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2 Inleiding
2.1 Achtergrondinformatie
Bijen spelen een echte sleutelrol in de natuur. Ze zijn in grote delen van de wereld de belangrijkste
bestuivers van wilde planten, en ook van heel wat land- en tuinbouwgewassen. Weinig mensen zijn
zich bewust van het feit dat er naast de honingbij ook nog zo’n 375 soorten wilde bijen in België leven.
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.
Wilde bijen kunnen opgedeeld worden in verschillende groepen naargelang hun voorkeur voor
nestgelegenheden en voedselbronnen en op basis van hun sociaal gedrag. Het merendeel van de
soorten nestelt in zelfgegraven nesten in de grond, terwijl ongeveer één derde gebruik maakt van
bestaande holten in dode bomen, muren of holle stengels. Ook kan een onderscheid gemaakt worden
tussen soorten die gespecialiseerd zijn in het verzamelen van stuifmeel van specifieke plantensoorten
(oligolectie) en soorten die eerder generalisten zijn en stuifmeel verzamelen van een hele reeks
plantensoorten (polylectie) (Westrich, 1989). Eén vijfde van de Belgische bijensoorten is in bepaalde
mate gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van één bepaalde plantensoort, -genus, of –
familie.
Wilde bijen vliegen enkel als de weersomstandigheden gunstig zijn, dit bekent bij zon, weinig wind en
wanneer het vrij warm is. In het vroege voorjaar duurt de activiteitsperiode ongeveer van 11.00 tot
16.00 uur. Op zomerse dagen vliegen de meeste wilde bijen tussen 9.00 en 19.00 uur. De meeste
soorten hebben een zeer korte vliegperiode, anderen kennen een sociale koloniestructuur en zijn van
maart tot oktober aanwezig.
Zowel honingbijen als wilde bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit (Kuldna et al. 2009; Rasmont et
al. 2005). Deze sterke achteruitgang van bijen kan leiden tot een wereldwijde bestuivingcrisis, met
zowel grote ecologische als economische gevolgen. Zelfs bij wilde planten werden reeds aanwijzingen
gevonden voor een achteruitgang van bestuivings-afhankelijke plantensoorten die gelijke tred houdt
met de achteruitgang van de bestuivers (Biesmeijer et al. 2006).
Intensief landgebruik, grootschaligheid en gebruik van pesticiden worden aangewezen als de
belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van bestuivers (Kuldna et al. 2009). Verstedelijking kan
ook een negatieve invloed hebben op bijenpopulaties wanneer natuurlijke biotopen worden
opgeofferd. Anderzijds zijn er indicaties dat steden biodiverser zijn wat betreft bijen vergeleken met
uitgestrekte landbouwgebieden waar groene infrastructuur schaars is (pers. med. Pieter Van Breugel).
Wellicht zijn stadstuinen, parken en andere groene plekken belangrijk voor het behoud van de
biodiversiteit aan arthropoden in steden (McIntyre, 2000; Smith et al, 2006; Mathieu et al, 2007).
Enkele studies wezen intussen al uit dat tuinen de biodiversiteit promoten (McIntyre, 2000 en
referenties hierin). Bovendien biedt de stedelijke omgeving een hoge structuurdiversiteit door de
aanwezigheid van onder andere warme en beschutte tuintjes en oude muren en geplaveide
voetpaden.
Bijen als indicator voor effecten van ecologisch groenbeheer.
Klassiek wordt de effectiviteit van ecologisch groenbeheer aan de hand van vogel- of
plantenwaarnemingen afgetoetst. Toch zijn heel wat ongewervelden eigenlijk beter geschikt om zowel
de effectiviteit van beplantingen als het gevoerde beheer te evalueren.
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
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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.
Soorten die het beste kunnen optreden als indicator voor het effect van ecologisch groenbeheer zijn
de oligolectische of gespecialiseerde bijensoorten, maar ook parasitaire soorten van zeldzame
gastheerbijen zijn goede indicatoren (Koster, 2000).
Van de kruidachtige vegetaties die in en rondom beplantingen groeien, zijn ca. 60% van de soorten
van betekenis voor bijen (Koster, 2000).
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2.2 Wilde bijen in Leuven
De kennis over de verspreiding van wilde bijen in Leuven stond voor het indienen van de
projectaanvraag nog in zijn kinderschoenen.
In Gent werd al meer uitgebreid onderzoek gedaan naar het voorkomen van wilde bijen op
verschillende locaties binnen en buiten het stadscentrum. D’Haeseleer (2009) kon hierbij de
aanwezigheid van 38 bijensoorten en 460 individuen bevestigen. Deze gegevens werden de voorbije
jaren verder aangevuld met losse waarnemingen, wat voor het stadscentrum alleen al resulteerde in
een indrukwekkende lijst van 91 bijensoorten en 1672 waarnemingen (waarnemingen.be –
26/02/2013). Hierbij zijn onder andere volgende bijzonder zeldzame bijensoorten waargenomen:
Dageraadzandbij (Andrena nycthemera), Groene zandbij (Andrena viridescens), Bonte viltbij
(Epeoloides coecutiens) en Zwarte bloedbij (Sphecodes niger). De ruime omgeving van het Gentse
stadscentrum leverde tot nog toe meer dan 5.600 bijenwaarnemingen op, gespreid over 120 soorten.
Deze waarnemingen werden verricht door 100 waarnemers (waarnemingen.be – 26/02/2013). Het
hoge aantal waarnemingen kan deels verklaard worden doordat volgende bijenkenners in de stad of
de nabije omgeving wonen: Dries Laget (tot 2010), Jelle Devalez (tot 2010), Pieter Vanormelingen (tot
op heden) en Jens D’Haeseleer (tot op heden).
In Leuven-centrum werden voor het indienen van de projectaanvraag slechts 97 bijenwaarnemingen
verricht, goed voor 17 soorten. Toch konden hier toen reeds enkele zeldzaamheden aangetroffen
worden: Klimopzijdebij (Colletes hederae) en Breedbandgroefbij (Halictus scabiosae). Over deze
eerste soort werd in 2011 reeds een soortenfiche opgesteld door Natuurpunt Studie en Aculea, de
wilde bijen en wespenwerkgroep van Natuurpunt. (http://www.aculea.be/klimopbijpag.html). Deze actie
om de Klimopzijdebij meer bekendheid te geven bij het grote publiek, leverde de eerste Leuvense
waarnemingen op vanaf september 2011, die bevestigd werd in het daaropvolgende jaar
(waarnemingen.be – 26/02/2013).
Ter vergelijking: op grondgebied van de volledige gemeente Leuven werden voor het indienen van de
projectaanvraag 730 bijenwaarnemingen verricht, goed voor 60 soorten. Hierbij bleken vooral de
omgeving van Kessel-Lo, het Egenhovenbos en Wilsele-dorp interessante soorten te herbergen.
In Nederland werden tijdens uitvoerig onderzoek in stedelijk gebied 110 soorten solitaire bijen en 7
soorten hommels aangetroffen (Koster, 2000). Op vraag van de milieudienst van gemeente Deventer
werd in 2012 een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van bijen in openbaar groen.
In die stad werden daarbij niet minder dan 103 soorten wilde bijen waargenomen (Smit et al., 2012).
In 2012 organiseerde Natuurpunt Educatie, op vraag van Natuurstudiewerkgroep Hagelandse
Heuvelstreek en Natuurstudiegroep Dijleland, een bijencursus voor het brede publiek in de ruime
omgeving van Leuven. Tijdens de excursies die georganiseerd werden binnen deze cursus werden
enkele opvallende bijenwaarnemingen in de provincie verricht. Zo was er de bijzondere waarneming
van een vrouwtje Gele tubebij (Stelis signata) op 11 augustus 2012 in Molenheide te Langdorp
(Lambrechts et al. 2013) en de waarneming van Gewone langhoornbijen (Eucera longicornis) op 19
mei 2012 in de Doode Bemde (waarnemingen.be – 26/02/213). Deze cursus resulteerde daarnaast
ook in de versterking van de groep Leuvense bijenkenners.
Het belang van het (openbare) groen in Leuven werd de voorbije jaren door onderzoek van de
Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud aangetoond (Verheyden 2011; Verheyden 2012). In dit
onderzoek werden ook enkele kennisleemtes vastgesteld. Zo wordt het ontbreken van voldoende
kennis over de groep van de wilde bijen expliciet vernoemd in bovengenoemde publicaties. Daarnaast
wordt ook het belang van een aangepast beheer voor deze soortgroep aangehaald.
Deze bezorgdheid wordt onder meer gedeeld door professor dr. Martin Hermy van de KULeuven die
op de BRAKONA-contactdag van 2013 een lans brak voor uitgebreider onderzoek naar het
voorkomen van wilde bijen in het stedelijk gebied. Aan de KU Leuven werd de afgelopen jaren ook
reeds onderzoek gevoerd naar bestuivende insecten in parken in Leuven (Verboven, 2014). Hieronder
volgt de samenvatting van dit onderzoek. De gegevens uit dit onderzoek werden (uiteraard met
toestemming) zoveel mogelijk verwerkt in dit rapport. Bijlage 4 bevat zelfs een oplijsting van het aantal
soorten tijdens het onderzoek van Verboven en voorliggend onderzoek. Let wel, het
onderzoeksgebied bij het onderzoek van Verboven was groter dan dat van ons.
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Samenvatting doctoraatsthesis Hans Verboven
De explosieve groei van de menselijke wereldbevolking in de 20e eeuw heeft een sterke weerslag
gehad op bijna alle ecosystemen van de wereld. Ten eerste moesten er veel extra gronden in cultuur
genomen worden om al die nieuwe mensen van voedsel te voorzien. Ten tweede hadden al die
nieuwe mensen huizen nodig om in te wonen waarvoor nog eens extra gronden in beslag moesten
genomen worden. Deze twee landgebruiken hebben de oorspronkelijke ecosystemen die aanwezig
waren grondig beïnvloed en ze vervangen door nieuwe, vaak gedegradeerde ecosystemen.
Wetenschappelijk onderzoek rond de effecten van deze landgebruiken op ecosystemen en
ecosysteemfuncties is lange tijd vooral gericht op de effecten die teweeggebracht werden door de
landbouw doordat de dramatische gevolgen van nieuwe chemicaliën en pesticiden die gepaard gingen
met de landbouwintensivering al snel duidelijk werden. De gevolgen van die andere belangrijke
toename in antropogeen landgebruik, verstedelijking, zijn relatief lang verwaarloosd door
wetenschappers. Deze vorm van landgebruik neemt echter wereldwijd ook een zeer grote oppervlakte
in beslag en sinds een paar decennia wordt het duidelijker dat dit landgebruik ook zeer grote gevolgen
inhoudt voor ecosystemen en ecosysteemprocessen. Bovendien gaat de verstedelijking wereldwijd
door en is kennis over de gevolgen ervan op ecosystemen noodzakelijk voor het behouden van
ecosysteemfuncties in bestaande stedelijke gebieden en voor duurzame ontwikkeling van nieuwe
verstedelijkingsgebieden.
Bestuiving van planten is één van deze zeer belangrijke ecosysteemprocessen. De meeste
plantensoorten zijn afhankelijk van bestuivers om zichzelf succesvol voort te planten en de bestuivers
zijn op hun beurt afhankelijk van de planten om te voorzien in de voedselbehoeften van zichzelf en
hun nakomelingen. Omdat deze interactie tussen de twee groepen organismen van levensbelang is
voor het functioneren van ecosystemen is het belangrijk om inzichten te verwerven in hoe
verstedelijking deze beide groepen beïnvloedt. Het duidelijkste gevolg van verstedelijking is de
extreme fragmentatie die zo eigen is aan dit landgebruik. Hierdoor blijven kleine vlekken met vegetatie
over die onderling gescheiden worden door een (voor plant en dier) vijandige matrix die voornamelijk
uit steen bestaat. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat voor planten het moeilijker wordt om
genetisch materiaal uit te wisselen tussen populaties door middel van stuifmeeltransport; voor
bestuivers zal dit meestal betekenen dat ze verder zullen moeten vliegen om in hun
voedingsbehoeften te voorzien.
In dit onderzoek hebben we de effecten van stedelijk landgebruik op de beide groepen organismen
(planten en bestuivers) onderzocht in gradiënten van stedelijk naar landelijk (urbaan-ruraal). Deze
hebben we voornamelijk rond Leuven gelegd (maar ook rond Gent, Hasselt en Mechelen) van in de
binnenstad, over de stadsrand tot in het landelijk (ruraal) gebied rond de stad. Binnen dit landelijk
gebied hebben we ook naar verschillende types landelijk gebied gekeken aangezien verschillen hierin
(veel landbouw versus veel natuur) ook hun impact kunnen hebben op bestuivers en dus ook op de
bestuiving van planten.
Hoe stedelijke gebieden zich verhouden ten opzichte van verschillende types landelijk gebied (veel
landbouw versus veel natuur) is nog steeds niet duidelijk. Daarom hebben wij gemeenschappen van
de twee voornaamste bestuivers uit onze streken bestudeerd langsheen twee waterlopen die door
zowel stedelijk gebied als landelijk gebied met veel landbouw en landelijk gebied met veel natuur
lopen. De verschillende bemonsteringslocaties zijn op basis van het omliggende landgebruik in drie
groepen verdeeld (urbaan; ruraal-agrarisch; ruraal-natuurlijk). Tussen deze drie groepen hebben we
dan gekeken naar verschillen in abundantie, Į- en ȕ-diversiteit van de twee groepen bestuivers, maar
ook naar de soortensamenstelling van de bestuiversgemeenschappen. Zowel de abundantie als de
diversiteit van beide groepen bestuivers was lager in zowel ruraal-agrarische locaties als urbane
locaties dan in ruraal-natuurlijke locaties. We vonden ook verschillen tussen de respons van bijen en
zweefvliegen op verschillende landgebruiken. Dit verschil wijst erop dat het belangrijk is om alle
landgebruikstypes te bemonsteren om een duidelijk beeld te krijgen over hoe een bepaalde groep
bestuivers beïnvloed wordt door een bepaald landgebruik.
Stedelijke gebieden bestaan grotendeels uit een vijandige (voor bestuivers en planten) matrix maar ze
bevatten meestal ook grote openbare parken die mogelijk gunstig habitat vormen voor planten en
bestuivers, tenminste als ze het juiste beheer krijgen. Deze parken zijn echter meestal niet ontworpen
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of beheerd met als doel het bevorderen van bestuiversgemeenschappen. Daarom hebben wij in
openbare parken in een urbaan-peri-urbane gradiënt een onderzoek uitgevoerd naar welke factoren
(lokaal en/of regionaal) die eigen zijn aan deze ruimtes, verschillen in abundantie, diversiteit en
soortensamenstelling van bestuiversgemeenschappen sturen. Het werd uit ons onderzoek duidelijk
dat de abundantie van een bepaalde plantenfamilie, namelijk de erwtenfamilie (Fabaceae), sterk
bepalend is voor de abundantie van wilde bijen. Een toename in stedelijk landgebruik veroorzaakte
een daling in de soortendiversiteit van wilde bijen en tevens een verandering in de
soortensamenstelling van de bijengemeenschappen. Deze negatieve effecten van stedelijk
landgebruik werden echter deels tenietgedaan door het (deels) extensief beheren van de parken. In
de extensief beheerde parken werden immers hogere abundantie en diversiteit van wilde bijen
aangetroffen dan in intensief beheerde parken (frequent gemaaid gazon + struikenborder). Hieruit
besloten wij dat een aanpassing van het beheer opdat diverse plantengemeenschappen bekomen
worden die bovendien voor een continu aanbod van nectar en stuifmeel zorgen, een positieve
stimulans kan vormen voor stedelijke bestuiversgemeenschappen.
Veranderingen in bestuiversgemeenschappen leiden mogelijk tot verschillen in bestuivingsdiensten
aan planten en mogelijk tot pollenlimitatie in planten (zaadzetting gelimiteerd door aantal
stuifmeelkorrels en dus niet optimaal). We hebben daarom de effecten van stedelijk landgebruik op
bestuiversdiversiteit, aantal bloembezoeken aan en zaadzetting van de obligaat kruisende Digitalis
purpurea (Vingerhoedskruid) onderzocht in experimentele populaties die opgesteld waren in drie
urbaan-rurale gradiënten. Bovendien hebben wee de zaadzettingsgegevens vergeleken met die van
bloemen uit twee grote, natuurlijke populaties. In de experimentele populaties hebben we een surplus
van stuifmeel toegevoegd aan bloemen om te kijken of de zaadzetting hierdoor gelimiteerd was en of
ze verschilde naarmate de graad van verstedelijking. We hebben geen bewijzen gevonden voor
verschillen in de bestuiversdiversiteit, aantal bloembezoeken, en de sterkte van pollenlimitatie tussen
min en meer stedelijke populaties. We vonden wel een bepaalde mate van pollenlimitatie in alle
experimentele populaties maar na vergelijking van de zaadzetting uit de experimentele met die uit de
grote, natuurlijke populaties bleek dat dit deze plantensoort een strategie hanteert waarbij ze kan
profiteren van een abnormaal hoge stuifmeeldepositie. De geobserveerde pollenlimitatie was dus niet
te wijten aan verminderde bestuivingsdiensten maar eerder aan een voortplantingsstrategie van de
soort. Deze soort bloeit immers maar eenmaal en sterft daarna (= monocarp). Door in haar bloemen
meer ovulen te stockeren dan er op een gewone dag kunnen bestoven worden, kan de soort
profiteren van dagen waarop er uitzonderlijk veel stuifmeel aangebracht wordt en kan ze zo de
mindere dagen compenseren.
Om deze bevindingen beter te kunnen vertalen naar de realiteit hebben we nog een onderzoek
uitgevoerd naar de bestuiversgemeenschappen, aantal bloembezoeken en zaadzetting van een
andere obligaat kruisende plantensoort, namelijk Trifolium repens (Witte klaver). Deze studie werd
uitgevoerd in een urbaan-peri-urbane gradiënt in gazons in openbare parken in en rond Leuven. We
zochten in deze studie naar verbanden tussen enerzijds lokale eigenschappen van het park en
variabelen met betrekking tot de ligging op de urbaan-peri-urbane gradiënt en anderzijds het aantal
bloembezoeken en zaadzetting van de bloemen. De twee variabelen die hieruit het sterkst naar voor
kwamen waren de abundantie van de plantensoort in de gazons en de hoeveelheid groen in de
(ruime) omgeving rond de bemonsteringslocatie. Verrassend genoeg had de hoeveelheid groen in de
omgeving een negatieve invloed op het aantal bloembezoeken en de zaadzetting van Witte klaver. Dit
resulteerde in een stijging van het aantal bloembezoeken door hommels (belangrijkste bestuivers van
de soort) en de zaadzetting in de meer stedelijke gebieden. Dit was waarschijnlijk te wijten aan een
concentratie-effect in de meer stedelijke gazons wegens gebrek aan alternatieven voor de bestuivers.
Andere plantensoorten die door andere bestuivers worden bestoven, reageren mogelijk anders, maar
voor deze soort vormt stedelijk landgebruik alvast geen probleem voor succesvolle bestuiving.
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2.3 Doelstellingen van het project
De doelstellingen van het project waren drieledig:
1) In kaart brengen van de populaties wilde bijen in enkele afgebakende gebieden in de
Leuvense binnenstad. Hiervoor werden enkele gebieden afgebakend in de Leuvense
binnenstad, met aanvulling van de bermen langs de ring (De Vesten). Binnen deze
afgebakende gebieden (zie Bijlage 1: Ligging locaties voor situering) werden in 2013 en 2014
verschillende inventarisatiemomenten georganiseerd. Deze werden zoveel mogelijk
opengesteld en aangekondigd naar het grote publiek.
2) Het opstellen van advies naar bijenvriendelijk beheer in deze afgebakende gebieden.
Op basis van de bekomen soortenlijsten werden adviezen naar bijenvriendelijk beheer binnen
deze geselecteerde gebieden geleverd. De doelstelling is dat deze door de milieu- en
groendienst van stad Leuven gebruikt kunnen worden om het beheer van het openbaar groen
bijenvriendelijker te maken.
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3 Inventarisatie en onderzoek
3.1 Materiaal en Methodiek
Onderzoeksmethode
Inventarisatie
Op elk van de afgebakende locaties werden verschillende inventarisatiemomenten georganiseerd.
Hierbij bezocht een klein groepje vrijwillige specialisten van Aculea, onder leiding van de professionele
medewerker wilde bijen van Natuurpunt Studie, verschillende keren per jaar deze locaties. Het
onderzoek in deze specifieke locaties werd aangevuld met losse waarnemingen, verspreid over de
stad.
Zowel in 2013 als in 2014 werd één excursie voor het brede publiek georganiseerd in Leuven. Deze
excursies trokken geïnteresseerden uit gans Vlaanderen aan.
In september 2014 ging tevens een lokaal aangekondigde excursie door waarbij specifiek naar de
Klimopbij gezocht werd.
Onderzoeksomstandigheden
Aangezien bijen warmteminnende insecten zijn, werd het veldwerk enkel uitgevoerd bij temperaturen
boven 12°C en wanneer het droog en windstil was, in de periode maart-oktober. Van het tweede
projectjaar (2014) werden waarnemingen tot begin september meegenomen.
Onderzoeksmateriaal
Bijen werden tijdens de verschillende excursies en inventarisatiemomenten 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 wordt zorgvuldig bewaard in een collectie die
bewaard/beheerd wordt door vrijwilligers van Aculea.
Er werd geen gebruik gemaakt van kleurvallen aangezien dit een sterk verstorend effect kan hebben
op de lokale populaties (mond. med. Maarten Jacobs) en omdat de kans op vandalisme zeer groot is
in de stad.
Determinatie
Alle verzamelde dieren werden zorgvuldig in insectendozen bewaard en tijdens de projectperiode op
naam gebracht. Aangezien dit vaak een specialistenwerk is, werd hierbij volop de kennis van de
professionele medewerker wilde bijen ingezet. Door de organisatie van gezamenlijke
determinatiedagen werd deze kennis ook overgedragen naar de vrijwillige medewerkers. Door de
aankoop van insectendozen, insectenspelden, twee binoculaire stereomicroscopen en een externe
lichtbron werd de werking rond wilde bijen in het Leuvense sterk ondersteund. Na afloop van het
project zal dit materiaal blijvend ingezet worden door de werkgroep Aculea voor verdere
inventarisaties in de provincie Vlaams-Brabant in het algemeen.
Alle gegevens werden opgenomen in de databank van www.waarnemingen.be.

Wilde bijen in Leuven

12

3.2 Soortgerichte resultaten
3.2.1 Algemeen
In het centrum van Leuven (inclusief het Vunt-complex en het parkje achter het provinciehuis) werden
in totaal 109 soorten wilde bijen tot op naam gebracht. De volledige soortenlijst is terug te vinden in
bijlage 2. Daarnaast zijn voor verschillende analyses ook de dubbelsoorten Aard/Veldhommel,
Gewone/Berijpte geurgroefbij en Smalbandwespbij/Geelzwarte wespbij en de Honingbij opgenomen.
Het totaal aantal wilde bijen in België is voorlopig nog onbekend. Er wordt geschat dat er in België
zo’n 375 soorten voorkomen. Ten opzichte van deze totale (verwachte) soortenrijkdom vonden we in
het Leuvense centrum dus 29% (109 soorten/375 soorten) terug.
Zowel de zandbijen (Andrena – 21 soorten) als de wespbijen (Nomada - 16 soorten), specifieke
parasieten van de zandbijen, waren goed vertegenwoordigd in het Leuvense. Zandbijen en hun
parasieten zijn vooral in het voorjaar actief en nestelen in de bodem. Nesten worden meestal in
zogenaamde kolonies aangelegd. Vrouwelijke zandbijen zijn vrij gemakkelijk te identificeren in het
veld. Vooral de Keizersberg en de Ruelensvest bevatten veel soorten zand- en wespbijen.
Van de groep van de hommels waren eigenlijk enkel de algemenere soorten aanwezig. Op de
zeldzame Rode koekoekshommel en de Grote veldhommel na waren hier geen echte verrassingen.
De parasitaire koekoekshommels waren slecht vertegenwoordigd, zowel naar soortenaantal als naar
abundantie.
Drie van de vier Vlaamse soorten klokjesbijen (Chelostoma) werden teruggevonden in het
projectgebied. Alleen de zeer zeldzame Zuidelijke klokjesbij (Chelostoma distinctum) ontbrak op het
appèl. Klokjesbijen zijn over het algemeen cultuurvolgers, wat hun aanwezigheid in de stad kan
verklaren. Alle soorten nestelen bovengronds in holten in dood hout of in holle stengels.
Betrekkelijk weinig zijdebijen (Colletes – 3 soorten) werden teruggevonden in de stad. Zijdebijen
nestelen bijna allemaal ondergronds in schaars begroeide bodems en kennen bijna allen een
gespecialiseerd bloembezoek. Vooral de soorten van de Wormkruidbijengroep zijn nog te verwachten.
De groep van de maskerbijen (Hylaeus) was met tien soorten heel goed vertegenwoordigd. Weinig
gebieden in Vlaanderen herbergen zo’n hoog soortenaantal. Door hun nestelwijze (vaak bovengronds
in holle stengels) worden maskerbijen relatief gemakkelijk versleept met plantenmateriaal. In een
stedelijke omgeving wordt dan weer heel wat plantaardig materiaal ingebracht, waardoor eventuele
inbrenging mogelijk het hoge soortenaantal kan verklaren. De meeste maskerbijen lijken relatief
weinig eisen te stellen aan hun leefomgeving, waardoor hun aanwezigheid meer dan gemiddeld
bepaald lijkt te worden door een warm klimaat. De meeste soorten prefereren droge, warme, ruderale
of relatief ruige vegetaties (Peeters et al., 2012).
Verder valt vooral het betrekkelijk lage aantal groefbijen (Lasioglossum – 11 soorten en Halictus – 3
soorten) op. Hierdoor was ook de groep van de bloedbijen (Sphecodes – 4 soorten), specifieke
parasieten van de groefbijen, betrekkelijk slecht vertegenwoordigd. Groefbijen en bloedbijen behoren
tot de moeilijkst te determineren bijen, waardoor ze niet altijd even vlot verzameld worden (vanwege
teveel determinatiewerk). Ze zijn vooral actief in de zomerperiode. Groefbijen kunnen ofwel strikt
solitair ofwel een zekere vorm van sociaal gedrag hebben. Nesten worden meestal kolonie-gewijs in
schaars begroeide zand- of leembodems gegraven. Veel soorten hebben een lichte voorkeur voor
gele composieten. Vooral warme, relatief droge omgevingen herbergen veel soorten groefbijen
(Peeters et al., 2012). Veel groefbijen zijn betrekkelijk klein en vallen dan minder op in de vegetatie.
Vermoedelijk zou bij sleepvangsten en het gebruik van malaise- en kleurvallen het aantal groefbijen
sterk stijgen. Ook zijn een aantal kleinere soorten tot nog toe ongedetermineerd gebleven.
Van de bovengronds nestelende behangersbijen (Megachile – 4 soorten) en metselbijen (Hoplitis en
Osmia – 6 soorten) werd een betrekkelijk laag soortenaantal aangetroffen. Nochtans nestelt het gros
van deze soorten bovengronds in allerhande holle ruimtes, die vrij veel aanwezig zijn in het stedelijk
gebied. Beide groepen bevatten heel wat cultuurvolgers, die regelmatig in zogenaamde bijenhotels
aan te treffen zijn. Mogelijk is het lage aantal van deze soorten te verklaren doordat het gros van deze
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soorten een eerde gespecialiseerd bloembezoek kent. Toch zijn nog een aantal behangers- en
metselbijen te verwachten.
Uitheemse soorten werden gedurende dit project niet waargenomen. Tijdens studies naar het
voorkomen van wilde bijen in stedelijk gebied in de Verenigde Staten wordt steevast een zeker
percentage aan uitheemse soorten gevonden. Het gaat hier quasi altijd over Europese soorten, die
daar dus als (invasief) exotisch bestempeld worden en een impact kunnen hebben op de
bestuiversinteracties tussen inheemse planten en inheemse wilde bijen.
Alle kenmerken van de aangetroffen soorten zijn opgenomen in bijlage 3.

3.2.2 Rode Lijstsoorten
Heel wat soorten wilde bijen zijn zeldzaam of gaan sterk achteruit. Het hoeft dan ook niet te verbazen
dat zo’n 56% van alle Nederlandse soorten op Rode Lijst-status staat (Peeters & Reemer, 2003)
Tijdens het onderzoek in Leuven vonden we 35 Rode Lijst-soorten. Dit betekent dat 32% van alle
soorten die we in de stad vonden (volgens de Nederlandse situatie en criteria) achteruitgaand of
bedreigd zijn. Dit aantal is op zich vrij hoog te noemen, maar ligt toch een flink stuk lager dan het
(Nederlandse) landelijke gemiddelde. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat veel zeldzame
soorten simpelweg niet meer in de stad voorkomen.
Tabel 1: Aantal bijensoorten per RL-categorie

Rode Lijst-status

Aantal soorten

Verdwenen

1

Ernstig bedreigd

2

Bedreigd

13

Kwetsbaar

17

Gevoelig

2

Onvoldoende gegevens

1

Tabel 2: Wilde bijen volgens hun Rode Lijst-status

Rode Lijst-status

Soort

VN

Kalkgraslandwespbij

EB

Gouden Kegelbij

EB

Rode maskerbij

BE

Breedbanddwergzandbij

BE

Distelbehangersbij

BE

Gestippelde Maskerbij

BE

Gewone kegelbij

BE

Gewone langhoornbij

BE

Grote veldhommel

BE

Kauwende metselbij

BE

Koolzwarte Zandbij

BE

Rode koekoekshommel

BE

Roodsprietwespbij

BE

Slangenkruidbij

BE

Texelse Zandbij

BE

Weidebij

KW

Andoornbij

KW

Blauwe Metselbij
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KW

Blauwzwarte Houtbij

KW

Bonte wespbij

KW

Bosbloedbij

KW

Geelstaartklaverzandbij

KW

Gehoornde Metselbij

KW

Kattenkruidbij

KW

Klaverdikpoot

KW

Kleine Klokjesbij

KW

Kleine wolbij

KW

Lathyrusbij

KW

Ranonkelbij

KW

Roodharige Wespbij

KW

Smalbandwespbij

KW

Tuinbladsnijder

KW

Zesvlekkige Groefbij

GE

Breedbandgroefbij

GE

Variabele Wespbij

OG

Klimopbij

Verschillende soorten, zoals de Blauwe en Gehoornde metselbij, Tuinbladsnijder, Zesvlekkige groefbij
en Roodharige wespbij, zijn in Vlaanderen niet zo zeldzaam als in Nederland.

3.2.3 Specialisten
Al naar gelang het aantal plantensoorten dat bezocht wordt, worden bijen verdeeld in polylectische
(veel plantensoorten bezoekend uit veel families), oligolectische (weinig plantensoorten bezoekend
behorende tot een paar families, de bezochten plantensoorten- en geslachten liggen vast) en
monolectische (de bezochte plantensoort en –geslacht ligt vast) bijensoorten. Sommige polylectische
bijensoorten zijn bloemvast: ze vliegen langere tijd op één bepaalde plantensoort. Van de 256 nietparasitaire bijensoorten in Nederland kent 30% (77/256) een sterk gespecialiseerd (oligomonolectisch) bloembezoek. Nog eens 16% (40/256) heeft een beperkt polylectische levenswijze
(Peeters et al., 2012).
Bij een analyse van het specialistische karakter van de niet-parasitaire bijensoorten uit Leuven op
basis van de Nederlandse criteria blijkt dat 28% van de teruggevonden soorten een sterke
specialisatie kent, terwijl nog eens 13% een beperkt polylectische levenswijze kent. Met deze
gemiddelden scoort Leuven iets minder hoog dan het landelijke gemiddelde in Nederland (wat
waarschijnlijk ongeveer even hoog is in Vlaanderen).
Een aantal wilde bijen kent een zeer gespecialiseerd bloembezoek. Hierbij wordt stuifmeel van één
plantensoort of enkele plantensoorten van één plantenfamilie verzameld als voedselbron voor de
nakomelingen. Zonder deze voedselbron zal de bijhorende bijensoort dus niet voorkomen.
Onderstaande tabel geeft de waargenomen gespecialiseerde soorten wilde bijen met hun specialisatie
weer:
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Tabel 3: Wilde bijen uit Leuven en hun specialisatie

Matevanspecialisatie
Beperktpolylectisch
Beperktpolylectisch
Beperktpolylectisch
Beperktpolylectisch
Beperktpolylectisch
Beperktpolylectisch
Beperktpolylectisch
Beperktpolylectisch
Beperktpolylectisch
Beperktpolylectisch
Beperktpolylectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
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Bijensoort
Andoornbij
Blauwemetselbij
Distelbehangersbij
Gestippeldemaskerbij
Grotebladsnijder
Grotewolbij
Grotezijdebij
Kleinewolbij
Koolzwartezandbij
Lapsebehangersbij
Rodemaskerbij
Fluitenkruidbij
Geelstaartklaverzandbij
Gewonelanghoornbij
Gewoneslobkousbij
Grijzezandbij
Groteklokjesbij
Groteroetbij
Kauwendemetselbij
Klaverdikpoot
Kleineklokjesbij
Kleineroetbij
Lichtewilgenzandbij
Pluimvoetbij
Ranonkelbij
Slangenkruidbij
Texelsezandbij

Plantensoort
voorkeurvoorBosandoorn,Moerasandoorn,ValsesalieenSlangenkruid
sterkevoorkeurvoorlipbloemigen,vlinderbloemigenenSlangenkruid
voorkeurvoordistelsvanhetgenusCirsium
inNederlandenkelopZandblauwtjeaangetroffen
vooralopvlinderbloemigen
duidelijkevoorkeurvoorvlinderbloemigen,lipbloemenenhelmkruidachtigen
vaakopwilgen
duidelijkvoorkeurvoorGewonerolklaver
1egeneratieheeftvoorkeurvoorkruisbloemigen
voorkeurvoorWilgenroosje
inNederlandenkelopZandblauwtjeaangetroffen
schermbloemen
vlinderbloemigen
vlinderbloemigen
wederik
wilg
klokjes
composieten,subfamilieCichorioideae
composieten,vooralopvederdistelsoorten
vlinderbloemigen
klokjes
composieten,subfamilieCichorioideae
wilg
composieten,subfamilieCichorioideaeenAsteroideae
boterbloemen
slangenkruidͲsoorten
composieten
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Oligolectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
Oligolectisch
Monolectisch
Monolectisch

Tronkenbij
Wikkebij
Wormkruidbij
ZwartͲrossezandbij
Lathyrusbij
Heggenrankbij
Klimopbij

composieten,subfamilieAsteroideae
wikkeenlathyrus
composieten,subfamilieAsteroideae
wilg,vooralBoswilg
vlinderbloemigen
heggenrank
klimop

Opvallend is het hoge aantal specialisten op verschillende soorten composieten en vlinderbloemigen. De meeste van deze plantensoorten komen dan ook in
eerder grazige gebieden voor, een biotoop dat veel aanwezig is in steden in het algemeen en in Leuven in het bijzonder.
Slechts weinig specialisten van wilgen werden teruggevonden in het Leuvense stadscentrum.
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3.2.4 Nestgedrag
Naast stuifmeel voor het grootbrengen van de larven en nectar dat als energiebron voor de volwassen
dieren dient hebben wilde bijen ook nood aan een geschikte nestplaats. Sommige soorten hebben
daarnaast ook nog nood aan specifiek nestmateriaal.
Wat betreft hun nestplaats hebben de meeste bijen voorkeur voor warme, droge plaatsen. Voor de
nestbouw maken ze gebruik van diverse materialen, zoals klei, steentjes en plantendelen zoals hout,
schors, hars, bladeren en plantenharen. Wilde bijen kunnen ingedeeld worden in twee grote groepen
wat betreft nestgedrag: de ondergronds nestelende (endogeïsch) en bovengronds (hypergeïsch)
nestelende soorten. In Nederland nestelen de meeste bijen ondergronds (250 soorten, 70%). Circa 40
soorten (11%) kunnen zowel onder- als bovengronds nestelen, zoals veel hommels. De overige 65
soorten (19%) nestelen bovengronds. Tot deze categorie zijn ook de soorten gerekend die gebruik
maken van allerlei holle ruimten, slakkenhuizen of oude gallen van halmvliegen op riet. Kunstmatige
nestblokken in de bebouwde omgeving bieden nestgelegenheid aan ongeveer 5% van de bijensoorten
in Nederland (Peeters et al., 2012).
Bij een analyse van het nestgedrag van de wilde bijen uit Leuven op basis van de Nederlandse criteria
blijkt dat 62% van de teruggevonden soorten ondergronds nestelt, terwijl 17% haar nesten
bovengronds aanlegt. Zo’n 20% van de aangetroffen soorten kan zowel boven-als ondergronds
nestelen.
De kleine verschillen in nestgedrag van de Leuvense bijen in vergelijking met het Nederlandse
gemiddelde zijn vooral te wijten aan een relatief hoog aantal soorten die zowel boven- als
ondergronds kan nestelen, zoals hommels, groefbijen en maskerbijen.
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3.2.5 Hitte-eilandsoorten
Van de 357 onderzochte bijensoorten in Nederland heeft 41% (147/357) een eerder zuidelijk
voorkomen. Soorten worden als ‘zuidelijk’ beschouwd indien de noordgrens van hun areaal door
Nederland loopt.
Bij een analyse van het zuidelijk karakter van de Leuvense soorten op basis van de Nederlandse
criteria (noordgrens areaal loopt door Nederland) blijkt dat slechts 31% (34/109) van de
teruggevonden soorten een zuidelijk karakter heeft. Het hitte-eiland effect lijkt in Leuven dus niet
meteen op te gaan.
In onderstaande tabel zijn de soorten die volgens de Nederlandse criteria een zuidelijk karakter
hebben en die voorkomen in de Leuvense binnenstad opgelijst.
Tabel 4: Wilde bijen uit Leuven met een zuiders karakter

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Andrena bicolor

Tweekleurige Zandbij

Andrena dorsata

Wimperflankzandbij

Andrena flavipes

Grasbij

Andrena florea

Heggenrankbij

Andrena mitis

Lichte wilgenzandbij

Anthidium punctatum

Kleine wolbij

Anthophora quadrimaculata

Kattenkruidbij

Ceratina cyanea

Blauwe Ertsbij

Chelostoma rapunculi

Grote Klokjesbij

Coelioxys aurolimbata

Gouden Kegelbij

Colletes hederae

Klimopbij

Epeolus variegatus

Gewone viltbij

Halictus scabiosae

Breedbandgroefbij

Hoplitis adunca

Slangenkruidbij

Hylaeus clypearis

Gestippelde Maskerbij

Hylaeus cornutus

Gehoornde maskerbij

Hylaeus signatus

Resedamaskerbij

Hylaeus variegatus

Rode maskerbij

Lasioglossum laticeps

Breedkaakgroefbij

Lasioglossum nitidulum

Glimmende Smaragdgroefbij

Lasioglossum pauxillum

Kleigroefbij

Lasioglossum sexnotatum

Zesvlekkige Groefbij

Lasioglossum sexstrigatum

Gewone franjegroefbij

Nomada bifasciata

Bonte wespbij

Nomada conjungens

Langsprietwespbij

Nomada fucata

Kortsprietwespbij

Nomada piccioliana

Kalkgraslandwespbij

Nomada sheppardana

Geeltipje

Nomada succincta

Geelzwarte Wespbij

Nomada zonata

Variabele Wespbij

Osmia cornuta

Gehoornde Metselbij

Panurgus banksianus

Grote roetbij
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Sphecodes albilabris

Grote Bloedbij

Blauwzwarte Houtbij
Xylocopa violacea
Deze lijst bevat een heel aantal soorten dat wijdverspreid voorkomt in Vlaanderen, maar ook enkele
echte zeldzaamheden én cultuurvolgers die het bespreken waard zijn.

3.2.5.1 Blauwzwarte houtbij
De Blauwzwarte houtbij, een zeer grote en zuiderse soort, werd in 2007 voor het eerst in Kessel-Lo,
in een stadstuintje, aangetroffen. In 2008 en 2009 werden diverse waarnemingen verricht in het
provinciaal domein (Leopoldspark) in Kessel-Lo. Hier werd hoogstwaarschijnlijk een duurzame
populatie opgestart, hoewel waarnemingen in daaropvolgende jaren ontbreken. Nog in 2009 werd een
groep van 15 dieren in Kessel-Lo gemeld, aan een opslagplaats van houten paletten. Invoer via hout
uit het zuiden van Europa is een bekende route waarlangs de soort onze contreien binnenkomt
(mond. med. Jelle Devalez, Peeters et al., 2012).
De soort werd in 2014 voor het eerst ook in de Leuvense binnenstad waargenomen op bloeiende
Kamperfoelie op 13/09/2014 in het parkje aan het Klein begijnhof. Aangezien de soort een zeer groot
vliegbereik heeft (5 tot 11 km volgens Peeters et al., 2012) gaat het hier hoogstwaarschijnlijk om een
dier afkomstig van de gekende populatie uit Kessel-Lo. Nadat het dier vrijgelaten werd verdween het
over een muur en vloog het weg van het park. Het is echter niet uitgesloten dat de soort in de
binnenstad een nestpoging zal ondernemen. Mogelijk zijn er zelfs al populaties of zwervers op andere
plaatsen in de binnenstad aanwezig. Nesten worden aangelegd in dood hout. De soort lijkt hierbij een
voorkeur te hebben voor afgestorven fruitbomen.

Figuur 1: Vrouwtje Blauwzwarte houtbij in het Klein begijnhof
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3.2.6 Parasitaire bijensoorten
Een heel aantal bijen- en wespensoorten kent een parasitaire levenswijze. Vaak zijn de parasitaire soorten, ook wel koekoeksbijen of koekoekshommels
afhankelijk van één enkele soort, soms worden nauwverwante soorten of hele families geparasiteerd. De aanwezigheid van een parasitaire bijen- of
wespensoort kan ons iets vertellen over de aanwezigheid van de gastheer. Zonder gastheer kan de parasiet immers niet voorkomen.
Van de 357 onderzochte bijensoorten in Nederland kent 28% (101/357) een parasitaire levenswijze.
Bij een analyse van het parasitaire karakter van de teruggevonden Leuvense soorten op basis van de Nederlandse criteria blijkt dat slechts 24% (26/109) van
de teruggevonden soorten een parasitair karakter heeft. Dit aantal ligt slechts een klein beetje lager dan het Nederlandse landelijke gemiddelde. Dit kan
vermoedelijk te wijten zijn aan het feit dat het stedelijk gebied te weinig stabiele gastheerpopulaties herbergt voor de ontwikkeling van voldoende parasieten.
Een andere mogelijke verklaring is dat weinig waarnemingen effectief aan, of in de omgeving van, de nestplaatsen van de wilde bijen verricht werden. Deze
lagen waarschijnlijk vaak voldoende verscholen of lagen op privaat terrein en waren hierdoor niet bereikbaar. Parasieten zijn vaak zwervend in de
onmiddellijke omgeving van hun specifieke gastheren aan te treffen.
In onderstaande tabel worden de parasitaire soorten weergegeven, alsook hun (voornaamste) gastheren. Gastheren in het rood werden tot nog toe niet in het
Leuvense aangetroffen. Wanneer een parasiet wel voorkomt, maar geen van zijn gekende gastheren, is ook de parasitaire soort in het rood aangeduid. Dit
wijst er op dat de soortenlijst van de stad Leuven nog aangevuld moet worden met minstens 1 van de gastheren van deze parasiet. Ook kan een parasitaire
soort Leuven bezocht hebben op doortocht, zonder de nesten van zijn gastheren te bezoeken. Enkel van de Kalkgraslandwespbij werd de specifieke
gastheersoort (nog) niet teruggevonden. Deze soort werd aan het Vunt-complex waargenomen, maar hier werd, ondanks gericht zoeken, de Rimpelsnuit
(Andrena combinata) nog niet aangetroffen.
Tabel 5: Parasitaire bijensoorten en hun specifieke gastheren
Nederlandse naam

Gastheren

Rode koekoekshommel

Steenhommel

Vierkleurige Koekoekshommel

Weidehommel

Grote koekoekshommel

Aardhommel

Akkerhommel

Gouden Kegelbij

Lathyrusbij

Gewone kegelbij

Tuinbladsnijder

Lapse behangersbij

Gewone behangersbij

Gewone viltbij

Wormkruidbij

Duinzijdebij

Klimopbij

Bonte wespbij

Weidebij

Langsprietwespbij

Fluitenkruidbij

Roodzwarte Dubbeltand

Tweekleurige zandbij

Geriemde zandbij

Goudpootzandbij

Gewone Wespbij

Meidoornzandbij

Viltvlekzandbij

Zwartbronzen zandbij

Gewone Kleine Wespbij

Gewone dwergzandbij

Glimmende dwergzandbij

Witkopdwergzandbij
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Kortsprietwespbij

Grasbij

Roodsprietwespbij

Grijze rimpelrug

Koolzwarte Zandbij

Blauwe zandbij

Donkere rimpelrug

Zwartflankzandbij

Smalbandwespbij

Asbij

Viltvlekzandbij

Grijze rimpelrug

Zwartbronzen zandbij

Zwartflankzandbij

Roodharige Wespbij

Asbij

Grijze Zandbij

Donkere wespbij

Meidoornzandbij

Eikenzandbij

Zwartbronzen zandbij

Viltvlekzandbij

Sierlijke wespbij

Gewone rozenzandbij

Vosje

Valse rozenzandbij

Lapse behangersbij

Kalkgraslandwespbij

Rimpelsnuit

Gewone Dubbeltand

Roodgatje

Geeltipje

Borstelgroefbij

Gewone franjegroefbij

Geelzwarte Wespbij

Viltvlekzandbij

Zwartbronzen zandbij

Gewone klokjeszandbij

Variabele Wespbij

Wimperflankzandbij

Grote Bloedbij

Grote Zijdebij

Bosbloedbij

Matte Bandgroefbij

Glanzende dwergbloedbij

Gewone smaragdgroefbij

Langkopsmaragdgroefbij

Borstelgroefbij

Dikkopbloedbij

Gewone Geurgroefbij

Berijpte Geurgroefbij

Groepjesgroefbij

Breedrandzandbij

Variabele zandbij

Gastheren in het rood werden tot nog toe niet in het Leuvense aangetroffen. Wanneer een parasiet wel voorkomt, maar geen van zijn gekende gastheren is
ook de parasitaire soort in het rood aangeduid.
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3.3 Belangrijke bijenplanten in de Leuvense binnenstad
Van 680 bijenwaarnemingen werden gegevens over het bloembezoek genoteerd. In onderstaande
tabel zijn enkel de plantensoorten met meer dan 5 waarnemingen opgenomen.
De top vier van meest bezochte plantensoorten is: Gewoon biggenkruid, Klimop, Witte en Rode
klaver. Dwergmispel en paardenbloem stonden op een gedeelde vijfde plaats. Het hoge aantal
waarnemingen op Klimop is te wijten aan het feit dat in het kader van dit project een specifieke
zoektocht naar het voorkomen van de Klimopbij werd georganiseerd. Daarnaast werden ook enkele
andere bijensoorten op Klimop aangetroffen. Gewoon biggenkruid, Witte en Rode klaver en
paardenbloem zijn allen graslandsoorten. Zij kunnen zelfs overleven in vrij intensief beheerde
graslanden, zoals er in het stedelijke gebied nogal wat aangetroffen kunnen worden. Anderzijds zijn er
in het agrarisch gebied steeds meer graslanden waar geen enkele bloem meer voorkomt, ook niet
deze zeer algemene en weinig veeleisende soorten. Dat is alvast een reden waarom steden –relatief
gezien- belangrijk zijn voor bijen.
Ondanks het feit dat in het hele projectgebied slechts 1 keer Andoornbij op Bosandoorn werd
aangetroffen, scoorde deze plantensoort toch vrij goed. Doordat vrij veel aandacht aan
bloembezoekers op deze plant gegeven werd, zijn er ook veel waarnemingen van andere soorten
wilde bijen gemeld.
Bij de uitheemse aanplanten lijkt Dwergmispel het beter te doen dan Sneeuwbes.
Kattenkruid, Steenraket en Zeeuws knoopje waren aanwezig in het Kruidtuinpark.
Tabel 6: Plantensoorten met meer dan 5 waarnemingen van wilde bijen in Leuven

Plantensoort

Aantal waarnemingen

Gewoon biggenkruid

47

Klimop

46

Witte klaver

38

Rode klaver

24

Dwergmispel spec

14

Paardenbloem spec

14

Bosandoorn

13

Braam spec

13

Ooievaarsbek spec

12

Dolle kervel

10

Kattenkruid

10

Vogelwikke

10

Rode kornoelje

9

Sierui sp.

9

Slangenkruid

9

Valse acacia

9

Akkerdistel

8

esdoorn sp

8

Havikskruid spec

8

Kamille spec

8

Steenraket

8

Zeeuws knoopje

8

Geranium spec

7

Gewone rolklaver

7
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Gewoon duizendblad

7

Heggenrank

7

Roos spec

7

Sneeuwbes

7

Bezemkruiskruid

6

Gele composiet

6

Verfbrem

6

3.3.1 Case-study: Klimop en Klimopbij in Leuven
Reeds in 2011 werd de Klimopbij aangetroffen in het Leuvense. Deze soort lijkt op te rukken vanuit
het zuiden van Europa. Het is een wilde bij die alleen in de nazomer wordt aangetroffen. De Klimopbij
vliegt vanaf eind augustus tot half oktober. De piek in activiteit van de vrouwtjes valt samen met de
bloei van Klimop. Het stuifmeel van Klimop is immers de voornaamste voedselbron voor de larven. De
soort nestelt in de grond in zandige en losse bodems in zogenaamde ‘kolonies’.
Om de Klimopbij verder in kaart te brengen in Leuven werden in de nazomer van 2014 twee excursies
georganiseerd waarbij we de stad systematisch afspeurden op zoek naar Klimop en Klimopbij. Ook
andere soorten bijen en wespen en de halfparasitaire Klimopbremraap werden geïnventariseerd.
Onderstaande kaart geeft het resultaat van het onderzoek weer. Zwart omlijnd is de regio die in die
twee dagen uitgekamd is. In groen worden waarnemingen van Klimop weergegeven, in rood plaatsen
waar Klimopbij voorkwam.

Figuur 2: resultaat inventarisatie Klimop en Klimopbij in Leuven
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Het lijkt er op dat de Klimopbij enkel voorkomt op plaatsen waar voldoende grote plekken bloeiende
Klimop te vinden zijn. Deze Klimopplanten moeten ook in volle zon staan. Ook cultivars van Klimop,
zoals Struikklimop, worden door Klimopbijen bezocht.
De soort komt zo wijd verbreid voor in het stadscentrum van Leuven dat de populaties onderling
waarschijnlijk allemaal verbonden zijn.
De waarnemingen van de Klimopbij op 1/09/2013 in de Kruidtuin en de Keizersberg bevestigen dat
mannetjes en vrouwtjes op verschillende andere plantensoorten nectar verzamelen. Zo werden onder
andere nectar-drinkende mannetjes op Canadese guldenroede, Venkel, Citroengele honingklaver,
Wilde reseda, Wolfspoot en Akkerdistel gevonden. Nectar-drinkende vrouwtjes werden dan weer
aangetroffen op Canadese guldenroede, Akkerdistel en Gewone berenklauw.

Figuur 3: Bloeiende Klimop in binnenparking Andreas Vesaliusstraat. Hier werd een grote kolonie Klimopbijen
aangetroffen.
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Figuur 4: Klimopbremraap op Klimop in Leuven
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Figuur 5: Klimop kan ook in geveltuinen

Figuur 6: Wanneer Klimop te vaak gesnoeid wordt, komt hij niet tot bloei en krijgt de Klimopbij geen kans.
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3.4 Bespreking resultaten en voorstelling beheer per projectgebied
3.4.1 Algemeen
Van de 1208 waarnemingen die in het kader van dit project verricht werden, werden er 966 verricht in
20 afgelijnde projectgebieden. Sommige van deze locaties werden verschillende malen bezocht
(onder andere Kruidtuinpark, Ruelensvest en Keizersberg), terwijl andere dan weer maar een enkele
keer bezocht werden (onder andere Dijlepark en Handbooghof).
De locaties die hier beschouwd worden, zijn (in alfabetische volgorde):
Artoisplein, Berm vaart (Vaartkom), Bruulpark, Dijlepark, Geldenaaksevest, Handbooghof, Kartuizerij,
Katelijnepark, Keizersberg, Klein Rijsel, Klimopmuur aan het Klein begijnhof, Kruidtuinpark,
Rambergpark, Remyvest, het rondpunt aan het treinstation, Ruelensvest, Sint-Geertruipark,
Tiensevest, Tussen Twee Waters en het Vuntcomplex.
De ligging van al deze locaties is terug te vinden op de kaart in Bijlage 1: Ligging locaties)
Bij de besprekingen zijn de locaties opgedeeld volgens hun functie en hun waarde voor (wilde) bijen.
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3.4.2 Parken met als hoofdfunctie recreatie
3.4.2.1 Dijlepark
Algemeen
In het park zelf valt vooral de hoge mate van ‘onnatuurlijkheid’ op. Het park bestaat voor het grootste
deel uit kort gemaaide gazons waarin weinig plantensoorten tot bloei kunnen komen. Door een
combinatie van een rigoureus maaibeheer en betonnen oevers lijken er ook weinig kansen voor de
ontwikkeling van een bloemrijke oevervegetatie te zijn. Verder bestaan de aanplantingen grotendeels
uit uitheemse planten. Onder meer Lonicera nitida, Amerikaans krentenboompje en Gouden regen zijn
in en rond park aanwezig.
Er is wel een zekere gelaagdheid met een kruidlaag, struiklaag en boomlaag aanwezig. Verder is het
park vrij beschut tegen wind en krijgt een groot deel van het park voldoende zon om interessant te
kunnen zijn voor wilde bijen.
Net buiten het park, aan de oevers van de Dijle, is een klein, ruiger stukje terug te vinden met onder
andere Fluitenkruid, Look-zonder-look, Gewone smeerwortel en Gewone berenklauw.

Figuur 7: Betonnen oevers van de vijver in het Dijlepark
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Figuur 8: Ruigere strook langs de Dijle met onder meer Fluitenkruid

Belang voor wilde bijen
In het Dijlepark (inclusief het ruigere terreintje) werden 29 exemplaren van 7 bijensoorten aangetroffen
(zie ook 6.2).
Op Gewone smeerwortel waren onder meer Akkerhommel, Weidehommel en Aard/Veldhommel
aanwezig. De aangeplante (Rode) kornoelje net buiten het park trok vooral Honingbijen, maar ook
Boomhommel, Steenhommel en bovenstaande hommelsoorten aan.
Ondanks gericht zoeken werd geen Fluitenkruidbij op het Fluitenkruid in het ruigere stukje ten noorden
van het park gevonden.
Veel van de uitheemse plantensoorten die aangeplant zijn in het Dijlepark trokken enkel algemene en
generalistische bijensoorten aan.
Het Dijlepark werd slechts eenmaal bezocht (op 15/05/2014), bij iets minder gunstige
weersomstandigheden. Dit kan ervoor gezorgd hebben dat de waarnemingen van deze locatie voor
een deel vertekend zijn.
Tijdens het onderzoek van Verboven aan de KU Leuven werden in het Dijlepark 14 exemplaren van 7
soorten aangetroffen. Onder meer de oligolectische Klimopbij, de parasitaire Gewone tubebij en de
algemene Grasbij, Langkopsmaragdgroefbij en Glanzende smaragdgroefbij werden hier toen
aangetroffen.
Aanpassingen beheer
Om van echt belang voor wilde bijen (en andere bloembezoekende insecten) te kunnen worden, dient
vooral iets gedaan te worden aan de beschikbaarheid van voldoende bloemplanten. Een deel van de
gazons kan extensiever beheerd worden waardoor een bloemrijk hooiland kan ontstaan.
Verschillende aanplanten kunnen op termijn vervangen worden door inheemse, bloemrijke struiken en
bomen zoals Eenstijlige meidoorn, Wilde liguster, Veldesdoorn of Sleedoorn.
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3.4.2.2 Bruulpark
Algemeen
Ook het Bruulpark valt op door zijn hoog aandeel gazons en aanplantingen van uitheemse soorten. Dit
park heeft dan ook vooral een recreatieve functie. De gazons hebben een beperkte plantenbloei
bestaande uit onder meer Madeliefje en Witte klaver.
In het Bruulpark zijn verder vooral aanplantingen van Lonicera nitida en Potentilla fruticosa te vinden.
Deze laatste heeft grote, fraaie, bloemen maar trok toch nauwelijks (wilde) bijen aan. De soort is op
veel andere plaatsen in het Leuvense openbaar groen aangeplant. Deze aanplantingen werden
onkruidvrij gehouden door een dikke laag houtsnippers onder de struiken te leggen.
In de boomlaag van het park zijn enkele Zilverlindes aanwezig. Deze soort trekt, door zijn uitbundige
bloei, heel wat insecten aan. Zilverlindes staan echter ook bekend omwille van het hoge aantal
uitgeputte en stervende hommels en (honing)bijen dat in de zomermaanden onder de bomen te
vinden is. Vermoed wordt dat deze soort meer insecten aantrekt dan ze kan voeden met de
voorradige nectar waardoor sommige soorten (vooral de hommels die inefficiënter dan Honingbijen
zijn in het foerageren) de hongerdood sterven. Dit probleem stelt zich vooral in periodes van
langdurige droogte (weinig nectarvorming door weinig vochtopname van de boom zelf) en wanneer
weinig andere bloeiplanten aanwezig zijn. Dit laatste kan alvast verholpen worden door voldoende
andere nectarbronnen in de omgeving te voorzien.
In het park is een beetje ruimtelijke structuurvariatie aanwezig. Verder is er een grote onbeschaduwde
oppervlakte.

Figuur 9: Intensief beheerde gazons in het Bruulpark
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Figuur 10: Madeliefje in intensief beheerde gazons in het Bruulpark

Figuur 11: Lonicera nitida wordt op veel plaatsen in het Leuvense openbaar groen aangeplant, hier in het
Bruulpark
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Figuur 12: Potentilla fruticosa met houtsnippers tegen ‘ongewenste kruiden’

Figuur 13: Potentilla fruticosa in het Bruulpark

Belang voor wilde bijen
Het park werd slechts 2 maal bezocht in het kader van dit onderzoek. De enige twee bijensoorten die
tijdens deze bezoeken konden worden waargenomen, zijn de Steenhommel en de Klimopbij (zie ook
6.2). Deze eerste werd waargenomen foeragerend op Witte klaver, de laatste werd in de rand van het
park op bloeiende Klimop gevonden. In de rest van het park werden geen wilde bijen aangetroffen.
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In het Bruulpark is de functie ‘natuur’ duidelijk ondergeschikt aan de recreatieve functie. Theoretisch
gezien zou het park heel wat potenties voor wilde bijen kunnen hebben. De hoge recreatiedruk en de
keuze voor de inrichting met hoofdzakelijk soortenarme gazons zorgt er echter voor dat hier weinig te
rapen valt voor wilde bijen en andere bloembezoekers.
Aanpassingen beheer
Om van echt groot belang voor wilde bijen (en andere bloembezoekende insecten) te kunnen worden
dient vooral iets gedaan te worden aan de beschikbaarheid van voldoende bloemplanten. Een deel
van de gazons kan extensiever beheerd worden waardoor een bloemrijk hooiland kan ontstaan. Dit
kan echter enkel in de zones waar geen intensieve recreatie plaatsvindt.
Verschillende aanplanten kunnen op termijn vervangen worden door inheemse, bloemrijke struiken en
bomen zoals Eenstijlige meidoorn, Wilde liguster, Veldesdoorn of Sleedoorn. Deze kunnen ook in
haagvorm gehouden worden, maar dienen wel steeds voldoende tot bloei te komen.
Het opbrengen van houtsnippers lijkt op het eerste zicht een goed idee omdat het de onkruiddruk op
korte termijn verlaagt, maar deze actie is eigenlijk contraproductief. De rottende houtsnippers zorgen
immers voor extra nutriënten, waardoor het ‘onkruidprobleem’ op termijn alleen maar groter zal
worden. Beter kan men voor een dichte ondergroei in de vorm van een bloemrijke bodembedekker
zorgen. Deze zorgt ervoor dat ook hier wat te eten valt, terwijl een dichte vegetatie andere, en
ongewenste, kruiden zal verhinderen. Tot slot kunnen ook bodembewonende bijensoorten hiertussen
hun nesten aanleggen, wat ze niet kunnen wanneer een dikke laag houtsnippers gebruikt wordt.

Wilde bijen in Leuven

34

3.4.2.3 Katelijnepark
Algemeen
Het Katelijnepark is gelegen tussen de Mechelsestraat en het Klein begijnhof en is weinig bekend bij
het grote publiek. Het bevat een mix van gazon, aanplantingen en enkele muurtjes. Het gazon is vrij
bloemrijk met onder andere Witte klaver, Gewoon biggenkruid en boterbloemen.
In het Katelijnepark staat verder een bouwwerk opgebouwd uit staal en beton, ter herinnering aan de
historische industriegebouwen hier, dat vrij veel schaduw werpt. Doordat het park omgeven is door
hoge muren en het nogal ingesloten ligt is er gedurende een groot deel van de dag vrij veel schaduw.
Op het eerste zicht lijkt dit park niet bijzonder interessant voor wilde bijen.

Figuur 14: Constructie uit staal en beton in het park

Belang voor wilde bijen
Op dit terrein werden 92 exemplaren van 17 bijensoorten aangetroffen (zie ook 6.2).. Het hoge aantal
individuen is deels te verklaren doordat nogal wat waarnemingen meerdere malen ingevoerd zijn. Dit
terrein werd immers bezocht tijdens verschillende excursies met verschillende deelnemers.
Vooral de Steenhommel, de Weidehommel en de Rosse en de Gehoornde metselbij waren in grote
getale aanwezig in dit park. Deze laatste twee zijn veel voorkomende bewoners van bijenhotels. Zij
foerageerden in het voorjaar op ooievaarsbek, net als de meeste andere soorten die in het park
werden aangetroffen. Andere soorten werden op Ezelsoor, Mahonie, Marjolein en Klimop gevonden.
Vermeldenswaard is de waarneming van een vrouwtje Blauwzwarte houtbij op bloeiende
kamperfoelie. Deze zuidelijke soort werd alleen op deze plaats in het Leuvense stadscentrum
aangetroffen. Het is niet uitgesloten dat de soort in de binnenstad een nestpoging zal ondernemen.
Doordat het park minder bekend is, en het in de rustige omgeving van het Klein begijnhof ligt, lijkt de
recreatiedruk er wat minder hoog te zijn. Ondanks het feit dat het gazon vaak gemaaid wordt, is het
toch nog vrij bloemrijk. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat hier toch vrij veel soorten
aangetroffen werden.
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Aanpassingen beheer
Net zoals op veel andere plaatsen in Leuven kan veel gewonnen worden voor bloembezoekende
insecten door de beschikbaarheid van voedselplanten te verhogen. Enerzijds kan dit door de gazons
minder intensief te maaien dan nu het geval is. Bepaalde zones kunnen zelfs als bloemrijk hooiland
beheerd worden (slechts enkele keren per jaar maaien).
Verder zal ook de aanplant van meer inheemse soorten in de bloemborders meer wilde bijen
aantrekken.
Ook hier worden houtsnippers tussen de bloemborders gebruikt tegen ongewenste kruiden. Het
opbrengen van houtsnippers lijkt op het eerste zicht een goed idee omdat het de onkruiddruk op korte
termijn verlaagt, maar deze actie is eigenlijk contraproductief. De rottende houtsnippers zorgen
immers voor extra nutriënten, waardoor het onkruid op termijn alleen maar groter zal worden. Beter
kan men voor een dichte ondergroei in de vorm van een bloemrijke bodembedekker zorgen. Deze
zorgt ervoor dat ook hier wat te eten valt, terwijl een dichte vegetatie andere, en ongewenste, kruiden
zal verhinderen. Tot slot kunnen ook bodembewonende bijensoorten hiertussen hun nesten
aanleggen, wat ze niet kunnen wanneer een dikke laag houtsnippers gebruikt wordt.
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3.4.2.4 Sint-Geertruipark
Algemeen
Het Sint-Geertruipark is een vrij rustige plaats die weinig bekend is bij het grote publiek. Hierdoor is de
recreatiedruk beperkt. Het bevat een mix van gazon, aanplantingen en enkele hogere bomen.
Minstens 1 Moerbeiboom staat in het Sint-Geertruipark.
Verder was er ook minstens 1 bloementuil met uitheemse plantensoorten aanwezig.

Figuur 15: Gefaseerd maaibeheer in de gazons van het Klein begijnhof
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Figuur 16: Een bloementuil met uitheemse bloemplanten in het Klein begijnhof

Belang voor wilde bijen
In het Sint-Geertruipark werden 50 exemplaren van 4 bijensoorten aangetroffen (zie ook 6.2). Het
Sint-Geertruipark werd enkel in de maand september bezocht als onderdeel van de zoektocht naar
Klimopbijen in de Leuvense binnenstad.
Vooral de Klimopbij was veelvuldig aanwezig op de bloeiende Klimop. Daarnaast was een nestkolonie
van de Langkopsmaragdgroefbij tussen de voegen van het plaveisel aanwezig. De waarneming van
de Halfglanzende groefbij blijft onzeker, aangezien het exemplaar wegvloog voor zekere determinatie
mogelijk was.
Aanpassingen beheer
Tijdens het bezoek op 13/09/2014 vonden we op minstens 1 plaats een gazon dat onvolledig gemaaid
was. Het is niet duidelijk of dit opzettelijk gebeurde in het kader van een gefaseerd maaibeheer, dan
wel of het een toevalligheid was. Dit beheer zou nochtans een grote meerwaarde zijn op de rest van
de gazons in dit terrein. Gazons met verschillende soorten klaver, Madeliefje, paardenbloem en
andere gele composieten kunnen bijzonder soortenrijk zijn, zeker indien de recreatiedruk niet te hoog
is.
Verder is ook de aanplant van bijenvriendelijke struiken en bomen het overwegen waard.
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3.4.2.5 Kartuizerij
Algemeen
De Kartuizerij bevat veel grote bomen, waaronder een monumentale rij lindes, waardoor het hele park
vrij beschaduwd is. Het grootste deel van de gazons is kort gemaaid. Langs de muren was onder
meer Rankende helmbloem aanwezig.
Het onderzoek beperkte zich hoofdzakelijk tot de vegetatie naast en onder de rij lindes.

Figuur 17: Monumentale rij lindes in de Kartuizerij
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Figuur 18: Rankende helmbloem aan de Kartuizerij.

Belang voor wilde bijen
Op dit terrein werden 6 exemplaren van 5 bijensoorten aangetroffen (zie ook 6.2).
Vooral hommels waren hier te vinden. Van de aangetroffen soorten zijn zowel de Tuinhommel als de
Boomhommel op veel minder plaatsen in Leuven waargenomen dan de (in Leuven althans)
algemenere Steen- en Akkerhommel. Ook het Vosje werd hier aangetroffen. Deze soort is
polylectisch, maar heeft een sterke voorkeur voor Ribes-soorten. Ook een mannetje van de Kauwende
metselbij werd hier aangetroffen. Dit is een typische soort van structuurrijke bosranden. De soort is vrij
zeldzaam in Vlaanderen.
Verschillende bloeiplaatsen van Bosandoorn werden in het voorjaar van 2014 opgemerkt. Deze
plekken waren gemaaid tijdens het begin van de zomer, waardoor hier geen Andoornbij kon
teruggevonden worden.
Het grootste stuk van de Kartuizerij is wellicht teveel beschaduwd om van groot belang voor wilde
bijen te kunnen zijn.
Aanpassingen beheer
Aangezien het park zelf niet bezocht werd (de waarnemingen beperkten zich tot de dreef met Lindes)
kunnen eigenlijk weinig uitspraken gedaan worden omtrent het beheer van deze site. We houden het
dan ook bij een aantal algemene opmerkingen.
Om meer te kunnen betekenen voor wilde bijen zou de locatie eigenlijk meer zonlicht moeten krijgen.
Ook op luchtfoto’s is te zien dat het aandeel bomen zeer hoog is. Doordat de meeste bomen in het
park een vrij hoge ecologische waarde (hoge ouderdom) en een cultuurhistorische waarde hebben
kan hier eigenlijk best gekozen worden om de bomen te laten staan. Men kan er ook voor kiezen om
het park verder spontaan te laten evolueren en afgestorven bomen niet te vervangen.
Het grootste deel van de gazons is kort gemaaid. Minder maaibeurten en een eventueel gefaseerd
maaibeheer zijn nodig om voldoende nectar- en stuifmeel te voorzien voor wilde bijen.
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Specifiek is het belangrijk om (half-)schaduwminnende zomerbloeiers zoals Bosandoorn tot bloei te
laten komen. Zo levert het park tenminste voedsel voor wilde bijen die van deze plant (en andere
zomerbloeiers) afhankelijk zijn. Bovendien heeft deze mooie plant in bloei een esthetische
meerwaarde.
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3.4.2.6 Rambergpark
Algemeen
De zone die in dit rapport omschreven werd als het Rambergpark is een combinatie van het eigenlijke
Rambergpark en het terrein ter hoogte van het Van Daelecollege.
Dit park volgt de eerder klassieke indeling van gazons, borders met uitheemse planten en enkele rijen
met grote bomen. Er is een zeer scherpe overgang tussen de kruid- en de boomlaag. Het Van
Daelecollege is sterk beschaduwd en kent een dichte boomlaag die hoofdzakelijk uit esdoorn en Valse
acacia bestaat. De ondergroei van hoofdzakelijk Fluitenkruid was net voor het bezoek op 15/05/2014
gemaaid. In de ondergroei was hier ook nog sporadisch ooievaarsbek en bloeiende braam aanwezig.
De kort gemaaide gazons in het Rambergpark bevatten bloeiende Kleine klaver, Kruipende
boterbloem, Madeliefje en Zachte ooievaarsbek.
De borders bevatten onder meer Geranium macrorrhizum en Wateraardbei. Aanplanten waren er dan
weer van onder meer Hulst en Sneeuwbes.
Beide delen van het park zijn vrij sterk beschaduwd.

Figuur 19: Klassieke parkinrichting met scherpe overgang tussen gazon en boomlaag
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Figuur 20: Een boomlaag met overwegend esdoorn en Valse acacia zorgt voor veel schaduw in het Van
Daelecollege

Figuur 21: Bloeiende Valse acacia in het Van Daelecollege
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Belang voor wilde bijen
Op dit terrein werden 60 exemplaren van 10 bijensoorten aangetroffen (zie ook 6.2).
De aangetroffen soorten betreffen vooral algemene en niet gespecialiseerde soorten zoals Honingbij,
Boom-, Steen- en Aard/Veldhommel. Een mannetje Grote klokjesbij werd foeragerend op Kruipende
boterbloem aangetroffen. Ook de Tuinmaskerbij werd in dit park aangetroffen.
De meeste individuen werden foeragerend op de esdoorns of de Valse acacia aangetroffen. Het ging
hierbij om 6 werksters van de Honingbij, 5 werksters van de Boomhommel, 1 werkster van de
Weidehommel en 5 werksters van de Aard/Veldhommel op esdoorn enerzijds en 1 werkster van de
Boomhommel, 21 werksters Steenhommel, 5 werksters Aard/Veldhommel en 1 vrouwtje Rosse
metselbij op Valse acacia. Het gros van de individuen op Valse acacia werd op de grond onder de
Valse acacia’s zelf aangetroffen. Hier probeerden ze onder andere uit afgevallen bloemetjes nectar te
puren. Andere exemplaren werden rondkruipend op de grond gevonden, net alsof ze uitgehongerd
waren en niet meer konden vliegen. Mogelijk trad hier hetzelfde fenomeen op dat ook wel bekend is
van Zilverlindes, waar de boom meer insecten aantrekt dan hij kan voeden met zijn nectarvoorraad,
waardoor heel wat insecten de hongerdood sterven. Net als Zilverlinde geurt Valse acacia zeer sterk
en trekt het dus heel wat bloembezoekende insecten uit de ruime omgeving aan. Opvallend was
trouwens de afwezigheid van werksters van de Honingbij op Valse acacia.
Beide delen van het park zijn eigenlijk te beschaduwd om van groot belang voor wilde bijen te zijn.
Aanpassingen beheer
De ondergroei van het Van Daelecollege met Fluitenkruid, bramen en Beemdooievaarsbek dient
behouden te worden en wordt best pas gemaaid nadat ze uitgebloeid is. Enkele bijensoorten die ook
in gedeeltelijk beschaduwde gebieden voorkomen zullen hier volop voedsel kunnen uithalen. Mogelijk
zou hier zelfs de gespecialiseerde Fluitenkruidbij kunnen aangetroffen worden, hoewel deze soort
eerder zonnige plekken verkiest.
De dichte boomlaag in dit gedeelte zorgt voor veel schaduw en dit is slechts interessant voor een
beperkt aantal wilde bijen. De gedeeltelijke kap van een deel van deze boomlaag zou heel wat meer
zon in het park brengen. Stukken grasland die kunnen uitgroeien tot een hooiland en de aanplant van
inheemse struwelen zouden hier een meer natuurlijke vegetatie vormen en ook ruimte bieden aan
heel wat wilde bijensoorten.
De borders in het gedeelte langs de Ramberg bieden weinig voedsel voor bijen. Verder is de
overgang van kortgemaaide gazons naar de boomlaag nogal abrupt. Het Rambergpark lijkt zo weinig
voor recreatieve doeleinden gebruikt dat een indeling volgens de klassieke parkindeling (gazonborder-solitaire bomen) niet nodig/nuttig is. Een natuurlijkere overgang van kortgemaaide stukken
gazon via bloemrijke hooilanden naar een struik- en boomlaag kan alleen maar ten goede komen aan
heel wat bijensoorten. Zowel voor de struik- als boomlaag wordt het best gekozen voor bloemrijke,
inheemse plantensoorten. Wanneer ook voldoende bochten in de vegetatie voorzien worden, ontstaat
zo een afwisseling tussen zonnige en meer beschaduwde stukken, wat nog meer soorten ten goede
komt.
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3.4.3 Parken met als hoofdfunctie natuur:
3.4.3.1 Keizersberg
Algemeen
De Keizersberg is wellicht één van de meest biodiverse stukken van de Leuvense binnenstad. De site
was voor lange tijd afgesloten voor het grote publiek, maar werd onlangs heropend. Met uitzondering
van de parkranden werd ze echter voor een aanzienlijk deel opnieuw ingezaaid.
Op de Keizersberg is verder ook nog een stuk boomgaard dat met behulp van schapen begraasd
wordt.
Rond de abdij is een rij met monumentale Zilverlindes aanwezig.
De centrale grasperken worden sinds enkele jaren als een hooiland beheerd, maar zijn nog niet
bijzonder bloemrijk. De grasperken dichter bij de abdij worden dan weer zeer kort gemaaid. Enkel
klavers en rozetplanten als Madeliefje en Gewoon biggenkruid maken hier een kans.
Onder meer een brede zoom met veel Bosandoorn is aanwezig langs de bosrand dichtbij de abdij.

Figuur 22: Hooilandbeheer op de Keizersberg
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Figuur 23: Kortgemaaide gazons en Zilverlindes rond de abdij van de Keizersberg

Figuur 24: Dood hout in de boomgaard op de Keizersberg
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Figuur 25: Klaverrijke vegetatie op de Keizersberg.

Figuur 26: Klaverrijke vegetatie op de Keizersberg met Rode klaver, Witte klaver en Kleine klaver
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Figuur 27: Dolle kervel langs de zuidflank van de Keizersberg

Belang voor wilde bijen
Op deze locatie werden 261 exemplaren van 50 bijensoorten aangetroffen (zie ook 6.2). Hiermee was
de Keizersberg de soortenrijkste locatie die tijdens ons onderzoek bezocht werd.
Vooral het bijzonder hoog aantal zandbijen (12 soorten) valt op. Binnen deze groep waren enkele
specialisten aanwezig. Zo vonden we de op wilgen gespecialiseerde Zwart-rosse zandbij, de op
Fluitenkruid gespecialiseerde Fluitenkruidbij, de op Groot streepzaad en andere gele composieten
gespecialiseerde Texelse zandbij en de Wikkebij en Geelstaartklaverzandbij die respectievelijk van
Heggenwikke en Rode en Witte klaver afhankelijk zijn. De vondst van de Wikkebij en de Texelse
zandbij is vrij uniek, gezien deze soorten nergens anders in Leuven of de onmiddellijke omgeving
aangetroffen werden. De bijhorende groep van de parasitaire wespbijen scoorde een stuk lager met
slechts 5 soorten. Meer onderzoek op de Keizersberg zal waarschijnlijk nog meer soorten (wesp)bijen
aan het licht brengen.
De aanwezigheid van de Ranonkelbij (op boterbloemen), Kleine roetbij (op gele composieten), Grote
bladsnijder (vlinderbloemigen), enkele groefbijen en tal van bovenstaande zandbijen wijst op het
belang van de graslanden op de Keizersberg.
Nogal wat soorten met een voorkeur voor houtige begroeiing met een kruidenrijke zoom waren
aanwezig op de Keizersberg. Voorbeelden zijn Goudpootzandbij, Blauwe ertsbij, Grasbij, Gewone
sachembij, Gewone maskerbij, Gewone geurgroefbij en Matte bandgroefbij.
Een groot aantal hommelsoorten werd op de Keizersberg aangetroffen. De waarneming van de Grote
veldhommel dient wel nog geverifieerd te worden.
De verschillende metselbijen vonden onder meer nestgelegenheid in de noordermuur en in
afgestorven stukken dood hout in de boomgaard. In het voorjaar bood de boomgaard hen verder ook
nectar en stuifmeel. Omgekeerd zijn vooral Rosse en Gehoornde metselbij zeer goeie bestuivers van
fruit.
Tijdens het onderzoek van Verboven (2014) aan de KU Leuven werden op de Keizersberg 86
exemplaren van 22 soorten aangetroffen.
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Opvallend zijn onder meer de waarnemingen van de Heggenrankbij die op de gelijknamige plant
gespecialiseerd is en de Zompmaskerbij. Deze laatste soort komt onder meer voor in tuinen, parken
en spoorwegterreinen en lijkt een voorkeur voor warme terreinen te hebben. In Vlaanderen werd ze
nog maar op weinig plaatsen met zekerheid vastgesteld.
Aanpassingen beheer
Verschillende gazons, vooral die rond de abdij zelf, worden momenteel zeer kort gemaaid. De
dagzomende ijzerzandsteen op deze locatie maakt de bodem heel wat schraler en zorgt voor hogere
potenties. Daarnaast is het maaibeheer op de percelen van de abdij vermoedelijk al zo lang in stand
gehouden dat dit voor een soortenrijke vegetatie zorgt. Deze vegetatie komt echter nauwelijks in bloei
door de hoge maaidruk. Een verlaging van het aantal maaibeurten zou niet alleen de aanwezig flora
en fauna ten goede komen, maar ook voor een mooier, bloemrijker beeld zorgen.
Het gevoerde hooilandbeheer op de centrale graslanden kan de diversiteit aan wilde bijen alleen maar
ten goede komen. Hiervoor dient men wel best gefaseerd te werk te gaan. Ook dient men zeker met
de vliegtijd van de gespecialiseerde bijensoorten rekening te houden voor het instellen van de juiste
maaidata. De vuistregel is dat best niet gemaaid wordt tijdens de hoofdbloei van de meest abundante
plantensoorten. De meest voedselrijke delen vereisen een intensiever maaibeheer. In het centrale
grasland dat als hooiland beheerd wordt zijn momenteel enkel wat boterbloemen en klavers terug te
vinden. De uitbundige grassengroei wijst op vrij hoge biomassa. Hier dient men enkele jaren
veelvuldig (3 tot 4 keer) te maaien, met afvoer van het plantenmateriaal. Een intensiever maaibeheer
zorgt er ook voor dat er ‘gaten’ in de vegetatie komen zodat meer bloemplanten kunnen kiemen. Op
deze manier zal dit grasland bloemrijker en dus interessanter voor bijen worden.
Voor de locaties waar reeds een iets schralere vegetatie aanwezig is, kan de eerste maaibeurt
uitgesteld worden tot half of eind juni. De vegetatie gaat best kort de winter in. Bepaalde zomen
kunnen best slechts om de 2 tot 3 jaar gemaaid worden. Dit gefaseerde beheer zal een optimaal effect
hebben langs de randen van de struwelen of bosranden.
De overgang tussen graslanden en bosrand/struwelen zou best geleidelijker verlopen. Heel wat
bijensoorten werden op ruigtesoorten langs de steile zuidflank van de Keizersberg gevonden,
waaronder Dolle kervel, Fluitenkruid, braam, Stinkende ballote, Speerdistel en Gewone klit. Deze
plantensoorten dienen zoveel mogelijk bewaard te blijven.
De halfvervallen muurtjes bieden nestgelegenheid aan verschillende wilde bijen en wespen. Ze dienen
dan ook, inclusief hun oorspronkelijke voeg, bewaard te blijven. Deze voegen zijn vaak erg kalkrijk.
Daardoor is het makkelijker om hierin nesten uit te graven. Onder andere Rosse en Gehoornde
metselbij en de Gewone sachembij zijn hier te verwachten.
De schapenbegrazing onder de hoogstamboomgaard leidt mogelijk tot een verlies van plantenbloei.
Het is daarom belangrijk dat hier geen overbegrazing optreedt.
Het dient benadrukt te worden dat de bodem, die uit ijzerzandsteen bestaat, veel potenties biedt om
op deze site bloemrijke glanshavergraslanden te ontwikkelen. Bij de opening van het park werd een
deel van de graslanden opnieuw ingezaaid. Of hierbij ook teelaarde opgebracht is is onduidelijk. Dit
zou meteen de potenties teniet doen.
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3.4.4 Delen van de ring met hoge natuurwaarde:
Langsheen de Leuvense vesten is op heel wat plaatsen Robinia pseudoacacia aanwezig. Deze soort
dient vanuit het standpunt van natuurbehoud in toom gehouden te worden op die plaatsen waar ze te
dominant voorkomt en zo een gezonde menging met (inheemse) soorten in het gedrang brengt. Dit
dient dan wel op een geleidelijke manier te gebeuren (door selectieve dunning, niet door een
grootschalige kaalkap) (Verheyden, 2012).

3.4.4.1 Ruelensvest
Algemeen
De Ruelensvest is het meest zuidelijk gelegen onderdeel van de kleine Leuvense ring (N3). Het betreft
een sterk hellend terrein. Dit gedeelte van de vesten wordt op de Biologische Waarderingskaart als
een complex met biologisch waardevolle tot zeer waardevolle elementen aangeduid. Bovenop het
hoogste gedeelte is een fietspad aanwezig dat geflankeerd wordt door een dubbele bomenrij. Hier
wordt een intensief maaibeheer uitgevoerd rond de zitbanken, wat de recreatieve functie ten goede
komt. Een ander gedeelte van de vegetatie bovenaan en vooral de flanken kent een extensief
maaibeheer. Vooral de zuidelijke helling is glooiend en vrij open, waardoor veel zonlicht op de bodem
valt.
De voorbije jaren hebben de stadsdiensten in samenspraak met Natuurpunt het beheer van de
Ruelensvest bijgestuurd met het oog op de aanwezige natuurwaarden. Dit heeft geleid tot meer
structuurvariatie en tot soortenrijkere graslanden met soorten zoals Muizenoor, Stijf vergeet-mij-nietje,
Kleine leeuwentand, Grijskruid, Hazenpootje en andere klaversoorten zoals Rode klaver, Witte klaver
en Gewone rolklaver. De schaduwrijkere plekken bieden ruimte voor o.a. Dicht havikskruid en
verschillende varens en mossen (Verheyden, 2012). In het voorjaar valt vooral het hoge aantal
paardenbloemen op.
Deze locatie heeft een aantal eigenschappen die extra variatie stimuleren, zoals de zanderige
hellingen die bv. zorgen voor verschillen in expositie ten opzichte van de zon alsook voor gradiënten
tussen drogere en vochtigere standplaatsen. De Ruelensvest is vrij schraal en wellicht nog een van de
weinige historische relicten die de oorspronkelijke bodemgesteldheid van de vesten weergeven.
Het deel van de Ruelensvest grenzend aan de Parkstraat werd in 2014 omgeploegd en ingezaaid met
een bloemenmengsel dat voor het grootste deel bestond uit uitheemse plantensoorten. Hierbij werd
een infobordje geplaatst met uitleg over het bij- en vlindervriendelijk maaibeheer dat de stad uitvoert
op de Ruelensvest.
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Figuur 28: Gele composieten in het voorjaar…

Figuur 29: …en gele composieten in de zomer
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Figuur 30: Hazenpootje en kruiskruiden op de steile zuidflank. Deze spontane vegetatie is biologisch zeer
waardevol! De stad Leuven mag erg fier zijn op zulke pareltjes.
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Figuur 31: Ingezaaid bloemenmengsel op de Ruelensvest. Deze( dure) maatregel beheermaatregel heeft voor
onze inheemse fauna weinig betekenis, zeker in vergelijking met bovenstaande situatie, en is eerder een
bedreiging voor de inheemse flora.

Belang voor wilde bijen
Met 44 bijensoorten behoort de Ruelensvest tot de top 3 van soortenrijkste locaties in de Leuvense
binnenstad. Een totaal van niet minder dan 13513 exemplaren werd gemeld (zie ook 6.2).


Het bijzonder hoge aantal exemplaren is grotendeels te verklaren door de zeer grote kolonie Grijze
zandbijen die hier reeds jaren nestelt. Naast deze typische bewoner van zandige, open bodems
werden ook tal van andere zandbijen aangetroffen, sommige nestelend, sommige enkel foeragerend.
Niet minder dan 10 soorten zandbijen werden hier aangetroffen. Enkel de Keizersberg kent een
hogere soortenrijkdom van deze groep, die voornamelijk uit voorjaarssoorten bestaat. Onder meer de
zeldzame Weidebij en Lichte wilgenzandbij en de zeer zeldzame Breedbanddwergzandbij werden hier
aangetroffen. De eerste wordt vaak op allerhande grazige terreinen aangetroffen, maar heeft een
voorkeur voor extensief beheerde, warme graslanden. De Lichte wilgenzandbij is dan weer een
specialist op wilgen, met een sterke voorkeur voor Grauwe wilg en Schietwilg. Van de
Breedbanddwergzandbij is enkel bekend dat ze een voorkeur heeft voor zandige terreinen. De soort is
verder zo zeldzaam dat er geen gegevens zijn over haar voorkeuren. In het voorjaar is vooral
paardenbloem een gegeerde nectar- en stuifmeelbron voor deze zandbijen. Rond de nestplaatsen van
deze laatste werden ook tal van parasitaire wespbijen aangetroffen.
Zowel Kleine als Grote klokjesbij werden hier op Rapunzelklokje waargenomen. Wormkruidbij, Kleine
roetbij en Tronkenbij profiteren dan weer, net als heel wat groefbijen, van de zomerbloei van de
composieten zoals het uitheemse Bezemkruiskruid, Gewone margriet en Gewoon duizendblad. Tot
slot werd, in een natuurlijke holte in een van de monumentale bomen, een nest van de Blauwe
metselbij aangetroffen.
Op 13/06/2014 werden zowel het ingezaaide bloemenmengsel als de oorspronkelijke vegetatie
grondig op wilde bijen geïnspecteerd. Op het bloemenmengsel werden toen 19 exemplaren
aangetroffen. De oligolecten Kleine roetbij en Tronkenbij (beide gespecialiseerd op gele composieten)
werden aangetroffen op Gele kamille. De ingezaaide Korenbloem kon dan weer exemplaren van
zowel de Aard/Veldhommel als van de Grote klokjesbij bekoren. Op Bernagie werd een werkster van
een Honingbij aangetroffen, terwijl Phacelia werksters van Aard/Veld-, Steen- en Akkerhommel
aantrok. Het Slaapmutsje trok werksters van Steen- en Aard/Veldhommel aan. Een ingezaaid soort
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leeuwenbekje trok een vrouwtje van de Grote wolbij aan. Het ingezaaide Slangenkruid tenslotte trok
op zijn beurt Tuinhommel, Aardhommels, Grote klokjesbij en de oligolectische Slangenkruidbij aan. Op
de Grote wolbij en de Slangenkruidbij na komen al deze soorten ook voor in de rest van de
Ruelensvest. De aanwezigheid van de Slangenkruidbij in de Reulensvest is te danken aan de
aanwezigheid van het ingezaaide Slangenkruid. De soort zou hier echter niet voorkomen mocht ze
geen populatie opgebouwd hebben in de voorbije jaren elders in het Leuvense. Aangezien de soort
noch tijdens dit onderzoek, noch tijdens het onderzoek van Verboven en grote populaties
Slangenkruid niet bekend zijn uit het stadscentrum zal deze populatie van de Slangenkruidbij
waarschijnlijk eerder richting Heverlee te zoeken zijn.
Tijdens het onderzoek van Verboven aan de KU Leuven werden op de Ruelensvest 315 exemplaren
van 40 soorten aangetroffen. Vooral zandbijen, hommels en enkele soorten groefbijen werden toen
gevonden. Onder meer de Tweekleurige-, de Wimperflank- en de Paardenbloemzandbij zijn
zandbijensoorten die niet tijdens ons onderzoek werden aangetroffen. Verder viel het hoge aantal
groefbijsoorten tijdens dit onderzoek op. Onder meer de Slanke- , de Groepjes- , de Klei- en de
Halfglanzende groefbij werden hier aangetroffen. Ook de zeldzame Breedbandgroefbij werd tijdens
het onderzoek van Verboven aangetroffen op de Ruelensvest. De oligolectische Klimopbij werd
tevens op de Ruelensvest aangetroffen. De waarneming van de Ruige behangersbij moet nog
herbekeken worden. In Nederland komt deze soort vooral voor aan de kustduinen en in de kalkregio
op droge graslanden.
Uit de gezamenlijke waarnemingen van beide onderzoeken komt de Ruelensvest dus als één van de
soortenrijkste locaties van de Leuven naar voor.
Aanpassingen beheer
Onze analyse toonde aan dat het inzaaien van het bloemenmengsel op de Ruelensvest geen
meerwaarde bood voor de aanwezige wilde bijenfauna. Op de plaats waar dit bloemenmengsel
ingezaaid werd zijn mogelijk nesten van bodembewonende soorten verloren gaan. Verder is de zeer
waardevolle oorspronkelijke vegetatie met onder meer Hazenpootje, klavers en gele composieten
vervangen door een uitbundige bloei van uitheemse plantensoorten en enkele pionierssoorten zoals
kamille. De herkomst van het ingezaaide Slangenkruid is twijfelachtig. Dit bloemenmengsel kan best
vanaf 2015 niet meer ingezaaid worden. De combinatie met een infobordje dat het bij- en
vlindervriendelijke maaibeheer van de Ruelensvest uitlegt aan geïnteresseerde burgers kan alleen
maar voor verwarring zorgen. Dit maaibeheer is immers zeer gunstig voor de inheemse fauna en flora,
het inbrengen van een (uitheems) bloemenmengsel absoluut niet. Ook een inheems bloemenmengsel
is op de Ruelensvest niet op zijn plaats. De oorspronkelijke, schrale vegetatie biedt ruimte aan heel
wat zeldzame en minder zeldzame wilde bijen. Het inzaaien van inheemse bloemenmengsels is enkel
aan te raden op plaatsen waar de aanwezige vegetatie hierin tekortkomt en geen potenties heeft om
naar een waardevolle vegetatie te ontwikkelen (vb. tuinen). Op de Ruelensvest is dit niet het geval.
Het extensieve maaibeheer op de Ruelensvest dient vooral verdergezet te worden. Hierbij dient de
nadruk te liggen op de zuidelijke helling, waar het meeste kolonies van de zandbijensoorten aanwezig
zijn. Eventueel kan dit maaibeheer gefaseerd plaatsvinden, zolang er maar voldoende schrale
vegetaties met open plekjes bodem aanwezig blijven voor de kolonies bodembewonende soorten.
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3.4.4.2 Remyvest
Algemeen
De Remyvest is het deel van de kleine ring (N3) ter hoogte van Edouard Remyvest.
Ook de Remyvest wordt op de Biologische Waarderingskaart aangeduid als een complex met
biologisch waardevolle tot zeer waardevolle elementen.
Deze locatie bestaat grotendeels uit bomen, maar er zijn ook enkele open stukken. Het geheel heeft
wat hellingen wat ervoor zorgt dat er zowel zonnige als beschaduwde plekken zijn. Er is ook redelijk
wat dood hout aanwezig.
In een verslag van de FON (Floristisch Onderzoek voor Natuurbehoud) lezen we over de Remyvest:
‘In een klein deel, als gazon beheerd, droog, kalkhoudend grasland zijn zelfs tot vandaag nog enkele
interessante soorten terug te vinden als Ruige weegbree, Echt bitterkruid, Knolboterbloem, Kleine
bevernel, Kleine leeuwentand, Gewone agrimonie en Muizenoor (waarvan een gedeelte zelfs in bloei).
Een zegge is enkel vegetatief waar te nemen, vermoedelijk één van de bermzegges. Op het vlakke
gedeelte aan de Remyvest staat veel Gevlekte rupsklaver, maar hier is de situatie al duidelijker meer
bemest. Het is op deze terreinen moeilijk te achterhalen wat er precies allemaal groeit omdat de
meeste planten door de maaiwoede van de stedelijke groendienst (permanent) kort gehouden
worden.’
Deze beschrijving betekent dat het hier om een decennia-oud of zelfs eeuwenoud grasland gaat. De
ecologische waarde hiervan kan moeilijk overschat worden.
Een kleine strook van de Remyvest werd in 2013 ingezaaid met een bloemenmengsel en ook hier
werd een infobordje geplaatst dat uitleg gaf over het bij- en vlindervriendelijk maaibeheer dat de stad
uitvoert op de Remyvest.

Figuur 32: De open graslanden van de Remyvest. Deze zijn bloemrijk en ecologisch waardevol.
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Figuur 33: Gewoon duizendblad op de Remyvest

Figuur 34: Dood hout op de Remyvest

Belang voor wilde bijen
Op de Remyvest werden tijdens ons onderzoek 35 exemplaren van 13 bijensoorten aangetroffen (zie
ook 6.2). Onder meer een aantal specialisten van gele composieten, zoals de Pluimvoetbij,
Wormkruidbij, Tronkenbij en Kleine roetbij werden hier gevonden, naast specialisten op
vlinderbloemigen zoals de Lathyrusbij en de Grote bladsnijder. Deze laatste werden allebei op
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Gewone rolklaver gevonden, terwijl de specialisten op gele composieten op Gewoon biggenkruid en
kamille werden teruggevonden. Dit toont het belang van de site voor graslandsoorten aan.
Tijdens het onderzoek van Verboven aan de KU Leuven werden langs de Remyvest 120 exemplaren
van 35 soorten aangetroffen.
Hier werden onder meer de vrij zeldzame Paardenbloembij en tal van groefbijen aangetroffen. Ook dit
zijn soorten die wijzen op het grote belang van gele composieten in deze berm. De Kleine harsbij en
de Goudpootzandbij zijn eerder soorten van overgangen van grazige vegetaties naar struwelen. De
eerste soort werd tijdens ons onderzoek zelfs niet aangetroffen. Ook verschillende wespbijen en
bloedbijen, de specifieke parasieten op de groep van de zandbijen en de groefbijen, werden hier
tijdens het onderzoek van Verboven aangetroffen. Ook hier werd de Ruige behangersbij geclaimd,
maar deze waarneming dient ons inziens gecontroleerd worden.
Beide onderzoeken wijzen dus op de actuele waardes en de potenties van deze berm als leefgebied
voor heel wat graslandgerelateerde wilde bijen. Hiervoor dient de vegetatie wel tot bloei te kunnen
komen.
Aanpassingen beheer
De essentie is dat het beheer dient geëxtensiveerd te worden: slechts één tot enkele keren per jaar
maaien in plaats van vele malen.
Centraal zou op de Remyvest een zone kunnen gecreëerd worden die slechts 1 keer per jaar
(oktober-november)gemaaid wordt. Verder lijkt het ontwikkelen van een hooilandbeheer waar
tweemaal per jaar gemaaid wordt voor de grootste stukken van het open gedeelte de beste oplossing.
Op de schraalste en kalkrijkste plekken kan de eerste maaibeurt overgeslagan worden.
Vooral de zones net naast de ring kunnen extensiever beheerd worden daar deze een lagere
recreatieve waarde hebben. Zij werden de voorbije jaren ook al vrij laat gemaaid aangezien er
narcissen geplant werden en de omliggende vegetatie pas laat in het voorjaar een eerste maaibeurt
kreeg.
Ook het creëren van een kleine mantel-zoom behoort tot de mogelijkheden. Een hooilandbeheer naar
de bestaande aanplantingen toe zou een soort van mantel-zoom creëren en kansen geven om
planten zaad te laten zetten.
Ook hier betekende de inzaai van een bloemenmengsel geen meerwaarde voor de aanwezige
bijenfauna. Dit bloemenmengsel kan dan ook best vanaf 2015 niet meer ingezaaid worden. De
combinatie met een infobordje dat het bij- en vlindervriendelijke maaibeheer van de Remyvest uitlegt
aan geïnteresseerde burgers kan alleen maar voor verwarring zorgen. Dit maaibeheer is immers zeer
gunstig voor de inheemse fauna en flora, het inbrengen van een (uitheems) bloemenmengsel absoluut
niet. Ook een inheems bloemenmengsel is op de Remyvest niet op zijn plaats. De oorspronkelijke,
schrale vegetatie biedt ruimte aan heel wat zeldzame en minder zeldzame wilde bijen.
Deze spontane vegetatie is biologisch zeer waardevol. De stad Leuven mag erg fier zijn op zulke
pareltjes. Een infobord kan helpen om de bevolking toe te lichten waarom er geen gazonbeheer meer
gebeurt.
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3.4.5 Delen van de ring met lage natuurwaarde
3.4.5.1 Geldenaaksevest
Algemeen
Ook het stuk van de vest ter hoogte van de Geldenaaksevest werd eenmaal op wilde bijen
geïnventariseerd. Deze locatie ligt tegenover de gevangenis en wordt zeer klassiek beheerd. De
gazons worden zeer kort gehouden terwijl de aanplantingen alleen uit uitheemse plantensoorten
bestaan. De haagjes worden daarnaast constant kort geschoren, waardoor heel wat bloeipotenties
verloren gaan.
In diverse plantenborders werden houtsnippers opgebracht om ongewenste onkruiddruk tegen te
gaan.

Figuur 35: Geitenbaard en Sneeuwbes op de Geldenaaksevest
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Figuur 36: Kortgemaaide gazons en scherpe randen aan de Geldenaaksevest

Figuur 37: Houtsnippers in de bloemborders als onkruidbestrijding werken contraproductief

Belang voor wilde bijen
Langs de Geldenaaksevest werden 13 exemplaren van 5 bijensoorten aangetroffen (zie ook 6.2).
Vooral sociale, polylectische soorten met een grote actieradius werden aangetroffen. Het ging onder
meer om de Honingbij, Steenhommel, Akkerhommel en de Aardhommel. Tevens werden twee
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exemplaren van de oligolectische Tronkenbij aangetroffen. Deze werden teruggevonden op bloeiende
Madeliefjes in de kortgemaaide gazons, maar ook op de tuinplant Astilbe japonica.
Aanpassingen beheer
In zijn huidige toestand is de Geldenaaksevest weinig interessant voor wilde bijen en andere
bloembezoekers. Nochtans heeft deze locatie door de grootte van haar oppervlakte en door de
zonbeschenen ligging wel wat potenties.
Wanneer de aanplantingen zouden vervangen worden door inheemse struiken zouden al heel wat
meer bijen hier voedsel kunnen verzamelen. Deze plantensoorten moeten dan wel tot bloei kunnen
komen. Ook borders met inheemse ruigteplanten of vaste planten behoren tot de mogelijkheden.
Het opbrengen van houtsnippers lijkt op het eerste zicht dan wel een goed idee omdat het de
onkruiddruk zou verlagen, maar dit is eigenlijk contraproductief. De rottende houtsnippers zorgen
immers voor extra nutriënten, waardoor het onkruid op termijn alleen maar groter zal worden. Beter is
het om als ondergroei een bloemrijke bodembedekker te plaatsen. Deze zorgt ervoor dat ook hier wat
te eten valt, terwijl een dichte vegetatie andere, en ongewenste, kruiden zal verhinderen. Tot slot
kunnen ook bodembewonende bijensoorten hiertussen hun nesten aanleggen, wat ze niet kunnen
wanneer een dikke laag houtsnippers gebruikt wordt.
Voorbeelden van geschikte bodembedekkers zijn onder meer de inheemse Gewone brunel,
Kruipende boterbloem, Bosaardbei, Kruipend zenegroen, Hondsdraf, Speenkruid, Kleine
maagdenpalm, … Ook uitheemse plantensoorten zoals Geranium macrorrhizum zijn geschikt. Ook
andere Geraniums kunnen heel wat bieden voor inheemse bijensoorten. Zo werden onder meer
enkele hommelsoorten, honingbijen en de Rosse metselbij op Geranium macrorrhizum waargenomen.
Andere aangeplante Geraniums trokken nog enkele extra soorten aan. Zo werd op
Beemdooievaarsbek (Geranium pratense) ook Gewone maskerbij, Tuinhommel en Gewone kegelbij
gevonden. Op andere Geraniums tot slot werden ook nog behangersbijen, Geelgerande tubebij,
Grasbij, Grote klokjesbij, Kattenstaartdikpoot, Kleine klokjesbij, Langkopsmaragdgroefbij, Tuinhommel,
Tuinmaskerbij en Tweekleurige zandbij aangetroffen.
Geraniums hebben dus zeker potenties om een pak wilde bijensoorten aan te trekken. De Geranium
macrorrhizum is een uitheemse soort, die gemakkelijk te vinden zal zijn in bloemenwinkels.
Beemdooievaarsbek is een inheemse soort met gelijkaardige kwaliteiten (goeie groeier,
hoogstwaarschijnlijk goed als 'bodembedekker'). De soort trekt zelfs nog meer bijensoorten aan. Enige
nadeel tegenover Geranium macrorrhizum is dat de grond wat kalkrijker moet zijn. In het stedelijk
milieu is dit echter normaal gezien niet echt een probleem.
De kortgemaaide gazons worden best minder frequent gemaaid. Hierdoor ontstaan bloemrijke
situaties waar heel wat bloembezoekende insecten kunnen van profiteren. Op deze locatie is een echt
hooilandbeheer misschien niet meteen mogelijk, maar het tot bloei laten komen van soorten als Rode
en Witte klaver, Gewone rolklaver, Madeliefje en Gewoon biggenkruid kan al heel wat extra
bijensoorten aantrekken. Wanneer deze gazons 3 a 4 maal per jaar gemaaid worden, krijgen
bovenstaande planten de kans om tot bloei te komen.
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3.4.6 Delen van de ring die kortgemaaid zijn:
Ook graslandjes die jaren van gazon-beheer achter de rug hebben – mét afvoer van maaisel – kunnen
een geschikt uitgangspunt vormen voor bloemrijkere vegetaties. Indicatoren hiervoor zijn o.a. de
aanwezigheid van Muizenoor, Hazenpootje, Gewone veldbies, Vroegeling en Knolboterbloem. Het
gazonbeheer moet best omgeruild worden voor een ecologisch maaibeheer met aangepaste
maaidata, zodat de meest waardevolle soorten ook maximale ontwikkelingskansen krijgen. Indien er
voldoende ruimte is, dan kan men best een gedifferentieerd beheer toepassen (zodat altijd wel ergens
planten in bloei staan). Dit leidt tot meer variatie en een continue voedselbron voor heel wat dieren
(Boer et al., 2007; Van Zoest et al., 2007 in Verheyden 2012)

3.4.6.1 Berm Tiensevest
Algemeen
De berm langs de Tiensevest is vrij kort gemaaid en vooral in de voormiddag sterk beschaduwd. De
graslanden ter hoogte van de Tiensevest worden zo vaak gemaaid dat enkel de ‘gazonplanten’ Witte
en Rode klaver en rozetplanten als Madeliefje, paardenbloem en Gewoon biggenkruid hier tot bloei
konden komen. De trottoirs naast dit stukje grasland worden vrij druk gebruikt door fietsers en
voetgangers.

Figuur 38: Gewoon biggenkruid in de bermen van de Tiensevest
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Belang voor wilde bijen
In de bermen langs de Tiensevest werden 17 exemplaren van 6 bijensoorten aangetroffen (zie ook
6.2). Groefbijen werden het meest aangetroffen, met zelfs tot 9 exemplaren van de Matte
bandgroefbij. Gewoon biggenkruid is de plantensoort waar het meeste exemplaren op aangetroffen
werden. Het meest opvallend was de waarneming van een vrouwtje van de Texelse zandbij op
Gewoon biggenkruid. Vrouwtjes van deze soort verzamelen uitsluitend stuifmeel van gele
composieten. Bloembezoek wordt vooral waargenomen op Groot streepzaad (Crepis biennis), maar
de soort kan dus ook op Muizenoortje en Gewoon biggenkruid foerageren. 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. Deze soort was een van de
doelsoorten van een bijzonder natuurbeschermingsproject in de provincie Vlaams-Brabant. De soort
werd op vrij weinig plaatsen aangetroffen. De waarneming van de Texelse zandbij in deze gazons is
dus zeer bijzonder te noemen en toont ook het belang van een minimale bloei in kortgemaaide gazons
aan.
Tijdens onderzoek van Verboven aan de KU Leuven werden 187 exemplaren van 15 bijensoorten
aangetroffen.
Vooral het extreem hoge aantal Ingesnoerde groefbijen (Lasioglossum minutissimum) tijdens het
onderzoek van Verboven valt op. Deze soort wordt in Nederland vooral aangetroffen op verstoorde,
rommelige terreinen die ontstaan na de sloop van gebouwen (Peeters et al., 2012). De Grijze zandbij,
Ranonkelbij en Lathyrusbij zijn dan weer respectievelijk afhankelijk van stuifmeel van wilgen,
boterbloemen en vlinderbloemigen. Kleine roetbij is een specialist op gele composieten, Grote wolbij
en Kleine harsbij hebben een sterke voorkeur voor vlinderbloemigen. Dit zijn allen soorten van grazige
terreinen.
Aanpassingen beheer
Het gazonbeheer op de Tiensevest zou best omgeruild worden voor een ecologisch maaibeheer met
aangepaste maaidata, zodat de aanwezige plantensoorten ook effectief tot bloei kunnen komen. Er
zou een maximum van drie tot vier maaibeurten moeten zijn voor deze locatie. Eventueel kan men
gefaseerd te werk gaan met kortgemaaide stroken net langs het fietspad en zones die minder frequent
gemaaid worden tegen de aanplantingen aan. Zo staan er altijd wel ergens planten in bloei. Dit leidt
tot meer variatie en een continue voedselbron voor heel wat bloembezoekende insecten.
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3.4.6.2 Artoisplein
Algemeen
Het Artoisplein bestaat enerzijds uit een kortgemaaide strook langs de brouwerij van Stella Artois en
anderzijds uit het grasland aan de oprit van de Lüdenscheidsingel en het grasland aan het rondpunt
tussen de Zoutstraat en de Redersstraat. Al deze graslanden hebben gemeen dat ze frequent
gemaaid werden tijdens het jaar. Er is nauwelijks beschaduwing en de bodem lijkt reeds sterk
verschraald, wat heel wat potenties voor wilde bijen geeft. Op het rondpunt bevindt zich een border
waar in 2013 nog Afrikaantjes geplant werden. In de zone naast de brouwerij is reeds enkele jaren
een strook met narcissen aanwezig. Deze blijft tot in de zomermaanden ongemaaid.
De trottoirs naast het stuk grasland ter hoogte van de brouwerij worden druk gebruikt door
voetgangers en fietsers. De graad van verstoring van de graslanden zelf is vrij laag. De andere
locaties liggen net naast de autoweg.
De belangrijkste bloeiplanten voor wilde bijen zijn hier: Gewoon biggenkruid, Gewone rolklaver,
Madeliefje, paardenbloem en Witte klaver.

Figuur 39: Uitgebreide bloei van onder meer Madeliefje en paardenbloem
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Figuur 40: Kleine roetbij in gele composiet

Figuur 41: Eind juni werd het Artoisplein grotendeels gemaaid waardoor enkel in de randen bloeiplanten
aanwezig waren
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Figuur 42: Ook op het einde van de zomer wordt het Artoisplein gemaaid, wat het grasland tijdens regenarme
periodes een dor uiterlijk geeft.

Belang voor wilde bijen
In de graslanden van het Artoisplein werden niet minder dan 213 exemplaren van 21 bijensoorten
aangetroffen (zie ook 6.2). Het hoge aantal exemplaren is deels te verklaren doordat nogal wat
waarnemingen meerdere malen ingevoerd zijn. Dit terrein werd immers bezocht tijdens verschillende
excursies met verschillende deelnemers.
Opvallend is het hoge aantal zand-, groef-, en wespbijen. Al deze soorten nestelen in de bodem. Bij
de hommels werd een hoog aantal Steenhommels gevonden. De Kleine roetbij en de Pluimvoetbij zijn
beide specialisten op gele composieten. Ook de Biggenkruidgroefbij heeft een sterke voorkeur voor
gele composieten zoals Gewoon biggenkruid. Tot slot werd de Grasbij in aantal op bloeiende
paardenbloem aangetroffen.
Bovenvermelde soorten werden enkel tijdens de bezoeken van begin mei en eind juni gevonden. In de
tussenliggende perioden en ook tijdens een bezoek in september werden geen bijen aangetroffen. In
deze perioden werd de volledige vegetatie gemaaid.
Aanpassingen beheer
De essentie is dat met kleine aanpassingen in het beheer, die bovendien werk en kosten sparen, een
grote meerwaarde voor bijen kan gerealiseerd worden.
Op het Artoisplein wordt het gazonbeheer dus best vervangen door een ecologisch maaibeheer met
aangepaste maaidata, zodat de aanwezige plantensoorten ook effectief tot bloei kunnen komen. Deze
locatie heeft een bijzonder lage recreatieve functie omwille van de geur- en lawaaihinder van enerzijds
de brouwerij en anderzijds de drukke verkeerswegen. Er lijkt dus geen enkele reden te zijn om dit als
een echt gazon te gaan beheren.
Het maaibeheer gebeurt gelukkig met behulp van schijvenmaaiers in plaats van met klepelmaaiers.
Tevens wordt de vegetatie afgevoerd. Dit zorgt voor een voortdurende verschraling. Op die manier is
er nu een ideale uitgangssituatie voor een extensiever beheer.
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De bloemborder op het rondpunt heeft geen echte meerwaarde voor de diversiteit aan (wilde) bijen.
Deze bestaat grotendeels uit De zone met narcissen op het stuk naast de brouwerij dan weer wel. In
het voorjaar werden verschillende bijensoorten foeragerend op de narcissen aangetroffen. Daarnaast
zorgt deze aanplant er ook voor dat de omliggende grazige vegetatie (inclusief bloeiende
paardenbloemen) gespaard blijft en pas gemaaid wordt na de bloei. Zo heeft deze aanplant een
dubbel positief effect. De boompjes op deze site zullen op termijn waarschijnlijk voor heel wat
beschaduwing zorgen. Dit is negatief voor de diversiteit aan wilde bijen en zal tevens voor een
verschuiving van het bloeiaspect zorgen.
We schatten in dat drie tot vier maaibeurten per jaar optimaal zijn voor deze locatie. Eventueel kan
men gefaseerd te werk gaan met kortgemaaide stroken net langs het fietspad en zones die minder
frequent gemaaid worden op de rest van de site. Voor het rondpunt en de oprit van de
Lüdenscheidsingel is een kortgemaaide zone zelfs niet eens nodig. Hier kan de vegetatie gewoon
blijven doorgroeien tussen de hoofdmaaiperioden door, tenzij dit de verkeersveiligheid in het gedrang
brengt.
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3.4.7 Ruderale stukken:
3.4.7.1 Klein Rijsel
Algemeen
Naast het provinciehuis, ter hoogte van de Tiensepoort, bevindt zich een parkje. Dit bestaat uit veeleer
kortgemaaide zones. Hier werd ook een bijenhotel geplaatst. Daarnaast zijn er enkele picknicktafels te
vinden. Naast het parkje is een ruderale zone met grote vlekken Witte en Rode klaver en Vogelwikke.
Daarnaast zijn er ook diverse kruisbloemigen en staan er enkele planten Bezemkruiskruid en
kaasjeskruid. Deze zone lijkt voorbereid te worden voor een verkaveling, maar is eigenlijk van groot
belang voor heel wat wilde bijen. De recreatiedruk lijkt er niet erg hoog te zijn. Het middenpad is wel
een favoriete wandelroute voor heel wat studenten.

Figuur 43: Witte en Rode klaver en Vogelwikke in de ruderale zone van Klein Rijsel
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Figuur 44: Bijenhotel in Klein Rijsel

Belang voor wilde bijen
In deze zone werden 50 exemplaren van 18 bijensoorten aangetroffen (zie ook 6.2). De op
composieten gespecialiseerde Tronkenbij werd hier op het uitheemse Bezemkruiskruid en op Gewoon
duizendblad aangetroffen. Verder vallen vooral het hoge aantal specialisten op vlinderbloemigen op.
Onder meer de zeldzame Klaverdikpoot werd in deze zone aangetroffen. Dit is een typische soort van
bloemrijke graslanden, maar ze wordt ook vaak in ruderale terreinen aangetroffen. Verder werden ook
de Grote behangersbij, de Lathyrusbij, de Grote wolbij en de Gewone langhoornbij op Vogelwikke en
Witte klaver gevonden. Op de laatste soort na nestelen deze soorten allen in holten in dood hout.
Van de Grote klokjesbij werd een mannetje op kaasjeskruid gevonden. Vrouwelijke klokjesbijen
foerageren ook op deze planten. Ook deze soort nestelt bovengronds in holle ruimten.
Tot slot werden de zogenaamde ‘rubicole’ soorten Blauwe ertsbij en Zwartgespoorde houtmetselbij op
deze locatie aangetroffen. Deze soorten graven hun nesten graag zelf uit in merghoudende stengels
en hebben hierbij een voorkeur voor oude bramenkoepels of dode takken van Vlier.
Het bijenhotel in het parkje naast het provinciehuis stond blijkbaar nog niet lang ter plaatse. De eerste
bezoekers waren echter wel al aanwezig: een vrouwtje van de graafwesp Pemphredon morio werd op
13/06/2014 nestelend in het bijenhotel gevonden. Ongetwijfeld zullen ook metselbijen, Tronkenbijen
en behangersbijen op korte termijn het bijenhotel koloniseren.
Tijdens het onderzoek van Verboven aan de KU Leuven werden in het speeltuintje aan het
provinciehuis 100 exemplaren van 29 bijensoorten aangetroffen.
Ook hier kwam de zeldzame en gespecialiseerde Lookmaskerbij voor. De soort is afhankelijk van
stuifmeel van look en komt dan nogal vaak voor in moestuinen en langs spoorwegen, in groeven, op
oude muren en dijken. De vindplaatsen betreffen steeds warme, droge en zonnige milieus.
Een aantal soorten die tijdens het onderzoek van Verboven werden gevonden, zoals de Ranonkelbij
en de Gehoornde metselbij, zijn fervente bewoners van bijenhotels. Dit doet vermoeden dat het
bijenhotel in deze zone in de nabije toekomst verder in gebruik zal genomen worden door deze
soorten. Volgens Peeters et al. (2012) foerageren Weidebij en Heggenrankbij vooral op doornige
struwelen. Ook Verboven trof de Gewone langhoornbij op deze plaats aan.
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Aanpassingen beheer
Voor het behoud van de combinatie van soorten is het belangrijk dat de plantensoorten van zowel
grazige situaties (Witte en Rode klaver, Madeliefje) en de soorten van eerder ruderale terreinen
(Bezemkruiskruid, kruisbloemigen) behouden blijven. Dit kan door enerzijds te zorgen voor een
verstoring van de bodem op regelmatige basis (om de paar jaar) van bepaalde delen en anderzijds
door het instellen van een gunstig maaibeheer. Een eenmalige, late maaibeurt (vanaf eind augustus,
begin september) is hier op zijn plaats. Beide beheermaatregelen kunnen naast elkaar toegepast
worden.
Voor de bovengronds nestelende soorten is het belangrijk dat voldoende dood hout behouden blijft.
Voor de rubicole soorten is het behoud van zonnig gelegen bramenkoepels en Vlierstruwelen
belangrijk.
Verder is het ook van groot belang om het beschutte karakter van deze site te bewaren. Door de
struiken- en bomengordel enerzijds en de situering van het provinciehuis anderzijds is deze site vrij
beschut voor wind. Bij het beheer dient dus rekening gehouden te worden met dit feit. Wanneer grote
‘gaten’ in de omliggende struik- en boomlaag gekapt worden, verdwijnt dit beschutte karakter
waarschijnlijk grotendeels.
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3.4.7.2 Vuntcomplex
Algemeen
Het Vuntcomplex is een eerder langwerpige strook tussen het spoorwegemplacement en de
Eénmeilaan/Kesseldallaan naar het noorden toe. Dit terrein heeft een eerder warm en ruderaal
karakter.
De voornaamste bloemplanten voor wilde bijen Akkerdistel, Gewone rolklaver, Wilde peen,
Slangenkruid, Witte honingklaver, toortsen, Schermhavikskruid, …
Op deze locatie komt naast wilde bijen ook andere zeldzame insecten voor, onder meer
Blauwvleugelsprinkhaan en Kaasjeskruiddikkopje. Periodiek wordt de successie hier teruggezet door
grootschalige werken of worden herbiciden gebruikt voor het vrijhouden van de sporen.
Er zijn plannen om deze zone te verkavelen. Door het dynamische en sterk opwarmend karakter is ze
echter van zeer groot belang voor enkele zeldzame soorten.

Figuur 45: Akkerdistel en Wilde peen op het Vuntcomplex
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Figuur 46: Kaasjeskruiddikkopje op het Vuntcomplex

Figuur 47: Toortsen, Wilde peen en Slangenkruid op het Vuntcomplex
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Figuur 48: Witte honingklaver en Schermhavikskruid op het Vuntcomplex

Figuur 49: Slangenkruid aan het Vuntcomplex

Belang voor wilde bijen
Op het Vuntcomplex werden 97 exemplaren van 40 bijensoorten aangetroffen (zie ook 6.2).
Heel wat bijzonderheden werden op het Vuntcomplex aangetroffen. Opvallend is het hoge aantal
specialisten. Zo hebben de Grote en Kleine wolbij een voorkeur voor het stuifmeel van
vlinderbloemigen
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De Grote zijdebij en Grijze zandbij zijn dan weer specialisten op wilgen. De Ranonkelbij verzamelt
stuifmeel van boterbloemen, terwijl Kleine roetbij, Biggenkruidgroefbij en tal van andere groefbijen
vaak op gele composieten worden waargenomen. De Reseda- en Rode maskerbij worden
respectievelijk op Wilde reseda/Wouw en op Zandblauwtje aangetroffen. De Slangenkruidbij tot slot
verzamelt uitsluitend stuifmeel van Slangenkruid als voedsel voor haar nakomelingen. De specifieke
waardplanten van deze soorten worden wel op meer plaatsen in de stad aangetroffen zonder de bij
terug te vinden, dus mogelijk speelt ook de aanwezigheid van nestgelegenheden of het snel
opwarmende karakter van deze locatie een rol in het voorkomen van deze bijzonder bijensoorten.
De Rode koekoekshommel en de Gewone viltbij zijn dan weer bijzondere parasitaire soorten. De
eerste is de specifieke koekoek op Steenhommel, terwijl de laatste op verschillende soorten zijdebijen
kan parasiteren. De Kalkgraslandwespbij is de specifieke parasiet op de Rimpelsnuit, een soort waar
nauwelijks waarnemingen van zijn in Vlaanderen. Zoals de naam al doet vermoeden komt deze soort
(althans in Nederland) hoofdzakelijk voor op kalkgraslanden.
Nog opvallend is het hoge aantal soorten maskerbijen. Met zes van de tien Leuvense soorten scoort
deze locatie zelfs het best over het hele projectgebied. De Bril- en de Gehoornde maskerbij zijn
typische soorten van warme, ruderale terreinen. Ze hebben geen voedselvoorkeur, maar worden vaak
op schermbloemigen aangetroffen. De Resedamaskerbij is dan weer wel een voedselspecialist, op
onder meer Wilde reseda en Wouw. De Rode maskerbij wordt vooral op Zandblauwtje teruggevonden.
Behalve deze laatste nestelen alle bovenstaande maskerbijen in holle stengels van bv Bijvoet en
braam of in kevervraatgangen in dood hout. De Rode maskerbij nestelt ondergronds in oude nesten
van andere bijen en wespen. Een mogelijke verklaring voor het hoge aantal soorten maskerbijen is de
aanwezigheid van veel schermbloemigen (met name Wilde peen), met een oppervlakkige
nectardiscus en goed te bereiken meeldraden. Dit is van groot belang aangezien maskerbijen
bijzonder kleine soorten zijn met een zeer korte tong.
De locatie heeft potenties voor nog veel meer zeldzame soorten. Zo kan onder meer de Driedoornige
metselbij verwacht worden. De soort heeft een combinatie van nestgelegenheden door overjaarse
toortsen en voedselplanten als Gewone rolklaver nodig, en deze lijken aanwezig te zijn. Ze lijkt verder
ook een warmteminnend karakter te hebben.
Aanpassingen beheer
Het Vuntcomplex dient eigenlijk best op dezelfde manier beheerd te worden zoals dat nu gebeurt.
Ruderale en ruigere stukken wisselen elkaar af. De stenige omgeving zorgt ervoor dat het er snel
opwarmt. Liggend dood hout biedt nestgelegenheden voor bovengronds nestelende soorten.
Overjaarse ruigten van planten met holle of merghoudende stengels zorgt voor nog meer
nestgelegenheden voor bovengronds nestelende soorten. Doordat in bepaalde zones de successie
jaarlijks teruggezet wordt door het besproeien van de vegetatie met herbiciden heerst hier een
interessante dynamiek. Uiteraard dienen voldoende grote zones onbesproeid te blijven zodat er
steeds voedsel beschikbaar is. Deze opmerking is uiteraard geen vrijgeleide voor het gebruik van
herbiciden. Ook door een regelmatige oppervlakkige mechanische verstoring van een deel van het
terrein kan de successie tegengehouden worden en wordt vermeden dat hier op korte tijd verbossing
met wilgen en berken optreedt. Deze verstoring mag de bodem niet teveel verstoren en dient tevens
gefaseerd plaats te vinden.
Er zijn plannen om deze zone te verkavelen. Door het dynamische en sterk opwarmend karakter is ze
echter van zeer groot belang voor enkele zeldzame soorten wilde bijen en andere insecten. Bij een
exploitatie van het terrein zullen deze verdwijnen.
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3.4.8 Andere locaties
3.4.8.1 Kruidtuinpark
Algemeen
Het Kruidtuinpark bestaat uit twee delen. Het gedeelte in de omgeving van de hoofdingang en de
plantenkassen bestaat uit kortgemaaide gazons afgezoomd met kleurrijke bloemborders. Deze
bestaan hoofdzakelijk uit uitheemse planten. In de gazons komen geen bloemplanten tot bloei.
Daarnaast is er ook een educatief gedeelte met plantenvakken van telkens ongeveer 1 m². Hierin
vinden we een schier eindeloze reeks in- en uitheemse plantensoorten. Ook keukenkruiden en
bepaalde groenten zijn hier terug te vinden. Bij al deze planten zijn infobordjes geplaatst. In de
naamgeving werden echter wel regelmatig fouten gemaakt. In de plantenvakken wordt stevig
geschoffeld om ongewenste kruiden te verwijderen. Dit maakt dat veel blote grond aanwezig is. Deze
dynamiek in de bodem zorgt voor veel potentiële nestgelegenheden voor bodembewonende soorten.
Verder is er ook nog een rotstuingedeelte, zijn er pergola’s en bevat het Kruidtuinpark ook vrij veel
bomen en struiken. Deze laatste zorgen ervoor dat bepaalde zones van dit park wat meer
beschaduwd zijn, terwijl anderen net zeer zonnig zijn.

Figuur 50: Kortgemaaide gazons en kleurrijke bloemborders in het Kruidtuinpark
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Figuur 51: Een plantenvak met Bosandoorn in het Kruidtuinpark

Figuur 52: Een klimhulp met Heggenrank in het Kruidtuinpark
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Figuur 53: Vrouwtje Koolzwarte zandbij in het Kruidtuinpark. Deze soort is zeer zeldzaam in Vlaanderen.

Figuur 54: De sierplant Erysimum linifolia in het Kruidtuinpark
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Figuur 55: Een dubbelbloemige cultivar van Ruig klokje in het Kruidtuinpark

Figuur 56: Inventief geschoren Wilde liguster in het Kruidtuinpark
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Figuur 57: Verfbrem en lupinen in het Kruidtuinpark
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Figuur 58: Verschillende kruisbloemigen in het Kruidtuinpark

Figuur 59: Insectenhotel in het Kruidtuinpark
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Belang voor wilde bijen
In de Kruidtuinpark werden niet minder dan 409 exemplaren van 46 soorten aangetroffen (zie ook
6.2). Ook hier is het hoge aantal exemplaren te verklaren doordat dubbeltellingen optraden. Dit terrein
werd immers bezocht tijdens verschillende excursies met verschillende deelnemers. Dit is een zeer
hoog soortenaantal, wat we niet verwacht hadden gezien het ‘weinig natuurlijk karakter’.
Daarenboven zijn er in het Kruidtuinpark heel wat zeldzaamheden aangetroffen. Tal van specialisten
én warmteminnende soorten werden er gevonden. Van 179 exemplaren werd het plantbezoek
genoteerd.
De specialisten Heggenrankbij, Wormkruidbij, Klimopbij, Resedamaskerbij, Grote en Kleine klokjesbij
waren allen aanwezig in het park, ondanks het feit dat soms slechts kleine populaties van hun
specifieke waardplant aanwezig waren. De laatste twee soorten zijn specialisten op diverse klokjes en
werden dan ook op Grasklokje, Kluwenklokje, Rapunzelklokje en zelfs op de dubbelbloemige cultivar
Ruig klokje ‘Bernice’ aangetroffen, maar er is geen zekerheid dat bij deze laatste waarneming ook
effectief nectar of stuifmeel verzameld werd. Het Vosje heeft een sterke voorkeur voor Ribes-soorten
en werd hier dan ook op aangetroffen. Grote wolbij en Lathyrusbij hebben respectievelijk een voorkeur
voor vlinder- en lipbloemigen enerzijds en vlinderbloemigen anderzijds. Vrouwtjes van de Gewone
slobkousbij werden op verschillende planten nectardrinkend aangetroffen. De soort is echter
afhankelijk van het stuifmeel van wederiksoorten en brengt haar larven waarschijnlijk groot met het
stuifmeel van Puntwederik. De Tronkenbij was een van de weinige specialisten op (gele) composieten
in het Kruidtuinpark. De soort werd onder meer op Geel duizendblad en Zeeuws knoopje gevonden.
De Distelbehangersbij wordt vooral, zoals zijn naam het al zegt, op distels aangetroffen. Ook de
waarneming van het exemplaar hier werd op een distel aangetroffen, namelijk de aangeplante
Wegdistel. De Kattenkruidbij tenslotte werd onder meer op Kattenkruid, maar ook op sieruien,
Meisjesogen en Slangenkruid aangetroffen.
Een speciale vermelding verdient ook nog de waarneming van een koppeltje Koolzwarte zandbij. Het
vrouwtje werd nectardrinkend op Meisjesogen aangetroffen en even later werd ook een mannetje
gevonden. Dit exemplaar bezocht Raket op zoek naar nectar. De soort is extreem zeldzaam in
Vlaanderen (en Nederland) en vooral bekend van grote populaties kruisbloemigen, waar de eerste
generatie op gespecialiseerd is, in dynamische riviersystemen zoals de Maasvallei. De soort heeft
volgens de Nederlandse literatuur geen zuiders karakter, maar komt in Vlaanderen toch enkel op
warme, beschutte plaatsen voor (Peeters et al., 2012 ; mond. med. Kobe Janssen). Aangezien in het
Kruidtuinpark een vrouwtje én een mannetje gevonden werden, lijkt het er dus op dat hier een
populatie gevestigd is, wat de waarneming nog specialer maakt.
In het Kruidtuinpark werden eigenlijk weinig zandbijen, groefbijen en wespbijen gevonden. In de
plantenvakken staan weinig (in het voorjaar) bloeiende composieten, wat hiervoor een mogelijke
verklaring is. We zouden verwachten dat er veel ondergronds nestelende soorten in de tuin aanwezig
zijn, gezien het hoge percentage kale bodem. Vermoedelijk is de zogenaamde ‘schoffeldruk’ hier toch
te hoog. Aan de andere kant valt het hoge aantal bovengronds nestelende soorten op. Dit heeft
mogelijk te maken met de aanwezigheid van veel gebouwen waar gaten, kieren en spleten als
nestplaatsen kunnen dienen. Toch waren er nauwelijks bezoekers in het bijenhotel dat in een uithoek
van het park staat.
Ook op deze locatie werden veel soorten maskerbijen aangetroffen. De Bril- en de Resedamaskerbij
zijn typische soorten van warme, ruderale terreinen. De eerste heeft geen voedselvoorkeur, maar
wordt vaak op schermbloemigen aangetroffen. De Resedamaskerbij is dan weer wel een
voedselspecialist, op onder meer Wilde reseda en Wouw. De Gestippelde maskerbij werd zelfs
nergens anders in Leuven aangetroffen. Van de Kleine tuinmaskerbij werden waarnemingen verricht
in het Kruidtuinpark en in een tuin in de Ridderstraat. Al deze soorten nestelen in holle stengels van bv
Bijvoet en braam of in kevervraatgangen in dood hout. Een mogelijke verklaring voor het hoge aantal
soorten maskerbijen is de aanwezigheid van veel kruisbloemigen en schermbloemigen, met een
oppervlakkige nectardiscus en goed te bereiken meeldraden. Dit is van groot belang aangezien
maskerbijen bijzonder kleine soorten zijn met een zeer korte tong. Door het groot aantal sieruien is
hier op termijn ook de Lookmaskerbij te verwachten.
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Deze locatie heeft een uniek karakter en dit wordt weerspiegeld in de aanwezigheid van heel wat
bijzondere soorten.
Aanpassingen beheer
Vooral de plantendiversiteit op deze locatie is indrukwekkend en dient zoveel mogelijk behouden te
blijven. Ook al is de situatie in het parkgedeelte met de plantenvakken bijzonder onnatuurlijk, toch
levert het blijkbaar voldoende voedselbronnen voor het onderhouden van heel wat populaties van
gespecialiseerde bijensoorten. Vooral plantensoorten uit volgende families zijn van groot belang voor
wilde bijen: kruisbloemigen, lipbloemigen, schermbloemigen, vlinderbloemigen en composieten.
Daarnaast is het behoud van de waardplanten van de aanwezige gespecialiseerde bijensoorten ook
van groot belang. Het gaat hier onder meer over Klimop, Heggenrank, wederik, diverse klokjes, Wouw
en Wilde reseda.
Het parkgedeelte met de gazons en de bloemborders levert dan weer heel wat minder voedsel op
voor wilde bijen en andere bloembezoekende insecten. Veel van de gebruikte planten hebben
bloemen met ingewikkelde structuren waardoor de nectardiscus en de helmknoppen en meeldraden
moeilijk bereikbaar zijn. Een aantal soorten of cultivars is zelfs dubbelbloemig. In deze planten
ontbreken alle geslachtelijke onderdelen zelfs en is helemaal geen sprake van nectar- of
stuifmeelbeschikbaarheid.
Om van belang te zijn voor wilde bijen en andere bloembezoekers dienen de gazons extensief
beheerd te worden. De borders zouden moeten gevuld worden met inheemse planten. Vermoedelijk is
dit echter niet mogelijk, aangezien deze acties niet echt passen bij het karakter van dit park.
Door minder diep te schoffelen in de plantenvakken zal vermoedelijk minder verstoring optreden voor
grondnestelende bijensoorten.
Het insectenhotel in het park zou een make-over moeten krijgen om effectief van belang te kunnen
zijn voor bovengronds nestelende bijensoorten. Meer info over geschikte bijenhotels is te vinden op
www.natuurpunt.be/wildebijen.
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3.4.8.2 Tussen Twee Waters
Algemeen
De beschrijving van deze locatie omhelst het recent (2014) omgevormde deel dat op de topografische
kaarten als ‘Tweewaters’ bestempeld is.
Op dit terrein nabij brouwerij Interbrew stonden vroeger enkele verlaten industrieterreinen. Hier was
een pionierssituatie aanwezig die verder tot een ruigte ontwikkelde, met onder andere Wilgenroosje,
Zwarte toorts, Fluitenkruid, Haagwinde, Look-zonder-Look, Gewone berenklauw, Witte honingklaver,
Grote kattenstaart, Koninginnekruid en diverse wikkesoorten. Op nattere plekken kwamen Riet,
Rietgras en Lisdodde voor (Verheyden, 2012).
Bij de herinrichting van het terrein bleef een grote open ruimte in het midden over, die grotendeels met
een bloemenmengsel van hoofdzakelijk éénjarigen werd ingezaaid. In 2014 werden hier de
ingezaaide Gele ganzenbloem, Korenbloem, Bolderik en Rode klaver geïdentificeerd. Verder werden
hier ook sporadisch soorten van (ruderale) ruigten zoals kamille, Boerenwormkruid, Wouw en Witte
honingklaver waargenomen. Dit betrof echter slechts relicten van de oorspronkelijke spontane
vegetatie.

Figuur 60: Het ingezaaide bloemenmengsel tijdens de zomerbloei
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Figuur 61: Witte honingklaver als restant van de ruderale vegetatie

Figuur 62: Het ingezaaide bloemenmengsel in september

Belang voor wilde bijen
Op dit terrein werden 337 exemplaren van 21 soorten aangetroffen (zie ook 6.2). Het hoge aantal
individuen is deels te verklaren doordat nogal wat waarnemingen door meerdere waarnemers
ingevoerd zijn. Op 22/06/2014 werd dit terrein immers bezocht tijdens een Aculea-excursie.
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Het gros van de waargenomen individuen werd aangetroffen op het ingezaaide bloemenmengsel. Het
ging hier echter vooral om eerder generalistische soorten zoals Honingbij, Steenhommel,
Aard/veldhommel die in groten getale op de éénjarigen en de Rode klaver terug te vinden waren.
Verder werd een kolonie Wormkruidbijen en Resedamaskerbijen op respectievelijk Boerenwormkruid
en Wouw aangetroffen. Beide soorten zijn typerend voor ruderale terreinen en bloemrijke ruigten.
Zowel de Gouden kegelbij als het gros van de Grasbijen en enkele andere soorten zoals Klimopbij en
Gewone maskerbij werden op Witte honingklaver aangetroffen. Ook de zeer zeldzame Gehoornde
maskerbij is op dit terrein gevonden. Deze laatste lijkt een typische soort van ruderale terreinen te zijn.
Zij werd op een bloeiende distel aangetroffen.
Tijdens het onderzoek van Verboven aan de KU Leuven werden in ‘Twee Waters’ 68 exemplaren van
22 bijensoorten aangetroffen.
Onder meer de gespecialiseerde Heggenrankbij, Ranonkelbij en Resedamaskerbij werden hier
aangetroffen. Verder vielen ook de waarnemingen van de Breedbandgroefbij en het hoge aantal
Ingesnoerde groefbijen op. Deze laatste soort wordt in Nederland vooral aangetroffen op verstoorde,
rommelige terreinen die ontstaan na de sloop van gebouwen (Peeters et al., 2012). Ook de
Resedamaskerbij is een soort van eerder ruderale terreinen. Nog volgens Peeters et al. (2012)
foerageren Weidebij en Heggenrankbij vooral op doornige struwelen. De Lookmaskerbij tot slot is
sterk afhankelijk van het stuifmeel van look. De soort komt dan nogal vaak voor in moestuinen en
langs spoorwegen, in groeven, op oude muren en dijken. De vindplaatsen betreffen steeds warme,
droge en zonnige milieus.
Aanpassingen beheer
Bij de aanleg van de nieuwe site op ‘Twee Waters’ werd vermoedelijk de ruderale vegetatie volledig
verwijderd. Voor een groot deel werd deze vervangen door een ingezaaid bloemenmengsel. Dit oogt
op het eerste zich heel bloemrijk en dus geschikt als voedselbron voor heel wat wilde bijen. Toch biedt
dit (artificiële) bloemenmengsel geen voedsel aan de specifieke (en zeldzame) bijensoorten die
afhankelijk zijn van de oorspronkelijke ruderale vegetatie. Heggenrankbij en Lookmaskerbij werden
alleszins niet meer teruggevonden. Resedamaskerbij werd wel nog aangetroffen. De Gehoornde
maskerbij lijkt dan wel niet afhankelijk van bepaalde ruderalen, ze is wel een kensoort van dit type
terreinen. Het is maar zeer de vraag of ze op deze locatie zal blijven voorkomen.
Het behoud van de oorspronkelijke vegetatie was dus cruciaal voor het behoud en de bescherming
van de bijzondere soorten die hier vroeger voorkwamen (en nu nog in de periferie voorkomen).
Mogelijk kan deze vegetatie opnieuw bekomen worden. Hiervoor dient het ingezaaide
bloemenmengsel wel opnieuw verwijderd te worden. Dit kan ook plaatselijk en dient niet overal
toegepast te worden. De inzaai van typische ruderale planten is met het oog op floravervalsing niet
aan te raden. Het is eigenlijk ook niet echt nodig om deze soorten in te zaaien aangezien zij vaak
vanzelf opduiken.
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3.4.8.3 Rondpunt station
Algemeen
Aan de voorzijde van het treinstation van Leuven, ter hoogte van de bushalten, bevind zich een
rondpunt dat zeer bloemrijk is en dus meteen de aandacht trok. Dit terrein staat in de volksmond
bekend onder de naam ‘De Patat’ omwille van zijn ellipsoïde vorm. Het wordt verschillende malen per
jaar volledig heringericht. Op dat moment worden alle aanwezige planten (soms nog tijdens de bloei)
verwijderd en komen er nieuwe in de plaats. De nadruk ligt hier sterk op uitheemse plantensoorten.

Figuur 63: Sieruien op het rondpunt
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Figuur 64: Groenarbeiders verwijderen de (nog half bloeiende) sieruien

Figuur 65: Het rondpunt enkele maanden later

Belang voor wilde bijen
Op dit terrein werden 5 exemplaren van 4 bijensoorten aangetroffen (zie ook 6.2).
Alle soorten werden op 22 mei 2014 op de sieruien aangetroffen. De Kattenkruidbij is een echte
cultuurvolger en verzamelde hoogstwaarschijnlijk enkel nectar op deze planten. Honingbij,
Boomhommel en Aard/Veldhommel behoren tot de meest algemene soorten in Vlaanderen. In de
maand augustus werden geen bijen aangetroffen op de nieuwe, aangeplante soorten.
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Ondanks de veelheid aan kleurrijke bloemen is de waarde van de vegetatie op dit rondpunt voor bijen
(en andere insecten) bijzonder laag, en wel om verschillende redenen. Eerst en vooral is er veel
verstoring van de bodem doordat hier verschillende malen per jaar een compleet nieuwe vegetatie
geplant wordt. Dit zorgt ervoor dat weinig tot geen bijen hier hun (ondergronds) nest zullen maken.
Verder zorgt de constante wisseling in bloeiplanten ervoor dat er over de jaren heen geen
populatieopbouw mogelijk is. Hierdoor kunnen eigenlijk alleen generalisten die even voorbij vliegen
profiteren van dit soort vegetaties. De omgeving van de treinstation is daarbij ook nog eens sterk
verstedelijkt en kent nauwelijks bloemrijke situaties. Tot slot zorgt de veelheid aan uitheemse soorten
er net voor dat heel wat inheemse wilde bijen hier geen populaties kunnen opbouwen.
Aanpassingen beheer
Ondanks de kleurrijke bloemenpracht is de waarde van deze beplanting voor (wilde) bijen bijzonder
laag. Door het veelvuldig vervangen van de vegetatie ontstaat teveel verstoring en is er ook geen
mogelijkheid voor wilde bijen om populaties op te bouwen. Daarnaast werd steevast voor uitheemse
plantensoorten gekozen die van minder groot belang zijn voor wilde bijen. Deze beplanting lijkt dus
vooral duur en inefficiënt te zijn, althans voor het aantrekken van bloembezoekende insecten.
De beplanting kan vervangen worden door een bloemborder met inheemse ruigtekruiden naar het
voorbeeld van het ecoplantsoen in het Antwerpse stadscentrum (ter hoogte van het Museum voor
Schone kunsten). Hier staat onder meer Grote wederik, Beemdooievaarsbek, Heelblaadjes, Grote
kattenstaart, Boerenwormkruid, Lange ereprijs, Koninginnekruid en Gewone agrimonie. Doordat hier
gekozen wordt om zo weinig mogelijk in te grijpen in de vegetatie en deze ook in de winter kan blijven
staan, kan dit ‘vuiler’ ogen. De nodige educatie en sensibilisatie kunnen dit verhelpen.

Wilde bijen in Leuven

87

3.4.8.4 Klimopmuur Klein begijnhof
Algemeen
Aan het eind van de wijk rond het Klein begijnhof is een bijzonder grote muur vol bloeiende klimop
aanwezig. Deze muur, en dus ook de klimopvegetatie, is echter bedreigd door de bouw van een groot
gebouwencomplex aan de andere zijde van de muur. De aannemer wil de muur slopen.

Figuur 66: Dé Klimopmuur van Leuven staat in het Klein begijnhof

Belang voor wilde bijen
De enige waarneming van een wilde bij op deze muur is er een van een Klimopbij in 2011 (zie ook
6.2). De soort werd in 2013 en 2014, ondanks gericht zoeken, niet aangetroffen. Op verschillende
andere locaties met klimop in de onmiddellijke omgeving (onder andere in het Klein begijnhof zelf)
werden tijdens deze periode wel Klimopbijen gevonden. Tijdens dit onderzoek werden wel
verschillende bloembezoekende wespen aangetroffen. Verwacht wordt dat de klimopvegetatie ook
van belang is voor onder andere Honingbij. Ook Boomblauwtje en Atalanta werd hier veelvuldig
waargenomen. Tot slot werden hier verschillende zeer zeldzame dwergkapoentjes en nepkapoentjes
die specifiek gebonden zijn aan Klimop aangetroffen (excursie 1/09/2013 Johan Bogaert). De
klimopmuur is tevens van belang voor tal van broedende vogels.
De enorme oppervlakte aan bloeiende klimopranken is uniek in Leuven. Deze muur is ook ideaal
zuidgericht georiënteerd en vangt dus veel zon. De beschutte ligging zorgt tevens voor een bijzonder
microklimaat.
Aanpassingen beheer
Vanuit cultuurhistorisch, esthetisch en ecologisch standpunt lijkt het nodig om deze klimopvegetatie te
behouden.
Bepaalde delen lijken al af het sterven, mogelijk wordt dit veroorzaakt door beschadiging van de
wortels?
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3.4.8.5 Handbooghof
Algemeen
Het Handbooghof heeft op het eerste zicht geen echt bijzondere vegetatie voor wilde bijen of andere
bloembezoekende insecten. Het is een sluiproute voor voetgangers en fietsers en ligt naast de Dijle.
De vegetatie langs de Dijle wordt grotendeels gemaaid.
In de schaduw van de toren van de vroegere stadsomwalling is een enorme populatie Bosandoorn
aanwezig, grotendeels achter een schutting. Deze schutting is hier aanwezig vanwege
restauratiewerken aan de toren. Door de schaduwrijke en licht vochtige omgeving groeit Bosandoorn,
van nature een halfschaduwplant, hier in optimale omstandigheden.

Figuur 67: De oevervegetatie langs de Dijle ter hoogte van het Handbooghof
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Figuur 68: Grote groeiplaats van Bosandoorn aan de oude stadswallen

Belang voor wilde bijen
Op dit terrein werden 19 exemplaren van 5 soorten aangetroffen (zie ook 6.2). Een deel van de
waarnemingen werden verschillende malen ingevoerd door vrijwilligers tijdens de excursie op
22/06/2014. Dit is ook meteen het enige moment dat deze locatie bezocht werd.
Vooral de grote populatie Bosandoorn bleek van groot belang te zijn voor het voorkomen van wilde
bijen. Zowel de generalist en zeer algemene Akkerhommel als specialisten zoals Grote wolbij en
Andoornbij werden hierop aangetroffen. Deze eerste is polylectisch, maar heeft toch een sterke
voorkeur voor onder andere lipbloemigen, terwijl de laatste een gespecialiseerd bloembezoek kent. Zij
verzamelt immers alleen stuifmeel van verschillende soorten andoorns. Deze soort knaagt haar
nesten zelfstandig in dood hout uit. Dit is de enige locatie in Leuven waar deze zeldzame soort
aangetroffen werd, ondanks gericht zoeken op verschillende andere groeiplaatsen met (Bos)andoorn.
Tijdens het onderzoek van Verboven aan de KU Leuven werden in het Handbooghof 13 exemplaren
van 9 soorten aangetroffen. Vooral de algemenere Gewone smaragdgroefbij, Honingbij en
Akkerhommel werden toen aangetroffen. Verder werd ook melding gemaakt van de Gewone
sachembij, Halfglanzende groefbij en de parasitaire Signaalwespbij. De eerste soort nestelt graag in
steilkanten en bezoekt vooral lipbloemigen in het voorjaar. De soort werd tijdens ons onderzoek nog
op enkele andere plaatsen aangetroffen. Van de Halfglanzende groefbij werd tijdens ons onderzoek
slechts 1 exemplaar aangetroffen in Leuven, namelijk in het Klein begijnhof. De laatste soort, de
specifieke parasiet van het Vosje, werd tijdens ons onderzoek zelfs helemaal niet aangetroffen in
Leuven.
Aanpassingen beheer
Zowel de oevervegetatie langs de Dijle als de vegetatie onderaan de oude stadswallen dienen zoveel
mogelijk behouden te worden en zo beheerd te worden dat ze tot bloei kunnen komen. Bij
restauratiewerken aan de muren dient zoveel mogelijk een kalkrijk voegsel gebruikt te worden. Dit
biedt kansen voor bovengronds nestelende soorten wilde bijen.
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3.4.8.6 Berm Vaart
Algemeen
Een klein gedeelte van de Vaart Leuven-Mechelen, ter hoogte van de Redersstraat, werd in de zomer
van 2014 onderzocht.
De belangrijkste bloeiplanten voor bijen zijn Boerenwormkruid, Gewone rolklaver, Gewoon
duizendblad, havikskruid, Jakobskruiskruid, klaproos, Moerasandoorn en Haagwinde.
De vegetatie langs de Vaart leek hier niet gemaaid te worden of maximaal een eenmalige, late
maaibeurt te krijgen. Deze berm lag net naast een veelgebruikt trottoir en fietspad en langs een
drukke invalsweg voor automobilisten in de stad.

Figuur 69: Vogelwikke, Boerenwormkruid en Haagwinde in de berm van de Vaart

Belang voor wilde bijen
Op deze locatie werden 37 exemplaren van 11 bijensoorten aangetroffen (zie ook 6.2).
De soorten die hier aangetroffen werden waren vrij gelijkaardig aan die op het nabijgelegen
Artoisplein. Ook hier werden vooral specialisten van gele composieten aangetroffen.
De ruigtesoort Wormkruidbij werd uitsluitend op Boerenwormkruid aangetroffen, terwijl de andere
specialisten, zoals Pluimvoetbij, Grote en Kleine roetbij en Tronkenbij vooral op havikskruiden werden
teruggevonden.
Deze locatie kan mogelijk fungeren als buffer voor de specialisten op gele composieten van het
Artoisplein in perioden dat de volledige vegetatie hier gemaaid wordt.
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Aanpassingen beheer
Het lijkt er op het eerste zicht op dat deze berm al vrij bijenvriendelijk beheerd wordt. De voornaamste
bloeiplanten krijgen de kans om tot bloei te komen. De berm is dus, ondanks het feit dat hij vrij smal is
en net naast een drukke invalsweg ligt, een belangrijke foerageerplaats voor heel wat
bloembezoekende insecten. Toch is er wat meer aan de hand. De berm is in beheer bij Waterwegen
en Zeekanalen. De eerste meter van de berm wordt regelmatig gemaaid (fungeert als
veiligheidszone), terwijl de strook ernaast minder vaak maar toch ook nog 2 keer per jaar gemaaid
wordt. Het gefaseerd laten overstaan van de vegetatie in stroken is sowieso een verbetering.
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3.5 Conclusies beheer
Deze conclusies komen voort uit ons onderzoek in Leuven, maar zijn ook bruikbaar voor andere
steden.
Bovenstaande besprekingen beperkten zich telkens tot één specifieke locatie. De verschillende
parken, tuinen en andere stukken openbaar groen staan uiteraard niet los van elkaar, maar liggen
vaak op een korte afstand van elkaar. Bijen kunnen op de ene plek nestelen en enkele honderden
meters verderop op hun specifieke waardplant foerageren. Belangrijk is dan ook om het grotere
plaatje in het achterhoofd te houden. Een geïntegreerde aanpak is nodig voor het behoud van de
rijkdom aan wilde bijen in de stad. In zo’n visie op landschapsschaal (de stad als geheel) is het
belangrijk om in het oog te houden dat alle vegetatietypes netto behouden blijven en kansen krijgen in
de stadsdynamiek. We verwachten dat de wilde bijensoorten uit de stad voldoende mobiel zijn om
nieuwe plaatsen te koloniseren die zich in het juiste successiestadium (ruderale pioniersvegetatie,
grasland, ruigte, struikgewas,…) bevinden. Een voorbeeld hiervan is de situatie van de Klimopbij. Bij
het verdwijnen van bloeiende Klimop in grote delen van de stad komt deze soort in gevaar. De stad
moet een netwerk zijn van muren en klimopplanten van verschillende leeftijden. Klimop op nieuw
locaties blijven aanplanten is dus de boodschap om dit netwerk te onderhouden. Daarnaast is ook de
waarde van enkele oudere (klimop)elementen niet te onderschatten. Een tweede voorbeeld is dat van
de ruderale vegetaties. Deze verschijnen in principe vrij snel in stedelijk gebied na grondwerken en in
een stenige omgeving. De ontwikkeling tot een soortenrijke ruderale vegetatie kan echter enkele jaren
op zich laten wachten. Het is dan ook belangrijk om deze vegetaties, en hun bijhorende bijensoorten,
de tijd te geven om zich te ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk om deze vegetaties voldoende
ruimte te geven. Wanneer alle ruderale vegetaties uit de stad verdwijnen, verdwijnen tevens enkele
gespecialiseerde bijensoorten.
De tweede beheerconclusie hangt samen met bovenstaande opmerking. Waardevolle vegetaties en
mogelijke nestplaatsen dienen tijdig herkend en erkend te worden. Vooral ruderale vegetaties en
ruigtes staan in het Leuvense (en in stedelijke gebieden in het algemeen) sterk onder druk.
Braakliggende terreinen waar een spontane begroeiing opschiet worden vaak als ‘vuil’ en ‘slordig’
beschouwd, zowel door burgers als door de stadsdiensten. Deze terreinen worden dan ook meestal
vrij snel ‘opgeruimd’. Zij zijn nochtans een belangrijk onderdeel van de natuurlijke vegetaties én
dienen te allen tijde een plek te krijgen in het openbaar groen. Daarvoor is dus een
mentaliteitswijziging nodig op de verschillende niveaus. In het kader van bijenvriendelijk beheer
worden ze soms ingezaaid met een bloemenmengsel. Dit dient zoveel mogelijk vermeden te worden.
Ruderale vegetaties kennen heel wat specifieke plantensoorten die niet in een standaard
bloemenmengsel zitten. Verschillende van deze plantensoorten zijn de unieke voedselbron voor één
of meerdere soorten wilde bijen. Ook gazons of graslanden zijn vaak bloemrijker of interessanter dan
op het eerste zicht gedacht wordt.
Het inzaaien van bloemenmengsels dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Vaak is de
oorspronkelijke vegetatie reeds interessant (bv stukken op Remyvest, Ruelensvest, Twee waters) of
heeft ze goeie potenties. Bloemenmengsels, zeker die met eenjarigen, zijn duur én arbeidsintensief
(jaarlijkse grondbewerking en inzaai). Daarnaast ontstaat vaak een ecologische val, wanneer op een
bepaalde locatie enkele jaren lang een bloemenmengsel te vinden is dat daarna abrupt verdwijnt. Het
inzaaien van bloemenmengsels is eventueel wel te overwegen op locaties die ongeschikt zijn voor
bijen of net omgezet zijn. Dit dient dan ook gezien te worden als een tijdelijke situatie, van waaruit
men naar een natuurlijke, bijenvriendelijke situatie dient te streven. Enkel inheemse plantensoorten
zouden hiervoor gebruikt mogen worden. Uitheemse planten, cultivars en dubbelbloemige soorten zijn
minder interessant voor wilde bijen.
Daarnaast is er heel wat te winnen door het omzetten van intensief beheerde gazons tot bloemrijke,
extensief beheerde hooilanden. Zeker op plaatsen waar de recreatiedruk wat lager is zal deze actie
positieve resultaten opleveren. De onderhoudskost daalt hierbij ook. Eventueel is het opbrengen van
bloemrijk maaisel van andere locaties binnen de stad (inoculeren) te overwegen. Zo zal de omzetting
tot bloemrijke, natuurlijke hooilanden versneld worden.
Ook mantel-zoomvegetaties ontbreken vaak in de stad. Deze vormen de natuurlijke overgang van
graslandvegetaties naar bos. In heel wat parken zijn aanplantingen voorzien, doch deze worden vaak
zo sterk gesnoeid dat ze van weinig belang voor bijen zijn. De aanleg van extensief beheerde, ruigere
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zones tussen gazons of hooilanden en aanplantingen, struiken of de bosrand is dan ook belangrijk.
Voor de aanleg van struiken of zogenaamde ‘mantels’ zijn inheemse, bijenvriendelijke struiken en
kleine bomen zoals Veldesdoorn, Rode en Gele kornoelje, Sleedoorn, Eenstijlige meidoorn, Wilde
liguster, … te verkiezen.
Tot slot is het ook zeer belangrijk dat burgers betrokken worden bij het beheer. Een belangrijke
methode om het gevoerde beheer te onderbouwen is een open en (inhoudelijk) correcte
communicatie. Op enkele plaatsen in het Leuvense stadscentrum zijn de eerste stappen hiervoor
reeds gezet. Toch zijn er ook voorbeelden te vinden waar de juiste boodschap (extensief maaibeheer)
bij de verkeerde actie (inzaai uitheem bloemenmengsel) geplaatst werd.
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3.6 Discussie
Een aantal soorten zijn nog te verwachten in de Leuvense binnenstad. Bij de bespreking van de
verschillende locaties werd hier dieper op ingegaan (zie 3.4). Een aantal van de soorten die in deze
beschrijvingen vermeld werden zijn ook effectief aangetroffen in het Leuvense tijdens het onderzoek
van Verboven (2014). De soortenlijsten van beide projecten is in bijlage 6.4 weergegeven.
In het onderzoek van Verboven werden ook groendomeinen buiten het stadscentrum van Leuven
bekeken (onder meer de Abdij van het Park). Daarnaast werden tijdens dat onderzoek geen gegevens
over het plantbezoek genoteerd. Het gros van de waarnemingen werd verricht door te slepen in de
vegetatie.
De meest opvallende verschillen tussen beide soortenlijsten zijn dat tijdens ons onderzoek minder
groefbijen en meer maskerbijen zijn waargenomen. Veel groefbijensoorten zijn vrij klein. Zij
verschuilen zich vaak diep in de vegetatie en zijn daarom moeilijker waar te nemen wanneer gericht
gezocht wordt naar wilde bijen. Wanneer gesleept wordt in de vegetatie worden deze soorten wel
gevonden. Het grotere aantal maskerbijen is waarschijnlijk te verklaren doordat meer op ruderale
plaatsen (zoals het Vunt-complex) en in het Kruidtuinpark geïnventariseerd werd.
Met een gezamenlijke soortenlijst van 140 soorten (soortscomplexen inclusief) scoort het Leuvense
vrij hoog. Hiermee lijkt de kennisachterstand hier grotendeels weggewerkt. Toch is het belangrijk om
de situatie in de Leuvense binnenstad (en ook daarbuiten) goed op te volgen. Alleen zo kan het
beheer tijdig bijgestuurd worden.
Een recent onderzoek in de Antwerpse binnenstad (Koch, 2014) leverde 130 exemplaren en 28
soorten wilde bijen op. Tijdens dit onderzoek werd gebruik gemaakt van pantraps gedurende de
zomer en het najaar van 2013 en de lente van 2014. Na extrapolatie werd de soortenrijkdom verhoogd
tot 35. De genera groefbijen en hommels waren samen goed voor 82% van het totale aantal
individuen. Koch concludeerde dat beide groepen minder last leken te ondervinden van verstedelijking
dan andere genera. Verder werden vooral polylectische en bodembewonende soorten gevonden.
Koch verklaarde het hoge aantal bodembewonende soorten doordat de vangsten gedaan werden op
locaties met een hoog percentage open bodem. Daarnaast kunnen de resultaten mogelijk ook
verklaard worden door de gebruikte methodiek. Bepaalde genera, zoals de bodembewonende
groefbijen, worden immers vaker aangetrokken door deze vallen. Onze inschatting is dat de totale
soortenrijkdom aan wilde bijen in de Antwerpse binnenstad heel wat hoger ligt dan de veronderstelde
35 soorten. Vermoedelijk gaat het zelfs over 120-150 soorten. Verder onderzoek, met handvangsten,
kleurvallen én slepen, zal dit moeten uitmaken.
Ook in de Gentse binnenstad werd enkele jaren geleden onderzoek gevoerd naar het voorkomen van
wilde bijen (D’Haeseleer, 2009). Toen werden 38 bijensoorten en 460 individuen waargenomen. Het
aantal specialisten, soorten met een oligolectische of beperkt polylectische levenswijze, was
beduidend lager tijdens het onderzoek in Gent (26%) dan tijdens het onderzoek in Leuven (41%) of
dan het landelijke, Nederlandse, gemiddelde (46%). Dit is mogelijk te verklaren doordat tijdens het
voorliggend onderzoek gericht gezocht werd op verschillende planten en zo specialisten eerder
aangetroffen kunnen worden. Tijdens het Gentse onderzoek werd een vrij hoog percentage
bovengronds nestelende soorten aangetroffen (45%), terwijl het landelijke, Nederlandse, gemiddelde
slechts 19% bedraagt. Hieruit blijkt toch een sterke verschuiving richting bovengronds nestelende
soorten. Uiteraard dient ook deze conclusie met een korrel zout genomen te worden, aangezien het
onderzoek in Gent slechts een beperkt aantal soorten aantrof. Door uitgebreid onderzoek door
amateurs in de voorbije jaren werd de Gentse soortenlijst verder aangevuld met losse waarnemingen,
wat voor het stadscentrum alleen al resulteerde in een indrukwekkende lijst van minstens 91
bijensoorten.
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4 Resultaat van draagvlakverbreding
Een van de doelstellingen van het project was om ook de Leuvense burgers te betrekken bij het
project. Dit zou gebeuren door een combinatie van laagdrempelige soortenfiches en infoborden.
Binnen het project was ook ruimte gepland voor de aanmaak van educatief materiaal in de vorm van
teksten en infoborden die ruim volgende onderwerpen aan bod laten komen: de wereld van de wilde
bijen, herkenning van enkele soorten, mogelijke (tuin)acties voor bijen en de bijenproblematiek in het
algemeen.
Noot: deze actie werd oorspronkelijk in de projectaanvraag opgenomen, maar werd
uiteindelijk niet uitgevoerd. Het informeren van burgers kan best gebeuren met een gedegen
onderbouwing en die was er nog niet bij aanvang van het project (door het ontbreken van
kennis over de Leuvense stand van zaken). Nu de resultaten bekend zijn zal van daaruit
gewerkt worden aan een gerichte communicatie naar de geïnteresseerde burger, in
samenwerking met de verschillende relevante stadsdiensten.
De lokale groep vrijwilligers werd ondersteund met de aankoop van materiaal, determinatiemomenten
en de organisatie van verschillende excursies.
Daarnaast werd ook het bredere (bijen)publiek bereikt door verschillende excursies open te stellen
voor het brede publiek. Hier kwamen vrijwilligers van over heel Vlaanderen op meehelpen.
In de loop van november en december 2014 vonden overlegmomenten met de Leuvense milieu- en
groendienst plaats.
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6 Bijlagen
6.1 Bijlage 1: Ligging locaties
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6.2 Bijlage 2: Totale soortenlijst
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6.3 Bijlage 3: Kenmerken waargenomen soorten
Wetenschappelijkenaam
Andrenabicolor
Andrenacarantonica
Andrenachrysosceles
Andrenacineraria
Andrenaclarkella
Andrenadorsata
Andrenaflavipes
Andrenaflorea
Andrenafulva
Andrenafulvago
Andrenagravida
Andrenahaemorrhoa
Andrenalathyri
Andrenamitis
Andrenanitida
Andrenapilipes
Andrenaproxima
Andrenapusilla
Andrenasubopaca
Andrenavaga
Andrenawilkella
Anthidiummanicatum
Anthidiumpunctatum
Anthophorafurcata
Anthophoraplumipes
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Naam
TweekleurigeZandbij
Meidoornzandbij
Goudpootzandbij
Asbij
ZwartͲrossezandbij
Wimperflankzandbij
Grasbij
Heggenrankbij
Vosje
TexelseZandbij
Weidebij
Roodgatje
Wikkebij
Lichtewilgenzandbij
Viltvlekzandbij
KoolzwarteZandbij
Fluitenkruidbij
Breedbanddwergzandbij
Witkopdwergzandbij
GrijzeZandbij
Geelstaartklaverzandbij
GroteWolbij
Kleinewolbij
Andoornbij
GewoneSachembij




































Grens
NL
N
G
G
G
G
N
N
N
G
G
G
G
G
N
G
G
G
?
G
G
G
G
N
G
G

Nestwijze
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
eh
e
h
e

Parasiet
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
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Specialist
poly
poly
poly
poly
oligo
poly
poly
oligo
poly
oligo
poly
poly
oligo
oligo
poly
polyb
oligo
poly
poly
oligo
oligo
polyb
polyb
polyb
poly

RodeLijstͲstatus(NL)
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
BE
BE
TNB
TNB
TNB
TNB
BE
TNB
BE
TNB
TNB
KW
TNB
KW
KW
TNB

Wetenschappelijkenaam
Anthophoraquadrimaculata
Apismellifera
Bombushortorum
Bombushypnorum
Bombuslapidarius
Bombusmagnus
Bombuspascuorum
Bombuspratorum
Bombusrupestris
Bombussylvestris
Bombusterrestris
Bombusterrestris/lucorum
Bombusvestalis
Ceratinacyanea
Chalicodomaericetorum
Chelostomacampanularum
Chelostomaflorisomne
Chelostomarapunculi
Coelioxysaurolimbata
Coelioxysinermis
Colletescunicularius
Colletesdaviesanus
Colleteshederae
Dasypodahirtipes
Epeolusvariegatus
Euceralongicornis
Halictusrubicundus
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Naam
Kattenkruidbij
Honingbij
Tuinhommel
Boomhommel
Steenhommel
Groteveldhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Rodekoekoekshommel
VierkleurigeKoekoekshommel
Aardhommel
Aard/Veldhommel
Grotekoekoekshommel
BlauweErtsbij
Lathyrusbij
KleineKlokjesbij
Ranonkelbij
GroteKlokjesbij
GoudenKegelbij
Gewonekegelbij
GroteZijdebij
Wormkruidbij
Klimopbij
Pluimvoetbij
Gewoneviltbij
Gewonelanghoornbij
RoodpotigeGroefbij






































Grens
NL
N
nvt
G
W
G
G
G
G
G
G
G
G
G
N
G
G
G
N
N
G
G
G
N
G
N
G
G

Nestwijze
e
nvt
eh
h
eh
e
eh
eh
eh
eh
eh
eh
eh
h
h
h
h
h
h
h
e
e
e
e
e
e
e

Parasiet
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
ja
ja
neen
neen
ja
neen
neen
neen
neen
neen
ja
ja
neen
neen
neen
neen
ja
neen
neen
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Specialist
poly
nvt
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
oligo
oligo
oligo
poly
poly
polyb
oligo
oligo
oligo
poly
oligo
poly

RodeLijstͲstatus(NL)
KW
nvt
TNB
TNB
TNB
BE
TNB
TNB
BE
TNB
TNB
nvt
TNB
TNB
KW
KW
KW
TNB
EB
BE
TNB
TNB
OG
TNB
TNB
BE
TNB

Wetenschappelijkenaam
Halictusscabiosae
Halictustumulorum
Heriadestruncorum
Hoplitisadunca
Hoplitisleucomelana
Hylaeusannularisnecannularis
Hylaeusbrevicornis
Hylaeusclypearis
Hylaeuscommunis
Hylaeusconfusus
Hylaeuscornutus
Hylaeushyalinatus
Hylaeuspictipes
Hylaeussignatus
Hylaeusvariegatus
Lasioglossumalbipes
Lasioglossumcalceatum
Lasioglossumcalceatum/albipes
Lasioglossumlaticeps
Lasioglossumleucozonium
Lasioglossummorio
Lasioglossumnitidulum
Lasioglossumpauxillum
Lasioglossumsemilucens
Lasioglossumsexnotatum
Lasioglossumsexstrigatum
Lasioglossumvillosulum
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Naam
Breedbandgroefbij
Parkbronsgroefbij
Tronkenbij
Slangenkruidbij
Zwartgespoordehoutmetselbij
Brilmaskerbij
Kortsprietmaskerbij
GestippeldeMaskerbij
GewoneMaskerbij
Poldermaskerbij
Gehoorndemaskerbij
Tuinmaskerbij
KleineTuinmaskerbij
Resedamaskerbij
Rodemaskerbij
BerijpteGeurgroefbij
GewoneGeurgroefbij
Gewone/Berijptegeurgroefbij
Breedkaakgroefbij
MatteBandgroefbij
Langkopsmaragdgroefbij
GlimmendeSmaragdgroefbij
Kleigroefbij
Halfglanzendegroefbij
ZesvlekkigeGroefbij
Gewonefranjegroefbij
Biggenkruidgroefbij




































Grens
NL
N
G
G
N
G
G
G
N
G
G
N
G
G
N
N
G
G
G
N
G
G
N
N
G
N
N
G

Nestwijze
e
e
h
h
h
h
h
h
eh
h
eh
eh
eh
h
e
e
e
e
eh
e
eh
e
e
e
e
e
e

Parasiet
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
neen
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Specialist
poly
poly
oligo
oligo
poly
poly
poly
polyb
poly
poly
poly
poly
poly
poly
polyb
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly

RodeLijstͲstatus(NL)
GE
TNB
TNB
BE
TNB
TNB
TNB
BE
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
EB
TNB
TNB
nvt
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
KW
TNB
TNB

Wetenschappelijkenaam
Macropiseuropaea
Megachilecentuncularis
Megachilelapponica
Megachileligniseca
Megachilewillughbiella
Melittaleporina
Nomadabifasciata
Nomadaconjungens
Nomadafabriciana
Nomadaflava
Nomadaflavoguttata
Nomadafucata
Nomadafulvicornis
Nomadagoodeniana
Nomadagoodeniana/succincta
Nomadalathburiana
Nomadamarshamella
Nomadapanzeri
Nomadapiccioliana
Nomadaruficornis
Nomadasheppardana
Nomadasuccincta
Nomadazonata
Osmiabicornis
Osmiacaerulescens
Osmiacornuta
Osmialeaiana
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Naam
GewoneSlobkousbij
Tuinbladsnijder
Lapsebehangersbij
Distelbehangersbij
GroteBladsnijder
Klaverdikpoot
Bontewespbij
Langsprietwespbij
RoodzwarteDubbeltand
GewoneWespbij
GewoneKleineWespbij
Kortsprietwespbij
Roodsprietwespbij
Smalbandwespbij
Smalband/Geelzwartewespbij
RoodharigeWespbij
Donkerewespbij
Sierlijkewespbij
Kalkgraslandwespbij
GewoneDubbeltand
Geeltipje
GeelzwarteWespbij
VariabeleWespbij
RosseMetselbij
BlauweMetselbij
GehoorndeMetselbij
Kauwendemetselbij




































Grens
NL
G
G
G
Z?
G
G
N
N
G
G
G
N
G
G
N/G
G
G
G
N
G
N
N
N
G
G
N
G

Nestwijze
e
eh
h
h
eh
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
h
eh
eh
h

Parasiet
neen
neen
neen
neen
neen
neen
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
neen
neen
neen
neen
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Specialist
oligo
poly
polyb
polyb
polyb
oligo
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
poly
polyb
poly
oligo

RodeLijstͲstatus(NL)
TNB
KW
TNB
BE
TNB
KW
KW
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
BE
KW
nvt
KW
TNB
TNB
VN
TNB
TNB
TNB
GE
TNB
KW
KW
BE

Wetenschappelijkenaam
Panurgusbanksianus
Panurguscalcaratus
Sphecodesalbilabris
Sphecodesephippius
Sphecodesgeoffrellus
Sphecodesmonilicornis
Xylocopaviolacea

Naam
Groteroetbij
KleineRoetbij
GroteBloedbij
Bosbloedbij
Glanzendedwergbloedbij
Dikkopbloedbij
BlauwzwarteHoutbij








Grens
NL
N
G
N
G
G
G
N

Nestwijze
e
e
e
e
e
e
h

Parasiet
neen
neen
ja
ja
ja
ja
neen

Specialist
oligo
oligo
poly
poly
poly
poly
poly

RodeLijstͲstatus(NL)
TNB
TNB
TNB
KW
TNB
TNB
KW

Verklaring gebruikte termen:
Grens NL:
N: de noordgrens van het areaal loopt door Nederland
W: de westgrens van het areaal loopt door Nederland
G: de soort kent geen areaalgrens ter hoogte van Nederland
Z?: de soort kent vermoedelijk haar zuidgrens ter hoogte van Nederalnd
?: situatie onbekend
Nvt: niet van toepassing
Nestwijze:
E: endogeïsch, ondergronds nestelend
H: hypergeïsch, bovengronds nestelend
Eh: zowel boven- als ondergronds nestelend
Nvt: niet van toepassing
Parasiet:
Neen: de soort is geen zogenaamde koekoeksbij/-hommel en kent dus geen parasitaire levenswijze
Ja: de soort is een zogenaamde koekoeksbij/-hommel en kent een parasitaire levenswijze
Specialist:
Poly: polylectische levenswijze (veel plantensoorten bezoekend uit veel families)
Poly b: de soort heeft een beperkt polylectische levenswijze (kent theoretische geen specialisatie, maar heeft wel een sterke voorkeur)
Oligo: oligolectische levenswijze (weinig plantensoorten bezoekend behorende tot een paar families, de bezochten plantensoorten- en geslachten liggen vast
of de bezochte plantensoort en –geslacht ligt vast)
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Rode Lijst status Nederland (gebaseerd op Peeters & Reemer, 2003):
VN: verdwenen
EB: Ernstig bedreigd
BE: Bedreigd
KW: Kwetsbaar
GE: Gevoelig
TNB: Thans niet bedreigd
OG: Onvoldoende gegevens
Nvt: niet van toepassing
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6.4 Bijlage 4: Vergelijking met soortenlijst wilde bijen onderzoek
Verboven 2014
Wetenschappelijke naam

Onderzoek Verboven

Onderzoek Natuurpunt Studie

Andrena angustior

x

Andrena bicolor

x

x

Andrena carantonica

x

x

Andrena chrysosceles

x

x

Andrena cineraria

x

Andrena clarkella

x

Andrena dorsata

x

x

Andrena flavipes

x

x

Andrena florea

x

x

Andrena fulva

x

Andrena fulvago

x

Andrena gravida

x

x

Andrena haemorrhoa

x

x

Andrena humilis

x

Andrena labiata

x
x

Andrena lathyri
Andrena minutula/subopaca

x
x

Andrena mitis
Andrena nigroaenea

x

Andrena nitida

x

x

Andrena pilipes

x

Andrena proxima

x

Andrena pusilla

x

Andrena subopaca

x

Andrena tibialis

x

Andrena vaga

x

x
x

Andrena wilkella
Anthidiellum strigatum

x

Anthidium manicatum

x

x
x

Anthidium punctatum

x

Anthophora furcata
Anthophora plumipes

x

x

Anthophora quadrimaculata

x

x

Apis mellifera

x

x

Bombus hortorum

x

x

Bombus hypnorum

x

x

Bombus lapidarius

x

x
x

Bombus magnus
Bombus pascuorum

x

x

Bombus pratorum

x

x

Bombus rupestris
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Wetenschappelijke naam

Onderzoek Verboven

Onderzoek Natuurpunt Studie

Bombus sylvestris

x

Bombus terrestris

x

Bombus terrestris/lucorum

x

x

Bombus vestalis

x

x
x

Ceratina cyanea
Chalicodoma ericetorum

x

x

Chelostoma campanularum

x

x

Chelostoma florisomne

x

x

Chelostoma rapunculi

x

x
x

Coelioxys aurolimbata
Coelioxys inermis

x

x

Colletes cunicularius

x

x

Colletes daviesanus

x

x

Colletes hederae

x

x

Colletes similis

x

Dasypoda hirtipes

x

x
x

Epeolus variegatus
Eucera longicornis

x

x

Halictus rubicundus

x

x

Halictus scabiosae

x

x

Halictus tumulorum

x

x

Heriades truncorum

x

x
x

Hoplitis adunca
Hoplitis leucomelana

x

x

Hylaeus annularis nec annularis

x

x

Hylaeus brevicornis

x

Hylaeus clypearis

x

Hylaeus communis

x

x

Hylaeus confusus

x

x
x

Hylaeus cornutus
Hylaeus gredleri

x

Hylaeus hyalinatus

x

Hylaeus punctulatissimus

x
x

Hylaeus pictipes
x

Hylaeus signatus

x

Hylaeus variegatus

x

Lasioglossum albipes

x

Lasioglossum calceatum

x

x

Lasioglossum calceatum/albipes
Lasioglossum fulvicorne

x

Lasioglossum laticeps

x

Lasioglossum lativentre

x

Lasioglossum leucozonium

x

Lasioglossum lucidulum

x
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Wetenschappelijke naam

Onderzoek Verboven

Lasioglossum malachurum

x

Onderzoek Natuurpunt Studie

Lasioglossum minutissimum

x

Lasioglossum morio

x

x

Lasioglossum nitidulum

x

x

Lasioglossum pauxillum

x

x

Lasioglossum punctatissimum

x

Lasioglossum semilucens

x

x

Lasioglossum sexnotatum

x

x

Lasioglossum sexstrigatum

x

x

Lasioglossum villosulum

x

x
x

Macropis europaea
Megachile centuncularis

x

Megachile circumcincta

x

x

Megachile lapponica

x

Megachile ligniseca

x

Megachile willughbiella

x

x

Melitta leporina

x

x

Melitta tricincta

x

x

Nomada fabriciana

x

x

Nomada flava

x

Nomada flavoguttata

x

x

Nomada flavopicta

x

x

Nomada fucata

x

x

Nomada bifasciata
Nomada conjungens

Nomada fulvicornis

x

Nomada goodeniana

x

Nomada goodeniana/succincta

x

Nomada integra

x

Nomada lathburiana

x

x

Nomada marshamella

x

Nomada panzeri

x

Nomada piccioliana

x

Nomada ruficornis

x

x
x

Nomada sheppardana
Nomada signata

x

Nomada succincta

x

x

Nomada zonata

x

x

Osmia bicornis

x

x

Osmia caerulescens

x

x

Osmia cornuta

x

x

Osmia leaiana

x

Panurgus banksianus

x

Panurgus calcaratus
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Wetenschappelijke naam

Onderzoek Verboven

Onderzoek Natuurpunt Studie

Sphecodes albilabris

x

x

Sphecodes ephippius

x

x

Sphecodes ferruginatus

x
x

Sphecodes geoffrellus
Sphecodes gibbus

x

Sphecodes miniatus

x

Sphecodes monilicornis

x

Sphecodes pellucidus

x

Stelis breviuscula

x

Stelis punctulatissima

x
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Xylocopa violacea
Aantal soorten

x
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