
Bermbeheer: minder 
vaak of selectief maaien

Probeer als het kan ook invloed uit te 
oefenen op het bermbeheer in uw omgeving: 
in het tuinpark of in de buurt waar u woont… 
Wat minder frequent maaien zorgt er al voor 
dat meer witte en rolklavers kunnen bloeien. 
Ook voor de klokjesbijen is het belangrijk 
dat hun voedselplanten, de klokjes, in deze 
tijd mogen blijven staan bloeien, dus niet 
weggemaaid of weggeknipt worden. 

Laat de klokjes luiden
In deze periode, met name eind mei, 
juni en juli gaan de kleine en grote 
klokjesbij vliegen en even later ook 
de grotere klokjesdikpoot. Zíj halen 
stuifmeel, wat dient als voedsel 
voor hun larven, uitsluitend van de 
Campanula‘s (klokjesbloemen). De 
bloemen van hangende klokjessoorten 
worden bovendien vaak als slaapplek en 
schuilplek, net als een paraplu, gebruikt. 
Dat kan je echt zien als je ín de bloemen 
kijkt, heel leuk. Het ruig klokje, het 
grasklokje, het rapunzelklokje en andere 
inheemse klokjessoorten zijn favoriet. 

Klavers brengen tuingeluk!
Klavers, eigenlijk de vlinderbloemigen, 
want ook bijvoorbeeld de lathyrus en de 
wikkes doen mee, zijn belangrijk voor een 
hele set van stuifmeelspecialisten die ook 
allemaal in deze periode voorkomen, te 
weten: de klaverdikpoot, de lathyrusbij, 
de wikkebij, de geelstaartklaverzandbij, 
de noordelijke klaverbij, de donkere 
klaverzandbij, de klavermetselbij, en zelfs 

de langhoornbijen en de driedoornige 
metselbij. 

De planten waar bijensoorten van 
afhankelijk zijn staan vaak al in de naam 
vermeld, maar niet altijd. De groep 
bijensoorten die van vlinderbloemigen 
afhankelijk zijn, is het sterkst bedreigd van 
állemaal, maar liefst 80% hiervan staat 
op de rode lijst. Zou je niet denken toch, 
klaverachtigen zijn immers zó gewoon……. 
Nou, niet meer dus.
Gelukkig kan u wat voor hen doen. 
Rolklavers zijn prachtige planten en 
kunnen goed in borders worden toegepast. 
Ook andere klaverachtigen kunnen helpen: 
de mooie honingklavers, geitenverdriet. 
het hazenpootje, wondklaver. Laat de witte 
klaver in u gazon flink bloeien, u zult blij 
verrast zijn met wat er allemaal op vliegt. 
En weet u wie daar nog meer van zullen 
meeprofiteren ? De zandhommel, de 
bladsnijders en zelfs de grote wolbij. 

Extraatje
En dan….. nóg een extraatje: Het fraaie 
van rolklaver en kleine klaver in uw 
border is ook nog eens dat u hiermee het 
icarusblauwtje, een prachtig vlindertje, 
helpt zich te kunnen voortplanten. 
Normaal krijgt het icarusblauwtje 
nauwelijks de kans omdat de planten 
veelal weggemaaid zijn alvorens de rupsen 
groot zijn. Niet alle vlinders planten 
zich namelijk voort op brandnetels, het 
icarusblauwtje zet haar eitjes het liefst af 
op o.a. rolklaver.

Ook uzelf kunt genieten van de klavers, 
in de tuin maar ook op uw bord: zowel 
rolklaver- als rode klaverbloemen zijn een 
prachtige garnering op de salade.

Grote en kleine klokjesbij op ruig klokje

Icarusblauwtje (Foto’s: Wankja Ferguson)

Grote klokjesbij vindt onder het grasklokje 
ook een schuilplek bij regen.

Vorig jaar verzorgde Wankja 
Ferguson voor het AVVN 
een mooie lezing over 
bijen en schreef zij in het 
herfstnummer een artikel, 
waarin zij uitlegde hoe wij de 
bijen in Nederland kunnen 
helpen door aanpassingen 
in onze tuinen. Wij vinden 
dit zo belangrijk dat we 
in aansluiting hierop de 
komende tijd het thema 
bijen nog een aantal keer 
laten terugkomen, steeds 
met concrete tips voor uw 
tuin met daarbij wat info 
over de bijen die hier profijt 
van hebben. Zo krijgt u meer 
zicht op de verschillende 
soorten bijen in ons land en 
kunt u als volkstuinder uw 
steentje bijdragen aan een 

Lathyrusbij

 Klaverdikpoot op rode klaver.
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Wie de bijen een goed hart toedraagt zorgt in zijn tuin 
wel voor flink wat nectarplanten. Maar dat is helaas 
niet genoeg. Bijen hebben ook stuifmeel nodig, en 
soms heel specifiek: weet u dat er in Nederland maar 
liefst 75 bijensoorten zijn die stuifmeelspecialisten 
zijn? Ze halen stuifmeel, wat dient als voedsel voor de 
larven van de volgende generatie, uitsluitend van een 
bepaalde plantengroep of plantenfamilie. Daardoor zijn 
ze zeer kwetsbaar. In de maanden juni, juli en augustus 
vliegen de mééste bijensoorten en ook veel van deze 
stuifmeelspecialisten.
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Zoeemmm…
Buzzzz…

Meer klokjes en klavers 
in de tuin, graag!


