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Ken uw tuin: bijen en hommels zijn alweer drukdoende
Door Bart Jonker
Heemstede – Afgelopen dagen was
het zonnig en was het zelfs af en toe
warm. Zodra de temperaturen boven
de 9-10 graden Celsius komen, verlaten de honingbijen (Apis mellifera)
hun bijenkast. Wie er oog voor heeft,
heeft vast al iets zien of horen zoemen in de tuin.
Tijdens de koude winters houden
bijen een winterslaap. De winterpopulatie van bijen bestaat alleen uit

een koningin met werksters, de
mannetjes zijn reeds voor de winterslaap verjaagd. Het zijn de werksters
die erop uitvliegen. Een van de geliefde bloemen waar bijen momenteel graag op afkomen, is de hyacint
(Hyacinthus). En dat is natuurlijk niet
zo raar. De bloemen van de hyacint
verspreiden een aantrekkelijk zoete
geur. Mede door de warme zonnestralen en de zoektocht van bijen
naar nectar die de bloem opent,
geuren hyacinten nog meer. Opvallend was wel dat de bijen afgelopen

Honingbijen komen op hyacinten af.

weekend een duidelijke voorkeur
hadden voor welriekende hyacinten.
Zoals deze vroege honingbij op de
foto. Voor de viooltjes en tulpen elders in de tuin trokken de bijen zichtbaar hun neus op. Deze bloemen
lieten ze duidelijk links liggen.
Aardhommel
Er werd nog een liefhebber van de
hyacint gadegeslagen in de tuin:
deze uit de kluit gewassen aardhommel (Bombus terrestris). Je ziet
nu alleen maar grote hommels. Het
gaat hier namelijk louter om hommelkoninginnen, de enige overlevenden
van een hommelnest na de winterrust.
Tijdens de winter- en vorstperiode
heeft de hommelkoningin zichzelf in
een tunneltje van 5 tot 10 cm gegraven, om haar winterrust te houden.
De hommelkoningin kan de vorst
overleven, doordat ze in haar lichaam
zelf glycerine produceert en zo de
vorming van ijskristallen op haar lijfje
weet te voorkomen.
Met deze ontluikende voorjaarstemperaturen is het met haar winterrust
gedaan en gaat de hommelkoningin
direct aan het werk. Ze zoekt bloemen om nectar uit te drinken en

Aardhommelkoningin op hyacint. Foto’s: Bart Jonker.

stuifmeel te verzamelen. Dat stuifmeel dient om eitjes op te leggen in
een nieuw hommelnest. Vaak is zo’n
hommelnest bijvoorbeeld een oud
muizenhol in de grond. Uit de eerste
eitjes komen de werksters. In de loop
van de zomer komen er geen werksters meer uit de eitjes, maar mannetjes en nieuwe koninginnen. De
mannetjes sterven na het bevruchten
van de nieuwe koninginnen, een
‘eenmalig moment van roem’ zullen
we maar zeggen. Ook sterven de
oude koningin en werksters op den

duur. De nieuwe koninginnen overleven om de winterrust in te gaan.
Zij leggen het volgende voorjaar de
basis voor een nieuw nest. Zo blijft
de hommelcyclus in stand.
Zet eens wat hyacinten in uw tuin of
op uw balkon in de zon. Wist u dat de
hyacint een bolgewas is uit de aspergefamilie? Zorg wel dat deze hyacinten vrij van gif zijn en dat er geen
vorst is. U zult versteld staan van wat
erop afkomt en wat er in deze ontluikende periode reeds te zien is!
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Hond uit de pot
Door Ems Post
“In de gemeenten
Bloemendaal,
Heemstede en Zandvoort betaalt u geen
hondenbelasting
meer.” Deze vrolijkmakende tekst vond
ik onlangs op de
website van de gezamenlijke belastinginner voor deze drie gemeenten.

Te midden van de krokussen
Heemstede - Theo Dijkman stuurde deze foto in van zijn kleinzoon. “Valentijnsdag mag dan al geweest zijn, voor Marnix (bijna 4 jaar) is dat geen reden
om een mooie krokus te plukken voor moeder Daniëlle.
De foto is gemaakt door opa Dijkman op het krokussenveld Herenweg hoek
Asserlaan. Ga maar kijken, dan weet je dat de lente begonnen is”, aldus Theo.

Aanvankelijk (we praten over 1445) werd hondenbelasting gebruikt om de armen te voeden...... Later, rond
1800, werd landelijk besloten alle jachthonden en
honden die voor plezier gehouden werden te belasten.
De opbrengst ging in de algemene pot.
In Heemstede was dat niet anders. Tot nu toe. De belasting is inmiddels afgeschaft. Het enige wat de gemeente Heemstede daadwerkelijk verstrekte van de opbrengst waren de poepzakjes en dat zullen ze vast
blijven doen. We hebben immers een opruimplicht.
In 1927 deed de gemeente nog net iets meer voor de
hondenbelastingbetaler. Zij kregen voor elke belaste
hond een penning. Dat weten we omdat Frank Heij er
onlangs een vond in ons Groenendaalse Bos. Een fraai
koperen schildje dat ongetwijfeld volgens een instructie met veel oo’s en aa’s en sch-en “duidelijk zichtbaar
aan den halschband” bevestigd diende te worden. Een
mooi gezicht moet dat geweest zijn, al die honden met
een glanzende penning.

Hondenpenning. Foto: Frank Heij.
Overige foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Het zal niet meer terugkeren. De hond is uit de pot.
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Bloeiende krokussen op Kennemerduin
Heemstede - Leny en Jan van Bentem stuurden deze voorjaarsfoto naar de
redactie “Deze foto hebben we gemaakt vanaf de ingang van Kennemerduin.
Dat de lente nu echt is begonnen bewijzen deze krokussen”, vertellen ze erbij.

