. Zij vergeten echter drie din

gen, nl. ten eerste dat nlet aile bijen
 
kunnen steken, ten tweede cat bij

en aileen steken uit noodweer (dus .
 
als ze bedreigd worden) en ten der

de dat bijen voor ons van groot be

lang zijn voor de bestuiving van
 
heel veel groente- en fruitsoorten
 
en van vitaal belang voor de zaad

teelt. Doordat sommige mensen het
 
verschil tussen bijen en wespen
 
niet weten, krijgen bijen bovendien
 
vaak de schuld van een wespe

steek. Een jongetje van tien kende
 
het verschil wei en zei vol overtui

ging: "Bijen gevaarlijk? Helemaal
 
niet. Ze doen geen vlieg kwaad!"
 
(En dat kun je van wespen niet
 
zeggen).
 

Wilde bijen
 
In onze heemtuinen kunnen we at

lerlei soorten wilde bijen tegenko

men. De meeste hiervan leven soli

tair en maken een aantal holletjes
 
met cellen waarin ze hun eieren
 
leggen, Van tevoren wordt een bal

letje van stuifmeel en nectar (een
 

zg. bijenbroodje) in zo'n cel gelegd 
als voer voor de uit het ei kruipende 
larve. Meestal legt de vrouwelijke bij 
in iedere cel een eitje, dekt de cel 
toe en kijkt er verder niet meer naar 
om. In het volgende voorjaar vol
toolt de larve de ontwikkelingscy
clus en komt ats volwassen insekt 
naar buiten gekropen. 
Elke soort heeft haar eigen manier 
van stuifmeel verzamelen op vaak 
specifieke bloemen. Zo verzamelen 
zandbijen stuifmeel op wilgen , ver
voeren het in kwastjes aan de ach
terpoten en stoppen het dan in die
pe nestgangen in zandboderns . 
Metselbijen bouwen een rij cellen in 

. holle stengels of takken, halen stuif
meel van aalbessen en wilgen en 
vervoeren dit tussen haren aan hun 
buik: het zijn buikverzamelaars, net 
als wol- en behangersbijen. 
Ook het verzamelen van nestmate
riaal gebeurt op specifieke wijze . 

Behangersbijtje aan het werk 

Vaak zie je in de tuin bladeren van 
rozen of berken waar een rondje uit 
is . Dan heeft een behangersbijtje 

een rond schijfje blad uitgeknipt en 
gebruikt om haar vingerhoedvormi
ge cel at te sluiten. Ais je geluk 
hebt zie je een wilde bij de wollige 
haren van de Toorts of andere be
haarde planten schrapen . Dat is 
dan een wolbijtje dat de haren ge
bruikt voor een zachte bekleding 
van haar nest. 
Om al deze verschillende soorten 
bijen zoveel mogelijk te helpen kun
nen we een groot assortiment plan 
ten waar ze stuifmeel en nectar uit 
halen, de zogenaamde drachtplan
ten, aanplanten of zaaien. Voor hun 
huisvesting kunnen we dode sten
gels laten staan, een hoop zand 
neerleggen, bosjes vlier- of riet
stengels in de bomen hangen of 
gaten met verschillende diameter in 
blokken hout boren (zie ook het ar
tikel van Peter Peels: "Vestigings
hulp voor wilde bijen'" in Oase 
1/1993). 

Bestuiving 
De belangrijkste rol van honingbijen 
is de bestuiving. Niet aileen in de 
land- en tuinbouw wordt hiervan 
steeds meer gebruik gemaakt , ook 
de bestuiving van de (inheemse) 
_flora wordt in toenemende mate 
door honingbijen verzorgd . Door de 
biotoopvernietiging zoals ontgin
ning, schonen van overhoekjes , in
tensivering van de landbouw, herbi
cidengebruik , verstedelijking , we
genaanleg enz. wordt net aantal 
wilde bestuivers steeds kleiner . 
Gelukkig kunnen we in onze heem
tuinen een kleine pleister op de 
wonde leggen , maar vergeleken 
met de beginjaren van deze eeuw 
is het aantal wilde bijen, hommels , 
wespen en vliegen dramatisch ge
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daald . En dat terwijl de vraag naar 
bestuivers toeneemt. 
Ais vroeger de appelboom bij de 
boerder ij voor de helft bestoven 
werd , zaten er nog genoeg appels 
aan. Tegenwoordig moeten bijna 
aile bloemen bestoven worden om 
een rendabele teelt te verkrijgen. 
Door goede bestuiving verkrijgt 
men niet aileen meer vruchten, 
maar ook grotere en gavere. En die 
brengen de verdienste aan. 
Omdat honingbijen als permanent 
volk van zo'n tienduizend exempla
ren overwinteren, kunnen zij, zeker 
in de voorjaars-maanden , zo van 
half april tot half juni , het grootste 
deel van het bestuivingswerk op 
zich nemen. 
Maar om dit werk goed te kunnen 
uitvoeren moet een bijenvolk wei 
het heIe aktieve jaar kunnen be
schikken over voldoende stuifmeel 
en nectar. Nectar kan gedeeltelijk 
vervangen worden door suikerwa

.ter, maar voor (vers) stuifmeel moet 
er het hele aktieve seizoen vol
doende aanbod van drachtplanten 
zijn . Gelukkig bieden de meeste 
heemtuinen een ruim assortiment 
nectar- en stuifmeelleveranciers zo
dat de bijen daar dankbaar van 
kunnen profiteren, en de heemtui
nen indirekt een posit ieve bijdrage 
leveren aan de Nederlandse eco
nomie. Maar ook natuurterreinen, 

. parken en tuinen varen wei bij een 
voldoende aantal bestuivers. 
"Waar een vogel pikt heeft een bij 
gevlogen (en bestoven)", zegt de 

grate drachtplantenkenner Lei Hen
sels. Een goede (wilde) bessen-

Honingbij op appelbloesem 

oogst, waardoor veel vogels kun
nen overwinteren of de reis naar 
het verre zuiden kunnen volbren
gen, is mede afhankelijk van een 
goede bestuiving . 

Bijenstallen 
Vroeger werden honingbijen ge
houden in korven , gevlochten van 
roggestro en gespleten braamsten
gels. Omdat de raten in korven 
door de bijen vastgebouwd waren 
moest het bijenvolk gedood worden 
als men de honing wilde oogsten. 
Tegenwoordig huizen bijen meestal 
in houten kasten. Hierin zitten ra
men die losgehaald kunnen wor
den , zodat b.v. voor de honing
oogst het bijenvolk minder gestoord 

. hoeft te worden . De korven of kas
ten staan vaak , om beschermd te 
zijn tegen weer en wind, naast el
kaar in een bijenstal. In de Oase 

De kinderen kijken hoe bijen stuifmeel verzamelen op de Damastbloem in heemtu in 
'Freriks' , Winterswijk foto: Henk Mentink 

Heemtuing ids staat vermeld in wel
ke heemtuinen een btjenstal staat 
en waar men drachtplanten kan 
vinden. 
In een dergelijke bijenstal kan niet 
aileen de imker , maar ook het pu
bliek genieten van het boeiende le
ven van de bijen. Zeker als men de 
bijen vanuit een 'veilige' ruimte, bij
voorbeeld vanachter een raam, kan 
bekijken . Zelden heb ik een grotere 
verandering in houding ten opzichte 
van bijen meegemaakt dan op een 
zogenaamde "Open dag". Op een 
warme middag, toen de bijenstal 
opengesteld was voor het publiek 
kwam een jongetje van een jaar of 
acht de ruimte achter de kasten 
binnen. Hij had een kort broekje en 
een t-sh irtje aan . Hij zag de bijen 
voor de kasten vliegen en werd be
vangen door angst . Ik nam hem 
mee naar de informatieruimte, waar 
hij vanachter een raam kon kijken 
naar het aan- en afvliegen van de 
bijen. l\Jog geen vijf minuten had ik 
verteld over het leven van de bijen: 
"Mag ik nu weer daar (achter de 
kasten) kijken?" Zijn angst was vol
ledig verdwenen. Ais de ruimte 
achter de kasten donker is komen 
de bijen daar nauwel ijks en kan 
men daar rustig staan kijken. 
Ook voor educatieve doeleinden 
(schoolklassen, jeugdgroepen, ver
jaardagsfeestjes e.d .) kan men 
zeer goed gebruik maken van de 
(demonstratie-)kasten in deze bij
enstallen. 

Concurrentie? 
Omdat een bijenvolk een groot deel 
van het jaar bloeiende planten no
dig heeft , is een heemtuin een ide
ale plaats om bijenkasten neer te 
zetten . Wei moet men opletten dat 
het aantal kasten in verhouding 
staat tot het aantal drachtplanten. 
Bijen vliegen tot vijf kilometer van 
hun kast, zodat het vliegbereik re
delijk groot is. Maar vele bijen ma
ken de spoeling dun ; hoewel plan
ten het aanbod enigszins aanpas
sen aan de vraag (hoe meer be
zoek hoe meer aanbod van nectar 
en stuifmeel tot de bestuiving vol
tooid is) is de nectarstroom niet on
eindig . Ais veel bijen de aanwezige 
nectar moeten delen blijft er voor 
de imker weinig honing over om te 
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oogsten . En heemtuinhoning is de 
lekkerste honing die ik ooit geoogst 
neb. 
Over de vraag of er bij een groat 
aantal bijenkasten sprake is van 
concurrentie voor wilde bijen en 
hornrnels, bestaat nag verschil van 
mening. Recent onderzoek lijkt er 
op te wijzen dat bij een grate over
maat aan honingbijen niet de hom
rnels uitwijken naar verder gelegen 
drachtplanten , maar de bijen. Hoe 
de verhouding ligt met wilde bijen is 
nag niet duidelijk; de onderzoeksre
sultaten zijn schaars en spreken el
kaar tegen. 
In het algemeen is het wei zo dat 
elke soort zijn eigen ecologische ni
che heeft, een overlevingsstrategie 

Jeugdcursus imkeren. De kinderen hangen hun zelfgemaakte raampjes in een ho-die afwijkt van die van andere soor
ten in zijn milieu. Wanneer dat niet 
zo zou zijn, zouden soorten elkaar 
beconcurreren en uiteindelijk ver
dringen . Honingbijen kunnen door 
hun grate aantallen (60.000 bijen 
per volk) snel inspelen op massaal 
optredende drachtbronnen zeals 
bloeiende kersebomen , kastanjes 
en lindelanen. Wilde bijen profite
ren meer van voor hen specif ieke 
drachtplanten. Zo is bijvoorbeeld 
het Heggerankgraafbijtje afhan

ningkamer. 

kelijk van Heggerank. 
Zeker is dat honingbijen dankzij 
spectate kenmerken naast andere 
insekten, en oak naast andere bijen 
kunnen bestaan. Tach is de hoe
veelheid drachtplanten in Neder
land zo gering dat een bijenvolk in 
het wild zelden meer dan een win
ter overleeft . Zander bijvoeren door 
de imker beschikken honingbijen 
niet over voldoende voedsel am het 
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foto: Henk Mentink 

volk in de winter op temperatuur te 
houden. 

Heggerankgraafbijtje 

Door het geweldige werk van vele, 
meestal vrijwillige medewerkers be
staan er in Nederland en Vlaande

.	 ren gelukkig oak voor (wilde) bijen 
nag echte oases temidden van de 
enorme cultuurwoestijn : onze 
prachtige bloeiende en altijd boei
ende heemtuinen. 
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