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Voorwoord

Met  deze  brochure  willen  we  ons  verdiepen  in  de  rijkdom  van  de  Aculeata 
(angeldragers).  Meer  bepaald  de  bijen,  wespen,  hommels  en  solitaire  bijen  worden 
onder de loep genomen. Voor veel  mensen één pot nat en omdat ze kunnen steken 
worden  ze  door  velen  vervloekt.  Maar  hun  (onzichtbare)  bijdrage  voor  ons  en  hun 
onmisbaarheid bijdrage binnen de natuur is voor velen onbekend. Ook de verschillen in 
levenswijzen  zijn  voor  velen  ongekend  terrein  en  dan  ook  een  openbaring  van  de 
wonderen der natuur.

1.Taxonomie

De angeldragers binnen het dierenrijk

De Aculeata (angeldragers) 
zijn een afdeling binnen de 
orde van de Hymenopteren 
(vliesvleugeligen).  Deze 
orde  heeft  zijn  naam  te 
danken aan de flinterdunne 
meestal  doorzichtige 
vleugels  die deze insecten 
hebben. Op fig. 1 is te zien 
dat een groot deel van de 
dieren  op  aarde  tot  deze 
orde  behoren.  Alle 
insecten  samen  zijn  goed 
voor  meer  dan  drie  kwart 
van de dieren op aarde.

Hymenopteren  worden 
opgedeeld  in  twee 
groepen:  de  Symphyta 
(blad-,  hout-  en 
halmwespen)  en  de 
Apocrita  (bijen,  wespen, 
mieren  en  sluipwespen).  Bij  de  Symphyta  ontbreekt  de  typische  insnoering  van  het 
achterlijf  (de  zogenaamde  wespentaille).  De  vrouwtjes  leggen  hun  eitjes  steeds  in 
planten met behulp van een legboor.

Fig. 1: Overzicht van de dierenrijkdom op onze planeet. 3/4de van  
diersoorten  behoren  tot  de  insecten.  Ook  de  hymenopteren 
(vliesvleugeligen) bevinden zich in deze groep. In Europa komen 
zo'n 11 000 soorten hymenoptera voor.



Dit is verschillend bij de Aculeata: de legboor is omgevormd tot een angel om te steken. 
Dit  wordt  aanzien  als  een  belangrijke  stap  in  de  evolutie  naar  sociaal  gedrag  bij 
insecten.  Dergelijk  efficiënt  afweersysteem  wordt  immers  bij  weinig  andere 
invertebraten waargenomen. Door de mogelijkheid om te steken kunnen ze ontsnappen 
aan hun predatoren. En die predatoren zullen onthouden hoe de gevaarlijke beesten 
eruit zien. Hiervan maken bv. de zweefvliegen dan weer handig gebruik. Zij bootsen de 
kleuren van wespen, hommels of bijen na, waardoor ook zij met rust gelaten worden 
door de predatoren.

De orde van de Hymenoptera bevat in West-Europa meer dan 11 000 soorten, waaronder 
een groot deel nuttige insecten. Spinnendoders bijvoorbeeld voederen kleine spinnetjes 
aan hun larven, rupsendoders vangen rupsen... De solitaire bijen en de hommels zorgen 
samen met de honingbij voor de bestuiving van 33% van de landbouwgewassen en 67% 
van alle plantensoorten.

Fig.  2:  Een  gedeeltelijke  classificatie  van  de  Vliesvleugeligen.  De 
verwantschap tussen de bijen, hommels en wespen wordt weergegeven.



2.Levenswijze van solitaire bijen, hommels, honingbijen en wespen.

Solitaire bijen

De solitaire bijen staan in de evolutie aan de wieg van de sociale insecten zoals de 
hommels en de honingbijen. In de solitaire bijen die de dag van vandaag voorkomen zien 
we een overgang van strikt solitaire soorten (elk vrouwtje werkt haar eigen nest af) naar 
soorten die in grote hoeveelheden samen voorkomen en nog verder naar soorten waarbij 
meerdere vrouwtjes aan eenzelfde nestgang bouwen.

Er bestaan ook heel wat solitaire wespen. Zij leven gelijkaardig aan de solitaire bijen, 
maar  zullen  geen  stuifmeel,  maar  dierlijk  materiaal  (spinnen,  rupsen...)  voor  hun 
nageslacht verzamelen.  Solitaire wespen worden niet  verder besproken aangezien ze 
niet vaak in grote aantallen voorkomen en niet snel worden opgemerkt.

Solitaire bijen zijn slechts enkele maanden actief op een jaar. In die periode gaat elk 
vrouwtje op zoek naar een geschikte nestplaats. Twee derde van de soorten graven een 
gangetje in de grond. Een derde van de solitaire bijen zoekt bestaande holten in hout, 
stengels of tussen stenen. Wanneer de nestholte gegraven of goedgekeurd is, begint het 
vrouwtje  met  een  aantal  foerageervluchten.  Daarbij  wordt  stuifmeel  verzameld  dat 
achteraan  in  de  nestholte  wordt  opgestapeld.  Wanneer  voldoende  stuifmeel  is 
verzameld, legt het vrouwtje er een eitje op. Hiervoor wordt dan een wand gebouwd 
van modder en speeksel, zodat er een cel ontstaat. Daarna wordt alles herhaald tot de 
holte volgebouwd is met cellen. De solitaire bij meet eerst de lengte van een cel en 
bouwt dan een drempel op de plek waar de volgende wand moet komen. Daarna wordt 
het stuifmeel aangevoerd en het eitje gelegd, om tot slot de drempel uit te bouwen tot 
een gesloten wand.

In  de  voorste  cellen  worden onbevruchte  eitjes  gelegd,  hieruit 
zullen de mannetjes komen. De opening vooraan wordt afgesloten 
met  een  stevige  mengeling  van  speeksel  met  modder, 
plantenmateriaal of zand, zodanig dat het broed goed beschermd 
is.  In  de  cellen  ontwikkelen  de  eitjes  zich  tot  larven  die  zich 
voeden met het stuifmeel. Zodra het stuifmeel op is spinnen de 
meeste soorten een cocon. Daarin gaan ze over van het larvaal 
stadium tot  een pop en vervolgens  tot  de  volwassen bij.  Deze 
gedaanteverwisseling  duurt  een  aantal  maanden  en  afhankelijk 
van de soort overwinteren ze als pop of reeds als volwassen bij.

In het volgend voorjaar komen dan eerst de mannelijke bijen uit het nest gekropen. 
Deze  wachten  bij  de  nestplek  tot  de  vrouwtjes  uitkomen die  dan  meteen  bevrucht 
worden. Speciaal aan deze levenswijze is dat de solitaire bijen dus nooit hun nageslacht 
zien, want de volwassen bijen sterven zodra voldoende nesten belegd zijn. Er zijn wel 
een aantal soorten waarbij de bijen twee generaties op een jaar hebben. Daarbij wordt 

Fig. 3: Nestgang van Rosse metselbij (Osmia rufa). © Deschepper Ch.

Fig. 4: De ontwikkel-
ing  van  ei,  over 
larve, tot pop.



de eerste levenscyclus snel doorlopen zodat nog een tweede cyclus kan worden aangevat 
die dan de bijen in het voorjaar zal voortbrengen. Behalve de strikt solitaire levenswijze 
bestaan  ook  nog  enkele  andere  levensvormen.  Bij  sommige  soorten  liggen  de 
nestplaatsen zodanig dicht bijeen dat het lijkt alsof het over een echt bijenvolkje gaat. 
Andere  soorten gebruiken zelfs  dezelfde  nestingang.  Maar  toch leggen  de vrouwtjes 
altijd hun eigen eitjes in een verschillende gang.

Stuifmeelverzamelaars
Bijen hebben zich erop toegelegd om stuifmeel als belangrijkste voedselbron voor hun 
broed aan te wenden. Daardoor is het voor de bijen zeer belangrijk om op een zo kort 
mogelijke tijd zoveel mogelijk stuifmeel naar het nest te kunnen brengen met zo weinig 
mogelijk energieverbruik. Dit is in de evolutie een zeer belangrijke selectiedruk geweest 
en  heeft  er  voor  gezorgd  dat  er  nu  een  aantal  bijen  voorkomen  met  verschillende 
methoden om pollen te verzamelen en te transporteren.

Kropverzamelaars
De meest primitieve vorm om stuifmeel te verzamelen is die waarbij het stuifmeel met 
nectar  wordt ingeslikt  en in  de maag naar het nest  wordt gebracht.  Hierbij  kan de 
nectar, die voor de eigen energie van de bij zorgt, niet gescheiden worden van de pollen 
die  dienen  als  voedsel  voor  de  larven.  Door  de  kleine  maaginhoud  is  het  ook  niet 
mogelijk om veel stuifmeel per keer te transporteren. Deze transportmanier is het minst 
voordelig  en  tijdens  de  evolutie  zijn  bijensoorten  ontstaan  met  speciale  beharing: 
buikverzamelaars en beenverzamelaars.

Buikverzamelaars
Tot  deze  groep  behoren  oa.  de  Bladsnijderbijen.  De  vrouwtjes 
hebben op de onderkant van het achterlijf lange haren waartussen 
heel wat stuifmeel kan verzameld worden. We spreken van een 
buikschuier. In het nest wordt het stuifmeel met de achterpoten 
losgekamd en opgestapeld.

Beenverzamelaars
Veel  bijenfamilies  hebben aangepaste beharing op de achterste 
poten om stuifmeel te transporteren. De Pluimvoetbij (Dasypoda 
plumipes)  is  daardoor  goed  te  herkennen  aan  de  zeer  sterk 
behaarde achterpoten.

Korfverzamelaars
De  grootste  specialisatie  komt  voor  bij  de  honingbij  en  de 
hommels. Zij verzamelen het stuifmeel dat vermengd wordt met 
nectar  in  speciale  pollenkorfjes  op  de  achterpoten.  Sommige 
hommelsoorten kunnen hiermee tot 60 mg pollen transporteren. 
Dit  is  ongeveer  de helft  van hun lichaamsgewicht.  Geen enkele 
solitaire bij gebruikt deze verzameltechniek.

Megachile ericetorum 
♀ met  volle  buik-
schuier.

Dasypoda  hirtipes 
graaft  met  vol-
geladen  poten  de 
nestingang  opnieuw 
open.  © Vereecken N.



Hommels

Hommels  staan een stapje hoger op de sociale ladder.  De koninginnen overwinteren 
eenzaam en alleen. Daarvoor hebben ze zich in het najaar volgestoken met voedsel en 
een dikke vetlaag aangelegd. Op een droge locatie (bv. aan de voet van een dikke boom) 
graven ze zich in en overwinteren. Vanaf februari ontsluipen deze koninginnen en gaan 
op zoek naar een geschikte nestplaats. In die periode zie je veel hommels luidruchtig 
zoemend alle holtes in de tuin inspecteren. Even later zie je dan bijna geen hommels 
meer. Dit is het moment waarop de koninginnen hun nestplaats gevonden hebben. Zij 
verzamelen in het begin zelf alle voedsel (nectar en stuifmeel). Maar ze bouwen zo snel 
mogelijk enkele cellen waaruit dan de eerste werksters komen. Deze nemen de uitbouw 
van het nest en de verzameling van voedsel voor hun rekening. De koningin kan zich dan 
gaan concentreren op het leggen van eieren.

Wanneer een mooi aantal 
werksters  aanwezig  is, 
zullen  zij  ook  wat  cellen 
gaan  bouwen  waarin 
honing  en  stuifmeel 
verzameld wordt. Dit zijn 
open potten die tussen de 
cellen  van  nieuwe 
werksters  gebouwd 
worden.  Deze  kleine 
voorraden  moeten 
perioden van slecht weer 
overbruggen.  Hommels 
zijn  wel  in  staat  om  bij 
lagere  temperaturen  en 
slechter  weer  te  vliegen 
dan  de  andere 
bijensoorten.  Maar  bij 
harde regen zullen ook zij 
binnen blijven. Doordat ze 
de  spieren  in  hun 

borststuk (die gebruikt worden om te vliegen) kunnen loskoppelen van hun vleugels, 
kunnen zij die onafhankelijk gaan bewegen en daarmee warmte generen.

Tegen de zomer kan een hommelnest tussen de 50 en de 500 hommels bevatten. Waarbij 
er  dan  ook  een  aantal  mannelijke  bijen  geboren  worden.  Ook  jonge  koninginnen 
verschijnen tegen het einde van het bijenjaar (september-oktober). Zij paren met de 
mannelijke hommels en zullen zich gaan voorbereiden op de komende winter. Tegen het 
einde van de herfst is de kolonie helemaal uitgestorven en gaan de koninginnen op zoek 
naar een overwinteringsplaats.

Hommels  verzamelen  nectar  en  stuifmeel.  Het  nectar  wordt  gewoon  in  de  maag 
getransporteerd  en  voor  het  stuifmeel  hebben  ze  op  de  achterpoot  korfjes.  Hierin 
kunnen ze heel veel pollen per keer meedragen. Je ziet ze dan ook vaak vliegen met 
opvallende gele, oranje of rode klompjes aan de achterpoten.

Fig. 5: Het nest van een Akkerhommelkolonie (Bombus pascuorum) 
© Schlecht A.



Honingbijen

Door hun honingproductie zijn de honingbijen echte huisdieren geworden. Een imker 
houdt  een  aantal  (of  veel)  bijenvolken  en  volgt  die  op.  Bijenkolonies  zouden  in  de 
natuur eventueel wel enkele jaren kunnen overleven. Maar door een grote druk (weinig 
voedselplanten,  klimatologische  omstandigheden,  ziekten  en  parasieten,  gebruik  van 
pesticiden...) is de overlevingskans erg klein geworden. Een imker kan gepast optreden 
bij problemen en zal er voor zorgen dat voldoende drachtplanten aanwezig zijn in de 
buurt van zijn bijenstand.

Honingbijen staan het hoogst op de sociale ladder. Het hele jaar door leven ze in een 
kolonie waarbij het aantal werksterbijen varieert tussen de 10.000 (winter) en 50.000 
(zomer). Na de winter houden de bijen grote schoonmaak. 
De eerste warme dagen in het voorjaar (> 10°C) gebruiken 
ze voor reinigingsvluchten. De bijen hebben immers weken 
of maanden hun uitwerpselen opgehouden omdat het te 
koud was om naar buiten te gaan. De kast is verlost van 
haar uitwerpselen en de koningin gaat opnieuw aan de leg. 
Het  stuifmeel  van  wilgen  is  hierbij  een  welgekome 
eiwitbron die als voedsel dient voor de larven. De kolonie 
zal snel aangroeien. Nectar en stuifmeel wordt verzameld 
en  opgeslagen  in  de  raten.  Het  stuifmeel  wordt  direct 
naast  het  broed  opgeslagen.  De  nectar  komt  in  de 
buitenste rand te zitten en in de raten naast of boven het 
broed. Wanneer meer en meer werksters ontstaan zal de 
koningin ook meer eitjes beginnen leggen. Het broednest 
wordt dus groter en de voorraden worden door de bijen 
telkens verhuisd.

Tegen mei is het volk voldoende groot en is er voldoende 
voorraad aanwezig om aan vermeerdering te denken. Normaal kan de koningin al haar 
werksters (dochters) in toom houden met haar feromonen. Maar wanneer het volk te 
groot wordt lukt dit niet meer. De zwermdrift start en er worden koninginnendoppen 
opgetrokken.  Hierin  wordt  een  eitje  gelegd,  voorzien  van  koninginnenbrij.  Normaal 
krijgen de larven dit enkel de eerste twee dagen te eten, maar in deze cel voorzien de 
werksters de hele tijd de koninginnenbrij. Wanneer de larve klaar is om te verpoppen 
wordt de cel gesloten. 11 dagen later zal een kersverse koningin uitkomen. Het sluiten 

Fig.  6:  Broedraam  met 
verzegeld broed in het midden 
en  stuifmeel  en  honing  er 
rond.  © Laget D.

Fig. 7: Koninginnencel opgebouwd tegen de bovenste lat van een raampje. Bij  
het  sluiten  van  de  dop,  vertrekt  de  oude  koningin  met  een  deel  van  het  
bijenvolk en gaat op zoek naar een nieuwe locatie.  © Laget D



van de cel is voor de bijen het teken om te zwermen. Een deel van de bijen verlaat de 
kast en neemt daarbij de oude koningin mee. In een grote wolk bijen trekken ze verder 
en zoeken een locatie dicht bij  de kast.  Eenmaal de koningin zich ergens neergezet 
heeft, komt de bijenwolk er rond en gaan alle bijen in een tros rond de koningin zitten. 
Na ongeveer een half uur is alles weer rustig en vliegen bijna geen bijen meer rond. Een 
aantal  werksters  gaat  dan  op  zoek  naar  een  geschikte  nestplaats  en  wanneer  die 
gevonden is zet de wolk zich weer in beweging en vestigt zich daar.

In  het  oude  volk  komt  na  11  dagen  een  nieuwe 
koningin uit die na een bruidsvlucht (waarin ze paart 
met  een  aantal  darren)  de  nieuwe  baas  van  het 
bijenvolk  wordt.  Wanneer  er  meerdere  koninginnen 
tegelijk uitkomen kunnen nog een aantal nazwermen 
gevormd worden. Waarbij elke koningin telkens met 
een deel van het volk gaat lopen.

Ondertussen gaan de bijen verder met het halen van 
honing. Er worden ook heel wat darren geboren en het 
volk begint zich al klaar te maken voor de winter. In 
augustus vindt de grote 'Darrenslacht'  plaats. Darren 
worden  niet  meer  binnengelaten  door  het  volk  en 
sterven vrij snel. In het late najaar worden de laatste 
bijtjes  geboren  en  deze  leven  veel  langer  dan  de 
zomerbijen. Enerzijds omdat ze minder hard moeten 
werken  en  anderzijds  omdat  zij  de  winter  moeten 
kunnen overleven en het volk in het voorjaar terug op 
gang trekken.

Op koude winterdagen vormen de bijen in de kast een soort bol waarbij ze steeds een 
temperatuur van 13 tot 25° proberen te handhaven. Hiervoor hebben ze voortdurend 
voedsel nodig en gebruiken dus hun honingvoorraad. De bijen aan de buitenkant, die het 
meeste afkoelen, zullen na een tijdje naar binnen kruipen en opnieuw opwarmen. Zo 
kunnen zoveel mogelijk bijen de winter overleven.

Sociale wespen

De levenscyclus van de sociale wespen lijkt het best 
op die van de hommels. Na de winter ontwaken de 
koninginnen die op zoek gaan naar  een  geschikte 
nestplaats. De kolonie wordt uitgebouwd en al snel 
zorgen  de  werksters  voor  het  verzamelen  van 
voedsel.  De  koningin  hoeft  enkel  nog  eitjes  te 
leggen.

De  structuur  van  het  nest  is  wel  veel  beter 
georganiseerd dan bij de hommels. Wespen knagen 
hout af en vermengd met hun speeksel maken ze 
een  papiermassa  waarmee  ze  een  bolvormige 
structuur  maken.  In  deze  bol  zijn  zeshoekige 
structuren  gebouwd  waarin  het  broed  kan 
ontwikkelen.  Wespen  leggen  geen  echte  voorraad 

Fig.  8:  Strokorven  worden  door 
imkers  enkel  nog  gebruikt  om 
bijenzwermen te 'scheppen'.
© Laget D.

Fig.  9:  Sociale  wespen  bouwen  een 
bolvormig  nest,  opgebouwd  uit  een 
papierachtige stof.  © TheRagens



aan.  Het  broed  wordt  gevoed met  allerlei  materiaal,  zowel  plantaardig  als  dierlijk. 
Hierdoor kunnen wespen veel vervelender zijn. Tegen het einde van de zomer gaan ze 
immers op zoek naar overrijp fruit en andere zoetigheden. En daarbij komen ze vaak in 
de nabijheid van de mens.

3.Hoe te herkennen

Het uit elkaar halen van de verschillende groepen 
lijkt voor een leek misschien vrij moeilijk, maar je 
zal  al  snel  merken  dat  dit  heel  goed  meevalt. 
Hieronder vind je de kenmerken waaraan je ze het 
gemakkelijkst  kan  herkennen.  Een  aantal 
kenmerken  waaraan  moet  voldaan  zijn  om 
überhaupt een bij of een wesp te zijn:
– vliezige doorschijnende vleugels (2 paar)
– lange antennes, ongeveer even groot of groter 

dan de kop
– twee facetogen en drie ocelli  (= puntogen op 

de bovenzijde van de kop)
– 'wespentaille':  vernauwing tussen borststuk en 

achterlijf

Wespen:

De sociale geel-zwarte wespen hebben als typische kenmerken:
Bijna geen beharing en een fel geel-zwart gekleurd achterlijf.
De facetogen hebben aan de binnenkant een inkeping.
De vleugels zijn bruin berookt en in rust toegevouwen tot een smalle strook.
Lange slanke lichaamsbouw zonder beharing.

Gedrag: In  de vlucht laten ze vaak hun achterpoten hangen,  waardoor  die duidelijk 
zichtbaar zijn.
Bij de nestingang zullen er wespen op en af vliegen. In het veld zijn de wespen op zoek 
naar voedsel en kunnen daarbij ook in de nabijheid van de mens komen.

Er komen in Vlaanderen een 15-tal soorten sociale plooivleugelwespen voor. Deze zijn 
vrij eenvoudig op naam te brengen aan de hand van visuele kenmerken. De kleur van het 
borststuk,  de  tekening  op  de  kop  en  de  kleur  van  de  antenneleden  zijn  hierbij 
belangrijk.  Onderstaande  determinatietabel  kan  gebruikt  worden  om  de  meest 
voorkomende soorten op naam te brengen.

Fig. 10: Lange antennes (1), facetogen 
(2),  drie  puntogen  (3)  en  een 
wespentaille  (4)  zijn  de  algemene 
kenmerken  voor  bijen,  hommels  en 
wespen.  © Vereecken N.



Determinatietabel Sociale Wespen

1. ● Borststuk rood(bruin) en zwart gekleurd..........................Hoornaar (Vespa crabro)
.................Grootste soort: 22-27 mm, koninginnen: 28-35 mm; nest in (boom)holten; 
.........................................................................Vroeger zeldzaam, nu sterk uitbreidend

● Borststuk geel-zwart gekleurd...................................................................................2

2. ● Uiteinde van de antennen is oranje gekleurd ipv zwart.............................................3
● De basis van de antennen is zwart gekleurd..............................................................4
● De basis van de antennen is geel gekleurd................................................................5

3. ● Antennen geheel oranje (hoogstens de eerste twee antenneleden donker van boven)
.........................................................................Franse veldwesp (Polistes dominulus)
................15-18 mm; Nest op verborgen plekjes bv. onder een dakpan; Vrij zeldzaam

● Antennen over de hele bovenzijde donker gekleurd...................................................
.................................................................................Bergveldwesp (Polistes biglumis)
................14-16 mm; Nest op verborgen plekjes bv. onder een dakpan; Vrij zeldzaam

4. ● Eerste achterlijfsegmenten met rood (kunnen bij koningin ontbreken); gezicht met
‘anker’-tekening..................................................................Rode wesp (Vespula rufa)
...........Werksters: 10-14 mm; Koninginnen: 16-20 mm; Nest ondergronds; Algemeen

● Eerste achterlijfssegment zonder rood; gezicht met ‘anker’-tekening; zie rechtse
tekening....................................................................Gewone wesp (Vespula vulgaris)
..........Werksters: 11-14 mm; Koninginnen: 16-19 mm; Nest (meestal ?) ondergronds
................................................................................................................Zeer algemeen

● Achterlijfssegment zonder rood; gezicht met 3 zwarte stipjes i.p.v. een ‘anker’-
tekening...................................................................Duitse wesp (Vespula germanica)
. . .Werksters: 12-16 mm; Koninginnen: 17-20 mm; Nest ondergronds; Zeer algemeen

5. ● Lange 'wangen': de afstand tussen de oogbasis en de kaken is lang (groter dan de
 breedte van de kaakbasis.............................................................................................6

● Korte 'wangen': de afstand tussen de oogbasis en de kaken is kort (kleiner dan de
 breedte van de kaakbasis...............................Oostenrijkse wesp (Vespula austriaca)
.............................................13-19 mm; Koekoekswesp bij de Rode wesp; Zeldzaam ?

6. ● Achterlijf zonder rode vlekken..................................................................................7

● Eerste achterlijsegment rood gekleurd. . .Noorse wesp (Dolichovespula norwegica)
....................Werksters: 11-14 mm; Koningin: 15-18 mm; Nest in kruiden en struiken
.....................................................................................................................Zeldzaam ?

7. ● Kopschild bijna geheel geel, zonder zwarte verticale tekening in het midden
...........................................................................Boswesp (Dolichovespula sylvestris)
....Werkster: 13-15 mm; Koningin: 15-19 mm; Nest in kruiden en struiken; Zeldzaam

● Kopschild met verticale zwarte tekening (soms met zijdelingse vertakkingen).......8

8. ● Borststuk met 7-vormige tekening aan de zijkant.......................................................
......................................................................Middelste wesp (Dolichovespula media)
...Werksters: 13-15 mm; Koningin: 15-19 mm; Nest in kruiden en struiken; Zeldzaam

● Borststuk zonder 7-vormige tekening. .Saksische wesp (Dolichovespula saxonica)
...............Werksters: 11-14mm; Koningin: 15-18 mm; Nest in gebouwen; Zeldzaam ?

1.1:  Hoornaar-koningin 
en werksters.

4.1: Vespula rufa

4.2: Vespula vulgaris

4.3: Vespula germanica

8.1 Dolichovespula media

8.2: Lange wangen, 
Dolichovespula saxonica



Hommels

Hommels zijn gemakkelijk te herkennen aan hun dichte beharing. Bijna geen enkele bij 
is zo behaard als de hommel en wespen zijn nauwelijks behaard. Ook het luide gezoem 
kan ze al verraden. Meestal zijn de hommels vrij groot (10 tot 20 mm). Enkel in het 
vroege voorjaar kunnen een aantal mini-hommeltjes verward worden met solitaire bijen. 
De hommels zijn dan zo klein omdat de koningin die net haar nest gestart is zo snel 
mogelijk  (en  dus  met  zo  weinig  mogelijk  voedsel)  werksters  opkweekt.  Hoe minder 
voedsel de larven krijgen, hoe kleiner ze blijven.
In België komen een dertigtal soorten hommels voor. Een aantal is enkel met sterke 
vergroting (binoculair) te determineren. Maar op basis van de kleurencombinatie zijn 
een aantal algemene soorten toch gemakkelijk op naam te brengen. (Deze sleutel heeft 
maar een klein aantal soorten opgenomen en is dan ook niet bruikbaar om hommels met 
zekerheid te determineren).

Determinatietabel vijf meest voorkomende hommels

1. ● Borststuk oranje-bruin behaard......................Akkerhommel (Bombus pascuorum)
Borststuk volledig zwart of met één of twee gele banden....................................................2

2. ● Borststuk volledig zwart, achterlijfspunt rood gekleurd
..............................................................................Steenhommel (Bombus lapidarius)

● Borststuk met gele band of banden...........................................................................3

3. ● Eén gele band vooraan op het borststuk....................................................................4

● Twee gele banden: één vooraan het borststuk en één achteraan
................................................................................Tuinhommel (Bombus hortorum)

4. ● Witte achterlijfspunt............................................Aardhommel (Bombus terrestris)

● Rode achterlijfspunt..........................................Weidehommel (Bombus pratorum)

1.1 Bombus pascuorum
      © Entomart

2.1 Bombus lapidarius
      © Vereecken N.

3.2 Bombus hortorum                  4.1 Bombus terrestris                                                      4.2 Bombus pratorum 
      © Entomart                                 © Vereecken N.                                                                 ©  van der Molen S.



Honingbijen

Er is slechts één soort honingbij in België:  Apis mellifera. Er worden wel een aantal 
verschillende rassen gekweekt:

● Westeuropese honingbij (Apis mellifera mellifera), een donkerbehaarde bij die 
oorspronkelijk in België en Nederland voorkwam. De koningin van deze bij legt tot 
laat in het seizoen eitjes. Ze zijn goed aangepast aan ons klimaat en werken zeer 
efficiënt om elke voedselbron goed te benutten. Het nadeel aan deze ondersoort 
is dat het zeer zwermlustige bijen zijn. Vanwege de donkere kleur wordt ze ook 
de Zwarte Bije genoemd.

● Italiaanse  honingbij  (Apis  mellifera  ligustica).  Deze  bij  heeft  geel-oranje 
gekleurde banden aan de basis van het achterlijf en is daardoor gemakkelijk te 
herkennen. Deze bijen vertonen een geringe zwermlust en hebben een opvallende 
reinheid. Het nadeel is dat deze bij niet zo goed tegen ons klimaat kan.

● Carnica-bij of Sloveense bij (Apis mellifera carnica). De carnicabij heeft vooral de 
laatste jaren veel opgang gemaakt omdat er veel goede eigenschappen in dit ras 
verzameld zijn. Ze zijn zeer zachtaardig en hebben een lage zwermdrang. De 
bijen zijn grijsbehaard terwijl de koningin vaak een leerachtige kleur heeft.

● De buckfastbij. De buckfastbij is een echt gekweekt ras. Ze werd uit de Italiaanse 
honingbij en in Engeland voorkomende soorten gekweekt door de bekende imker 
broeder Adam. Door langdurig selectie en doortelen kwam broeder Adam tot een 
uitstekend ras met goede eigenschappen: een goede haaldrift, zwermtraagheid, 
zachtaardigheid en ziektebestendig.

De verschillende rassen worden onderscheiden door naar de aders  op de vleugels  te 
kijken  en  de  zogenaamde cubitaalindex  te  berekenen.  Alle  honingbijen  zijn  van  de 
andere  solitaire  bijen  en  de  hommels  te  onderscheiden  door  de  lange  cubitaalader 
(bovenste cel aan het uiteinde van de voorvleugel). Deze is zes maal langer dan breed, 
terwijl die bij andere bijen slecht drie keer zo lang is.

Een aantal imkers houdt raszuivere bijen en kweekt daarvoor zijn koninginnen zelf of 
laat  stamboekkoninginnen  overkomen  van  speciale  bevruchtingsstations.  Dit  zijn 
geïsoleerde plaatsen waar enkel één bepaald ras gekweekt wordt. Een ander deel van de 
imkers laat zijn bijen gewoon kruisen en bekomt een zogenaamd straatras. Alle rassen 
kunnen immers perfect met elkaar kruisen en een koningin paart met een zestal darren 
tijdens haar bruidsvlucht. De nakomelingen zullen dus niet meer raszuiver zijn, maar 
een mengeling van alle rassen.

Fig.  11:  De  voorvleugel  van  een  honingbij.  De  radiaalcel  is  zes  
maal zo lang als breed.



Solitaire bijen

Doordat  er  meer  dan  300  soorten  solitaire  bijen  in  België  voorkomen,  met  zeer 
gevarieerde kenmerken is het zeer moeilijk om deze groep met een aantal specifieke 
kenmerken te omschrijven. Een aantal soorten zijn sterk behaard (net zo behaard als de 
hommels), een aantal soorten heeft totaal geen beharing. Een aantal soorten is volledig 
zwart, andere hebben dan weer een wespentekening. De kleinste zijn 4 mm, de grootste 
tot 2 cm.

Als je een bij-achtige hebt en ze voldoet niet aan de kenmerken voor een wesp, een 
hommel of een honingbij, dan is het waarschijnlijk een solitaire bij.
Soms zijn  de vrouwtjes  te herkennen aan hun pollenverzamelapparaat.  Hommels  en 
honingbijen vormen immers echte klompjes van pollen (vermengd met wat nectar) die 
ze op hun achterpoten meedragen. De meeste solitaire bijen hebben speciale langere 
haren voor deze functie.
De  Zandbijen  (Andrena)  hebben  een  borstelachtige  beharing  in  de  oksel  van  hun 
achterpoot.  Behangersbijen,  Metselbijen  en  Wolbijen  hebben  een  buikschuier:  lange 
haren  op  de onderkant  van  het  achterlijf.  En  andere  groepen  hebben dik  behaarde 
dijbenen waarin ze stuifmeel verzamelen.

Zweefvliegen

Omwille  van  hun  kleurenpatroon  moet  deze  diergroep  hier  toch  ook  even  vermeld 
worden. Ze behoren helemaal niet tot de Angeldragers en zijn volstrekt ongevaarlijk. 
Maar  door  hun  kleur  en  uiterlijk,  dat  doet  denken  aan  wespen,  hommels  of  bijen, 
worden ze door veel mensen niet herkend als zweefvlieg. Dit is net wat die beestjes 
willen: niet herkend worden als ongevaarlijk en zo gespaard blijven van predatoren.

Het  grootste  verschil  in  uiterlijk 
zijn  de  antennes.  Zweefvliegen 
hebben  korte,  knotsvormige 
antennes.  De  facetogen  bij  de 
mannetjes raken elkaar. Ze hebben 
maar één paar vleugels.
Zeker  in  het  gedrag  zijn  ze 
herkenbaar.  Deze insecten  zweven 
immers  en  kunnen  minuten  lang 
onbeweeglijk  in  de  lucht  blijven 
hangen.  Wespen  en  bijen  zullen 
snel van de ene plek naar de andere 
vliegen,  maar zweefvliegen blijven 
vaak lange tijd op dezelfde  plaats 
hangen.

Fig.  12:  Zweefvlieg:  één  paar  vleugels  en  korte 
antennes.   © Desjarlais J.



Overzichtstabel met eenvoudige kenmerken van Honingbijen, Hommels en Wespen.

Honingbijen Hommels Wespen

Bouw slank gebouwd fors gebouwd slank, wespentaille duidelijk

Kleur bruin-zwart 
gekleurd

zwart met gekleurde 
banden, of volledig 
gekleurd

geel-zwart patroon

Beharing licht behaard sterk behaard nauwelijks behaard

Winter overwinteren in 
kolonie

koningin overwintert 
alleen

koningin overwintert alleen

Koloniegrootte 10000 tot 60000 tientallen tot honderden duizenden

4.Het nut en de last van deze diersoorten

Bijen en hommels zorgen door hun veelvuldig bloembezoek voor een belangrijk deel van 
de  bestuiving  van  de  planten.  33%  van  de  landbouwgewassen  en  67%  van  alle 
plantensoorten zijn afhankelijk van bijen voor hun voortbestaan. Géén bestuiving zorgt 
voor het verdwijnen van deze planten, een ondermaatse bestuiving zorgt voor slechte 
vruchtzetting.  Dit  is  bijvoorbeeld  duidelijk  te  zien  bij  appels.  Indien  de  bloemen 
onvoldoende bestoven zijn, vormen zich minder pitjes in de appel en krijgt de appel 
geen mooie ronde vorm.

Wespen gaan op zoek naar andere insekten, rupsen, spinnetjes... om hun larven mee te 
voeden.  Wespen houden dus de hoeveelheid  ongedierte laag.  Waardoor  bijvoorbeeld 
minder schade door rupsen zal optreden.

Wespen gaan echter ook op zoek naar zoetigheid en komen daarbij vaak in de buurt van 
mensen. Dit is voor velen hinderlijk en het wordt gevaarlijk als wespen bijvoorbeeld in 
limonade terechtkomen.

Hommels en een aantal wespensoorten gaan op zoek naar holtes om hun nest in uit te 
bouwen. Daarbij kan het zijn dat de ruimte te klein wordt en ze verder gaan knagen om 
het nest te kunnen uitbreiden. Bijvoorbeeld in de isolatie tussen muren kan dit voor 
problemen zorgen.

Alle vliesvleugeligen (Hymenopteren) zijn beschermd door het Koninklijk besluit van 22 
september  1980  aangaande  beschermde diersoorten.  In  principe  is  verdelgen  dus  in 
strijd  met  de  wet.  Enkel  voor  wespen  wordt  een  uitzondering  gemaakt.  En  in 
uitzonderlijke gevallen is het ook nodig om bijen of hommelnesten weg te halen of te 
vernietigen. Dit kan echter enkel en alleen als er direct gevaar voor de mensen dreigt.



5.Wat te doen bij steken, allergische reactie...
De  vrouwtjes  van  hommels,  bijen  en  wespen  hebben  allen  de  mogelijkheid  om  te 
steken. Maar toch is er een groot verschil in de manier waarop ze steken en het gif dat 
ze daarbij inspuiten. Het gif van de bijen is bijvoorbeeld sterk verschillend van dat van 
de wespen. Zo kan het zijn dat een bepaalde persoon allergisch reageert op bijensteken, 
maar normaal reageert op wespensteken. Dit komt omdat de allergische reactie gebeurt 
op  basis  van  gifcomponenten  die  wel  aanwezig  zijn  in  het  bijengif,  maar  niet  in 
wespengif. Ook het omgekeerde is mogelijk natuurlijk.

Ook de reactie op het gif is sterk afhankelijk van persoon tot persoon. Bij bijna iedereen 
zal er een lokale zwelling optreden met jeuk die enkele dagen blijft. Maar bij 0,8 tot 5 % 
van de bevolking treden heftige algemene reacties op na een insectensteek. Deze groep 
mensen moeten uiterst voorzichtig zijn, aangezien een volgende steek fataal zou kunnen 
zijn.

Een overzicht van het steekgedrag:

Solitaire  bijen  en  hommels:  Deze zullen  bijna  nooit  steken.  Ook  niet  als  je  in  de 
nabijheid  van  het  nest  komt.  Ze  zullen  eerder  vluchten  dan  steken.  Enkel  bij 
verplettering of doodsbedreiging zullen ze steken. Meerdere steken zijn mogelijk en het 
beestje sterft niet van de steek.

Honingbijen:  Wachters  bewaken  de  nestingang  en  zullen  bij  dreiging  hun  nest 
verdedigen.  Hun duur  verdiende honingvoorraad en de kwetsbare koningin  willen  ze 
immers niet zomaar kwijt geraken. Enkel bij bedreiging zullen honingbijen steken. Of als 
ze bijvoorbeeld vast komen te zitten in je haar...
Er  is  een groot  verschil  in  steeklustigheid  tussen de verschillende  rassen.  Ook twee 
volken die vlak naast elkaar staan kunnen heel anders reageren op de nabijheid van 
mensen.  Een imker  kent  zijn  bijen  meestal  wel  een  beetje,  maar  bij  een vreemde 
zwerm is het in het begin toch wat uitkijken naar het steekgedrag van de bijen. Ook de 
weersomstandigheden zijn  belangrijk.  Warm zonnig  weer  is  het  minst  gevaarlijk,  bij 
regenachtig koud weer zullen bijen sneller steken.

De angel is voorzien van weerhaken en blijft daardoor in de huid steken. Honingbijen 
kunnen maar één keer steken en gaan daarna dood. De achterblijvende angel geeft een 
feromoon vrij wat de andere bijen het signaal geeft om op dezelfde plek te steken.

Bijen in een bijenzwerm hebben zich volgezogen met honing. Hierdoor wordt de angel 
gedeeltelijk geblokkeerd en is  het voor hen moeilijker  om te steken. Ook zijn ze in 
dergelijke situatie niet in de stemming om te steken. Ze zijn op zoek naar een nieuwe 
thuis en zullen al hun energie daarin steken. Het is dus relatief veilig om in de nabijheid 
van een bijenzwerm te komen. (Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat de kans op een 
steek nihil is!).

Wespen:  Deze  kunnen  agressiever  zijn  en  ook  vervelender.  Hun  angel  heeft  geen 
weerhaken  en  zij  kunnen  dus  meerdere  keren  steken.  Het  gif  is  wel  minder 
geconcentreerd dan dit van bijen.



Een overzicht van de (allergische) reacties:

Lokale reacties: Na een eerste steek treedt er bij bijna alle mensen een plaatselijke 
huidreactie op. Bij enkele uitzonderingen zal geen reactie optreden. Na de eerste steek 
zijn  mensen  “gesensibiliseerd”  voor  gifcomponenten.  Dit  wil  zeggen  dat  antistoffen 
aangemaakt zijn en zich in het bloed bevinden. Dit is meestal van tijdelijke aard en na 
verloop van tijd verdwijnen die antistoffen weer of nemen sterk af.

Bij  herhaalde  steken  van  dezelfde  insectensoort  zal  bij  de  meeste  mensen  een 
plaatselijke huidreactie optreden. Dit kan gaan van jeuk tot sterke lokale zwelling. Na 
langdurige blootstelling aan steken (bv. een imker) kan soms een fase van anergie (niet 
reageren op de steken) optreden.
De plaatselijke  reacties  zijn  hinderlijk,  maar  meestal  niet  gevaarlijk.  Maar  wanneer 
iemand in de tong of de keel gestoken wordt, kan er ter plaatse een sterke zwelling 
optreden die levensbedreigend kan zijn.

Systemische reacties: Dit zijn heftige reacties die optreden en zich niet beperken tot 
de plaats waar effectief gestoken is. De symptomen zijn: jeuk over het ganse lichaam, 
rood worden, netelroos,  duizeligheid  met of  zonder bloeddrukdaling,  kortademigheid 
door  opzwellen  van de keel  of  door vernauwing van de onderste luchtwegen,  acute 
niesbuien,  braken en diarree.  Deze symptomen kunnen samen optreden waarbij  het 
gevaar op een anafylactische shock bestaat.

Bij een anafylactische shock verwijden de bloedvaten en worden deze meer permeabel, 
waardoor er bloed doorheen de wand in de omliggende weefsels terechtkomt. Het hele 
cardio-vasculaire  systeem wordt  verzwakt  en  bewusteloosheid  zal  intreden  met  een 
uiteindelijke hartstilstand. Een anafylactisch shock kan ook optreden door plots contact 
met koud water, als allergische reactie op voedsel (bv. pindanoten, mosselen, melk)... 
0,03  tot  0,5  sterfgevallen  per  miljoen  inwoners  per  jaar  zijn  te  wijten  aan  een 
dergelijke  reactie  ten  gevolge  van  een  insektensteek.  In  België  sterven  er  per  jaar 
gemiddeld 5 mensen ten gevolge van een insectensteek.  Daarbij  liggen wespen veel 
vaker aan de oorzaak dan de bijen. Mannen zijn ook meer het slachtoffer dan vrouwen 
en oudere mensen zijn extra kwetsbaar.

In  het  gif  zijn  eiwitten  aanwezig  waartegen  sommige  mensen  antistoffen  zullen 
aanmaken die een tijd in het bloed aanwezig blijven. Bij  een volgende steek zullen 
zullen deze antistoffen reageren met het gif. Dit zorgt voor een veel heviger reactie.
Deze overgevoeligheidsreacties treden bij 0,5 tot 1% van de bevolking op.

Vergiftiging: Het gif is toxisch en kan voor celbeschadiging zorgen. Het is slechts bij 
zeer grote hoeveelheden dat dit fataal kan worden. Er zijn meer dan vijfhonderd steken 
tezamen nodig om een gifdosis op te leveren die dodelijk kan zijn. Dit is het geval voor 
wespen,  bijen, hommels  en hoornaars.  Het verhaal  dat  één steek van een hoornaar 
dodelijk zou zijn is dus niet waar! Ook hier zijn 500 à 1000 steken nodig. En hun nesten 
zijn vaak veel kleiner, waardoor een dergelijk groot aantal steken onwaarschijnlijk is. 
Bij  een  vergiftiging  wordt  het  weefsel  afgebroken,  scheiden  de  spieren 
afbraakproducten uit en zullen de nieren het uiteindelijk begeven, waardoor algemene 
vergiftiging optreedt.



Een overzicht van de behandelingen:

Als  er  een  angel  is  achtergebleven  (bij  bijensteken)  dan  is  het  goed  deze  zo  snel 
mogelijk te verwijderen. Krab hiervoor met de nagel de angel uit de huid.

Lokale  reacties:  Jeuk,  pijn  en  lokale  zwelling  worden  het  best  bestreden  met 
plaatselijke afkoeling: ijs of een koud kompres. Krabben als gevolg van de jeuk moet 
vermeden worden omdat hierdoor secundaire infecties kunnen optreden. De steek moet 
worden ontsmet omwille van dezelfde reden.

Systemische reacties: Wanneer iemand hevig reageert is het belangrijk deze persoon te 
blijven observeren. Naast bovenvermelde maatregelen moet je een knevel aanbrengen 
boven de steek zodat het gif niet over het hele lichaam getransporteerd wordt.

Bij klachten en verschijnselen van anafylaxis is snel ingrijpen geboden. Onmiddellijk een 
arts waarschuwen en het toedienen van adrenaline zijn de stappen die zo snel mogelijk 
moeten ondernomen worden. Adrenaline heeft een snelle werking tegen de vernauwing 
van  de  luchtwegen  en  ondersteunt  het  hartvaatweefsel.  Vooral  de  bloeddrukdaling 
wordt tegengegaan en de hartfunctie wordt ondersteund. Doordat bloed uit de aderen 
stroomt in het lichaamsweefsel is het goed om de persoon met de benen omhoog neer te 
leggen. Zo kan het bloed uit de benen terugstromen naar het hart en de hersenen, zodat 
deze kunnen blijven functioneren. Ook zuurstof geven is zeker zinvol.
Wanneer bewusteloosheid optreedt en vervolgens hartstilstand moet men reanimeren en 
kunstmatige ademhaling toe te passen. Hiervoor is het nodig om van in het begin de 
persoon nauwlettend in de gaten te houden en het bewustzijn te blijven controleren 
alsook de hartpuls te blijven voelen.

Het toedienen van de adrenaline kan het best met behulp van de Epi-pen. Hierin zit een 
voldoende  dosis  en  de  spuit  kan  doorheen  de  kleren  worden  gestoken  tot  in  het 
spierweefsel. De beste plaatsen om de spuit te geven zijn bovenarm en dijen, omdat 
daar  veel  spieren  en weinig  vet  aanwezig  zijn.  Zo  komt de adrenaline  direct  in  de 
bloedbaan terecht.

Indien  na  een  adequate  behandeling  van  de  anafylactische  reactie  een  snelle 
recuperatie optreedt, dan is  de kans op een late vervolgreactie (een zgn. bifasische 
anafylaxis) gering en hoeven deze patiënten doorgaans niet verder klinisch bewaakt te 
worden.  Patiënten  met  risicofactoren  zoals  het  vertraagd  optreden  van  de  initiële 
anafylaxis verschijnselen (pas na 30 minuten), het gebruik van β-blokkers, mastocytosis 
en/of  overige  ernstige  onderliggende  interne  aandoeningen  danwel  psychosociale 
risicofactoren komen wel in aanmerking voor klinische observatie. Patiënten die weten 
dat  ze  een  verhoogd  anafylaxisrisico  hebben,  kunnen  zichzelf  bij  een  onverhoopte 
herhalingsreactie adrenaline toedienen middels een auto-injector.

Immunotherapie:
Personen die anafylactische reacties vertonen op het gif van een bepaald insect kunnen 
hiertegen een immunotherapie ondergaan. Naast het vermijden van de insectensteken 
biedt dit een goede manier om allergische reactisch te vermijden. De therapie duurt wel 
4 à 5 jaar!

Het is een soort vaccinatiekuur met gezuiverd insectengif die een situatie van klinische 
tolerantie voor het insectengif creëert. Tijdens de kuur wordt gezuiverd en verdund gif 
toegediend.  In  de instelfase wordt de concentratie verhoogd en in een tweede fase 



wordt  deze  concentratie  behouden  (onderhoudsfase).  Uit  follow-up  onderzoek  is 
gebleken dat een behandelingsduur van vier tot vijf jaar meestal voldoende is, zelfs als 
er bij evaluatie- onderzoek nog een restsensibilisatie aantoonbaar is. Wanneer er na ten 
minste drie jaar immunotherapie geen gifsensibilisatie meer aantoonbaar is, dan is dit 
een reden om te stoppen. In sommige gevallen zoals bij imkers met een bijengifallergie 
wordt een meer langdurige onderhoudsfase geadviseerd. De diagnostiek en de instelfase 
vinden in gespecialiseerde centra plaats, de onderhoudsfase blijkt dermate veilig dat dit 
bij de huisarts plaatsvindt.

Hoe te voorkomen:
Wees gerust: hommels en bijen willen niet steken en zullen dit alleen in uitzonderlijke 
omstandigheden doen. Ook wespen hebben niet als levensdoel om mensen te ambeteren 
en te steken. Maar doordat zij  vaak in de nabijheid van mensen op zoek gaan naar 
voedsel (vooral in de nazomer), komen we er sneller mee in contact en is een steek ook 
sneller gebeurd.

Bijen en hommels hebben niet de intentie om te steken, ze zullen dit echter doen in 
bedreigende situaties of als je te dicht bij de nestingang komt. Daarom is het belangrijk 
niet te dicht te naderen bij nesten (noch van bijen, noch van wespen).

Bijen en wespen zien trage bewegingen bijna niet, terwijl ze snel bewegende objecten 
wel goed kunnen volgen. Daarom is het belangrijk niet te slaan naar een bij. Enerzijds 
maak  je  ze  daardoor  agressief,  maar  anderzijds  maak  je  jezelf  zichtbaar  als  een 
steekbaar object. Als je stil blijft staan, weten de bijen of wespen niet waar ze kunnen 
of zouden moeten steken.

Waar te testen of je allergisch bent?
In  ziekenhuizen  kan  je  je  laten  testen  of  je  allergisch  reageert  op  bijen-  of 
wespensteken. Met een allergiehuidtest (priktest) weet je na anderhalf uur de uitslag 
van het onderzoek. Je kan voor wespen en bijen afzonderlijk laten testen. Maar dit kan 
ook op hetzelfde moment gebeuren.

Ook een desensibilisatie kan daar worden uitgevoerd. Dit is een behandeling van vijf jaar 
waarbij  een  immuniteit  tegenover  het  gif  (of  van  bijen  of  van  wespen)  wordt 
opgebouwd.

De behandeling gebeurt bij de dienst Pneumologie. Wanneer je een afspraak maakt kan 
je die best vroeg in de voormiddag of vroeg in de namiddag maken, aangezien de test 
anderhalf uur duurt en er voldoende tijd nodig is. Vermeld er ook zeker telkens bij wat 
je wil testen (bijen- of wespengif).



6.Hoe kan je best reageren op een telefoon met de vraag "ik heb 
wespen en die moeten weg!"

Eerst en vooral moet je nagaan om welke diergroep het exact gaat. Voor veel mensen is 
alles wat zoemt of fel gekleurd is een wesp. Om onnodig werk te besparen is het van 
groot belang om, alvorens uit te rukken, goed te weten om welke beestjes het gaat. In 
veel gevallen zal het zelfs niet nodig zijn om ter plaatse te gaan.
Een goed telefoongesprek is  dus heel belangrijk. Daarin is  het belangrijk om van de 
mensen te weten te komen om welke diersoort het juist gaat, zonder dat ze er zelf de 
juiste naam op kunnen plakken. Stel gericht vragen, maar geef ze zelf niet het antwoord 
in de mond.

De vragen die je moet stellen om te weten te komen over wat het gaat:

1. Hoeveel 'beesten' vliegen er op en af (per minuut)?
a) Een paar
Het  gaat  al  zeker  niet  over  een  groot  bijenvolk  of  grote  wespenkolonie. 
Waarschijnlijk zijn het solitaire bijen of hommels.
=> vraag 2
b) Tientallen of honderden
Waarschijnlijk een bijenvolk of wespennest. Maar ook een kolonie solitaire bijen 
kan met velen zijn.
=> vraag 2

2. Hoe ziet de nestingang er uit?
a) Eén opening (Holte in de muur, onder dakpannen, in de grond...)
Wespen, honingbijen of hommels. Alleszins een sociaal insect waarbij de nestingang 
leidt  tot  de nestruimte.  Wespen en hommels  kunnen zowel  boven als  onder de 
grond nestelen. Honingbijen zullen enkel boven de grond een holte zoeken.
=> vraag 3
b) Een aantal openingen dicht bij elkaar, waarbij de openingen in dezelfde ruimte 
uitmonden.
Idem a
=> vraag 3
c) Verschillende holtes die enkele tot tientallen centimeter van elkaar verwijderd 
liggen.
=> Solitaire bijen. De holtes zijn nauwelijks groter dan de beestjes zelf.
d) Geen nestingang. Alle beesten hangen samen (rond een tak, tegen een muur...)
=> Een zwerm honingbijen.

3. Hoe zien de beestjes er uit? Behaard of niet?
a) Sterk behaard
Solitaire bijen of hommels.
=> Hommels: één nestingang. Zeer sterk behaard, groter dan 1 cm.
=> Solitaire bijen: verschillende nestgangen. Soms behaard en meestal kleiner dan 1 
cm.
b) Niet behaard (of zeer weinig)
Wespen of honingbijen
=> Wespen: geel en zwart
=> Bijen: bruin



Naast deze vragen kan je ook aan de hand van het seizoen al weten welke soort het zal 
zijn. Of zeker niet zal zijn.
Een aantal solitaire bijensoorten zijn reeds vroeg op het jaar (maart-april) zeer actief en 
op sommige plaatsen talrijk aanwezig. Hier kan men verkeerdelijk denken dat het om 
een kolonie gaat. Typische meldingen in maart en april zijn zandbijen die in een pad of 
in de voegen van een voetpad nestelen. Of metselbijen die holtes in oude muren, in 
vensters... zullen opzoeken.
Doordat het nog vroeg op het bijenseizoen is,  zijn de mensen nog niet gewend aan 
zoveel insecten en vrezen ze meteen een wespennest te hebben.

Hommels overwinteren individueel en de koningin gaat in het voorjaar op zoek naar een 
nestplek. Het zal dus even duren vooralleer  de kolonie opgebouwd is en er constant 
hommels op en af vliegen aan de nestingang. Het is pas op dit moment dat de nesten 
worden opgemerkt. Maar dat zal dus pas vanaf half april zijn. Later op het jaar kunnen 
er nog wel nieuwe nesten worden opgemerkt, maar de meest opvallende zullen reeds 
eerder zijn gemeld.

Wespen  hebben  een  gelijkaardige  kolonie-opbouw en  zullen  dus  ook  pas  vanaf  april 
worden opgemerkt. Al kunnen de grote koninginnen die na de winter ontwaken ook zeer 
indrukwekkend zijn en opgemerkt worden.

Bijenzwermen zullen  slechts  in  de  maanden  mei,  juni  en  juli  voorkomen.  Dit  is  de 
periode waarin bijenvolken zich gaan vermeerderen en er dus zwermen komen. Vooral 
warme en zonnige dagen worden uitgekozen door een volk om te gaan zwermen.

Eénmaal je duidelijk weet over welke soort het gaat, kan je gepast optreden:
● solitaire bijen: uitleggen dat deze bijen helemaal geen kwaad kunnen, dat ze van 

groot belang zijn voor bestuiving en dat ze geen schade aanrichten. Dat ze niet 
mogen  verdelgd  worden  en  dat  ze  binnen  enkele  weken  allemaal  verdwenen 
zullen zijn.

● hommels:  uitleggen  dat  deze bijen  helemaal  geen  kwaad kunnen,  dat  ze van 
groot belang zijn voor bestuiving en dat ze geen schade aanrichten en dat ze niet 
mogen verdelgd worden. Bij nesten in de grond kan je de nestingang afzetten met 
een klein stukje omheining zodat kinderen niet in de buurt kunnen komen.

Fig.  15:  Het  aantal  oproepen  voor  hinderlijke  insecten  varieert  doorheen  het  jaar.  Ook  de 
insecten die de oorzaak zijn variëren.  Zo zullen in het vroege voorjaar  de solitaire  bijen de  
meeste  oproepen uitmaken.  Honingbijen  zullen  enkel  tijdens  de  zwermmaanden  (mei-juni)  tot  
oproepen bij de brandweer leiden. En wespen de hele zomer door.



● honingbijen (zwerm of nest): contact opnemen met een plaatselijke imker of zelf 
de zwerm scheppen.

● wespen: Indien ze een gevaar vormen of hinderlijk zijn: verdelgen.

7.Het scheppen van bijenzwermen
Onze bijen hebben het moeilijk.  Parasieten zoals  de Varroa-mijt,  vervuiling  van het 
milieu  en  gebruik  van  pesticiden,  een  tekort  aan  voedselbronnen,  klimatologische 
veranderingen...  waarschijnlijk  zijn  zij  (deel  van)  de  oorzaken  voor  de  grote 
bijensterftes die we de afgelopen jaren waargenomen hebben bij heel wat imkers. Dit 
zorgt ervoor dat bijen iets kostbaar geworden zijn en bijenzwermen dus zeer geliefd 
door imkers.  Daarom is  het van belang om bijenzwermen te scheppen en er  imkers 
gelukkig mee te maken.

In de praktijk doet de brandweer beroep op een imker om bijenzwermen te nemen. 
Maar het is goed dat de brandweerlui die de imker bijstaan weten hoe een zwerm moet 
worden  gepakt.  En  misschien  kan  in  de  toekomst  een  systeem  uitgedacht  worden 
waarbij de brandweer zelf de zwerm neemt (als ze dan toch in de buurt zijn) en dat 
vervolgens een imker die zwerm komt ophalen.

Hoe ga je nu te werk? Een ideale zwerm hangt één à twee meter boven de grond aan 
een dun takje en mooi geconcentreerd. Vaak zullen zwermen hoger hangen, niet aan 
een tak, maar aan een vast  object  of  zich in  een holte of  moeilijk  bereikbare plek 
bevinden.

De voorbereiding is alleszins hetzelfde:
Trek beschermende kledij aan (kapruin, handschoenen, dichte schoenen of laarzen en 
een lange stevige broek)
– plaats een plank op de grond, in de nabijheid van de hangende zwerm
– leg op de plank een doek die je later rond de korf kan wikkelen en dicht maken
– leg daar een baksteen op

Het scheppen van de zwerm:
– hou de strokorf vlak onder de zwerm of zodat de zwerm reeds deels in de korf hangt. 

Doe dit voorzichtig, zonder de bijen op te schrikken.
– Hou met één hand de korf vast en schud met de andere hand een paar keer aan de 

twijg. Doe dit plots en krachtig, zodat de bijen in de korf vallen. Wees daarbij op je 
hoede voor het plotse gewicht dat in de korf terecht komt! Dit kan oplopen tot een 
tiental kilogram!

– Als het grootste deel van de bijen in de korf zit ga je behoedzaam naar klaargelegde 
plank. Draai zeer langzaam de korf om. Als je dit langzaam doet, zullen de bijen in 
een massa over elkaar rollen maar niet gaan opvliegen. Plaats de korf rustig op de 
plank en zodanig dat de rand ook deels op de baksteen staat.

– De bijen zullen eerst massaal uit de korf komen, maar al snel rechtsomkeer maken 
en terug in de korf gaan. Waarbij ze sterk met de vleugels wapperen en een geur 
verspreiden die ook de andere zwermbijen naar de korf zal lokken. Als je alles een 
tijdje laat staan zullen alle bijen zich in de korf bevinden. Zij aanzien dit als hun 
nieuwe woonst.



De afwerking:
– De bijen moeten nog in hun definitieve kast op hun uiteindelijke locatie geraken. 

Wacht daarvoor tot 's avonds, wanneer de bijen bijna niet meer vliegen.
– Haal de baksteen rustig vanonder de korf.
– Sluit de doek rond de korf goed af (bijendicht) en transporteer de korf naar haar 

bestemming.
– Open de kast waarin de bijen moeten komen en verwijder alle raampjes behalve de 

twee buitenste.
– Haal de doek voorzichtig van de korf en schud de bijen in de nieuwe kast. Doe dit 

krachtig  en  kordaat.  Plaats  vervolgens  de raampjes  terug in  de kast  en  sluit  af. 
Opnieuw zullen de bijen aan het vlieggat staan wapperen om al hun vriendjes in de 
kast te verzamelen!

Mogelijke problemen:
– Enige ervaring met het nemen van zwermen is  zeker handig en zal  de slaagkans 

verhogen. Wanneer je immers de zwerm onvoldoende afschudt en de koningin zit 
niet mee in de korf, dan zullen alle bijen zich opnieuw rond de koningin verzamelen. 
Dan kan je herbeginnen zodra de bijen opnieuw rustig zijn.

– Moeilijke locaties: Soms is de zwerm onmogelijk in een korf te schudden. Dan is het 
soms mogelijk de bijen in de korf te lokken door de korf boven de bijen te plaatsen. 
Met wat geluk kruipen de bijen naar boven en kan je vervolgens de bijen en de korf 
verhuizen.

– Indien de bijen tegen iets hangen wat niet kan afgeschud worden (bv. een muur), 
dan  kan  je  de  bijen  in  de  korf  scheppen.  Met  de  handen,  of  een  grote  lepel, 
voorzichtig hoeveelheden bijen in de korf brengen.

8.Zelf nestgelegenheden aanbieden.
Het aanbieden van nestgelegenheden voor solitaire bijen is heel eenvoudig. En het laat 
toe  om hun gedrag van dichtbij  te leren  kennen,  de  verschillende soorten beter  te 
onderscheiden en te zien wanneer de actiefste perioden voor solitaire bijen zijn.
Solitaire bijen komen overal voor. Alleen zijn ze zeer onopvallend en zal je ze pas zien 
als  je  er  echt  begint  op  te  letten.  Om  een  beetje  vertrouwd  te  geraken  met  de 
verschillende  soorten  die  voorkomen,  kan  je  ze  gemakkelijk  lokken  door 
nestgelegenheden aan te bieden.

1. Basis
● Bijen zoeken nestgangen met een diameter van 2 tot 12 mm, afhankelijk  van 

soort  tot  soort.  De  kleine  soorten  (zoals  de  Maskerbijen)  zullen  de  kleinste 
nestgangen gebruiken, grotere soorten (zoals  de Metselbijen zullen de grotere 
nestgangen gebruiken). Geef ze dus alle mogelijkheden, waarbij 3 tot 8 mm het 
meest zal gebruikt worden.

● Nesten richt je zoveel mogelijk naar het zuiden en plaats je op een plek die veel 
zon krijgt. Bijen zijn zeer warmteminnend en hebben liefst zo veel mogelijk zon.

● Zorg  ervoor  dat  de nesten ook  beschut  zijn  tegen  wind en regen.  Onder  een 
dakgoot of vensterbank tegen een zuidmuur is bijvoorbeeld ideaal. Dit komt de 
bijen ten goede, maar zal je nestgelegenheid ook langer laten meegaan.

● De diepte van de nestgangen speelt niet zo veel rol. Het is gebleken dat alle 
soorten graag nestelen in holtes van 15 cm diep. Diepere gangen zullen ze niet 
helemaal benutten en bij minder diepe gangen moeten ze relatief meer energie 



steken in het afsluiten van de gangen ten opzichte van de energie per nestcel.
● De hoogte van ophanging is ook niet echt belangrijk. Maar ik zou de nestkast niet 

te laag hangen, zodat mieren, katten en andere er niet aankunnen en bij regen 
ook geen opspattend water in het nestkastje komt. Ooghoogte is handig om naar 
te kijken!

● Houten blokken waarin gaten zijn geboord zijn ideaal en gemakkelijk te maken.

2. Gevorderden
● Als je houten blokken gebruikt, zoek dan naar hard hout. Dit gaat langer mee en 

de boorgaten zullen gladder zijn, waardoor minder vleugelbeschadeging optreedt 
telkens de bij in en uit vliegt. Eik is bv. ideaal.

● Het  is  leuk  om het  nest  binnenin  te kunnen bekijken.  Daarvoor  moet  je  met 
doorzichtig materiaal werken. Maar de bijen verkiezen wel een donkere nestgang, 
dus moet je de buisjes afsluiten van het licht.

● Een techniek om het broed te kunnen inspecteren is houten planken op elkaar te 
stapelen en telkens nestgangen te boren net aan de rand van de plank, zodat de 
nestgang bovenaan afgesloten wordt door de bovenliggende plank. Leg tussen de 
planken een doorzichtige plastiek. Bij het van elkaar nemen van de planken kan 
je de verschillende cellen dan bekijken. Dit heeft als voordeel dat je meteen de 
cellen  kan  bekijken  en  indien  nodig  ook  de  cellen  zelf  kan  gaan 
bemonsteren/verwijderen (bv. slechte of geparasiteerde cellen eruit halen).

● Een aantal bijensoorten willen graag zelf nog wat werk hebben aan hun nestgang. 
Zoals Maskerbijen die graag het binnenste merg van vlier uitknagen. Daarom is 
het  goed  om  niet  enkel  geboorde  houtblokken  aan  te  bieden,  maar  zoveel 
mogelijk holle of uit te hollen materialen. Vlier- en frambozenstengels, bamboe, 
fluitekruid...

● Als  je  al  deze  verschillende  nestmogelijkheden  combineert  kan  je  een  heuse 
insectenmuur  bouwen.  Daarbij  kan  je  ook  nog  nest-  of 
overwinteringsmoigelijkheden voor heel wat andere dieren inbouwen. Zoals voor 
lieveheersbeestjes of oorwormen.

3. Wat niet te doen
● Als doorzichtig materiaal  voor nestgangen zou ik geen plastiek darmen of iets 

dergelijks aanraden. Daarin zullen de bijen wel nesten bouwen, maar door de 
hoge temperatuur die in de nesten kan voorkomen (in de zon...) kan de plastiek 
uitwasemingen  gaan  geven.  En  deze  lijken  me  niet  al  te  gezond   voor  de 
aankomende bijen.

● Als  holle  stengels  gebruik  je  best  geen  Japanse  duizendknoop.  Deze  stengels 
scheiden immers een schadelijke stof uit. Ook andere sterk geurende houtsoorten 
zou ik niet gebruiken.

● Behandel  je  houtblokken  niet  met  vuiligheid.  Gebruik  het  liefst  ecologische 
houtbeits.  In  de  meeste  traditionele  vernissen  of  verven  zitten  stoffen  die 
schadelijk zijn voor insecten.

9.Hoe te verdelgen.
Wespennesten  die  zich  op  een  gevaarlijke  plek  bevinden  mogen  verdelgd  worden. 
Hiervoor wordt voornamelijk een poeder gebruikt dat in de nestingang wordt gespoten. 
Permas-D van Edialux komt hiervoor in aanmerking.
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