Obese bijen?
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"Honingbijen zijn veelvraten." citeerde Trouw vorig jaar professor Koos Biesmeijer van
Naturalis, "ze stropen alles af." Of dit waar is of niet, obees zullen ze er in ieder geval
niet van worden. Honingbijen slaan de geoogste nectar als voorraad op in hun
'voorraadkast' in hun nest, niet in vetweefsel in het lichaam. De voorraad dient om te
gebruiken op regenachtige en stormachtige dagen, en ook nog veel later in de winter.
Honingbijen, ook in de stad, bezoeken soms bloemen waar ook andere bijen, zoals
hommels, metselbijen en andere insecten nectar en/of stuifmeel halen. "Concurrentie!"
volgens Biesmeijer. "In Amsterdam al 500 honingbijenvolken, dat is toch veel te veel."
Maar is dat wel zo, is dit soort twitter-oneliners niet wat al te snel? Uw onderbuik moet
voelen dat 500 veel is, en dat klopt voor een bekeuring, maar het is weer weinig voor
een maandsalaris. En voor bijenvolken?
Het gaat best heel goed met de wilde bijen in de stad. Ook honingbijen doen het er niet
slecht. Ondanks de 'concurrentie'. Misschien zitten ze elkaar wel weinig in de weg,
doordat ze verschillende niches bezetten. Misschien kunnen we het voor beide groepen
bijen nog verbeteren, door tuinen te onttegelen en meer geschikte planten te zaaien of te
planten.
Maar ook dat mag u niet zomaar getuige het artikel in Trouw. Niet de planten die u leuk
vindt, of die het tuincentrum aanbiedt als geschikte bijen- en vlinderplanten, maar alleen
planten van de lijst van 'natuurlijke soorten' die de natuur-conservatoren voor u
vooroordelen. Wat zijn trouwens die 'natuurlijke soorten' van een 21ste-eeuwse stad?
Weg met de lavendel
Lavendel is heel populair bij hommels en vlinders. Maar, het is mediterraan: misschien
krijgen onze hommels er wel buikpijn van, weg er mee dus. Bovendien, honingbijen
lusten het ook, dus met lavendel krijg je alweer concurrentie. Het beste is om voortaan
alleen nog Hortensia's te planten, vooral die dikke roze en witte: daar is geen enkel
bestuivend insect bij gebaat (want ze geven geen nectar en geen stuifmeel), dus heb je
dan ook geen concurrentie. Probleem opgelost!
Een uitweg voor notoire zondaars
Ik heb in mijn tuin een grote plantenbak vol met een cultivar van basilicum (Ocimum
basilicum cv. 'Magic blue'), inderdaad een Middellandse zee plant. Het is een lust voor
het oog, de hele dag wordt de struik bezocht door hommels, zandbijen, zweefvliegen,
vlindertjes en ja ook honingbijen. Alleen in augustus is dat opeens over: de zijdebijen
bewaken de struik zorgvuldig, en jagen alle bloembezoekers voortdurend weg, ook
andere zijdebijen worden aangevallen. Concurrentie dus, heerlijk. Een lust voor het oog
en de onderbuik.
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