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Anti-specht voorziening voor solitaire bijennestwanden.
Het eerste jaar nadat mijn nestwand verplaatst was naar de Natuurtuinen
Jekerdal van het CNME Maastricht deed zich het probleem voor dat er een
bonte specht zich regelmatig tegoed deed aan de cocons van de gehoornde metselbijen. Dat kwam enerzijds door de ligging van de Natuurtuinen
(aan de rand van Maastricht) en anderzijds omdat er alleen activiteit is als
de tuin geopend is. Dus de kleine bonte specht kon behoorlijk zijn gang
gaan. De nesten die gemaakt waren in Japanse duizendknoop zijn
natuurlijk een peulenschil voor een specht omdat dit materiaal vrij zacht
is. Urenlange zoektochten op internet en literatuur naar een oplossing
voor dit probleem hadden niets opgeleverd. Ik besloot toen geen Japanse
duizendknoop meer te gebruiken voor het nieuwe seizoen en de duurdere
bamboestokken maar te gebruiken omdat een specht deze niet kan
openen. Jammer, want de Japanse duizendknoop laat zich gemakkelijk
bewerken en is vaak op vochtige en ruderale plaatsen te vinden. Het is
een dominante plant die men liever kwijt dan rijk is en dan ook vaak
bestreden wordt.

1

Afb.1 Bonte specht heeft de nestwand ontdekt in de Natuurtuinen
Jekerdal en doet zich tegoed aan
de cocons van de gehoornde
metselbijen.

Onlangs kreeg ik uit Goirle email van een nestbouwer met een link dat
het fout is Japanse duizendknoop te gebruiken als nestgelegenheid voor
solitaire bijen omdat die giftig zou zijn. Nou gebruik ik al jaren J.
duizendknoop en zijn de daarin gemaakte cellen normaal uitgekomen.
Ik heb zelfs al een keer ergens gelezen dat je uitkomende scheuten
kunt eten, zoals asperges.
From: Bart & Tamara
Sent: Tuesday, February 21, 2012 9:32 PM
To: wildebij@home.nl
Subject: japanse duizendknoop

Hallo,
Allereerst mijn complimenten voor uw prachtige website met volop informatie over de wilde bijen. Ik
lees het erg graag en leer er veel van.
Ik ben gevraagd om een bijenhotel te bouwen en liep bij het opzoeken van informatie tegen een
vraag aan rondom het gebruik van Japanse Duizendknoop.
www.tuinwild.nl
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Op http://www.solitairebijen.ugent.be/nestgelegenheden.html las ik : Als holle stengels gebruik je best
geen Japanse duizendknoop. Deze stengels scheiden immers een schadelijke stof uit. Ook andere sterk
geurende houtsoorten zou ik niet gebruiken.
Op uw website zie ik toch duidelijke foto’s van succesvolle broed. Mijn vraag is of u enige ervaring
heeft met bovenstaand gegeven? Of adviseert u mij gewoon om Japanse Duizendknoop te gaan
gebruiken. Ik ben overigens van plan om bij een grote stevige stengel een plastic buisjes te plaatsen,
leuk voor de kinderen om te zien wat er in de buis gebeurt.
Met vr. gr.
Bart K.

Van: wildebij@home [mailto:wildebij@home.nl]
Verzonden: dinsdag 21 februari 2012 23:12
Aan: Bart & Tamara
Onderwerp: Re: japanse duizendknoop/Is O.K.

Beste Bart,
dankjewel voor je complimenten. Ik heb de site gemaakt na 20 jaar bouwen en
observeren. Dat je Japanse duizendknoop niet kunt gebruiken moet ik ten stelligste tegen
spreken. Ik ben de eerste geweest die het gebruikt(e) omdat bamboe te duur aan het
worden was. Na 1 keer gebruik gooi ik de bamboe weg. Dit vanwege hygiënische
redenen. O.a. stuifmeelmijt en schimmels. Bij hergebruik zouden vooral die schimmels
weer tot bloei kunnen komen omdat zij de sporen in de buis afgezet hebben. Een nieuwe
generatie bij zou zich dan infecteren met alle gevolgen van dien. De grotere buizen
duizendknoop worden erg goed gebruikt door de gehoornde metselbijen en rosse
metselbijen en dat zijn geen recyclers, d.w.z. dat zij oude buizen poetsen en
schoonmaken voor hergebruik. Hoewel ik het al enkele keren meegemaakt heb dat bij
schaarste aan schone nestruimte wel eens oude nesten gedeeltelijk gepoetst worden. In
oude nesten blijven de cocon en de uitwerpselen achter en van eventueel niet uitgekomen
eitjes (cellen) het stuifmeel met de nectar.
Japanse duizendknoop laat zich heel goed verwerken (met klein ijzerzaagje), het enige
nadeel is dat als er muizen of spechten in de buurt zijn de bijen in wording een
gemakkelijke prooi zijn. In mijn vorige woning in de stad waren geen spechten, dus dat
probleem heeft zich nooit voorgedaan. Maar omdat we 2 jaar geleden verhuist zijn en de
buurvrouw allergisch voor bijensteken is heb ik helaas mijn nestwand ergens anders
moeten onderbrengen. In het buitengebied, de Natuurtuinen Jekerdal van het CNME
Maastricht, een mooiere plek is er in heel Maastricht niet te vinden. Maar ja, daar
zitten veel spechten...en ze hebben ook goed huisgehouden! Bamboegebruik zou hier beter
zijn. Daar geeft een specht de moed aan op. Wat die mensen daar in België beweren zijn
mijn ervaringen niet, zelfs behandelde tuinpalen waar gaten in zitten worden gebruikt
en daar komen ook nieuwe generaties uit. Het enige wat niet werkt is gasbetontegels.
Daar komt pas na 5 jaar ongeveer een enkele bij in. Baksteen gaat uitstekend.
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Observatiebuis is zeer leerzaam omdat je daar het verborgen doen en laten van de
solitaire bij goed kunt zien. Zelf gebruik ik incidenteel harde plasticbuis maar je kunt ook
slang gebruiken. Je moet het wel aan een kant dicht maken. Het beste met een propje
watten zodat er ook iets van ventilatie is. Dat is gunstig tegen schimmel.
Waar zit jij ergens in het land, bij de Randstad? Op deze link kun je een voorlopige atlas
downloaden die niet meer te krijgen is maar waar ook over het leven van de bij
geschreven wordt.
atlas van de Nederlandse bijen – Naturalis
Als je nog vragen hebt mail me gerust.
Groet Cor Evers.

From: Bart & Tamara
Sent: Thursday, February 23, 2012 7:58 PM
To: 'wildebij@home'
Subject: RE: japanse duizendknoop/Is O.K.

Hallo Cor,
Bedankt voor je antwoord. Ik ga het weekend eens opzoek naar Duizendknoop. Ben benieuwd.
Ik woon tegen de Belgische grens aan, in Goirle onder de rook van Tilburg. Volop heide hier en veel
te halen voor de bijen in de woonwijk. Zelf ben ik hobbyimker met 4 volken, de passie voor de wilde
bij is dat ze zo hard kunnen werken, op korte afstand van hun nest en alles alleen doen. Prachtig.
Hang dan ook vaak met mijn gezicht voor het eikenbalkje waar al die bijen druk in de weer zijn.
Handige tip die watten in buisje (slang), ga er het weekend eens mee aan de slag (nadat ik mijn
honingbijen voorzien heb van het nodige voedsel, door de warme winter is hun wintervoorraad ver
leeg…)
Met vr gr
Bart K.

Tot zover het emailverkeer over de J. duizendknoop. Als “ervaringsdeskundige” kan ik daarom deze zinsnede van de Universiteit van Gent,
“- als holle stengels gebruik je best geen Japanse duizendknoop. Deze stengels
scheiden immers een schadelijke stof uit.”
absoluut niet bevestigen,

integendeel zelfs! Ik ben jaren geleden op zoek gegaan naar een
vervanger voor de kostbare bamboe en ben zodoende terecht gekomen bij
de Japanse duizendknoop, ook omdat deze het meeste lijkt op bamboe, er
zijn knopen, het laat zich heel gemakkelijk verwerken en het is gratis.
Bovendien is men de dominante plant liever kwijt dan rijk.
Om weer verder te gaan met de natuurtuinen, tijdens een bezoek in het
najaar zag ik een vreemde, archaïsche, ruige en intrigerende constructie
voor de nestkast hangen. Speurtochten naar een oplossing voor het
spechtprobleem op het internet toentertijd, leverden alleen constructies
www.tuinwild.nl
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met kippengaas e.d. op. En dat roept bij mij de vraag op of de bijen zich
niet de vleugels te veel beschadigen bij het in- en uitvliegen. Bovendien is
het ook nog eens onooglijk.
De archaïsche constructie van Chrys Steegmans, medewerker van het
CNME Maastricht, werkt uitstekend. Sindsdien is de nestwand niet meer
bezocht door spechten. Daarom beveel ik deze constructie aan iedereen
aan die hetzelfde probleem heeft met spechten of andere vliegende
insecteneters. Hij heeft een ruw bindtouw gebruikt en dat heeft een
speciaal visueel effect. Als gewicht zijn oude takjes gebruikt zodat de
touwen ook bij wind voor de nestwand blijven hangen. Deze constructie is
tot nog toe voor 100% effectief en kan ik daarom iedereen aanbevelen.
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Afb.2 Overzicht anti specht/vogelvoorziening die effectiever is kippengaas of i.d. Bovendien oogt
het beter, de bijen beschadigen hun vleugels niet bij het in- en uitvliegen en hinderen nauwelijks
bij het fotograferen.
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Afb. 3 en 4. Details nestwand met spechtenafweer.
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Afb.5 en 6. Arie Koster op bezoek in de natuurtuinen Jekerdal en bezig met fotograferen. De
spechtafweer hindert daar niet bij. Bij een volgend bezoek ontdekte Arie de zuidelijke langhoornbij in De Natuurtuinen en de gewone langhoornbij in de stad (Maastricht).

Openingstijden
Ma. Gesloten
dinsdag, woensdag,
donderdag
10.00 - 16.00 u.
zondag (eind mei
tot eind september)
13.00 - 16.30 u.

Natuurtuinen
Jekerdal

Bijenhelpdesk van Arie Koster
CNME Natuurtuinen Jekerdal
www.tuinwild.nl

© All rights reserved by C.J.F. Evers Gronsveld

