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Als je mijn andere documentjes over het fotograferen van insecten al hebt gelezen 
(“Vlinders fotograferen” en “Libellen fotograferen”), dan kun je de meeste insecten die 
buiten rond lopen en vliegen wel fotograferen. Maar er zijn toch nog een aantal bruikbare 
tips welke ik je kan geven bij het fotograferen van bijen, die anders zijn dan bij de andere 
insecten. 
 
Bijen voeden zich in een voorspelbaar patroon, zowel in het gebied waar ze zich 
bevinden als ook de bloemen die ze bezoeken voor de honing of nectar. Als je een bij 
zich ziet voeden op een bloem en d ebij verdwijnt dan is de kans groot dat hij terugkomt 
of een van zijn collega’s. Bijen communiceren namelijk over de plaatsen waar ze honing 
gevonden hebben met de andere bijen van hun gezelschap. Op die manier worden de 
goede plekken bekend bij alle andere en die zullen daar ook gebruik van gaan maken. 
Bijen voeden zich op verschillende manieren, sommige bloemen zijn bieden hun honing 
op een makkelijke manier aan. Hiervoor hoeft de bij dus niet zoveel moeite te doen en hij 
zal dan mogelijk ook weer snel vertrokken zijn. Zit de honing dieper in de bloem verstopt 
dan zal de bij er meer moeite voor moeten doen en dus een langer bezoek aan de bloem 
afleggen dan de bij op de “makkelijke” bloem. Hierdoor heb je meer kans om de bij op de 
foto te krijgen op de manier zoals jij dat wilt. 
 
Iets anders om op te letten is de manier waarop bijen rond en tussen de bloemen vliegen. 
Ook hieruit kun je bepaalde voorspellingen doen over het komende bezoekadres van de 
bij. Vaak wacht ik gewoon af tot de bij op die plek gaar zitten waar ik het wil, in de door 
mij van te voren bedachte setup en compositie. De foto bovenaan het artikel is een goed 
voorbeeld van het succes van deze methode. Ik hoefde alleen maar te wachten en op de 
ontspanknop te drukken. Het was een warme dag en de bijen waren zeer actief en zo 
kreeg ik een foto op tweemaal levensgroot. Heel makkelijk als je eenmal weet hoe je het 
moet doen en op moet letten.  
 
Veel insecten, ook bijen, zullen af een toe een stop maken om zichzelf wat op te poetsen. 
Als je dus een bij of enig ander insect, ziet die druk bezig is met het verzamelen van 
honing, volg de bij dan en wacht tot de schoonmaakbeurt begint. Je zult dan zien dat de 
poten en antennes een goede beurt krijgen. Dit is dan het moment waaro pjij je slag kunt 
slaan.  



 
Alle insecten worden trager naarmate het (sneller) kouder wordt. Bijen hebben nogal de 
neiging om zich te laten overvallen in het open veld als de voor- of najaars winden en -
buien zich aandienen. Ga voor, of na, een regenbui op zoek naar bijen die door de 
temperatuursdaling trager zijn geworden. Op deze manier is het makkelijker fotograferen 
voor je. Het vroege voorjaar is ook een periode om bijen te fotograferen. Het ene moment 
is het warm en zullen de bijen actief zijn, maar het volgende moment zitten er dikke 
wolken voor de zon en wordt het wat frisser waardoor de bijen makkelijke op de 
gevoelige plaat te krijgen zijn. Veel van mijn foto’s van o.a. de zandbijen zijn onder deze 
omstandigheden gemaakt. 
 
Als het je begint te vervelen om steeds maar achter die bijen aan te blijven lopen, dan is 
het makkelijker voor je on een heel klein beetje honing ergens op te doen in het fourageer 
gebied van de bijen. Zo kun je ze fotograferen terwijl ze aan het eten zijn. Er is echter wel 
een woord van waarschuwing gepast hierbij, gebruik maar een heel klein beetje honing 
omdat je anders een heel bijenvolk op bezoek krijgt in plaats van een paar. De bijen 
zullen er echter niet sneller van komen. 
 
Op warme dagen kun je een beetje water op een ondiep donker gekleurd schoteltje zetten 
en de bijen fotograferen als ze aan het drinken zijn. 
 
Sommige bijen zijn zeer agressief en als ze bedreigend gaan worden kun je ze het beste 
met rust laten en je terugtrekken uit hun gebied. Ik heb al een paar keer meegemaakt dat 
een bij het ene moment nog rustig in de bloem aan het eten was en het volgende 
mooment had ik hem op mijn gezicht zitten. Dit gebeurt voordat je er erg in hebt. Ik ben 
zo al verschillende keren uit een gebeid verjaagd. De boodschap hiervan is, laat ze met 
rust en verlaat hun gebied als ze dat willen. 
 
Als laatste, sla nooit een bij als die op je land. Meestal is het om even uit te rusten en 
heeft de bij niet de bedoeling om je te steken. Ik heb al eens mee gemaakt dat er een bij in 
mijn haar landde en alles wat ik hoefde te doen is mijn hoofd schudden tot de bij er af 
valt en verdwijnt. Als je hem echter wegslaat en mist, zal hij zeker terugkomen en dan 
meestal wel met de bedoeling om te steken. Bijen communiceren niet alleen over 
voedselplekken maar ook waar irritante fotografen te vinden zijn. 
 


