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Arie Koster

Tal van wilde bijen vliegen in het voorjaar. Zij 
zijn gebaat bijstuifmeelproducerende planten 
die vroeg in het voorjaar bloeien. Welke plan-
ten zijn geschikt en welke soorten kunnen we 
verwachten?

Bijen zijn bestuivende insecten, 

meer dan andere insecten zorgen ze 

er voor dat de bloemen van zowel 

wilde planten als cultuurplanten 

zaden en vruchten kunnen vormen. 

Andere insecten doen dat ook maar 

niet zo intensief en systematisch als 

bijen. Niet alleen honingbijen maar 

ook wilde bijen hebben een be-

langrijke plaats in het ecosysteem. 

Afgezien van dit nuttige aspect 

kennen wilde bijen ook broedzorg, 

daardoor zijn ze heel interessant. 

Ze maken een nest, bekleden dat 

met een wasachtige substantie en 

brengen daar nectar en stuifmeel in. 

Vervolgens wordt er een eitje gelegd, 

dat zich via een larve tot een vol-

wassen insect (imago) ontwikkelt. 

Bijen hebben ook belevingswaarde, 

vooral de grotere soorten. Hom-

mels springen daarbij het meest in 

het oog. Als we de eerste hommels 

zien dan is in principe het voorjaar 

begonnen. Bewust of onbewust 

doen hommels iets met je. Niet 

alleen zien ze er goedaardig uit, ze 

geven ook een signaal dat de winter 

zijn einde nadert. Het ongunstige 

seizoen waarin het moeilijk is om 

te overleven, is dan achter de rug en 

betere tijden naderen. Misschien zit 

dat ook wel in het instinct want in 

de oertijd moest je de winter, een 

periode van “struggle for life” door 

zien te komen. Naast hommels zijn 

er in het voorjaar ook een aantal 

andere bijensoorten die de aan-

dacht trekken en het voorjaargevoel 

versterken. Samenvattend: bijen 

zijn ecologisch van groot belang en 

dragen bij aan welzijn van mensen.

Welke bijen vliegen in het voorjaar?
Het voorjaar is een rekbaar begrip. 

Als we hier de lente mee bedoelen 

is het officieel de periode tussen 

21 maart en 21 juni. Het weerkun-

dige voorjaar is van 1 maart tot 31 

mei. Als we naar de ontwikkeling 

in de natuur kijken dan zouden de 

bloei van wilgen een beter referen-

tiepunt zijn. Die bloeien van half 

maart tot half mei. Dit zijn onder 

meer boswilg, geoorde wilg, grauwe 

wilg, kruipwilg en schietwilg. Als 

de boswilg bloeit, normaal ca. half 

maart, is het voorjaar in volle gang 

en als de schietwilg half mei nog 

in bloei staat begint het voorjaar al 

zomerse trekjes te krijgen. Afhanke-

lijk van de duur van de winter kan 

er een paar weken verschil in zitten. 

Tot de echte voorjaarsbijen reken ik 

de soorten die vanaf ca. half maart 

tot eind april beginnen te vliegen. 

Hommels vliegen meestal al veel 

eerder. 

Voorjaarsbijen aan het werk
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andere planten zoals paardenbloem 

en klein hoefblad. Asbij, Grasbij en 

Roodgatje zijn daar onder meer op 

aan te treffen. Op bessenstuiken 

vliegen ook verschillende voorjaars-

bijen. De meest opvallende is het 

Vosje. Deze springt vooral in het 

oog door zijn dichte, bruinrode be-

haring. Zandbijen maken hun nest 

in zandige bodems.

Sachembijen (Anthophora) de soort 

die we in vrijwel het hele land het 

meeste zien is de Gewone sachem-

bij. Deze bij heeft de grootte van 

een middelmatige hommel en vliegt 

zeer snel door de tuin en bezoekt 

allerlei soorten planten. Deze bijen 

Hommels (Bombus) zijn de meest 

opvallende bijen, ze vliegen op bijna 

alle planten die nectar en stuifmeel 

leveren. Ze zijn dus niet gebonden 

aan bepaalde plantensoorten. De 

hommels die we het vaakst te zien 

krijgen zijn: Aardhommel, Steen-

hommel en Akkerhommel. Andere 

hommels die wel vrij algemeen 

zijn maar die we minder vaak zien, 

zijn Tuinhommel, Boomhommel 

en Weidehommel. Zodra de eerste 

krokussen in bloei staan komen de 

zeer harige hommels te voorschijn. 

Soms is dat al in februari. Hommels 

maken hun nest onder meer in oude 

muizennesten in de grond, in holle 

bomen, nestkastjes en in spouwmu-

ren.

Zandbijen (Andrena) bestaan uit een 

grote groep bijen die meer dan 70 

soorten bevat. De meeste hebben 

geen Nederlandse naam. Sommige 

soorten zijn aan bepaalde planten 

gebonden. Zo vliegen Zwartbronzen 

zandbij, Vroege zandbij en Grijze 

zandbij alleen op wilg. De andere 

soorten zijn daar ook op te vinden 

maar die zijn niet van wilgenstuif-

meel afhankelijk. Ze vliegen ook op 

Ned. naam Pl.type Bloei Bodem

Kruipend zenegroen vastepl apr-jun Hb Hom W.bij Vlin Vochtig, matig voedselrijk; LB
Randjesbloem vastepl mrt-apr Hb Hom W.bij droog-vochthoudend; Z
Madeliefje vastepl apr-sep W.bij Vlin Vochtig, voedselrijk; Zon
Pinksterbloem vastepl apr-jun Hb Hom W.bij Vlin Nat-vochtig, voedselrijk; Z-LB
Gele kornoelje houtig feb-mrt Hb Hom vochtig, schraal- voedselrijk; Z-LB
Holwortel bol/knol mrt-mei Hb Hom W.bij Vochtig, vrij voedselrijk; B
Vingerhelmbloem bol/knol mrt-apr Hb Hom W.bij Vochtig-iets droog, schraal- voedselrijk; B
Boeren krokus bol/knol feb-mrt Hb Hom droog-vochtig, schraal-voedselrijk; Z-LB 
Bonte krocus bol/knol feb-apr Hb Hom droog-vochtig, schraal-voedselrijk; Z 
Winterakoniet bol/knol feb-mrt Hb Hom Vochtig, voedselrijk; B-LB
Gewoon sneeuwklokje bol/knol feb-mrt Hb Hom Vochtig, voedselrijk; Z-LB
Paarse dovenetel Eenj mrt-okt Hb Hom W.bij Vlin Vochtig, zeer voedselrijk; Z
Mahonie houtig apr-mei Hb Hom W.bij Vlin Vochtig,matig voedselrijk; LB
Blauwe druifjes bol/knol mrt-mei Hb Hom W.bij Vochtig,matig voedselrijk; Z 
Wit hoefblad vastepl feb-mrt Hb Hom W.bij Vlin Vochtig-nat, voedselrijk; B 
Groot hoefblad vastepl mrt-apr Hb Hom W.bij Vlin (Zeer) vochtig, voedselrijk; Z-LB
Japans hoefblad vastepl mrt-apr Hb Hom W.bij Vlin (Zeer) vochtig, voedselrijk; B
Slanke sleutelbloem vastepl mrt/mei Hb Hom W.bij (Zeer) vochtig, matig voedselrijk; LB
Zoete kers vastepl apr-mei Hb Hom W.bij Vochtig, matig voedselrijk; Z
Sleedoorn houtig apr-mei Hb Hom W.bij Vlin Vochtige, schraal-voedselrijk; Z-LB
Gevlekt longkruid vastepl mrt-mei Hb Hom W.bij Vochtig, schraal-matig voedselrijk; LB
Speenkruid vastepl mrt-mei Hb Hom W.bij Vlin Vochtig,  voedselrijk; Z-LB
Zwarte bes houtig apr-mei Hb Hom W.bij Nat-vochtig, voedselrijk; B, LB (Z)
Aalbes houtig apr-mei Hb Hom W.bij Nat-vochtig, voedselrijk; Z
Kruisbes houtig apr Hb Hom W.bij Vochtig, matig voedselrijk; LB
Boswilg houtig mrt-apr Hb Hom W.bij Vlin Matig voedselrijk, vochtig; Z
Grauwe wilg houtig mrt-apr Hb Hom W.bij Vlin (Matig) voedselrijk, vochtig-nat; Z
Gewone paardenbloem vastepl mrt-mei Hb Hom W.bij Vlin Vochtig, voedselrijk; Z-LB
Klein hoefblad vastepl feb-apr Hb Hom W.bij Vlin Vochtig, voedselrijk; Z
Maarts viooltje vastepl mrt-mei Hb Hom W.bij Vlin Vochtig, voedselrijk; LB-B.

Bezoekende soort

Tabel. Voorjaarsbloeiers en te verwachten 
insecten. Afkortingen: Hb-honingbij; Hom-
hommel; W.bij-wilde bij; Vlin-vlinder; z-zon; 
(L)B-(licht)beschaduwd.
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vertonen ook territoriumgedrag. 

Tijdens het vliegen maken ze een 

duidelijk hoorbaar hoger geluid 

dan hommels en honingbijen, 

als je erop let kun je deze bij aan 

het geluid herkennen. Deze soort 

vliegt al vanaf half maart op allerlei 

voorjaarsbloeiers. Vooral vinger-

helmbloem en holwortel worden 

intensief bezocht voor de nectar. De 

Gewone sachembij maakt zijn nest 

in leem en kleihoudende bodem. 

Metselbijen (Osmia) verzamelen, in te-

genstelling tot de andere bijen die in 

dit artikel worden genoemd, stuif-

meel met de borstelige beharing aan 

de onderkant van hun achterlijf. De 

andere bijen doen dat voornamelijk 

met de beharing op hun achter-

poten. De Gehoornde metselbij en 

Rosse metselbij zijn beide min of 

meer bruinachtig behaarde bijen. Ze 

vliegen op allerlei soorten planten. 

De Rosse metselbij komt in vrijwel 

alle tuinen met bloeiende voorjaars-

planten voor. Ze metselen hun nest 

met klei- en leemachtige grond. Je 

kunt ze daarom vaak vinden op 

natte, onbegroeide plaatsen waar ze 

grond verzamelen.

Grote zijdebij (Colletes cunicula-

rius) vliegt uitsluitend op wilg in 

de omgeving van open, vrij losse 

zandgrond. Dat kan midden in de 

stad zijn maar ook op allerlei andere 

plekken (in zandgrondgebieden). 

Wespbijen (Nomada) vormen een 

bijzondere groep voorjaarsbijen. 

Het zijn slanke, onbehaarde, geel 

en zwart gekleurde bijen. Vandaar 

hun naam. Ze maken zelf geen nest 

maar leggen hun eitjes, net als de 

koekoek dat doet, in nesten van an-

dere bijen. Wespbijen doen dat uit-

sluitend bij zandbijen. Voor nectar 

bezoeken ze allerlei planten, vaak 

dezelfde die ook door de zandbijen 

worden bezocht. 

Voorjaarsplanten
Welke plantensoorten trekken 

bovengenoemde bijen aan? Dit zijn 

de meeste voorjaarsbloeiers, maar 

ze worden niet allemaal even druk 

bevlogen. Dat hangt ook van de 

andere planten in de omgeving af. 

Vooral de verschillende zandbijen 

vliegen uitsluitend op wilg, de 

andere bijen kunnen zich een veel 

ruimer menu permitteren. Op een 

soort als bosanemoon bijvoorbeeld 

vliegen zowel wilde bijen als ho-

ningbijen. Maar heel vaak worden 

de bloemen van deze planten niet 

bezocht. In de  tabel op pagina elf 

wordt een overzicht gegeven van 

een aantal in het voorjaar bloeiende 

soorten. Hoe groter de verscheiden-

heid van deze plantensoorten in een 

tuin of in een park is, des te groter 

is de kans dat verschillende soorten 

bijen daar gebruik van gaan maken, 

vooral als er ook nestelgelegenheid 

is. Deze plantensoorten groeien in 

sterk uiteenlopende milieus. Binnen 

de ruimte van dit artikel is het niet 

mogelijk om daar uitvoerig op in 

te gaan. Er wordt volstaan met een 

tabel van plantensoorten met een 

globale indicatie voor de stand-

plaats. Voor uitvoerige informatie 

per soort wordt verwezen naar het 

Plantenvademecum en Cd-rom Zie 

het Veldboeket voor meer informa-

tie.

Arie Koster is ondermeer auteur van het 

‘Plantenvademecum voor tuin, park en 

landschap’. 

Voorjaarsbloeiers met bezoekers. Links judaspenning met zandbij, rechts ribes met aard-

hommel. (Foto’s: Machteld Klees).


