De aardhommel, een
succesvolle bestuiver maar
ook een exoot
Tekst Marie José Duchateau

De aardhommels zijn efficiënte bestuivers die inmiddels over de hele wereld commercieel ingezet
worden voor bestuiving van allerlei gewassen in de kas maar ook buiten. Ontsnapte aardhommels zijn
buiten Europa exoten die plaatselijke soorten bedreigen.

Bestuivers
Hommels horen, net als de honingbij, tot pollenkorfdragende bijen (Corbiculata) die het stuifmeel in stuifmeelkorfjes naar het volk transporteren. In Nederland komen
ruim 20 soorten hommels voor. Ze vormen éénjarige
volken: alleen de koninginnen overwinteren en zijn in het
vroege voorjaar te zien op vroegbloeiers zoals de wilg en
botanische heide om nectar en stuifmeel te verzamelen
voor het eerste broed. Het volk start als de eerste werksters
uitgekomen zijn. Ze nemen al snel de gevaarlijke taak van
stuifmeel en nectar verzamelen van de koningin over.
Hommels zijn belangrijke bestuivers van de wilde flora.
Ze zijn bijna de enige bestuivers van bloemen vroeg in het
seizoen zoals smeerwortel en wat later de witte dovenetel
en rode klaver. Ook ratelaarsoorten, veldsalie en
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vingerhoedskruid zijn vooral afhankelijk van hommelbezoekers. Het zijn efficiënte stuifmeelverzamelaars door de
eigenschap van ‘buzzen’: de hommel produceert met haar
vliegspieren actief trillingen waardoor stuifmeel loslaat uit de
stuifmeelhokjes zoals bij de roos en papaver. Daarnaast
kunnen hommels door hun dikke beharing al bij lage
temperaturen vliegen.

Economisch nut
De waarde van hommels als bestuivers in de landbouw was
al langer bekend. De kweek van hommels kende echter
lange tijd allerlei problemen zoals de paring, overwintering
en opstart van het volkje, waardoor het commercieel niet
interessant was. In 1985 toonde de Belgische dierenarts en
amateurhommelteler Roland de Jonghe aan dat de
aardhommel (Bombus terrestris) een ideale bestuiver was
van de tomatenbloemen onder glas. De bestuiving van de
tomatenbloemen vond in Nederland tot dan toe plaats door
trilling van de bloemen met een trilapparaat: tijdrovend en
duur handwerk. Hommels hebben geen communicatie
omtrent voedselbronnen zoals de honingbijen met hun
bijendans. Hierdoor gaan honingbijen massaal buiten de kas
naar betere drachtplanten, want tomatenbloemen leveren
alleen stuifmeel en dat ook nog van slechte kwaliteit.
De hommels blijven echter grotendeels in de kas en doen
daar hun bestuivingwerk, dat zelfs gecontroleerd kan
worden door de tomatenteler. Bruinkleuring van de meeldraadbuis betekent namelijk dat een hommel stuifmeel
heeft verzameld en dat vruchtzetting een feit is. Bestuiving
door hommels levert een betere kwaliteit tomaat die groter
is, beter van vorm én lekkerder. Dit verschil is nog steeds te
proeven als in de winter tomaten uit zuidelijk Europa te
koop zijn waar in de winter voor de vruchtzetting hormonen
worden gebruikt. Deze tomaten blijven licht van kleur, zijn
hard en smaken waterig.
Vanaf 1987 was de commerciële kweek van aardhommelvolken (Biobest in België en Koppert en Brinkman in
Nederland) een feit. In 1993 werd 100% van de tomaten uit
de Nederlandse kassen bestoven door hommels. In die tijd
zijn enorme vorderingen gemaakt in de kweek van
hommels, waarbij elk commercieel bedrijf zijn eigen,

Aardhommel die tomatenbloem bestuift, foto A.J. Cespedes.

geheime methodes ontwikkelde. Ook de ontwikkeling van
de kasten nam een enorme vlucht, zoals een zak onderin de
kast met suikerwater dat de hommels via een lont konden
opnemen. De tomatenteler hoefde daardoor zelf niet meer
te zorgen voor het vullen van flesjes suikerwater. Nog steeds
zijn er innovaties zoals automatische sluiting van de vliegopening of speciale kasten voor meer maatwerk met
passende namen als Tripol, Natupol Booster en Flying
Doctors Turbo Hive. De laatste is een speciale kast waarbij
de werksters bij het verlaten van de kast langs een
dispensertray moeten gaan waarin biologische pesticiden of
stuifmeel zitten. Deze blijven aan de hommels plakken en
worden zo verspreid voor gewasbescherming of voor
effectieve bestuiving .De hommels worden inmiddels voor
allerlei andere gewassen ingezet zoals de bestuiving van
fruit, paprika, aardbei, kiwi, meloen en blauwe bes. Vanaf de
beginjaren van de commerciële teelt werden aardhommelvolken al geëxporteerd naar bijvoorbeeld de
Verenigde Staten (1991), Japan (1992) en Chili (1998) voor
de bestuiving van tomatenbloemen in kassen. Wereldwijd

zijn er nu meer dan 30 hommelkweekbedrijven en gaat
het om ruim een miljoen hommelvolken, met recht ‘big
business’.

De aardhommel als exoot
Voor de commerciële kweek werd de aardhommel gebruikt,
een inheemse soort in Europa, waar al veel kennis over was,
relatief makkelijk te kweken en grote volken vormend.
Maar het bleek al snel dat de aardhommels uit de kassen
konden ontsnappen en als generalist succesvol konden
concurreren met inheemse soorten. Daarmee was de
Europese aardhommel een exoot geworden die een
bedreiging vormde voor inheemse soorten. Er kwam in
Canada en de Verenigde Staten een importverbod van
Bombus terrestris. Commerciële bedrijven begonnen
daarom met de kweek van de inheemse soorten,
bijvoorbeeld Bombus ignitus voor de Japanse markt en
Bombus impatiens voor de Noord-Amerikaanse markt.
Voor Engeland wordt Bombus terrestris audax gekweekt,
een ondersoort die dreigde te mengen (hybridiseren) met
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Het is hommeles: exotische
(invasieve) soorten
Tekst Wil Tamis
De introductie van uitheemse soorten
dieren en planten wordt als een van
de grootste bedreigingen van de
natuur en biodiversiteit wereldwijd
gezien, maar kan ook de voedselvoorziening en de gezondheid van
mens en dier bedreigen. Rond de
geïntroduceerde, ofwel exotische
soorten hangt dan ook een geur van
’ongewenste vreemdeling‘ en ’eigen
soort eerst‘.

Hommelvolkjes opgesteld in een tomatenkas. Foto Richard de Bruijn.

Bombus terrestris, en daarmee het verlies zou betekenen
van een uniek, plaatselijk aangepast ecotype. Maar voor
sommige landen is het te laat, zoals in Chili waar Bombus
terrestris zich met een snelheid van 200 km per jaar
verspreidt. Tasmanië, een eiland ten zuiden van Australië,
waar de aardhommel per ongeluk (?) terecht gekomen is,
heeft nu een eigen hommelpopulatie en die bedreigt samen
met de ook ingevoerde honingbij de inheemse bijen.
En hoewel tomatentelers in Australië waar van nature geen
hommels voorkomen, graag aardhommelvolken willen
importeren voor de bestuiving van tomaten, is dat tot nu
nog verboden. Een belangrijk argument is dat ontsnapte
hommels goede bestuivers zouden kunnen zijn van allerlei
onkruiden die ooit meegenomen zijn vanuit Europa, en
waarvan de hommels de natuurlijke bestuivers zijn.
De zoektocht naar een vervangende bestuiver lijkt gevonden
te zijn in Amegilla murrayensis, een solitaire bij die ook een
buzz-bestuiver is. Maar het is de vraag of die commercieel
gekweekt kan worden.
Het enorme succes van aardhommels is te danken aan hun
bestuivingscapaciteit en de mogelijkheid ze commercieel te
kweken.
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Een exoot is een (onder)soort die door
de mens is geïntroduceerd in een
nieuw leefgebied en daar weet te
overleven en zich kan voortplanten.
We hebben het over invasieve exoten
als er sprake is van schade voor de
biodiversiteit, economie (bijvoorbeeld
landbouw) of volksgezondheid.
In Nederland wordt de schade geschat
op ca. 1,5 miljard euro, waarvan ca.
1 miljard door HIV (Human
Immunodeficiency Virus). HIV is de
veroorzaker van aids en is een exoot
uit Afrika. De introductie van exoten
vindt plaats via een aantal fasen:
transport, introductie, vestiging,
verspreiding en effecten. Deze fasen
geven ook goede handvatten voor het
omgaan met ongewenste exoten:

preventie, monitoring, uitroeiing en
controle. Beleid in Nederland gericht
op het voorkomen van ongewenste
effecten door exoten was er al voor de
economie, zoals die van landbouw,
quarantaine of volksgezondheid, maar
voor de biodiversiteit is dat beleid er
pas sinds 2007. Op Europees niveau
geldt pas sinds 1 januari 2015 de
Europese exotenverordening in de
landen van de Europese Unie (EU), dus
ook in Nederland. Deze verordening
gaat alleen over planten en dieren die
schadelijk zijn voor de natuur.
Onderdeel van de Europese exotenverordening is de Unielijst. Op de
Unielijst staan invasieve exoten die
in de EU-landen moeten worden
bestreden.
Om goed greep te krijgen op exoten is
het belangrijk om te weten via welke
weg en op welke manier nieuwe
soorten binnenkomen; is dat met opzet
of per toeval? Zo kunnen
bijenkoninginnen of hommelvolkjes
simpel met een brief of pakketje per
post over de gehele wereld worden
gestuurd. Het succes van exoten in een
nieuw gebied hangt van drie
sleutelfactoren af: invasiviteit
(kenmerken van de soort, bijvoorbeeld
snelle vermenigvuldiging), invasibiliteit
(kenmerken van het ontvangende

Close-up van de Aziatische hoornaar. Foto Barnaby Chambers.
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systeem, bijvoorbeeld biotische
weerstand) en de invasiedruk (het
aantal malen en aantal exoten
geïntroduceerd). Exoten kunnen allerlei
effecten hebben op het ecosysteem,
zoals predatie; competitie; het
meenemen van nieuwe ziektes en
plagen; genetische vermenging; en dat
verschillende plaatsen op de wereld
steeds meer op elkaar gaan lijken door
introductie van exoten.
Ook de Europese inheemse honingbij
is een in Amerika en Australië
geïntroduceerde (onder)soort (met
uiteraard ook positieve effecten) op
alle andere continenten, behalve
Antarctica. Daarmee is de (Europese)
honingbij nog niet per definitie invasief,
maar deels is dat ook een kwestie van
definitie en perceptie. Veel weten we
nog niet over bijvoorbeeld de
mogelijke effecten van gehouden
honingbijen of hommels op wilde
bestuivers, die bijvoorbeeld geheel
verantwoordelijk zijn voor de
bestuiving van niet-zelfbestuivende
koffiestruiken. In Europa maakt de
inheemse honingbij naast de van
oorsprong natuurlijke vegetatie ook
dankbaar gebruik van exotische
gewassen, geïntroduceerde tuinplanten en verwilderde exotische
planten, zoals de reuzenbalsemien.
Ook onze eigen gehouden honingbijen
en hommels hebben last van exotische
ziekten en plagen. Heel bekend zijn de
varroamijt en de eencellige nosema.
Maar inmiddels kloppen nieuwe plagen
en parasieten aan de deur, zoals de
Aziatische hoornaar.
Wij leven tegenwoordig in een tijdperk
dat het Antropoceen wordt genoemd,
het door de mens gedomineerde
tijdperk. We veranderen landschappen,
biodiversiteit en het klimaat. Een aantal
schrijvers (Fred Pearce, the New Wild;
Chris Thomas, Erfgenamen van de
aarde) stellen daarom dat door de
mens geïntroduceerde soorten daar
gewoon bij horen, dat ze ook positieve
effecten kunnen hebben, dat ook
inheemse soorten invasief kunnen zijn
(bijvoorbeeld grauwe gans en
jacobskruiskruid). We kunnen de door
de mens veroorzaakte enorme
veranderingen niet meer terugdraaien;
terug naar vroegere landschappen gaat
niet meer, en bij onze nieuwe
landschappen horen de exoten er
waarschijnlijk gewoon bij.
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