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Honingbijen in 
natuurgebieden? 

Beheerders van natuurgebieden worden in toe
nemende mate geconfronteerd met de vraag van 
imkers of zij hun kasten met honingbijen in natuur
reservaten mogen plaatsen. Het plaatsen van kasten 
met honingbijen betekent een enorme toename in 
bloembezoekende insecten. Hoe reageren andere 
bloembezoekende insecten hierop? Volgens sommi
gen zou concurrentie om voedsel plaats vinden en 
het aantal soorten bloembezoekende insecten ach
teruitgaan; volgens anderen zijn er geen problemen. 

Al heel lang wordt aangenomen dat het 
plaatsen van honingbijvolken [Apis melli-
ferdj concurrerend is voor wilde bijen en 
andere nectar- en stuifmeelgebruikers 
(wilde bijen zijn alle soorten bijen die niet 
door imkers in kasten verzorgd worden). 
Darwin (1859) schrijft al over deze 
bedreiging voor de Australische wilde 
bijen. Over zweefvliegen schrijft Van der 
Goot (1981): "Op Struikheide moet men 
echter de zweefvUegen niet vlakbij een 
aantal kasten met honingbijen zoeken. Ze 
zitten verderop in de heide, waar minder 
honingbijen voorkomen". Binnen het 
natuurbeheer in Nederland is sprake van 
bezorgdheid. 

Sugden et al. (1996) wijzen op het 
verschil tussen 'natuurlijke' systemen, 
waarbij geen menselijke invloed veron
dersteld wordt, en verstoorde systemen. 
In een systeem dat sterk beïnvloed is door 
mensen, is er hoogstens een labiel even
wicht. Door een concurrerende soort toe 
te voegen kan dit evenwicht verstoord 
raken. Zeker als de beschikbaarheid van 
voedsel voor wilde bijen onder invloed 
van degradatie van het landschap vermin
derd is; een factor die in Nederland nog 
veel sterker speelt dan elders. Het agra
risch landschap in Nederland is dermate 
eenvormig, dat er vaak voor wilde bijen 
geen plaats is. Honingbijen verzorgen dan 
de bestuiving van massadrachtplanten 
(planten die nectar/en of stuifineel leve

ren), zoals Koolzaad {Brassica napus) en 
Bijenvoer {Phacelia tanacetifolia). 

Veel imkers houden nu volken in dor
pen en steden waar nog wel wat te halen 
is en reizen eventueel naar goede dracht-
gebieden. Ook wilde bijen zijn voor hun 
voedsel en nestgelegenheid steeds meer 
van de bebouwde omgeving afhankelijk, 
zodat ook hier weer sprake is van concur
rentie. 

Imkerij in Nederland 
Van nature komt de honingbij voor in 
holle bomen en rotsspleten, in lage dicht
heden en betrekkelijk kleine volken 
(Ruttner, 1988). Het houden van bijen 
om honing te oogsten is in onze omge
ving mogelijk zo'n 2000 jaar geleden door 
de Romeinen ingevoerd. Honingbijen op 
andere continenten zijn soms pas 200-
300 jaar geleden ingevoerd (Ruttner, 
1988). De oorspronkelijk voorkomende 
'Zwarte' honingbij [Apis mellifera 
melliferd) is door import van rassen uit 
Italië {A.m. ligusticd), de Balkan {A.m. car-
nica) en Kreta (A.m. iïdijwïiof'Buckfast') 
geheel verdwenen. In Nederland komen 
veelal de kruisingen tussen de verschil
lende rassen voor. 

Vroeger hadden veel agrariërs een 
bijenstal als bron van neveninkomsten. 
Nu zijn er in Nederland vrijwel alleen nog 
hobby-imkers. In Nederland worden 
ongeveer 85.000 bijenvolken gehouden 

De Texelse zandbij (Andrena 
fulvago) bezoekt het bloem-
hoofdje van Groot streepzaad 
(Crep/5 biennis) (foto: B. Brugge). 

(gegevens 1995, Ambrosiushoeve), het
geen neerkomt op 2,5 volken per km2. 
Deze volken staan vaak geclusterd in 
bijenstallen of op de stand in het dracht-
gebied. 

Voor Drenthe is bekeken hoe 
honingbijen, gehouden door geregis
treerde imkers (500), de hele provincie 
zouden kunnen bevliegen. Hierbij is reke
ning gehouden met een vliegbereik van 
3,5 km gerekend vanaf de woonplaats van 
de imkers. In vrijwel geheel Drenthe kun
nen we honingbijen aantreffen (fig. 1). 
Het aantal imkers zegt overigens niets 
over het aantal honingbijen. Per imker 
varieert het aantal (winter)volken van één 
tot tachtig en de grootte van de volken 
kan ook sterk variëren. Uit een telefoni
sche enquête blijkt dat ongeveer 60% van 
de 68 ondervraagde Drentse imkers met 
hun honingbijen naar de heide reist. 

Andere belangrijke plantensoorten 
waar honingbijen op vliegen (drachtplan-
ten) zijn: wilg. Koolzaad, Paardebloem, 
fruitbomen. Linde, klaver en Klimop. 
Door dit reizen met bijenvolken treedt er 
tijdelijk in bepaalde gebieden een enorme 
toename van het aantal honingbijen op. 
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Door veranderingen in de landbouw is 
zowel het oppervlak als het aantal soorten 
cultuurdrachtplanten veranderd. De laatste 
jaren bijvoorbeeld is de hoeveelheid Kool
zaad, een belangrijke drachtplant in het 
voorjaar, enorm verminderd. Cultuur
drachtplanten bloeien vaak kort en voor de 
periode tussen twee drachten zoeken imkers 
naar andere mogelijkheden. Vroeger speelde 
de wilde flora een belangrijke rol (zomerho-
ning) maar tegenwoordig is de dracht in de 
vrije natuur sterk afgenomen. Door overbe
mesting en chemische onkruidbestrijding 
zijn veel akkeronkruiden die als nectar en/of 
stuifmeelbron een belangrijke hinctie kun
nen vervullen in aantal achteruitgegaan. De 
imker en zijn bijen-raken steeds meer aan
gewezen op drachtgebieden als parken, tui
nen, weg- en spoorbermen, of op het klei
ner wordend aantal natuurlijke bloemrijke 
gebieden. In Nederland praat je dan al snel 
over natuurgebieden of reservaten. 

Omdat imkers met bijenvolken reizen 
naar gebieden die op dat moment produc
tief zijn, kunnen er 50 kasten of meer dicht
bij elkaar staan, zodat plaatselijk zeer grote 
aantallen honingbijen voorkomen. Een 
gemiddeld volk bevat 30.000-60.000 indi
viduen waarvan ongeveer de helft voedsel 
op bloemen verzamelt. De introductie van 
juist deze grote aantallen honingbijen in 
natuurgebieden staat ter discussie (Wester-
kamp, 1991; Kribbe, 1993; Evertz, 1993). 
Het is onbekend of er tegenwoordig juist 
meer of minder honingbijen op de beschik
bare hoeveelheid voedselplanten vliegen dan 
vroeger. Het meest genoemde argument in 
de discussie over concurrentie tussen 
honingbijen en andere bloembezoekende 
insecten is voedselconcurrentie met de 
lokale bloembezoekende insecten. Er zijn 
echter meer argumenten te bedenken voor 
of tegen plaatsing van kasten in natuur
gebieden. 

Pro en contra 
De belangrijkste argumenten die worden 
gebruikt voor of tegen het introduceren van 
honingbijen in natuurgebieden zijn gerang
schikt in tabel 1. Het besef dat de lokale 
entomofauna ook voor de bestuiving van 
cultuurgewassen een rol zou kunnen spelen 
dringt geleidelijk door (Westrich, 1990). In 
de Verenigde Staten is in een aantal gebie
den het aantal honingbijen de laatste jaren 
drastisch verminderd door een combinatie 
van ftictoren: parasitaire mijten, vroeg inval
lende winters en het grootschalig gebruik 
van pesticiden. Experts hadden een drasti
sche daling verwacht van de oogst van 

Fig. 1. Inventarisatie van imicers 
in Drenthe, oldober 1993. De 
cirl<els geven het potentiële 
vliegbereik (straal 3,5 km) van 
honingbijen vanuit de woon
plaats van de imker aan. Per 
cirkel kunnen de bijen van 
meerdere dichtbij elkaar 
wonende imkers gerekend zijn. 
De gegevens zijn verkregen met 
behulp van de secretarissen van 
alle lokale imkerverenigingen 
en de landelijke verenigingen 
V.B.B.N., A.N.I. en A.B.T.B. Naar 
schatting zijn er in Drenthe ook 
nog ongeveer 200 niet aange
sloten imkers. Deze zijn niet op 
de kaart weergegeven. 

gewassen die traditioneel door honing
bijen bestoven werden, zoals pompoenen, 
appels en cranberries. De natuur kwam te 
hulp: de bestuivingsrol van honingbijen 
werd vervuld door hommels, behangers
bijen en vele andere insectensoorten 
(PANNAInfoPubs, 1996). 

Corbet (1987) meldt dat in gevallen 
dat gedacht werd dat er onvoldoende 
honingbijen waren voor een effectieve 
bestuiving de verhoging van het aantal 
niet tot verbetering bleek te leiden. De 
werkelijke oorzaak van de slechte bestui
ving bleek te liggen in de lage bestuivings-
efficiëntie van de honingbijen bij een 
onvoldoende aanwezigheid van lokaal 
aanwezige bestuivers. Het toevoegen van 
meer honingbijen verslechterde de 
omstandigheden voor de wilde bijen 
alleen nog maar meer. 

Concvirrentie 
Veel van het onderzoek naar de mogelijke 
concurrentie van honingbijen ten 
opzichte van wilde bijen is buiten Europa 
gedaan, zodat de gegevens niet zonder 
meer voor onze omgeving van toepassing 
zijn. Sugden et al. (1996) publiceren een 
lijst met 26 onderzoeken naar dir onder
werp. In 20 gevallen komen de auteurs tot 
de conclusie dat er sprake is van concur
rentie of van waarschijnlijke concurrentie. 
In zes gevallen kon deze stelling bevestigd 
noch ontkend worden. Deze onderzoeken 
hebben ten dele betrekking op de Geafri-
kaniseerde honingbij. De invloed van deze 
bij is heel groot, doordat hierbij naast ver
dringing ook agressie een rol speelt. Bij 
een aantal van de onderzoeken was nega
tieve concurrentie niet volledig aan te 
tonen, doordat meerdere factoren mee
speelden. 

Overlap in plantkeuze en 
bestuiving? 
De honingbij als soort is een generalist; 
individuen zijn in staat vele plantensoor
ten te bezoeken, maar ze specialiseren 
zich gedurende hun voedselvlucht vaak 
op één plantensoort. D.m.v. de bijendans 
van de zoekbijen wordt de haalbijen de 
weg gewezen waar en welke plantensoort 
op dat moment het meest geschikt is. 

De overlap in voedselplantkeuze kan 
betrekking hebben op het verzamelen van 
nectar en/of stuifmeel. Directe waarne
mingen aan voedselverzamelende bijen 
geven informatie waar het de bij om te 
doen is. De overlap in voedselplantkeuze 
wordt meestal vastgesteld m.b.v. stuif-
meelanalyse van het door insecten verza
melde stuifmeel (Kribbe, 1993; Evertz, 
1993). Een aantal wilde plantensoorten 
wordt door verschillende bijensoorten 
gemeenschappelijk bezocht (Evertz, 
1993; Kaldeway & Kouwets, 1993 onge
publiceerde gegevens). Hierbij gaat het 
alleen om plantensoorten die voor stuif
meel bezocht worden. Het zegt niets over 
het feit of een bepaalde soort stuifmeel-
verzamelaar ook een goede bestuiver is. 
In sommige gevallen kunnen we zelfs 
spreken van stuifmeeldieven. 

Honingbijen zouden een positief 
effect kunnen hebben op de bestuiving 
van inheemse plantensoorten en zelfs ver
dwenen insecten kunnen vervangen. De 
betekenis van honingbijen voor de bestui
ving van wilde plantensoorten is echter 
meestal onbekend (zie echter Kwak, 
1980, tabel 1: argument a, b). De aanwe
zigheid van honingbijen op wilde plan
tensoorten is afhankelijk van de nabijheid 
van kasten, die door het reizen naar 
drachtgebieden niet permanent op 

m 



^ - j u y ^ i y iaJijuLi,, Bluf 

73 

dezelfde plaats staan (zie ook tabel 1: 
argument f) en van het aanbod van 
andere voedselplanten. Daardoor is de 
aanwezigheid van honingbijen op wilde 
plantensoorten en daarmee ook hun bete
kenis voor de bestuiving van die soorten 
moeilijk te voorspellen (Kwak, 1994). 

De effectiviteit van honingbijen als 
bestuivers wordt vaak overschat. In het 
algemeen zijn honingbijen als individu 
veel trager en minder efficiënt dan 
'natuurlijke' bestuivers (Kwak, 1980; 
Westerkamp, 1991). Wilde bijen en 
hommels zijn veelal effectiever, bijvoor
beeld in boomgaarden zoals Jacob-
Remacle (1989) aantoonde. 

Alleen grote hoeveelheden? 
Uit gegevens van bestuivingsonderzoek 
met een beperkt aantal planten (tabel 1: 
argument c) valt op dat wanneer honing
bijen op Hondstong {Cynoglossum offici-
nalè) werden waargenomen, hommels 
vrijwel afwezig waren en omgekeerd 
(ongepubliceerde gegevens de Jong & 
Klinkhamer, 1994). Ook bij experimen
ten met andere plantensoorten, zoals 
Gewone sleutelbloem (Primula vulgaris), 
Zwart-blauwe rapunzel {Phyteuma spica-
tum ssp. nigmni) en Duifkruid {Scabiosa 
columbaria) worden op de kleine groepen 
bloemen, vaak niet meer dan 100 bloe
men (of bloemhoofdjes), honingbijen 
aangetroffen. Het zal de imker niet opval
len wanneer één of enkele individuen met 
een andere kleur stuifmeel thuiskomt. 

Op de plant echter kan de aanwezigheid 
van honingbijen leiden tot het verdwij
nen van andere bezoekers, zoals wilde 
bijen, zweefvliegen en vlinders. Mogelijk 
zijn deze honingbijen zoekbijen en zul
len zij op grond van hun ervaring geen 
werksters recruteren (bijendans), maar ze 
hebben inmiddels wel de soort bezocht. 

Nectar genoeg? 
Een veel gehoord argument is dat plan
ten zoveel nectar produceren dat er altijd 
voor iedereen wel wat te halen is (tabel 
1: argument d). Plantensoorten hebben 
elk hun eigen nectarproductiepatroon 
over de dag. Ze verschillen enorm in 
volume, concentratie, suikersamenstel
ling en productiesnelheid, dus in de hoe
veelheid energie die verzameld kan wor
den. Wanneer er veel bloembezoekers 
zijn die de nectar weghalen, kan de plant 
met haar productie niet voldoen aan de 
vraag. Imkers merken dat aan de geringe 
honingopbrengst wanneer ze met een 
aantal kasten op een beperkt dracht
gebied staan. In zo'n situatie is concur
rentie tussen honingbijen onderling en 
honingbijen en wilde bijen te verwach
ten. 

Bijendichtheid 
In onderzoek naar honingbijen op de 
Drentse hei bleek dat op alle bezochte 
(7) heidevelden honingbijen voorkwa
men (fig. 2, gegevens van 1993). Ook 
wanneer er geen kasten op een heideveld 

staan, kunnen grote aantallen honing
bijen voorkomen. En wanneer kasten in 
een bepaald gebied geplaatst worden met 
de bedoeling dat de bijen op een 
bepaalde plantensoort moeten vliegen 
(meestal voor nectar), blijken de bijen 
bijvoorbeeld ook behoefte aan stuifmeel 
te hebben en dit te halen op andere soor
ten buiten het bedoelde gebied. 

Ook imkers zijn zich ervan bewust 
dat het plaatsen van veel bijenkasten 
dichtbij elkaar een lagere honing
opbrengst met zich meebrengt (tabel 1: 
argument e). In een aantal reservaten is 
daarom op verzoek van imkers een 
beperking van het aantal te plaatsen kas
ten ingesteld (Strabrechtse heide en Bar-
gerveen) (tabel 1: argimient d, zie ook 
Kuypers, 1997). 

Binnen een veld bestaat er een gra
diënt in bijendichtheid: de hoogste 
dichtheid honingbijen wordt op korte 
afstand van de kast aangetroffen (fig. 3). 
Daarbij viel op dat over het algemeen 
dichtbij de bijenkasten en op plaatsen 
waar veel honingbijen waren, weinig 
hommels en zweefvliegen foerageerden 
(zie ook fig. 2). Is het aantal honingbijen 
in een gebied erg groot dan vinden we 
deze gradiënt pas veel verder vanaf de 
kast. De aanwezigheid van een gradiënt 
in honingbijdichtheid zou kunnen bete
kenen dat andere insectensoorten in 
hetzelfde gebied nog een plekje kunnen 
vinden zonder veel honingbijen, een 
'ontsnappingsmogelijkheid'. 

Voor plaatsing van bijenvolken 

a. Honingbijen zijn in het algemeen belangrijk als bestuiver 
van inheemse plantensoorten; 

b. Honingbijen kunnen de bestuivingsfunctie van verdwe
nen insecten overnemen; 

c. Honingbijen bezoeken alleen plantensoorten die in grote 
aantallen voorkomen; plantensoorten die minder massaal 
voorkomen blijven over voor andere insectensoorten; 

d. Er is voldoende aanbod voor alle insecten, bloemen 
maken nieuwe nectar aan als er nectar venwijderd wordt; 

e. Bij voldoende aanbod aan drachtplanten verspreiden 
honingbijen zich over het drachtgebied waarbij de hoogste 
bijendichtheid dichtbij de kast wordt waargenomen; er zijn 
dan ook gebieden met minder honingbijen; 

f. Overlap in voedselplantkeuze is tijdelijk; er zijn perioden 
dat honingbijen voor bestuiving van cultuurgewassen 
gebruikt worden; 

Tegen plaatsing Trefwoorden 

Honingbijen zijn lang niet voor alle plantensoorten de meest effectieve Plantkeuze 
bestuivers; 

In Nederland komen geen plantensoorten voor die alleen door honing- Bestuiving 
bijen worden bezocht; 

Honingbijen beperken hun bezoek niet tot plantensoorten die in grote Grote hoeveelheden 
aantallen voorkomen; 

Het is onbekend of de nectarproductie de venwijdering van nectar door 
insecten kan bijhouden. Stuifmeel wordt niet opnieuw aangemaakt; 

Door het gebrek aan dracht staan er zoveel kasten bijelkaar dat er geen 
sprake meer is van een gradiënt in bijendichtheid; het gebied is verza
digd; 

Ongewenste competitie met plaatselijke bloembezoekende insecten 
(bijvoorbeeld om voedsel) kan leiden tot een vermindering van het aan
tal nakomelingen en het verdwijnen van deze insecten (b.v. wilde bijen, 
zweefvliegen en vlinders). 

Het aantal honingbijen is vaak vele malen groter dan dat van de wilde 
bijensoorten. 

Nectar genoeg 

Bijendichtheid 

Reproductie en 
verandering bijen
soortensamenstelling 

Tabel 1. Argumenten 

gebruikt in de 

discussie over de 

voor- en nadelen van 

het plaatsen van 

bijenkasten in 

natuurgebieden. 
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Fig. 2. Aantallen 
honingbijen, hommels 
en zweefvliegen op 
verschillende heidevel
den in de tweede helft 
van augustus 1993. De 
letter geeft het veld 
aan, het getal het aan
tal waargenomen leas
ten. De velden zijn van 
klein (3 ha) naar groot 
(75 ha) gerangschikt. 

Fig. 3. Het voorkomen 
van honingbijen in 
relatie tot de afstand 
van de bijenkast. Elke 
plek van opname komt 
overeen met 10 m^. 
R2=0.42534, 
sign T=0.0474. 

10 20 30 40 
afstand tot de kast (m) 

Concurrentie en de reproductie 
van bijensoorten 
Evertz (1993, 1995) beschrijft de invloed 
van de aan- of afwezigheid van honing
bijen op het voorkomen en reproductie 
van wilde bijen (tabel 1: argument f). 
Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in ter
reinen rond Aken en Keulen, dus niet ver 
van Nederland en daarom goed te verge
lijken met de Nederlandse situatie. Ten 
eerste werd de reproductie van de Luzer-
nebehangersbij {Megachile rotundatd) 
vastgesteld, waarbij de Behangersbijen op 
akkers met o.a. Boekweit, Bijenvoer of 
Luzerne konden vliegen. De Behangers
bijen bleken steeds dichtbij hun nesten 
(gebundelde rietstengels) te blijven, een 
eigenschap die bekend was en daarom 
deze bijensoort zo geschikt maakt voor 
dit experiment. Gemiddeld bleven ze bin
nen 50 meter afstand met een maximum 
van 250 meter. In aanwezigheid van 
honingbijen werden minder poppen 
voortgebracht dan bij afwezigheid van 
honingbijen. Naar de mening van Evertz 
is er sprake van een verband tussen de 
verminderde reproductie en de aanwezig
heid van honingbijen. In een ander deel
onderzoek weken de Behangersbijen uit 
naar een andere drachtplant in de omge

ving. Aangezien de Luzernebehangers-
bijen bij voorkeur dichtbij de nestgele-
genheid foerageren, is het waarschijnlijk 
dat dit gedwongen uitwijken naar een 
voedselbron op grotere afstand nadelig 
was en tot een geringere reproductie 
leidde. De grote afstand kostte de 
Behangersbijen meer tijd en energie. 

In een ander onderzoek toont 
Evertz (1993) aan dat de Heidezijdebij 
{Colletes succinctus) rond een bijenstal 
(vijf volken) verdrongen werd. Het 
onderzoek werd verricht op de Teverner 
Heide, een bosgebied met daarbinnen 
vijf heidevelden van in totaal 5,35 hec
tare, gelegen aan de Nederlandse grens 
bij Brunssum. De veldjes lagen op ver
schillende afstanden van de bijenstal. 
Hoge aantallen Heidezijdebijen gingen 
samen met lage aantallen honingbijen. 
De aantallen honingbijen namen af bij 
het toenemen van de afstand tot de 
bijenstal. Bij voldoende voedselaanbod 
en een geringe concurrentie van honing
bijen was een samengaan mogelijk. 
Evertz beschrijft dat hij tijdens 250 
waarnemingsuren nooit heeft gezien dat 
een Heidezijdebij naar een bloeiwijze 
van Struikheide vloog als er al een 
honingbij op foerageerde. Vaak nam hij 
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waar dat een Heidezijdebij een plant 
verliet op het moment dat er een honing
bij aan kwam vliegen. Bij een hoge 
honingbijdichtheid werd verder waarge
nomen dat de Zijdebijen onrustig werden, 
waardoor de effectiviteit van het voedsel-
verzamelen afnam. 

Het feit dat geen directe confrontatie 
of agressie in het veld wordt waargenomen 
leidt bij menigeen tot de conclusie dat er 
geen invloed van honingbijen op andere 
bloembezoekende insecten bestaat. Een 
directe confrontatie kan wel zo nadelig 
zijn dat het voor bloembezoekende insec
ten beter is de confrontatie te vermijden. 
Dit kan door in een ander gebied te gaan 
foerageren, hetgeen een zonering kan 
geven, of door op een andere plantensoort 
over te stappen. 

Verandering in bijensamenstelling 
Hoe moeilijk onderzoek naar mogelijke 
concurrentie in de natuur is, blijkt uit een 
ander onderzoek van Evertz (1993). 
Gedurende drie jaar zijn de bijenpopula
ties en -fauna van een kalkterrein en een 
zandgroeve gevolgd. De flora en bijen
fauna van beide gebieden waren goed 
vergelijkbaar. In het tweede jaar van het 
onderzoek zijn in de zandgroeve drie 
bijenvolken geplaatst. Honingbijen uit de 
wijdere omgeving kwamen bij het ontbre
ken van massadrachtplanten op de voed-
selplanten in het kalkterrein af Dit ging 
samen met het vrijwel geheel ontbreken 
van hooggespecialiseerde wildebijensoor
ten. De relatieve zeldzaamheid van veel 
andere soorten maakte een statistische 
bewerking niet goed mogelijk. Wel werd 
vastgesteld dat een drietal op Wilgen 
gespecialiseerde soorten een afname van 
bijna 30 tot 50% vertoonden, nadat 
honingbijen waren bijgeplaatst. Een 
belangrijke waarneming, omdat er in 
Nederland veelal vanuit gegaan wordt dat 
bij een massadracht geen concurrentie 
optreedt (Koster, 1987). 

Veldwaarnemingen op Texel 
In het tuinwallenlandschap (walletjes van 
opgestapelde plaggen) op Texel komt de 
zandbij Andrena fulvago lokaal talrijk voor. 
Recent is deze soort in Nederland verder 
alleen nog schaars in Zuid-Limburg aan
getroffen. De soort komt op Texel in 
nagenoeg het hele tuinwallengebied op de 
pleistocene gronden voor, vanaf Oost tot 
nabij Den Hoorn (Brugge in prep.). In de 
omgeving van Den Hoorn is A. fulvago, 
ondanks intensief zoeken, niet gevonden. 
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Bijenkasten op de heide 

(foto: B. Brugge). 

De voorkeursvoedselplanten Klein streep-
zaad (Crepis capillaris) en Muizenoor 
{Hieracium piloselld) komen hier wel veel 
voor. Deze soorten worden intensief 
bevlogen door honingbijen, iets wat 
elders in dit landschapstype niet in die 
mate voorkomt. Ook groefbijen {Halictus 
en Lasioglossum sp.), die elders veel op 
tuinwallen worden waargenomen, zijn bij 
Den Hoorn nauwelijks gezien. 

Concurrentie met honingbijen lijkt 
in het voorjaar ook in de Zandkuil op de 
Hoge Berg op te treden. Dit is een insec
tenreservaat, bekend om zijn graafbijen-
fauna. Sinds het terrein in 1985 door 
leden van de Nederlandse Entomologi-
sche Vereniging is opgeknapt, is de wilde 
bijenstand sterk toegenomen. Op de 
Kruipwilgen in de Zandkuil vliegen sinds 
kort ook honingbijen uit een nieuw 
geplaatste stal op zo'n 400 m afstand, 
maar tegelijkertijd is geconstateerd dat de 
laatste jaren de stand van een aantal 
vroegvliegende zand- en wespbijen 
afneemt. 

In de duinen van het Staatsbosbe-
heerreservaat De Slufter is waargenomen 
dat de aantallen bloembezoekende insec
ten drastisch afnamen, nadat hier perma
nent een klein aantal bijenvolken was 
geplaatst. Nadat deze permanente stand
plaats na enkele jaren werd opgeheven, 
herstelde de oude, soortenrijke situatie 
zich weer. De achteruitgang betrof hier 
niet alleen wilde bijen maar ook vliegen, 
vlinders (o.a. drie soorten parelmoervlin-
ders) en graafwespen. Bijenkasten werden 
hier geplaatst om de bijen op Lamsoor in 
de Slufter of op Bijenvoer in de polder te 
laten vliegen. Ook al staan deze in volle 
bloei, dan nog vliegen er tienduizenden 
bijen op Dauwbraam. De bramen zijn 
van het grootste belang voor de wilde 
bijen, waaronder de zeldzame zijdebij 
Colktes impunctipennis. 

Een vierde waarneming betreft het 
voorkomen van bijen op Kruip-, 
Geoorde- en Grauwe wilg in het voorjaar. 
Deze plantensoorten worden o.a. bevlo
gen door de Wilgenzijdebij (Colletes cuni-
cularis) en de zeldzame zandbij Andrena 
apicata ssp. batava. In het voorjaar vliegen 
honingbijen massaal en wilde bijen nau
welijks op de bloeiende wilgen. Alleen als 
de dichtheid aan honingbijen afneemt, 
komen wilde bijen ook voor. De honing

bijen zijn echter zo talrijk, dat er weinig 
plekken zonder zijn. Slechts in een deel 
van de duinen bij de Muy en in de Eier-
landse duinen is ruimte voor wilde bijen. 
Behalve de aanwezigheid van honingbijen 
is ook het weer in het voorjaar een 
geduchte factor op Texel. Alleen planten 
die niet in de wind of schaduw staan wor
den bevlogen door de wilde- of honing
bijen. Gevolg is dat het aanbod van 
geschikte drachtplanten lang niet zo groot 
is als de oppervlakte wilg doet vermoeden. 

Een gebied waar nauwelijks honing
bijen voorkomen zijn de Horspolders in 
het zuiden van Texel. De bijen- en vooral 
de graafwespenfauna is hier opvallend 
gevarieerd. Door het erg open karakter 
aan de rand van het eiland, is het gebied 
in het voorjaar minder geschikt en is het 
vooral een zomerbiotoop, waardoor vooral 
graafwespen, behangers- en zijdebijen er 
talrijk kunnen voorkomen. Recent heb
ben ook de pluimvoetbijen zich in het 
gebied gevestigd. 

Toch honingbijen in natuur
gebieden? 
Op Texel heeft Staatsbosbeheer sinds 
1994 het plaatsen van bijenvolken in de 
natuurgebieden gelimiteerd. Het plaatsen 
van bijenvolken wordt alleen toegestaan 
bij massaal bloeiende drachtplanten 
tijdens de hoofdbloei. Dit vanuit de 
gedachte dat bij een overweldigend aan
bod een volledige benutting door honing
bijen het minst waarschijnlijk is. Daar
naast worden deze drachtplanten al zolang 
benut dat de wilde fauna zich mogelijk 
hier het best op heeft aangepast of al is 
verdrongen. Op Texel gaat het hierbij om 
Struikheide, Lamsoor en Wilgenroosje. 
Vooral bij de eerste twee valt op dat op 
deze rijke dis slechts weinig insectensoor
ten afkomen. 

Eerst is bepaald wat het maximale 
effectief (voor de imkers) te plaatsen 
aantal volken per hectare van massaal 
bloeiende drachtplanten is. In de litera

tuur bleken alleen gegevens beschikbaar 
te zijn over het aantal te plaatsen volken 
nodig voor bestuiving van cultuurgewas-
sen, tot een maximum van twee kasten 
per hectare. Navraag leerde dat op de 
Strabrechtse Heide een norm was vastge
steld. Op verzoek van de imkers heeft 
Staatsbosbeheer daar een maximum van 
vier volken per zuivere hectare bloeiende 
Struikheide vastgesteld. Bij een hogere 
bezetting lopen de honingopbrengsten 
terug. 

Vervolgens is door Staatsbosbeheer 
Texel de keuze gemaakt welk deel van het 
beschikbare voedselaanbod ter beschik
king van imkers gesteld kan worden. Als 
uitgangspunt is gekozen dat minimaal 
50% ter beschikking van de wilde fauna 
moet blijven. Daarnaast wordt er vanuit 
gegaan dat de helft van de dan beschik
bare capaciteit wordt benut door volken 
die buiten het Staatsbosbeheerterrein zijn 
geplaatst. Bijen kunnen tot vijf kilometer 
vanaf de kast foerageren, in extreme 
gevallen tot 11,5 km en bovendien wor
den er heel wat volken aan de rand van de 
reservaten geplaatst. Omdat het Wilgen
roosje, vergeleken met de beide andere 
drachtplanten, intensief door insecten 
wordt bevlogen, is de hoeveelheid hier bij 
te plaatsen volken nogmaals gehalveerd. 
Er mag dus één volk per hectare Struik
heide of Lamsoor en één volk per twee 
hectare Wilgenroosje geplaatst worden. 
Recent publiceerde Kuypers (1997) richt
lijnen voor een voor de imker aanvaard
bare honingopbrengst. Voor Struikheide 
noemt hij 2 volken per hectare, een twee
maal zo hoge dichtheid als voor Texel 
wordt aangehouden. 

De omvang van de volken heeft tot 
nu toe niet ter discussie gestaan. Duide
lijk is dat dit wel moet gebeuren. Grote 
volken zijn namelijk nog efficiënter in het 
exploiteren van gebieden en bestrijken 
een groter oppervlakte. Zij sturen grotere 
aantallen 'zoekbijen' uit die de 'haalbijen' 
de weg wijzen naar de drachtplanten. 
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Conclusie 
De resultaten uit een aantal onderzoeken, 
aangevuld met veldwaarnemingen, maken 
duidelijk dat argumenten voor en tegen 
plaatsing van bijenkasten niet precies tegen 
elkaar opwegen. Er is nog veel onbekend. 
Eén ding lijkt echter waarschijnlijk: 
honingbijen kunnen voedselconcurrent 
van wilde bijen en andere bloembezoe-
kende insecten zijn. Daar wilde bijen ook 
in hun voortbestaan bedreigd worden door 
versnippering en verkleining van hun bio
toop, is het dus zaak om wilde bijen in 
natuurgebieden te beschermen tegen con
currentie door honingbijen. 

In natuurgebieden met grote concen
traties drachtplanten is tijdens de massale 
bloei hiervan een beperkt medegebruik van 
de beschikbare hoeveelheid nectar en stuif
meel acceptabel als het gaat om systemen 
waar ingrepen door de mens plaatsvinden 
(Verstoorde systemen). Een plantensoort 
als Struikheide wordt al langdurig door de 
mens voor de winning van honing benut. 
Het is van belang de standplaatsen van de 
bijenvolken te concentreren, zodat er ook 
terreindelen zijn die relatief weinig bezocht 
worden door honingbijen. Hierbij moet 
rekening gehouden worden met buiten het 
terrein geplaatste volken. 

Gezien de beperkte oppervlakte van 
de meeste natuurgebieden, is het wenselijk 
in kleinere natuurgebieden (oppervlak aan 
drachtplanten < 2 ha) geen honingbijen te 
plaatsen. Zolang wetenschappelijk onder
zoek de aanwijzingen dat honingbijen een 
negatief effect op de reproductie van wilde 
insecten hebben, niet weerlegt, past terug
houdendheid bij het toelaten van honing
bijen in natuurgebieden en dient dit 
beperkt te blijven tot de piek in de bloei
periode van massaal aanwezige drachtplan
ten. In natuurgebieden met een goede 
wilde bijenstand zullen honingbijen zoveel 
mogelijk geweerd moeten worden. 

Nader onderzoek is gewenst om her
stel van de wilde bijenfauna in natuurge
bieden te begeleiden. Het in aantal toene
men van wilde bijen vanuit een kleine 
(rest-) populatie kan heel snel verlopen en 
is te verkiezen boven het eerst laten ver
dwijnen. Naast biotoopverlies in natuur
gebieden door het dichtgroeien van nest-
plaatsen en het verdwijnen van voldoende 
drachtplanten is ook de aanwezigheid van 
honingbijen een factor die van invloed is 
op de soortenrijkdom van wilde bijen. 
Ook moet worden onderzocht wat de 
mogelijkheden zijn om rond natuurgebie
den bufferzones te hanteren. Beperking 

van de plaatsingsmogelijkheden in natuur
gebieden heeft weinig effect indien er 
ongelimiteerde plaatsing in de directe 
omgeving mogelijk is. 
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Summary 
Honeybees in nature areas? 

Results of studies of the possible competition betvveen 

honeybees and other bee species are summarized. Field 

data collected in The Netherlands are presented. Conside-

ring the number of beehives (2.5 per km^) and their flight 

range (3.5 km) honeybees can be expected to forage every-

where in The Netherlands. By the fact that beekeepers tra

vel with their hives to flower-rich areas and the presence of 

apiaries, the numbers of honeybees can be high locally and 

temporarily. Honeybees may influence the amount of food 

available (pollen and nectar) for other flower-visiting insects 

(bees, syrphid files, butterflies). Although nectar is reple-

nished by the plant, the removal of nectar by honeybees 

has its impact on the amount available for other insects. 

The decrease in the amount of food available may have an 

impact on the reproduction of wild bees and thus in the 

numbers the years after. Field data from Texel shows a 

negative relation between the presence of honeybees and 

wild bees. The introduction of honeybees in nature areas 

can only be admitted with caution. For some flower-rich 

areas (heath, dune areas) directives for the number of hives 

are given: 1 hive per hectare Calluna vulgaris or Limonium 

vulgare, 1 hive per 2 hectare Chameanerion angustifolium. 

Hives must be placed on one spot, in low density and only 

during the peak of flowering. This will result in a gradiënt 

of honeybee density, leaving some sites with only low den-

sities of honeybees. The meaning of honeybees for the pol

lination of wild plant species is unknown so it is not clear 

whether or not honeybees are able to fulfill the pollination 

role of disappeared insect species. The presence of honey

bees on wild plant species varies from year to year. This is 

due to travelling with beehives, the presence of other nec

tar and/or pollen providing plant species and temperature. 
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