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Is een boek over planten en hun relatie 
met honingbijen interessant voor ento-
mologen? Dit werk van Arjen Neve en 
Raymond van der Ham is samengesteld 
uit artikelen en columns die eerder ver-
schenen in boeken en tijdschriften voor 
imkers. Hoewel de hoofdrol is weggelegd 
voor de honingbij, is de informatie ook 
zeker relevant voor liefhebbers van an- 
dere insecten. De tekst verwijst ook re-
gelmatig naar de relatie van een plant 
met wilde bijen en soms ook andere in-
secten, zoals zweefvliegen, wespen en 
vlinders. Dus ja: deze publicatie heeft  
zeker wat te bieden voor NEV’ers!

Het boek begint met een aantal in-
leidende hoofdstukken over bestuiving. 
Het eerste hoofdstuk beschrijft de voort-
planting van bloemplanten, en de rol 
van de honingbij als bestuiver. Daarna 
gaan de auteurs dieper in op nectar, met 
aandacht voor de plaats van nectariën bij 
de verschillende planten(families) en de 
samenstelling van nectar.

Het derde hoofdstuk vertelt alles 
over stuifmeel. Naast informatie over 
de diversiteit en de vorming van stuif-
meelkorrels is er veel aandacht voor de 
indeling van de stuifmeelkorrels in een 
systeem van pollenklassen, gebaseerd op 
grootte, vorm en aantal openingen. Dit 
alles wordt geïllustreerd met tekeningen 
en foto’s. Voor imkers is kennis van het 
stuifmeel van belang om de herkomst 
van de honing te kunnen bepalen, maar 
wie wil weten waar een wilde bij zijn 
stuifmeel vandaan haalt kan er ook zijn 
voordeel mee doen.

Honingbijen zijn uitgesproken po-
lylectisch, met een breed scala aan nectar 
en stuifmeelplanten. Het grootste deel 
van het boek bestaat dan ook uit be-
schrijvingen en tekeningen van 240 bij-
enplanten. Deze tekeningen en teksten 
zijn over een periode van 25 jaar gepu- 
bliceerd in de tijdschriften ‘Bijenteelt’  
en ‘Bijen’, en nu hier gebundeld. Elke 
soort wordt uitgebreid behandeld met 
een paginagrote tekening en een pagina 
beschrijving. 

Dat dit geen ‘gewoon’ plantenboek is 
blijkt uit de extra aandacht die uitgaat 
naar bestuiving en bestuivers. De teke-
ningen tonen alle bloemdelen in detail, 
inclusief de stuifmeelkorrels. Na een  

paragraaf met algemene informatie  
over de plant, is een groot deel van de  
beschrijving gereserveerd voor de bloem, 
en dan vooral de nectariën en meeldra-
den. Bij nectarplanten staat vaak hoe toe-
gankelijk de nectarbron is, wat het sui-
kergehalte van de nectar is, en meestal 
ook wat de periode van de dag is waarin 
nectar wordt geproduceerd. 

De auteurs beschrijven letterlijk in 
geuren en kleuren wat een bloem aan-
trekkelijk en herkenbaar maakt voor 
een bij, en hoe die bij naar de relevante 
bloemdelen gelokt wordt. Daarbij worden 
de bloemen ook beschouwd vanuit het 
perspectief van de bij: omdat bijen ook 
ultraviolet (uv) licht kunnen waarnemen, 
zijn er voor ons onzichtbare patronen die 
de bij duidelijk maken waar de nectar of 
stuifmeel te halen is. Deze patronen wor-
den beschreven met ‘bijenkleuren’ als 
‘bijengeel’, ‘bijenviolet’, ‘bijen-uv’ en ‘bij-
enzwart’ die ontstaan uit een combinatie 
van uv met voor ons zichtbare kleuren. 
Ook staat er hoe geuren de bijen naar de 
juiste plaats in de bloem leiden.

Uiteraard is er ook veel aandacht voor 
het gedrag van de honingbij op de plant. 
Wat doet een bij om de nectar of stuif-
meel te bereiken, en hoe zorgt het me-
chanisme van bijvoorbeeld een vlinder-
bloemige dat het bezoek van een bij zo 
veel mogelijk kruisbestuiving oplevert?

Het boek beschrijft planten die be-
langrijk zijn voor de honingbij, maar dan 
wel een stadse honingbij. Veel van de be-
schreven soorten zijn tuinplanten: bijna 
de helft is niet inheems. Toch komen 
ook wilde planten ruim aan bod. Van een 
willekeurige greep van 50 voedselplan-
ten genoemd in ‘De Nederlandse bijen’ 
(Peeters et al. 2012) worden er hier 37 
besproken.

Dit boek geeft een schat aan informa-
tie over planten die van belang zijn voor 
honingbijen, maar ook voor wilde bijen 
en andere bloembezoekende insecten.  
De keuze van de bijenplanten is schijn-
baar willekeurig en erg gevarieerd, van 
tuin-cultivars en bomen tot kwelderplan-
ten, en zeker niet volledig. Toch staan er 
zo veel planten beschreven dat het ook 
een welkom naslagwerk is over het voed-
sel van ‘wilde’ insecten. Daarbij is de  
prijs van 22,50 geen geld voor dit lijvige 
werk van meer dan 500 pagina’s. Boven- 
dien staat het boek ook nog eens als 
gratis te downloaden pdf op de website 
www.bestuivers.nl.
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De KNNV heeft een hele reeks zeer toe-
gankelijke miniboekjes om dieren mee  
te herkennen. Die werden uitgebracht in 
de reeks ‘… in beeld’. Hiervan zijn er 17 
gepubliceerd en enkele daarvan zijn al 
eens eerder in Entomologische Berichten 
besproken. Blijkbaar vond de uitgeverij 
het tijd voor een nieuwe reeks: ‘Herken-
ningskaart’. Hiervan zijn er inmiddels 
twee verschenen: de ‘Herkenningskaart 
vogels van Nederland’ en de hier bespro-
ken uitgave over dieren in de tuin.

Ik gebruik zoekkaarten wel in de klas 
van mijn middelbare school, omdat er 
dan slechts een of twee uur beschikbaar 
is om een diergroep te introduceren of er 
buiten mee aan de gang te gaan. Het feit 
dat er dan geen volledig overzicht van de 
soorten binnen een groep wordt gegeven, 
is dan geen probleem, maar eerder een 
voordeel. Er bestaan natuurlijk al erg veel 
zoekkaarten van verschillende diergroe-
pen, en de ‘Herkenningskaart [wilde] 
dieren in de tuin’ geeft geen soorten die 
hierin niet al eerder zijn opgenomen. 
Het onderscheidende van deze nieuwe 
kaart is dat er extra informatie gegeven 
wordt onderaan de kaart. Hierin staat 
hoe men het beste een diervriendelijke 
beplanting en tuin- of vijverinrichting 


