
De natuur heeft je nodig. En vice versa.

Knautiabij in Vlaams-Brabant 
Opvolgproject

RAPPORT Natuur.studie nummer 18 2014

Jens D’Haeseleer 
& Pieter Vanormelingen



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knautiabij in de  
provincie Vlaams-Brabant 

Opvolging beheer en monitoring 
van een aantal populaties 

 
 



 

Knautiabij in de provincie Vlaams-Brabant 
Opvolging beheer en monitoring van een aantal 

populaties 
 
 
Uitvoerder:   Natuurpunt Studie 
    Coxiestraat 11 
    B-2800 Mechelen 
    015 – 29 72 20 
Contactpersoon:  
 

jens.dhaeseleer@natuurpunt.be 

© oktober 2014 
Natuurpunt Studie 
Coxiestraat 11 
2800 Mechelen 
 
studie@natuurpunt.be 

 
www.natuurpunt.be 

 
 
 
 
Met de steun van en in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, partner voor natuur.  
 
Met bijzondere dank aan de collega’s van Natuurpunt Studie en de vele vrijwilligers die elk op hun 
manier bijdroegen aan dit project. 
 
Terreinwerk:   Jens D’Haeseleer, Pieter Vanormelingen en vele vrijwilligers 
Tekst:    Jens D’Haeseleer en Pieter Vanormelingen 
Eindredactie    Jorg Lambrechts 
Vormgeving:    Pieter Van Dorsselaer  
Foto’s:  Jens D’Haeseleer, Pieter Vanormelingen, Roel Uyttenbroeck, Gerda 

Van Hoovels, Kobe Janssen, Nicolas Vereecken en Jules Robyns  
 
 
Wijze van citeren: 
D’Haeseleer J. & P. Vanormelingen, 2014. Knautiabij in de provincie Vlaams-Brabant. Opvolging 
beheer en monitoring van een aantal populaties. Rapport Natuurpunt Studie 2014/18, Mechelen. 

mailto:studie@natuurpunt.be�
http://www.natuurpunt.be/�


 

Inhoudsopgave 
 
1. Dankwoord   ...................................................................................................................................... 6
2. Inleiding en doelstellingen project   ................................................................................................... 7

2.1.Wilde bijen   .................................................................................................................................... 7
2.2.Onderzoek naar de Knautiabij in Vlaams-Brabant   ....................................................................... 7
2.3.Het belang van duurzame oplossingen   ........................................................................................ 8
2.4.Doelstellingen van het project   ...................................................................................................... 9

3. Materiaal en methode   ................................................................................................................... 10
3.1.Methodologie   .............................................................................................................................. 10

3.1.1. Onderzoeksmethode   ..................................................................................................... 10
3.1.1.1. Inventarisatie   ........................................................................................................... 10
3.1.1.2. Onderzoeksomstandigheden   .................................................................................. 10
3.1.1.3. Onderzoeksmateriaal   .............................................................................................. 10
3.1.1.4. Analyse  .................................................................................................................... 10

3.1.2. Opvolging beheer   .......................................................................................................... 10
4. Resultaten   ..................................................................................................................................... 11

4.1.Stand van zaken   ........................................................................................................................ 11
4.1.1. Beemdkroon   .................................................................................................................. 11
4.1.2. Knautiabij   ....................................................................................................................... 11
4.1.3. Resultaten onderzochte locaties   ................................................................................... 12
4.1.4. Stand van zaken metapopulaties Knautiabij   ................................................................. 13

4.1.4.1. Metapopulatie Kortenberg   ....................................................................................... 14
4.1.4.2. Metapopulatie Herent   .............................................................................................. 15
4.1.4.3. Metapopulatie Leuven   ............................................................................................. 15
4.1.4.4. Metapopulatie Hoegaarden   ..................................................................................... 15
4.1.4.5. Metapopulatie Landen 1  .......................................................................................... 16
4.1.4.6. Metapopulatie Landen 2  .......................................................................................... 16

4.1.5. Extra locaties met Knautiabij   ......................................................................................... 17
4.1.6. Situatieschets provincie Vlaams-Brabant anno 2014   .................................................... 17

4.1.6.1. Beemdkroon   ............................................................................................................ 17
4.1.6.2. Knautiabij   ................................................................................................................ 17
4.1.6.3. Knautiawespbij   ........................................................................................................ 18

4.2.Algemene aanbevelingen beheer in functie van Knautiabij   ....................................................... 19
4.2.1. Uitgangspunten   .............................................................................................................. 19
4.2.2. Standplaats   .................................................................................................................... 19

4.2.2.1. Instellen van bufferzones   ........................................................................................ 19
4.2.2.2. Verwijderen houtopslag  ........................................................................................... 19
4.2.2.3. Herstel steilkantjes   .................................................................................................. 20

4.2.3. Vegetatie   ........................................................................................................................ 20
4.2.3.1. Maaien en afvoeren   ................................................................................................ 20

4.2.4. Populatie   ........................................................................................................................ 21
4.3.Contacten met beheerders/eigenaars   ........................................................................................ 22
4.4.Prioritering locaties   ..................................................................................................................... 23
4.5.Bespreking locaties per gemeente   ............................................................................................. 24

4.5.1. Algemeen   ....................................................................................................................... 24
4.5.2. Gemeente Bertem   ......................................................................................................... 25
4.5.3. Gemeente Boutersem   .................................................................................................... 31
4.5.4. Gemeente Herent   .......................................................................................................... 34
4.5.5. Gemeente Hoegaarden   ................................................................................................. 39
4.5.6. Gemeente Kortenberg   ................................................................................................... 48
4.5.7. Gemeente Landen   ......................................................................................................... 52
4.5.8. Gemeente Leuven   ......................................................................................................... 54
4.5.9. Gemeente Lubbeek   ....................................................................................................... 59
4.5.10. Gemeente Overijse   ........................................................................................................ 61
4.5.11. Gemeente Tienen   .......................................................................................................... 63

5. Referenties   .................................................................................................................................... 66
6. Bijlagen   ......................................................................................................................................... 68

6.1.Bijlage 1: Waarnemingenformulier Knautiabij   ............................................................................ 68
6.2.Bijlage 2: Soortenfiche Knautiabij   .............................................................................................. 70



 

6.3.Bijlage 3: vergelijking inventarisatie 2014 met 2012-2013   ......................................................... 72
6.4.Bijlage 4: infobordje aan station Rotselaar   ................................................................................ 73
6.5.Bijlage 4: Knautiabijenproject I wint Gulden Bie 2013 in categorie ‘inventarisatie’  .................... 74

 



 
Knautiabij in de provincie Vlaams-Brabant  
Opvolging beheer en monitoring van een aantal populaties  6 

1. Dankwoord 
 
Fotografen Pieter Vanormelingen en Roel Uyttenbroeck worden bedankt voor het ter beschikking 
stellen van hun foto’s.  
 
Verder verdient iedereen die veldwerk uitgevoerd heeft in het kader van dit project een welgemeende 
‘dankjewel’. Roel Uyttenbroeck, Pieter Vanormelingen, Bruno Bergmans, Jorg Lambrechts, Bert 
Derveaux, Paula Smits, … leverden op de één of andere manier hun steentje bij aan het voltooien van 
het veldwerk in het kader van dit project.  
 
De mensen van het Regionaal Landschap Noord-Hageland, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, 
het Regionaal Landschap Groene Corridor, het Regionaal Landschap Dijleland, … worden bedankt 
voor hun medewerking om de problematiek rond de Knautiabij aan te kaarten bij de gemeenten 
binnen hun grondgebied.  
 
Pieter Vanormelingen tenslotte verzette bergen werk in de regio Tienen-Hoegaarden-Landen en is 
tevens bezieler van dit project. Zonder zijn persoonlijke inventarisatie- en beheerinspanningen en zijn 
lobbywerk van de afgelopen jaren zou de toestand er voor de Knautiabij een stuk minder rooskleurig 
uitgezien hebben in de provincie Vlaams-Brabant.  
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2. Inleiding en doelstellingen project 
 

2.1. Wilde bijen 
 
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.  
 
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).  
 
Bijen zijn uitgesproken vegetariërs. De larven leven op een strikt dieet van stuifmeel, terwijl de 
volwassen dieren zich tegoed doen aan nectar uit bloemen. Een vijfde van de Belgische bijensoorten 
is in bepaalde mate gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van één bepaalde plantensoort, -
genus, of –familie. Zo ook de Knautiabij, die een specialisatie kent op het stuifmeel van Beemdkroon.  
 
Naast nectar en stuifmeel hebben bijen ook nood aan een geschikte nestplaats. Tweederde van alle 
bijensoorten nestelt ondergronds. Hierbij graven ze zelf een nestgang in de bodem. Deze nestgang 
kan tot wel een meter diep liggen en heeft verschillende zijgangen met nestcellen. De overige soorten 
leven bovengronds en maken hun nesten in holle stengels, oude kevergangen in dood hout of andere 
holle ruimtes.  
 
Intensief landgebruik, grootschaligheid en gebruik van pesticiden worden aangewezen als de 
belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van bestuivers (Kuldna et al. 2009). Het moderne 
(landbouw)landschap is arm aan nectarbronnen en structuurvariatie. Bijen hebben nectar nodig als 
voedselbron en allerlei structuurelementen als nestgelegenheid. Deze essentiële hulpbronnen moeten 
op beperkte afstanden van elkaar in het landschap aanwezig zijn opdat een leefgebied geschikt is 
voor een soort (Vanreusel & Van Dyck 2007). De meeste bijen kunnen niet ver vliegen en daarom 
moeten de voedselbronnen en de nestplaatsen op korte afstand van elkaar liggen.  
 
In tegenstelling tot het onderzoek naar de honingbij en naar andere meer ‘populaire’ insectengroepen, 
is de kennis over onze wilde bijen nog heel beperkt. Nochtans is kennis over verspreiding en ecologie 
van soorten essentieel voor een goede bescherming. Ook over de toestand van de Knautiabij 
ontbreekt nog veel up-to-date kennis.  
 

2.2. Onderzoek naar de Knautiabij in Vlaams-Brabant 
 
In 2012 werd gestart met een volledige inventarisatie van de populaties van de Knautiabij (Andrena 
hattorfiana) in de provincie Vlaams-Brabant. Dit onderzoek kaderde in het bijzondere 
natuurbeschermingsproject ‘Knautiabij in de provincie Vlaams-Brabant – Stand van zaken en kansen 
voor een zeldzame bijensoort’ en is in 2013 afgerond.  
 
Het lopende onderzoek resulteerde in een completer verspreidingsbeeld van de Knautiabij en 
Beemdkroon (Knautia arvensis), de fraaie en steeds zeldzamer wordende plant waar deze bijensoort 
sterk van afhankelijk is. Kleine populaties Knautiabij werden herontdekt in de regio’s Landen en 
Leuven. In Hoegaarden werd de Knautiabij op een paar bijkomende plaatsen ontdekt, zodat we hier 
van een gezonde populatie kunnen spreken. In de omgeving van Diest kon ze echter niet meer 
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teruggevonden worden. Van de Knautiawespbij (Nomada armata) kon geen enkel exemplaar 
teruggevonden worden in de provincie (Vanormelingen & D’Haeseleer 2012). 
 
Het project legde reeds enkele knelpunten bloot. Zo bevatten veel populaties Beemdkroon simpelweg 
te weinig planten om een duurzame populatie Knautiabijen te ondersteunen. Daarnaast bleek ook 
slecht getimed beheer een belangrijke beperkende factor te zijn. Maaien in de zomermaanden, 
wanneer de Beemdkroon bloeit, is nefast voor de voedselbeschikbaarheid voor de bij. Maaien blijft 
echter wel noodzakelijk om verruiging van de vegetatie en bijgevolg het verdwijnen van Beemdkroon 
tegen te gaan. Een specifiek maairegime dat rekening houdt met de lokale omstandigheden is dus 
nodig. Tot slot heeft ook de isolatie van de gekende populaties Beemdkroon en Knautiabij een 
negatieve impact op de uitwisseling en mogelijkheden tot (her)kolonisatie (Vanormelingen & 
D’Haeseleer 2012).  
 

2.3. Het belang van duurzame oplossingen 
 
Bovenstaande knelpunten kunnen, mits een goede samenwerking met bermeigenaars- en 
beheerders, vrij vlot opgelost worden.  
 
Dit kan enerzijds door een aangepast beheer te voeren dat gericht is op het vergroten van de 
bestaande populaties Beemdkroon en anderzijds door ervoor te zorgen dat extra geschikte locaties 
ontstaan, zodat een zogenaamde metapopulatie ontstaat.  
 
Daarnaast is het betrekken van het brede publiek een belangrijke factor die de zichtbaarheid van de 
soort en het belang van de bescherming ervan kan verhogen.  
 
In 2007 werd de Knautiabij in het kader van het GALS-project (Gemeenten Adopteren Limburgse 
soorten) als doelsoort gekozen voor de Limburgse gemeente Gingelom (projectbureau GALS, 2007). 
Er werd een actieplan opgemaakt, waarin onder meer staat dat opvolging (monitoring) erg belangrijk 
is. 
 
Op www.gingelom.be/Knautiabij.html maakte de gemeente enkele jaren geleden gewag van het 
bestaan van het actieplan. Sindsdien is er in de gemeente geen actie ondernomen om iets te doen 
rond deze soort of met de aanbevelingen die in het rapport vermeld stonden (pers. med. Michel 
Asperges).  
Het was wachten tot 8/08/2012, tot een medewerker van Regionaal Landschap Haspengouw en 
Voeren ‘toevallig’ de eerste waarneming van een Knautiabij in Gingelom sinds jaren verrichte. In de 
zomer van 2013 werd uiteindelijk, met steun en in opdracht van LIKONA, een onderzoek uitgevoerd 
door Kobe Janssen. Hij bracht de vindplaatsen van Beemdkroon in kaart en gaf ook specifiek 
beheeradvies (pers. med. Mieke Vanlangenaeker en Kobe Janssen; waarnemingen.be, 27/02/2013).  
 
Dit voorbeeld wijst er op dat een gedegen opvolging van het uit te voeren beheer en een 
gestandaardiseerde monitoring van de belangrijkste populaties noodzakelijk is om de toekomst van de 
Knautiabij veilig te stellen.  
 

http://www.gingelom.be/Knautiabij.html�
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2.4. Doelstellingen van het project 
 
De doelstellingen van het project waren:  
 

1) Opvolging van de beheermaatregelen die voorgesteld zijn in het bijzondere 
natuurbeschermingsproject ‘Knautiabij in de provincie Vlaams-Brabant – Stand van 
zaken en kansen voor een zeldzame bijensoort’ dat loopt in 2012-2013. Hiervoor werden 
contacten gelegd met de verschillende relevante Regionale Landschappen (Regionaal 
Landschap Dijleland, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en Regionaal Landschap Noord-
Hageland). Deze contacten werden aangevuld met eventuele rechtstreekse contacten met de 
groen- of milieudienst van gemeenten op wiens grondgebied de geschikte bermen en 
populaties van Beemkroon en/of Knautiabij zich bevinden. Tot slot werd ook overleg gepleegd 
met lokale beheerteams of individuele vrijwilligers van Natuurpunt.  

2) Monitoring van enkele populaties Beemdkroon en Knautiabij in de provincie Vlaams-
Brabant. Hiervoor werden verschillende locaties geselecteerd die in het vliegseizoen 2014 
aanvullend geïnventariseerd werden. Hierbij werden vooral locaties die in de bestaande 
metapopulaties lagen, geselecteerd.  
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3. Materiaal en methode 
 

3.1. Methodologie 
 

3.1.1. Onderzoeksmethode 
 

3.1.1.1. Inventarisatie 
 
Voor doelstelling 2 (monitoring

 

) werd in 2014 gekeken naar de toestand van een aantal populaties 
Beemdkroon.  

Er werd een inventarisatie uitgevoerd waarbij de aanwezigheid van Beemdkroonplanten en 
Knautiabijen onderzocht werd. Beemdkroonplanten werden gewoon geteld. Mannetjes en vrouwtjes 
Knautiabij werden geteld door langzaam langsheen de bloeiende Beemdkroonplanten heen en weer 
te lopen. Indien er niet meteen een bij werd waargenomen, speurden we een kwartier lang de 
Beemdkroonplanten af.  
 
Er werd ook specifiek gekeken of de knelpunten met betrekking tot beheer, die in 2013 zijn 
aangekaart, verholpen zijn.  
 

3.1.1.2. Onderzoeksomstandigheden 
 
Aangezien bijen warmteminnende insecten zijn, werd het veldwerk enkel uitgevoerd bij temperaturen 
boven de 12°C en wanneer het droog en windstil was. Tijdens het veldwerk werden enkele 
weersomstandigheden op een standaardmanier genoteerd.  
 

3.1.1.3. Onderzoeksmateriaal 
 
De Knautiabijen werden, indien nodig, gevangen met behulp van een vlindernet, gedetermineerd en 
daarna zo snel mogelijk opnieuw in vrijheid gesteld. 
 

3.1.1.4. Analyse  
 
Alle gegevens van de populaties Beemdkroon en Knautiabij werden op kaart uitgezet door middel van 
een GIS-programma.  
 
Alle gegevens werden opgenomen in de databank van www.waarnemingen.be.  
 

3.1.2. Opvolging beheer 
 
Voor doelstelling 1 (opvolging beheer

 

) werd het uit te voeren beheer op terrein toegelicht aan de 
verantwoordelijken voor het beheer van de locaties waar Beemdkroon en Knautiabij voorkomt. 
Hiervoor werden contacten gelegd met de verschillende Regionale Landschappen, milieu- en 
groendiensten, beheerteams van Natuurpunt, … 

Verschillende natuurstudiewerkgroepen lieten al weten dat zij interesse hebben om mee te werken 
rond de Knautiabij. Zij werden volop ingezet bij het uitvoeren van het veldwerk en legden contacten 
met terreineigenaars en – beheerders.  
 
 
 

  

http://www.waarnemingen.be/�
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4. Resultaten 
 

4.1. Stand van zaken  
 

4.1.1. Beemdkroon 
 
Gedurende de projectduur (2014) werd een totaal van 1023 Beemdkroonplanten op 41 locaties in 10 
gemeenten op fiche ingegeven.  
 
In 10 Vlaams-Brabantse gemeenten werden Beemdkroonplanten- of populaties onderzocht: Bertem, 
Boutersem, Herent, Hoegaarden, Kortenberg, Landen, Leuven, Lubbeek, Overijse en Tienen. 
 
In Lubbeek werd voor het eerst een locatie met Beemdkroonplanten waargenomen en onderzocht op 
de aanwezigheid van Knautiabij.  
 
De locaties werden voor de verdere bespreking in hoofdstuk 4 gelabeld met de gemeentenaam en 
een volgnummer.  
 

4.1.2. Knautiabij 
 
Gedurende de projectduur (2014) werden 30 Knautiabijen op 10 locaties in 6 gemeenten 
waargenomen.  
 
De gemeenten waarin Knautiabijen werden waargenomen zijn Hoegaarden, Herent, Kortenberg, 
Landen, Leuven en Lubbeek. De soort werd dus niet meer waargenomen in Bertem, maar wel voor 
het eerst in Lubbeek.  
 
De verdeling van het aantal waargenomen Knautiabijen per locatie en gemeente is terug te vinden in 
Tabel 1.  
 

Tabel 1: Verdeling Knautiabijen per locatie en gemeente 

Gemeente  Locatie Datum Aantal Knautiabijen 
Herent Herent 2 16/jul/14 3 
Hoegaarden Hoegaarden 15 13/jul/14 3 
Hoegaarden Hoegaarden 16 13/jul/14 3 
Hoegaarden Hoegaarden 17 13/jul/14 5 
Hoegaarden Hoegaarden 22 13/jul/14 6 
Hoegaarden Hoegaarden 23 13/jul/14 6 
Kortenberg Kortenberg 2 25/jul/14 1 
Landen Landen 9 4/jul/14 1 
Leuven Leuven 14 25/jul/14 1 
Lubbeek Lubbeek 1 6/aug/14 1 
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4.1.3. Resultaten onderzochte locaties 
 
In Tabel 2 werden alle gegevens van de in 2014 bezochte locaties samengevat. Wanneer een locatie 
nieuw was ten opzichte van het onderzoek in 2012-2013 kreeg het een nieuw volgnummer. Hierdoor 
kan het gebeuren dat twee locaties een sterk verschillend volgnummer hebben ondanks het feit dat ze 
zeer dicht bij elkaar liggen.  
 
Locaties die nieuw zijn ten opzichte van het onderzoek in 2012-2013 zijn in het groen aangeduid.  
 

Tabel 2: Gegevens mbt aantal Beemdkroonplanten en Knautiabijen op de locaties die in 
2014 bezocht werden 

Naam locatie 
Beemdkroon project 
I 

Beemdkroon project 
II 

Knautiabij project 
I 

Knautiabij project 
II 

Bertem 1 80 23 0 0 
Bertem 6 71 30 0 0 
Bertem 11 18 0 0 0 
Bertem 12 32 0 0 0 
Bertem 13 76 78 1 0 
Bertem 17 82 50 0 0 
Boutersem 1 15 20 0 0 
Boutersem 3 nog niet bekend 1 nog niet bekend 0 
Herent 1 2 38 0 0 
Herent 2 76 20 2 3 
Herent 4 nog niet bekend 7 nog niet bekend 0 
Herent 5 nog niet bekend 102 nog niet bekend 0 
Herent 6 nog niet bekend 5 nog niet bekend 0 
Hoegaarden 13 15 0 1 0 
Hoegaarden 14 26 0 2 0 
Hoegaarden 15 32 geen gegevens 0 3 
Hoegaarden 16 6 geen gegevens 1 3 
Hoegaarden 17 31 10 14 5 
Hoegaarden 18 4 6 0 0 
Hoegaarden 22 192 geen gegevens 5 6 
Hoegaarden 23 9 geen gegevens 2 6 
Hoegaarden 24 nog niet bekend 2 nog niet bekend 0 
Hoegaarden 25 nog niet bekend 7 nog niet bekend 0 
Hoegaarden 26 nog niet bekend 12 nog niet bekend 0 
Kortenberg 1 3 4 1 0 
Kortenberg 2 43 147 1 1 
Kortenberg 3 6 8 1 0 
Kortenberg 4 5 1 0 0 
Kortenberg 5 95 0 2 0 
Landen 9 nog niet bekend geen gegevens nog niet bekend 1 
Leuven 4 13 13 0 0 
Leuven 5 100 90 0 0 
Leuven 6 78 11 6 0 
Leuven 12 nog niet bekend 90 nog niet bekend 0 
Leuven 13 nog niet bekend 55 nog niet bekend 0 
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Leuven 14 nog niet bekend 50 nog niet bekend 1 
Leuven 15 nog niet bekend 30 nog niet bekend 0 
Lubbeek 1 nog niet bekend 6 nog niet bekend 1 
Overijse 2 nog niet bekend 2 nog niet bekend 0 
Tienen 3 7 1 0 0 
Tienen 5 73 103 0 0 
Tienen 10 nog niet bekend 1 nog niet bekend 0 
 

4.1.4. Stand van zaken metapopulaties Knautiabij 
 
Een belangrijke factor die van belang is voor het voorkomen van de Knautiabij in ons versnipperde 
landschap is de connectiviteit tussen (deel)populaties. Populaties staan immers niet op zichzelf maar 
komen voor in zogenaamde metapopulaties, ofwel een aantal lokale populaties die verbonden zijn 
door zich verspreidende individuen.  
 
In Tabel 3 worden de metapopulaties van de provincie Vlaams-Brabant opgelijst. In vet zijn de 
locaties aangeduid met Beemdkroon waar Knautiabij effectief werd waargenomen. Deze locaties 
staan in verbinding met de andere locaties binnen dezelfde metapopulatie. Om te bepalen of een 
locatie tot een metapopulatie behoorde, werd gebruik gemaakt van een buffer van 900 meter rond de 
locaties. Ook locaties waar in de periode 2012-2013 geen Knautiabij werd waargenomen, maar die 
een overlap kennen met de buffers van andere locaties waar Knautiabij werd waargenomen, 
beschouwen we als (alleszins potentieel) behorende tot deze metapopulatie.  
 
Uit de analyse blijkt dus dat in de provincie Vlaams-Brabant slechts 6 (kleine tot zeer kleine) 
metapopulaties bestaan, waarvan voor aanvang van het eerste Knautiabijproject (D’Haeseleer & 
Vanormelingen, 2013) slechts één gekend was (Hoegaarden, 2 locaties met Knautiabij). De toestand 
in de provincie is dan ook precair te noemen (D’Haeseleer & Vanormelingen, 2013).  
 
Voor de situatie in 2014 werd per metapopulatie een korte beschrijving van de stand van zaken 
gegeven.  
 

Tabel 3: metapopulaties van de Knautiabij in Vlaams-Brabant 

  
Situatie 2012-
2013 Situatie 2014 

Metapopulatie Deelpopulatie Deelpopulatie 

Kortenberg 

Kortenberg 1 Kortenberg 1 

Kortenberg 2 Kortenberg 2 
Kortenberg 3 Kortenberg 3 

Kortenberg 4 Kortenberg 4 

Kortenberg 5 Kortenberg 5 

Bertem 11 Bertem 11 

Bertem 12 Bertem 12 
Bertem 13 Bertem 13 

Herent 

Herent 2 Herent 2 
Herent 3 niet onderzocht 

Leuven 2 niet onderzocht 

Leuven 3 niet onderzocht 

Leuven  

Leuven 4 Leuven 4 

Leuven 5 Leuven 5 
Leuven 6 Leuven 6 
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  Leuven 12 
  Leuven 13 

  Leuven 14 
Bertem 1 Bertem 1 

Bertem 2 niet onderzocht 

eventueel 
uitbreiding naar 
Bertem 3 

niet onderzocht 

Hoegaarden 

Hoegaarden 13 Hoegaarden 13 

Hoegaarden 14 Hoegaarden 14 

Hoegaarden 15 Hoegaarden 
15 

Hoegaarden 16 Hoegaarden 
16 

Hoegaarden 17 Hoegaarden 
17 

Hoegaarden 18 Hoegaarden 18 

Hoegaarden 19 niet onderzocht 

Hoegaarden 22 Hoegaarden 
22 

Hoegaarden 23 Hoegaarden 
23 

  Hoegaarden 25 

  Hoegaarden 26 

Landen 1 

Landen 1 niet onderzocht 

Landen 2 niet onderzocht 

Landen 2 niet onderzocht 
Landen 3 niet onderzocht 

  Landen 9 
Tienen 9 niet onderzocht 

Landen 2 

Landen 5 niet onderzocht 

Landen 6 niet onderzocht 

Landen 7 niet onderzocht 

Landen 8 niet onderzocht 
 

4.1.4.1. Metapopulatie Kortenberg 
 
Waar de metapopulatie van Kortenberg er in de periode 2012-2013 nog vrij gezond uitzag met volop 
foeragerende vrouwtjes op verschillende van de grotere én kleinere groeiplaatsen van Beemdkroon, is 
de situatie in 2014 heel wat minder rooskleurig. In 2012-2013 werd Knautiabij aangetroffen op 
Kortenberg 1, 2, 3 en 5 en op het wat verderop gelegen Bertem 13. Op 25/07/2014 werden al deze 
locaties onderzocht. Enkel aan de grootste gekende populatie, dat we als de bronpopulatie van de 
metapopulatie beschouwen werden nog Knautiabijen aangetroffen. Dit grasland is reeds enkele jaren 
in beheer bij Natuurpunt en de eenmalige late maaibeurt zorgde afgelopen jaar voor een grote 
toename in het aantal bloeiplanten (van 43 naar 147). Het aantal Beemdkroonplanten op de kleinere 
groeiplaatsen Kortenberg 1 en 3 bleef ongeveer status quo. Toch werden hier geen Knautiabijen meer 
aangetroffen. Vermoedelijk hadden de ongunstige weersomstandigheden hier iets mee te maken. Op 
het moment van inventarisatie was het immers bewolkt en winderig. De locaties langsheen de 
Hollestraat waar in 2013 nog respectievelijk 5 en 95 Beemdkroonplanten te vinden waren, werden in 
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2014 in volle bloeitijd geklepeld. Het maaisel werd hierbij zelfs niet eens (grondig) opgeraapt. Dit had 
tot gevolg dat de populatie bloeiende Beemdkroon tot respectievelijk 1 en 0 planten werd herleid. Net 
over de gemeentegrens, op de locaties Bertem 1 en 12, werden in 2013 nog 18 en 32 bloeiende 
Beemdkroonplanten aangetroffen. Ook deze locaties werden midden in de bloeiperiode geklepeld. 
Ook al waren deze locaties niet de hoofdlocatie voor de Knautiabij, toch is het verlies van 
deelpopulaties zoals deze een groot verlies voor de metapopulatie. De situatie op locatie Bertem 13 
bleef ongeveer status quo, met zelfs een heel lichte stijging van 76 tot 78 Beemdkroonplanten. In 
2014 werden hier echter geen Knautiabijen (meer) aangetroffen, mogelijk omdat ze de locaties in de 
Hollestraat als stapsteen nodig hebben om tot op locatie Bertem 13 te geraken. Dringend ingrijpen in 
het beheer op alle locaties, behalve de bronpopulatie, is nodig om deze metapopulatie te redden! Al 
deze locaties zijn in beheer bij respectievelijk de gemeente Kortenberg en Bertem.  
 

4.1.4.2. Metapopulatie Herent 
 
Van de metapopulatie in Herent werd enkel de locatie Herent 2 opnieuw bezocht in 2014. Het aantal 
Beemdkroonplanten dat aangetroffen werd lag een stuk lager dan in 2013, maar dit kan ook aan een 
waarnemerseffect gelegen hebben. Desondanks bleef de populatie van de Knautiabijen op peil. Op 
deze locatie is dan ook de hoofdpopulatie van de metapopulatie aanwezig. De situatie lijkt stabiel, 
maar toch is het belangrijk om in de omgeving gunstige locaties voor Beemdkroon te beschermen. De 
eigenaars van de weide op locatie Herent 2 gaven immers aan dat ze op deze locatie liever alleen 
maar gras zagen (is een paardenweide) en dat het ‘onkruid’ dus maar zo snel mogelijk moest 
vernietigd worden. Tijdens het bezoek in de zomer van 2014 werd op deze locatie ook nog de eerste 
Vlaamse waarnemingen in meer dan 30 jaar van de Grote harsbij (Anthidium byssinum) verricht. Deze 
soort komt verder vooral voor op kalkhellingen. Dit is dus een tweede reden waarom deze locatie 
beschermd dient te worden. De eerste contacten met de eigenaars zijn gelegd. De lokale 
Natuurpuntafdeling heeft geen perimeters van natuurgebieden in de onmiddellijke omgeving liggen en 
acht het dan ook niet opportuun om deze gronden te verwerven. Mogelijk kan hier wel door goed 
overleg met de eigenaars een oplossing uit de bus komen. De lokale afdeling volgt de  Een van de 
mogelijkheden is om een financiële compensatie te voorzien voor een goed Knautiabijenvriendelijk 
beheer. De toekomst van deze metapopulatie is dus onzeker.  
 

4.1.4.3. Metapopulatie Leuven 
 
In de metapopulatie Leuven werden een aantal locaties hernoemd, samengevat of verplaatst. Dit 
zorgde ervoor dat de situatie die in 2014 onderzocht werd niet exact dezelfde was als die in de 
periode 2012-2013. Daarnaast werden ook nog eens 3 nieuwe locaties met Beemdkroonplanten 
gevonden die passen binnen de metapopulatie Leuven. Alle locaties werden onderzocht op 
25/07/2014. Op de locatie Bertem 1 werd een grote populatie Beemdkroon gevonden, naast Geel 
walstro, Kruipend stalkruid en Wilde marjolein. Al deze planten worden echter kaalgevreten aangezien 
ze naast enkele paardenweiden liggen. Een extra prikkeldraad kan hier waarschijnlijk soelaas 
brengen. Op de enige gekende locatie met Knautiabijen van de periode 2012-2013 (namelijk Leuven 
6) zijn in 2014 geen Knautiabijen aangetroffen. De Beemdkroonpopulatie op deze locatie en op 
Leuven 6 bleef nagenoeg gelijk als in 2012-2013. Mogelijk speelde dus een waarnemerseffect mee. 
De locaties Leuven 12 en 13 zien er veelbelovend voor de toekomst uit. De eerste betreft een kleine 
berm waar Beemdkroon welig bloeide. De tweede betrof een kortgemaaid gazon. Hier kan mits het 
uitstellen van een eerste maaibeurt tot begin september veel gewonnen worden voor de Knautiabij. 
Het gazon is echter in private handen en de eigenares gaf tijdens ons bezoek aan dat ze het ‘onkruid’ 
liever kwijt dan rijk was. Leuven 14 tot slot betrof een nieuwe locatie waar de Knautiabij wel werd 
waargenomen. Hier waren ongeveer 50 Beemdkroonplanten aanwezig in de wegberm. De situatie in 
de metapopulatie Leuven lijkt stabiel, maar dient toch voldoende in het oog gehouden te worden de 
komende jaren. De locaties met grote populaties Beemdkroon liggen allen op grondgebied van de 
gemeente Leuven en Bertem en dienen een late maaibeurt te krijgen.  
 

4.1.4.4. Metapopulatie Hoegaarden 
 
Ook in de metapopulatie Hoegaarden zijn enkele veranderingen ten opzichte van de periode 2012-
2013 op te merken. Zo werd de locatie Hoegaarden 19 niet meer onderzocht in 2014 terwijl locaties 
Hoegaarden 25 en 26 voor het eerst onderzocht werden in 2014. Vooral de laatste locatie is 
veelbelovend. Deze locatie werd pas eind augustus ontdekt en toen was het al te laat om te 
controleren op de aanwezigheid van Knautiabij. Toch is het belangrijk om deze locatie mee op te 
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nemen in het beheer. De meeste planten bevinden zich in een extensief begraasd grasland van een 
particulier, maar er is ook al wat uitzaai in het aanpalend perceel dat door Natuurpunt beheerd wordt. 
Voorts valt vooral op dat de Knautiabij niet meer werd waargenomen op locaties Hoegaarden 13 en 
14 doordat alle Beemdkroonplanten hier in het midden van het groeiseizoen werden weggemaaid. 
Ondanks de beperkte grootte van de populaties Beemdkroon(15 en 26 planten) zijn deze locaties toch 
van groot belang voor de Knautiabijen in deze metapopulatie. Op de dubbellocatie Hoegaarden 15 en 
16 werd vooruitgang geboekt door detailbeheer door Natuurpuntvrijwilligers in 2012 en 2013. Zowel 
Beemdkroon als Knautiabij lijken er uit te breiden. De situatie op Hoegaarden 17 is dan weer precair 
te noemen. Deze berm werd immers gemaaid tijdens het bloeiseizoen van de Beemdkroon, waardoor 
de aangetroffen vrouwtjes Knautiabij verweesd aangetroffen werden op een kleine herbloei van een 
tiental bloemhoofdjes. Deze locatie wordt normaal pas laat (september) gemaaid (zo ook in 2013), 
maar in 2014 dus vroeg waardoor de vele uitgekomen Knautiabijen niet konden foerageren. Dit is 
desastreus voor de toestand van de Knautiabij in de regio!  
 
Goed nieuws was er van de locaties Hoegaarden 22 en 23. Deze eerste ligt in het natuurgebied 
Rosdel dat door Natuurpunt beheerd wordt. Zowel in het najaar van 2012, 2013 en 2014 is er gemaaid 
door het lokale zeisteam in samenwerking met de wilde bijen- en wespenwerkgroep Aculea en met 
Natuurpunt Velpe-Mene. Dit maaibeheer in het najaar zou moeten verdergezet worden. Beemdkroon 
breidt ook uit vanaf de holle weg op de taluds en in de Natuurpuntpercelen ernaast. Hier is enorme 
potentie voor verdere vergroting van de populatie Beemdkroon. In de zomer van 2014 stond de 
Beemdkroon goed in bloei en ging de vegetatie erop vooruit (omwille van de najaarsmaaibeurt). Op 
locatie Hoegaarden 23 werd een onnatuurlijk hoog aantal foeragerende vrouwtjes aangetroffen (voor 
zo’n kleine populatie Beemdkroon). Dit was ons inziens het gevolg van het feit dat de Knautiabijen van 
de populatie Hoegaarden 17 ‘gevlucht zijn’ naar de berm (locatie Hoegaarden 23) op zoek naar 
stuifmeel. Het is zeker een goede zaak dat de populatie in dit zijwegje er nog was gedurende de bloei 
in 2014, maar deze vrij kleine populatie Beemdkroon kan nooit het afmaaien van de 
Beemdkroonpopulatie in Hoegaarden 17 compenseren. 
 
Samengevat kan gesteld worden dat de situatie in de gemeente Hoegaarden precair is. Het lijkt er op 
dat de soort enkel standhoudt op plaatsen waar ze in (of in de buurt van) Natuurpuntgebieden 
voorkomt. In de rest van de gemeente verdwijnen bijna alle standplaatsen van Beemdkroon (en ook 
de bijhorende Knautiabijen) door te vroeg maaibeheer. Contacten met de gemeente Hoegaarden 
hieromtrent verliepen in het verleden zeer stroef. Ingrijpen via aangepast maaibeheer is nochtans 
dringend nodig om de populatie in Hoegaarden van de ondergang te redden. Vooral het 
inconsequente maaitijdstip (het ene jaar vroeg, het andere laat,…) is schadelijk voor het voortbestaan 
van de Knautiabij in de gemeente.  
Een hernieuwing van het bermbeheerplan lijkt dan ook op zijn plaats.  
 

4.1.4.5. Metapopulatie Landen 1 
 
In metapopulatie Landen 1 werd geen gestandaardiseerde monitoring uitgevoerd in 2014. In 2012 en 
in 2013 werden hier nog verschillende vrouwtjes Knautiabij aangetroffen op de locaties Landen 1, 2 en 
3. De gekende Beemdkroonpopulaties worden echter bedreigd door enerzijds te vroege maaibeurt 
(Landen 1) en anderzijds door een verruiging door gebruik aan beheer (Landen 2 en 3). Landen 9 
betrof een nieuwe locatie voor deze metapopulatie. Hier werd de Knautiabij tweemaal gemeld. Deze 
locatie betreft een tuin met een onbekend aantal Beemdkroonplanten en een onbekend beheer. De 
aanwezigheid van de soort in deze tuin is veelbelovend voor de situatie op de andere locaties in deze 
metapopulatie. Het beheer van de locaties aan het station van Ezemaal is in handen van Infrabel, met 
wie de contacten nog moeten gelegd worden. Deze metapopulatie dient zeker in 2015 verder 
opgevolgd te worden.  
 

4.1.4.6. Metapopulatie Landen 2 
 
Ook in metapopulatie Landen 2 werd geen gestandaardiseerde monitoring uitgevoerd. De toestand 
van de gekende Beemdkroonpopulaties en de Knautiabijpopulatie aan Landen 8 (aan het station van 
Landen) voor 2014 is dus onbekend. Locatie Landen 8 dient in 2015 zeker verder opgevolgd te 
worden aangezien deze in 2013 reeds bedreigd werd door een combinatie van verruiging door een 
gebruik aan maaibeheer en in de toekomst zal te leiden hebben onder beschaduwing. Het beheer van 
deze locatie is in handen van Infrabel, met wie de contacten nog moeten gelegd worden. Deze 
metapopulatie dient zeker in 2015 verder opgevolgd te worden. 
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4.1.5. Extra locaties met Knautiabij  

 
4.1.5.1. Lubbeek 

 
In 2014 werd één extra locatie met Knautiabij, die niet tot een van bovenstaande metapopulaties 
behoort in de provincie, aangetroffen. Het gaat hier om een locatie in Lubbeek. Op 26/07/2014 werd 
een waarneming van een foeragerend vrouwtje op het Pellenbergstort gemeld. Deze locatie ligt in 
vogelvlucht 8.9 kilometer van de dichtstbijzijnde Knautiabijenpopulatie in Herent. Aangezien er in de 
omgeving ook geen andere vindplaatsen van Beemdkroon bekend waren, werd een speciale 
zoektocht georganiseerd naar locaties met Beemdkroon en naar Knautiabijen. Op 6/08/2014 werd een 
volledige dag besteed aan het bezoeken van diverse graslanden, bermen en tuinen in een straal van 
een paar honderd meter rondom het Pellenberg stort. Tot slot werd ook deze locatie zelf bezocht. 
Nergens werd Beemdkroon aangetroffen. Ook verdere zoektochten die door Bert Derveaux 
georganiseerd werden, in onder andere de graslanden van het kliniek van Pellenberg, leverden niets 
op. De locatie op Pellenberg stort is geen typische standplaats te noemen. Uit navraag bleek dat de 
Beemdkroonplanten hier bewust door een buurtbewoner geplant werden. De zes planten werden 
gekocht bij Ecoflora in Halle. Dit alles wijst er op dat het stuifmeelverzamelende dier 
hoogstwaarschijnlijk een zwerver was. Of het dier erin geslaagd is om een nest te maken en 
nestcellen te bevoorraden met het stuifmeel van de hier aanwezige Beemdkroonplanten is onbekend. 
Specifieke beheermaatregelen voor deze locatie zijn moeilijk te geven, aangezien de planten niet in 
een natuurlijke situatie aangetroffen werden. Het feit dat er in dat gebied heel wat plantensoorten van 
voedselarme omstandigheden aanwezig zijn, wijst er op dat de aangeplante Beemdkroon er zeker 
uitbreidingskansen heeft. 
De aanwezigheid van dit dier is in tegenspraak met de bevindingen dat de Knautiabij meestal niet 
meer dan 900 meter aflegt en dat vrouwtjes geen ongeschikte habitats zoals intensief beheerde 
akkers overvliegen. Onze waarneming lijkt te bevestigen dat ook deze soort sterke zwervers kent die 
vele kilometers kunnen afleggen, op zoek naar nieuw te koloniseren gebieden. Dat is een erg 
belangrijke bevinding, die kansen biedt op kolonisatie door Knautiabij na habitatherstel op grotere 
afstand van bronpopulaties dan tot nu toe bekend.  
 

4.1.6. Situatieschets provincie Vlaams-Brabant anno 2014 
 

4.1.6.1. Beemdkroon 
 
Een volledige situatieschets van alle Beemdkroonpopulaties in de provincie in 2014 is niet te geven. 
Niet alle Beemdkroonplanten zijn immers op een gestandaardiseerde manier geïnventariseerd. We 
kunnen dan ook enkel uitspraken doen over de 41 onderzochte locaties in het kader van dit project. 
De meeste locaties bevatten kleine tot middelgrote populaties van de plant. Echt grote populaties zijn 
in de provincie erg zeldzaam. Enkele van de grote populaties Beemdkroon in de gemeenten 
Hoegaarden, Kortenberg en Bertem werden bijzonder slecht beheerd in 2014. Dit betrof onder meer 
klepelen zonder afvoer van het materiaal en het maaien midden in de bloeitijd. Dit laatste hoeft niet 
per se negatief te zijn voor het voortbestaan van de Beemdkroonpopulatie zelf, maar is wel nefast 
voor de Knautiabij. Klepelen zonder afvoer van het materiaal is dan weer nefast voor zowel 
Beemdkroon, Knautiabij als de rest van de bermvegetatie. Enkele locaties waar de soort vlakdekkend 
in graslanden voorkomt doen het goed,. veelal omdat deze plekken gericht beheerd worden door 
Natuurpunt.  
 
We herhalen en benadrukken dat Beemdkroon ook in de gemeenten Bertem, Hoegaarden, 
Kortenberg en Tienen de term “Koesterbuur” verdient aangezien hier grote populaties voorkomen. 
Deze gemeenten hebben dan ook een grote verantwoordelijkheid voor het instandhouden van deze 
soort die als ‘kroonjuweel van beemden en bermen’ kan beschouwd worden.  
 

4.1.6.2. Knautiabij 
 
Niet van elke locatie waar in de periode 2012-2013 Knautiabijen aangetroffen werden, kunnen 
uitspraken gedaan worden over de situatie in 2014. In vijf van de zes metapopulaties werd de soort 
opnieuw aangetroffen. In de zesde metapopulatie werd in 2014 geen gestandaardiseerd onderzoek 
gevoerd. We zien een verschuiving van waarnemingen van Knautiabijen van slecht beheerde bermen 
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naar graslanden of bermen die niet tijdens de hoofdbloeitijd van Beemdkroon gemaaid werden. 
Opvallend is het grote aantal slecht beheerde bermen die in de periode 2012-2013 nog zeer goed 
beheerd werden en toen ook populaties van de Knautiabij herbergden. Vooral in de gemeenten 
Hoegaarden, Kortenberg en Bertem was dit het geval.  
 
Verder werd een uitzonderlijke waarneming in Lubbeek gedaan, in vogelvlucht meer dan 10 km van 
de dichtstbijzijnde populatie. Dit dier werd foeragerend op enkele aangeplante Beemdkroonplanten 
aangetroffen. Dit is in tegenspraak met de bevindingen dat de Knautiabij meestal niet meer dan 900 
meter aflegt en dat vrouwtjes geen ongeschikte habitats zoals intensief beheerde akkers overvliegen. 
Onze waarneming lijkt te bevestigen dat ook deze soort sterke zwervers kent die vele kilometers 
kunnen afleggen, op zoek naar nieuw te koloniseren gebieden. 
 
Vroeg maaien, in de periode begin mei, is wenselijk in situaties die sterk verruigd zijn en waar 
Beemdkroon bedreigd is. Locaties waar Knautiabijen voorkomen, moeten zoveel mogelijk ontzien 
worden van een maaibeurt voor het einde van de vliegtijd. Het maairegime van tweemaal maaien per 
jaar kan aangepast worden naar één late maaibeurt van zodra er voldoende potentie is voor 
Knautiabijen (grote populatie Beemdkroon en nabijheid van een bronpopulatie Knautiabij). Ook 
gefaseerd vroeger maaien van een deel van de groeiplaats ter verschraling (bvb. delen van een 
groeiplaats die te sterk verruigd zijn en waar de Beemdkroon niet of nauweljjks meer staat) kan een 
uitkomst bieden. 
 
Uit de analyses blijkt dus dat in de provincie Vlaams-Brabant slechts 6 (meta)populaties bestaan. De 
toestand in de provincie is dan ook precair te noemen. Er dient actie ondernomen te worden 
om deze soort te behouden in de provincie.  
 

4.1.6.3. Knautiawespbij 
 
De Knautiawespbij is ook in de periode 2013-2014 niet aangetroffen in de provincie. Theoretisch 
gezien kan de soort opduiken wanneer voldoende grote metapopulaties Knautiabij gevestigd zijn. 
Gezien de huidige situatie van de Knautiabij in de provincie ziet het er naar uit dat we geen 
waarnemingen van de Knautiawespbij dienen te verwachten in de provincie Vlaams-Brabant.  
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4.2. Algemene aanbevelingen beheer in functie van 
Knautiabij 

 
Noot: dit hoofdstuk werd integraal overgenomen uit het rapport van het vorige project, zie 
D’Haeseleer & Vanormelingen (2013).  
 

4.2.1. Uitgangspunten 
 
De belangrijkste bepalende factor in het voorkomen van de Knautiabij is de aanwezigheid van 
voldoende Beemdkroon. Als vuistregel voor duurzame instandhouding van een populatie Knautiabijen 
geldt een minimumaantal van 50 Beemdkroonplanten (wat grofweg overeenkomt met 350 bloemen, 
althans in Zweden). Deze planten mogen maximaal 500 meter uiteen staan. (zie ook Larsson & 
Franzén, 2007). 
 
De Knautiabij vliegt in Vlaanderen hoofdzakelijk in juni en juli, en in Vlaams-Brabant eerder vanaf 
begin juli. In deze periode dient er voldoende aanbod van stuifmeel te zijn, in de vorm van bloeiende 
planten Beemdkroon. Het maaibeheer dient hierop dus afgestemd te worden.  
 
De volgende drie paragrafen geven een opsomming van beheer- en inrichtingsmaatregelen die 
toegepast kunnen worden bij herstel en behoud van populaties van Beemdkroon. De Knautiabij, maar 
ook tal van andere bloembezoekers zullen hier van meeprofiteren. Instandhouding van bloemrijke 
wegbermen komt ook heel wat andere plantensoorten ten goede, die vaak een gelijkaardig beheer als 
Beemdkroon vereisen. In de bespreking van de verschillende locaties worden deze aanbevelingen 
kort herhaald.  
 

4.2.2. Standplaats 
 
De volgende beheermaatregelen hebben tot doel het creëren van een gunstige standplaats voor 
Beemdkroon wat betreft voedseltoestand, zuurtegraad van de bodem en belichting.  
 

4.2.2.1. Instellen van bufferzones 
 
Bij verruigde groeiplaatsen op hellingen die aan de bovenrand grenzen aan bemeste agrarische 
percelen kan het inspoelen van meststoffen vanuit die percelen worden tegengegaan door het 
instellen van bufferzones langs de randen van deze percelen. Binnen deze enkele meters brede 
stroken wordt het toedienen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gestaakt. Door een 
verminderde inspoeling van nutriënten wordt de vegetatie minder productief (Reemer, Beringen & van 
der Slikke, 2008). Het maaibeheer wordt hierdoor effectiever doordat de constante instroom van 
nutriënten gestaakt wordt en er dus een netto afname van nutriënten optreedt. In Haspengouw liggen 
verschillende zeer waardevolle wegbermen met Beemdkroon grenzend aan laagstamboomgaarden. 
Ook hier zal het instellen van een bufferzone tussen deze boomgaarden en de wegbermen gunstig 
uitdraaien door reductie van meststoffen en vooral een beperking van inwaai van 
gewasbeschermingsmiddelen.  
 
Voor akkerstroken kunnen momenteel alleen maar beheerovereenkomsten “Perceelsranden natuur” 
afgesloten worden bij de Vlaamse Landmaatschappij. Vanaf 2015 treedt een reeks nieuwe 
beheerovereenkomsten in voege. Mogelijk zitten hier ook enkele geschikte beheerovereenkomsten 
tussen die een bufferend effect kunnen hebben op de wegbermen.  
 

4.2.2.2. Verwijderen houtopslag 
 
Beemdkroon is een lichtminnende soort. Bovendien verloopt de kieming optimaal bij vrij hoge 
temperaturen. Het instellen van hakhoutbeheer, dit is het regelmatig verwijderen van 
schaduwgevende bomen en struiken op of in de directe omgeving van groeiplaatsen, is daarom 
gunstig voor de plant. 
Op verschillende plaatsen in de provincie Vlaams-Brabant werden gunstige locaties overgroeid door 
Bosrank of bramen. Ook hier is het jaarlijks verwijderen van deze planten nodig voor het bekomen van 
een gunstig licht- en warmteklimaat.   
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4.2.2.3. Herstel steilkantjes 
 
Steilkantjes hebben een gunstig microklimaat en herbergen voldoende open plekjes voor de kieming 
van nieuwe Beemdkroonplanten. Verder zijn het ook potentiële nestplaatsen voor de Knautiabij maar 
ook andere zeldzame bijen- en wespensoorten zoals de Zwarte sachembij (Anthophora retusa) en de 
Gewone schoorsteenwesp (Odynerus spinipes). Het vrijstellen van steilkantjes dient kleinschalig te 
gebeuren door maaien onder en op de steilkantjes wanneer deze overgroeid worden. Bovenop de 
hogere steilkanten kan de vegetatie eventueel blijven overstaan, zodat deze van bovenaf de steilkant 
beschermt. Deze beheermaatregel is arbeidsintensief, maar dient enkel uitgevoerd te worden op 
kleine schaal Het heeft in de omgeving van Hoegaarden wel al snel tot gunstige omstandigheden 
geleid.  
 

4.2.3. Vegetatie 
 
De volgende beheermaatregel heeft tot doel een grazige vegetatiestructuur te handhaven. 
Beemdkroon is een vrij lage plant die tot maximaal 1 meter hoog wordt, waarvan het grootste deel van 
de bladeren zich op geringe hoogte boven de grond bevindt (wortelrozetten). Door deze bouw en door 
de noodzaak aan kale plekjes grond of een open schrale vegetatie voor kieming, handhaaft ze zich 
alleen op langere termijn in relatief lage en/of open vegetaties die door maaien en/of begrazen in 
stand worden gehouden. 
 

4.2.3.1. Maaien en afvoeren 
 
Maaien en afvoeren van het maaisel is op voedselrijke, productieve standplaatsen de meest geschikte 
beheervorm. Met deze beheervorm worden nutriënten afgevoerd. Voor Knautiabijen mag maaibeheer 
echter niet vallen in de normale bloeitijd van de Beemdkroon (juni-juli), aangezien hierdoor de 
voedselbron van de Knautiabijen verdwijnt tijdens hun hoofdvliegtijd. Heel wat gemeenten kennen 
momenteel een maaibeheer met twee maaibeurten (eind juni en eind september). Dit is een zeer 
goede situatie voor de instandhouding en uitbreiding van Beemdkroonpopulaties, maar dus niet voor 
de bijen. Wanneer de wegbermen schraal genoeg zijn en voldoende hoge potenties hebben voor het 
herbergen van een populatie Knautiabij, is aanpassing van het maaibeheer tot één late maaidatum 
(eind augustus - begin oktober) aan te bevelen. 
 
Het huidige maaibeheer van veel bermen, doorgaans rond eind juni, is ongeschikt voor de Knautiabij, 
ondanks de bijbehorende verschraling en uitbreiding van Beemdkroon, die dankzij goede herbloei een 
paar maand na maaien voldoende zaad kan voorbrengen. Het verdient sterke aanbeveling om niet 
voor eind augustus te maaien op plaatsen met hoge potenties voor Knautiabij. Indien vroeger maaien 
echt nodig is wegens een hoge voedselrijkdom van de standplaats, kan dit best zeer vroeg (eind april 
- begin mei) gebeuren zodat Beemdkroon tegen de vliegtijd van de Knautiabij toch volop in bloei kan 
komen. Vroeg maaien zal de omgevende vegetatie verschralen, terwijl de rozetbladeren van 
Beemdkroon grotendeels gespaard zullen blijven. Stengelstrekking treedt echter in sommige gevallen 
al op begin mei, waardoor deze vroege maaibeurt de geleverde inspanningen van de plant teniet 
doen. Beter is dus nog om bij een vroege, verschralende, maaibeurt zoveel mogelijk rond de 
bloeiplanten te maaien. Locaties die zeer vroeg gemaaid worden om verruiging tegen te gaan, dienen 
ook een late maaibeurt (na eind augustus) te krijgen. Dit systeem van twee maaibeurten kan 
eventueel na enkele jaren omgezet worden in één enkele late maaibeurt vanaf eind augustus wanneer 
de voornaamste verruiging verdwenen is. Het aantal maaibeurten dient zoveel mogelijk beperkt te 
worden. Behalve een tweede maaibeurt in augustus/september kan op voedselrijke standplaatsen een 
derde maaibeurt (met afvoeren) of nabeweiden geen kwaad. Door de veranderende klimatologische 
omstandigheden treedt een verlenging van het groeiseizoen op, waardoor in de periode van 
september tot november nog een aanzienlijke aangroei van gras kan optreden. Voor kruiden met een 
rozet, zoals Beemdkroon, is het gunstig dat de vegetatie zo kort mogelijk te winter in gaat (Beringen, 
pers. med.).  
 
Bij grote populaties van Beemdkroon die toch voor eind augustus gemaaid dienen te worden, is 
gefaseerd maaien een optie. Een deel van de planten (meer dan 50) kan dan gedurende de vliegtijd 
als voedselbron behouden blijven. Een vroege maaibeurt is voor Beemdkroon niet nadelig; te frequent 
maaien wel. 
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Voor het in stand houden van zoomvegetaties kan worden volstaan met een maaibeurt in het najaar, 
eventueel zelfs gefaseerd waarbij sommige stukken maar om de twee jaar afgezet worden, om de 
opslag van houtige gewassen tegen te gaan. 
 
Een achterhaalde vorm van maaibeheer is klepelen. Hierbij wordt de vegetatie stukgeslagen en blijft 
het 'maaisel' liggen, waardoor de vegetatie ook niet kan bloeien. Deze vorm van beheer is 
buitengewoon ongeschikt voor het ontwikkelen of in stand houden van kruidenrijke vegetaties. De 
nutriënten die uit het maaisel vrijkomen, verrijken de bodem. Klepelen leidt dan ook tot het ontstaan 
van soortenarme ruige graslanden waarin soorten als Glanshaver, Grote brandnetel en Gewone 
berenklauw de boventoon voeren. Deze methodiek werkt hierdoor contraproductief. Klepelen van 
graslanden en bermen dient maximaal vermeden te worden.  
 
Even belangrijk als het maaitijdstip is het feit dat er een maaibeurt plaatsvindt. In Vlaanderen zijn veel 
van de standplaatsen vrij voedselrijk door een combinatie van lokale instroom van nutriënten en 
stikstofdepositie vanuit de lucht, vooral in de omgeving van intensieve landbouw of grootschalige 
industrie. Een hoge voedselrijkdom zorgt voor een dichte vegetatiemat die op zijn beurt dan weer 
nadelig is voor het voorkomen en uitbreiding van Beemdkroon. Wanneer verruiging dreigt op te treden 
dient dus gemaaid te worden. In Vlaams-Brabant komt het er eigenlijk op neer dat de overgrote 
meerderheid van de standplaatsen van Beemdkroon jaarlijks beheer nodig heeft, anders zal de soort 
hier uiteindelijk verdwijnen.  
 
Verschillende gemeenten kennen reeds een maaibeheer met twee maaibeurten per jaar rond begin 
juli en eind september mét afvoeren maaisel. Dit is botanisch gezien bijzonder goed en heeft geleid tot 
schralere bloemrijke bermen, waarin ook Beemdkroon enorm is toegenomen (bv. in Tienen en 
Hoegaarden) en nu soms zeer grote populaties vormt, die bij het instellen van een later maaitijdstip 
geschikt zijn om een populatie Knautiabij te onderhouden. Waar dergelijk maaibeheer niet gebeurt, 
staan de populaties Beemdkroon zwaar onder druk door verruiging. 
 

4.2.4. Populatie 
 
Een aantal groeiplaatsen is dusdanig geïsoleerd en bestaat uit zulke lage aantallen planten dat een 
populatie Knautiabij er niet van kan leven. De levensvatbaarheid van zulke kleine populaties 
Beemdkroon kan bovendien verminderen ten gevolge van inteelt.  
 
Als de locatie wat beschikbare oppervlakte en overige standplaatsfactoren betreft geschikt lijkt, of na 
herstelbeheer (maaien en afvoeren, verwijderen houtopslag) weer geschikt gemaakt is, kan inzaai 
worden overwogen. Inzaai kan uitgevoerd worden door het opbrengen van maaisel afkomstig van 
bermen of graslanden met Beemdkroon in de nabije omgeving (wat garandeert dat het gebiedseigen 
genetisch materiaal betreft) of rechtstreeks door het inbrengen van zaden in open plekjes grond. De 
kansen op succesvolle kieming en vestiging zijn het grootst als het maaisel opgebracht wordt nadat de 
vegetatie kort is afgemaaid. In combinatie met een geschikt maaibeheer kan opbrengen van maaisel 
of rechtstreekse inzaai snel resulteren in nieuwe populaties Beemdkroon en dus een belangrijke 
verhoging van de dichtheid aan Beemdkroonpopulaties. Uiteindelijk treedt hierdoor ook een vergroting 
van de metapopulaties van Knautiabij op. We beschouwen dit vooral als een belangrijke bijkomende 
maatregel in die gebieden waar nog Knautiabijen aanwezig zijn. 
 
Belangrijk is nog dat niet alle maaisel van de oorspronkelijke standplaats verwijderd wordt, zodat een 
deel van de zaden ook hier de kans krijgen om te kiemen. (Reemer, Beringen & van der Slikke, 2008). 
Inzaaien met zaden die in de handel verkrijgbaar zijn is ten stelligste afgeraden. De herkomst van 
deze zaden is immers nooit volledig te achterhalen en floravervalsing kan dus optreden.  
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4.3. Contacten met beheerders/eigenaars 
 
In de afgelopen jaren werden heel wat contacten gelegd met beheerders of eigenaars in verband met 
een Beemdkroon- of Knautiabijenvriendelijk beheer.  
 
Met Myriam Middelkamp, vrijwilligster bij Natuurpunt Bertem werd overeengekomen dat het 
bermbeheer van de gemeente Bertem in functie van Beemdkroon en Knautiabij eens besproken 
diende te worden op een MINA-raad. Dit overleg is doorgegaan op 20 november 2014. Hier zal 
gezocht worden naar een oplossing voor het Knautiabijenvriendelijk beheer van de bermen van de 
gemeente. Bedoeling is om het bermbeheer zo eenvoudig en eenduidig mogelijk te maken zodat het 
haalbaar is voor de stadsdiensten.  
 
Op 15 mei 2014 werd door Annabel Pennings en collega’s van het Regionaal Landschap Dijleland 
een bezoek gebracht aan de gemeente Herent. Bij dit overleg waren ook de milieu-ambtenaar en de 
schepen voor leefmilieu aanwezig. Hier werd op basis van het rapport van het Knautiabijenproject 
advies gegeven voor het Knautiabijenvriendelijk beheer van de bermen, met de focus op de locaties 
langs de Bertemsebaan (Herent 1) en de Vlietstraat (Herent 2 en 3). Verder werd door Annabel 
contact gelegd met Rauwerd en Hans Roosen, bedrijfsplanners bij de Vlaamse Landmaatschappij, 
voor het instellen van bufferzones in de omliggende akkers aan de locaties Bertem 11 en Bertem 13.  
 
Lies Heirman van het Regionaal Landschap Groene Corridor werd gecontacteerd in verband met de 
locaties in de gemeenten Zaventem, Kraainem en Machelen. Enkel de gemeente Zaventem bleek 
effectief in hun werkingsgebied te liggen. De eerste contacten met de lokale milieu-ambtenaar werden 
dankzij haar reeds gelegd. Al deze locaties hebben een lage tot middelmatige prioritering. 
Beemdkroon is ‘Koesterbuur’ in de gemeente Machelen.  
 
In 2012 en 2013 waren er reeds contacten met Nobby Thys van het Regionaal Landschap Noord-
Hageland in verband met de locatie aan het station van Rotselaar. Deze locatie krijgt intussen reeds 
twee jaar een late maaibeurt. Er werd tevens een infobordje geplaatst, dat in Bijlage 4 zit. Wel werd in 
2014 nog gespoten met herbiciden door medewerkers van Infrabel.  
 
Olivier Heylen, Account Manager Ecologie bij Antea Group, werd in het voorjaar van 2014 
gecontacteerd. Antea Group maakte immers bermbeheerplannen op voor 13 Vlaams-Brabantse 
gemeenten. In verschillende van deze gemeenten komen bermen met Beemdkroon voor. Voor de 
gemeenten Bierbeek, Oud-Heverlee en Tienen is dit althans het geval. De info uit het rapport van het 
eerste project kon dan ook gebruikt worden om specifieke acties voor de Knautiabij in het 
bermbeheerplan van de desbetreffende gemeenten te onderbouwen.  
 
Er werden ook contacten met Eddy Stas, voorzitter van Natuurpunt Velpe-Mene, kern Hoegaarden, 
gelegd. Op zijn beurt heeft Eddy pogingen gedaan om het beheer van bepaalde, cruciale, 
Beemdkroonpopulaties in de gemeente Hoegaarden Knautiabijenvriendelijk te maken.  
 
Via Robin Guelinckx, Natuurpuntvrijwilliger, werden contacten gelegd met de gemeente Tienen. De 
technische dienst van deze gemeente is geïnteresseerd in een gericht en beheerefficiënt win-
winadvies voor het uitsparen van bloemrijke zones in functie van de zaadzetting van zomerbloeiende 
plantensoorten. Robin bezorgde de gemeente reeds een kaart met de 10 beste wegbermen van de 
gemeente.  
 
In het voorjaar van 2014 werd contact opgenomen met Roald Steeno van de Vlaamse 
Landmaatschappij in verband met het instellen van bufferzones in akkers die naast de locaties 
Hoegaarden 13, Hoegaarden 14 en Hoegaarden 23 liggen. Deze locaties ondervinden specifiek 
hinder van het ontbreken van zo’n bufferstrook door overploeging, overspuiting en het insijpelen van 
meststoffen. Hem werd tevens het volledige rapport van het eerste project bezorgd.  
 
 
Het beheer van de Beemdkroonpopulaties Herent 2 en Leuven 13 werd ter plaatse besproken met de 
eigenaars. Het betrof in beide gevallen percelen die in particulier gebruik zijn. In beide gevallen was 
de eigenaar ook niet te spreken over de ‘onkruiden’ die in het perceel aanwezig waren. Ze dreigden er 
allebei mee om deze (en dus ook de aanwezige Beemdkroonpopulaties) te vernietigen. In het eerste 



 
Knautiabij in de provincie Vlaams-Brabant  
Opvolging beheer en monitoring van een aantal populaties  23 

geval gaat het om de enige bekende populatie Knautiabij in de metapopulatie Herent. In het tweede 
geval om een belangrijke populatie Beemdkroonplanten in de metapopulatie Leuven.  
 
Verder werden, via Mieke Vanlangenaeker van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, 
ook contacten gelegd met Ingrid Leemans van de milieudienst van de gemeente Gingelom, Limburg. 
Ook werden haar de gegevens bezorgd die Kobe Janssen in opdracht van LIKONA in deze gemeente 
verzamelde.  
 

4.4. Prioritering locaties 
 
Een prioritering van locaties om te beheren in functie van Knautiabij, op basis van hun (potentieel) 
belang voor deze bij, is opgemaakt voor de verschillende locaties aan de hand van volgende criteria:  
 
• aanwezigheid Knautiabij (geeft sowieso hoge prioriteit, bij afwezigheid van Knautiabij krijgt een 

plek alleen hoge prioriteit als er voldoende Beemdkroon staat of met geschikt beheer kan staan en 
de plek minder dan 2 km van bekende populaties Knautiabij verwijderd ligt, dit zijn dus plekken 
met hoge potentie); 

 
• aantalsklasse Beemdkroon (hoge aantalsklasse in combinatie met andere gunstige factoren 

betekent hoge prioriteit, lage aantalsklasse leidt tot lagere prioriteit tenzij er goede potentie is om 
tot een hogere aantalsklasse te komen); 

 
• mate van isolatie (afstand tot dichtstbijzijnde bekende populatie Knautiabijen); 
 
• inschatting van gunstigheid van beheer (ongunstig beheer in combinatie met aanwezigheid 

Knautiabij leidt tot hogere prioriteit) of het gemak waarmee een gunstig beheer kan worden 
ingesteld (indien gemakkelijk, dan hogere prioriteit).  

 
Locaties die tot 1 van de 6 metapopulaties Knautiabij behoren (zie 4.1.4) krijgen sowieso een hoge(re) 
prioritering, evenals locaties die in een gemeente liggen die Beemdkroon als Koesterbuur aangeduid 
heeft.  
 
Deze prioritering wordt verderop in de bespreking van de verschillende locaties gehanteerd.  
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4.5. Bespreking locaties per gemeente 
 

4.5.1. Algemeen 
 
In dit hoofdstuk zijn van alle 42 onderzochte locaties in de 10 gemeenten besprekingen gemaakt. In 
deze bespreking werden onder meer datum van bezoek, aantal Beemdkroonplanten en Knautiabijen, 
huidig beheer, bedreigingen, prioriteit en aanbevelingen uitgewerkt. In dit rapport werden enkel de 
locaties besproken die in 2014 effectief bemonsterd werden. Nieuwe locaties ten opzichte van het 
onderzoek in de periode 2012-2013 kregen een nieuw volgnummer. Hierdoor kan het gebeuren dat 
twee locaties een sterk verschillend volgnummer hebben ondanks het feit dat ze zeer dicht bij elkaar 
liggen.  
 
Soms was het gissen naar het huidige beheer op basis van een eenmalig of beperkt aantal bezoeken, 
maar vaak konden we dit toch te weten komen. De prioriteit voor het nemen van beheermaatregelen 
werd bepaald aan de hand van de criteria die in 4.4 besproken werden. Deze prioriteit werd tevens 
afgetoetst met de aanwezigheid van een metapopulatie van Knautiabijen. Tot slot kon de prioriteit nog 
gewijzigd worden door expert judgement van de auteurs.  
 
Bij de aanbevelingen werd een korte schets van de huidige toestand weergegeven en tevens werden 
oplossingen aangeboden om de huidige knelpunten voor Beemdkroon dan wel Knautiabij op te 
lossen.  
 
Indien beschikbaar werd een foto van de toestand toegevoegd.  
 
Per gemeente werd een overzichtskaart opgemaakt waarop de verschillende onderzochte locaties 
aangeduid zijn. Deze overzichtskaarten zijn op schaal 1/100.000 opgemaakt. Een detailkaart van de 
omgeving van elke onderzochte locatie werd tevens opgemaakt. Deze kaarten zijn allen opgemaakt 
op schaal 1/20.000. Kaarten worden digitaal opgeleverd als JPG’s.  
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4.5.2. Gemeente Bertem 

 
Figuur 1: Overzichtskaart Bertem 

 

 
Figuur 2: Bertem 1 
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Bertem 1 

(de locaties Bertem 1 en Bertem 2 uit het vorige 
project werden hier samengevoegd)  

Bezoek op 25/07/2014 

Beemdkroon: 23 planten (de helft nog niet in 
bloei) 

Knautiabij: Geen 

Beheer: een deel van de berm lijkt geklepeld te 
zijn.  

Bedreiging Beemdkroon: smalle strook, de 
paarden uit de aangrenzende weilanden zorgen 
voor een sterke overbegrazing. De aanliggende 
steile berm wordt geklepeld. Het maaisel blijft 
hier ook liggen. 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: In 2012 en 2013 werd hier nog 
een grote populatie Beemdkroon gevonden. 
Ook toen kon deze grotendeels niet tot bloei 
komen door overbegrazing en slecht 
maaibeheer. Deze locatie ligt dicht bij een 
middelgrote Beemdkroonpopulatie en maakt 
deel uit van de metapopulatie Leuven. Hier komt 
ook Geel walstro, Wilde marjolein en Kruipend 
stalkruid voor. Het onderdrukken van de 
vraatdruk heeft de hoogte prioriteit. Dit kan 
bijvoorbeeld door een extra prikkeldraad te 
spannen. Daarnaast dient ook het geklepelde 
gedeelte anders beheerd te worden. Eén late 
maaibeurt volstaat wellicht voor de zone naast 
de paardenweiden. Tweemaal maaien met 
afvoer van het maaisel is nodig voor de stukken 
die momenteel geklepeld worden.  
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Figuur 3: Bertem locaties 6 en 17 

 

Geen foto beschikbaar 
 

 

Bertem 6 

Bezoek op 29/08/2014 

Beemdkroon: 30 planten 

Knautiabij: Geen 

Beheer: Veiligheidszone werd recent gemaaid 
bij bezoek, de rest lijkt niet gemaaid te worden 

Bedreiging Beemdkroon: enerzijds verruiging 
door gebrek beheer, anderzijds maaibeurt op 
ongeschikt tijdstip. 

Prioriteit Knautiabij: Middel 

Aanbeveling: In 2012-2013 werd hier nog een 
grote populatie Beemdkroon aangetroffen. Geen 
Knautiabij. Eén (late) maaibeurt volstaat wellicht 
voor de onbeheerde zone. Voor de 
veiligheidszone stellen we een vroege maaibeurt 
(begin) mei voor.  
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Figuur 4: Bertem locaties 11-13. 

 
 

 

Bertem 11 

(deze locatie ligt in Bertem, maar wordt al 
jaren beheerd door gemeente Kortenberg) 

Bezoek op 25/07/2014 

Beemdkroon: geen planten meer aangetroffen 

Knautiabij: Geen 

Beheer: in 2014 werd deze locatie geklepeld! 
(tot in de bodem) 

Bedreiging Beemdkroon: slecht beheer! 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: In 2013 werd hier nog een 
Middelgrote populatie Beemdkroon 
aangetroffen. Deze locatie behoort tot de 
metapopulatie Kortenberg.  

Eerst enkele jaren 2x maaien: vroege maaibeurt 
(eerste helft mei) en late (september); zodra er 
voldoende verschraald is, overschakelen op één 
late maaibeurt.  

Instellen van een bufferzone moet helpen om de 
inspoeling van meststoffen tegen te gaan.  

Het beheer van klepelen, zonder afvoer van het 
plantenmateriaal is bijzonder negatief voor 
zowel Beemdkroon als Knautiabij en voor de 
rest van de vegetatie en dient ten allen tijde 
vermeden te worden! 
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Bertem 12 

(deze locatie ligt in Bertem, maar wordt al 
jaren beheerd door gemeente Kortenberg) 

Bezoek op 25/07/2014 

Beemdkroon: geen planten meer aangetroffen 

Knautiabij: Geen 

Beheer: in 2014 werd deze locatie geklepeld! 
(tot in de bodem) 

Bedreiging Beemdkroon: slecht beheer! 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: In 2013 werd hier nog een 
middelgrote populatie Beemdkroon 
aangetroffen. Geen Knautiabij. Deze berm 
behoort tot de metapopulatie Kortenberg.  

Eén (late) maaibeurt volstaat wellicht, eventueel 
kunnen delen van de berm zonder Beemdkroon 
ook een bijkomende vroege maaibeurt krijgen. 
Het beheer van klepelen, zonder afvoer van het 
plantenmateriaal is bijzonder negatief voor 
zowel Beemdkroon als Knautiabij en voor de 
rest van de vegetatie!  

 

 
 

 

Bertem 13 

Bezoek op 25/07/2014 

Beemdkroon: 78 planten (grotendeels in bloei) 

Knautiabij: Geen  

Beheer: deze locatie wordt door de landbouwer 
die dit stuk pacht minstens 3 maal per jaar 
gemaaid, er treedt herbloei van Beemdkroon en 
Gewone berenklauw op, die een stuk lager zijn 
dan de normale hoogte.  

Bedreiging: verruiging door inspoeling 
meststoffen, te vroege maaibeurt 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Middelgrote populatie 
Beemdkroon. Met Boslathyrus, Klavervreter en 
Graslathyrus. In 2013 werd hier nog Knautiabij 
aangetroffen. Dit grasland behoort tot de 
metapopulatie Kortenberg.  

Een uitstel van de maaidatum tot begin 
september voor het hele grasland zal de 
populatie Beemdkroon en Knautiabij ten goede 
komen.  

Het instellen van een bufferzone langs de 
akkerranden moet helpen om de inspoeling van 
meststoffen tegen te gaan. 



 
Knautiabij in de provincie Vlaams-Brabant  
Opvolging beheer en monitoring van een aantal populaties  30 

 
Figuur 5: Bertem locaties 6 en 17 

 

Geen foto beschikbaar 
 

 

Bertem 17 

Bezoek op 29/08/2014 

Beemdkroon: 50 planten, gedeeltelijk gemaaid 
in veiligheidszone 

Knautiabij: Geen 

Beheer: onbekend (veiligheidszone lijkt recent 
gemaaid te zijn) 

Bedreiging Knautiabij: te vroege maaibeurt 

Prioriteit Knautiabij: Middel 

Aanbeveling: Grote populatie Beemdkroon. 
Zonder Knautiabijpopulatie. Een 10-tal planten 
worden frequent gemaaid in de veiligheidszone. 
Het vervroegen van de eerste maaibeurt tot 
begin mei in deze zone kan hiervoor een 
oplossing zijn. Een tweede (late) maaibeurt (in 
periode eind augustus – oktober), waarbij de 
volledige berm gemaaid wordt, is nodig.  
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4.5.3. Gemeente Boutersem 

 
Figuur 6: Overzichtskaart Boutersem. 

 
Figuur 7: Boutersem locatie 1 
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Geen foto beschikbaar 
 

 

Boutersem 1 – Verbrande Toren 

Bezoek op 26/04/2014 

Beemdkroon: 20 planten 

Knautiabij: Geen 

Beheer: Nog niet gemaaid bij bezoek. 

Bedreiging Beemdkroon: Verruiging door 
inspoeling meststoffen. 

Prioriteit Knautiabij: Laag 

Aanbeveling: Minstens één- en bij voorkeur 
tweemaal jaarlijks maaien ter verschraling is 
aangewezen. Respecteren berm door 
landbouwer, en idealiter instellen buffer. 

 

 
 

Figuur 8: Boutersem locatie 3 
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Geen foto beschikbaar 
 

 

Boutersem 3 

Bezoek op 10/08/2014 

Beemdkroon: 1 plant 

Knautiabij: Geen 

Beheer: onbekend 

Bedreiging Beemdkroon: onbekend 

Prioriteit Knautiabij: Laag 

Aanbeveling: Minstens één- en bij voorkeur 
tweemaal jaarlijks maaien ter verschraling is 
aangewezen. 
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4.5.4. Gemeente Herent 
 

 
Figuur 9: Overzichtskaart Herent. 

 

 
Figuur 10: Herent locaties 1 en 4 tot 6 
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Herent 1 – Bertemsebaan 

Bezoek op 9/08/2014 

Beemdkroon: 38 planten (grotendeels in bloei) 

Knautiabij: Geen 

Beheer: Gemaaid bij bezoek  

Bedreiging Knautiabij: verruiging door gebrek 
maaibeheer, verruiging door inspoeling 
meststoffen 

Prioriteit Knautiabij: Middel 

Aanbeveling: in 2013 was de populatie 
Beemdkroon hier nog bijna volledig 
weggemaaid. Dit is een vrij geïisoleerde 
populatie. Deze locatie lijkt vrij schraal , dus hier 
dient enkel de uitbreiding van bramen en 
struiken in het oog gehouden te worden Verder 
dient het maaisel goed opgeruimd te worden.  

Conclusie: een late maaibeurt per jaar zal 
waarschijnlijk volstaan.  

 
 

 
Figuur 11: Herent locatie 2 
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Herent 2 – Vlietstraat  

(de locaties Herent 2 en Herent 3 uit het vorige 
project werden hier samengevoegd)  

Bezoek op 16/07/2014 

Beemdkroon: 20 planten 

Knautiabij: 3 vrouwtjes  

Beheer: perceel wordt begraasd door paarden 

Bedreiging Beemdkroon: overwoekering door 
Bont kroonkruid bij uitblijven beheer 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Middelgrote populatie 
Beemdkroon met aanwezigheid van kleine 
Knautiabijpopulatie. Behoort tot metapopulatie 
Herent. Geen grote Beemdkroonpopulatie in de 
directe omgeving. In weiland met veel Bont 
kroonkruid. Een late maaibeurt is nodig om 
overwoekering te vermijden en uiteindelijk 
verruiging tegen te gaan.  

De eigenaar gaf aan deze locatie te willen 
spuiten tegen ‘onkruiden’ en daarbij geen 
onderscheid te maken tussen brandnetels en 
Beemdkroon. De toestand is dus ernstig.  
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Figuur 12: Herent locaties 1 en 4 tot 6 

 

 
 

 

Herent 4 

Bezoek op 9/08/2014 

Beemdkroon: 7 (de helft niet in bloei) 

Knautiabij: Geen 

Beheer: deze berm wordt laat ofwel niet 
gemaaid 

Bedreiging Knautiabij: verruiging door gebrek 
maaibeheer.  

Prioriteit Knautiabij: laag 

Aanbeveling: Zeer kleine en deels niet 
bloeiende populatie Beemdkroon. Bovenaan de 
steilwand bevindt zich een monocultuur van 
fijnspar van 10-20 jaar oud. Deze berm dient 
minstens eenmaal per jaar gemaaid te worden, 
best na eind augustus/begin september.  
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Herent 5 

Bezoek op 9/08/2014 

Beemdkroon: 102 (het gros van deze planten 
komt niet tot bloei) 

Knautiabij: Geen 

Beheer: een deel van de vegetatie lijkt een 
maaibeurt begin juli gekregen te hebben, het 
andere deel lijkt helemaal niet gemaaid te 
worden. Het maaisel lijkt grotendeels 
afgevoerd, maar de vervilte grasmat wijst 
mogelijk op eerder ongeschikt beheer.  

Bedreiging Knautiabij: verruiging door gebrek 
maaibeheer, te vroege maaibeurt, vervilting 

Prioriteit Knautiabij: middel/hoog 

Aanbeveling: Dit is een zeer grote populatie 
Beemdkroon, die grotendeels niet in bloei kan 
komen. Voor het gedeelte dat reeds gemaaid 
wordt, is een uitstel van de maaidatum tot eind 
augustus/begin september belangrijk. Voor de 
zone die tot nu toe niet gemaaid werd, is net 
het instellen van één maaibeurt belangrijk. 
Deze kan best op hetzelfde tijdstip liggen.  

Conclusie: een late maaibeurt voor het hele 
perceel. Bepaalde zones niet jaarlijks maaien is 
wenselijk voor fauna (gefaseerd maaien). 

 

 
 

 

Herent 6 

Bezoek op 9/08/2014 

Beemdkroon: 5 planten 

Knautiabij: Geen 

Beheer: deze berm werd geklepeld zonder 
afvoer van het maaisel! 

Bedreiging Knautiabij: beschaduwing, te vroege 
maaibeurt, verruiging door geen afvoer van 
maaisel 

Prioriteit Knautiabij: laag 

Aanbeveling: Deze locatie dient met behulp van 
schijvenmaaiers gemaaid te worden in plaats 
van met behulp van klepelmaaiers. Verder is het 
van groot belang dat het maaisel afgevoerd 
wordt. Een aantal verruigingsplanten zijn nu 
reeds aanwezig, wat wijst op een slecht beheer 
in het verleden. Deze maaibeurt wordt best 
uitgesteld tot eind augustus/begin september, 
tenzij de vegetatie nog te nutriëntenrijk is. Dan 
zijn twee maaibeurten, waarvan de eerste vanaf 
begin mei valt, aan te raden.  
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4.5.5. Gemeente Hoegaarden 
 

 
Figuur 13: Overzichtskaart Hoegaarden. 

 

 
Figuur 14: Hoegaarden locaties 13-18, 22-23, 25-26. 
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Geen foto beschikbaar 
 

 

Hoegaarden 13 

Bezoek op 13/07/2014 

Beemdkroon: Geen 

Knautiabij: Geen 

Beheer: net gemaaid 

Bedreiging Beemdkroon: te vroege maaibeurt 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Pas gemaaid, geen enkele 
bloeiende plant beemdkroon, dus ook geen 
Knautiabij meer. Tot en met 2012 zat hier een 
sinds jaren gekende populatie Knautiabij maar 
die is ondertussen verdwenen door maaien in 
juni-juli.  

 

 

 
 

 

Hoegaarden 14 

Bezoek op 13/07/2014 

Beemdkroon: Geen 

Knautiabij: Geen 

Beheer: onbekend. 

Bedreiging Beemdkroon: Randinvloeden door 
ploegen en herbicidengebruik. Op termijn kan ook 
beschaduwing een probleem worden. 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: de populatie Knautiabij (hier al 
enkele jaren aanwezig), werd dit jaar volledig 
vernietigd door maaien op het verkeerde tijdstip 
en randinvloeden (zowel overploegen als 
overspuiten, er wordt geen schouder gelaten 
bovenaan de talud) van de akker erboven. Hier 
moet dringend een bufferzone komen boven de 
talud en de maaibeurt moet verlaat worden naar 
september. Hakhoutbeheer rond de groeiplaats 
Beemdkroon dient verdergezet te worden om 
beschaduwing te vermijden. Behoort tot 
metapopulatie Hoegaarden. 
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Hoegaarden 15 en 16 (twee fiches, maar is 
dezelfde populatie) 

Bezoek op 13/07/2014 

Beemdkroon: onbekend aantal planten 

Knautiabij: 3 vrouwtjes 

Beheer: Berm langs veldweg jaarlijks gemaaid in 
de zomer, strook in grasland Natuurpunt tot en 
met 2012 1-2 maal per jaar gemaaid, met eerste 
maaibeurt eind juni. Strook van 2 m onder de 
draad geen beheer. 

Bedreiging Beemdkroon: te vroege maaibeurt, 
op termijn beschaduwing. Overwoekering door 
Bosrank onder de draad. 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Reeds vrij grote populatie 
Beemdkroon in berm en op talud en in rand 
aangrenzend perceel hooiland Natuurpunt, 
Knautiabij waargenomen in 2012, en vlakbij 
kernpopulatie Knautiabij Hoegaarden. Instellen 
late maaidatum, en voorkomen beschaduwing 
door regelmatig afzetten houtige opslag en 
verwijderen overwoekering door bosrank. In 
najaar 2012 en 2013 reeds houtige opslag 
afgezet, bosrank verwijderd en strook met 
Beemdkroon gemaaid. In 2013 is op de 
volledige strook met Beemdkroon op het 
Natuurpuntperceel een late maaidatum 
ingesteld. De strook in het hooiland wordt in 
functie van Knautiabij uitgespaard in juni en 
gemaaid in oktober, en mét succes: waarneming 
van maar liefst 3 foeragerende vrouwtjes 
Knautiabij! Dit beheer moet verdergezet worden 
en ook de wegberm zou een late maaidatum 
moeten krijgen. Behoort tot metapopulatie 
Hoegaarden. 
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Hoegaarden 17 - Walenstraat 

Bezoek op 13/07/2014 

Beemdkroon: 13 planten 

Knautiabij: 5 vrouwtjes 

Beheer: net gemaaid, vroeger werd deze locatie 
laat gemaaid 

Bedreiging Beemdkroon: te vroege maaibeurt!  

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Bevat één van de twee grotere 
populaties Knautiabij in de metapopulatie 
Hoegaarden.  

Censustelling. Alle dieren bijeenhokkend op 
10tal bloemhoofdjes die terug open zijn na 
recente maaibeurt. Mogelijk leefden deze dieren 
nog een tijdje door om op de herbloei te kunnen 
foerageren, maar zal alleszins een zware klap 
zijn voor de populatie van de Walenstraat. Dit is 
naast Caberg de tweede grote populatie 
knautiabij van Hoegaarden en wordt normaal 
pas laat (september) gemaaid (zo ook in 2013), 
maar dit jaar dus vroeg waardoor de vele 
uitgekomen Knautiabijen nu dus niet kunnen 
foerageren. Desastreus voor de toestand van de 
Knautiabij in de regio!  

Tot en met 2013 werd deze locatie laat 
gemaaid. Dit late maaibeheer moest eigenlijk 
gewoon verdergezet worden. Op termijn kan 
er kleinschalig wat houtopslag afgezet worden 
aan één kant om beschaduwing te vermijden, en 
eventueel aan de andere kant Beemdkroon zeer 
kleinschalig gemaaid vroeg op het jaar voor 
verschraling – maar is echt detailbeheer.  

Wat verderop naar het zuidwesten is er nog een 
deel talud dat schraal genoeg lijkt voor 
Beemdkroon. Hierop zou Beemdkroonzaad van 
Hoegaarden 17 kunnen aangebracht worden.  
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Geen foto beschikbaar 
 

 

Hoegaarden 18 

Bezoek op 18/04/2014 

Beemdkroon: 6 planten (nog niet in bloei) 

Knautiabij: Geen 

Beheer: onbekend in 2014 

Bedreiging Beemdkroon: Vooral sterke 
beschaduwing door houtige opslag, grootste 
deel groeiplaats reeds verbost. Op termijn deels 
verruiging door gebrek aan maaibeheer (deel 
weg van veldweg). 

Prioriteit Knautiabij: Middel 

Aanbeveling: Kleine populatie Beemdkroon, 
sterk onder druk door houtige opslag, in directe 
omgeving Knautiabij populaties Hoegaarden. In 
het najaar van 2012 werd de houtige opslag 
rond de aanwezige pollen Beemdkroon afgezet 
en werd zeer kleinschalig gemaaid met de 
sikkel. Deze groeiplaats Beemdkroon zou sterk 
moeten vergroot worden door afzetten houtige 
opslag op groter deel van perceeltje (eigendom 
Natuurpunt), en instellen late maaibeurt vrijgezet 
deel. Behoort tot metapopulatie Hoegaarden. 
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Hoegaarden 22 

Bezoek op 13/07/2014 

Beemdkroon: onbekend 

Knautiabij: 6 vrouwtjes 

Beheer: nog niet gemaaid tijdens bezoek. Tot in 
2012 geen beheer of klepelen in winterhalfjaar. 

Bedreiging Beemdkroon: geen meer  

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Eén van de twee grote populaties 
Knautiabij in de metapopulatie Hoegaarden in 
grazige holle weg. Maaien om verruiging tegen 
te gaan is aangewezen maar uiterst belangrijk 
dat dit pas vanaf september gebeurt. In najaar 
2012, 2013 en 2014 is er gemaaid door het 
lokale zeisteam, Aculea en Natuurpunt Velpe-
Mene. Dit maaibeheer in het najaar zou moeten 
verdergezet worden. Beemdkroon breidt ook uit 
vanaf de holle weg op de taluds en in de 
Natuurpuntpercelen ernaast (hellinggrasland 
Caberg en Huttenveld). Hier is enorme potentie 
voor verdere vergroting van de populatie 
Beemdkroon. De stroken aangrenzend aan de 
holle weg moeten alleszins al mee een laat 
maaibeheer krijgen, aangezien die al een groot 
deel van de Beemdkroonpopulatie huisvesten, 
de rest van de percelen waar voorlopig nog 
weinig beemdkroon staat kunnen de eerste 
jaren nog vroeger gemaaid worden. Het verdient 
tenslotte ook aanbeveling nieuwe populaties 
Beemdkroon te creëren door uitzaai zaad 
Beemdkroon naar andere schrale, kalkrijke 
hellinggraslanden in het natuurgebied Rosdel 
die in de directe omgeving liggen van deze 
populatie Knautiabij (op en rond Meiveld). 
Behoort tot metapopulatie Hoegaarden. 

De toestand in 2014 was als volgt: ‘Beemdkroon 
staat goed in bloei en vegetatie gaat erop 
vooruit (minder verruiging) met 
najaarsmaaibeurt.’ 
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Geen foto beschikbaar 
 

 
Hoegaarden 23 

Bezoek op 13/07/2014 

Beemdkroon: een tiental 

Knautiabij: 6 vrouwtjes 

Beheer: Wordt duidelijk niet gemaaid. 

Bedreiging Beemdkroon: Verruiging door gebrek 
aan maaibeheer. 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Kleine populatie Beemdkroon 
maar gebruikt door Knautiabij. Instellen jaarlijkse 
maaibeurt om verruiging tegen te gaan. Gezien 
de aanwezigheid van Knautiabij dient die laat te 
gebeuren, na eind augustus. De talud kan mee 
gemaaid worden met de maaibeurt van 
Hoegaarden 17 door de gemeente Hoegaarden. 
In najaar 2012 werd de talud gemaaid met de 
sikkel. Behoort tot metapopulatie Hoegaarden. 

In 2014 werden hier 6 vrouwtjes Knautiabij 
bijeenhokkend op een kleine populatie 
Beemdkroon aangetroffen (niet gemaaid door 
gemeente). De berm van Hoegaarden 17 werd 
net voor het bezoek gemaaid, waardoor het 
onnatuurlijk groot aantal (immers kleine 
populatie Beemdkroon) Knautiabijen 
ongetwijfeld te wijten is door migratie van de 
populatie Hoegaarden 17 naar deze berm waar 
nog wat stuifmeel te halen valt. Deze 
Beemdkroonpopulatie is onvoldoende om het 
afmaaien van de berm van Hoegaarden 17 te 
compenseren.  

Wordt niet gemaaid (behalve door Pieter 
Vanormelingen met sikkel om verruiging terug te 
dringen).  
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Figuur 15: Hoegaarden locatie 24 

 

Geen foto beschikbaar 
 

 
Hoegaarden 24 

Bezoek op 13/07/2014 

Beemdkroon: 2 planten (niet in bloei) 

Knautiabij: geen 

Beheer: wordt deels gemaaid eind mei en 
volledig in september.  

Bedreiging Beemdkroon: onbekend 

Prioriteit Knautiabij: Middel 

Aanbeveling: Schrale talud onderaan 
Pertseveld, is nieuwe groeiplaats na uitzaaien 
zaad van Goudberg. Wordt sinds 2012 beheerd 
door Pieter Vanormelingen op vrijwillige basis 
(deels maaien eind mei/begin juni, volledig in 
september) voor nestelende bijen 
(Roodrandzandbij). 
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Geen foto beschikbaar 
 

 
Hoegaarden 25 

Bezoek op 25/08/2014 

Beemdkroon: 7 planten 

Knautiabij: geen 

Beheer: onbekend 

Bedreiging Beemdkroon: onbekend  

Prioriteit Knautiabij: Laag 

Aanbeveling: 

 

Geen foto beschikbaar 
 

 
Hoegaarden 26 

Bezoek op 13/09/2014 

Beemdkroon: 12 planten 

Knautiabij: geen 

Beheer: onbekend 

Bedreiging Beemdkroon: onbekend 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Deze populatie is zéér 
belangwekkend, aangezien ze midden in de 
bekende metapopulatie Hoegaarden ligt! Deze 
locatie werd pas eind augustus ontdekt en toen 
was het al te laat om te controleren op de 
aanwezigheid van Knautiabij. Toch is het 
belangrijk om deze locatie mee op te nemen in 
het beheer. De meeste planten bevinden zich in 
een extensief begraasd grasland van een 
particulier, maar er is ook al wat uitzaai in het 
aanpalend perceel dat door Natuurpunt beheerd 
wordt.  
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4.5.6. Gemeente Kortenberg 
 

 
Figuur 16: Overzichtskaart Kortenberg 

 

 
Figuur 17: Kortenberg locaties 1-5 
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Kortenberg 1 – Grubbe 1  

Bezoek op 25/07/2014 

Beemdkroon: 4 planten 

Knautiabij: geen 

Beheer: onbekend (nog niet gemaaid bij 
bezoek) 

Bedreiging Beemdkroon: beschaduwing (op 
termijn), verruiging door gebrek maaibeheer 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Slechts 4 Beemdkroonplanten. 
Zonder Knautiabij. Behoort tot metapopulatie 
Kortenberg. Eén (late) maaibeurt zou moeten 
kunnen volstaan voor vergroting 
Beemdkroonpopulatie. Gefaseerd afzetten van 
houtkant is wenselijk om beschaduwing en 
overgroeiing op termijn tegen te gaan.  

 

 

 
 

 
 

 

Kortenberg 2 – terrein Natuurpunt Grubbe 

Bezoek op 25/07/2014 

Beemdkroon: 147 planten 

Knautiabij: 1 vrouwtje 

Beheer: één late maaibeurt 

Bedreiging Beemdkroon: geen 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: In 2013 werden hier nog slechts 
43 Beemdkroonplanten aangetroffen. Deze 
spectaculaire verhoging van het aantal planten 
is deels te danken aan het gunstige beheer en 
ook deels omdat dit jaar beter gezocht werd. 
Deze grote populatie Beemdkroonplanten is dé 
hoofdpopulatie van de metapopulatie. Hier 
werden reeds verschillende jaren na elkaar 
Knautiabijen waargenomen. Met grote populatie 
Gewoon knoopkruid. Er is sprake van sterke 
toename van de Beemdkroonplanten in de 
nabijgelegen boomgaard. De instandhouding 
van de late maaibeurt in het bloemrijk hooiland 
is noodzakelijk!  
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Kortenberg 3 – Grubbe 2 

Bezoek op 25/07/2014 

Beemdkroon: 8 planten 

Knautiabij: geen 

Beheer: onbekend (nog niet gemaaid bij 
bezoek) 

Bedreiging Beemdkroon: verruiging door 
inspoeling meststoffen, randinvloeden, zeer 
smalle strook 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Slechts 8 Beemdkroonplanten. In 
2013 werd hier nog Knautiabij op aangetroffen. 
Deze berm behoort tot de metapopulatie 
Kortenberg. Eén late maaibeurt zou moeten 
volstaan voor het tegengaan verruiging. Het 
instellen van een bufferzone om randinvloeden 
en inspoeling meststoffen tegen te gaan is 
belangrijk.  

 

 

 
 

 

Kortenberg 4 – Hollestraat 1  

Bezoek op 25/07/2014 

Beemdkroon: 1 plant 

Knautiabij: Geen 

Beheer: onbekend (nog niet gemaaid bij 
bezoek) 

Bedreiging Beemdkroon: verruiging door gebrek 
beheer, randinvloeden, te vroege maaibeurt 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Van de 5 Beemdkroonplanten die 
hier in 2013 werden aangetroffen was er slechts 
1 aanwezig in 2014. In dit jaar werd deze locatie 
immers geklepeld tot in de bodem. Deze berm 
behoort tot de metapopulatie van Kortenberg. 
Het ideale beheer bestaat uit twee maaibeurten, 
1 begin mei en 1 begin september voor 
verschraling van wegberm. Na enkele jaren kan 
overgeschakeld worden op een regime van één 
(late) maaibeurt. Klepelen is echt uit den boze! 
Instellen van een bufferzone om randinvloeden 
en inspoeling meststoffen tegen te gaan is 
belangrijk.  
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Kortenberg 5 – Hollestraat 2  

Bezoek op 25/07/2014 

Beemdkroon: geen 

Knautiabij: Geen 

Beheer: bij bezoek was deze locatie volledig 
geklepeld 

Bedreiging Beemdkroon: verruiging door gebrek 
beheer, verruiging door inspoeling meststoffen, 
te vroege maaibeurt, slecht beheer 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Hier waren in 2013 nog 95 
planten en 2 Knautiabijen aanwezig. Op deze 
locatie bevond zich dan ook een grote en 
belangrijke populatie Beemdkroonplanten. Met 
Knautiabijenpopulatie. Samen met Kortenberg 2 
is deze locatie van groot belang voor het 
behoud van de metapopulatie Kortenberg. Een 
jaarlijks maaibeheer met een late maaidatum is 
noodzakelijk voor het behoud en uitbreiding 
Beemdkroonpopulatie. De maaibeurt in 2014 
vond veel te vroeg plaats. Er werd tevens 
geklepeld, wat zeer schadelijk is voor de bodem 
en de rest van de vegetatie. Instellen van een 
bufferzone om randinvloeden en inspoeling 
meststoffen tegen te gaan is tevens belangrijk. 
Momenteel vooral veel Grote brandnetel 
bovenaan wegberm, aan akker grenzend.  
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4.5.7. Gemeente Landen 
 

 
Figuur 18: Overzichtskaart Landen 

 

 
Figuur 19: Landen locatie 9 
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Landen 9 

Bezoek op 4/07/2014 

Beemdkroon: onbekend 

Knautiabij: 1 vrouwtje 

Beheer: onbekend 

Bedreiging Beemdkroon: onbekend 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Waarneming van Paula Smits in 
de tuin. Deze locatie bevindt zich vlakbij Landen 
8 en maakt dus deel uit van de metapopulatie 
Landen 2.  
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4.5.8. Gemeente Leuven 
 

 
Figuur 20: Overzichtskaart Leuven 

 

 
Figuur 21: Leuven locaties 4-6, 12-14 
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Leuven 4 

Bezoek op 25/07/2014 

Beemdkroon: 13 planten  

Knautiabij: Geen 

Beheer: onbekend (nog niet gemaaid tijdens het 
bezoek) 

Bedreiging Beemdkroon: randinvloeden, 
beschaduwing, smalle strook 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Kleine populatie Beemdkroon. 
Zonder Knautiabijpopulatie. Behoort tot 
metapopulatie Leuven. Periodiek en gefaseerd 
afzetten van houtkant is nodig om standplaats 
Beemdkroon te vrijwaren. Eén (late) maaibeurt 
met afvoer maaisel moet de berm schraal 
genoeg houden.  

 

 

  
 

 

Leuven 5 

(Leuven 5 en Leuven 6 liggen langs dezelfde 
voetweg, op enkele tientallen meters van elkaar, 
we volgen hier niet exact de indeling van 2012-
2013) 

Bezoek op 25/07/2014 

Beemdkroon: 90 planten  

Knautiabij: Geen 

Beheer Beemdkroon: onbekend (nog niet 
gemaaid bij bezoek) 

Bedreiging: geen bedreiging 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Langs deze voetweg ligt een zeer 
grote populatie Beemdkroon, gespreid over de 
locaties Leuven 5 en 6. Tot op heden werden 
nog geen Knautiabijen waargenomen. Deze 
locatie behoort tot de metapopulatie Leuven. 
Eén late maaibeurt met afvoer maaisel moet 
volstaan om populatie Beemdkroon te vergroten.  
De weide naast deze voetweg lijkt geëgd en 
ingezaaid. Hierdoor zijn er weinig kansen voor 
de uitbreiding van de Beemdkroonpopulatie in 
dit weiland.  
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Leuven 6 

(Leuven 5 en Leuven 6 liggen langs dezelfde 
voetweg, op enkele tientallen meters van elkaar, 
we volgen hier niet exact de indeling van 2012-
2013) 

Bezoek op 25/07/2014 

Beemdkroon: 11 planten  

Knautiabij: Geen 

Beheer: onbekend (nog niet gemaaid bij 
bezoek) 

Bedreiging Beemdkroon: verruiging door gebrek 
maaibeheer, beschaduwing  

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Middelgrote populatie 
Beemdkroon. Vroeger waren meer planten 
aanwezig. Hier werden ook verschillende 
Knautiabijen aangetroffen in 2013. Ook deze 
locatie behoort tot de metapopulatie Leuven. 
Momenteel komt Beemdkroon vooral als 
prikkeldraadvegetatie voor. Uitstel van 
maaidatum tot begin september is van cruciaal 
belang. Tegengaan van (toekomstige) 
beschaduwing door periodiek en gefaseerd 
afzetten houtkant.  

 

  
 

 

Leuven 12 

Bezoek op 25/07/2014 

Beemdkroon: 90 planten (waarvan meer dan de 
helft nog niet in bloei stond) 

Knautiabij: Geen 

Beheer: onbekend (nog niet gemaaid bij 
bezoek) 

Bedreiging Beemdkroon: smalle berm  

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Grote populatie Beemdkroon, 
maar voorlopig zonder Knautiabijen. Eén (late) 
maaibeurt met afvoer maaisel moet volstaan om 
de populatie Beemdkroon 
Knautiabijenvriendelijk te beheren.  
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Leuven 13 

(deze locatie ligt schuin tegenover Leuven 12) 

Bezoek op 25/07/2014 

Beemdkroon: 55 planten (50 planten kwamen 
niet tot bloei) 

Knautiabij: Geen 

Beheer: als gazon beheerd, sterk gemaaid 

Bedreiging: te vroege maaibeurt  

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Grote populatie Beemdkroon, 
zonder Knautiabijen. Het gros van de planten op 
deze locatie kan echter niet tot bloei komen 
aangezien zij zich in een overhoekje bevinden 
dat als tuin beheerd wordt. De vegetatie is 
inmiddels zo schraal geworden dat het uitstellen 
van het maaibeheer tot begin september al 
voldoende is om deze vegetatie perfect in stand 
te houden. De eigenares van dit perceel gaf aan 
geen interesse in ‘onkruid’ te hebben en vond 
het jammer dat de Beemdkroonplanten in het 
gazon aanwezig waren.  

 

 

Geen foto beschikbaar 
 

 

Leuven 14 

Bezoek op 25/07/2014  

Beemdkroon: 50 planten 

Knautiabij: 1 vrouwtje 

Beheer: onbekend  

Bedreiging Beemdkroon: onbekend  

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Middelgrote populatie 
Beemdkroon. Met aanwezigheid van Knautiabij.  

 

 
  



 
Knautiabij in de provincie Vlaams-Brabant  
Opvolging beheer en monitoring van een aantal populaties  58 

 
Figuur 22: Leuven locatie 15 

 

Geen foto beschikbaar 
 

 

Leuven 15 

Bezoek op 25/07/2014 

Beemdkroon: 30 planten 

Knautiabij: Geen 

Beheer: onbekend  

Bedreiging Beemdkroon: onbekend 

Prioriteit Knautiabij: Hoog 

Aanbeveling: Middelgrote populatie 
Beemdkroon.  
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4.5.9. Gemeente Lubbeek 
 

 
Figuur 23: Overzichtskaartje Lubbeek 

 

 
Figuur 24: Lubbeek locatie 1 
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Lubbeek 1 

Bezoek op 6/08/2014 

Beemdkroon: 6 planten 

Knautiabij: 1 vrouwtje (op 26/07/2014) 

Beheer: de zone waar Beemdkroon staat kent 
geen specifiek beheer 

Bedreiging Beemdkroon: isolatie van andere 
locaties 

Prioriteit Knautiabij: laag/middel 

Aanbeveling: Deze locatie bevindt zich op het 
voormalige stort van Pellenberg. Nadat in de 
zomer van 2014 hier een vrouwtje van de 
Knautiabij gespot werd op deze zeer kleine 
populatie Beemdkroonplanten werd besloten om 
de situatie ter plekke grondig te onderzoeken. 
De hele omgeving in Lubbeek werd onderzocht, 
maar zonder resultaat. Achteraf bleek dat de 
Beemdkroon is aangeplant. Het 
plantenmateriaal werd bij Ecoflora in Halle 
aangekocht. Dit alles wijst er op dat het 
stuifmeelverzamelende dier hoogstwaarschijnlijk 
een zwerver was. 

Ondanks het feit dat deze planten niet in hun 
‘normale’ ecologische  

 

lijkt het er op dat één late maaibeurt (met afvoer 
van het maaisel) een goed beheer kan 
opleveren.  

 
 
 
 
  



 
Knautiabij in de provincie Vlaams-Brabant  
Opvolging beheer en monitoring van een aantal populaties  61 

4.5.10. Gemeente Overijse 
 

 
Figuur 25: Overzichtskaart Overijse 

 

 
Figuur 26: Overijse locatie 2 
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Overijse 2  

Bezoek op 18/07/2014 

Beemdkroon: 2 planten 

Knautiabij: Geen 

Beheer: gemaaid voor bezoek 

Bedreiging Beemdkroon: te vroege maaibeurt, 
beschaduwing, smalle strook 

Prioriteit Knautiabij: Laag 

Aanbeveling: Op deze locatie kwamen slechts 
2 Beemdkroonplanten voor, zonder 
Knautiabijen. In de regio komen noch grote 
populaties van Beemdkroon, noch van 
Knautiabij voor. Minstens één- en bij voorkeur 
tweemaal jaarlijks maaien ter verschraling is 
aangewezen. Verder periodiek en gefaseerd 
afzetten houtkant in holle weg om beschaduwing 
tegen te gaan.  
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4.5.11. Gemeente Tienen 
 

 
Figuur 27: Overzichtskaart Tienen 

 

 
Figuur 28: Tienen locatie 3 en 10 
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Geen foto beschikbaar 
 

 

Tienen 3 

Bezoek op 20/09/2014 

Beemdkroon: 1 plant 

Knautiabij: Geen 

Beheer: Geen beheer. Bermen hoofdweg pas 
gemaaid; kan best zijn dat er daar ook wat 
Beemdkroon staat maar niet te zien op moment 
bezoek. 

Bedreiging Beemdkroon: Verruiging door gebrek 
aan maaibeheer 

Prioriteit Knautiabij: Laag 

Aanbeveling: Maaien talud met Beemdkroon ter 
verschraling en uitbreiding Beemdkroon. Kan 
mee gemaaid worden met de bermen van de 
hoofdweg. 

 

 

 
Figuur 29: Tienen locatie 5 
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Geen foto beschikbaar 
 

 

Tienen 5 - Driebek 

Bezoek op 26/02/2014 

Beemdkroon: 103 planten (nog niet in bloei, 
voorjaar!) 

Knautiabij: Niet bezocht tijdens de bloeiperiode 

Beheer: niet bekend 

Bedreiging Beemdkroon: te vroege maaibeurt 

Prioriteit Knautiabij: Middel 

Aanbeveling: de berm op deze locatie kan best 
één late maaibeurt krijgen.  

Opmerking: Mogelijk zijn er vlakbij, op de brede, 
bloemrijke, doch niet vrij toegankelijke bermen 
van de HST, nog ongekende populaties 
Beemdkroon en Knautiabij te vinden. 

 

 

 
Geen foto beschikbaar 

 

 

Tienen 10 

Bezoek op 07/09/2014 

Beemdkroon: 1 plant 

Knautiabij: Geen 

Beheer: onbekend 

Bedreiging Beemdkroon: onbekend 

Prioriteit Knautiabij: laag 

Aanbeveling: Op deze locatie werd 
slechts 1 jonge plant met een enkel 
bloemhoofdje gevonden. De soort 
kan hier wel uitbreiden. De eerste 
jaren kan hier tweemaal per jaar 
gemaaid worden. Van zodra de 
locatie schraal genoeg is kan men 
best overschakelen naar één late 
maaibeurt.  
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5. Conclusie 
 
Ook in 2014 werd, in het kader van bovenliggend onderzoek, de toestand van de Knautiabij in de 
provincie Vlaams-Brabant onderzocht.  
 
Gedurende de projectduur werd een totaal van 1023 Beemdkroonplanten op 41 locaties in 10 
gemeenten op fiche ingegeven. Daarnaast werden 30 Knautiabijen op 10 locaties in 6 gemeenten 
waargenomen. De soort werd niet meer waargenomen in Bertem, maar wel voor het eerst in Lubbeek.  
 
Doordat op veel locaties de toestand van de Knautiabijen onzeker is werd besloten om geen merk-
hervangstonderzoek uit te voeren, daar dit mogelijk een negatief effect op de bijen zou kunnen 
hebben.  
 
Een volledige situatieschets van alle Beemdkroonpopulaties in de provincie in 2014 is niet te geven. 
Niet alle Beemdkroonplanten zijn immers op een gestandaardiseerde manier geïnventariseerd. De 
meeste locaties bevatten kleine tot middelgrote populaties van de plant. Echt grote populaties zijn in 
de provincie erg zeldzaam. Enkele van de grote populaties Beemdkroon in de gemeenten 
Hoegaarden, Kortenberg en Bertem werden bijzonder slecht beheerd in 2014. Enkele locaties waar 
de soort vlakdekkend in graslanden voorkomt doen het goed, veelal omdat deze plekken gericht 
beheerd worden door Natuurpunt. We herhalen en benadrukken dat Beemdkroon ook in de 
gemeenten Bertem, Hoegaarden, Kortenberg en Tienen de term “Koesterbuur” verdient aangezien 
hier grote populaties voorkomen. Deze gemeenten hebben dan ook een grote verantwoordelijkheid 
voor het instandhouden van deze soort die als ‘kroonjuweel van beemden en bermen’ kan beschouwd 
worden.  
 
In vijf van de zes metapopulaties van de Knautiabij werd de soort in 2014 opnieuw aangetroffen. In de 
zesde metapopulatie werd in 2014 geen gestandaardiseerd onderzoek gevoerd. We zien een 
verschuiving van waarnemingen van Knautiabijen van slecht beheerde bermen naar graslanden of 
bermen die niet tijdens de hoofdbloeitijd van Beemdkroon gemaaid werden. Opvallend is het grote 
aantal slecht beheerde bermen die in de periode 2012-2013 nog zeer goed beheerd werden en toen 
ook populaties van de Knautiabij herbergden. Vooral in de gemeenten Hoegaarden, Kortenberg en 
Bertem was dit het geval.  
 
Verder werd een uitzonderlijke waarneming in Lubbeek gedaan, in vogelvlucht meer dan 10 km van 
de dichtstbijzijnde populatie. Dit dier werd foeragerend op enkele aangeplante Beemdkroonplanten 
aangetroffen. Dit is in tegenspraak met de bevindingen dat de Knautiabij meestal niet meer dan 900 
meter aflegt en dat vrouwtjes geen ongeschikte habitats zoals intensief beheerde akkers overvliegen. 
Onze waarneming lijkt te bevestigen dat ook deze soort sterke zwervers kent die vele kilometers 
kunnen afleggen, op zoek naar nieuw te koloniseren gebieden. 
 
De Knautiawespbij werd ook tijdens dit onderzoek niet waargenomen in de provincie.  
 
Uit de analyses blijkt dus dat in de provincie Vlaams-Brabant slechts 6 (meta)populaties van de 
Knautiabij bestaan. De toestand in de provincie is dan ook precair te noemen. Er dient actie 
ondernomen te worden om deze soort te behouden in de provincie.  
 
Met verschillende beheerders (hoofdzakelijk gemeenten) werden afspraken gemaakt in verband met 
het bijstellen van het maaibeheer. Ook via verschillende Regionale Landschappen werden contacten 
gelegd met gemeentebesturen/groendiensten.  
 
Ook tijdens dit project werden verschillende groepen vrijwilligers betrokken bij het inventariseren of het 
informeren van beheerders.  
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7. Bijlagen 
 

7.1. Bijlage 1: Waarnemingenformulier Knautiabij 
 
Naam locatie (opgebouwd uit initialen en een eigen volgnummer per teller):  
Naam teller:  
 
Coördinaten (waarnemingen.be-code):  
 
Datum & begin- en eindtijdstip (bekijk minstens gedurende een kwartier de berm):  
 
Weersomstandigheden: 
 windstil / licht briesje / winderig / storm 
 droog / lichte- of motregen / sterke regenval 
 zonnig / lichtbewolkt / met opklaringen / dichtbewolkt  
 10-15°C / 15-20 °C / 20-25°C / >25°C 
 
Type terrein (Combinaties zijn mogelijk (bijv. wegberm & bosrand)) 

O wegberm    O bosrand 
O kalkgrasland   O akkerrand 
O weiland    O hooiland 
O kruidenrijk grasland  O anders, nl.: 
O holle weg / steilrand 

 
Kenmerken terrein: 
Vlak / geaccidenteerd / met steile wandjes: 
Grondsoort: 
Expositie (N/Z/O/W): 
Beschaduwing (%): 
Vegetatiehoogte: 
Verhouding kruiden/gras (%): 
Bodembedekking (%): 
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Beheer 
Maaitijdstip: 
Overige bijzonderheden: 
 
Aantalsklasse planten Knautia (schatting enkel als exacte telling niet mogelijk is) 
Waarvan bloeiend (aantal): 
Nog niet bloeiend (aantal): 
Uitgebloeid (aantal): 
 
Bedreigingen Beemdkroon en Knautiabij (combinaties zijn mogelijk): 
o Geen 
o Verruiging door gebrek aan maaibeheer 
o Verruiging door inspoeling meststoffen 
o Randinvloeden (overploegen, kapotspuiten, ...) 
o Beschaduwing (nu of op termijn) 
o Te vroege maaibeurt 
o Andere: 
 
Knautiabij Andrena hattorfiana: 
Aantal mannetjes:     Aantal vrouwtjes: 
 
Bloembezoek: 
 
 
Overige flora & fauna (bijen & andere belangrijke voedselplanten voor Knautiabij):  
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7.2. Bijlage 2: Soortenfiche Knautiabij 
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Knautiabij in de provincie Vlaams-Brabant  
Opvolging beheer en monitoring van een aantal populaties  72 

7.3. Bijlage 3: vergelijking inventarisatie 2014 met 2012-2013 
 

Naam locatie 
Beemdkroon project 
I 

Beemdkroon project 
II 

Knautiabij project 
I 

Knautiabij project 
II 

Bertem 1 80 23 0 0 
Bertem 6 71 30 0 0 
Bertem 12 32 0 0 0 
Bertem 13 76 78 1 0 
Bertem 17 82 50 0 0 
Boutersem 1 15 20 0 0 
Boutersem 3 nieuw 1 nieuw 0 
Herent 1 2 38 0 0 
Herent 2 76 20 2 3 
Herent 4 nieuw 7 nieuw 0 
Herent 5 nieuw 102 nieuw 0 
Herent 6 nieuw 5 nieuw 0 
Hoegaarden 13 15 0 1 0 
Hoegaarden 14 26 0 2 0 
Hoegaarden 15 32 geen gegevens 0 3 
Hoegaarden 16 6 geen gegevens 1 3 
Hoegaarden 17 31 10 14 5 
Hoegaarden 18 4 6 0 0 
Hoegaarden 22 192 geen gegevens 5 6 
Hoegaarden 23 9 geen gegevens 2 6 
Hoegaarden 24 nieuw 2 nieuw 5 
Hoegaarden 25 nieuw 7 nieuw 2 
Hoegaarden 26 nieuw 12 nieuw 0 
Kortenberg 1 3 4 1 0 
Kortenberg 2 43 147 1 1 
Kortenberg 3 6 8 0 0 
Kortenberg 4 5 1 0 0 
Kortenberg 5 95 0 2 0 
Landen 9 nieuw geen gegevens nieuw 1 
Leuven 4 13 13 0 0 
Leuven 5 100 90 0 0 
Leuven 6 78 11 6 0 
Leuven 12 nieuw 90 nieuw 0 
Leuven 13 nieuw 55 nieuw 0 
Leuven 14 nieuw 50 nieuw 1 
Leuven 15 nieuw 30 nieuw 0 
Lubbeek 1 nieuw 6 nieuw 1 
Overijse 2 nieuw 2 nieuw 0 
Tienen 3 7 1 0 0 
Tienen 5 73 103 0 0 
Tienen 10 nieuw 1 nieuw 0 
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7.4. Bijlage 4: infobordje aan station Rotselaar 
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7.5. Bijlage 4: Knautiabijenproject I wint Gulden Bie 2013 in 
categorie ‘inventarisatie’ 
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