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2 Inleiding 
 
2.1 Bijen als bio-indicator 
 
Wilde bijen hebben hoge habitatvereisten. Ze hebben nood aan geschikte nestplaatsen, specifiek 
nestmateriaal, nectarplanten als voedselbron voor de adulte bijen en geschikt stuifmeel als 
voornaamste voedselbron voor de larven (Westrich, 1989; Gathmann & Tscharntke, 2002). Door hun 
hoge eisen zijn het uitstekende bio-indicatoren die veranderingen in habitatkwaliteit kunnen aantonen 
(Steffan-Dewenter et al., 2002; Gathmann & Tscharntke, 2002). Experimenten van Gathmann & 
Tscharntke (2002) toonden aan dat de maximaal overbrugbare foerageerafstand voor de meeste 
solitaire bijensoorten tussen 200 en 600 meter ligt. Lokale habitatstructuur speelt dus een belangrijke 
rol. Hommels zijn dan weer afhankelijk van structuren op middelgrote schaal. Zij overbruggen 
gemakkelijk afstanden tot en met 1500 meter.  
 
De groep van de wilde bijen bestaat uit solitaire bijen en hommels. De meeste wilde bijensoorten 
leven solitair, waarbij ieder vrouwtje haar eigen nest bouwt en haar eigen broed verzorgt. Sommige 
bijensoorten zijn socialer van aard en delen eenzelfde nestholte of verdelen de taken om efficiënter 
hun nakomelingen groot te brengen. Hommels en honingbijen leven in een kolonie, waarbij enkel de 
koningin eieren legt. Een derde groep bijen leeft parasitair. Zij leggen hun eitjes in de nesten van 
andere bijensoorten. Deze bijen worden daarom ook wel koekoeksbijen genoemd. De larve van de 
parasitaire bij doodt de larve van de gastvrouw en steelt er het verzamelde voedsel.  
 
Bijen zijn uitgesproken vegetariërs. De larven leven op een strikt dieet van stuifmeel, terwijl de 
volwassen dieren zich tegoed doen aan nectar uit bloemen. Bijna de helft van de Belgische 
bijensoorten is in bepaalde mate gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van één bepaalde 
plantensoort, -genus, of –familie. Dit zijn oligolecten en beperkte polylecten.  
 
Naast nectar en stuifmeel hebben bijen ook nood aan een geschikte nestplaats. Meer dan drie vierde 
van alle bijensoorten nestelt ondergronds. Hierbij graven ze zelf een nestgang in de bodem. Deze 
nestgang kan tot wel een meter diep liggen en heeft verschillende zijgangen met nestcellen. De 
overige soorten leven bovengronds en maken hun nesten in holle stengels, oude kevergangen in 
dood hout of andere holle ruimtes.  
 
2.2 Aanleiding voor het onderzoek 
 
In de provincie Vlaams-Brabant is tot nu toe weinig aandacht besteed aan wilde bijen. Nochtans lijkt 
het erop dat de provincie heel wat zeldzame en gespecialiseerde bijensoorten herbergt (Lambrechts 
et al., 2013; D’Haeseleer & Vanormelingen, 2013; D’Haeseleer & Vanormelingen, 2014). 
 
In tegenstelling tot het onderzoek naar de honingbij en naar andere meer ‘populaire’ insectengroepen, 
is de kennis over onze wilde bijen nog vrij beperkt. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat 
determinatie van een aanzienlijk aantal soorten niet evident is en veel ervaring vereist. Nochtans is 
kennis over verspreiding en ecologie van soorten essentieel voor een goede bescherming. 
 
De lijst van PPS-soorten in Vlaams-Brabant, waar ook de zogenaamde ‘Koesterbuursoorten’ uit 
afgeleid worden, bevat tot op heden geen enkele wilde bij. Een soort die zonder twijfel in aanmerking 
komt als PPS-soort is de Knautiabij (Andrena hattorfiana). Uit onderzoek in de periode 2012-2014 
bleek immers dat de provincie een substantieel deel van de Vlaamse populaties herbergt en dat de 
toestand van de soort in de provincie precair is (D’Haeseleer & Vanormelingen, 2013; D’Haeseleer & 
Vanormelingen, 2014).  
 
Ook in de andere provincies ontbreken wilde bijen bij de afbakening van de PPS-soorten. Dit heeft te 
maken met het feit dat er nog geen grootschalig verspreidingsonderzoek gebeurde op Vlaamse of 
provinciale schaal naar deze soortgroep. Er is dus geen kader om aan af te meten waar voor een 
bepaalde soort het reële zwaartepunt van de verspreiding ligt en welke provincie dus de grootste 
verantwoordelijkheid draagt. Een enkele soort waar reeds aandacht naar ging, is de Knautiabij 
(Andrena hattorfiana) die als GALS-soort is afgebakend in de gemeente Gingelom in Limburg. Deze 
afbakening gebeurde ad hoc en niet op basis van gedegen kennis van de soort in heel Vlaanderen, 
wat de keuze overigens niet minder relevant maakt.  



Bijen in graslanden en ruigten  
In Vlaams-Brabant  

8

 

2.3 Belang van bloemrijke graslanden en ruigten voor bijen 

In dit project legden we de focus op bloemrijke droge graslanden enerzijds en bloemrijke natte ruigten 
anderzijds. Beide biotopen zijn sterk bedreigd en de gespecialiseerde bijenfauna dreigt hierdoor ook 
onherroepelijk te verdwijnen.  
 
Goed ontwikkelde bloemrijke graslanden zijn voor wilde bijen belangrijke biotopen. Zij bieden ruimte 
aan heel wat geschikte nectar- en stuifmeelplanten en zorgen daarnaast voor voldoende 
nestgelegenheden voor ondergronds nestelende bijen.  
 
Volgende bijensoorten zijn typerend voor bloemrijke glanshavergraslanden en andere bloemrijke 
graslanden en werden geïnventariseerd in het kader van dit project:  
 

 Texelse zandbij (Andrena fulvago) 
 Breedbandgroefbij (Halictus scabiosae) 
 Geelstaartklaverzandbij (Andrena wilkella) 
 Donkere klaverzandbij (Andrena labialis) 
 Gewone langhoornbij (Eucera longicornis) 
 Zwartbronzen houtmetselbij (Osmia niveata) 
 Ogentroostdikpoot (Melitta tricincta) 
 Schermbloemzandbij (Andrena nitiduscula) 

 
Bloemrijke natte ruigten herbergen plantensoorten als Moerasspirea, Koninginnenkruid, Grote 
kattenstaart, Gewone engelwortel, … wat stuk voor stuk zeer interessante nectar- en stuifmeelplanten 
voor dag- en nachtvlinders en wilde bijen zijn. Ruigten kunnen tevens voor geschikte 
nestgelegenheden voor wilde bijen en wespen zorgen.  
 
Volgende bijensoorten zijn typerend voor natte, bloemrijke ruigten en werden geïnventariseerd in het 
kader van dit project:  
 

 Gewone slobkousbij (Macropis europaea) 
 Bruine slobkousbij (Macropis fulvipes) 
 Kattenstaartdikpoot (Melitta nigricans)  
 Roodrandzandbij (Andrena rosae)  
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2.4 Doelstellingen van het project 
 
De doelstellingen van het project waren:  
 

1) Meer kennis over de verspreiding van wilde bijen in provincie Vlaams-Brabant.  

Dit project focuste op de studie van de verspreiding van enkele zeldzame en specifieke wilde 
bijensoorten in de provincie.  

2) Opstart afbakening van PPS-soorten voor wilde bijen in de provincie Vlaams-Brabant. 

Op termijn zouden we graag enkele wilde bijen als PPS-soorten aangeduid zien, zodat meer 
aandacht kan besteed worden aan deze interessante diergroep en er ook de nodige 
beschermings- en beheermaatregelen in functie van specifieke soorten kunnen gerealiseerd 
worden. We focussen ons in dit project op de typische wilde bijensoorten van bloemrijke 
graslanden en ruigten en gaan op zoek naar mogelijke PPS-kandidaten.  

3) Draagvlakverbreding.  

Het project werd uitgevoerd door de wetenschappelijke medewerker wilde bijen van 
Natuurpunt Studie. Deze stond echter ook in voor draagvlakverbreding. Dit gebeurde onder 
meer door het betrekken en ondersteunen van vrijwilligers en werkgroepen. Vrijwilligers 
voerden ook een deel van het veldwerk uit. Laagdrempelige herkenningsfiches werden 
aangemaakt voor de doelsoorten van bloemrijke ruigten Kattenstaartdikpoot, Bruine en 
Gewone slobkousbij.  
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3 Methodiek 
 
3.1 Onderzoekslocaties  
 
De locaties waar het verspreidingsonderzoek zich op toespitste, werden bij aanvang van het project 
geselecteerd. Hiervoor werd beroep gedaan op de gebiedskennis die bij de vele vrijwilligers en 
professionele medewerkers van Natuurpunt Studie en Natuurpunt Beheer aanwezig is. Daarnaast 
werden ook topografische kaarten en de BWK-kartering gebruikt.  
 

 Voor de graslanden werd gefocust op droge, warme en bloemrijke types:  

o Het Glanshaver-verbond (Arrhenatherion elatioris)  

o Het verbond van Gewoon struisgras (Plantagini-Festucion)  

o Antropogene tegenhangers van bovenstaande types, zoals 
spoorwegbermvegetaties die uitermate bloemrijk kunnen zijn en waardevol 
voor bijen.  

 Voor de ruigtes werd gefocust op vochtige, bloemrijke types:  

o Natte ruigten van het Moerasspirea-verbond (Filipendulion) 

o Natte ruigten van het verbond van Harig wilgenroosje (Epilobion hirsuti) 

De locaties werden verspreid over de provincie geselecteerd en verspreid over verschillende 
beheerders.  
 
3.2 Onderzoeksmethode 
 
3.2.1 Inventarisatie 
 
Elk van de locaties werd op een relevant tijdstip bezocht en onderzocht op de aanwezigheid van de 
verschillende geselecteerde bijensoorten. Een aantal van de bezoeken werden verricht door de 
professionele medewerker wilde bijen, maar daarnaast werd ook volop onderzoek gevoerd door 
vrijwillige medewerkers naar de verspreiding van de geselecteerde bijensoorten en met name in de 
geschikte onderzoekslocaties.  
 
Daarnaast werden voor 20 graslanden binnen het Glanshaver-verbond (Arrhenatherion elatioris) 
tevens de aanwezige plantensoorten geïnventariseerd. Van elke plantensoort werd een inschatting 
gemaakt van de abundantie. Hiervoor werd de vegetatieschaal van Tansley gebruikt.  De talrijkheid en 
frequentie van voorkomen wordt hierin per aangetroffen plantensoort weergegeven door een 
lettercode.  

Tabel 1: Tansley vegetatieschaal 
Symbool Abundantie en frequentie 
s sporadic, sparse, de soort is zeer zeldzaam, slechts enkele exemplaren aanwezig 
r rare, de soort is zeldzaam 
o occasional, de soort wordt zo nu en dan aangetroffen en is verspreid aanwezig 
lf local frequent, plaatselijk frequent 
f frequent, de soort wordt frequent aangetroffen en is vrij talrijk 
la local abundant, plaatselijk talrijk 
a abundant, de soort is talrijk, veel aanwezig, maar nooit (co-)dominant 
ld local dominant, plaatselijk overheersend 
c(od) codominant, de soort is overheersend samen met andere soorten 
d dominant, de soort is overheersend 
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3.2.2 Onderzoeksomstandigheden 
 
Aangezien bijen warmteminnende insecten zijn, werd het veldwerk enkel uitgevoerd bij temperaturen 
boven de 12°C en wanneer het droog en windstil was. 
 
3.2.3 Onderzoeksmateriaal 
 
Alle wilde bijen werden tijdens de verschillende bezoeken gevangen met behulp van een vlindernet, 
gedetermineerd en daarna zo snel mogelijk opnieuw in vrijheid gesteld. Sommige bijen werden, indien 
determinatie in het veld niet mogelijk was, verzameld en achteraf geprepareerd en gedetermineerd. 
Het verzamelde materiaal werd zorgvuldig bewaard in collecties die te bezichtigen zijn.  
 
3.2.4 Determinatie 
 
Alle verzamelde dieren werden zorgvuldig in insectendozen bewaard en tijdens de projectperiode op 
naam gebracht. Aangezien dit specialistenwerk is, werd hierbij volop de kennis van de professionele 
medewerker wilde bijen ingezet.  
 
Alle gegevens werden opgenomen in de databank van www.waarnemingen.be   
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4 Resultaten 
 
4.1 Soortgerichte resultaten 
 
4.1.1 Algemeen 
 
Zowel de professionele projectmedewerker als verschillende vrijwilligers registreerden waarnemingen 
in het kader van dit project. De projectmedewerker trok gericht naar bepaalde gebieden waar 
geschikte graslanden of ruigten aanwezig waren. Voor de Glanshaverhooilanden werden hierbij 
tevens, op een gestandaardiseerde manier, plantengegevens genoteerd. De vrijwilligers gingen 
eerder specifiek op zoek naar bepaalde bijensoorten. Ook waarnemingen van de doelsoorten die 
tijdens de verschillende excursies van Aculea, de wilde bijen- en wespenwerkgroep van Natuurpunt, 
werden verricht zijn opgenomen in dit rapport.  
 
Tijdens verschillende andere projecten met aandacht voor wilde bijen werden de doelsoorten van 
graslanden of ruigten waargenomen. Het ging onder meer over:  
 

 waarnemingen in het kader van de Bijzondere Natuurbeschermingsprojecten ‘Opvullen van 
kennisknelpunten PPS voor heiderelicten in Vlaams-Brabant’ (2012-2013), ‘Knautiabij in de 
provincie Vlaams-Brabant’ (2012-2013), ‘Wilde bijen in Leuven’ (2013-2014), ‘Opvullen van 
kennisknelpunten PPS voor oud-bosrelicten in Vlaams-Brabant’ (2013-2014); 

 waarnemingen in het kader van het project ‘Opmaak van bermbeheerplannen voor de bermen 
van de E314’ (2013)  

 waarnemingen in het kader van het project ‘BIJ-zonder Beersel’ (2014-2015).  

Met al deze waarnemingen werd dus rekening gehouden voor de opmaak van de 
verspreidingskaarten.  
 
Dit maakt dat er grote verschillen waren in de manier waarop de gegevens verzameld werden en dat 
er over het algemeen geen gestandaardiseerde manier van werken was. Ook de zoekintensiteit was 
hierdoor niet gestandaardiseerd over de hele provincie. Dit maakt dat de verspreidingskaartjes bij de 
verschillende doelsoorten wellicht niet het volledige verspreidingsbeeld geven.  
De opzet van voorliggende studie was dan ook verkennend.  
 
Wanneer we alle waarnemingen van alle doelsoorten (Figuur 1) op een kaart plotten zien we dat 
enkele regio’s opvallend leeg blijven. Zo zien we weinig waarnemingen in de Brusselse oostrand. 
Tevens zijn er weinig waarnemingen uit het noordwesten van de provincie en uit bepaalde regio’s van 
het Pajottenland. In deze regio’s vonden effectief weinig excursies plaats.  
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Figuur 1: Gegevens van alle doelsoorten voor (groen) en (rood) tijdens het project 
 
Wanneer we alle waarnemingen van de graslandsoorten (Figuur 2) op een kaart plotten, zien we dat 
de verspreiding van de soorten zich vooral beperkt tot de regio ten oosten van Brussel. Enkele 
waarnemingen zijn er ook van de grens met Oost-Vlaanderen. Een grote groep waarnemingen vinden 
we dan weer terug in de omgeving van Beersel en Halle, waar een intensieve inventarisatie doorging 
in de zomer van 2014.  
 

 
Figuur 2: Gegevens van alle doelsoorten van graslanden voor (groen) en tijdens (rood) het project 
 
Wanneer we alle waarnemingen van de ruigtesoorten (Figuur 3) op een kaart plotten, zien we een 
uitgebreidere verspreiding. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de soorten gemakkelijker 
herkenbaar zijn voor leken dan enkele van de typische graslandsoorten en dat de habitats waar deze 
soorten voorkomen verspreider voorkomen dan goed ontwikkelde Glanshaverhooilanden. Opvallend is 
onder andere een grote groep waarnemingen in de omgeving van Beersel en Halle, waar een 
intensieve inventarisatie doorging in de zomer van 2014.  
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Figuur 3: Gegevens van alle doelsoorten van ruigten voor (groen) en tijdens (rood) het project 
 
Tot slot plotten we ook een overzichtskaart van alle waarnemingen die verricht werden door de 
projectmedewerker (Figuur 4). Hierop werden dus alle waarnemingen verricht tijdens de 
veldwerkdagen in het kader van dit project geplot, niet alleen maar die van de doelsoorten. Deze kaart 
is een indicatie van de waarnemersintensiteit van de projectmedewerker in het kader van dit project. 
Ten opzichte van de kaart met alle waarnemingen van alle doelsoorten (Figuur 1) valt vooral de 
afwezigheid van waarnemingen in de omgeving van Halle-Beersel enerzijds en de regio Boutersem-
Tienen-Hoegaarden op. Waarnemingen uit de eerste regio werden verricht door vrijwilligers en de 
projectmedewerker (in het kader van het project ‘BIJzonder Beersel’), terwijl waarnemingen in de regio 
Boutersem-Tienen-Hoegaarden werden verricht door vrijwilligers Pieter Vanormelingen en Jos 
Cuppens.  
 

 
Figuur 4: Overzichtskaart met alle  waarnemingen verricht door de projectmedewerker in het kader van dit project 
 



Bijen in graslanden en ruigten  
In Vlaams-Brabant  

16

 

Per doelsoort worden kort enkele determinatiekenmerken opgesomd, waar mogelijk geïllustreerd met 
een foto van het habitus. Hierna volgt een beschrijving van de ecologie en de verspreiding in Europa, 
Nederland en Vlaanderen. Tot slot werden de gegevens uit de provincie Vlaams-Brabant gebruikt om 
een beeld te schetsen van het voorkomen van de soort in de provincie, werden belangrijke gebieden 
voor de soort opgesomd en werd info over waardplanten en nesten gegeven. Afronden doen we 
telkens met een kort stukje over de status van de soort. Hierbij werden zowel gegevens uit Nederland 
als die uit Vlaanderen gebruikt. Voor elke soort werd een inschatting gemaakt of ze in aanmerking 
komt voor de status van Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams-Brabant. 
 
Noot: de cijfers die gegeven worden in de specifieke soortbeschrijvingen zijn voornamelijk gebaseerd 
op waarnemingen uit de online databank www.waarnemingen.be. Enkele belangrijke privé-collecties 
zijn dus niet in rekening gebracht. Deze collecties bevatten echter vooral waarnemingen uit de 
provincies Antwerpen en Limburg. Dit is vooral relevant voor de uitspraken van het aantal 
waarnemingen in de verschillende provincies, minder voor de bespreking van de situatie in Vlaams-
Brabant zelf. De finale status van de verschillende soorten werd met de eigenaars/beheerders van 
deze private collecties overlopen (mond. med. Kobe Janssen en Maarten Jacobs).  
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4.1.2 Texelse zandbij (Andrena fulvago) 
 
De Texelse zandbij is een middelgrote zandbij (9-10 mm). Het vrouwtje heeft een vrijwel onbehaard en 
glanzend achterlijf, met smalle bruine haarbandjes. De achterschenen en de achterlijfspunt zijn geel 
gekleurd. Verwarring met de Paardenbloembij (Andrena humilis) kan optreden, maar deze laatste is 
een beetje groter en plomper. De Texelse zandbij vliegt in de periode april-juni (Peeters et al., 2012). 
 

 
Figuur 5: Vrouwtje Texelse zandbij op Groot streepzaad (Henk Wallays) 
 
Ecologie 
Vrouwtjes van deze soort verzamelen uitsluitend stuifmeel van gele composieten. Bloembezoek wordt 
vooral waargenomen op Groot streepzaad (Crepis biennis), Muizenoortje (Hieracium pilosella) en 
Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata) (Peeters et al., 2012 en mond. med. Pieter 
Vanormelingen). De soort nestelt solitair of in kleine groepjes in schaars begroeide lemige bodem of 
zandgrond. In Nederland wordt ze vooral teruggevonden in bloemrijke graslanden op hellingen en 
rond groeven. Als broedparasieten zijn de Tweekleurige wespbij (Nomada integra) en de 
Dubbeldoornwespbij (Nomada femoralis) bekend (Peeters et al., 2012).  
 
Verspreiding 
De verspreiding van de Texelse zandbij is beperkt tot Europa en Turkije. In Nederland beperkt de 
soort zich tot Zuid-Limburg en het waddeneiland Texel, vanwaar de benaming komt (Peeters et al., 
2012). In Vlaanderen kent de soort een beperkte verspreiding. Ze komt enkel voor in de provincies 
Vlaams-Brabant en Limburg, ten oosten van Brussel (www.waarnemingen.be). De kern van de huidig 
gekende verspreiding ligt in de regio Leuven-Aarschot-Tienen. In beide provincies komt het gros van 
de waarnemingen uit de zandleemstreek met uitlopers in de Maasvallei. De uitzondering hierop is de 
waarneming uit de omgeving van Betekom aan de Demer. De Texelse zandbij komt vermoedelijk op 
meer plaatsen voor. De soort vliegt in vrij lage dichtheden en kent een eerder verborgen levenswijze.  
 
Voorkomen in Vlaams-Brabant 
Voor het indienen van de projectaanvraag werden van deze soort 6 waarnemingen in de provincie 
Vlaams-Brabant gemeld. Gedurende het project werden, door gericht zoeken, nog 14 aanvullende 
waarnemingen van de soort verricht in de provincie Vlaams-Brabant.  
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Vlaanderen Vlaams-Brabant Voor project Tijdens project 
22 20 6 14 
 
De soort komt vooral centraal in de provincie voor. Ze werd in volgende gebieden/regio’s 
waargenomen: Ormendaal (Bertem), Demerbeemden (Betekom), Butselbos (Boutersem), Kasteelpark 
van Kwabeek (Boutersem), Koutemveld (Boutersem), Roosbeek (Boutersem), Snoekengracht 
(Boutersem), Paddepoel (Glabbeek), Rosdel (Hoegaarden) en Leuven centrum. Op 1 waarneming na 
werd de soort niet in de Doode Bemde aangetroffen, terwijl zich hier veel potentieel geschikte 
graslanden bevinden. Er zijn geen waarnemingen ten westen van Brussel gemeld.  
 

 
Figuur 6: Waarnemingen van Texelse zandbij voor (groen) en tijdens (rood) het project. 
 
De Texelse zandbij werd in de provincie vooral op Groot streepzaad teruggevonden, maar er zijn ook 
twee waarnemingen op Gewoon biggenkruid en zelfs één op paardenbloem. De soort werd vooral in 
(beschutte) glanshaverhooilandjes met veel Groot streepzaad aangetroffen. De soort werd tevens in 
een berm langs de oevers van de Demer aangetroffen. De waarnemingen uit het Leuvense 
stadscentrum werden verricht in een extensief beheerd hooiland op de Keizersberg en op een eerder 
intensief beheerd graslandje langs de zuidoostrand van de binnenring.  
 
De soort lijkt vooral in de voormiddag actief, wanneer de gele composieten nog open staan. Later op 
de dag sluiten deze bloemen zich immers vrij snel waardoor het stuifmeel en de nectar niet meer 
beschikbaar zijn. Inventarisatie-inspanningen dienen dus vooral ’s ochtends te gebeuren. Verdere 
gerichte zoekacties zullen het aantal waarnemingen wellicht nog doen stijgen.  
 
Volgens de online databank www.waarnemingen.be komt Groot streepzaad ten westen van Brussel 
nauwelijks voor. Wel zijn er waarnemingen in de Brusselse rand en vooral veel ten oosten van 
Brussel, behalve in het uiterste noorden van de provincie. Ook de Atlas van de Flora van Vlaanderen 
en het Brussels Gewest (Van Landuyt et al., 2006) meldt weinig waarnemingen ten westen van 
Brussel in de provincie. Volgens Van Landuyt et al (2006) is Groot streepzaad vooral terug te vinden 
in gemaaide hooilanden en bermen op vochtige en matig voedselrijke bodems. Ze heeft een voorkeur 
voor kalkhoudende substraten en komt vooral voor in de Leemstreek en in de Maasvallei.  
 
Nieuwe waarnemingen van Texelse zandbijen zijn vooral te verwachten op locaties met veel Groot 
streepzaad en dus tevens afhankelijk van boven vernoemde bodemomstandigheden.  
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In Vlaams-Brabant zijn tot op heden geen nestplaatsen gemeld. Verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen wat de precieze nestvoorkeur van de soort is.  
 
Status 
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. Ze is in Nederland zeldzaam en is afgenomen, ze wordt in 
de Rode Lijst-categorie ‘Bedreigd’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003; Peeters et al., 2012).  

In Vlaanderen komt de soort enkel in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg voor. De soort is 
wellicht op meer plaatsen in de provincie Limburg te ontdekken, maar lijkt toch het best 
vertegenwoordigd te zijn in de provincie Vlaams-Brabant. Deze soort komt dan ook in aanmerking 
voor de status van Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams-Brabant.  
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4.1.3 Breedbandgroefbij (Halictus scabiosae) 
 
De Breedbandgroefbij is een grote, maar slanke, groefbij (12-14 mm) met brede haarbanden. Ze heeft 
een opvallend lichtgele okerkleur, die vooral gevormd wordt door de dubbele banden op het tweede 
en derde achterlijfssegment. Ook de mannetjes zijn te herkennen aan de haarbanden, maar hebben 
volledig donkere antennen en opvallend gele poten. Verwarring is enkel mogelijk met de veel 
zeldzamere Zesbandgroefij (Halictus sexcinctus) en Vierbandgroefbij (Halictus quadricinctus). De 
Breedbandgroefbij vliegt in de periode april-september in twee generaties (Peeters et al., 2012). 
 

 
Figuur 7: Vrouwtje Breedbandgroefbij (Rachel Poppe-Delmelle) 
 
Ecologie 
Vrouwtjes van deze soort verzamelen stuifmeel op verschillende planten, maar hebben een sterke 
voorkeur voor Grote centaurie (Centaurea scabiosa) en diverse soorten streepzaad (Crepis). De soort 
werd verder al aangetroffen op Gewoon knoopkruid (Centaurea jacea), Beemdkroon (Knautia 
arvensis), Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata) en paardenbloem (Taraxacum). 
Breedbandgroefbijen hebben een sociale levenswijze. Het grootste vrouwtje treedt hierbij dominant 
op. Zij legt de eieren en bewaakt het nest. De andere vrouwtjes zorgen voor de voedselvoorziening 
van de broedcellen. Nesten worden zowel op hellende oppervlakken zoals dijken, steilwandjes of 
groeven als vlakke bodems gegraven (mond. med. Kobe Janssen en Pieter Vanormelingen). Nesten 
worden vooral gemaakt in lemige of zandige ondergrond. In Nederland word ze vooral teruggevonden 
in bloemrijke graslanden op hellingen en rond groeven. De Breedbandgroefbij lijkt een 
warmteminnend karakter te hebben. Ze kent haar noordgrens alleszins in Nederland. Van deze soort 
zijn geen broedparasieten bekend (Peeters et al., 2012). 
 
Verspreiding 
De verspreiding van de Breedbandgroefbij is beperkt tot Europa en komt hier vooral in het westen en 
het zuidwesten voor. In Nederland is de soort schaars en beperkt tot Zuid- en Midden-Limburg 
(Peeters et al., 2012). In Vlaanderen is de soort voorlopig beperkt tot de provincies Antwerpen, 
Vlaams-Brabant en Limburg. Ze lijkt zowel in zandige, lemige en zandlemige bodems te nestelen. De 
waarneming uit Antwerpen betrof een exemplaar uit Averbode Bos en Heide, op de grens met 
Vlaams-Brabant. Ook in Brussel werd een populatie gemeld (www.waarnemingen.be). 
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Voorkomen in Vlaams-Brabant 
Vóór het indienen van de projectaanvraag werden van deze soort 26 waarnemingen in de provincie 
Vlaams-Brabant gemeld. Gedurende het project werden, door gericht zoeken, nog 29 aanvullende 
waarnemingen van de soort verricht in de provincie Vlaams-Brabant.  
 
Vlaanderen Vlaams-Brabant Voor project Tijdens project 
156 55 26 29 
 
Het lijkt er op dat de soort vooral ten oosten van Brussel voorkomt. Volgende gebieden/regio’s zijn van 
groot belang voor de Breedbandgroefbij: de omgeving van Aarschot, Koeheide (Bertem), de gebieden 
Spoorwegzate en Rosdel in Hoegaarden, Pellenbergstort (Lubbeek), Doode Bemde (Neerijse), het 
Walenbos (Sint-Joris-Winge), de bezinkingsputten in Tienen en de Beninksberg (Wezemaal). De 
meest westelijke waarneming komt uit een tuin in Beersel. Er zijn geen waarnemingen ten westen van 
Brussel gemeld. De soort kan hier misschien wel nog aangetroffen worden in warme, beschutte 
hooilanden of bloemrijke bermen.  
 

 
Figuur 8: Waarnemingen van Breedbandgroefbij voor (groen) en tijdens (rood) het project. 
 
De Breedbandgroefbij werd in de provincie vooral op Beemdkroon, Gewoon knoopkruid en Groot 
streepzaad aangetroffen. Incidentele waarnemingen waren er ook op Echt bitterkruid, Heelblaadjes, 
Koninginnenkruid, Paardenbloemstreepzaad en Speerdistel. Op Beemdkroon na behoren al deze 
soorten tot de Composietenfamilie (Asteraceae).  
 
In Vlaams-Brabant zijn twee waarnemingen van nestelende dieren gemeld. In Hoegaarden werden 78 
nestingangen tussen de kasseien van een oprit gevonden. In Aarschot werden 20, met stuifmeel 
beladen, vrouwtjes gespot die in gangetjes in de grond kropen. Dit bevestigt de sociale levenswijze 
van de soort. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de precieze nestvoorkeur van de soort is.  
 
Status 
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. Ze is in Nederland zeldzaam maar sterk toegenomen, ze 
wordt in de Rode Lijst-categorie ‘Gevoelig’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003; Peeters et al., 2012).  

In Vlaanderen komt de soort vooral in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg voor. Verder 
onderzoek, ten minste in deze beide provincies maar bij voorkeur in heel Vlaanderen, zal moeten 
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uitwijzen of de soort in aanmerking komt voor de status van Provinciale Prioritaire Soort voor de 
provincie Vlaams-Brabant.
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4.1.4 Geelstaartklaverzandbij (Andrena wilkella) 
 
De Geelstaartklaverzandbij is een middelgrote zandbij (8-11 mm) met onderbroken witte haarbandjes 
op het achterlijf. Borststuk en kop zijn kort grauwwit behaard. De laatste twee achterlijfssegmenten zijn 
oranje behaard. De scheen en metatars van de achterpoot is oranje gekleurd. Ook de mannetjes 
hebben breed onderbroken witte haarbandjes. De laatste achterlijfssegmenten zijn lichtgeel behaard. 
Verwarring in het veld is mogelijk met het kwartet Noordelijke klaverzandbij (Andrena intermedia), 
Gelderse zandbij (Andrena gelriae), Roodstaartklaverzandbij (Andrena similis) en Bremzandbij 
(Andrena ovatula). Daarnaast lijkt ze ook oppervlakkig op de Wimperflankzandbij (Andrena dorsata). 
De Geelstaartklaverzandbij vliegt in de periode april-juli . De Noordelijke klaverzandbij vliegt van mei 
tot augustus, de Gelderse zandbij van eind mei tot begin augustus. De Roodstaartklaverzandbij vliegt 
van april tot begin juli. De Bremzandbij tenslotte vliegt van april van eind augustus in twee generaties 
(Peeters et al., 2012).  
 

 
Figuur 9: Vrouwtje Geelstaartklaverzandbij (David De Grave) 
 
Ecologie 
Vrouwtjes van deze soort zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van vlinderbloemigen. 
In Nederland vliegt de soort met name op Gewone rolklaver (Lotus corniculatus), Rode klaver 
(Trifolium pratense) en Witte klaver (Trifolium repens) (Peeters et al., 2012). Om bij het stuifmeel te 
komen, drukt het vrouwtje de kiel van de bloem naar beneden en breekt op die manier in de bloem in. 
Mannetjes patrouilleren vaak rond bloeiplanten, maar zetten ook geurvlaggen af op solitaire struiken 
en bomen en langs struweelranden. Nesten worden solitair of in grote groepen aangelegd in 
verschillende grondsoorten. De soort is te vinden langs bosranden, schrale en matig voedselarme 
bloemrijke graslanden, heideterreinen, dijken en groeven. De soort profiteert in Nederland 
waarschijnlijk van extensief begraasde natuurontwikkelingsprojecten. De Stomptandwespbij (Nomada 
striata) en mogelijk ook de Rimpelkruingroefbij (Sphecodes reticulatus) staan bekend als 
broedparasiet van de Geelstaartklaverzandbij (Peeters et al., 2012). 
 
Verspreiding 
De verspreiding van de Geelstaartklaverzandbij is beperkt tot Europa en Kazachstan. In Nederland 
komt de soort vooral voor in de oostelijke helft van het land en in Zeeland. Ze lijkt niet algemeen aan 
de kust  (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen is het huidige verspreidingsbeeld sterk versnipperd. Het 
lijkt er op dat ze verspreid over alle provincies heen voorkomt, maar er zijn slechts weinig zekere 
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waarnemingen (www.waarnemingen.be). De verspreiding dient dus verder in kaart gebracht te 
worden.  
 
 
Voorkomen in Vlaams-Brabant 
Gezien de zeer sterke gelijkenis van de verschillende soorten wordt bij de bespreking van de 
Geelstaartklaverzandbij ook rekening gehouden met de waarnemingen van de Noordelijke 
klaverzandbij, Gelderse zandbij, Roodstaartklaverzandbij en de Bremzandbij. Zelfs na determinatie 
van gecollecteerde exemplaren blijft het immers mogelijk dat deze soorten met elkaar verward 
worden.  
 
Voor het indienen van de projectaanvraag werden van deze (combinatie van) soorten 4 
waarnemingen in de provincie Vlaams-Brabant gemeld. Gedurende het project werden, door gericht 
zoeken, nog 27 aanvullende waarnemingen van deze soorten verricht in de provincie Vlaams-Brabant. 
Het ging hier vooral om exemplaren die als Geelstaartklaverzandbij benoemd werden.  
 
Soort Vlaanderen Vlaams-Brabant Voor project Tijdens project 
Noordelijke klaverzandbij 0 0 0 0 
Gelderse zandbij 2 2 0 2 
Roodstaartklaverzandbij 3 3 3 0 
Bremzandbij 32 4 0 4 
Geelstaartklaverzandbij 36 22 1 21 
Totaal 73 31 4 27 
 
Het lijkt er op dat de Geelstaartklaverzandbij en haar zustersoorten vooral ten oosten van Brussel 
voorkomen. Dit heeft echter zeker ook te maken met de hogere zoekinspanning in deze regio. In het 
westen van de provincie werd de soort zowel in de zandstreek als in de zandleemstreek en de 
leemstreek gevonden. Er lijkt dus geen specifieke voorkeur voor een of andere bodemeigenschap te 
bestaan, waardoor de soort ook hier met een hogere zoekinspanning wellicht meer zal aangetroffen 
worden. De Geelstaartklaverzandbij en haar zustersoorten zijn dus waarschijnlijk op meer plaatsen te 
verwachten in de provincie. Volgende gebieden/regio’s zijn van groot belang voor deze soorten: 
Beersel, Molenbeekvallei (Erps-Kwerps), Rosdel (Hoegaarden), Marselaer (Malderen), Dassenaarde 
(Diest), Roosbeek (Boutersem) en de Laanvallei (Sint-Joris-Weert).  
 



Bijen in graslanden en ruigten  
In Vlaams-Brabant  

25

 

 
Figuur 10: Waarnemingen van Geelstaartklaverzandbij (en sterk gelijkende soorten) voor (groen) en tijdens (rood) 
het project. 
  
De Noordelijke klaverzandbij is recent in Vlaanderen niet (meer) aangetroffen. Van de waarnemingen 
van de Gelderse zandbij en de Roodstaartklaverzandbij in de provincie zijn geen gegevens over de 
waardplanten bekend. De Bremzandbij werd hoofdzakelijk op Brem aangetroffen. De 
Geelstaartklaverzandbij werd dan weer vooral op Witte en Rode klaver aangetroffen. Bloembezoek 
werd ook vastgesteld op Heggenwikke, Gewone rolklaver, Witte honingklaver en Zandblauwtje. In het 
laatste geval ging het om een nectardrinkend vrouwtje.   
 
In Vlaams-Brabant zijn tot op heden van bovenstaande soorten geen nestplaatsen gemeld. Verder 
onderzoek zal moeten uitwijzen wat de precieze nestvoorkeur is.  
 
Status 
Geen van bovenstaande soorten is beschermd in Vlaanderen. De Noordelijke klaverzandbij is in 
Nederland zeer zeldzaam en vertoont geen trend, ze wordt in de Rode Lijst-categorie ‘Gevoelig’ 
geplaatst. De Gelderse zandbij is in Nederland zeldzaam en sterk afgenomen, ze wordt in de Rode 
Lijst-categorie ‘Ernstig bedreigd’ geplaatst. De Roodstaartklaverzandbij is in Nederland zeer zeldzaam 
en sterk afgenomen, ze wordt in de Rode Lijst-categorie ‘Bedreigd’ geplaatst. De Bremzandbij is in 
Nederland vrij algemeen en is afgenomen, ze wordt in de Rode Lijst-categorie ‘Kwetsbaar’ geplaatst. 
De Geelstaartklaverzandbij tot slot is in Nederland vrij algemeen en vertoont er geen trend, ze wordt in 
de Rode Lijst-categorie ‘Kwetsbaar’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003; Peeters et al., 2012).
 
In Vlaanderen komen de soorten vooral in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg voor. Verder 
onderzoek in alle Vlaamse provincies zal moeten uitwijzen of de soorten (of specifiek één van deze 
soorten) in aanmerking komen voor de status van Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie 
Vlaams-Brabant.
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4.1.5 Donkere klaverzandbij (Andrena labialis) 
 
De Donkere klaverzandbij is een grote, donkere zandbij (11-14 mm) met breed onderbroken witte 
haarbandjes op het achterlijf. Borststuk en kop zijn bruin behaard. Mannetjes hebben een opvallend 
geelwit gevlekt gezicht. De soort heeft wat weg van een forse Honingbij (Apis mellifera). De Donkere 
klaverzandbij vliegt in de periode mei-juli (Peeters et al., 2012). 
 

 
Figuur 11: Vrouwtje Donkere klaverzandbij op Rode klaver (Berhard Jacobi) 
 
Ecologie 
Vrouwtjes van deze soort zijn hoogstwaarschijnlijk gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel 
van vlinderbloemigen. In Nederland vliegt de soort vooral op Rode (Trifolium pratense) en Witte klaver 
(Trifolium repens) (Peeters et al., 2012). Nesten worden in kleinere of grotere aggregaties aangelegd 
in de grond of in steilwandjes. De soort is te vinden in extensief beheerde, bloemrijke graslanden. De 
Borstelwespbij (Nomada stigma) en mogelijk ook de Vroege bloedbij (Sphecodes rubicundus) staan 
bekend als broedparasiet van de Donkere klaverzandbij (Peeters et al., 2012). 
 
Verspreiding 
De Donkere klaverzandbij komt voor in Europa, Noord-Afrika, Klein-Azië en tot in Kazachstan. In 
Nederland komt de soort vooral voor in Zuid-Limburg en in het rivierengebied, met enkele vangsten uit 
het westen en uit Drenthe (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen is de verspreiding beperkt tot de 
provincies Vlaams-Brabant en Limburg, waarbij de soort vooral de (zand-)leemstreek lijkt te bewonen. 
Waarnemingen zijn vooral verricht ten oosten van Brussel (www.waarnemingen.be).  
 
Voorkomen in Vlaams-Brabant 
Voor het indienen van de projectaanvraag werden van deze soort 9 waarnemingen in de provincie 
Vlaams-Brabant gemeld. Gedurende het project werden, door gericht zoeken, nog 23 aanvullende 
waarnemingen van de soort verricht in de provincie Vlaams-Brabant.  
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Vlaanderen Vlaams-Brabant Voor project Tijdens project 
53 32 9 23 
 
Het lijkt er op dat de soort binnen de provincie vooral ten oosten van Brussel voorkomt. Volgende 
gebieden/regio’s zijn van groot belang voor de Donkere klaverzandbij: Demerbeemden (Betekom), 
Butselbos (Boutersem), Roosbeek (Boutersem), Viskot (Drieslinter), Kluysbos (Galmaarden), Rosdel 
(Hoegaarden), Mene-Jordaanvallei (Honsem), Doysbroek (Linter), Doode Bemde (Neerijse), 
Schepdaal (Dilbeek) en Tiens Broek (Tienen). De waarneming uit Beersel dient nog geverifieerd te 
worden.  
 

 
Figuur 12: Waarnemingen van Donkere klaverzandbij voor (groen) en tijdens (rood) het project. 
 
De Donkere klaverzandbij werd in de provincie vooral op Witte en Rode klaver aangetroffen. 
Incidentele waarnemingen waren er ook op Gewone rolklaver, Groot streepzaad en braam. Aangezien 
de soort een sterke voorkeur heeft voor het verzamelen van stuifmeel van Vlinderbloemigen 
(Fabaceae) betreffen de laatste twee waarnemingen waarschijnlijk enkel nectar drinkende vrouwtjes.  
 
In Vlaams-Brabant zijn tot op heden geen nestplaatsen gemeld. Verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen wat de precieze nestvoorkeur van de soort is.  
 
Status 
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. Ze is in Nederland vrij zeldzaam en afgenomen, ze wordt in 
de Rode Lijst-categorie ‘Bedreigd’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003; Peeters et al., 2012). 
 
In Vlaanderen werd de soort voorlopig enkel in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg gevonden. 
Het lijkt er op dat deze soort in aanmerking komt voor de status van Provinciale Prioritaire Soort 
voor de provincie Vlaams-Brabant. 
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4.1.6 Gewone langhoornbij (Eucera longicornis) 
 
De Gewone langhoornbij is een grote langhoornbij (14-16 mm). Vrouwtjes hebben een hommelachtig, 
plomp, dichtbehaard uiterlijk. Mannetjes hebben een geel gevlekt kopschild en de typerende lange 
antennen waar het genus haar naam aan te danken heeft. De soort is in het veld niet te 
onderscheiden van de veel zeldzamere Zuidelijke langhoornbij (Eucera nigricens). De Gewone 
langhoornbij vliegt in de periode mei-augustus (Peeters et al., 2012). 
 

 
Figuur 13: Vrouwtje Gewone langhoornbij op lathyrus sp. (Kurt Geeraerts)  
 
Ecologie 
Vrouwtjes van deze soort zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van vlinderbloemigen 
zoals Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) en klaver (Trifolium) (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen 
wordt de soort vaak op Veldlathyrus (Lathyrus pratensis) waargenomen. Mannetjes vliegen vaak snel 
en laag langs nestplaatsen en mogelijke voedselplanten. Nesten worden in kleine groepjes in de 
bodem aangelegd. Er zijn weinig details over de geschikte bodemtypes bekend. De soort is te vinden 
in bloemrijke graslanden, bermen, uiterwaarden en langs structuurrijke bosranden. De soort vliegt in 
de periode dat veel graslanden en bermen voor het eerst in het jaar gemaaid worden. Gefaseerd 
maaibeheer is dan ook een belangrijke beheervorm voor het behoud van de Gewone langhoornbij. De 
Grote wespbij (Nomada sexfasciata) staat bekend als broedparasiet (Peeters et al., 2012). 
 
Verspreiding 
De Gewone langhoornbij komt voor in Europa en in de gematigde delen van Azië tot in China. In 
Nederland kwam de soort vroeger wat wijder verspreid voor. Tegenwoordig wordt ze vooral 
aangetroffen in Zuid- en Midden-Limburg en in de omgeving van Nijmegen. Eén enkele populatie is 
ook te vinden op het waddeneiland Texel. De soort is nergens echt talrijk (Peeters et al., 2012). In 
Vlaanderen is de verspreiding beperkt tot de (zand-)leemstreek. Waarnemingen zijn vooral verricht ten 
oosten van Brussel, met uitzondering van meldingen uit Zwevegem (WVL), Herzele (OVL) en Beersel 
(VLBR) (www.waarnemingen.be). Het lijkt er op dat de verspreiding van de Gewone langhoornbij 
eerder afhankelijk is van de aanwezigheid van vlinderbloemigen dan van de bodemgesteldheid 
(mond. med. Kobe Janssen).  
 
  



Bijen in graslanden en ruigten  
In Vlaams-Brabant  

29

 

Voorkomen in Vlaams-Brabant 
Voor het indienen van de projectaanvraag werden van deze soort 15 waarnemingen in de provincie 
Vlaams-Brabant gemeld. Gedurende het project werden, door gericht zoeken, nog 23 aanvullende 
waarnemingen van de soort verricht in de provincie.  
 
Vlaanderen Vlaams-Brabant Voor project Tijdens project 
65 38 15 23 
 
Het lijkt er op dat de soort in de provincie vooral ten oosten van Brussel voorkomt. Volgende 
gebieden/regio’s zijn van groot belang voor de Gewone langhoornbij: Beersel, Snoekengracht 
(Boutersem), Rosdel (Hoegaarden), Kessel-Lo, Vrebos (Kortenberg), Doode Bemde (Neerijse) en de 
Laanvallei (Sint-Joris-Weert). Aangezien de soort ook in Oost- en West-Vlaanderen voorkomt, zal ze 
vermoedelijk ook in West-Brabant op meer plaatsen moeten terug te vinden zijn. Klaverrijke 
glanshaverhooilanden en wegbermen met grote groeiplaatsen van Veldlathyrus maken de grootste 
kans.  
 

 
Figuur 14: Waarnemingen van Gewone langhoornbij voor (groen) en tijdens (rood) het project. 
 
De Gewone langhoornbij werd in de provincie vooral op Veldlathyrus waargenomen. Ook Rode klaver, 
Vogelwikke, Boslathyrus en een breedbladige lathyrus waren populaire waardplanten. In de Doode 
Bemde werden verschillende mannetjes nectar zoekend op Gewone smeerwortel aangetroffen. Ook 
waren er waarnemingen van mannetjes op erwten en nectar zoekend op lavendel en  ooievaarsbek.  
 
In Vlaams-Brabant zijn tot op heden geen nestplaatsen gevonden. Verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen wat de precieze nestvoorkeur van de soort is.  
 
Status 
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. Ze is in Nederland zeldzaam en sterk afgenomen, ze wordt 
in de Rode Lijst-categorie ‘Bedreigd’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003; Peeters et al., 2012).

In Vlaanderen werd de soort vooral in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg gevonden. Toch zal 
verder onderzoek in alle provincies in Vlaanderen moeten uitwijzen of deze soort in aanmerking 
komt voor de status van Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams-Brabant. 
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4.1.7 Zwartbronzen houtmetselbij (Osmia niveata) 
 
De Zwartbronzen houtmetselbij is een middelgrote metselbij (9-10 mm). De vrouwtjes hebben een 
geelbruine beharing op het borststuk, het achterlijf is slechts dun behaard met ijle haarbandjes. De 
buikbeharing is roodbruin. Het kopschild (clypeus) is duidelijk boogvormig uitgerand en mondt uit in 
één tand in het midden. Hierdoor zijn vrouwtjes met een sterke loupe in het veld te onderscheiden van 
de sterk gelijkende Kauwende metselbij (Osmia leaiana). Mannetjes hebben een sterke groenbronzen 
glans en zijn moeilijk te onderscheiden van de Blauwe metselbij (Osmia caerulescens) en de 
Kauwende metselbij. De Zwartbronzen houtmetselbij vliegt in de periode mei-augustus (Peeters et al., 
2012). 
 

 
Figuur 15: Vrouwtje Zwartbronzen houtmetselbij of Kauwende metselbij (David De Grave) 
 
Ecologie 
Vrouwtjes van deze soort zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van composieten en ze 
hebben een sterke voorkeur voor distels. In Nederland wordt ze vaak aangetroffen op Gewoon 
knoopkruid (Centaurea jacea) en vederdistelsoorten als Speerdistel (Cirsium vulgare) en Akkerdistel 
(Cirsium arvense) (Peeters et al., 2012). Ook in Vlaanderen wordt de soort vaak op deze 
plantensoorten aangetroffen. Nesten worden in bestaande holten aangelegd, zoals in dood hout, holle 
stengels en gaten in muren. De tussenwanden en de eindafsluiting worden gemaakt van fijngekauwd 
bladmateriaal. De soort is te vinden in bloemrijke graslanden, langs structuurrijke, warme bosranden, 
in oude boomgaarden, in ruigten en in stedelijk gebied en in tuinen. De Zwartbronzen houtmetselbij 
lijkt een warmteminnend karakter te hebben. Ze kent haar noordgrens alleszins in Nederland. De 
Zwarte tubebij (Stelis phaeoptera) en de Geelgerande tubebij (Stelis punctulatissima) staan bekend 
als broedparasiet. Daarnaast worden de Gewone knotswesp (Sapyga clavicornis) en de Bonte 
knotswesp (Sapyga quinquepunctata) als broedparasieten vernoemd (Peeters et al., 2012). 
 
Verspreiding 
De Zwartbronzen houtmetselbij komt voor in Europa, Noord-Afrika, Zuidwest-Azië en China. In 
Nederland komt de soort verspreid voor in de zuidoostelijke helft. Er zijn slechts enkele waarnemingen 
uit de duinen. De soort is zeldzaam, maar lijkt in Zuid- en Midden-Limburg wat algemener (wat 
misschien samenhangt met het warmteminnend karakter) (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen lijkt de 
soort het vooral voor te komen in het (zand-)leemgebied, waar de hoogste dichtheden opgetekend 
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kunnen worden. Toch is het huidige verspreidingsbeeld sterk versnipperd. De verspreiding dient dus 
verder in kaart gebracht te worden (www.waarnemingen.be).  
 
Voorkomen in Vlaams-Brabant 
De Zwartbronzen houtmetselbij lijkt zeer sterk op de Kauwende metselbij. Van deze laatste zijn 
slechts vijf zekere waarnemingen in de provincie bekend. Een heel aantal dieren werd onder de naam 
van de dubbelsoort Zwartbronzen houtmetselbij/Kauwende metselbij ingevoerd. Bij de bespreking 
worden alle waarnemingen van beide soorten in rekening gebracht. Voor het aantal waarnemingen 
werd uitgegaan van de naamgeving die door de oorspronkelijke waarnemer gebruikt werd, tenzij de 
soort duidelijk verkeerd gedetermineerd werd.  
 
Voor het indienen van de projectaanvraag werden van deze soorten 13 waarnemingen in de provincie 
Vlaams-Brabant gemeld. Gedurende het project werden, door gericht zoeken, nog 30 aanvullende 
waarnemingen van deze soorten verricht in de provincie.  
 
Soort Vlaanderen Vlaams-Brabant Voor project Tijdens project 
Kauwende metselbij 28 6 2 4 
Zwartbronzen houtmetselbij 49 26 11 15 
dubbelsoort 28 11 0 11 
Totaal 105 43 13 30 
 
Het lijkt er op dat de Zwartbronzen houtmetselbij en de Kauwende metselbij verspreid in de provincie 
voorkomen. Toch ontbreken ze nog op heel wat plaatsen. Verdere gerichte zoektochten in geschikte 
biotopen zullen waarschijnlijk nog extra waarnemingen opleveren. Volgende gebieden/regio’s zijn van 
groot belang voor de Zwartbronzen houtmetselbij en de Kauwende metselbij: Beersel, Koutemveld, 
Roosbeek en Snoekengracht (Boutersem), Spoorwegzate (Hoegaarden), Kessel-Lo en Leuven 
centrum, Molenheide (Langdorp), Schepdaal (Dilbeek), Laanvallei (Sint-Joris-Weert) en 
Wijgmaalbroek (Wijgmaal).  
 
 

 
Figuur 16: Waarnemingen van Zwartbronzen houtmetselbij en Kauwende metselbij voor (groen) en tijdens (rood) 
het project. 
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De Zwartbronzen houtmetselbij werd in de provincie Vlaams-Brabant vooral op Gewoon knoopkruid 
en Speerdistel aangetroffen. Daarnaast zijn er ook meldingen op Kale jonker en Gewoon biggenkruid. 
De Kauwende metselbij werd zowel op braam als op Gewoon knoopkruid aangetroffen. Van de 
dubbelsoort Zwartbronzen houtmetselbij/Kauwende metselbij werden alleen waarnemingen op 
Speerdistel verricht.  
 
In Vlaams-Brabant zijn tot op heden geen nestplaatsen gevonden. Verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen wat de precieze nestvoorkeur van de soort is.  
 
Status 
Geen van beide soorten is beschermd in Vlaanderen. De Kauwende metselbij is in Nederland 
zeldzaam en sterk afgenomen en ze wordt in de Rode Lijst-categorie ‘Bedreigd’ geplaatst. De 
Zwartbronzen houtmetselbij is in Nederland vrij zeldzaam en sterk afgenomen en ze wordt in de Rode 
Lijst-categorie ‘Bedreigd’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003; Peeters et al., 2012).

In Vlaanderen lijkt vooral de Zwartbronzen houtmetselbij veel in de provincie Vlaams-Brabant 
gevonden te worden. De situatie voor de sterk gelijkende Kauwende metselbij is minder duidelijk. 
Deze soort werd dan weer veel meer in de provincie Limburg aangetroffen. Beide soorten komen in 
alle provincies voor. Er zijn echter heel weinig (zekere) waarnemingen. Over de ecologische vereisten 
van beide soorten blijven nog veel onduidelijkheden. Verder onderzoek naar deze soort in alle 
provincies in Vlaanderen zal moeten uitwijzen of deze soort(en) in aanmerking komt(/en) voor de 
status van Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams-Brabant.
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4.1.8 Ogentroostdikpoot (Melitta tricincta) 
 
De Ogentroostdikpoot is een middelgrote dikpootbij (10-12 mm) met opvallende witte haarbanden op 
het achterlijf. De kop en het borststuk zijn bruin behaard. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben de 
kenmerkende blaasvormige tarsleedjes, waar het genus haar naam aan dankt. Verwarring is eigenlijk 
enkel mogelijk met de veel algemenere Kattenstaartdikpoot (Melitta nigricans). De soorten zijn in het 
veld vooral te onderscheiden door het bloembezoek van de vrouwtjes. De Ogentroostdikpoot vliegt in 
de periode juli-september (Peeters et al., 2012). 
 

 
Figuur 17: Mannetje Ogentroostdikpoot (Henk Wallays) 
 
Ecologie 
Vrouwtjes van deze soort verzamelen enkel stuifmeel van Ogentroost (Odontites). In Nederland zijn 
de vrouwtjes vooral op Rode ogentroost (Odontites vernus) aangetroffen (Peeters et al., 2012). Ook in 
Vlaanderen lijkt dit het geval te zijn. Mannetjes patrouilleren vaak rond grote bloeiplaatsen van de 
Rode ogentroost. Het nest wordt gegraven in de grond tussen de begroeiing. De soort is te vinden in 
open, bloemrijke biotopen zoals zonnige ruderale terreinen, vochtige graslanden en dijken langs 
rivieren, droge hellingen en kalkgraslanden. De Ogentroostdikpoot lijkt een warmteminnend karakter 
te hebben. Ze kent haar noordgrens alleszins in Nederland. Als broedparasiet is de Zwartsprietwespbij 
(Nomada flavopicta) bekend (Peeters et al., 2012). 
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Verspreiding 
De verspreiding van de Ogentroostdikpoot is beperkt tot Europa. In Nederland komt de soort vooral 
voor in het zuidoosten en zuidwesten. Haar voorkomen is zeer lokaal, maar ze kan plaatselijk talrijk 
optreden. Waarnemingen zijn vooral bekend uit Zuid-Limburg en Zeeland. Waarschijnlijk komt de 
soort op geschikte plekken in het rivierengebied van Midden-Nederland meer voor (Peeters et al., 
2012). In Vlaanderen is de soort bekend van vrijwel alle provincies. Alleen in Antwerpen ontbreekt ze 
voorlopig. In Oost- en West-Vlaanderen lijkt de soort vooral langs kanalen en rivieren voor te komen, 
waarmee ze de belangrijkste vindplaatsen van de Rode ogentroost in deze provincies lijkt te volgen. In 
Limburg komt ze voor in het zuiden van de (zand-)leemstreek en langs de grensmaas. In Vlaams-
Brabant is ze enkel bekend uit Boutersem en Hoegaarden. Ook haar voornaamste stuifmeelbron kent 
een beperkte verspreiding. In Vlaanderen verkiest de Rode ogentroost de leemstreek en de 
Maasvallei. Daarnaast is de soort algemeen in de Scheldepolders. Ook elders komt ze verspreid voor. 
Alleen in de Kempen is ze zo goed als afwezig. In Vlaanderen is Rode ogentroost globaal gesproken 
vrij algemeen. Het aantal groeiplaatsen is echter tamelijk sterk achteruitgegaan 
(www.waarnemingen.be, Van Landuyt et al. 2006).  
 
Voorkomen in Vlaams-Brabant 
Voor het indienen van de projectaanvraag werd van deze soort 1 waarneming in de provincie Vlaams-
Brabant gemeld. Gedurende het project werd, door gericht zoeken, nog 4 aanvullende waarnemingen 
van de soort verricht in de provincie Vlaams-Brabant, maar slechts uit 2 gebieden.  
 
Vlaanderen Vlaams-Brabant Voor project Tijdens project 
27 5 1 4 
 
De soort komt vooral in het oosten van de provincie voor. Ze werd enkel in volgende gebieden 
waargenomen: Snoekengracht in Boutersem en Spoorwegzate in Hoegaarden. De soort werd in 2010 
voor het eerst in dit laatstgenoemde gebied aangetroffen en haar aanwezigheid aldaar werd 
gedurende dit project bevestigd. Ook in Bos van Aa in Zemst werd de soort verwacht, maar hier werd 
de soort waarschijnlijk te laat gezocht. De populatie Rode ogentroost was hier al bijna volledig 
uitgebloeid. In 2015 worden de groeiplaatsen van de Rode ogentroost in dit gebied en in de bermen 
langs het Zeekanaal Brussel-Schelde opnieuw onderzocht.  
 

 
Figuur 18: Waarnemingen van Ogentroostdikpoot voor (groen) en tijdens (rood) het project. Let op: de vindplaats 
in Hoegaarden is lastig zichtbaar op de kaart want valt bijna samen met de provinciegrens. 
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De Ogentroostdikpoot werd in de provincie enkel op Rode ogentroost teruggevonden, wat 
overeenkomt met de gekende ecologie.  
 
In Vlaams-Brabant zijn tot op heden geen nestplaatsen gemeld. Verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen wat de precieze nestvoorkeur van de soort is.  
 
Status 
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. Ze is in Nederland zeldzaam en vertoont geen trend, ze 
wordt in de Rode Lijst-categorie ‘Kwetsbaar’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003; Peeters et al., 2012).

In Vlaanderen werd de soort vooral in de provincie Limburg gevonden. Verder onderzoek in Vlaams-
Brabant zal moeten uitwijzen of de soort in aanmerking komt voor de status van Provinciale 
Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams-Brabant.

De waardplant Rode ogentroost is sterk afgenomen en neemt af in Vlaanderen (Rode Lijst:
Achteruitgaand). Dat maakt de toekomstverwachting voor de Ogentroostdikpoot niet positief. Het
onderzoek naar de verspreiding van deze bijensoort is dus urgent.
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4.1.9 Schermbloemzandbij (Andrena nitidiuscula) 
 
De Schermbloemzandbij is een klein zandbijtje (6-8 mm) met smalle witte haarbandjes op het 
achterlijf. De soort heeft een brede kop. Ze heeft wat weg van de Goudpootzandbij (Andrena 
chrysosceles), maar ze is kleiner en mist grotendeels de oranje schenen en tarsen. Het kopschild van 
de mannetjes is bijna altijd zwart, in tegenstelling tot dat van de Goudpootzandbij. Ook verwarring met 
de Fluitenkruidbij (Andrena proxima) kan optreden. De Schermbloemzandbij vliegt in de periode juli-
augustus (Peeters et al., 2012). 
 
Ecologie 
Vrouwtjes van deze soort lijken gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van 
schermbloemigen. 
Wilde peen (Daucus carota) en de uitheemse Lavas (Levisticum officinale) lijken in Nederland favoriet. 
Ook Grote bevernel (Pimpinella major) en Pastinaak (Pastinaca sativa) worden regelmatig bezocht. 
Waarnemingen op de veel voorkomende Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium) zijn zeer 
schaars. Op vrij veel voorkomende soorten als Zevenblad (Aegopodium podagraria), 
Heggendoornzaad (Torilis japonica), Hondspeterselie (Aethusa cynapium) en Kleine bevernel 
(Pimpinella saxifraga) is de soort in het geheel niet waargenomen. De soort werd verder op Gewoon 
duizendblad (Achillea millefolium), klokjes (Campanula) en kruisbloemigen (Brassicaceae) 
teruggevonden (Peeters et al., 2012; Raemakers, 2005).  
  
Nesten worden solitair of in kleine groepjes aangelegd. De soort is in Nederland terug te vinden langs 
warme bosranden, schraalgraslanden en groeven. In de omgeving van Maastricht (waar de enige 
recente Nederlandse waarnemingen gedaan werden) zijn de ruderale vegetaties uit het 
wormkruidverbond (Dauco-Melilotion) de belangrijkste foerageergebieden (Raemakers, 2005). De 
Schermbloemzandbij lijkt een warmteminnend karakter te hebben. Ze kent haar noordwestgrens 
alleszins in Nederland. De Zwartbuikwespbij (Nomada errans) staat bekend als broedparasiet. In 
Engeland werden diverse exemplaren van de Heidewespbij (Nomada rufipes) boven een nestplaats 
waargenomen (Peeters et al., 2012). 
 
Verspreiding 
De verspreiding van de Schermbloemzandbij is beperkt tot Europa en Kazachstan. In Nederland komt 
de soort vooral voor in de oostelijke helft van het land en in Zeeland. Ze lijkt niet algemeen aan de 
kust  (Peeters et al., 2012). Recente waarnemingen in Vlaanderen zijn er van de provincie Vlaams-
Brabant en Limburg (www.waarnemingen.be, mond. med. Kobe Janssen, mond. med. Maarten 
Jacobs). 
 
Voorkomen in Vlaams-Brabant 
Voor het indienen van de projectaanvraag werd van deze soort 1 waarneming in de provincie Vlaams-
Brabant gemeld. Gedurende het project werden geen nieuwe waarnemingen van deze soort verricht.   
 
Vlaanderen Vlaams-Brabant Voor project Tijdens project 
3 1 1 0 
 
De enige bekende vindplaats in Vlaams-Brabant is de Spoorwegzate in Hoegaarden, in beheer bij 
Natuurpunt vzw. De soort werd hier in 2012 op bevernel gevonden. Het gebied wordt pas laat op het 
jaar gemaaid en is te beschouwen als een zomerbloeiend, warm grasland. Het creëren van 
pionierssituaties in delen van het gebied en het instellen van een gefaseerd, laat, maaibeheer kan 
deze (en andere warmteminnende bijensoorten) wellicht ten goede komen.  
 
In Vlaams-Brabant zijn tot op heden geen nestplaatsen gemeld. Verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen wat de precieze nestvoorkeur van de soort is.  
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Figuur 19: Waarneming van de Schermbloemzandbij (rood) in Vlaams-Brabant. Let op: de vindplaats in 
Hoegaarden is lastig zichtbaar op de kaart want valt bijna samen met de provinciegrens. 
 
Status 
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. Ze staat op de Nederlandse Rode Lijst in de categorie 
Verdwenen, maar ze werd er sinds 2005 teruggevonden (Raemakers, 2005). De huidige Nederlandse 
status is zeer zeldzaam en de soort vertoont geen trend (Peeters & Reemer, 2003; Peeters et al., 
2012). 

In Vlaanderen werd de soort zowel in de provincie Vlaams-Brabant als in Limburg gevonden. Toch zal 
verder onderzoek in Vlaams-Brabant (en in de rest van Vlaanderen) moeten uitwijzen of de soort in 
aanmerking komt voor de status van Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams-
Brabant.
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4.1.10 Bruine slobkousbij (Macropis fulvipes) 
 
De Bruine slobkousbij is een middelgrote slobkousbij (9-10 mm). Het is een zwarte, weinig behaarde 
bij met smalle witte haarbandjes op het achterlijf. De vrouwtjes zijn te herkennen aan de typerende 
witbehaarde schenen in combinatie met donkere dijen en metatarsen. De Bruine slobkousbij 
onderscheidt zich van de sterk gelijkende Gewone slobkousbij (Macropis europaea) door goudbruine, 
in plaats van zwarte, haren aan binnen- en buitenzijde van de metatars. De mannetjes hebben een 
geel gevlekt gezicht. Mannelijke Bruine slobkousbijen onderscheiden zich van de sterk gelijkende 
Gewone slobkousbij door een volledig geel gekleurde lip en een grote gele vlek aan de kaakbasis 
(Peeters et al., 2012). 
 

 
Figuur 20: Bruine slobkousbij met goudbruine haren op de achterscheen  (Kurt Geeraerts) 
 
Ecologie 
Vrouwtjes van deze soort zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van zowel Grote 
wederik (Lysimachia vulgaris), Moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora) als Puntwederik (Lysimachia 
punctata). Hierop worden stuifmeel en plantenoliën verzameld. Nectar wordt vaak verzameld op 
andere planten zoals distels en Grote kattenstaart (Lythrum salicaria). Het vrouwtje graaft haar nest in 
de grond. Nestcellen liggen ondiep en zijn beschermd door een olijfgroen, waterafstotend laagje aan 
de binnenwand. De soort is te vinden langs taluds, greppels en bermen van weilanden en in de 
bebouwde kom. In Duitsland en Rusland vooral in bosgebieden. Aangepast maaibeheer is een van de 
belangrijkste maatregelen ter bescherming van deze soort. De Bruine slobkousbij lijkt een 
warmteminnend karakter te hebben. Ze kent haar noordgrens alleszins in Nederland. De Bonte viltbij 
(Epeoloides coecutiens) staat bekend als broedparasiet (Peeters et al., 2012). 
 
Verspreiding 
De verspreiding van de Bruine slobkousbij is beperkt tot Europa, Noord-Afrika en gematigde delen van 
Azië tot in Oost-Rusland. In Nederland is de soort historisch bekend van een zestal vindplaatsen in 
Noord-Brabant en Midden-Limburg. Recent werd de soort enkel in Zuid-Limburg gevonden (Peeters et 
al., 2012). In Vlaanderen is in het kader van dit project goed gezocht naar deze soort en werden alle 
slobkousbijen goed bekeken. Tevens werden alle waarnemingen met foto’s van de online databank 
grondig onderzocht. Desondanks blijft de gekende verspreiding voornamelijk beperkt tot de 
leemstreek in het zuiden van de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. De soort werd vaak 
aangetroffen in de omgeving van Halle en Beersel. Beide soorten slobkousbijen komen in deze regio 
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voor (www.waarnemingen.be). Doordat weinig waarnemers het onderscheid maken tussen beide 
soorten slobkousbijen is de soort hoogstwaarschijnlijk onderbemonsterd. De specifieke ecologische 
noden van de Bruine slobkousbij zijn nog steeds onbekend. Verder onderzoek naar deze soort is dus 
nodig. 
 
Voorkomen in Vlaams-Brabant 
Voor het indienen van de projectaanvraag werden van deze soort geen waarnemingen in de provincie 
Vlaams-Brabant gemeld. Gedurende het project werden, door gericht zoeken en door de publicatie 
van een infofiche, niet minder dan 30 waarnemingen van de soort verricht in de provincie Vlaams-
Brabant.  
 
Vlaanderen Vlaams-Brabant Voor project Tijdens project 
33 30 0 30 
 
De soort komt vooral in het zuiden van de provincie voor. Ze werd enkel in volgende gemeenten 
waargenomen: Beersel, Halle, Overijse en Lubbeek.  
 
 

 
Figuur 21: Waarnemingen van de Bruine slobkousbij voor (groen) en tijdens (rood) het project. 
 
De Bruine slobkousbij werd in de provincie vooral op wederik gevonden. Het gros van de 
waarnemingen betrof exemplaren op Grote wederik, maar ook op Puntwederik werden Bruine 
slobkousbijen aangetroffen. Incidentele waarnemingen van nectarzoekende vrouwtjes op 
ooievaarsbek en Witte honingklaver werden gemeld. Eén nectardrinkend mannetje werd op munt 
aangetroffen.  
 
In Vlaams-Brabant zijn tot op heden geen nestplaatsen gemeld. Verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen wat de precieze nestvoorkeur van de soort is.  
 
Status 
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. Ze is in Nederland zeer zeldzaam en vertoont geen trend 
en ze wordt in de Rode Lijst-categorie ‘Gevoelig’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003; Peeters et al., 
2012).



Bijen in graslanden en ruigten  
In Vlaams-Brabant  

40

 

In Vlaanderen werd de soort voorlopig vooral in de provincie Vlaams-Brabant gevonden. Ze komt dan 
ook in aanmerking voor de status van Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams-
Brabant.
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4.1.11 Gewone slobkousbij (Macropis europaea) 

De Gewone slobkousbij is een middelgrote slobkousbij (8-9 mm). Het is een zwarte, weinig behaarde 
bij met smalle witte haarbandjes op het achterlijf. De vrouwtjes zijn te herkennen aan de typerende 
witbehaarde schenen in combinatie met donkere dijen en metatarsen. De Gewone slobkousbij 
onderscheidt zich van de sterk gelijkende Bruine slobkousbij door zwarte, in plaats van goudbruine, 
haren aan binnen- en buitenzijde van de metatars. De mannetjes hebben een geel gevlekt gezicht. 
Mannelijke Gewone slobkousbijen onderscheiden zich van de sterk gelijkende Bruine slobkousbij door 
een zwart gekleurde lip. Ze hebben maximaal een kleine gele vlek aan de kaakbasis.  
 

 
Figuur 22: Bloembezoekend vrouwtje Gewone slobkousbij (Kurt Geeraerts) 
 
Ecologie 
Vrouwtjes van deze soort zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van zowel Grote 
wederik (Lysimachia vulgaris), Moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora) als Puntwederik (Lysimachia 
punctata). Hierop worden stuifmeel en plantenoliën verzameld. Nectar wordt vaak verzameld op 
andere planten zoals distels en Grote kattenstaart (Lythrum salicaria). Het vrouwtje graaft haar nest in 
de grond. Nestcellen liggen ondiep en zijn beschermd door een olijfgroen, waterafstotend laagje aan 
de binnenwand. De soort is terug te vinden in allerlei biotopen met natte terreindelen waar wederik in 
grote aantallen groeit, zoals greppels, taluds, oevers van wegen, sloten, beken, kanalen, plassen en 
uitwerwaarden. Soms wordt de soort ook in de bebouwde kom aangetroffen. Aangepast maaibeheer 
is een van de belangrijkste maatregelen ter bescherming van deze soort. In tegenstelling tot de Bruine 
slobkousbij kent de Gewone slobkousbij haar noordgrens niet in Nederland. De Bonte viltbij 
(Epeoloides coecutiens) staat bekend als broedparasiet (Peeters et al., 2012). 
 
Verspreiding 
De verspreiding van de Gewone slobkousbij is beperkt tot Europa en de gematigde delen van Azië tot 
in Kazachstan. In Nederland komt de soort nagenoeg over het hele land voor en kan lokaal talrijk zijn 
(Peeters et al., 2012). In Vlaanderen wordt de soort zeer wijd verspreid aangetroffen. Enkel in West-
Vlaanderen en in sommige delen van Oost-Vlaanderen lijkt ze wat minder aangetroffen te worden 
(www.waarnemingen.be). Doordat weinig waarnemers het onderscheid maken tussen beide soorten 
slobkousbijen is het mogelijk dat enkele waarnemingen van de Gewone slobkousbij eigenlijk 
waarnemingen van de Bruine slobkousbij betreffen.  
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Voorkomen in Vlaams-Brabant 
Voor het indienen van de projectaanvraag werden van deze soort 23 waarnemingen in de provincie 
Vlaams-Brabant gemeld. Gedurende het project werden, door gericht zoeken en door de publicatie 
van een infofiche, 76 waarnemingen van de soort verricht in de provincie Vlaams-Brabant.  
 
Vlaanderen Vlaams-Brabant Voor project Tijdens project 
587 99 23 76 
 
In tegenstelling tot de Bruine slobkousbij komt de Gewone slobkousbij verspreid over de volledige 
provincie voor. Volgende gebieden/regio’s zijn van groot belang voor de Gewone slobkousbij: 
Alsemberg (Beersel), Torfbroek (Kampenhout), Vorsdonkbos (Betekom), Pikhakendonk 
(Boortmeerbeek), Butselbos (Boutersem), Ezemaal, Halle, Heibosses (Hoeleden), Dunbergbroek 
(Holsbeek), Margijsbos (Huldenberg), Gravenbos (Humbeek), Wachtbekken van Kersbeek-Miskom, 
Leuven centrum, Marselaer (Lippelo), Koebos (Lovenjoel), Tienbunderbos (Rillaar), Walenbos (Sint-
Joris)Winge, Spikdoornveld (Tielt-Winge), Molenbeekvallei (Veltem-Beisem) en de Hagelandse vallei 
(Wezemaal en Holsbeek). In West-Brabant, in het zuiden van Oost-Brabant (omgeving Tienen) en ten 
noordwesten en noordoosten van Brussel is de soort op plaatsen met voldoende grote populaties van 
de waardplant nog te verwachten.  
 

 
Figuur 23: Waarnemingen van de Gewone slobkousbij voor (groen) en tijdens (rood) het project. 
 
De Gewone slobkousbij werd in de provincie vooral op wederik gevonden. Het gros van de 
waarnemingen betrof exemplaren op Grote wederik, maar ook op Puntwederik en Moeraswederik 
werden Gewone slobkousbijen aangetroffen. Opvallend is nog het betrekkelijk hoge aantal 
waarnemingen van nectarzoekende mannetjes en vrouwtjes op Akkerdistel. Incidentele 
waarnemingen zijn er van nectarzoekende exemplaren op Gewone berenklauw, Gewone engelwortel, 
ooievaarsbek, Sporkehout, Weidestreepzaad, Scherpe boterbloem, kaardenbol en de tuinplanten 
Meisjesogen, Purperklokje en Zeeuws knoopje.  
 
In Vlaams-Brabant zijn tot op heden geen nestplaatsen gemeld. Verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen wat de precieze nestvoorkeur van de soort is.  
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Status 
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. Ze is in Nederland algemeen en vertoont geen trend en ze 
wordt in de Rode Lijst-categorie ‘Thans Niet Bedreigd’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003; Peeters et 
al., 2012).

In Vlaanderen werd de soort in alle provincies gevonden. De soort wordt minstens evenveel in de 
provincies Antwerpen en Limburg gemeld en ze lijkt niet zeldzaam te zijn. Ze lijkt dan ook niet in 
aanmerking te komen voor de status van Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams-
Brabant.
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4.1.12 Kattenstaartdikpoot (Melitta nigricans) 
 
De Kattenstaartdikpoot is een middelgrote dikpootbij (10-12 mm) met opvallend witte haarbanden op 
het achterlijf. De kop en het borststuk zijn donker behaard. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben de 
kenmerkende blaasvormige tarsleedjes, waar het genus haar naam aan dankt. Verwarring is eigenlijk 
alleen maar mogelijk met de veel zeldzamere Ogentroostdikpoot (Melitta tricincta). De soorten zijn in 
het veld vooral te onderscheiden door het bloembezoek van de vrouwtjes. De Kattenstaartdikpoot 
vliegt in de periode juni-september (Peeters et al., 2012). 
 

 
Figuur 24: Vrouwtje Kattenstaartdikpoot (Myriam De Munter) 
 
Ecologie 
Vrouwtjes van deze soort zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van Grote kattenstaart 
(Lythrum salicaria). Na bloembezoek hebben de vrouwtjes vaak opvallend groene achterpoten. In de 
verzamelharen verzamelen ze een mix van stuifmeelkorrels en nectar van Grote kattenstaart. 
Mannetjes patrouilleren vaak rond bloeiplanten. Nesten worden in de grond gegraven. De soort is te 
vinden langs rivieren, plassen, poelen, greppels en beken waar de voedselplant ruim aanwezig is. Ze 
komt ook voor in stedelijke gebieden. De Kattenstaartdikpoot lijkt een warmteminnend karakter te 
hebben. Ze kent haar noordgrens alleszins in Nederland. De Zwartsprietwespbij (Nomada flavopicta) 
staat als broedparasiet bekend (Peeters et al., 2012). 
 
Verspreiding 
De verspreiding van de Kattenstaartdikpoot is beperkt tot Europa en Noord-Afrika. In Nederland komt 
de soort vooral voor in het midden en het zuiden van het land, maar ze breidt zich noord- en 
westwaarts uit langs de rivieren. In Vlaanderen lijkt de soort vrijwel overal voor te komen waar 
(voldoende) voedselplanten aanwezig zijn. In West-Vlaanderen ontbreekt de soort voorlopig nog. 
Meer onderzoek zal moeten uitwijzen of dit om een waarnemerseffect gaat dan wel of het de 
effectieve verspreiding weerspiegelt (www.waarnemingen.be).  
 
Voorkomen in Vlaams-Brabant 
Voor het indienen van de projectaanvraag werden van deze soort 23 waarnemingen in de provincie 
Vlaams-Brabant gemeld. Gedurende het project werden, door gericht zoeken en door de publicatie 
van een infofiche, 76 waarnemingen van de soort verricht in de provincie Vlaams-Brabant.  
 
Vlaanderen Vlaams-Brabant Voor project Tijdens project 
587 99 23 76 
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De Kattenstaartdikpoot komt verspreid over de volledige provincie voor. Volgende gebieden/regio’s 
zijn van groot belang voor de Kattenstaartdikpoot: Papenbroek (Assent), Beersel, Torfbroek (Berg), 
Vorsdonkbos (Betekom), Pikhakendonk en Boortmeerbeekbroek (Boortmeerbeek), Koutemveld, 
Roosbeek en Snoekengracht, (Boutersem), Molenbeekvallei (Erps-Kwerps), Halle, Dunbergbroek 
(Holsbeek), Mene en Jordaan (Honsem), Gravenbos (Humbeek), Wachtbekken van Kersbeek-
Miskom, Kessel-Lo, De Beemden (Landen), Koebos (Lovenjoel), Doode Bemde (Neerijse), Pellenberg 
(Lubbeek), Veltem-Beisem (Herent) en de Molenbeekvallei (Kortenberg). In de rest van de provincie is 
de soort op plaatsen met voldoende grote populaties van de waardplant nog te verwachten.  
 

 
Figuur 25: Waarnemingen van de Kattenstaartdikpoot voor (groen) en tijdens (rood) het project. 
 
De Kattenstaartdikpoot werd in de provincie vooral op Grote kattenstaart gevonden. Incidentele 
waarnemingen zijn er van nectarzoekende exemplaren op Muskuskaasjeskruid en de tuinplant 
Dropplant. 
 
In Vlaams-Brabant zijn tot op heden geen nestplaatsen gemeld. Verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen wat de precieze nestvoorkeur van de soort is.  
 
Status 
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. Ze is in Nederland vrij algemeen en toegenomen en ze 
wordt in de Rode Lijst-categorie ‘Thans niet bedreigd’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003; Peeters et 
al., 2012). 
 
In Vlaanderen werd de soort in bijna alle provincies gevonden. De soort wordt minstens evenveel in de 
provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen als in Vlaams-Brabant gemeld en ze lijkt niet 
zeldzaam te zijn. Ze lijkt dan ook niet in aanmerking te komen voor de status van Provinciale 
Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams-Brabant.
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4.1.13 Roodrandzandbij (Andrena rosae) 
 
De Roodrandzandbij is een grote, donkere, zandbij (11-13 mm) die haar naam dankt aan de variabele 
hoeveelheid rood langs de randen van de eerste achterlijfssegmenten. Dit contrasteert vaak met het 
witte stuifmeel aan de achterpoten. Samen maken deze kenmerken haar in het veld eenvoudig te 
herkennen. Verwarring zou eventueel kunnen optreden met Knautiabij (Andrena hattorfiana), 
Ereprijszandbij (Andrena labiata) en Heggenrankbij (Andrena florea), alle drie donkere soorten met 
rood in het achterlijf. Geen van voorgaande soorten wordt echter op schermbloemigen in de late 
zomer aangetroffen. De voorjaarsgeneratie kiest het luchtruim in april-mei en werd vroeger 
hoogstwaarschijnlijk ten onrechte als een aparte soort aanzien (nl. Andrena stragulata). Donkere 
exemplaren (met weinig rood) zijn in het veld te verwarren met de Honingbij (Apis mellifera) en 
eventueel ook met de Meidoornzandbij (Andrena jacobi). Mannetjes van de voorjaarsgeneratie 
hebben een lange doorn die bij zomergeneratie meestal ontbreekt. De Roodrandzandbij vliegt in de 
periode april-september in twee generaties (Peeters et al., 2012). 
 

 
Figuur 26: Vrouwtje Roodrandzandbij (Chris Verbruggen) 
 
Ecologie 
Onderzoek uit Nederland (van der Meer et al., 2006) wees uit dat vrouwtjes in het voorjaar enkel 
stuifmeel verzamelen op bloeiende wilgen (Salix) met ronde tot ovale katjes, terwijl ze nectar vooral 
halen van onder andere Sleedoorn (Prunus spinosa). Hun nesten worden ondergronds gemaakt in 
warme, zuidoost- tot zuidwest-gerichte hellingen van weinig bemeste en niet dichtgereden dijken. In 
Duitsland nestelt de soort in uiterwaarden in taluds en hellingen, en worden ook Zoete kers (Prunus 
avium) en paardenbloem (Taraxacum) genoemd als stuifmeelbron in het voorjaar. Uit de 
voorjaarsnesten komt in juli-augustus de zomergeneratie die haar stuifmeel zoekt op 
schermbloemigen, voornamelijk Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium) en Gewone 
engelwortel (Angelica sylvestris), maar soms ook andere schermbloemigen zoals Zevenblad 
(Aegopodium podagraria), Wilde peen (Daucus carota), Gewone kruisdistel (Eryngium campestre) en 
Pastinaak (Pastinaca sativa). Ook Moerasspirea (Filipendula ulmaria) wordt genoemd als voedselbron 
(Van der Meer et al., 2006; Peeters et al., 2012). Het stuifmeel van deze planten kan je aan de 
achterpoten van de wijfjes zien kleven als spierwitte pakketjes. Waar de zomergeneratie van de 
Biesbosch-populatie nestelt is onbekend. In Duitsland nestelt de zomergeneratie in schraal begroeide 
plekken op zandige of lemige bodem. De soort is in Nederland vooral te vinden in uiterwaarden, 
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graslanden, weilanden, en langs dijken en bosranden. De Donkere wespbij (Nomada marshamella) 
treedt mogelijk op als broedparasiet (Peeters et al., 2012).  
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Verspreiding 
De Roodrandzandbij komt voor van West-Europa tot de Koerillen-eilanden en Japan. In Europa 
ontbreekt ze enkel in Scandinavië. Ze komt ook niet noordelijker voor dan Estland. In Nederland kwam 
de soort vroeger wijd verspreid voor over de zuidoostelijke helft, met name in Limburg. Momenteel is 
het een zeer zeldzame soort die slechts heel lokaal voorkomt, met de belangrijkste populatie in de 
Biesbosch. Vroeger lag het zwaartepunt van de verspreiding in Zuid-Limburg, maar deze regio is om 
onbekende redenen thans vrijwel volledig verlaten. In Vlaanderen is het verspreidingsbeeld recent 
sterk verbeterd. Tot voor aanvang van het project werden vooral waarnemingen in het centrum van 
het land verricht. In West-Vlaanderen werd 1 exemplaar aangetroffen, in het zuiden van de provincie. 
In Limburg werd de soort intussen op verschillende plaatsen aangetroffen. Uit Oost-Vlaanderen is 1 
oudere waarneming uit het Gentse bekend. In Antwerpen werden waarnemingen verricht in de 
omgeving van Bornem en Hingene.  
 
Recent werd de soort, vooral onder invloed van dit project, op veel plaatsen in Vlaams-Brabant ten 
oosten van Brussel waargenomen. In bijna alle gevallen ging het om stuifmeel verzamelende 
vrouwtjes van de zomergeneratie op Gewone engelwortel of Gewone berenklauw, doorgaans in 
vochtige tot natte valleihooilanden en –ruigtes. Slechts twee waarnemingen werden in het voorjaar 
verricht. Verder onderzoek, zowel naar de voorjaars- als de zomergeneratie, is nodig om de 
verspreiding beter in kaart te brengen.  
 
Voorkomen in Vlaams-Brabant 
Voor het indienen van de projectaanvraag werden van deze soort 10 waarnemingen in de provincie 
Vlaams-Brabant gemeld. Gedurende het project werden, door gericht zoeken, 35 waarnemingen van 
de soort verricht in de provincie Vlaams-Brabant.  
 
Vlaanderen Vlaams-Brabant Voor project Tijdens project 
65 45 10 35 
 
De Roodrandzandbij komt vooral in het westen van de provincie voor. Ze lijkt hier geen voorkeur te 
hebben voor lemige, zandlemige of zandige bodems. Volgende gebieden/regio’s zijn van groot belang 
voor de Roodrandzandbij: De Zeyp (Binkom), Snoekengracht (Boutersem), MeneJordaanvallei 
(Honsem), Wachtbekken in Kersbeek-Miskom, Terrassenlandschap in Kumtich, De Beemden 
(Landen), Koebos en Pellenbergstort (Lubbeek) en de Molenbeekvallei in Veltem-Beisem. In de rest 
van de provincie, en met name in het noordwesten en het zuidwesten, is de soort op plaatsen met 
voldoende grote populaties van Gewone engelwortel en Gewone berenklauw te verwachten.  
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Figuur 27: Waarnemingen van de Roodrandzandbij voor (groen) en tijdens (rood) het project. 
 
De Roodrandzandbij werd in de provincie vooral op Gewone engelwortel gevonden. Ook op Gewone 
berenklauw werd de soort vaak aangetroffen. In sommige ruigtes werd de soort op beide planten 
aangetroffen. Eén foeragerend vrouwtje werd op Wilde peen aangetroffen, terwijl één nectarzoekend 
mannetje op Kale jonker aangetroffen werd.  
 
In Vlaams-Brabant zijn tot op heden geen nestplaatsen gemeld. Verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen wat de precieze nestvoorkeur van de soort is.  
 
Status 
De soort is niet beschermd in Vlaanderen. Ze is in Nederland zeldzaam en sterk afgenomen en ze 
wordt in de Rode Lijst-categorie ‘Ernstig Bedreigd’ geplaatst (Peeters & Reemer, 2003; Peeters et al., 
2012).
 
In Vlaanderen werd de soort in alle provincies gevonden. De soort werd duidelijk meer aangetroffen in 
de provincie Vlaams-Brabant. Dit resultaat zal wellicht gedeeltelijk te verklaren zijn voor de verhoogde 
zoekinspanning in deze provincie. Toch lijkt ze in aanmerking te komen voor de status van 
Provinciale Prioritaire Soort voor de provincie Vlaams-Brabant.
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4.2 Gebiedsgerichte resultaten 
 
4.2.1 Glanshaverhooilanden 
 
In Tabel 2 is de aanwezigheid van de verschillende doelsoorten voor de gestandaardiseerde vangsten in de bloemrijke graslanden (zie ook 3.2.1) 
weergegeven. Opvallend is hierbij het lage aantal doelsoorten in elk grasland. De doelsoorten Ogentroostdikpoot en Schermbloemzandbij werden tijdens het 
gestandaardiseerde onderzoek in de Glanshaverhooilanden niet aangetroffen. Dit zijn echter soorten van andere types graslanden.  
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rasland

6

G
rasland

7

G
rasland

8

G
rasland

9

G
rasland

10

G
rasland

11

G
rasland

12

G
rasland

13

G
rasland

14

G
rasland

15

G
rasland

16

G
rasland

17

G
rasland

18

G
rasland

19

G
rasland

20

#
graslanden

Texelse zandbij / / / / x / / / / / / / / / / / / / / / 1
Breedbandgroefbij / / / / / x x / / / / / / / / / / / / / 2
Geelstaartklaverzandbij / / / / / / x / / / / / / x / x / x / / 4
Donkere klaverzandbij / / / / x / / / / / / / / / / / / x / / 2
Gewone langhoornbij / / / / / / / / / / / / / x / / / / / / 1
Zwartbronzen houtmetselbij / / / / / / / x / / / / / x / / / / / / 2

Ogentroostdikpoot / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0

Schermbloemzandbij / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0

Aantal doelsoorten 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0

Pluimvoetbij / / / x / x x / / / x x x / / / / / / / 6
Biggenkruidgroefbij x / / x / x x / / x x x / / / / x / / / 8
Grote bladsnijder / / / / / / / / / / / / x / x / / / / / 2

Wikkebij / / / / / / / x / / / / / / / / / / / / 1

Aantal doelsoorten (extra) 1 0 0 2 0 2 2 1 0 1 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0

Totaal aantal doelsoorten 1 0 0 2 2 3 4 2 0 1 2 2 2 3 1 1 1 2 0 0
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De doelsoorten die in Tabel 2 in het cursief aangeduid zijn, werden op basis van de analyse van de 
bloemrijke Graslanden (zie 4.3.1) voorgesteld als extra doelsoorten. Deze zijn afhankelijk van 
specifieke planten uit Glanshaverhooilanden en kennen een beperkte verspreiding, waardoor hun 
aanwezigheid een zekere indicatorwaarde heeft.  
 
De indeling in de verschillende graslanden (vette, verticale lijnen) is gebaseerd op de omgeving. 
Graslanden die in dezelfde omgeving liggen (en dus ook op dezelfde dag bezocht werden), staan bij 
elkaar. Zij worden hier in hun geheel kort besproken:  
 
Grasland 1-5: Aarschot (Demerbeemden) 
 
Ondanks de aanwezigheid van Groot streepzaad in verschillende graslanden werd enkel in grasland 5 
uiteindelijk Texelse zandbij aangetroffen. Op deze plant werd tevens een van de andere doelsoorten, 
namelijk de Donkere klaverzandbij, aangetroffen. Daarnaast werd ook de parasitaire bij van de 
Donkere klaverzandbij teruggevonden, namelijk de Borstelwespbij. Graslanden 1-5 leken vooral veel 
composieten te bevatten en iets minder vlinderbloemigen. Deze graslanden liggen allen in de directe 
omgeving van de Demer en zijn historische komgronden en oeverwallen hiervan.  
 
Grasland 6-10: Herent  
 
Zowel in graslanden 6, 7 en 8 werden doelsoorten van Glanshaverhooilanden aangetroffen. Het ging 
hier hoofdzakelijk om specialisten op vlinderbloemigen en op Gewoon knoopkruid. Ondanks de 
aanwezigheid van Groot streepzaad in verschillende van de graslanden, ontbrak de Texelse zandbij 
hier. In de graslanden 9 en 10 werd geen van de doelsoorten aangetroffen.  
 
Grasland 11-14: Doode Bemde – Laanvallei 
 
Enkel in grasland 14 in de Laanvallei werden doelsoorten aangetroffen. Het ging hier om specialisten 
op vlinderbloemigen en op Gewoon knoopkruid. Ondanks de aanwezigheid van Groot streepzaad in 
verschillende van de graslanden werd de Texelse zandbij hier tijdens de gestandaardiseerde 
bezoeken niet aangetroffen. In een ander grasland in de Doode Bemde werd de soort vroeger wel 
aangetroffen. Deze graslanden liggen respectievelijk in de Dijle- en de Laanvallei.  
 
Grasland 15-16: Kortenberg 
 
Enkel in grasland 16 werd één doelsoort aangetroffen. Het ging hier om de Geelstaartklaverzandbij, 
een specialist van vlinderbloemigen. Op Gewoon knoopkruid na werden in deze graslanden maar 
weinig composieten teruggevonden.  
 
Grasland 17-18: St-Martens-Lennik en Dilbeek 
 
Enkel in grasland 18 werden doelsoorten aangetroffen. Ook hier ging het om specialisten op 
vlinderbloemigen. Op Gewoon knoopkruid en Gewone margriet na werden in deze percelen maar 
weinig composieten teruggevonden. Grasland 17 was een bloemrijke berm, met het bloeiaspect van 
een Glanshaverhooiland.  
 
Grasland 19-20: Gaasbeek en Kesterheide 
 
Ondanks hun vrij hoge bloemenrijkdom en de aanwezigheid van enkele interessante bloeiplanten 
werden hier geen specifieke soorten van Glanshaverhooilanden aangetroffen. In het bloeiaspect 
ontbraken typische vertegenwoordigers van Glanshaverhooilanden zoals Groot streepzaad en 
Veldlathyrus wel grotendeels.   
 
Voor Glanshaverhooilanden met minstens 1 doelsoort werd een korte beschrijving gemaakt. Hierbij 
werd de ligging, de datum van het bezoek en de eigenaar of beheerder kort opgesomd. Hierna volgt 
een summiere oplijsting van de doelsoorten, de belangrijkste bloeiplanten die aanwezig waren in het 
perceel en een korte beschrijving van het perceel en het gevoerde beheer. Ook werden tips voor een 
eventuele bijsturing van het beheer gegeven. Van elk grasland werd tot slot een foto gemaakt.  
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4.2.2 Grasland 14 
 
Ligging: Laanvallei (Huldenberg) 
Datum bezoek: 11/06/2014 
Eigenaar/beheerder: ANB 
 
Doelsoorten (3):  
 
Geelstaartklaverzandbij: van deze soort werden 2 vrouwtjes teruggevonden. Deze foerageerden 
respectievelijk op Rode en Witte klaver.  
 
Gewone langhoornbij: van deze soort werden 3 vrouwtjes en 1 mannetje op het perceel aangetroffen. 
Het mannetje en 2 van de vrouwtjes werden op Rode klaver teruggevonden, terwijl het derde vrouwtje 
op Witte klaver gevonden werd.  
 
Zwartbronzen houtmetselbij: van deze soort werden 3 vrouwtjes aangetroffen, allen foeragerend op 
Gewoon knoopkruid.  
 
Verder viel vooral het hoge aantal foeragerende Steenhommels op. De mannetjes van deze soort 
werden allen op Gewoon knoopkruid aangetroffen, terwijl de werksters zowel op Gewoon knoopkruid 
als op Rode en witte klaver aangetroffen werden.  
 
Belangrijkste bloeiende planten:  
 
De belangrijkste bloeiplanten van dit perceel waren Gewoon knoopkruid, Rode en Witte klaver, 
gevolgd door Scherpe boterbloem en Grasmuur. Echte koekoeksbloem en Egelboterbloem, die beide 
lokaal voorkwamen, wijzen op een (lokaal) eerder vochtig karakter. Gele composieten zoals Groot 
streepzaad (grotendeels uitgebloeid) en Gewoon biggenkruid waren eerder zeldzaam. Verder was 
een kleine hoeveelheid Veldlathyrus aanwezig. Deze stond echter nog niet in bloei op het moment van 
de inventarisatie.  
 
Beschrijving en beheer:  
 
Op het eerste zicht valt vooral het hoge aandeel grassen op. Zowel Gestreepte witbol als Glanshaver 
waren aspectbepalend. Toch bevonden zich heel wat geschikte waardplanten van onze doelsoorten 
op dit terrein. Het perceel wordt langs de ene zijde door een drukke verbindingsweg begrensd en 
langs de andere zijden door hooilanden en grachten. Er zijn enkele bloemrijke graslanden in de 
omgeving. 
 
Nesten van de grondnestelende soorten zijn, gezien de vochtigheid van sommige delen van het 
terrein en de dichtheid van de vegetatie, waarschijnlijk niet in het perceel te zoeken, maar eerder 
langs de drogere dijk. Nestgelegenheden voor de Zwartbronzen houtmetselbij zijn eerder te zoeken in 
de kleine landschapselementen (oa bomenrijen) op een iets grotere afstand van het perceel.  
 
Het perceel lijkt tot op heden gehooid te worden. Dit gebeurt momenteel nogal grootschalig waardoor 
een monotone situatie ontstaat. Beter zou het maaibeheer gefaseerd gebeuren. De helft van het 
terrein kan best een maaibeurt in de tweede helft van mei krijgen, terwijl de andere helft een 
maaibeurt in de tweede helft van juni dient te krijgen. Hierbij kunnen best machines gebruikt worden 
met een zo laag mogelijke bandendruk, gezien de vochtigheid van sommige delen van het terrein.  
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Figuur 28 Grasland 14 op 11/06/2014 (Jens D'Haeseleer) 
 
4.2.3 Grasland 5 
 
Ligging: Demerbeemden (Begijnendijk)  
Datum bezoek: 30/05/2014 
Eigenaar/beheerder: Natuurpunt 
 
Doelsoorten (2):  
 
Texelse zandbij: van deze soort werd zowel een mannetje als een vrouwtje gevonden. Beiden werden 
op Groot streepzaad aangetroffen.  
 
Donkere klaverzandbij: van deze soort werd 1 vrouwtje gevonden op Groot streepzaad.  
 
Verder viel vooral het hoge aantal foeragerende Steenhommels en Honingbijen op. De werksters van 
Steenhommel werden op Groot streepzaad, Witte klaver en Inkarnaatklaver gevonden. De werksters 
van Honingbijen werden dan weer zowel op Gewone margriet, Groot streepzaad als Witte klaver 
aangetroffen. Nog opvallend was de aanwezigheid van een vrouwtje van de Borstelwespbij. Dit is de 
specifieke parasitaire bijensoort van de Donkere klaverzandbij en wijst dus op de aanwezigheid van 
een goede populatie van deze gastheersoort. Ook dit exemplaar werd aangetroffen op Groot 
streepzaad.  
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Belangrijkste bloeiende planten:  
 
Ringelwikke en Groot streepzaad waren de bloeiende planten die het abundantst aanwezig waren in 
dit grasland. In mindere mate waren hier ook Witte klaver, Voederwikke en Inkarnaatklaver aanwezig. 
Deze laatste soort was zeker ingezaaid. Verder viel vooral de aanwezigheid van Kleine ratelaar, 
Gewoon knoopkruid en Rode klaver op. Deze plantensoorten waren slechts met enkele tientallen 
planten vertegenwoordigd. Graslathyrus en Gele morgenster waren heel sporadisch aanwezig.  
 
Beschrijving en beheer:  
 
Dit stukje grasland lag net naast een klein bosje, waardoor het deels beschaduwd werd. Het werd 
verder omgeven door tal van andere graslanden. Er zijn enkele bloemrijke graslanden in de omgeving. 
 
Nesten van de grondnestelende soorten zijn, gezien de dichtheid van de vegetatie, waarschijnlijk niet 
in het perceel te zoeken, maar eerder langs het nabijgelegen wandelpad.  
 
Het perceel lijkt tot op heden gehooid te worden. Dit maaibeheer zou het best gefaseerd gebeuren.  
 

 
Figuur 29: Grasland 5 op 30/05/2014 (Jens D'Haeseleer) 
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4.2.4 Grasland 7 
 
Ligging: Herent 
Datum bezoek: 6/06/2014 
Eigenaar/beheerder: privaat 
 
Doelsoorten (2+2):  
 
Breedbandgroefbij: van deze soort werden 2 vrouwtjes teruggevonden, respectievelijk op Groot 
streepzaad en op Gewoon knoopkruid.  
 
Geelstaartklaverzandbij: van deze soort werd 1 vrouwtje teruggevonden. Dit foerageerde op 
Heggenwikke.  
 
Biggenkruidgroefbij: van deze soort werden 3 vrouwtjes teruggevonden. Deze werden allen op Groot 
streepzaad aangetroffen.  
 
Pluimvoetbij: van deze soort werden 2 exemplaren teruggevonden. Zowel een mannetje als een 
vrouwtje werden op Groot streepzaad aangetroffen.  
 
Belangrijkste bloeiende planten:  
 
De abundantste bloeiplanten waren Rode klaver en Groot streepzaad. Daarnaast waren vooral 
Gewoon knoopkruid, Scherpe boterbloem en Smalle weegbree aanwezig. Heggenwikke, Ringelwikke 
en Gewoon biggenkruid waren slechts sporadisch aanwezig.  
 
Beschrijving en beheer:  
 
Dit perceel is eerder klein te noemen en grenst enerzijds aan een tuin en anderzijds aan enkele 
graslanden en akkers. Er zijn enkele bloemrijke graslanden in de omgeving.  
 
Nesten van de grondnestelende soorten zijn mogelijk in het perceel zelf te zoeken, maar 
hoogstwaarschijnlijk eerder in de aanpalende tuinen of langs de paden terug te vinden.  
 
Het perceel lijkt tot op heden gehooid te worden. Dit maaibeheer zou het best gefaseerd gebeuren. 
Maaibeheer moet sowieso na de hoofdbloei (vanaf eind juli) gebeuren.  
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Figuur 30: Grasland 7 op 6/06/2014 (Jens D'Haeseleer) 
 
4.2.5 Grasland 18 
 
Ligging: Dilbeek - Schepdaal 
Datum bezoek: 24/06/2014 
Eigenaar/beheerder: privaat 
 
Doelsoorten (2):  
 
Donkere klaverzandbij: van deze soort werden 2 vrouwtjes aangetroffen, op Witte klaver en Gewone 
rolklaver.  
 
Geelstaartklaverzandbij: van deze soort werd 1 vrouwtje aangetroffen, op Witte klaver.  
 
Belangrijkste bloeiende planten:  
 
In dit grasland waren vooral klaverachtigen goed vertegenwoordigd, met een hoog aandeel Witte en 
Rode klaver en Gewone rolklaver. Daarnaast was ook Kruipende boterbloem opvallend veel 
aanwezig. In mindere mate waren ook populaties van Gewoon knoopkruid, Gewone agrimonie en 
Gewone brunel aanwezig. Tot slot waren hier ook kleine populaties van de Brede wespenorchis en 
Echt duizendguldenkruid aanwezig.  
 
Beschrijving en beheer:  
 
Het perceel leek genivelleerd en ingezaaid te zijn. Ondanks de helling net naast het grasland, was dit 
grasland opvallend vlak en stond de vegetatie op dezelfde hoogte te bloeien. Deze vegetatie was 
tevens vrij kort, wat doet vermoeden dat er een vroege maaibeurt plaatsvond. Het perceel ligt 
ingesloten door bosjes en houtkanten en is daardoor vrij beschut.  
 
Nesten van de grondnestelende soorten zijn mogelijk in het perceel zelf te zoeken, maar 
hoogstwaarschijnlijk eerder in de aanpalende hellingen terug te vinden.  
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Het perceel lijkt tot op heden vrij vroeg gemaaid te worden. Dit maaibeheer zou het best gefaseerd 
gebeuren. Een soort als Gewoon knoopkruid zou hier sterk van kunnen profiteren, wat dan weer een 
gunstig effect zou hebben op de populaties van de Zwartbronzen houtmetselbij die wel in de 
omgeving, maar niet in het grasland zelf, aanwezig waren.  
 

 
Figuur 31: Grasland 18 op 24/06/2014 (Jens D'Haeseleer) 
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4.2.6 Grasland 6 
 
Ligging: Herent 
Datum bezoek: 6/06/2014 
Eigenaar/beheerder: privaat 
 
Doelsoorten (1+2):  
 
Breedbandgroefbij: van deze soort werd een vrouwtje op Groot streepzaad aangetroffen.  
 
Pluimvoetbij: van deze soort werd een mannetje op Groot streepzaad aangetroffen.  
 
Biggenkruidgroefbij: van deze soort werden twee vrouwtjes op Groot streepzaad aangetroffen.  
 
Belangrijkste bloeiende planten:  
 
In dit perceel waren vooral grassen aanwezig. De abundantste bloeiplanten waren Scherpe 
boterbloem, Kleine klaver, Akkerdistel, Groot streepzaad en Gewone smeerwortel.  
 
Beschrijving en beheer:  
 
Dit perceel was opvallend grazig. Ondanks de kleine populatie Groot streepzaad werden hier toch vrij 
veel wilde bijen op aangetroffen. Grasland 7 ligt op minder dan 100 meter afstand van dit perceel. Dit 
grasland werd vooral door andere graslanden omgeven.  
 
Nesten van de grondnestelende soorten zijn, gezien de dichtheid van de vegetatie, niet in het perceel 
zelf te zoeken, maar hoogstwaarschijnlijk eerder in de aanpalende tuinen of langs de paden.  
 
Het perceel lijkt tot op heden gehooid te worden. Dit maaibeheer zou het best gefaseerd gebeuren. 
Gezien grassen domineren, lijkt een vroege maaibeurt (in mei) van een groot deel van het perceel 
aangewezen. Een tweede maaibeurt in de (na)zomer is noodzakelijk. 
  



Bijen in graslanden en ruigten  
In Vlaams-Brabant  

59

 

 
Figuur 32: Grasland 6 op 6/06/2014 (Jens D'Haeseleer) 
 
4.2.7 Grasland 8 
 
Ligging: Oud-Heverlee 
Datum bezoek: 6/06/2014 
Eigenaar/beheerder: Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud / Natuurpunt 
 
Doelsoorten (1+1):  
 
Zwartbronzen houtmetselbij: van deze soort werd 1 mannetje aangetroffen, nectar zoekend op 
Gewoon knoopkruid.  
 
Wikkebij: van deze soort werd 1 vrouwtje aangetroffen, foeragerend op Heggenwikke.  
 
Verder viel vooral het hoge aantal Steenhommelwerksters op. Zij foerageerden op Rode en Witte 
klaver en op Scherpe boterbloem.  
 
Belangrijkste bloeiende planten:  
 
Ook dit perceel was opvallend grazig. De algemeenste bloeiplanten waren onder andere Scherpe 
boterbloem, Rode en Witte klaver en Gewoon knoopkruid. Vermeldingswaardig was ook nog de 
aanwezigheid van Heggenwikke en Gewoon biggenkruid, zij het wel in kleinere hoeveelheden.  
 
Beschrijving en beheer:  
 
Dit perceel was opvallend grazig. Ondanks de kleine populatie Groot streepzaad werd hier geen 
Texelse zandbij gevonden. Deze locatie ligt nochtans in de Dijlevallei waar de soort al eerder werd 
waargenomen. Dit grasland werd vooral door andere graslanden omgeven.  
 
Nesten van de grondnestelende soorten zijn, gezien de dichtheid van de vegetatie, niet in het perceel 
zelf te zoeken, maar hoogstwaarschijnlijk eerder in aanpalende paden.  
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Het perceel lijkt tot op heden gehooid te worden. Dit maaibeheer zou het best gefaseerd gebeuren.  
Gezien forse grassen domineren, lijkt een vroege maaibeurt (in mei) van een groot deel van het 
perceel aangewezen. Een tweede maaibeurt in de (na)zomer is noodzakelijk. 
 
 

 
Figuur 33: Grasland 8 op 6/06/2014 (Jens D'Haeseleer) 
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4.2.8 Grasland 16 
 
Ligging: Kortenberg/Silsombos 
Datum bezoek: 12/06/2014 
Eigenaar/beheerder: Natuurpunt 
 
Doelsoorten (1):  
 
Geelstaartklaverzandbij: van deze soort werd 1 vrouwtje op Witte klaver aangetroffen.  
 
Verder viel vooral het hoge aantal Steen- en Akkerhommels op. Werksters van de eerste soort waren 
op braam, Gewone rolklaver, Witte klaver én Kale jonker terug te vinden. Werksters van de 
Akkerhommel werden op braam, Witte klaver en Kale jonker teruggevonden.  
 
Belangrijkste bloeiende planten:  
 
Ook dit perceel was opvallend grazig. De algemeenste bloeiplanten waren onder andere Gewone 
rolklaver, Gewoon knoopkruid, Kale jonker en Witte klaver. Vermeldingswaardig was ook nog de 
aanwezigheid van Heggenwikke, Gewoon biggenkruid en Ringelwikke, zij het wel in kleinere 
hoeveelheden.  
 
Beschrijving en beheer:  
 
Het perceel leek is op het eerste zicht vrij grazig, maar bevat toch enkele belangrijke waardplanten 
voor wilde bijen. Het bloeiaspect kan waarschijnlijk verhoogd worden door frequenter te maaien en 
uiteraard het maaisel af te voeren. Het perceel ligt ingesloten door bosjes en houtkanten en is 
daardoor vrij beschut.  
 
Nesten van de grondnestelende soorten zijn waarschijnlijk niet in het perceel zelf te zoeken, maar 
eerder in de aanpalende wandelpaden terug te vinden. Voor bovengronds nestelende soorten zijn 
voldoende nestgelegenheden te vinden, in het aanpalende Silsombos.  
 
Het perceel lijkt tot op heden vrij laat gemaaid te worden. Dit maaibeheer zou sowieso best gefaseerd 
gebeuren. De omliggende bosranden lopen nu al geleidelijk in het grasland over via een mantel-zoom 
met veel bramenkoepels. Dit beheer zou best zoveel mogelijk verdergezet worden.  
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Figuur 34: Grasland 16 op 12/06/2014 (Jens D'Haeseleer) 
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4.2.9 Topgebieden bloemrijke graslanden 
 
Wanneer we alle gegevens van alle doelsoorten van bloemrijke graslanden in de provincie Vlaams-
Brabant bij elkaar zetten, kunnen we opmerken dat heel wat gebieden meerdere doelsoorten 
herbergen. Tabel 3 en Tabel 4 geven gebieden weer waar meer dan 1 van de doelsoorten terug te 
vinden was. Vooral het hoge aantal gebieden in beheer bij Natuurpunt valt op. Dit heeft echter 
waarschijnlijk eerder te maken met een waarnemerseffect, daar veel bijenexcursies doorgaan in deze 
natuurgebieden. Toch geven de resultaten uit Beersel en het Leuvense stadscentrum aan dat ook in 
heel wat andere gebieden doelsoorten van bloemrijke graslanden aan te treffen zijn, zolang er maar 
voldoende naar gezocht wordt. In totaal werden 8 doelsoorten van bloemrijke graslanden onderzocht.  
 
Tabel 3: topgebieden voor doelsoorten van bloemrijke graslanden - Natuurpunt 
Gebied Gemeente Aantal grasland-soorten
Rosdel Hoegaarden 5
Spoorwegzate Tienen, Hoegaarden 4
Mene-Jordaanvallei Hoegaarden, Boutersem, 

Tienen 
3

Snoekengracht Boutersem 3
Doode Bemde Neerijse 3
Molenbeekvallei Herent 3
Doysbroek Linter 2
Demerbeemden Begijnendijk 2
Kluysbos Galmaarden 2
 
Tabel 4: topgebieden voor doelsoorten van bloemrijke graslanden - andere 
Gebied Gemeente Aantal grasland-soorten
gemeente Beersel 6
Centrum Leuven Leuven 5
Laanvallei Huldenberg 3
gemeente Herent 2
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4.2.10 Topgebieden bloemrijke ruigten 
 
Wanneer we alle gegevens van alle doelsoorten van bloemrijke ruigten in de provincie Vlaams-
Brabant bij elkaar zetten, kunnen we opmerken dat heel wat gebieden meerdere doelsoorten 
herbergen. Tabel 5 en Tabel 6 geven gebieden weer waar meer dan 1 van de doelsoorten terug te 
vinden was. Vooral het hoge aantal gebieden in beheer bij Natuurpunt valt op. Dit heeft echter 
waarschijnlijk eerder te maken met een waarnemerseffect, daar veel bijenexcursies doorgaan in deze 
natuurgebieden. Toch geven de resultaten uit Beersel en verschillende andere gemeenten aan dat 
ook in heel wat andere gebieden doelsoorten van bloemrijke ruigten aan te treffen zijn, zolang er maar 
voldoende naar gezocht wordt. In totaal werden 4 doelsoorten van bloemrijke ruigten onderzocht.  
 
Tabel 5: topgebieden voor doelsoorten van bloemrijke ruigten - Natuurpunt 
Gebied Gemeente Aantal ruigte-soorten
Koebos Lubbeek 3
Lippelobos/Marselaer Londerzeel 3
Molenbeekvallei Herent 3
Mene-Jordaanvallei Hoegaarden, Boutersem, 

Tienen 
3

Vorsdonkbos-Turfputten Aarschot 3
Pikhakendonk Boortmeerbeek 2
Torfbroek Kampenhout 2
Doode Bemde Neerijse 2
Snoekengracht Boutersem 2
Spoorwegzate Tienen, Hoegaarden 2
Aardgat Tienen 2
Beemden Landen 2
Paddenpoel Glabbeek 2
Heibos Kortenaken 2
Hagelandse vallei Holsbeek 2
Catselt Scherpenheuvel-Zichem 2
Papenbroek Diest, Bekkevoort 2
 
Tabel 6: topgebieden voor doelsoorten van bloemrijke ruigten - andere 
Gebied Gemeente Aantal ruigte-soorten
gemeente Beersel 4
gemeente Halle 3
Kersbeek-Miskom Kortenaken 3
‘s Gravenbos Grimbergen 2
Margijsbos Huldenberg 2
Walenbos Sint-Joris-Winge 2
 
 



Bijen in graslanden en ruigten  
In Vlaams-Brabant  

65

 

 
Figuur 35: Bloemrijke ruigte in Walenbos 7/08/2014 (Jens D'Haeseleer) 
 
 

 
Figuur 36: Vrouwtje Roodrandzandbij in een bloemrijke ruigte in het Vorsdonkbos 7/08/2014 (Jens D'Haeseleer) 
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Figuur 37: Bloemrijke ruigte met Gewone wederik en Grote kattenstaart in de Molenbeekvallei 10/08/2014 (Jens 
D'Haeseleer) 
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4.3 Analyse bijengemeenschappen  
 
Voor de analyses van de bijengemeenschappen van bloemrijke graslanden en bloemrijke ruigten werd 
enkel gebruik gemaakt van de waarnemingen die verricht werden door de projectmedewerker.  
 
4.3.1 Bloemrijke graslanden 
 
Wilde bijen 
 
Zoals reeds in 4.1.1 vermeld werd zijn niet alle waarnemingen van de doelsoorten op een 
gestandaardiseerde manier bekomen. De waarnemingen van de projectmedewerker in 20 
geselecteerde graslanden zijn dat wel. Deze waarnemingen zijn allen verricht in graslanden van het 
Glanshaver-verbond (Arrhenatherion elatioris). Op kleinere percelen werd een kortere tijd besteed (30 
minuten), op grotere percelen werd wat langer geïnventariseerd (tot anderhalf uur). Alle 
waarnemingen van wilde bijen werden genoteerd. Individuen die in het veld niet op naam te brengen 
waren, werden gevangen met behulp van een vlindernet en meegenomen voor identificatie.  
 
Wanneer we de resultaten voor de inventarisatie van de wilde soorten in deze graslanden bekijken, 
zien we dat tijdens deze gestandaardiseerde vangsten (door de projectmedewerker) maar weinig 
waarnemingen en exemplaren van de doelsoorten gemeld werden. In Tabel 7 worden de soorten 
weergegeven die het vaakst gemeld werden tijdens deze inventarisatie. Doelsoorten worden in vet 
aangeduid.  
 
Alleen soorten die in 2 of meer graslanden (op 20 bezochte graslanden) gevonden werden zijn 
vermeld. 
De doelsoorten Gewone langhoornbij en Texelse zandbij vielen hier net buiten. Van de eerste soort 
werden 4 exemplaren in 1 grasland in de Laanvallei aangetroffen, terwijl er van de Texelse zandbij 
slechts 2 exemplaren in een grasland in de omgeving van de Demerbeemden in Aarschot 
aangetroffen werden. Van de doelsoorten werd de Geelstaartklaverzandbij het meest verspreid 
teruggevonden. Van de soort werden in totaal 5 exemplaren in 4 graslanden gevonden. De 
Zwartbronzen houtmetselbij was een stuk minder abundant met 4 exemplaren in 2 graslanden. 
Zowel de Donkere klaverzandbij als de Breedbandgroefbij waren met 3 exemplaren in 2 
graslanden aanwezig.  De doelsoorten Ogentroostdikpoot en Schermbloemzandbij werden door de 
projectmedewerker niet aangetroffen gedurende dit project. Aan onderstaande tabel werd ook de 
Borstelwespbij toegevoegd. Deze soort is de specifieke parasiet van de doelsoort Donkere 
klaverzandbij. De aanwezigheid van de Borstelwespbij is dus even veelzeggend als indicatorsoort van 
goede glanshaverhooilanden dan haar gastheer zelf.  
 
Vooral het hoge aantal Steenhommels en Honingbijen valt op. Hiervan werden respectievelijk 294 en 
249 exemplaren in 17 en 13 graslanden aangetroffen. De dubbelsoort Aard/Veldhommel werd in 
evenveel graslanden als de Steenhommel aangetroffen, maar telde wel maar 86 exemplaren. De 
Akkerhommel volgt met 15 graslanden en 71 exemplaren. Verder vallen vooral de hoge aantallen 
Biggenkruidgroefbij, Tuinhommel, Grasbij en Pluimvoetbij op. De eerste en laatste soort kennen een 
gespecialiseerd bloembezoek op (gele) composieten. Tuinhommels worden normaal gezien vaak in 
stedelijke omgeving op diepkelkige bloemen aangetroffen, en foerageerden in de graslanden vooral 
op Grote ratelaar en Rode klaver (beide diepkelkig). De Grasbij is een eurytope soort en kan in tal van 
biotopen aangetroffen worden. Ze kent geen gespecialiseerd bloembezoek, maar wordt wel vaak op 
gele composieten aangetroffen. Van de Kleine klokjesbij werden 10 exemplaren gevonden, maar deze 
werden allemaal in hetzelfde grasland aangetroffen, daarom is deze waarneming niet opgenomen in 
Tabel 7. 
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Tabel 7: Abundantste wilde bijen in bloemrijke graslanden tijdens het gestandaardiseerd onderzoek. 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Aantal
graslanden

Aantal
exemplaren

Bombus lapidarius Steenhommel 17 294
Bombus terrestris/lucorum Aard/Veldhommel 17 86
Bombus pascuorum Akkerhommel 15 71
Apis mellifera Honingbij 13 249
Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij 8 17
Bombus hortorum Tuinhommel 7 18
Andrena flavipes Grasbij 6 15
Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij 6 14
Heriades truncorum Tronkenbij 5 7
Andrena wilkella Geelstaartklaverzandbij 4 5
Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij 3 6
Bombus terrestris Aardhommel 3 4
Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij 3 4
Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij 3 3
Megachile willughbiella Grote bladsnijder 2 4
Osmia niveata Zwartbronzen houtmetselbij 2 4
Andrena labialis Donkere klaverzandbij 2 3
Halictus scabiosae Breedbandgroefbij 2 3
Andrena bicolor Tweekleurige zandbij 2 2
Lasioglossum albipes Berijpte geurgroefbij 2 2
Eucera longicornis Gewone langhoornbij 1 4
Andrena fulvago Texelse zandbij 1 2
Nomada stigma Borstelwespbij 1 1
 
Wanneer we willen onderzoeken welke wilde bijen eventueel nog als kensoorten voor 
glanshaverhooilanden in de provincie Vlaams-Brabant naar voor kunnen geschoven worden, dienen 
we niet alleen rekening te houden met de frequentie waarmee ze aangetroffen werden. Ook de 
afhankelijkheid van bepaalde plantensoorten is van groot belang. Op basis van de combinatie van 
beide criteria kunnen we volgende soorten uit ons eigen onderzoek voordragen als kenmerkend voor 
glanshavergraslanden: Biggenkruidgroefbij, Pluimvoetbij en Grote bladsnijder. De eerste twee 
zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van gele composieten, terwijl de laatste vooral 
stuifmeel van vlinderbloemigen verzamelt. Wanneer ook graslanden met Heggenwikke in rekening 
gebracht worden, kunnen we daar voor de provincie Vlaams-Brabant ook nog de Wikkebij aan 
toevoegen. Het gaat hier telkens om soorten die niet  algemeen voorkomend zijn buiten dit 
vegetatietype (zoals de Steenhommel en Aard/Veldhommel) zodat hun aanwezigheid een specifieke 
indicatorwaarde heeft.  
 
Planten 
 
Voor bijna alle bijenwaarnemingen in de bloemrijke graslanden werd genoteerd op welke plant zij 
aangetroffen werden. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in Tabel 8. Binnen de lijst met het 
hoogte aantal waarnemingen per plantensoort valt op dat nogal wat van de specifieke waardplanten 
van de doelsoorten hoog scoren. Dit is natuurlijk logisch aangezien er meer op deze plantensoorten 
gezocht werd naar de doelsoorten. Hierdoor werden ook meer waarnemingen van andere soorten 
bijen op deze planten verricht. Waardplanten van de doelsoorten zijn in het vet aangeduid.  
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Tabel 8: Aantal waarnemingen van bijen per plantensoort tijdens gestandaardiseerd onderzoek. 

Plantensoort Aantal waarnemingen 
Groot streepzaad 43
Witte Klaver 40
Knoopkruid 39
Rode Klaver 31
Gewone rolklaver 21
Klein streepzaad 18
Ringelwikke 13
Gewone Margriet 11
Grote ratelaar 10
Braam sp. 7
Kale jonker 7
Gewone Smeerwortel 6
Grote tijm 6
Kamille sp. 6
Heggenwikke 5
Rapunzelklokje 5
 
Groot streepzaad is de voornaamste waardplant van de Texelse zandbij. Witte en Rode klaver en 
Gewone rolklaver zijn specifieke waardplanten van de Geelstaartklaverzandbij en de Donkere 
klaverzandbij. Knoopkruid en Kale jonker zijn beide van groot belang voor de Zwartbronzen 
houtmetselbij. Breedbandgroefbijen worden dan weer vaak aangetroffen op Groot streepzaad en 
Knoopkruid. Gewone langhoornbij tot slot is vooral aan te treffen op Veldlathyrus (bijna niet 
waargenomen in dit onderzoek) en Gewone rolklaver. Andere plantensoorten die ook tot de 
plantenfamilies van de typische waardplanten behoren zijn: Ringelwikke en Heggenwikke 
(vlinderbloemigen), Gewone margriet, Klein streepzaad en kamille (composieten). De andere planten 
die de lijst vervolledigen behoren tot andere plantenfamilies: Grote ratelaar (Bremraapfamilie), braam 
sp. (Rozenfamilie), Gewone smeerwortel (Ruwbladigen), Grote tijm (Lipbloemigen) en Rapunzelklokje 
(Klokjesfamilie).  
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4.3.2 Bloemrijke ruigten 
 
In tegenstelling tot de waarnemingen die door de projectmedewerker verricht werden in de 
glanshaverhooilanden, zijn de waarnemingen uit de ruigten niet gestandaardiseerd. Deze 
waarnemingen zijn, door de projectmedewerker, voornamelijk verricht in natte ruigten van het 
Moerasspirea-verbond (Filipendulion) en het verbond van Harig wilgenroosje (Epilobion hirsuti). Voor 
deze ruigten werden geen floragegevens genoteerd. Zoveel mogelijk geschikte ruigten verspreid over 
de hele provincie werden bezocht.  
 
Wanneer we de resultaten voor de inventarisatie van de wilde bijen in de ruigten bekijken zien we dat 
de projectmedewerker maar weinig waarnemingen van de doelsoorten verrichte. In Tabel 9 worden de 
soorten weergegeven die het vaakst gemeld werden. Doelsoorten zijn in het vet aangeduid.  
 
Alleen soorten waarvan 2 of meer waarnemingen verricht werden zijn vermeld. Van de doelsoorten 
werd de Kattenstaartdikpoot het vaakst teruggevonden. Van de soort werden in totaal 47 
exemplaren gevonden. De Gewone slobkousbij was een stuk minder abundant met 23 exemplaren. 
Van de Roodrandzandbij werden dan weer slechts 5 exemplaren aangetroffen. Van de doelsoort 
Bruine slobkousbij werden door de projectmedewerker in het kader van dit project geen 
waarnemingen verricht. De gegevens over deze soort die vermeld zijn bij de soortbeschrijving in 
4.1.10 verwijzen naar waarnemingen van vrijwilligers of waarnemingen die door de projectmedewerker 
in het kader van het project ‘BIJzonder Beersel’ verricht werden.  
  
Vooral het hoge aantal Akkerhommels en Honingbijen valt op. Hiervan werden respectievelijk 132 en 
426 exemplaren aangetroffen. Bloemrijke ruigten lijken dus van groot belang voor deze soorten. Van 
de Steenhommel  en de dubbelsoort Aard/Veldhommel werden dan weer 84 en 14 exemplaren in de 
ruigten aangetroffen.  
 
Onder de solitaire bijen vallen vooral de Wormkruidbij (10 ex) en de groefbijen Parkbronsgroefbij (8 
ex), Slanke groefbij (8 ex), Roodpotige groefbij (7 ex) en Gewone geurgroefbij (6 ex) op. De eerste 
soort kent een gespecialiseerd bloembezoek op composieten met een sterke voorkeur voor 
Boerenwormkruid. Deze plant groeit eerder in drogere omstandigheden. De groefbijen hebben geen 
specifieke waardplanten. Verder vallen vooral de aanwezigheid van de Gewone maskerbij (7 ex) en 
de Andoornbij (5 ex) op. De eerste werd vaak aangetroffen op de schermbloemigen Gewone 
berenklauw en Gewone engelwortel, terwijl de Andoornbij vaak foeragerend op Grote kattenstaart 
(nectarbezoek) en Moerasandoorn (nectar- en stuifmeelbezoek) aangetroffen werden.  
 
Soorten die niet in Tabel 9 staan, maar wel vermeldingswaardig zijn, zijn de Distelbehangersbij en de 
Grote bloedbij. De eerste soort wordt vaak aangetroffen op Speerdistel en andere distelsoorten, maar 
kan ook op Moesdistel teruggevonden worden. De Grote bloedbij heeft dan weer een sterke voorkeur 
voor Koninginnekruid. Toch werden van deze soorten slechts 1 waarneming van 1 exemplaar verricht.  
 
Tabel 9: Abundantste wilde bijen in bloemrijke ruigten tijdens het onderzoek door de projectmedewerker 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Aantal
waarnemingen

Aantal
exemplaren

Bombus pascuorum Akkerhommel 50 132
Apis mellifera Honingbij 48 426
Melitta nigricans Kattenstaartdikpoot 24 47
Bombus lapidarius Steenhommel 14 84
Bombus terrestris/lucorum Aard/Veldhommel 12 14
Macropis europaea Gewone slobkousbij 7 23
Colletes daviesanus Wormkruidbij 7 10
Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 7 8
Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij 6 8
Halictus rubicundus Roodpotige groefbij 6 7
Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij 5 6
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Andrena rosae Roodrandzandbij 4 5
Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij 4 4
Lasioglossum albipes Berijpte geurgroefbij 4 4
Hylaeus communis Gewone maskerbij 3 7
Anthophora furcata Andoornbij 3 5
Bombus hypnorum Boomhommel 3 3
Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 3 3
Bombus lucorum Veldhommel 2 2
Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij 2 2
Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij 2 2
Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij 2 2
 
Wanneer we willen onderzoeken welke wilde bijen eventueel nog als kensoorten voor bloemrijke 
ruigten in de provincie Vlaams-Brabant naar voor kunnen geschoven worde,n dienen we niet alleen 
rekening houden met de frequentie waarmee ze aangetroffen werden. Ook de afhankelijkheid van 
bepaalde plantensoorten is van groot belang. Op basis van de combinatie van beide criteria kunnen 
we volgende soorten voordragen als kenmerkend voor bloemrijke ruigten: Wormkruidbij, 
Andoornbij, Distelbehangersbij en Grote bloedbij.  
Het gaat hier telkens om soorten die niet  algemeen voorkomend zijn buiten dit vegetatietype (zoals de 
Steenhommel en Aard/Veldhommel) zodat hun aanwezigheid een specifieke indicatorwaarde heeft.  
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5 Beheeradvies 
 
5.1 Bloemrijke graslanden 
 
Hooilandbeheer wordt dikwijls als te duur en lastig aanzien, maar is wel dé beheertechniek waarbij de 
meeste specifieke waardplanten voor heel wat doelsoorten van Glanshaverhooilanden behouden en 
zelfs uitgebreid kunnen worden. Door kleine delen van (voedselrijkere) graslanden te hooien en af te 
voeren kan de diversiteit aan specifieke bijensoorten sterk worden verhoogd. Intensieve begrazing is 
dan weer vaak nefast. Met name de bloei van de voor grazers en bijen voedzame en hoger 
opschietende planten wordt grotendeels onderdrukt. Belangrijke bijenplanten zoals Gewoon 
knoopkruid, Groot streepzaad, wikkesoorten, Grote en Kleine ratelaar, Veldlathyrus, Beemdkroon en 
Rapunzelklokje zijn bij begrazing niet of marginaal aanwezig en kunnen juist bij hooien hoge 
dichtheden bereiken (Peeters et al., 2012). Rode en Witte klaver kunnen dan weer wel goed tegen 
begrazing, indien dit extensief genoeg gebeurt.  
 
Bloemrijke Glanshaverhooilanden hebben een droge-stofproductie van de bovengrondse biomassa 
die varieert van ongeveer 4 tot 6 ton/ha. De graslanden worden overwegend een of twee keer per jaar 
gehooid en soms licht voor- en/of nabeweid.  
 
In veel Glanshaverhooilanden zijn paardenbloem, Madeliefje en Pinksterbloem aspectbepalend in het 
voorjaar. Ook vinden we hier veel klaverachtigen in de ondergroei. Vanaf half mei wordt deze 
ondergroei ingehaald door de snel groeiende stengels van grassen en kruiden.  
 
Het beheer van glanshavergraslanden wordt meestal afhankelijk gesteld van de voedselrijkdom van 
de bodem, waarbij zo mogelijk wordt gestreefd naar geleidelijke overgangen en soms ook rekening 
gehouden wordt met de zaadzetting van bepaalde soorten. Continuïteit in het beheer is van belang 
voor de instandhouding van de stabiele en soortenrijke begroeiingen. Geleidelijke overgangen naar 
bos of struweel kunnen ontstaan als de randen slechts een maal in de paar jaar gemaaid worden.  
 
Graslanden met een vrij hoge productie (>5 ton drooggewicht/ha) worden in de regel in de tweede 
helft van juni of begin juli gemaaid. De hergroei is meestal zodanig dat in september nog een tweede 
keer wordt gemaaid. Minder productieve hooilanden worden eind juli of begin augustus gemaaid. 
Deze graslanden bevatten meestal ook meer soorten met een late bloei en vruchtrijping. Wanneer de 
hergroei te gering is voor een tweede maaibeurt, maar de vegetatie te hoog wordt om zo de winter in 
te gaan, is nabeweiding een geschikte maatregel. Door de begrazing ontstaan open plekken die 
ruimte bieden voor de kieming van een- of tweejarige soorten. Daarnaast ontstaat er differentiatie in 
het grasland door verschillen in voedselrijkdom en bodemverdichting. (Schaminée et al., 1996).  
 
Nabegrazing dient slechts op de drogere stukken plaats te vinden. Om de vegetatie voldoende te 
laten hergroeien dienen enkele weken te liggen tussen de hooioogst en de start van de begrazing 
(Weeda et al., 2002.) .  
 
Maaien dient zoveel mogelijk met machines met een zo laag mogelijke bandendruk te gebeuren. Dit 
beperkt de bodemdruk en zal minder potentiele nestgelegenheden vernietigen. Beter nog is om te 
maaien met de hand (bosmaaier of zeis). Zeker op gevoelige plaatsen kan dit een groot verschil 
opleveren. Maaisel dient steeds enkele dagen te blijven liggen zodat zaden de kans krijgen om af te 
rijpen en zodat ongewervelden veiligere oorden kunnen zoeken. Daarna dient het maaisel wel steeds 
afgevoerd te worden. Maaien kan best gefaseerd gebeuren.  
 
Inoculeren van graslanden met lokaal geoogst zaad of het opbrengen van maaisel van naburige 
graslanden kan de vestiging van typische Glanshavergraslandsoorten sterk bevorderen.  
 
Maaien en extensief nabegrazen kan voor meer structuurvariatie in het grasland zorgen. De maaibeurt 
dient hier best zo vroeg mogelijk plaats te vinden. Nabegrazen mag niet vroeger dan half augustus 
starten.  
 
De Zwartbronzen houtmetselbij is de enige doelsoort die bovengronds nestelt. Deze soort is dus, 
naast voldoende waardplanten, ook afhankelijk van nestplaatsen die te vinden zijn in oude 
weidepaatljes, hagen, houtkanten, bosranden en andere kleine landschapselementen. In gebieden die 
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enkel uit uitgestrekte graslanden (zonder houtige structuren) is dit waarschijnlijk een beperkende 
factor voor deze (en andere bovengronds nestelende) soort(en).  
 
De andere doelsoorten van bloemrijke graslanden nestelen ondergronds in zelfgemaakte nesten in de 
bodem. Graslanden met een extreem dichte grasmat of graslanden die voor een langere periode 
onder water staan zijn hoogstwaarschijnlijk ongeschikt voor het maken van ondergrondse nesten. 
Deze bijensoorten lijken dan ook afhankelijk van drogere, en hogere, stukken in het landschap. 
Voorbeelden hiervan zijn dijken, bermen, wandelpaden,…  
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5.2 Bloemrijke ruigten 
 
Ook bij bloemrijke ruigten is het van groot belang dat de specifieke waardplanten van de 
gespecialiseerde bijensoorten aanwezig blijven. Concreet betekent dit vooral dat ruigtes niet mogen 
gemaaid worden tijdens de bloei van Grote kattenstaart (juni-half september), Grote wederik (eind juni 
– eind augustus) en Gewone engelwortel (juli – oktober) en Gewone berenklauw (juli – september), 
naargelang welke soorten er in voorkomen.  
 
Van de in ons land voorkomende typen natte ruigten staat de natte ruigten van het Moerasspirea-
verbond het meest onder invloed van beheer. De associatie kan weliswaar zonder tussenkomst van 
de mens lange tijd vasthouden, maar in de meeste gevallen gaat de gemeenschap vrij snel over in 
struweel of moerasbos. Een incidentele maaibeurt in de winter gaat bosvorming tegen. Door jaarlijks 
maaien met afvoer van maaisel, wordt het aandeel van de typische ruigtesoorten teruggedrongen, 
waardoor de begroeiingen zich in de richting van glanshaverhooilanden ontwikkelen. Beweiding tot 
slot, zorgt voor vetrappeling en bodemverstoring, waardoor het type verdwijnt. (Stortelder et al., 1999)  

Ruigten worden op heel wat plaatsen bedreigd door verdroging (en bijhorend) verzuring. Verdrogende 
en verzurende omgevingsfactoren dienen dus zoveel mogelijk uitgeschakeld te worden.  
 
Op heel wat plaatsen worden ruigten verkaveld. Hiervoor worden de percelen vaak drooggelegd of 
opgespoten. Dit zorgt meestal voor het verdwijnen van alle typische ruigtesoorten en hun bijhorende 
bijensoorten.  
 
Bloemrijke ruigten bieden ook nestgelegenheden aan wilde bijen (en wespen) die nestelen in holle 
stengels, zoals de groep van de maskerbijen. Het is belangrijk om bij het maaibeheer bepaalde delen 
overjaars te laten staan en dus gefaseerd te werk te gaan.  
 
Nestcellen van de Gewone en Bruine slobkousbij zijn bekleed met een waterafstotende substantie 
waardoor ze ook in iets vochtigere omstandigheden kunnen gemaakt worden. De nesten liggen 
tevens zeer ondiep, wat waarschijnlijk ook een strategie is in waterrijke gebieden om de nestcellen 
droog te houden. De Kattenstaartdikpoot en de Roodrandzandbij nestelen in drogere stukken zoals 
dijken, wandelpaden of bermen.  
 
   



Bijen in graslanden en ruigten  
In Vlaams-Brabant  

75

 

6 Conclusie 
 
Een van de voornaamste doelstellingen binnen het project was het belang van de provincie Vlaams-
Brabant voor het voorkomen van enkele typische wilde bijen van bloemrijke graslanden en ruigten te 
onderzoeken.  
 
Voorliggend project leverde een schat aan nieuwe verspreidingsgegevens op van wilde bijen, niet 
enkel van de initiële doelsoorten, maar ook van tal van andere, voor het natuurbehoud belangrijke 
soorten. De veelheid aan gegevens laat toe een aantal conclusies te trekken.  
 
Op basis van ons onderzoek stellen we volgende soorten voor als Provinciale Prioritaire Soorten voor 
de provincie Vlaams-Brabant: Texelse zandbij, Donkere klaverzandbij, Bruine slobkousbij en 
Roodrandzandbij. Volgende soorten komen niet in aanmerking als Provinciale Prioritaire Soorten voor 
de provincie Vlaams-Brabant: Gewone slobkousbij en Kattenstaartdikpoot. Voor volgende soorten is 
meer onderzoek nodig om te bekijken of ze al dan niet in aanmerking komen als Provinciale Prioritaire 
Soorten voor de provincie Vlaams-Brabant: Breedbandgroefbij, Geelstaartklaverzandbij, Gewone 
langhoornbij, Zwartbronzen houtmetselbij, Ogentroostdikpoot en Schermbloemzandbij. 
 
Uit het onderzoek is ook gebleken dat enkele andere soorten wilde bijen mogelijk als extra 
doelsoorten voor bloemrijke Glanshaverhooilanden en bloemrijke ruigten in de provincie kunnen 
aangeduid worden. Als extra doelsoorten voor Glanshaverhooilanden stellen we Biggenkruidgroefbij, 
Pluimvoetbij, Grote bladsnijder en Wikkebij voor. Als extra doelsoorten voor bloemrijke ruigten stellen 
we Wormkruidbij, Andoornbij, Distelbehangersbij en Grote bloedbij voor. Deze soorten zijn afhankelijk 
van specifieke planten uit beide biotopen en kennen een beperkte verspreiding, waardoor hun 
aanwezigheid een zekere indicatorwaarde heeft.  
 
Naast deze extra aspectbepalende bijensoorten werden nog tal van andere interessante 
bijenwaarnemingen verricht tijdens het veldwerk in het kader van dit onderzoek. Zo werden 
Kruiskruidzandbij, Brilmaskerbij en Gehoornde maskerbij in droge, bloemrijke ruigten en ruderale 
vegetaties aangetroffen. De eerste soort kent een gespecialiseerd bloembezoek op gele composieten 
zoals Boerenwormkruid en verschillende kruiskruiden, terwijl de maskerbijen vooral op Wilde peen, 
Gewone berenklauw en Gewone engelwortel teruggevonden werden.  
 
De Andoornbij werd regelmatig foeragerend aangetroffen op Grote kattenstaart. Deze soort was 
tevens een doelsoort in het kader van het Vlaams-Brabant Bijzonder Natuurbeschermingsproject 
‘Opvullen van kennisknelpunten PPS voor oud-bosrelicten in Vlaams-Brabant’, maar werd tijdens dat 
project zeer weinig aangetroffen. De soort staat bekend als typische bossoort, maar werd dus ook 
vaak aangetroffen in bloemrijke, natte ruigtes.  
 
Verder zijn de bijkomende waarnemingen van de zeldzame Blokhoofdgroefbij op verschillende 
plaatsen vermeldingswaardig. Met waarnemingen op Pellenbergstort, in het Walenbos en in de 
Paddenpoel is de verspreiding van deze soort verder in kaart gebracht. 
 
De Zwartgespoorde houtmetselbij is een andere soort die vaak over het hoofd gezien wordt. Ook zij 
werd tijdens dit project aangetroffen, als ‘bijvangst’ op Gewone rolklaver.  
 
De Heggenrankbij tot slot foerageert vooral op doornige struwelen waar haar waardplant Heggenrank 
regelmatig aan te treffen is (Peeters et al., 2012). Ook deze soort werd tijdens het veldwerk in het 
kader van dit project aangetroffen.  
 
Voorliggend onderzoek toont het belang van bloemrijke graslanden en ruigten aan. Een aantal 
interessante bloemrijke graslanden en ruigten krijgen momenteel een suboptimaal beheer. De 
graslanden worden vaak in hun geheel gemaaid, terwijl dit beter gefaseerd kan gebeuren. Immers, 
belangrijk is het behoud van voldoende bloeiende planten in de periodes wanneer de plantafhankelijke 
soorten vliegen. Daarnaast kan het gebrek aan nestgelegenheid ook een beperkende factor zijn, maar 
daarover hebben we nog onvoldoende informatie.  
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Het betrekken van vrijwilligers bij het onderzoek leidde tot heel wat extra verspreidingsinformatie. Het 
feit dat de Kattenstaartdikpoot en de slobkousbijen zeer gericht op bepaalde plantensoorten kunnen 
gezocht worden, speelde hierin waarschijnlijk een belangrijke rol. 

De vele nieuwe inzichten die dit verkennend onderzoek opleverde, illustreren hoe weinig er nog maar 
bekend is van de verspreiding en ecologie van wilde bijen in Vlaanderen en in Vlaams-Brabant. Het is 
dan ook erg belangrijk het onderzoek stelselmatig verder te zetten. 
 
We doen hierbij een oproep aan de andere provincies en aan de Vlaamse overheid om meer 
onderzoek te laten uitvoeren naar wilde bijen, opdat er gerichte, gefundeerde 
beschermingsmaatregelen kunnen toegepast worden.  
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8 Bijlagen 
Bijlage 1: herkenningsfiche Kattenstaartdikpoot 
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Bijlage 2: herkenningsfiche slobkousbijen 
Bijlage 3: Natuurbericht Roodrandzandbijen 
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Bijlage 3: Natuurbericht Roodrandzandbij 
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