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Oorzaken….

Taxonomie

• Hymenoptera - vliesvleugeligen

– Symphyta (geen wespentaille)

– Apocrita 

• Parasytica (legboor bijv. sluipwespen)

• Aculeata (angeldragers, bijv. bijen, mieren, 
limonadewespen)

Bron: “Akkernatuur” veldgids, LBI

Angeldragers

• Veel sociale 

insecten: kolonies

– 1 of meerdere 

vruchtbare 

koninginnen

– Aantal mannetjes 

(periode)

– Veel steriele 

werksters

• Bijen als enige 

100% vegetarisch

Honingbijen

• Leggen een honingvoorraad aan

• Koningin en werksters overwinteren

• Zomerbijen

– Meerdere cycli 6 wkn

– Taakverdeling oa:

• Voedsterbijen

• Poetsbijen

• Haalbijen

– Communicatie: gedrag, geur en geluid

Hommels

• Groot en behaard

• Nesten in de grond van gras en mos

• Alleen bevruchte koningin overwinterd

• Kleinere volken dan honingbijen

• Mannetjes einde zomer

• Koekoekshommels: leggen eitjes in 

hommel nesten

• Geen werksters
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Aardhommel op 
witte klaver: juni

Honingbij Wilde bijen

Groot vliegbereik Kleiner vliegbereik

Hele seizoen actief Kortere vliegperiode

Overwinteren als volk Overwinteren solo als pop

Leggen een honingvoorraad 
aan

Verzamelen geen nectar, 
meeste wel stuifmeel

Leven in een volk Leven solitair

Bouwen zelf raat Hebben nestmateriaal nodig

Honingbijen

Wilde bijen

Hommels

Osmia bicornis - Rosse 

metselbij

• Effectieve bestuiver

• Harige buik

• Vliegtijd: april-juni

• Nestelt in holtes dood 

hout

Andrena haemorrhoa –

Roodgatje 

• Zandbij

• Glanzend zwart 

achterlijf met gele 

beharing

• Vliegtijd: maart-

juli

• Nestelt in de 

bodem, los zand 
Foto: Heiko Bellmann

Sphecodes sp. - Bloedbij

• Parasitair

• Rode vlek op 

achterlijf

• Onbehaard

• Vliegtijd: april-okt
Foto: Heiko Bellmann
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Een bijvriendelijk 

boerenbedrijf

1. Drachtplanten

a) Hele seizoen

b) Variatie

c) Kwantiteit

2. Beschutting

3. Nestgelegenheid

4. Lange termijn

5. Insecticiden…
Gele kornoelje: Feb-Mrt Hazelaar: Jan-Mrt

Wilg: Apr-Mei Esdoorn: Apr-Mei

Erfbeplanting, singels

Linde: Juli

Natuurlijke plaagbeheersing
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Bloembezoek scoren in uw 

akkerrand

bloembezoeker bloem aantal turven

honingbij phacelia 1111

hommel korenbloem 1

zweefvlieg

gele 

ganzenbloem 111


