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1 Insecten: honingbijen zijn insecten. 
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Onder de vele levende wezens op ónze aarde, nemen de insecten een bijzondere plaats in. 

Opvallend is de grote verscheidenheid in soorten. Wanneer wij ze beter leren kennen, merken 

we op, dat er ook grote verschillen zijn waar te nemen in hun gedrag. Sommige insecten 

maken het ons wel eens moeilijk, b.v. muggen, luizen en wespen. Anderen eten het voedsel 

op, wat eigenlijk voor ons mensen bestemd is en zijn dus schadelijk. Weer anderen kunnen 

ziekten veroorzaken en zijn dus gevaarlijk. Daarnaast zijn er insecten waar wij voordeel van 

ondervinden zoals de zijderups die de grondstof levert voor mooie en dure stoffen en de 

honingbijen die zorgen voor honing en bijenwas. De honingbijen zijn wel heel erg nuttig, zij 

bestuiven ook de bloemen. Hierdoor worden planten in staat gesteld om zaden en vruchten te 

vormen en is er voedsel voor mensen en dieren. Omdat de honingbijen zoveel goede dingen 

voor ons doen, is het belangrijk dat wij ze beter leren kennen. Voor we ons verder verdiepen 

in het leven van de honingbij, is het zaak dat we enig inzicht krijgen van de insecten in het 

algemeen. 

 

2 De honingbij :   geschiedenis. 

 

 

Zeer lang geleden zijn de mensen al tot de ontdekking gekomen, dat de honingbijen de mens 

veel voordeel bracht. Men kon honing van de bijen winnen. De zoete bijenhoning was 

eeuwenlang de enigst winbare zoetstof. Men trachtte wilde bijenvolken op te sporen en als 

men zo'n vol gevonden had, waren enkele mensen in staat de honing te winnen. De eerste 

mensen waren in zekere zin bijenjagers. De jacht op wilde bijen volken gebeurt thans nog bij 

vele natuurvolken. 

Iemand die veel van bijen weet en daarbij in staat is zodanig honing te winnen zonder de bijen 
te benadelen, noemt men een imker. Een imker nam in de toenmalige samenleving een zeer 

voorname plaats in. Een plaats die in de tegenwoordige tijd beslist niet minder belangrijk is. 

Deze belangrijke plaats van bijen en imker vindt zijn weerspiegeling in de vele kunstuitingen, 

afbeeldingen, schilderijen en geschriften, vanaf een ver verleden tot op heden. Een van de 

eerste afbeeldingen van imker en bijen zijn gevonden in een grot in buurt van Valencia in 

Spanje, anderen in Denemarken en op vele plaatsen in Afrika. De grottekening in Spanje 

stamt van zo'n 12000 jaar geleden. Verder zijn er afbeeldingen bekend van honingbijen en 

imker bij de oude Egyptenaren, uit de Griekse en Romeinse culturen. Niet alleen honing, maar 

ook bijenwas, een ander voornaam product, dat van bijen wordt gewonnen, nam bij die oude 

culturen een waardevolle plaats in. De oude Egyptenaren gebruikten veel bijenwas voor het 

mummificeren van hun doden. De oude Grieken gebruikten wastafeltjes om te leren schrijven. 

Tijdens de periode van de bronscultuur, leerden de mensen, zwaarden, bijlen en andere 

gebruiksvoorwerpen maken volgens het “verloren was” procédé. Dit proces verloopt als 

volgt; men maakt eerst een model van zuivere bijenwas,om dit wasmodel wordt een kleilaag 

aangebracht. Na droging van de klei wordt het geheel verwarmd. Door verwarming wordt de 

was vloeibaar en wordt afgegoten. Aldus ontstaat in de klei en holte, deze holte giet men vol 

met vloeibaar brons. Na stolling van het brons, wordt de kleiomhulling verwijderd en beschikt 

men over het gewenste bronzen voorwerp. Men kan zonder meer vaststellen dat honingbijen 

een grote invloed hebben op de ontwikkeling van de mensheid. Zij behoren tot de meest 

waardevolle insecten die we kennen. Om deze reden worden nog steeds bijen gehouden. 

Er is een ontwikkeling geweest vanuit de oorspronkelijk bijenjacht, naar de bosbijenteelt. 
Onder bosbijenteelt verstaan we het winnen van honing en was van bijenvolken welke in 

holle bomen huisden. De vroegere bosimker genoot tal van rechten en privilegies Hij was in 

dienst van een landheer. Hij mocht niet alleen de honing en was winnen, maar hij had ook de 

plicht, de bijenvolken niet geheel leeg te plunderen. In tijden van voedselschaarste van de 

bijen, moest hij ze voeren met honing, zodat ze niet van honger omkwamen. Het winnen van 



honing door anderen dan de gerechtigde imker werd gezien als een vorm van stroperij en 

daarom zeer streng gestraft. Uit de bosbijenteelt is de bijenteelt gegroeid zoals wij deze thans 

nog kennen. 

 

Het houden van bijen bij huis.  

Door meerdere kennis van het bijenleven en hun gedrag en door hun woonruimte aan te 
bieden in de vorm van stukken holle boom en gevlochten strokorven zien we de bijenteelt 

ontstaan, zoals deze nog steeds wordt beoefend. Het is bekend dat Karel de Grote (742-814), 

veel aandacht heeft besteed om de bijenteelt te bevorderen. Ook veel kloosters verleenden 

bijdragen tot verbreiding van de bijenteelt. Maria Theresia (1717-1780), nam de eerste 

bijenteeltvoorlichter in dienst. Zo kunnen we uit de geschiedenis leren hoe belangrijk bijen en 

bijenteelt voor de mensen is. Wanneer we ons nog verder in deze materie verdiepen, dan zien 

we dat niet alleen mensen, maar ook de planten en dierenwereld veel aan de bijen te danken 

hebben en voor hun bestaan hiervan afhankelijk zijn. Bijen vervullen een heel belangrijke rol 

in de natuur. We hoeven niet allemaal bijen te gaan houden, maar we mogen er best iets meer 

over weten, om ze de waardering te geven die ze verdienen. 

 

Opvallend is de grote verscheidenheid in soorten insecten. Over de gehele wereld bestaan er 

zo'n miljoen verschillende soorten insecten. Velen ervan kent men en hebben een naam. Toch 

is nog niet alles van hun gedrag bekend en ook hun gedrag laat een verscheidenheid zien. Om 

van de vele soorten insecten een indeling te maken, heeft men de insecten ingedeeld in 

groepen en wel op de wijze zoals hun vleugels zij» gebouwd. Vlinders en kevers zijn beide 

insecten. Als we echter op de bouw van hun vleugels letten, dan zien we dat een vlinder vier 

vleugels bezit die bedekt zijn ragfijne schubbetjes. Deze schubbetjes blijven aan onze handen 

kleven, wanneer wij een vlinder beetpakken. Omdat bijna alle vlinders, vleugels met 

schubben bezitten, zijn de vlinders ingedeeld bij de groep of orde van de schubvleugelige. 

Kevers bezitten ook vier vleugels, doch bij kevers dient het voorste paar vleugels als schilden 

en dienen dus niet om er mee te kunnen vliegen. Om er mee te kunnen vliegen dient het 

achterste paar vleugels, welke in rusttoestand worden bedekt door het eerste paar 

schildvleugels. Om deze reden behoren kevers tot de orde van de schildvleugelige. Mieren, 

wespen, hommels en bijen, hebben wat de bouw van hun vleugels betreft met elkaar gemeen, 

dat ze dezelfde soort vleugels bezitten. Twee paar vliezige vleugels, waarvan de voorste 

vleugels in rusttoestand over de achterste paar vleugels zijn gevouwen. Tijdens het vliegen 

zijn het voorste paar vleugels en het achterste paar vleugels met elkaar verbonden door middel 

van een rij haakjes. Deze groep insecten behoren tot de orde van de vliesvleugeligen. Hoewel 

een groep of orde eenzelfde vleugelconstructie bezitten, kunnen ze met betrekking tot hun 

gedrag, onderling weer grote verschillen laten zien. Elke aparte soort heeft in de natuur haar 

zeer eigen taak. Naar gelang hun taak in de natuur, naar de eenzijdige opvattingen van de 

mens ons schade berokkent, noemt men veel soorten insecten, schadelijk. Van andere insecten 

ondervinden wij vele voordelen, deze noemen wij, nuttige insecten. Tot de meest nuttige 

insecten behoren de honingbijen. Om deze reden mogen we best iets meer van hun 

levenswijze weten en door meer kennis ook meer waardering tonen. Van belang is dat 

iedereen een bijdrage levert, om honingbijen in stand te houden 

 

     
 



Een van de oudste afbeeldingen die er bekend zijn van imker en bijen. Deze tekening bevindt 

zich in een grot te Bicorp, in de buurt van Valencia in Spanje. De ouderdom van deze 

grottekening wordt geschat op ongeveer 12 000 jaar . 

Eeuwenlang hebben de honingbijen de mensheid gediend. Zij doen dit nu ook nog elke dag. 

Zorg ervoor dat ze hun diensten voor mensen, dieren, vogels en planten kunnen blijven 

vervullen, door; zoveel mogelijk drachtplanten aan te planten, waar maar enigszins mogelijk 

is. 

 

 

 

 

Een imker bezig met het winnen van honing. Deze afbeelding is 

gevonden in een graftombe te Pa-bu-Sa in de nabijheid van Thebes in 

Egypte. De ouderdom van deze afbeelding wordt geschat op ruim 700 

jaar v.Chr. 

 

 

 

 

Deze imker is bezig met het bevolken van liggende bijenwoningen. 
Deze bijenwoningen werden gevlochten van riet en besmeerd met een 

mengsel van klei en koemest. Dit type bijenwoning is thans nog in 

gebruik in enkele Afrikaanse landen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een zilveren Griekse munt met de afbeelding van een honingbij. 

Deze is afkomstig van de stad Ephese van 500 jaar voor 

Christus. 
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Het verplaatsen van bijenkorven. Een tekening van Pieter Bruegel van rond 1565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wasfiguur met de voorstelling van St.Ambrosius patroon van 

de imkers. St.Ambrosius, geboren te Trier, werd later 

aartsbisschop van Milaan en stierf in 397. Bij het ontstaan 

van het gilde wezen, rond 1200, koren de imkers deze als 

beschermheilige. St.Ambrosius wordt afgebeeld als bisschop 

met een bijenkorf. De bijenkorf geldt als zinnebeeld van 

wijsheid. 

 

 

 

     



 

Bosbijenteelt. 

Het winnen van honing 

en was, tijdens de 

Middeleeuwen. 

 

Vroeger leefden de bijen in een holle boom. In de 

vrije natuur biedt een holle boom voldoende 

bescherming tegen regen en koude. Voor ongewenste 

indringers is het bijenvolk voldoende beveiligd. 

Niet alleen mensen maar ook veel dieren zijn verzot 

op honing. 

Om het bijenvolk te beschermen en om zich tegen 

honingdieven te weren zijn de bijen toegerust met een 

angel. Zij gebruiken deze alleen in uiterste gevallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Later gingen mensen bijen houden in stukken holle boom. 

Door stukken holle boom en later strokorven bij elkaar op te stellen zijn 

bijenstanden ontstaan. 

Een aantal bijenvolken bij elkaar noemt men een bijenstand. 

 

 

 

 

 

 

 
 De gevlochten strokorven zijn eeuwenlang gebruikt als 

bijenwoning. Ze waren goedkoop, warm en droog. Er is een 

nadeel; om de honing te winnen werden de bijenvolken vaak 

afgeklopt en verenigd met een ander volk of kreeg een nieuwe 

koningin, wat dan in de korf overbleef werd doodgemaakt met 

zwaveldamp. Daarna werden de honingraten uitgebroken en 

geperst in een honingpers. 

 

 

 

 

De moderne bijenkast. In deze kast bouwen de bijen hun raten 

in uitneembare raampjes. Hierdoor is men in staat de honing te 

winnen, zonder de bijen te doden. Het is een bijenvriendelijke 



bijenwoning. 

Een bijenkast bestaat uit een bodem. Een of meer rechthoekige houten randen, waar de 

raampjes naast elkaar worden geplaatst. Een dekplank of dekkleedje om het bijenvolk af te 

dekken. Op de bijenkast het dak ter bescherming tegen weersinvloeden. Aan de voorzijde van 

de bodemplank bevindt de vliegplank met de vliegopening. De poort van de bijenstad. 

 

3 Bijen, Wespen, Hommels en Mieren.  

Orde Hymenoptera 

Dit is een zeer grote familie van zo’n 100.000 soorten. Gewoonlijk hebben deze insecten        

2 paar vliezige vleugels waarvan het voorste paar het grootst zijn. Meestal zijn deze vleugels 

met elkaar verbonden middels een rij kleine haakjes. 

Bij deze titel denken we meteen aan stekende of bijtende insecten waar we veel hinder van 

ondervinden. Deze hinder wordt veroorzaakt door maar een paar soorten terwijl er honderden 

soorten in Nederland voorkomen. In het eerste deel van deze hand-out behandel ik een aantal 

bekende en minder bekende voorbeelden. Al deze insecten komen regelmatig voor en zijn niet 

zeldzaam.  

In het tweede deel van deze hand-out ga ik verder in op de sociale leefgemeenschappen. Met 

name die van de honingbij omdat dit insect veruit het meest bekend is. 

 

Mieren (Formicidae)NL:51 soorten 

 

Mieren kennen we allemaal. Ze komen in huis vooral voor in de keuken op zoek naar 

zoetigheid. Dit zijn meestal Zwart Bruine Wegmieren Lasius Niger.  

 

Normaal leven deze insecten van de uitscheiding van blad en wortelluizen. Deze worden met 

grote zorg gekoloniseerd. Soms worden er zelf beschermende bouwsels overheen gebouwd.  

Op warme dagen zwermen er honderden geslachtsrijpe vrouwtjes en mannetjes uit om te 

paren. Dit gebeurd in de lucht. De mannetjes sterven meteen na de bevruchting. De vrouwtjes 

komen terug op de grond en wrijven hun vleugels van hun lichaam af. Dan gaan ze opzoek 

naar een nest gelegenheid en stichten daar een nieuwe kolonie. Solitaire mieren zijn niet 

bekend, ze overwinteren ook met de hele kolonie maar kruipen wel wat dieper onder de 

grond. 

 

Een andere bekende mier is de Behaarde Rode bos mier. Formica Rufa  

 

Deze worden door onze maatschappij vaak positief beschermd. In Duitsland zijn alle 

Bosmieren wettelijk beschermd. Dit is ontstaan doordat deze mieren grote aantallen 

schadelijke insecten verorberen en daardoor een groot regulerend effect hebben op hun 

bosrijke omgeving. Hun grote koepelvormige nesten bestaan geheel uit naalden en kunnen, 

afhankelijk van de licht inval, wel een meter hoog zijn. Op plekken met weinig licht bouwen 

deze mieren hoger nesten om meer warmte in hun nest te kunnen vangen. Het broed wordt 

voordurend, binnen het nest verplaatst om het op de juiste temperatuur en vochtigheid te 

houden. De nesten zijn onder de grond ongeveer even groot als dat ze boven de grond zijn. 

Deze miersoort sticht meestal zelf geen nieuw nest. Ze dringt een nest van, bijvoorbeeld de 

glanzende houtmier, binnen. Door de koningin en begint vervolgens eieren te leggen. De 

Glanzende houtwerksters verzorgen vervolgens het broed. Zo worden langzaam de 

houtmieren verdrongen door de rode bosmieren. De glanzende Houtmier is echter ook een 



parasitaire soort die weer het nest van een gele schaduw mier annexeert. 

                          

 

Een soort die nog brutaler te werk gaat is de Bloedrode Roofmier. Formica sanguinea  

Deze soort maakt wat kleinere, rommeligere nesten. Deze soort behoort tot de slaven 

drijvende mieren soorten. Ze overvallen hiervoor andere nesten en stelen het broed. De 

werksters die hieruit komen nemen veel taken van de bloedrode roofmier over. 

 

Nog een markante miersoort is de Diefmier. Diplorhoptrum fugax 

Van deze soort is weinig bekend waar en hoeveel hij voorkomt. Deze mieren leven volledig 

ondergronds vlak bij een nest van de rode bosmier. De werksters van deze mieren zijn echter 

maar 1,5 tot 3 mm groot en graven zeer smalle gangen naar het buurnest. Hieruit roven ze 

voedselbroed en eieren en kruipen daarmee terug in hun smalle gangen zodat ze door de rode 

bosmieren niet achterhaald kunnen worden. 

 

De meest gehate mier is de Rode Steek mier. Myrmica rubra  

Deze rood oranje mier bezit geen mieren zuur maar heeft daarentegen een angel waarmee hij 

lelijk kan steken. Daarvan houd je zo’n 4 tot 8 uur jeuk en pijn.  

Door transport van teelt aarde komt deze mier tegenwoordig ook op de grens van Amerika en 

Canada voor. Hij groeit daaruit als een plaag en wordt daar Rode vuur mier genoemd. 

Ook noemenswaardig is de symbiose van deze mier met een klein aantal Gentiaan blauwtjes.  

De larven van deze vlinder laten zich op de grond vallen en produceren een zoetstof die door 

de rode steek mieren opgezogen worden. De larve wordt vervolgens meegenomen in het 

mierennest en daar verder verzorgd. ‘s Winters verpopt deze larve zich in het nest en kruipt op 

een vroege morgen uit zijn cocon. Hij maakt zich dan zo snel mogelijk uit de voeten als 

vlinder en is hij in het geheel niet geliefd in het mierennest. Het Nederlandse gentiaanblauwtje 

is echter rond 1979 uitgestorven. Door fanatieke vlinderstichting medewerkers is hij echter 

weer terug, ook in het Haakbergerveen en het Zwilbrock. 

 

De laatste soort die regelmatig voorkomt en hier wordt behandeld is de Gele Weide Mier. 

Lasius flavus 

Hij is wat lichter dan de rode steek mier en is wat trager in beweging. Hij leeft in zowel droge 

als vochtige graslanden en kan grote sterk begroeide nestheuvels maken tot ongeveer 50 cm. 

Dit komt echter niet veel meer voor doordat de meeste weilanden machinaal bewerkt worden. 

Deze soort leeft vrijwel ondergronds en leeft van de symbiose met wortelluizen. Deze 

miersoort verzorgt zijn luizen nog beter dan andere soorten. Er worden speciale kraamkamers 

gebouwd waarin ‘s winters de luizeneieren tegen de vorst worden beschermd. In het voorjaar 

worden de uitgekomen larven weer naar de wortels van hun voedselplanten gebracht. 

Wespen 

 

In Nederland komen ook heel veel wespensoorten voor. De meeste zijn zeer klein of komen 

niet veel in aanraking met mensen. Helaas geldt dat niet voor een paar soorten waarvan we 

veel last kunnen hebben. Deze plaaggeesten behoren allemaal tot de plooivleugel wespen 

waarvan er zo’n 55 soorten in Nederland voorkomen. De bekendste is natuurlijk de Gewone 

wesp (Vespula vulgaris) .  In tegenstelling tot mieren overwinteren bij deze wespen alleen de 

koninginnen. Deze bouwen in het voorjaar een papierachtig bolletje van zo’n 5 cm waarin een 

horizontaal raatje zit met ongeveer 15 cellen. Hierin worden eerst eitjes gelegd.  De koningin 

verzorgt dit broed nog zelf. Zodra de eerste werksters uitgekomen zijn helpen zij met de 

broedzorg. De wespen vangen vooral veel vliegen die vermalen worden waarna ze aan de 



larven worden gevoed. De larven geven meteen daarna een zoete vloeistofdruppel af die graag 

door de wespen gegeten wordt. 

Zodra er voldoende wespen geboren zijn legt de koningin zich alleen nog toe op de ei 

productie. De werksters bouwen het raat verder uit en vergroten de omhulling. Zo kan een 

nest aan het einde van het seizoen groeien tot 10 raten boven elkaar met een diameter van 30 

centimeter. Meestal is de ruimte rond het nest echter bepalend voor de grote en de vorm van 

het bouwwerk. Het bouwmateriaal bestaat uit verrot en verteerd hout vermalen met speeksel. 

Afhankelijk van het basismateriaal varieert de kleur van het nest verschillende tinten van 

bruin tot grijs. 

Vanaf begin september zal het nest echter langzaam uitsterven door voedselschaarste. Alleen 

de jonge inmiddels bevruchte koninginnen overwinteren door zich te verstoppen en in 

winterrust te gaan. 

 

De Duitse Wesp (Vespula germanica) heeft een vergelijkbare levenswijze. Deze wespen 

soort heeft een iets andere koptekening. Hierin zijn 3 punten te ontdekken. Verder schraapt 

deze wesp zijn bouwmateriaal van licht verweerd hout. Hierdoor is het nest alleen grijs van 

kleur.    

Ook nestelt deze wesp zich regelmatig in holen in de grond. 

Ook van deze soort ondervinden mensen veel hinder. 

 

Een soort waarvan we weinig last zullen hebben is de Saksische Wesp (Dolichovespula 

Saxonica)  Ze steken bijna niet en zijn daardoor goed te observeren. Ze behoort tot de groep 

van de langkop wespen (Genus Dolichoves) Deze wesp bouwt haar nest vaak, volledig vrij 

hangend, onder daken en zijn langwerpig van vorm. Deze kleine nesten worden daardoor 

gemakkelijk door mensen ontdekt en vernietigd. Ze komen echter gelukkig nog veel voor. 

Indien de wespen de kans krijgen het nest uit te bouwen is het goed te herkennen aan de lang 

gerekte vorm. Doordat deze wespen soort haar nest vaak op droge goed geventileerde ruimtes 

bouwt kan het lege nest nog jaren blijven hangen. 

  

Een andere soort waar mensen weinig hinder van onder vinden is de Rode Wesp (Vespula 

Rufa). Deze soort nestelt alleen in de grond en is goed te herkennen aan de rode baan op het 

achterlijf. De koningin van de rode wesp mist dit kenmerk. Ze zijn absoluut niet agressief en 

laten zich zelfs vlak bij het nest goed observeren. 

 

Een grote bekende wesp is natuurlijk de Hoornaar (Vespa Crabo). Er doen veel onwaarheden 

over deze wesp de ronde. Hij veroorzaakt echter nauwelijks hinder. Mits je niet binnen een 

straal van 4 meter van het nest komt zijn ze niet agressief. Ze gaan eerder op de vlucht. Het 

gif is wel behoorlijk krachtiger dan dat van een bij of een gewone wesp en de angel is 1 mm 

langer. 

De hoornaar nestelt meestal in holle ruimtes zoals holle bomen of nestkastjes. Heel enkel ook 

in de grond. Het nest blijft aan de onderzijde helemaal open. Zodoende vallen de uitwerpselen 

uit het nest. Indien de nest ruimte te klein wordt, worden deze uitwerpselen wel opgeruimd. In 

deze uitwerpselen leeft de hoornaarskever. Dit zwarte langwerpige diertje komt ook redelijk 

veel voor en leeft alleen in een hoornaarsnest. 

Binnen een straal van 5 meter van het nest kunnen ze verdedigend gedrag vertonen daarbuiten 

zijn ze zeker niet agressief. Hoornaars vangen hoofdzakelijk vliegen maar ook andere insecten 

als rupsen en bijen. Ze kunnen grotere prooien aan zo zijn er foto’s van hoornaars die grote 

libellen, sprinkhanen en kleine hagedissen verzwolgen. Aan het einde van de zomer eten ze 

ook vaak rottend fruit zoals pruimen en peren. De hoofdkleur van de hoornaar is geel/zwart 

regelmatig voorzien van een rode gloed of zelfs rood oranje banen. 



 

 

Graaf wespen (Apoidea) 

Er komen veel verschillende soorten graafwespen in Nederland voor. Graafwespen graven 

meestal een gang met meerdere nestkamers in losse zandgrond. Deze nestkamers worden 

voorzien van 1 of meer insectenslachtoffers. Op of in deze slachtoffers wordt een ei gelegd. 

Enkele graafwespen doen aan broedzorg, de meeste sluiten het gangenstelsel echter af: daarna 

is hun taak volbracht. Meestal hebben de verschillende soorten zich gespecialiseerd op een 

bepaalde prooi. 

 

Rupsendoders (Ammophila) 

Er komen verschillende soorten rupsendoders voor in Oost Nederland maar ik behandel ze als 

groep. De uiterlijke kenmerken zijn ook grotendeels gelijk. Ze bezitten een lang slank zwart 

lijf met een rode band. Opmerkelijk is dat de kleine rupsendoder wel aan broedzorg doet. 

Een paar dagen nadat het ei is gelegd en het nest afgesloten opent ze het nest opnieuw, 

controleert de larve en voorziet haar van nieuwe prooidieren. Dit herhaalt zich een aantal 

malen bij verschillende nesten tegelijk. 

 

Bijenwolf (Plilanthus triangulum ) 

De bijenwolf komt in Nederland de laatste 10 jaar weer regelmatig voor. Zeker ook in 

Twente. Hij heeft een slank diepgeel met zwart achterlijf en is vooral te herkennen aan de wit 

tot gele voorkant van zijn kop in de vorm van een kroontje. Hij vangt meestal honing bijen 

van de bloemen. De honingbij kan met zijn angel geen vat krijgen op het dunne gladde 

lichaam van de bijendoder. Nadat de bij verdoofd is drukt de bijendoder de bij plat zodat zijn 

maaginhoud als een druppel aan zijn tong verschijnt. De bijendoder gebruikt deze nectar als 

voedsel. De bij wordt vervolgens in de vlucht meegenomen en naar het nest gebracht. Dit nest 

bestaat uit een lange gang van 20cm tot wel een meter met achterin 5 tot 10 nest kamers. Per 

nest kamer worden er 2 tot 6 bijen aangevoerd. In warme zomers kunnen er 2 generaties 

bijenwolven geboren worden. Normaal gesproken overwinteren de bijenwolven echter in het 

popstadium en komt er eens per jaar een nieuwe generatie. 

 

 

Galwespen ( Cynipidae ) 
Galwespen zijn kleine weinig opvallende wespen die hun eitjes in planten stengels of bladeren 

leggen. Tijdens het leggen van de eieren wordt er een speciale vloeistof in plant gespoten die 

ervoor zorgt dat er een woekering ontstaat, gallen genoemd. In deze woekering ontwikkelt 

zich de larve meestal uit tot wesp. De gallen zijn wel heel opvallend en heel verschillend van 

vorm. Wespen zijn niet de enige insecten die gallen kunnen veroorzaken. Ook bijvoorbeeld 

muggen, mijten en vliegen zijn hiervoor verantwoordelijk. 

 

Een van de meest voorkomende Galwespen is de Aardappelgalwesp (Biorrhiza pallida). Van 

deze soort zijn in de winter alleen vrouwtje gemakkelijk te vinden op de sneeuw onder de 

eiken. Deze vrouwtjes zijn ongeveer 5 mm lang en hebben geen vleugels. Ze komen dan uit 

de gallen die op de wortels zijn gevormd. Midden in de winter lopen ze vervolgens naar de 

toppen van de takken alwaar ze in de rustende eikenknoppen hun eieren leggen. In deze 

knoppen ontstaan de aardappelgallen waaruit in de zomer de vrouwtjes en mannetjes komen. 

Deze zijn wel voorzien van vleugels. De vrouwtjes van deze generatie graven zich na de 

bevruchting in. Ze leggen hun eieren in de wortel van de eik waarop weer de gallen ontstaan 



voor de winter generatie. 

 

Hommels  

 

Net als bij de plooivleugelwespen overwinteren alleen de hommelkoninginnen. Ze zijn al 

vroeg in het voorjaar actief. Dit is mogelijk door de dichte beharing en doordat ze hun 

vleugelspieren kunnen laten trillen zonder de vleugels te bewegen. Hierdoor houden ze zich 

warm. Hommels kunnen daardoor ook in veel koudere gebieden leven.  

Vroeg in het voorjaar gaan ze opzoek naar holletjes of beschutte plekken om hun nest te 

bouwen. Ze voorzien deze van mos en gras en bouwen hiervan een holle kogel. Om de zaken 

aan elkaar te plakken gebruiken de hommels was. Net als bijen hebben de hommels 

wasklieren aan de onderzijde van hun achterlijf. Daarna bouwt de koningin, ook van was, een 

2cm grote nectarpot. Hierin vergaart hij nectar voor de dagen dat hij niet uit kan vliegen.  

Tevens bouwt hij een 5mm klein potje die hij voorziet van stuifmeel pollen. Hierin legt hij 5 

tot 15 eieren en sluit hem af. Daarna bouwt hij aan de zijkanten van dit potje, grotere was 

cellen die eveneens met pollen gevuld worden. De larven eten zich door de zijwanden naar 

deze pollen. Indien ze, na een week, volgroeid zijn, spinnen ze elk een cocon om zich heen 

waarin ze zich verpoppen. De koningin haalt in deze periode de was van deze cocons af om er 

weer nieuwe cellen van te bouwen. Na nogmaals 1 a 2 weken komen de werksters uit. De 

eerste generatie werksters zijn klein. De daaropvolgende worden, door de betere verzorging, 

steeds groter. 

Rond augustus worden er volwassen vrouwtjes en mannetjes geboren. Op de bevruchte 

vrouwtjes na sterven alle individuen net als bij de plooivleugelwespen. 

 

De bekendste Hommelsoort is de Aardhommel (Bombus Terrestris). 

Er zijn meerdere soorten die hier sterk op lijken maar die zijn niet zonder microscoop te 

determineren. De nesten van deze hommelsoort worden groter en kunnen uitgroeien tot zo’n 

600 hommels. Mits men niet te dicht in de buurt van het nest komt of een hommel krenkt 

steken ze niet. De steken kunnen wel redelijk pijnlijk zijn. De aardhommel lijkt veel op de 

Tuinhommel (Bombus hortorum). De tuinhommel heeft echter een extra gele baan aan het 

einde van het borststuk en aan het begin van het achterlijf. Deze hommel is wat groter dan de 

Aardhommel en heeft wat kleinere nesten tot ongeveer 100 hommels. Ze heeft de langste tong 

en kan daarmee dus in bloemen komen waar anderen niet bij kunnen. 

 

 

De Akkerhommel (Bombus pascuorum) is een kleinere soort. Hun nesten groeien uit tot zo’n 

200 individuen. De bovenzijde van hun borststuk is oranjekleurig behaard. De flanken en het 

achterlijf grijswit. Dit is een veel voorkomende hommel soort. 

 

De Weidehommel (Bombus pratorum) kenmerkt zich door de gele band op het borststuk en 

de oranjerode beharing op de achterste segmenten van het achterlijf. Het seizoen van de 

Weidehommels begint al vroeg. Ze starten al half maart met de nestbouw. Ze hebben, 

vergeleken met andere hommels een vrij korte tong. Hierdoor kunnen ze geen nectar 

verzamelen uit diepere bloemen. Rond juni verlaten de geslachtrijpe vrouwtjes het nest al 

waarna het nest zal vervallen.  

 

De laatste soort die we hier behandelen is de Steenhommel (Bombus lapidarius).  

Deze is geheel zwart alleen de achterste segmenten zijn helderrood behaard. Ze zijn redelijk 

groot en de volken kunnen uitgroeien tot zo’n 300 dieren. 



 

 

 

Koekshommels 

Eigenlijk zijn er 2 groepen hommels. Naast de hierboven beschreven staatvormende Hommels 

zijn er de Koekoekshommels. Deze koekoekshommels lijken veel op de beschreven soorten 

maar hebben geen stuifmeelkorfjes. Hun achterpoten hebben een matte kleur. 

Koekoekshommels parasiteren in bestaande hommelnesten. Ze zijn uitgerust met een langere 

angel en een dikkere Chitinehuid. Ze zoeken eerst een nest waarbij de eerste werksters 

uitkomen. Ze bouwt van de bestaande was een cel en legt hierin haar eieren. Daarna maakt ze 

zich uit de voeten en laat de werksters haar broed verzorgen. 

 

4 Solitaire Bijen 

 

Naast de bekende honingbijen zijn er een groot aantal andere, minder opvallende soorten in 

Nederland te vinden. In Nederland komen 7 subfamilies voor maar door de geringe 

verschillen is het erg moeilijk om te bepalen onder welke subfamilie bijen horen. 

Sommige soorten, zoals de masker bijen, lijken erg veel op graafwespen. Deze zijn niet 

behaard en glanzen. De meeste soorten zijn echter flink behaard met name op de kop en het 

borststuk.  

De meeste van deze bijen zijn solitair, ze leven alleen en niet in een volk zoals de honingbij. 

De vrouwtjes maken nest kamers. Deze kamers worden voorzien van stuifmeel en soms ook 

nectar en worden daarna afgesloten. De moederbijen gaan daarna dood. De eitjes komen uit, 

eten de stuifmeel voorraad op en gaan zich dan verpoppen. Ook zijn er soorten die geen 

stuifmeel gebruiken maar kleine rupsen en bladluis als voedsel voor hun broed. De meeste 

soorten verblijven gedurende de wintermaanden in het popstadium. Bij goed weer ontstaan er 

2 generaties. De poppen komen dan in hetzelfde seizoen nog uit en produceren weer nieuwe 

broedcellen. 

Veel soorten maken nestkamers in gangen van een 2 tot 8 mm dik. Er worden dan meerdere 

broedcellen na elkaar in dezelfde gang gebouwd. De laatste cellen, aan de buitenzijde, 

bevatten de nieuwe mannetjes. Deze komen het eerste uit en maken de weg vrij voor de 

vrouwtjes. De mannetjes blijven vaak in de buurt van de nesten vliegen om de uitgekomen 

vrouwtjes te bevruchten.  

Een groot verschil met wespen is dat bijen in plaats van dierlijk materiaal stuifmeelpollen 

verzamelen ten behoeve van de larven. Er zijn verschillende manieren om pollen te 

verzamelen. Onder andere de honingbij heeft hiervoor aan zijn achterpoten speciale borstel 

haren die fungeren als korfjes.(Fig. 29) De pollen worden eerst door de voorpoten opgenomen 

vermengt met wat nectar, en dan door gegeven naar de achterpoten. Door deze tegen elkaar 

aan te wrijven komt het stuifmeel in het stuifmeelkorfje. Dit bestaat uit een glad oppervlak 

omringt door twee borstelrijen aan de buitenkant van de achterpoot.  

Vaak zijn solitaire bijen voorzien van een zogenaamde buikschuier.(Fig.28). Onder het 

achterlijf bevindt zich dan een aantal rijen harde lange haren waartussen het stuifmeel blijft 

hangen. Indien de bij voldoende stuifmeel heeft vergaard is daardoor de onderzijde van zijn 

achterlijf geheel geel. 

Naast de buikschuier zijn er ook soorten die pollen verzamelen in hun normale haren. Met 

name de achterpoten zijn dan flink behaard. De pollen blijven 

gewoon in de haren zitten 

 

Nog primitievere soorten verzamelen de pollen samen met de 

nectar in de krop of honingmaag en braken dit in de broedcel weer 



uit. 

 

 

Honingbijen en Solitaire bijen hebben het moeilijk 

In ons land hebben de solitaire bijen het soms moeilijk. Tientallen soorten zijn al uitgestorven 

en anderen worden met uitsterven bedreigd. Dit komt omdat de leefomstandigheden waarin 

deze bijen moeten leven steeds achteruitgaan. De oorzaken zijn heel divers. De belangrijkste 

wil ik graag noemen: 

Gebrek aan voedsel (Nectar en Stuifmeel afkomstig van de voor hun geschikte planten) 

Het leefklimaat van plantenwortels holt steeds verder achteruit. Door o.a. ontwatering gaan 

planten steeds minder nectar produceren. Door achteruitgang van de gezondheid van planten 

en door manipulatie loopt in sommige gevallen de nectar en stuifmeelproductie achteruit.  

Een onkundig natuurbeheer is ook een van de grote oorzaken (het wegkappen van grote 

voedselbronnen Acacia, esdoorn, tamme kastanje enz) 

 

Verdwijnen van drachtplanten  

Oude cultuurgewassen als rogge en boekweit met begeleidende onkruiden hebben plaats 

gemaakt voor monoculturen van maïs. Maïs is te hoog om groei van wilde planten toe te 

laten. 

Houtwallen met een gevariëerde plantenbestand van vuilboom, wegedoorn, meidoorn, braam 

en wilde liguster, hebben plaats gemaakt voor prikkeldraad. 

Buitengebieden met natuurlijke vegetaties zijn omgevormd tot productiebossen met 

windbloeiers als beuk, berk, eik en naaldhout waarop voor solitaire bijensoorten weinig te 

halen valt. 

Ook door overbemesting en onkruidbestrijding zijn veel "onkruiden" uit onze graslanden 

verdwenen. Over zijn eindeloze velden met Engels raaigras. 

Door de steeds groeiende bevolking zijn bermen en bossen verdrongen door verharde wegen 

en bebouwing.  

 

Gebrek aan nestgelegenheid en bouwmateriaal 

Solitaire bijen zijn heel erg gebonden aan specifieke nestplaatsen en nestmateriaal. Door o.a. 

betonwegen en bebouwing zijn vele nestelplaatsen voor o.a. zandbijen, welke graag tussen 

keien en in zandpaadjes nestelen, verdwenen. Oude muurtjes met losse voegen en lemen 

stijlwandjes boden vroeger nestgelegenheid aan voor vele soorten metselbijen en andere 

soorten. Door onze opruimdrift zijn ook vele nestplaatsen in stengels van planten verdwenen. 

Stengels als die van de vlinderstruik, braam, riet en bamboe, vlier, distel en van 

schermbloemigen. Rieten daken waarin vroeger vele soorten wilde bijen huisden hebben 

plaatsgemaakt voor dakpannen.  

Ook het materiaal waarmee de nesten worden bekleed of afgesloten is heel specifiek per 

bijensoort en niet alle materiaal is altijd plaatselijk voorhanden. Te denken valt bijv. aan de 

dons van de ossentong, de slangenwortel en de stalkaars of de (kroon) bladeren van bepaalde 

planten.  

 

 5 Concurrentie? 

 

Er is tegenwoordig veel discussie gaande over de vraag of hier in ons land de door de mens 

gehouden honingbijen, de solitaire bijen niet op hun dracht verdringen. Tot nu toe ontbreekt 

elk wetenschappelijk bewijs hiervoor, PPO Sector Bijen is begonnen aan een onderzoek met 



de bestuiving van braam en liguster. (ook in dat onderzoek is geen concurrentie gevonden ) 

 

Tot heden is uit geen enkel onderzoek gebleken dat honingbijen en Solitaire bijen 

concurrenten van elkaar zijn. 

Beweringen in deze zijn niet juist even als beweringen dat solitaire bijen niet binnen 5 m 

van een honingbijen volk komen. Solitaire bijen nestelen regelmatig in bewoonde kasten 

van honing bijen.  

Ook komen ze tot aan de vliegplank van honing bijen, als er maar voor hen geschikte 

bloemen staan. 

Ook in het laatste onderzoek van A.Koster 2010 is geen concurrentie gevonden. 

 

Uitspraak A. Koster studiemiddag Imkersbond ABTB 20 oktober 2012. 

In steden zijn voldoende solitaire bijen ook de zeldzame aanwezig. 

Zowel de solitaire bijen als honingbijen kunnen zich goed handhaven. 

 

Als er over concurrentie gesproken wordt, is dat lariekoek. 

Wel komen er het ene jaar meer solitaire bijen voor dan het andere jaar. 

Dat is een normaal verschijnsel. 

Als de bepaalde planten aanwezig zijn of ervoor wordt gezocht dat ze er komen. 

Dan zijn ze binnen de korte of iets langere tijd vanzelf weer terug   

 

Er zijn ook solitaire bijen die hun broed voorzien van kleine rupsjes en niet met 

stuifmeel. 

 

In tegendeel ze hebben elkaar nodig. 

Zo zijn solitaire vaak aangewezen op een bepaalde plant, als die plant er niet is, zijn die 

soorten er ook niet. 

Is die plant weer terug, dan is het bijtje er ook weer. 

Veel soorten komen ook maar een korte periode in het jaar voor.  

Er zijn ook onderling grote verschillen in tong lengte, waardoor weer een verdeling is in 

bloemen is waar ze op kunnen vliegen. 

 

Ook de bewering als zouden bij een gering aantal bloemen de honingbijen die gaan over 

bevliegen zijn niet juist 

Als er maar een gering aantal bloemen aanwezig is, en een honingbij vindt die, dan wordt er 

geen bijendans uitgevoerd er worden andere bijen niet geactiveerd daarop te gaan vliegen. 

Dan blijft de betreffende bij daar alleen op vliegen en blijven de rest van de bijen gewoon 

thuis. 

 

Doordat een honingbij bloemvast is (dit betekent dat als zij op een bepaalde bloem vliegt zal 

zij tijdens de bloei alleen daar op blijven vliegen, ook al staan ze heel ver uit elkaar) is de 

kans het grootse voor de bloem om bestoven en bevrucht te worden. 

Dit geeft meer en goed zaad, dus een grotere mogelijkheid voor de plant om zich te kunnen 

handhaven. 

Dat is in het belang van alle insecten, vogels en dieren. 

 

 

 

 

 



 

6 Natuur beheer. 

 

Veel kan er verbeterd worden in het natuur beheer. 

Bijen kwamen in het verleden veelvuldig voor in natuur gebieden, en nestelden in holle 

bomen. 

In mijn jeugd heb ik veel houthakker zien wegrennen als ze weer een boom hadden gekapt 

met daarin een bijenvolk. 

 

Nu wil men bijenvolken weren in natuur gebieden, nu wij zelf de natuur gebieden hebben 

veranderd in monoculturen, en wij grote voedselbronnen voor insecten hebben weggekapt. 

Grote voedsel leveranciers als tamme kastanje en acacia worden geweerd en verwijderd onder 
de mom van het niet inheems zijn. 

Door hun lange voorkomen in Nederland dienen ze als volledig inheems te worden 

beschouwd. 

En dienen juist te worden aangeplant om de vele insecten soorten van voedsel te voorzien. 

 Zo zijn er meer boom soorten te noemen.  

 

 

Opgemerkt dient te worden dat Nederland in het verleden overgroeid is geweest met veel van 

de boven genoemde bomen. 

Dit betekent als wij over inheems spreken, dan is het maar de vraag naar welke periode wij 

terug willen gaan in de jaartelling. 

 

Er is ook een periode geweest dat wij onze inheemse vuilboom (struik) hebben geweerd in de 

beplantingen en bossen. 

Een uitermate belangrijke struik die een bloeitijd heeft van juni tot oktober (met een kleine 

tussen pauze van twee weken). 

Heden wordt de vuilboom wel weer aangeplant, maar vaak zodanig dat hij geen 

overlevingskansen heeft. 

Daarvoor in de plaats is in het verleden de Amerikaanse vogelkers geïmporteerd. 

De gevolgen daarvan kennen wij.  

  

Om de flora in natuur gebieden in stand te houden zullen in die gebieden veel meer 

bijenvolken moeten worden ingezet. 

Het woord bestuiving zou met hoofdletters geschreven moeten worden. 

De gedachte bij natuurbeheerders dat de honingbij niet wild is, dient te veranderen. 

De honingbij is nog net zo wild als voor 1000 jaar terug. 

Dat blijkt ook uit het feit dat de imker zich volledig moet aanpassen aan het gedrag van de 

honingbij en niet omgekeerd. 

 

Dit is in Duitsland beter onderkend daar heeft men in natuur gebieden speciaal voor de 

bestuiving bijen stallen opgericht, waarin het gehele jaar bijenvolken staan (b.v. Zwilbrock.) 

Zelfs worden door Duitse natuurbeheerders, in Nederland volken gehuurd tegen een 

vergoeding om ze in Duitsland in de natuur gebieden te plaatsen. 

En als wij toch naar loofbossen willen. 

Dan komen daar zeker ook in aanmerking, Acacia, Linde, Tamme kastanje, Esdoorn, Paarde 

kastanje. 

 

En als het juist is dat de aarde op wamt, en er hier een hogere temperatuur komt, dan zullen 



wij ook onze flora daar op, aan moeten passen. 

En zijn dan veel meer soorten die in aanmerking komen. 

De vraag is dan ook, moeten wij ons aan het oude vasthouden of is het beter om aan de 

toekomst te gaan denken.    

 

Zowel het aantal bijenvolken als solitaire bijen is in de loop der jaren steeds verder 

achteruitgegaan en is op dit ogenblik 2010 tot een onrustbarend gering aantal gedaald  

Zo zien we het aantal bijenvolken in Nederland dalen van 216.090 in 1870 tot ongeveer 

70.000 in 2010. 

 

Deze teruggang in bijenvolken is door de “Imkersbond ABTB” en de “Nederlandse 

Bestuivingscommissie en bemiddeling van bijen” onderkend, dit voor zowel natuurgebieden 

als voor de land- en tuinbouw. 

Wij zijn inmiddels met speciale opleidingen voor imkers begonnen  

(Imkers met het bewijs van vakmanschap bestuiving) om de Land- en tuinbouw van 

voldoende bestuivings volken en kennis te voorzien. 

Helaas krijgt het onderwerp bestuiving onvoldoende aandacht in het onderwijs. 

Hierdoor ontstaat, een groot gebrek aan kennis. 

 

Ditzelfde geld voor natuur gebieden. 

Wij kunnen ons afvragen, de teruggang van onze flora en fauna ook niet te maken heeft met 

onvoldoende bestuiving, De natuurbeheerders zullen hier veel meer aandacht aan moeten 

besteden. 

Zo kunnen ook vraagtekens gezet worden bij de inzet van grote grazers die eten ook de 

rozetten van de bloemen op, dus minder bloemen. 

De verlaging van de waterstand in het verleden, waardoor planten niet goed bij het 

grondwater kunnen komen. 

 

De gevolgen van onvoldoende bestuiving zijn: 
 

Geen zaad, minder zaad, minder kwantiteit. 

Minder planten, en minder bloemen hierdoor. 

Minder zaad etende vogels, insecten en dieren  

   

 Overzicht aantal bijenvolken van 1864 - 1921 

 

Periode / jaar 

 

aantal bijenvolken 

 

1864 - 1870 216.090 

1871 - 1880 203.914 

1881 - 1890 135.895 

1891 - 1900 95.733 

1901 110.116 

1902 109.866 

               1903 115.035 

1904 111.270 

1910 69.406 

1923 93.637 

voorjaar  2009          40.000 

 



 

Heidevelden. 

Groot is de inzet om heidevelden in Nederland te behouden. 

Daar is grote waardering voor. 

 

Het is te waarderen dat ook steeds meer imkers helpen als vrijwilliger de heidevelden te 

onderhouden. 

 

Het plaatsen van bijenvolken op de heidevelden. 

Zo zijn er beweringen dat er te veel bijen volken, bij de heide worden geplaatst. 

Deze beweringen zijn, zoals wij al eerder aangaven onjuist, en op onjuiste gegevens gegrond. 

 

In de eerste plaats is van de beweringen van concurrentie uit onderzoeken tot heden niets 

gebleken. (zie ook uitspraak A. Koster en Dr. Paul Westerich) 

 

 

Ten tweede is door het verminderde aantal bijenvolken in Nederland de druk op de 

heidevelden en natuurgebieden (als er al van gesproken kon worden) zodanig verminderd, dat 

ook daar een goede bestuiving en bevruchting van de heidevelden en natuurgebieden in 

gevaar komt. 

 

Zo zijn er heidevelden waar 50 jaar geleden er tot 2000 bijenvolken op werden geplaatst. 

Op hetzelfde stuk, met dezelfde grote, staan er nu nog 250 volken. 

Dat vindt men nog te veel en de volken moeten de door de beheerder verplaatst worden naar 

een bijna onbegaanbaar gebied aan het einde van het veld. 

Terwijl ze meer dan 100 jaar op steeds dezelfde plek hebben gestaan en er nooit klachten  

zijn geweest. 

Dit is en beeld dat we in geheel Nederland terugvinden. 

 

We zien hier duidelijk dat het aantal bijen volken is verminderd ook op de heide. 

Een verdere vermindering van bijenvolken, zal ook voor de heide boven genoemde gevolgen 

kunnen gaan hebben. 

 

Er wordt ook heel moeilijk gedaan om bijen te plaatsen in natuurgebieden in Zeeland bij de 

bloei van de Balsemien, ook dit is een vreemde zaak en er wordt van concurrentie gesproken. 

Het blijkt dat er geen concurrentie kan zijn, omdat solitaire bijen niet op de Balsemien vliegen 

allen enkele hommels. 

 

Dit beeld kennen we op veel plaatsen in natuur gebieden in Nederland, en is onaanvaardbaar.  

 

Bijen en natuur zijn onomstotelijk aan elkaar gebonden, ook al zijn er andere beweringen. 

Deze andere beweringen hebben vaak een andere achtergrond. 

Helaas zijn wij dan weer mensen die achter alle mogelijke beweringen aan lopen. 

Met alle gevolgen van dien. 

Het is dan ook gewenst, een bewering eerst te onderzoeken, op juistheid. 

 

Al met al zouden imkers (als natuurbeschermers door bestuiving van de wilde flora) die hun 

bijen inzetten in natuur gebieden (waaronder ook de heide) een vergoeding moeten ontvangen 

voor hun werk. 

Het is toch zo, dat alle natuurbeheerders subsidie ontvangen, waarom de imker dan niet? 



 

Is dit nieuw 

Nee. Alles wat is aangegeven is niet nieuw, de Imkersorganisatie ’s zijn al in 1970 begonnen 

met dit aan te geven, dat wij bezig zijn monoculturen te creëren in onze natuur en elders 

Alles wat er nu is ontstaan, was al aangegeven, dat het zou gaan ontstaan. (zie bijlage) 

 

Er is een grote kennis van de natuur bij veel imkers, maar hij wordt veelal niet gehoord.  

Leeft er nog steeds de gedachte van, de imker is iets van vroeger?  

 

De natuur is een groot complex van samenlevingen, waar je niet zomaar onderdelen kunt 

uithalen of beschermen, het heeft altijd gevolgen voor andere onderdelen. 

 

Wij zijn de mening toegedaan dat de bij, nog steeds in zijn oorspronkelijke leefgebied 

thuishoort, “De Natuur”. 

 

Dat natuurbeheerders de” BIJEN “weer gaan waarderen in zijn natuurlijke waarde, als 

bestuivers, in het belang van de flora en fauna.  

 

Wij adviseren dan ook natuurbeheerders een cursus beginnend imker te gaan volgen. 

Dit om meer inzicht te krijgen over de gedragingen van insecten. 

Hier zijn veel misverstanden over. 

 

Dat er vele insecten zijn die op een bepaalde bloem zijn aan gewezen. 

Is die bloem er niet, dan is het insect er ook niet. 

 

Dat er veel voedsel in de natuur verloren gaat door natuur en weersinvloeden. 

(wind, regen, te schrale lucht, te droge bodem, enz. 

 

Dat insecten door hun bouw (onder ander tonglengte, bouw van het insect, bouw van de 

bloem,) niet op alle bloemsoorten kunnen vliegen om voedsel te verzamelen.  

 

Dat door de bouw van het insect, het gedrag, zijn voedselvoorziening, leefgebied, zijn 

voorkomen in de tijd van het jaar, van concurrentie geen sprake kan zijn. 

 

 

 

 

Bijen als voedsel voor andere insecten en dieren in Nederland 

 

Vogels. 

Veel vogels hebben bijen op hun menu staan daarbij denken wij aan: mezen, zwaluw, 

vliegenvangers, specht, roodborst, boompieper, veldleeuwerik, klapekster, korhoender enz.  

 

Dieren.  

Hierbij denken wij aan de spitsmuis, egel, padden, kikkers 

 

Reptielen:  

Hazelworm, hagedis 

 

 



Insecten. 

Bijenwolf, hoornaar, wesp, verschillende mieren soorten, wasmot soorten. 

 

We kennen de heidevelden als ze in bloei staan met een zeer grote populatie van verschillende 

spinnen soorten, die voor een groot gedeelte afhankelijk zijn voor hun voortbestaan van de 

bijen die op de heide hun voedsel zoeken. 

Zwaluwen die zich op de heide verzamelen en zich te goed doen aan de daar vliegende bijen 

en als ze volgegeten zijn, weer verder trekken naar hun winterverblijf.   

 

De vele andere organismen die leven van dat wat de bijen verliezen, 

onderander de stuifmeelmijt.  

 

Zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden? 

 

Ja, zo is er door veel overleg met velen en door velen, het assortiment bij beplantingen in 

steden meer aangepast aan de behoefte van insecten. 

 

We zien dan ook in steden een belangrijke verbetering van de stand van de solitaire bijen. 

Dit is te merken in het voorjaar aan de vele telefoongesprekken die binnenkomen, van 

personen die menen te maken te hebben met honingbijen. 

Na onderzoek, blijkt bijna altijd te gaan om solitaire bijen.   

 

Wij adviseren dan er niets aan te doen, omdat het maar een korte periode is dat ze er in het 

jaar zijn, en na 2a3 weken ze er niet meer zijn, en het een jaar duurt voor ze er weer zijn. 

Dat ze bijna nooit steken en dat stelt de personen gerust en laten ze dan ook rustig zitten 

  

7 Hoe kunnen wij de omstandigheden voor de insecten verbeteren? 

 

Door de omstandigheden voor insecten te verbeteren zullen wij eraan moeten werken dat er 

bloeitijden ontstaan van februari tot november. 

 

Stoppen met het kappen van Acacia, Tamme kastanje, Esdoorn en andere bloemdragende 

bomen en struiken, onder de mom van exoten. 

Deze zijn voor het in stand houden van de insecten onmisbaar als voedselbron. 

Juist de aanplant hiervan dient bevorderd te worden. 

 

Het bevorderen van de aanplant van alle bloemdragende bomen en struiken. 

 

Meer aandacht zo er ook moeten zijn voor aanplant van de volgende soorten: Evodia-

Hupehensis, Honingboom, Sophora Japonica, Tulpenboom, Trompetboom, enz. 

 

Zeker als de beweringen juist zijn dat de aarde opwarmt. 

Men kan beter tijdig aanpassen, dan wachten tot het te laat is, en de voedselbronnen weg zijn 

zonder dat ver vervangende zijn. 

Als dit alles juist is, kan het belangrijk beter zijn zicht tijdig aan te passen, dan aan iets 

onmogelijks vast te houden.  

  
 Het juiste assortiment te kiezen bij beplantingen, juist onderhoud en maaibeheer.  

Er voor zorgen dat er voldoende nest gelegenheid is. 

 



Ervoor zorgen dat bij het hakselen van takken niet de nestjes van de solitaire bijen worden 

vernietigd. 

 

Het niet te laat maaien, van wegbermen en sloten, als zich de insecten zich al verstopt hebben 

voor de winter. (na einde september niet meer maaien. ) 

 

Het niet weren in natuurgebieden, maar juist bevorderen van bestuivende insecten waaronder 

honingbij, dit in het belang van een goede bestuiving. 

 

Het verminderen van Herbiciden en Insectieside  

 

Het verhogen van de grondwaterstand. 

 

Dit moet uitermate langzaam gaan. 

Want gingen de bomen de laatste jaren dood, doordat ze in de zomer over onvoldoende 

grondwater konden beschikken. (door verlaging van de grondwaterstand) 

 

De jongere bomen hebben weer geworteld tot het huidige peil van het grondwater. 

Door het grondwater nu snel te gaan verhogen, komen de wortels in het grondwater te staan, 

dat zou betekenen dat ze in het grondwater komen te staan deze wortels gaan rotten en dan de 

komende jaren deze bomen gaan sterven.  

 

Daar waar mogelijk is een bloemrijke flora te laten ontstaan. 

Hier kan ook overwogen worden over hoekjes, in te zaaien met inheems bloemen mengsel. 

 

Bij vergrassing van heidevelden zou het goed zijn eens te overwegen de gras vlekken te 

plaggen, waardoor er jonge heide kan ontkiemen. 

Het nieuwe gras, en het aanwezige gras op zodanig tijdstippen te maaien, dat er geen graszaad 

ontstaat. 

 

In het algemeen mag gezegd worden als men wekelijk iets voor de natuur doen, of in 

standhouden van de natuur. 

Breng voedsel in de natuur, dan hersteld de natuur zich na kortere of iets langere termijn zicht 

van zelf, en zijn vaak dure projecten geheel niet nodig 

 

Dit kost geen cent extra, en kan men zelfs besparen. 

Als met het juiste assortiment kiest bij beplantingen en herplantingen, dit geld ook voor 

bossen er natuurgebieden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lezenswaardige informatie: 

www.nederlandsebestuivingscommissie.nl  

www.imkersnederland.nl  

www.imkersverenigingwehl.nl 

www.wildebijen.nl  

www.wildbienen.info  
http://www.beheerdersnetwerken.nl/bestanden/Presentatie_Arie_Koster.pdf      

De bonte berm, dr.P.Zonderwijk,1979.ISBN-90-210-1153-0.Uitg.Zomer en Keuning BV.Ede. 

Ecologisch Groenbeheer.Dr.Arie Koster.2001.ISBN-90-6097-514-6-Uit.Schuyt en Co. 

Drachtplantengids voor de bijenteelt.L.G.M.Hensels.1981.en 1985-ISBN-90-220-0896-7- 

Uitg.PUDOC Wageningen. 

Dode Lente. Dr.Rachel Carson.1963.ISBN-90-230-0035-8-Uitg.H.J.W.Becht,Amsterdam. 

DE Groene omgeving. Dr.Arie Koster. 1994.ISBN -90-6097-3771-Uitg.Schuyt en Co 

Haarlem. 

Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen.1999.Theo Peeters,Ivo P.Raemakers,Jan Smit. 

Uitgave.Stichting European Invertebrate Survey,Leiden. 

Het milieu van de natuur,Rolf Roos,Renée Bekker,Joke’t Hart.2000.ISBN 90-70211-60-2. 

Uitg.Stichting Natuur en Milieu. 
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 ( foto boven solitaire bijen genesteld in de vliegplank van een bezette bijenkast met bijen) 
 

 

 

Deze foto geeft een voorbeeld weer dat solitaire bijen ook in door bijen bewoonde bijenkasten 

nestelen. 

 

Het gaat hier om een loslatende vliegplank van de bijenkast. 

Door het loslaten is een opening ontstaan. 

Deze opening is onmiddellijk bewoond gaan worden door een solitaire bij. 

 

Ook worden vaak de beugel gaten in de kast als nest plaats gebruikt. 

 

Dit betekent dat beweringen dat solitaire bijen niet op 5 meter bij een bijenvolk durven te 

komen, in het geheel niet klopt met de werkelijkheid. 

 

Wij moeten ons dan steeds de vraag stellen: wie vertelt die verhalen, door wie wordt hij of zij 

betaald. 

En wat is de doelstelling om dit te gaan beweren. 

 

Vaak gaat het om subsidiegelden los te weken. 

 

 

Wij moeten helaas toezien hoe dergelijke beweringen voor waar worden aan genomen, en dan 

hun eigen leven gaan leiden. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bij verenigings bijen standen maar ook bij imkers vinden wij vaak solitaire bijen hotels. 

 

 

Ook imkers zetten zich in voor het verbeteren van de leefomstandig heden van de solitaire 

bijen. 

 

 

Solidaire bijen en bijen hebben elkaar nodig  

 

 

 

Opening verenigings solitaire bijen hotel 

En de opening verenigings bijen stand in Wehl 

2009 door mevr. A. Nijssen van Staatsbosbeheer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 



 

Opening bijenstal Imkersvereniging Wehl e.o. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nahrungskonkurrenz door Dr.Paul Westrich. 

 

 

Die Frage einer möglichen Nahrungskonkurrenz kann nicht pauschal 

beantwortet werden. Sie hängt von der jeweiligen lokalen Situation, 

der dort siedelnden Arten und dem Lebensraum- bzw. 

Nahrungspflanzenspektrum ab. Die Frage ist letztlich auch nicht, ob 

Konkurrenz existiert, sondern, ob sich die Konkurrenzsituation auf 

einen Konkurrenten negativ auswirkt. Dies ist bei Massentrachten viel 

weniger bedeutsam als bei kleinen Pflanzenbeständen, auf die 

hochspezialisierte Bienenarten angewiesen sind (z.B. Glockenblumen, 

Natterkopf, Reseden, Sand-Thymian etc.). In kleinflächigen Sand- und 

Kalkmagerrasen z. B. entsteht daher viel schneller ein 

Konkurrenzproblem. 

 

Deshalb kann ich Ihnen auch keine befriedigende Antwort auf Ihre Frage 

geben, 

> Wie viele Völker der Honigbiene dürfen bei Massentrachten zur 

> Bestäubung oder Nektarernte je Hektar aufgestellt werden, damit sie 

> aus Ihrer Sicht als "noch tolerierbar" angesehen werden? 

 

Ich habe schon immer betont, daß diese Frage im Einzelfall zu prüfen 

und zu entscheiden ist. Die zuständigen Behörden sollten daher die 

notwendigen Ressourcen hierfür bereitstellen. 

 

> 1)    Raps 

 

Raps wird von einer ganzen Reihe von Wildbienenarten intensiv genutzt. 

Ich kann aber nicht erkennen, daß die Honigbiene bei der großen Fülle 

an Blüten als beeinträchtigende Konkurrentin in Erscheinung tritt. 

 

> 2) Linde 

 

Keine große Konkurrenz, wenn auch einige häufige Hummelarten Linden 

als Pollen- und Nektarlieferanten nutzen. Dies gilt insbesondere für 

Winter- und Sommerlinde, nicht für die Silberlinde, bei der trotz 

aller Behauptungen das Problem des Hummelsterbens meines Erachtens 

noch nicht zweifelsfrei geklärt ist. Anpflanzungen von Silberlinden 

sollten daher vermieden werden. 

 

> 3) Buchweizen 

 

Wird kaum von Wildbienen genutzt, daher keine Beeinträchtigung. 

 

> 4) Weißtanne 

 

Wildbienen nutzen den "Honigtau" nicht, daher hierbei keine 

Beeinträchtigung. 

 



> 5) Heide 

 

Sie meinen hier sicher Calluna vulgaris (Heidekraut, Besenheide). Hier 

gibt es in den Heidegebieten zwei hochgradige Spezialisten (Andrena 

fuscipes, Colletes succinctus) sowie eine vor allem in diesem 

Lebensraum auftretende, ansonsten aber sehr seltene Schmalbienenart 

(Lasioglossum prasinum). Bei kleinflächigen Heiden (1-2 ha) sollte man 

mit der Nutzung durch Imker daher zurückhaltend sein, bei 

großflächigen Heiden (Lüneburger Heide) ist das Nahrungsangebot für 

alle Arten ausreichend gut. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Paul Westrich 

-- 

Dr. Paul Westrich 

Lichtensteinstr. 17 

D-72127 Kusterdingen 

Tel. 07071-367290 

http://www.paul-westrich.de  

 

 

 

”De betekenis van bloeiende wegbermen voor de in ons land voorkomende 

bestuivende insecten’’. 
 

Algemene beeldvorming. 

Bij de teelt van vele land-en tuinbouwproducten is het onderdeel bestuiving door insecten om 

voldoende vruchtzetting te verkrijgen zeer belangrijk. Voorbeelden zien we bij de fruitteelt, 

groententeelt , zaadteelt en de teelt van siergewassen.  

 

De bestuivingswaarde van de bestuivende insecten voor onze wilde flora en het stedelijk 

groen krijgt veel te weinig aandacht. De nutswaarde van deze insectengroep voor de 

zekerstelling van de biodiversiteit  

dient meer betrokken te worden bij de verbreiding van kennis en bij projecten ter bevordering 

van de biodiversiteit.  

 

De waarde van de imker voor zijn bijdrage aan de natuur is door gebrek 

aan kennis te weinig bekend. Meer aandacht aan dit gegeven is dringend gewenst. 

 

Hoewel het bestuivingswerk grotendeels door onze statenvormende honingbij,(Apis 

mellifera), verricht wordt ,moeten we onder bijen ook verstaan het grote aantal soorten 

solitaire bijen en de hommels. Ook vlinders, kevers en vliegen leveren hun bijdrage aan het 

bestuivingswerk.  

 

Door het toepassen van insecticiden en herbiciden, de zeer intensieve cultuurtechniek in de 

land-en tuinbouw, de grote versnippering van natuurterreinen, heeft men de 

levensvoorwaarden voor genoemde insectengroepen ernstig bemoeilijkt en vaak onmogelijk 

gemaakt.  

 

Het instinctieve gedrag van deze insecten is vaak zo gecompliceerd, dat aanpassing 

http://www.paul-westrich.de/


in de gewijzigde omstandigheden niet verwacht mag worden. Een gevolg is dan ook een 

sterke achteruitgang van deze diergroep. 

 

De honingbij,(Apis mellifera) is’’nog’’de enige soort die door de mens gehouden kan worden. 

Om dit mogelijk te maken voor de toekomst dient bevordert te worden dat de planten waar de 

bijen hun voedsel op verzamelen, de zogenaamde drachtplanten, voor zover aanwezig 

behouden blijven en zoveel mogelijk uit te breiden. Niet alleen voor de honingbijen, 

de hele groep van de bestuivende insecten is hierbij gebaat.  

 

Dat er tegenwoordig kunstmatig 

hommels gekweekt kunnen worden is alleen mogelijk als honingbijen in welstand verkeren. 

Het voert te ver om hier dieper op in te gaan. Maar om hommels kunstmatig te telen 

zijn honingbijen nodig.  

 

Het is belangrijk mogelijkheden te scheppen tot uitbreiding van het areaal drachtplanten, 

mogelijkheden te benutten bij het beheer van natuurterreinen, herbebossing erfbeplanting, de 

stedelijke groenvoorziening en een zodanig beheer van wegbermen, dijken , oevers en 

houtwallen, dat planten welke een waarde hebben als drachtplant, behouden blijven. De 

hommels en de solitaire bijensoorten hebben niet alleen voor het vergaren van voedsel, maar 

ook voor de nestgelegenheid een milieu nodig, zoals dit vaak te vinden is in wegbermen en 

houtwallen.  

 

Behoud en uitbreiding van de hommelstand is niet alleen nodig uit sentimentele 

overwegingen, maar ook de economische belangen die hiermee gemoeid zijn. Een bekend 

voorbeeld is de teelt van rode klaverzaad. De hommels en andere langtongige bijen zijn de 

beste bestuivers van dit gewas. Veel hommelsoorten nestelen  

graag in begroeide bermen, houtwallen, in oude mollengangen en muizennesten.  

 

Veel soorten solitaire bijen nestelen en overwinteren in braamstengels en stengels van de 

berenklauw en meer van dit type planten. Het op een onjuist tijdstip vernietigen van droge 

vegetatieresten, het net vóór de bloei kappen en verhakkelen van wilgen en een onkundig 

maaibeheer van wegbermen, dijken en oevers, richt in dit opzicht veel schade aan. Dezelfde 

nadelen zijn te vinden in het onderhoud van stedelijk groen zoals dit in de tegenwoordige tijd 

valt waar te  

nemen. Chemische onkruidbestrijding met herbiciden is evenzeer een zware aanslag op de 

biodiversiteit.  

 

Oproep tot bezinning. 

De instelling van ecologische verbindingszones heeft alleen zin als er ononderbroken 

leefwerelden in aanwezig zijn voor de vele levensvormen.  

 

Elke plant-en diersoort 

heeft hierin zijn eigen wensen om optimaal te kunnen functioneren. De bestuivende insecten 

zijn er bij gebaat dat er een groter sortiment aan drachtplanten aanwezig zijn. Men kan 

hiervoor ook de term waard of voedselplant gebruiken. De grotere beschikbaarheid aan 

drachtplanten komt zonder meer ten goede aan honingbijen, hommels ,solitaire bijen, 

vlinders, 

zweefvliegen en vele andere insecten en mede daardoor aan insectenetende vogels en andere 

dieren. Ecologie in brede zin.  

 



Beheer en onderhoud door de inzet van Koninkspaarden, 

Schotse hooglanders en Galloway’s alleen , is geen zinvol beheer. Honingbijen bijvoeren 

met alleen suikerwater helpt niet deze insecten in stand te houden. Solitaire bijen en hommels 

op een rode lijst te plaatsen als ze zeldzaam zijn geworden helpt niet.  

 

Wat hier gevraagd wordt is bezinning op de aanpak van het huidige beheer van 

natuurgebieden.  

Bevers en wis-enten invoeren en tamme kastanje en acacia weren omdat zij hier niet van 

nature thuis horen. 

In dit aandachtsveld past ook een andere aanpak van het bermbeheer. Als wegbermen , dijken 

en oevers gaan leven geeft men de natuurgebieden ook kansen om te leven. Een beter samen- 

spel in de natuur, ecologie in brede zin, zou bevordert kunnen worden door een betere samen- 

werking tussen de verschillende natuurgeintersseerden. Vogelbescherming, Vlinderstichting, 

de diverse Bijenhouders bonden en Landbouw ,Bos en Natuurbeheer. Bloeiende akkerranden 

horen ook hierbij.  

 

Enige bijzonderheden. 

 

De honingbij vliegt op de volgende soorten welke langs de wegbermen, dijken en oevers 

kunnen voorkomen; Cardamine pratensis, Ononis spinosa, Coronilla varia, Anthyllis vul- 

neraria, Lytrum salicaria, Salvia pratensis, Plantago media, Succica pratensis, Scabiosa 

columbaria, Knautia arvensis, Campanula spec.,Cirsium Spec.Leontodon autumnalis,  

Taraxacum officinalis, Sinapus arvensis,Mentha arvensis, Vicia spec.Centaurea spec.  

Trifolium spec. Brassica spec.,Epilobium spec.,Chamaenerion angustifolium, Oenothera, 

Spec., Senecio spec. Eupatorium cannabinum, Chrysanthemum vulgare, Petasites hybridus, 

Salix spec., Verbascum spec. Barbarea spec., Origanum vulgare en vele anderen. 

Anthophora-soorten vliegen op Lamium spec. Salix spec., Anchusa. 

Andrena spec.vliegen op Salix spec. Taraxacum officinalis, Cytisus spec.  

 

Deze bijen nestelen vaak in wegbermen in de grond.  

 

De Anthidium-soorten vliegen graag op diverse Labiaten,Lycopus europeus, Leonurus 

cardiaca, Teucrium spec.,Stachys spec.,Mentha spec.Voor hun nestgelegenheid verzamelen 

ze graag de wollige beharing van Verbascum lychnitis.  

 

De nesten zijn te vinden in de holle braamstengels en de holle stengels van berenklauw en 

fluitenkruid. 

 

Sterk gebonden aan een bepaalde plantensoort zijn b.v. Panurgus aan Hieracium. 

Macropus aan Lysimachia en Andrena florea aan Bryonia dioica. Andrena hatorfiana 

aan Knautia arvensis. Eriades spec. Vliegen graag op Campanula’s. Osmia aurulenta vliegt 

graag op Glechoma hederacea. Tranchusa byssina is uitsluitend te vinden op op Lotus 

corniculatus.  

 

Het bijtje Osmia papaveris heeft om zijn nest te bekleden de kroonblaadjes nodig van Papaver 

rhoas.  

Dit alles vraagt om meer zorg dan een botte klepelmaaier ,hakselaar 

en cirkelmaaier op ongewenste momenten.  

 

Bezinning en aandacht is meer dan ooit nodig. 



Wat vaak vergeten wordt is dat er voor veel vlinderrupsen voer genoeg is, denk aan de 

brandnetel als voedselplant. De volwassen vlinders van veel soorten verhongeren, omdat 

er geen bloemen beschikbaar zijn tijdens hun volwassen leven. Nog niet zo lang geleden is er 

een wereldcongres in Bonn gewijd aan het instandhouden en verbeteren aan de biodiversiteit 

Het geschetste beeld hoort hierbij betrokken te worden. 

 

Nadere informatie, is te vinden het werk van Dr. Arie Koster, 

Planten Vademecum,voor tuin, park en landschap,.2007.Uitgever Fontaine BV. ’s-Graveland, 

ISBN 978 90 5956 1724. 

En het nog steeds waardevolle boek van Dr.P.Zonderwijk, De bonte berm, 

De rijke flora en fauna langs onze wegen. 1979.Uitgever Zomer en Keuning 

BV Ede. ISBN 90 210 11530 0. 

 

© >L.G.M.Hensels. Roggel, juni 2008. 

 

 

Een bijenwolf met een bij als voedsel voor zijn nageslacht 
 

 

 
 

Tijdens het verzamelen van stuifmeel zit de honing bij ook geheel vol met stuifmeel. 

Dit is ook in het belang van een goede bestuiving. 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


