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De lente is alweer in volle gang 
en de imkers van bijenvereniging 
‘De Vooruitgang’ zijn alweer druk 
in de weer met hun honingbijen. 
Na de winter is het altijd even 
spannend voor imkers om te zien 
of alle honingbijvolken de winter 
goed doorgekomen zijn. Zodra de 
temperatuur in februari boven 
de 8 graden Celsius komt gaan de 
honingbijen weer vliegen en wordt 
de grote schoonmaak gestart. In 
de winter gestorven bijen worden 
afgevoerd en de verkenners gaan op 
pad om naar de eerste stuifmeel- en 
nectarbronnen te zoeken. In het 
vroege voorjaar controleren imkers 
hun volken om te zien of er nog 
voldoende voedsel aanwezig is in 
de vorm van honing en stuifmeel, 
om onnodige sterfte in de lente te 
voorkomen. 

Indien er te weinig voedsel over 
is na de winter en er nog koude 
dagen aankomen, dan kan de imker 
ingrijpen door de bijen suiker te 
geven. Voedselbronnen die bijen in 
het vroege voorjaar kunnen benut-
ten zijn voornamelijk de hazelaar en 
de wilg, maar ook sneeuwklokjes 

en krokussen. Met de aanvoer van 
stuifmeel worden de jonge larven 
gevoed, die uitgroeien tot volwaar-
dige werksterbijen die eerst leren 
om hun volk te verzorgen en er pas 
later op uit gestuurd worden om 
voedsel te zoeken.

Eind april bloeien de fruitbomen 
uitbundig en wordt er massaal 
nectar en stuifmeel binnengehaald, 
waardoor bijenvolken explosief 
groeien. Al snel groeien de volken 
uit hun jasje, waardoor het volk 
besluit dat het tijd is om te gaan 
zwermen. De zwermtijd wordt 
ingeluid door de aanleg van speciale 
broedcellen waarin nieuwe konin-
ginnen zich kunnen ontwikkelen. 
Zodra de nieuwe koningin bijna 
uitontwikkeld is in haar broedcel, 
zal de oude koningin met een deel 
van haar volk vertrekken om ruimte 
te maken voor de nieuwe koningin. 

Ondanks dat het een prachtig 
gezicht is om een zwerm te zien 
vertrekken, zal de imker proberen 
om dit natuurlijke gedrag te voor-
komen. Bijenzwermen gaan immers 
vaak op onhandige plekken zitten 
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waar men liever geen honingbijen 
heeft. 

Door in het voorjaar regelmatig de 
bijenvolken te controleren en de 
speciale broedcellen te verwijde-
ren, kan het zwermen voorkomen 
worden. Mocht er onverhoopt toch 
een zwerm ontstaan doordat de 
imker een broedcel over het hoofd 
gezien heeft, dan vult de lucht zich 
in enkele minuten met tienduizen-
den bijen. Doorgaans hoeft men 
niet bang te zijn voor een zwerm 
honingbijen, omdat ze zich vlak 
voor vertrek volgezogen hebben 
met verzamelde honing waardoor 
ze niet snel geneigd zijn om te ste-
ken. Wanneer een zwerm neerdaalt 
bevindt de koningin zich in de goed 
beschermde kern van de zwerm. Bij 
ernstige verstoring, of wanneer een 
zwerm al lang onderweg is in haar 
zoektocht naar een nieuw onderko-
men, kunnen bijen vervelend wor-
den. Vaak wordt er een bijenvereni-
ging gebeld voor het weghalen van 
een zwerm honingbijen. Doorgaans 
vinden deze bijen dan een nieuw 
onderkomen bij een van de leden 
van de vereniging.

De zwermperiode eindigt rond de 
langste dag van het jaar, waarmee 
ook een lastige periode voor de 
bijen aanbreekt wat betreft voedsel. 
In de zomer is het aanbod uitbundig 
bloeiende planten die veel stuif-
meel en nectar kunnen leveren 
vaak wat kleiner. Daarbij vliegen 
honingbijen doorgaans liever niet 
verder dan zo’n 3 kilometer van 
huis om voedsel te halen. Daarmee 
snijden we meteen een gevoelig 
onderwerp aan dat zowel honing-
bijen als ook wilde bijen aangaat. 
Honingbijen worden verzorgd door 
imkers die hen kunnen behoeden 
voor voedselschaarste in de zomer, 
door het bijvoeren van suikerwater. 
Uiteraard is het geen ideale situatie 
om honingbijen eenzijdige voeding 
te geven in geval van nood, maar 
het helpt ze wel door een moeilijke 
periode heen. Wilde bijen hebben 
daarentegen geen noodplan, zij zijn 
afhankelijk van wat de omgeving Honingbij op anemoon
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aan voeding te bieden heeft. Zowel 
honingbijen als wilde bijen zijn 
essentieel voor de bestuiving van 
wilde planten en gewassen die 
anders geen fruit of zaden kunnen 
maken. Vandaar dat het essentieel 
is dat wij hen een leefomgeving 
bieden waarin zij kunnen voortbe-
staan.

Maar hoe kunnen we bijen nu het 
beste helpen? Over het algemeen 
is het fijn als er het hele jaar door 
zowel stuifmeel als nectar te halen 
is in de omgeving, hierbij zijn zowel 
honingbijen als wilde bijen gebaat. 
Om nectar te kunnen produceren 
hebben bomen en planten water 
nodig. Droge zomers zijn dus niet al-
leen funest voor bomen en planten, 
maar ook desastreus voor insecten, 
waaronder bijen. Daarnaast is er 
een enorm verschil in wat bijen 
nodig hebben. Honingbijen halen 
graag hun voedsel op massaal bloei-
ende bomen en planten, terwijl veel 
wilde bijen afhankelijk zijn van een 
of meerdere verschillende bloeien-
de planten. Wilde bijen leven vaak 
ook solitair en zijn maar een bepaal-
de periode in het jaar actief: de tijd 
waarin hun voedselplanten bloeien. 
In deze periode bouwen ze een nest 
en zorgen voor nakomelingen voor 
het volgende jaar.

In Nederland leven zo’n 360 ver-
schillende soorten bijen, waarvan 
het overgrote deel -in tegenstelling 
tot de honingbij- solitair leeft. In de 
Achterhoek hebben we een enorme 
diversiteit aan wilde bijen die wel 
wat hulp kunnen gebruiken met hun 
leefomgeving. Om te beginnen is 
het tegenwoordig erg populair om 
een bijenhotel te maken. Deze met 
bamboestokjes gevulde onderko-
mens bieden een ideale nestplaats 
voor metselbijen, behangersbijen 
en maskerbijen die hun eitjes in 
holle stengels en geboorde gaten 
leggen en vervolgens afsluiten met 
zand, steentjes, speeksel of met 
door hen uitgesneden stukjes blad. 
Daarnaast is er een enorme diversi-
teit aan zandbijen, die in de grond 
nestelen. U kunt ze vaak op warme 

hellingen vinden waarin ze ronde 
gaatjes graven.

Inheemse planten zijn een 
essentiële voedselbron voor bijen 
die hier van nature voorkomen. 
Vandaar dat het dan ook zo be-
langrijk is dat we onze omgeving 
verrijken met planten die hier van 
nature voorkomen. Enkele voor-
beelden van bijen die sterk afhan-
kelijk zijn van inheemse planten 
zijn de gewone slobkousbij, de 
heggenrankbij en de ranonkelbij. 
De gewone slobkousbij is voor haar 
nakomelingen volledig afhankelijk 
van stuifmeel van de grote wederik. 
Deze plant levert echter geen nectar 
waardoor deze elders gehaald moet 
worden. De heggenrankbij haalt 
haar stuifmeel en nectar uitsluitend 
op de heggenrank en de ranonkelbij 
haalt haar voedsel voornamelijk uit 
boterbloemen. Zonder deze planten 
kunnen zij niet voortbestaan.

Bent u inmiddels ook zo enthou-
siast geworden over bijen? U 
bent altijd welkom om eens te 
komen kijken bij een van onze 
imkers. Naast kennis over honing-
bijen is er ook de nodige kennis 
over wilde bijen en bijenhotels. 
En als u zelf wilde bijen wilt 
ontdekken in uw omgeving kunt 
u met wat basiskennis op safa-
ri in eigen tuin. Heeft u na het 
lezen van dit artikel nog vragen, 
of overweegt u om zelf imker te 
worden? Op de website www.
bijenverenigingdevoortuitgang.
com kunt u nog meer informatie 
vinden en ook de contactge-
gevens van Bijenvereniging de 
Vooruitgang.
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