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1 | INLEIDING

Didier Hermans

“Bijen en Buxus” is eerder een ongebruikelijke titel omdat de meeste
mensen totaal geen vermoeden hebben dat Buxus een belangrijke
bijenplant is. In mijn vorige artikels over dit onderwerp heb ik vooral
gefocust op de honingbijen die massaal op bloeiende Buxus foerageren. In dit artikel wil ik vooral de focus leggen op de waarnemingen
van wilde bijen en andere nuttige insecten op bloeiende Buxus in
2021 en 2022. Ik merk dat er nog veel onwetendheid is over dit thema en er vooral tendentieuze berichten in de media verschijnen.
Ook verwonder ik er mij telkens over dat wanneer het gaat over biodiversiteit de zogenaamde “tuinplanten” dikwijls op de achtergrond
verdwijnen alhoewel ze een belangrijke rol vervullen in onze huidige
ecosystemen.
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2 | BLOEITIJDEN EN WAARDPLANTEN
Het geslacht Buxus telt meer dan 100 wilde soorten wereldwijd. De meeste hiervan zijn tropisch en kunnen niet gedijen in ons gematigd klimaat. In Europa zijn Buxus balearica en Buxus sempervirens inheems. Deze laatste vinden we
ook terug in vele tuinen en is een inheemse plant in België.
Naast de gewone Buxus sempervirens hebben we nog een hele collectie aan Aziatische soorten. De bloeitijden variëren
afhankelijk van de soort. De afgelopen 10 jaar hebben we de bloeitijden intensief gemonitord.

Bloeitabel Buxus
Jaar
2013

Buxus microphylla
var.koreana
20 februari

Buxus sempervirens

Buxus balearica

25 maart

15 april

2014

15 februari

7 april

12 april

2015

1 maart

15 april

19 april

2016

10 maart

8 april

30 april

2017

1 maart

30 maart

24 april

2018

15 februari

15 april

25 april

2019

24 februari

30 maart

24 april

2020

15 februari

18 maart

15 april

2021

25 februari

25 maart

30 april

2022

5 februari

21 maart

27 april

In onze streken is de vroegst bloeiende Buxus, Buxus microphylla var. koreana, een Koreaanse buxus. Deze groeit
meestal als gedrongen struik met zeer klein blad. Naargelang de weersomstandigheden bloeit deze buxus soms
vanaf begin februari met zijn sterk geurende bloemen. Nu is bloemen misschien wel een overdreven term bij Buxus
omdat ze meestal klein en onopvallend zijn maar de bijen weten ze zeker te vinden.
Vanaf eind maart/begin april start de hoofdbloei van Buxus sempervirens en zijn cultivars. Ook de meeste andere
Aziatische soorten bloeien in deze periode. De bloei van Buxus wordt afgesloten door Buxus balearica die meestal
eindigt rond 30 april.
De bloeitijden en vooral de lengte van de bloei hangen sterk af van het weer. Bij droge koele dagen duurt de bloei
uitzonderlijk lang in tegenstelling tot een korte bloeitijd bij regenweer. Deze stelling geldt waarschijnlijk voor de
meeste planten. In 2022 constateerden we massale bloei bij alle soorten. Het droge voorjaar zorgde er ook voor dat
deze bloei uitzonderlijk langer was dan in andere jaren.
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Buxus die weinig gesnoeid wordt of al een zekere leeftijd heeft, bloeit elk jaar. Dit heeft geen nadelig effect voor de
plant en is een natuurlijk proces. Hierover is veel verwarring ook bij zogenaamde professionelen in onze sector. Meestal
wordt er dan verwezen naar planten die in potten staan en extreme omstandigheden ondergaan (geen voeding en
onvoldoende water) en zo in bloei schieten. Dit is overlevingsdrang van de plant en heeft niets te maken met normale
groeiomstandigheden.
Buxus bloeit op een moment dat er nog maar weinig andere planten in bloei staan en wordt daardoor massaal bevlogen door een grote diversiteit van nuttige insecten. Er wordt zowel stuifmeel als nectar verzameld, cruciaal voor de
jonge bijen en andere insecten.
Volgens verschillende bronnen wordt zowel de waarde van het stuifmeel als de nectar van Buxus gecatalogeerd met
de hoogste score.
Gids van nectar-en stuifmeel voortbrengende planten: Lode Meert
https://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Drachtplanten
https://www.honeybeevalley.eu/plantit

3 | WAARNEMINGEN
Dit onderzoek is gebaseerd op meer dan 600 waarnemingen op bloeiende Buxus in onze boomkwekerij tijdens 2021 en
2022. In 2021 werd gemonitord in de periode 31/3-2021 tot 24/4/2021. In 2022 van 2/3/2022 tot 17/5/2022.
Er werd een grote kolonie zandbijen mee gemonitord die zich ontwikkelde op een aangelegde heideberm aan de rand
van onze kwekerij.
Deze waarnemingen werden geregistreerd op de website www.waarnemingen.be met datum, plaatsen foto. Deze
website is een grote hulp gebleken bij de determinatie van de verschillende soorten en als raadpleegbare database.
Eens ingelogd kan vind U deze informatie onder de naam ‘Didier Hermans’.
Het waarnemen zelf gebeurde in onze kwekerij op bloeiende planten van diverse buxussoorten. De meeste bijen
werden op foto vastgelegd. Sommige wilde soorten bijen zijn zeer schuw en konden niet of onduidelijk gefotografeerd
worden. Standaard werd een vergroting van 5X ingesteld.
Al zeer vroeg in het voorjaar bij het ontluiken van de eerste bloemen van de Koreaanse Buxus werden er insecten
waargenomen. De temperatuur moet wel hoog genoeg zijn zodat er meestal op de middag of in de vroege namiddag
werd waargenomen. Op regenachtige dagen waren er veel minder bijen actief.
We hebben niet enkel bijen waargenomen maar ook grote aantallen zweefvliegen. Deze insectensoort vliegt vrij vroeg
in het voorjaar en werd vooral in 2022 massaal waargenomen.

4 | BIJENSOORTEN EN ZWEEFVLIEGEN
Er bestaan in België ca. 360 soorten wilde bijen en ca. 340 verschillende soorten zweefvliegen. Bijen hebben 4 vleugels
en lange antennes. Zweefvliegen hebben 2 vleugels en korte antennes. Zweefvliegen zijn zeer wendbaar en kunnen ter
plaatse blijven zweven. Zweefvliegen bootsen wespen en bijen na. Dat doen ze om hun natuurlijke vijand af te schrikken. Toch hebben ze geen angel en zijn ze dus ongevaarlijk.
Naast de beschreven wilde bijen en zweefvliegen werden ook nog 17 verschillende soorten vliegen gefotografeerd die
foerageren op bloeiende Buxus.

BIJEN
Honingbijen (Apis):
Honingbijen zijn de meest voorkomende bijensoort die door imkers in
kasten wordt gehouden. Ze worden gebruikt om land -en tuinbouwgewassen te bestuiven.
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Zandbijen (Andrena):
De zandbijen zijn met ca.100 soorten het grootste geslacht van wilde
bijen in België. De grootte varieert afhankelijk van de soort van heel
klein tot groter dan de honingbij. Alle zandbijen graven hun nesten in
de bodem waarbij zandige bodems op een zonnige locatie de voorkeur
hebben. In onze kwekerij hebben we een grote zandberm, beplant met
Calluna vulgaris (struikheide) die erg in trek is bij deze soort van bijen.
Veel soorten zandbijen foerageren op specifieke planten waarbij sommige, volgens de literatuur zich beperken tot 1 soort. Waarnemingen
tonen echter aan dat ze zeker ook op Buxus vliegen en dat het eerder
afhangt welk goed stuifmeel en nectar beschikbaar is op het moment
van hun vlucht. Zandbijen vliegen al vroeg in het voorjaar vanaf maart.
In totaal werden ca 18 verschillende soorten zandbijen waargenomen.
Het Vosje en Roodgatje werd het meest waargenomen: zie tabel bijen.

Zijdebijen (Colletes):
Zijdebijen zijn middelgrote, behaarde bijen met meestal een achterlijf
met gestreepte banden. In België komen een tiental soorten voor. Ze
maken nesten in zandige grond. De grote zijdebij werd het meest van
alle wilde bijen in onze kwekerij waargenomen. Ze nestelden massaal
in een lange heideberm, samen met verschillende zandbijen. Opvallend
was dat ze in het voorjaar , nog voor de bloei van wilgen , massaal op
Buxus foerageerden.

Wespbijen (Nomada):
Deze wilde bijen vormen een groot geslacht van parasitaire bijen en
danken hun naam aan de geelzwarte tekening zodat ze op wespen gelijken. Ze verzamelen zelf geen stuifmeel en leggen hun eitje in het nest
van andere, voornamelijk zandbijen. Ze zijn dus altijd in de buurt van de
nesten van gravende bijen te vinden en sommige wespbijen hebben één
specifieke gastheer. In onze kwekerij werden 2 soorten waargenomen.
Bloedbijen (Sphecodes):
Ook deze wilde bijen zijn parasitair en hebben meestal een zwart en
rood achterlijf. Ze leggen hun eitjes in nesten van vaak groefbijen of
andere gravende bijen. Er werden 2 soorten waargenomen waarbij de
grote bloedbij vooral parasiteerde op de grote zijdebij.

Groefbijen (Lasioglossum):
Deze groep bestaat uit 2 geslachten en lijken op zandbijen. Ze graven ook nesten in meestal zandige bodems. Er werden 3 verschillende
soorten waargenomen.
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Maskerbijen (Hylaeus):
Deze bijen zijn klein, kaal en meestal glimmend zwart met een kleine
maskerachtige gele vlek op de kop. In tegenstelling tot de meeste
bijensoorten verzamelen ze geen stuifmeel op hun lichaam maar in een
soort keelzakje.

Hommels (Bombus):
Hommels bestaan uit een grote groep van wollige bijen met vaak zwart
met gele banden. Ze leven in kolonies van tientallen tot soms honderden exemplaren. In België zijn een 30-tal hommelsoorten gekend.
Hommels verzamelen stuifmeel in korfjes aan de achterpoten en kunnen zelfs bij koudere temperaturen vliegen. Er werden een 6-tal soorten
waargenomen op Buxus.

Tabel waarnemingen bijen
Familie
Honingbijen

Nederlandse benaming

Wetenschappelijke benaming

Aantal waarnemingen

Apis melifera

62

Honingbij

Zandbijen

Vosje
Asbij
Roodgatje
Grijze rimpelrug
Grasbij
Meidoornzandbij
Grijze zandbij
Viltvlekzandbij
Zandbij onbekend

Andrena fulva
Andrena cinaria
Andrena haemorrhoa
Andrena tibialis
Andrena flavipes
Andrena scotica
Andrena vaga
Andrena nitida
Andrena spec

21
2
17
1
3
3
3
2
10

Zijdebijen

Grote zijdebij

Colletes cunicularius

42

Wespbijen

Geelzwarte wespbij
Wespbij onbekend

Nomada succincta
Nomada spec.

1
2

Bloedbijen

Grote bloedbij
Bloedbij onbekend

Sphecodes albilabris
Sphecodes spec.

3
6

Groefbij

Groefbij onbekend
Roodpotige groefbij
Breedbandgroefbij

Lasioglossum spec.
Halictus rubicundus
Halicus scabiosae

3
1
1

Maskerbijen

Maskerij onbekend

Hylaeus spec.

1

Hommels

Boomhommel
Weidehommel
Hommels onbekend

Bombus hypnorum
Bombus pratorum
Bombus spec.

1
1
4

Totaal bijen en hommels
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ZWEEFVLIEGEN
Bijvliegen (Eristalis) :
De meeste bijvliegen zijn stevig gebouwd, meestal bruin en hebben
vaal lichte vlekken op de zijkant van de eerste achterlijfsegmenten. Er
zijn een 14-tal soorten bijvliegen gekend in onze contreien waarvan de
blinde bij en de kegelbijvlieg het meest voorkomen en ook het meest
waargenomen zijn. Er werden 6 soorten waargenomen in onze kwekerij
op Buxus.
Bandzweefvliegen (Syrphus) :
Bandzweefvliegen lijken door het geel-zwarte patroon op het achterlijf op een wesp zoals vele andere zweefvliegen. De bosbandzweefvlieg
heeft een dof, koperkleurig borststuk, de gele banden op het achterlijf
zijn iets snorvormig en de ogen zijn behaard. Ze lijkt zeer sterk op de
andere Syrphus-soorten, die echter kale ogen hebben. De soort komt
voor in bossen, aan bosranden en bij struwelen. Er werden verschillende
soorten gespot op Buxus met in totaal 112 waarnemingen.
Snorzweefvliegen (Episyrphus) :
Deze behoren tot de algemeenste zweefvliegen in onze regio die overal
kunnen aangetroffen worden. De soort wordt gekarakteriseerd door het
rossige achterlijf met op elk segment 2 zwarte bandjes: een rechte band
en een snorvormig bandje. De larven jagen op bladluizen en leven op
bladeren van kruiden en struiken.

Kommazweefvliegen (Eupeodes) :
Er komen negen soorten voor in onze regio waarvan de terraskommazweefvlieg de bekendste en meest voorkomende in Europa is. Deze
zweefvlieg eet nectar van bloemen en de jonge larven eten bladluizen.
Er werden 2 soorten waargenomen in onze kwekerij op Buxus.

Elfjes (Meliscaeva) :
Kleine tot middelgrote, slanke zwarte zweefvliegen (7-11 mm) met een
geel gezicht, geel schildje en gele vlekken of banden op het achterlijf. De
vliegen bezoeken bloemen en de larven leven van bladluizen.

Driehoekszweefvliegen (Melanostoma) :
Kleine zweefvliegjes met een glimmend borststuk en een zwart achterlijf met gele vlekjes. De dieren zijn in de kruiden- en grasvegetatie te
vinden en bezoeken ook regelmatig bloemen en ook Buxus. Er werd 1
soort waargenomen.
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Halve maanzweefvliegen (Scaeva) :
Middelgrote tot grote zweefvliegen (10-15 mm) met halvemaanvormige
gele of witte vlekken op het achterlijf. Kenmerkend zijn de dichtbehaarde
ogen, het opgezwollen voorhoofd (vooral bij mannetjes). Vliegen op
diverse bloemen en de larven eten bladluizen. Er werd 1 soort waargenomen op Buxus.

Tabel waarnemingen zweefvliegen
Familie

Nederlandse benaming

Wetenschappelijke benaming

Aantal waarnemingen

Bijvliegen

Kegelbijvlieg
Blinde bij
Puntbijvlieg
Kleine bijvlieg
Onvoorspelbare bijvlieg
Bijvlieg onbekend

Eristalis pertinax
Eristalis tenax
Eristalis nemorum
Eristalis arbustorum
Eristalis similis
Eristalis sp.

23
40
1
1
1
1

Bandzweefvliegen

Bosbandzweefvlieg
Bandzweefvlieg onbekend

Syrphus torvus
Syrphus

62
50

Snorzweefvliegen

Snorzweefvlieg

Episyrphus balteatus

37

Kommazweefvliegen

Terassjeskommazweefvlieg
Grote kommazweefvlieg

Eupeodes corollae
Eupeodes luniger

1
1

Elfjes

Variabel elfje

Meliscaeva auricollis

26

Halvemaanzweefvliegen

Gele halvemaanzweefvlieg

Scaeva selenitica

5

Driehoekszweefvliegen

Gewone driehoekszweefvlieg

Melanostoma mellinium

2

Totaal bijen en hommels

251

3 | CONCLUSIE
Buxus is een belangrijke bijenplant en leverancier van hoogwaardig pollen en nectar voor zowel honingbijen als wilde
bijen en een hele resem aan andere nuttige insecten. Omdat Buxus meestal door velen gecatalogeerd wordt als ‘ordinaire tuinplant’ is hiervoor veel te weinig aandacht geweest.
Uit onze waarnemingen is gebleken dat er tientallen soorten wilde bijen, zweefvliegen en andere nuttige insecten
Buxus gebruiken als waardplant. Ons overzicht is zeker niet volledig omdat sommige soorten zeer moeilijk te fotograferen zijn. Verder onderzoek zal hierin meer inzicht verschaffen.
De afgelopen jaren werd Buxus geteisterd door de invasieve buxusmot en werd er zelfs massaal opgeroepen om Buxus
te verwijderen. Door deze actie zijn wellicht vele oudere Buxusstruiken die jaarlijks veelvuldig bloeiden verdwenen. Dit
heeft vermoedelijk een grote weerslag op onze biodiversiteit gehad en is vermoedelijk ook zeer nadelig geweest voor
de vele soorten die foerageren op Buxus. Verder onderzoek zal hier moeten uitwijzen wat de impact was maar wat zeker
vaststaat is dat de insecten Buxus hoog waarderen.
Buxus als meerstammige struik of kleine boom of als weinig gesnoeide struik heeft zeker zijn waarde in onze tuinen
en draagt bij tot de biodiversiteit. Er zijn vele soorten en cultivars die weinig snoei vragen en prima kunnen gebruikt
worden in de meer natuurlijke tuin.
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