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1. Algemeen
1.1. Dankwoord
Eerst en vooral wil ik graag de verantwoordelijken van de dienst Milieuvorming en –educatie bij het
departement Leefmilieu, Natuur en Energie bedanken voor de kans die ons geboden werd om dit
interessante onderzoek te voeren.
Verder wil ik alle medewerkers van de verschillende Natuur-en Milieu-educatieve tuinen, met in het
bijzonder Bart Vandepoele, Micheline Van der Stricht en Sofie Regniers, bedanken voor de hartelijke
ontvangst. Het was telkens weer een feest om bij jullie op bezoek te komen!
Verder wil ik alle stuurgroepsleden van dit project bedanken voor de vlotte samenwerking en het
vertrouwen.
Collega’s Karin Gielen, Ilf Jacobs en Jorg Lambrechts stonden steeds paraat om me bij praktische of
inhoudelijke problemen bij te staan, waarvoor dank.
De bezoekers van de verschillende tuinen wil ik danken voor hun verbaasde, geïntereseerde blikken
en nooit eindigende nieuwsgierigheid.
Ruben en Bert Foquet wil ik graag bedanken voor hun zeer gewaardeerde bijdrage tijdens enkele
bezoeken aan de tuin van de Vroente. Ruben wil ik ook bedanken voor het gebruik van enkele van
zijn schitterende foto’s. Het was fijn om jullie op sleeptouw te nemen. Of was het eerder omgekeerd?
Carlos D’Haeseleer vond de eitjes van de Sleedoornpage in de houtkant van De Helix sneller dan
ikzelf en bewees hiermee dat ervaring soms belangrijker is dan jeugdig enthousiasme.
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1.2. Inleiding 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 het verzamelde voedsel. Meestal zijn ze
afhankelijk van slechts één of enkele gastheren.
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 hebben grofweg 4 primaire levensbehoeften: een gunstig klimaat, voldoende voedsel, geschikte
nestplaatsen en geschikt nestmateriaal. Lokale factoren die het microklimaat beïnvloeden, zoals reliëf,
beschutting en beschaduwing, zijn dan ook van groot belang.
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. Deze soorten noemen we oligo-(1 plantenfamilie) of monolectisch (1 plantensoort).
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. Sommige soorten
prefereren zandige terreinen, maar ook overgangen naar leem en zelfs klei kunnen geschikte
nestplaatsen opleveren. Slechts een beperkt aantal soorten maakt zijn nesten in los zand. De overige
soorten leven bovengronds en maken hun nesten in holle stengels, oude kevergangen in dood hout
of andere holle ruimtes. Voor de nestbouw gebruiken bijen vaak specifiek materiaal zoals leem,
steentjes, hars, bladmateriaal of plantenharen (Raemakers, 2009).
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. Bijen zijn dan ook
vaak afhankelijk van combinaties tussen verschillende biotopen of overgangen van het ene biotoop
naar het andere. Kleinschaligheid is belangrijk. De hoogste diversiteit aan bijen is te verwachten op
droge, zonbeschenen, bloemrijke terreinen met een kleinschalige mozaïek van verschillende biotopen.
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.
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1.3. Doelstellingen
De doelstellingen binnen dit project waren tweeërlei:


De inventarisatie van de tuin van De Helix (Grimminge), De Vroente (Kalmthout) en De
Nachtegaal (De Panne) op het voorkomen van solitaire bijen, hommels, wespen en
dagvlinders. Naast de waarnemingen zelf dient ook de relevante ecologische informatie
(waardplant, nestkeuze,…) weergegeven te worden.



Het formuleren van een advies naar plantenkeuze, mogelijke ingrepen bij een herinrichting
van de tuinen en het beheer van de tuinen.
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1.4. Materiaal en methode
In twee tuinen werden 5 bezoeken verricht, in de Vroente werden 6 bezoeken verricht. Het voorjaar
van 2013 was bijzonder koud en er lag sneeuw tot ver in de maand maart. Hierdoor was het pas
mogelijk de inventarisatie te starten vanaf half april. De maand mei was dan weer zeer regenachtig,
wat ervoor zorgde dat het tweede bezoek slechts vanaf juni plaats kon vinden. Hierna werd telkens
met een tussenpauze van 3 tot 5 weken een bezoek aan de verschillende tuinen verricht.
Op deze manier werd een vrij goede inschatting gemaakt van de diversiteit aan bijen, wespen,
hommels en dagvlinders die gedurende 2013 actief waren in de tuinen.
De bemonsteringsperiodes werd opgedeeld in:




vroeg voorjaar (maart-mei)
vroege zomer (mei-juni)
late zomer (juli-september).

Per bemonsteringsperiode werden twee bezoeken gepland. Deze hadden telkens plaats op warme,
zonnige en windluwe dagen. Per bemonstering werd een volledige dag voorzien, vanaf 10 uur en tot
17 uur.
De Helix

De Nachtegaal

De Vroente

25/04/2013

18/04/2013

17/04/2013

2/06/2013

6/06/2013

27/05/2013

11/07/2013

6/07/2013

5/07/2013

3/08/2013

6/08/2013

5/08/2013

23/09/2013

27/08/2013

29/08/2013
1/10/2013

De bemonstering gebeurde aan de hand van onderstaande methodieken.
De hoofdinventarisatiemethode bestond uit handvangsten met een vlindernet voor de hommels,
solitaire bijen en wespen. Dagvlinders werden niet gevangen, maar op het zicht gedetermineerd,
tenzij controle bij determinatie nodig is zoals bij de groep van de lwitjes.
Per waarneming werden volgende gegevens genoteerd:
 Soort
 Aantal
 Geslacht (man of vrouw)
 Bezochte plantensoorten
 Gedrag (nectar of stuifmeelverzamelend, …)
Honingbijen werden geteld, hommels en solitaire bijen werden zoveel mogelijk in het veld
gedetermineerd en opnieuw vrijgelaten. Soorten of individuen die niet gedetermineerd konden worden
in het veld werden verzameld en later op naam gebracht aan de hand van relevante
determinatieliteratuur. ‘Wespen’ zijn een zeer omvangrijke groep. Bladwespen werden gevangen,
verzameld en later op naam gebracht aan de hand van relevante determinatieliteratuur. Galwespen
werden aan de hand van de plantengallen op naam gebracht. Binnen de groep van de
plooivleugelwespen werden de Eumeninae, Polistinae en Vespinae op naam gebracht. Alleen de
eerste groep hierbinnen werd verzameld en gedetermineerd aan de hand van relevante
determinatieliteratuur. Graafwespen en spinnendoders worden in de mate van het mogelijke op naam
gebracht. Zij werden hiervoor gevangen, verzameld en met behulp van relevante determinatieliteratuur
op naam gebracht. Speciale aandacht werd gegeven aan de aanwezige bijenhotels. Daarbij werden
alle aanwezige soorten gedetermineerd en geteld. Hierbij is vooral aandacht besteed aan metselbijen,
behangersbijen, tronkenbijen, metselwespen, leemwespen en hun respectievelijke parasieten.
Een alternatieve bemonsteringsmethode die werd toegepast was het aanbrengen van een
suikerwateroplossing op bladeren met behulp van een verstuiver. Dit trekt normaal gezien
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graafwespen en spinnendoders aan die leven van honingdauw geproduceerd door bladluizen. Om
Vespinae zoals hoornaar, gewone wesp, … aan te trekken werd in de zomermaanden ‘smeer’
uitgestreken op paaltjes, muren en boomstammen. Dit is een mengsel van suiker en wijn dat vaak
gebruikt wordt voor het aantrekken van nachtvlinders. Beide methodieken werden slechts
éénmaal uitgeprobeerd in alle tuinen en daarna wegens onsuccesvol niet meer toegepast.
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2. De Vroente
2.1. Resultaten
2.1.1. Algemeen
In de tuin van De Vroente werden tijdens de verschillende terreinbezoeken in 2013 in totaal 145
soorten tot op naam gebracht. De volledige soortenlijst, opgesplitst per familie is terug te vinden in
bijlage.
De doelgroepen wilde bijen, wespen en dagvlinders namen het grootste deel van de totale
soortenrijkdom in beslag. In totaal werden 64 soorten bijen gevonden (inclusief de Honingbij en de
dubbelsoort Aard/Veldhommel). Over de verschillende groepen wespen heen werden 38 soorten
teruggevonden. Negentien soorten dagvlinders werden aangetroffen. De overige groepen (kevers,
libellen, sprinkhanen, nachtvlinders, …) betroffen nog 24 soorten. We kunnen de groep van de wespen
opsplitsen in 6 groepen: echte bladwespen (5 soorten), plooivleugelwespen (7 soorten), galwespen (5
soorten), graafwespen (9 soorten), spinnendoders (1 soort) en mierwespen (1 soort).
Het totaal aantal bijensoorten in Vlaanderen is voorlopig nog onbekend. Er wordt geschat dat er in
België zo’n 375 soorten voorkomen. Ten opzichte van deze totale (verwachte) bijenrijkdom vonden
we in de tuin dus zo’n 17% (62 soorten/375 soorten) terug.
Zowel de zandbijen (Andrena) als de wespbijen (Nomada) waren goed vertegenwoordigd in de tuin.
Ook de groep van de hommels (Bombus) deed het opvallend goed in de tuin, waarbij de
winterbloeiende heide in de heidetuin vooral in het voorjaar veel hommelkoninginnen aantrok en van
nectar voorzag.
Verder valt ook het grote aantal groefbijen (Lasioglossum en Halictus) op. Desondanks bleef het aantal
bloedbijen (Sphecodes), de groep van specifieke parasieten van de groefbijen, betrekkelijk laag.
Algemene specialisten van klokjes (Campanula) zoals de klokjesbijen (Chelostoma) en de
Klokjesdikpoot (Melitta haemorrhoidalis) missen in de tuin, wat waarschijnlijk te verklaren is door het
feit dat er in de tuin (en de omgeving) geen klokjes aanwezig zijn. Bij het aanplanten van een
klokjessoort in de tuin zijn deze specialisten zeker te verwachten.
Opvallend afwezig was ook nog de groep van de maskerbijen (Hylaeus). Deze soorten worden veelal
aangetroffen op schermbloemigen en nestelen vaak in holle stengels. Bij het creëren van een
overjaarse ruigte (met schermbloemigen) zal de soortenrijkdom van deze groep waarschijnlijk stijgen.
In Vlaanderen worden 67 soorten dagvlinders als standvlinder beschouwd (Maes et al., 2013). We
konden dus zo’n 28% van alle standvlindersoorten in de tuin terugvinden. Dit is een betrekkelijk hoog
percentage, maar dit kan hoogstwaarschijnlijk deels verklaard worden door de nabijheid van de
dagvlinderhotspot De Kalmthoutse heide (Maes et al., 2013).
Voor de wespengroepen zijn geen standaardlijsten voor Vlaanderen beschikbaar. Ten opzichte van
de gekende Nederlandse soortenrijkdom (Peeters et al.,2004) vonden we zo’n 13 % van alle
plooivleugelwespen (7 soorten/54 soorten), 12% van alle graafwespen (19 soorten/162 soorten), 2%
van alle spinnendoders (1 soort/66 soorten) en 33% van alle mierwespensoorten (1 soort/3 soorten).
Ondanks het feit dat er honingbijenkorven in de tuin staan werd de Bijenwolf (Philantes triangulum)
(nog) niet aangetroffen. Deze soort nestelt in zandige bodem, en die is in de omgeving van de tuin
nochtans wel aanwezig.
Het hoge aantal graafwespen valt verder op. Meer dan de helft van de aangetroffen soorten nestelt in
zandige bodems, dewelke zowel in de tuin als in de directe omgeving aanwezig zijn.
Volgens Blommers (2009) komen er 405 soorten ‘Echte bladwespen (Tenthredinidae)’ voor in
Nederland. De 5 teruggevonden soorten vertegenwoordigen dus maar een heel klein deel van de
totale bladwespenfauna. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat heel wat soorten moeilijk te
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vinden en vooral moeilijk te determineren zijn. De totale soortenrijkdom aan ‘Echte bladwespen’ is dus
waarschijnlijk heel wat groter dan in de huidige studie teruggevonden werd.
In Nederland komen zo’n 59 Galwespen voor (Noordijk et al, 2010). Met 5 vertegenwoordigers scoort
de tuin dus een magere 8%. Meer soorten zijn echter te verwachten wanneer meer plantensoorten
beter onderzocht zouden worden.

2.1.2. Rode Lijstsoorten
Van de 3 verschillende doelgroepen bestaan alleen voldoende gegevens voor de dagvlinders. Alleen
deze groep kent een Rode Lijst in Vlaanderen. Om een uitspraak te kunnen doen over de
zeldzaamheid van de diverse groepen wespen en de bijen dienen we opnieuw naar de situatie in
Nederland te kijken.
Alle beschikbare gegevens rond zeldzaamheid en Rode Lijststatussen zijn in bijlage opgenomen. De
Rode Lijst-statussen van de dagvlinders zijn gebaseerd op Maes et al. (2012). Deze gebruikt de
nieuwe IUCN-criteria. De Rode Lijst-status van de wilde bijen is gebaseerd op Peeters & Reemer
(2003). De zeldzaamheid van de diverse groepen wespen is gebaseerd op de gegevens uit Peeters
et al. (2004).
Voor de dagvlinders gaat het om 1 soort in de categorie ‘Bedreigd’ (Heivlinder) en 3 soorten in de
categorie ‘Bijna in gevaar’ (Kleine vos, Bont dikkopje, Citroentje).
Voor de bijen gaat het om 5 soorten in de categorie ‘Bedreigd’ (Zilveren zandbij, Donkere rimpelrug,
Grote veldhommel, Rode koekoekshommel en Roodsprietwespbij), 1 soort in de categorie ‘Gevoelig’
(Variabele wespbij) en 7 in de categorie ‘Kwetsbaar’ (Heidezandbij, Veenhommel, Ranonkelbij,
Zesvlekkige groefbij, Roodharige wespbij, Vroege wespbij en Gehoornde metselbij).
Bij de graafwespen vinden we 4 soorten die ‘minder algemeen’ zijn (Astata boops, Crossocerus
exiguus, Tachysphex obscuripennis, Trypoxylon figulus) en 2 soorten die ‘vrij zeldzaam’ zijn (Bembix
rostrata, Pemphredon lugens).
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2.1.3. Specialisten
Een aantal wilde bijen kent een zeer gespecialiseerd bloembezoek. Hierbij wordt stuifmeel van één plantensoort of enkele plantensoorten van één plantenfamilie
verzameld als voedselbron voor de nakomelingen. Zonder deze voedselbron zal de bijhorende bijensoort dus niet voorkomen.
Onderstaande tabel geeft de waargenomen gespecialiseerde soorten wilde bijen met hun specialisatie weer:

Wetenschappelijke
naam
Andrena clarkella
Andrena fuscipes
Andrena praecox
Andrena ruficrus
Andrena vaga
Andrena ventralis
Chelostoma florisomne
Colletes daviesanus
Colletes succinctus
Heriades truncorum
Macropis europaea
Panurgus calcaratus

Nederlandse naam
Zwart‐rosse zandbij
Heidezandbij
Vroege zandbij
Roodscheenzandbij
Grijze zandbij
Roodbuikje
Ranonkelbij
Wormkruidbij
Heizijdebij
Tronkenbij
Gewone slobkousbij
Kleine roetbij

gespecialiseerde voedselbron
boswilg
struikhei
wilg
wilg
wilg
wilg
boterbloemen
composieten, vooral Asteroideae
struikhei
gele composiet, vooral Asteroideae
grote wederik
gele composiet, vooral Cichorideae

Opvallen is het hoge aantal wilgenspecialisten. Daarnaast zijn er ook enkele specialisten op Stuikheide en op diverse composieten teruggevonden. Al deze
soorten, op de Ranonkelbij na, nestelen ondergronds in zandige gebieden. Niet alleen de aanwezigheid van de voedselbronnen, maar ook de geschikte bodem
speelde dus een belangrijke factor in het voorkomen van deze soorten.
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2.1.4. Parasieten
Een heel aantal bijen- en wespensoorten kent een parasitaire levenswijze. Vaak zijn de parasitaire soorten, ook wel koekoeksbijen of koekoekshommels
afhankelijk van één enkele soort, soms worden nauwverwante soorten of hele families geparasiteerd. De aanwezigheid van een parasitaire bijen- of wespensoort
kan ons iets vertellen over de aanwezigheid van de gastheer. Zonder gastheer kan de parasiet immers niet voorkomen. In onderstaande tabel worden de
parasitiare soorten weergegeven, alsook hun (voornaamste) gastheren. Gastheren in het rood werden tot nog toe niet in de tuin aangetroffen. Wanneer een
parasiet wel voorkomt, maar geen van zijn gekende gastheren is ook de parasitaire soort in het rood aangeduid. Dit wijst er op dat de soortenlijst van de tuin
nog aangevuld moet worden met minstens 1 van de gastheren van deze parasiet. Ook kan een parasitaire soort de tuin bezocht hebben op doortocht, zonder
de nesten van zijn gastheren te bezoeken. Toch is het nog uitkijken voor een aantal extra soorten in de tuin. In de tuin moeten minstens volgende zandbijen
nog teruggevonden worden:


Eén soort van Meidoornzandbij, Zwartbronzen zandbij, Viltvlekzandbij; één soort van Koolzwarte zandbij en Grijze rimpelrug; en de Wimperflankzandbij.

Wetenschappelijke
naam

Nederlandse naam

Familie

Gastheren

Smicromyrme rufipes

Gewone mierwesp

Mierwespen (Mutillidae)

graafwespen uit de genera Oxybelus, Miscophus,
Tachysphex, Cerceris en Crossocerus

Bombus campestris

Gewone koekoekshommel

Wilde bijen (Apidae)

Bombus pascuorum, Bombus humilis, Bombus
pratorum, Bombus pomorum

Bombus rupestris

Rode koekoekshommel

Wilde bijen (Apidae)

Bombus sylvestris
Bombus vestalis
Epeolus cruciger

Vierkleurige koekoekshommel
Grote koekoekshommel
Heideviltbij

Wilde bijen (Apidae)
Wilde bijen (Apidae)
Wilde bijen (Apidae)

Nomada alboguttata

Bleekvlekwespbij

Wilde bijen (Apidae)

Nomada flava

Gewone wespbij

Wilde bijen (Apidae)

Nomada fulvicornis
Nomada lathburiana

Roodsprietwespbij
Roodharige wespbij

Wilde bijen (Apidae)
Wilde bijen (Apidae)
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Bombus lapidarius, Bombus sylvarum, Bombus
pascuorum
Bombus pratorum, Bombus jonellus
Bombus terrestris
Colletes succinctus
Andrena barbilabris, vermoedelijk Andrena
ventralis
Andrena carantonica, Andrena nigroaenea,
Andrena nitida
Andrena pilipes, Andrena tibialis
Andrena vaga, Andrena cineraria
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Nomada leucophthalma

Vroege wespbij

Wilde bijen (Apidae)

Nomada ruficornis

Gewone dubbeltand

Wilde bijen (Apidae)

Andrena apicata, Andrena clarkella, waarschijnlijk
Andrena nychthemera
Andrena haemorrhoa

Nomada rufipes

Heidewespbij

Wilde bijen (Apidae)

Andrena fuscipes, vermoedelijk Andrene denticulata

Nomada sheppardana

Geeltipje

Wilde bijen (Apidae)

Lasioglossum nitidiusculum, vermoedelijk ook L.
sexstrigatum en andere Lasioglossum

Nomada zonata
Sphecodes albilabris

Variabale wespbij
Grote bloedbij

Wilde bijen (Apidae)
Wilde bijen (Apidae)

Andrena dorsata
Colletes cunicularius

Sphecodes miniatus

Gewone dwergbloedbij

Wilde bijen (Apidae)

Lasioglossum nitidiusculum, vermoedelijk ook L.
sexstrigatum, L. pauxillum en L. morio

Sphecodes monilicornis

Dikkopbloedbij

Wilde bijen (Apidae)

Lasioglossum malachurum, Lasioglossum albipes,
Lasioglossum calceatum,
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2.1.5. Typerende soorten voor de tuin
Volgende soorten zijn typerend voor de tuin en de omgeving:

Wilde bijen












Donkere rimpelrug
Roodscheenzandbij
Zilveren zandbij
Heidezandbij
Veenhommel
Grote veldhommel
Rode koekoekshommel
Heizijdebij
Heideviltbij
Heidewespbij
Variabele wespbij

Dagvlinders



Bont dikkopje
Heivlinder

Wespen


Harkwesp

Andere



Venglazenmaker
Snortikker

Bijen en vlinders in de educatieve tuinen

17

2.2. Advies plantensoorten
2.2.1. Gunstige bijen- en vlinderplanten
Een heel aantal plantensoorten die aangetroffen werd in de tuin bleken zeer gunstige nectar- en/of
stuifmeelbronnen te zijn voor honingbijen, solitaire bijen, hommels en/of dagvlinders. Deze soorten
dienen dan ook ten allen tijde behouden te blijven in de tuin.
Hieronder wordt een korte bespreking van de voornaamste bijen- en vlinderplanten gegeven. Verder
wordt een indicatie van de belangrijkheid van de plant als nectar- en stuifmeelbron voor honingbijen
gegeven. Deze wordt op een schaal van 1 tot 5 uitgedrukt, waarbij 1 sporadische bezoeken voorstellen
en 5 een zeer grote opbrengst aan nectar en stuifmeel voor honingbijen indiceert. Hiervoor werden de
gegevens op (http://users.telenet.be/imkerbondzoersel/bijenplanten.html) gebruikt. Een score van 0
betekent dat de soort geen waarde heeft als respectievelijk nectar- of stuifmeelbron voor honingbijen.
Dit vertelt ons echter niets over de aantrekkelijkheid voor wilde bijen. Voor tal van wilde bijen, die een
gespecialiseerd bloembezoek kennen, zijn bepaalde planten de enige stuifmeelbron. Voor hen hebben
deze plantensoorten dus een bijzonder hoge waarde, terwijl dezelfde plant voor een andere soort
misschien een lagere waarde heeft.
Verder wordt ingegaan op de belangrijkste beheeraspecten om de soort te behouden of uit te breiden.
Tot slot werd de theoretische aantrekkelijkheid ten opzichte van een aantal soortgroepen aangehaald
met extra aandacht voor specialisten. Om af te ronden werden de soorten die in de tuin op de plant
aangetroffen werden opgelijst.

2.2.1.1. Akkerdistel (Cirsium arvense)
De Akkerdistel is een overblijvende plant die in de periode juni tot september bloeit. Ze wordt 60-150
cm hoog en komt voor op allerlei min of meer open, verstoorde, voedselrijke bodems. Ze staat graag
in de zon en verkiest vooral vochtige bodems. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron
voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5.
Om deze plant te behouden is het belangrijk om hem vooral met rust te laten. Voldoende verstoorde,
open grond dient steeds aanwezig te zijn in de omgeving. Indien de soort ongewenst is dient ze kort
voor de bloei gemaaid of afgestoken te worden. In augustus dient een tweede maaibeurt plaats te
vinden. In Vlaanderen dienen enkele distelsoorten, waaronder de Akkerdistel, bestreden te worden in
het kader van de distelwetgeving. Dit is echter vooral van toepassing in regio’s met veel akkerbouw
en zal normaal gezien enkel na een aanklacht als problematisch gezien worden. Veel zaadpluizen
vallen zeer dicht in de nabijheid van de moederplant en op die manier is uitbreiding naar gevoelige
regio’s in de buurt eigenlijk te verwaarlozen.
De plant trekt onder meer zandbijen, groefbijen, maskerbijen, slobkousbijen, tronkenbijen,
behangersbijen en pluimvoetbijen aan. De Zwartbronzen houtmetselbij (Osmia niveata) wordt vaak op
deze plant aangetroffen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl; Peeters et a., 2012).
Op deze plant werden 21 waarnemingen van 12 soorten verricht:





Wilde bijen: Honingbij (Apis mellifera), Boomhommel (Bombus hypnorum), Akkerhommel
(Bombus pascuorum), Vierkleurige koekoekshommel (Bombus sylvestris), Aardhommel
(Bombus terrestris), Grote koekoekshommel (Bombus vestalis), Gewone maskerbij (Hylaeus
communis), Matte bandgroefbij (Lasioglossum leucozonium), Langkopsmaragdgroefbij
(Lasioglossum morio) en Grote bloedbij (Sphecodes albilabris)
Wespen: Franse veldwesp (Polistes dominula).
Dagvlinders: Groot dikkopje (Ochlodes sylvanus)
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2.2.1.2. Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare)

Boerenwormkruid in de zone ‘amfitheater’ in De Vroente
Boerenwormkruid is een overblijvende plant die in de periode juli-september bloeit. Ze wordt 60-150
cm hoog en komt vooral voor in ruige en grazige vegetaties op matig voedselrijke tot iets schrale,
zandige tot kleiige bodems. De soort komt zowel voor in vochtige als droge bodemomstandigheden.
Ze staat graag in de zon. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire
bijen, hommels en honingbijen.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 3.
De plant kan zich in graslanden, ruigten en zomen gemakkelijk tientallen jaren standhouden zonder
specifiek maaibeheer en kan hier in sommige gevallen dominant worden. Eén enkele, late, maaibeurt
is in de praktijk mogelijk, twee maaibeurten is voor de fauna erg ongunstig.
Boerenwormkruid trekt vooral korttongige bijen zoals zijdebijen, tronkenbijen, zandbijen en groefbijen
aan. Onder meer de Wormkruidbij (Colletes daviesanus) kent een vrij gespecialiseerd bloembezoek
en is verder strikt afhankelijk van het stuifmeel van gele composieten. Hetzelfde geldt voor de
zustersoorten Duinzijdebij (Colletes fodiens) en Zuideiljke zijdebij (Colletes similis). Ook Tronkenbij
(Heriades truncorum) en Kruiskruidzandbij (Andrena denticulata) worden zeer vaak op
Boerenwormkruid aangetroffen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 9 waarnemingen van 8 soorten verricht:




Wilde bijen: Honingbij (Apis mellifera), Wormkruidbij (Colletes daviesanus), Roodpotige
groefbij (Halictus rubicundus), Tronkenbij (Heriades truncorum), Gewone maskerbij (Hylaeus
communis), Slanke groefbij (Lasioglossum fulvicorne).
Dagvlinders: Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)
Andere: Gamma-uil (Autographa gamma)
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2.2.1.3. Boswilg (Salix caprea)

Boswilg in de zone ‘parking vooraan’ in De Vroente

Boswilg in de zone ‘achteraan gebouw’ in De Vroente
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Boswilg is een boom die in de periode maart-april bloeit. Hij staat bekend als één van de
vroegstbloeiende wilgen en wordt tot 8 meter hoog. De soort staat vooral in bossen en bosranden,
maar kan tevens langs (spoor)wegen en op ruderale en braakliggende terreinen voorkomen. De
Boswilg groeit op vrij droge, tot matig vochtige, matig voedselrijke, lichte, doorlatende grond. (Weeda
et al., 1985). Ze verdraagt zowel zon als halfschaduw. De plant is een belangrijke nectar- en
stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5.
De plant valt niet te stekken en bloeit vanaf het derde jaar. Belangrijk is dus om de bestaande bomen
zoveel mogelijk te behouden en deze niet allemaal in hetzelfde jaar te kappen/snoeien.
Boswilg trekt vooral zandbijen, zijdebijen en metselbijen aan. Onder andere de Zwart-rosse zandbij
(Andrena clarkella) kent een gespecialiseerd bloembezoek op deze plant, maar werd in de tuin niet
waargenomen. De aangetroffen Vroege zandbij (Andrena praecox) en de Roodscheenzandbij
(Andrena ruficrus) zijn gespecialiseerd op wilgen. Verder zijn er ook nog tal van andere
zandbijensoorten die een gespecialiseerd bloembezoek op wilgen kennen en dus te verwachten zijn
in de tuin op deze plantensoort (Koster, 2007; drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 18 waarnemingen van 9 soorten verricht:


Wilde bijen: Witbaardzandbij (Andrena barbilabris), Roodgatje (Andrena haemorrhoa),
Vroege zandbij (Andrena praecox), Roodscheenzandbij (Andrena ruficrus), Honingbij (Apis
mellifera), Akkerhommel (Bombus pascuorum), Grote zijdebij (Colletes cunicularius), Slanke
groefbij (Lasioglossum fulvicorne) en Gehoornde metselbij (Osmia cornuta).
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2.2.1.4. Braam sp. (Rubus sp.)

Braam sp. in de zone ‘zijkant gebouw’ in De Vroente
Bramen zijn heesters die vooral in de periode juli tot september bloeien. Bramenkoepels kunnen
gemakkelijk tot 4 meter hoog/lang worden. Bramen gedijen vooral goed in min of meer vochtige,
schrale tot voedselrijke bodems. Veel bramen wijzen op stikstofverrijking van de bodem onder invloed
van landbouw. Bramen zijn zowel in zonnige als halfbeschaduwde zones aan te treffen. De plant is
een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster,
2007 en drachtplanten.nl).
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5.
Verschillende bramensoorten zijn in staat om tot enige meters hoog alles te overwoekeren; dit is een
proces dat geleidelijk aan begint maar op een onverwacht moment uit de hand kan lopen waardoor
lastige beheerproblemen kunnen ontstaan. Bramen dienen daarom steeds tot bepaalde zones beperkt
te worden en daarnaast binnen de perken gehouden te worden door middel van maaien. Bij
gedeeltelijk maaien ontstaan stukken dode stengels waarin verschillende bijen- en wespensoorten
hun nesten kunnen uitknagen.
Bramen trekken vooral zandbijen, hommels, groefbijen, maskerbijen, behangersbijen en metselbijen
aan. Een heel aantal kleinere bijen- en wespensoorten, waaronder maskerbijen en de Blauwe ertsbij
(Ceratina cyanea) nestelen in de merghoudende bramenstengels. Vooral bramenkoepels in zonnige,
windluwe zones zijn bijzonder aantrekkelijk voor wilde bijen en dagvlinders (Koster, 2007;
drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 22 waarnemingen van 8 soorten verricht:




Wilde bijen: Honingbij (Apis mellifera), Boomhommel (Bombus hypnorum), Akkerhommel
(Bombus pascuorum), Weidehommel (Bombus pratorum), Aard/Veldhommel (Bombus
terrestris/lucorum) en Slanke groefbij (Lasioglossum fulvicorne).
Wespen: Tenthredo mesomela.
Dagvlinders: Bont zandoogje (Pararge aegeria)
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2.2.1.5. Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata)

Gewoon biggenkruid in de zone ‘amfitheater’ in De Vroente
Noot: Wellicht werden enkele andere plantensoorten tevens als Gewoon biggenkruid bestempeld.
Enkele middelgrote, gele composieten lijken immers vrij goed op deze soort.
Gewoon biggenkruid is een overblijvende plant die in de periode van juni tot september bloeit. De
soort wordt 15 tot 80 cm hoog. De soort komt vooral voor in droge tot vochthoudende, voedselarme
tot matig voedselrijke, zandige tot zavelige bodem. De soort kent zijn optimum in grazige vegetaties in
graslanden en allerlei bermen. Verder komt ze ook als pionier voor .De soort verkiest vooral zonnige
standplaatsen. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen,
hommels en honingbijen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Om de soort aspectbepalend in de vegetatie te behouden is tweemaal per jaar maaien veelal
noodzakelijk. De eerste maaibeurt dient in juli plaats te vinden na het pluizen en de tweede in
september-half oktober. Dit maaibeheer zorgt er echter voor dat de ontwikkeling van heel wat andere
plantensoorten hierdoor onderbroken wordt. Eén enkele, late, maaibeurt is dus geschikter, vooral
wanneer de standplaats vrij schraal is.
De nectarwaarde voor honingbijen bedraagt 0, de stuifmeelwaarde 1.
Gewoon biggenkruid trekt vooral pluimvoetbijen, roetbijen, zandbijen en groefbijen aan. Zowel de
Texelse zandbij (Andrena fulvago) als de Sporkehoutzandbij (Andrena fulvata) en de
Biggenkruidgroefbij (Lasioglossum villosulum) worden vaak aangetroffen op Gewoon biggenkruid. De
Paardenbloembij (Andrena humilis) en de Kauwende metselbij (Osmia leaiana) hebben dan weer een
gespecialiseerd bloembezoek op composieten, waaronder Gewoon biggenkruid. (Koster, 2007;
drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 21 waarnemingen van 4 soorten verricht:



Wilde bijen: Honingbij (Apis mellifera), Matte bandgroefbij (Lasioglossum leucozonium) en
Biggenkruidgroefbij (Lasioglossum villosulum).
Wespen: Gladde spieswesp (Oxybelus bipunctatus).
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2.2.1.6. Hondsdraf (Glechoma hederacea)
Hondsdraf is een overblijvende plant die in de periode van april tot mei bloeit. De soort wordt tot 20
cm hoog. Ze komt voor op vochtige tot droge, voedselrijke bodems. De soort verdraagt zowel zonnige
als beschaduwde standplaatsen. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders,
solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Wanneer Hondsdraf voorkomt in graslanden kan ze eventueel na de bloei gemaaid worden. Verder is
er eigenlijk geen specifiek beheer nodig om deze plant te behouden.
De nectarwaarde voor honingbijen bedraagt 3, de stuifmeelwaarde 0.
Hondsdraf trekt vooral zandbijen, hommels, Gewone sachembij, groefbijen en metselbijen aan. In De
Vroente werd de soort vooral in halfbeschaduwde omstandigheden aangetroffen, maar ze werd hier
toch druk bevlogen. In het vroege voorjaar is Hondsdraf een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor
hommelkoninginnen en vroegvliegende bijen- en dagvlindersoorten (Koster, 2007 en drachtplanten.nl,
Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 14 waarnemingen van 5 soorten verricht:



Wilde bijen: Honingbij (Apis mellifera), Akkerhommel (Bombus pascuorum), Weidehommel
(Bombus pratorum) en Rosse metselbij (Osmia bicornis).
Dagvlinders: Citroentje (Gonepteryx rhamni)

2.2.1.7. Klein streepzaad (Crepis capillaris)
Noot: Wellicht werden enkele andere plantensoorten tevens als Klein streepzaad bestempeld. Enkele
kleine, gele composieten lijken immers vrij goed op deze soort.
Klein streepzaad is een eenjarige tot tweejarige plant die in de periode van juni tot november bloeit.
De soort wordt tot 90 cm hoog. Ze komt voor op vochtige tot droge, voedselrijke, zandige tot kleiige
bodems; in grazige vegetaties. Ze groeit meestal op de enigszins open plekken, maar ook heel veel
als pionierplant op open gronden. De soort staat het liefst zonnig. De plant is een belangrijke nectaren stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl).
Om de soort te behouden dienen vooral open plekjes in de bodem gecreërd te worden. In graslanden
is een eenmalige, late maaibeurt voldoende. Indien tweemaal maaien per jaar noodzakelijk is, dient
dit gefaseerd te gebeuren.
De nectarwaarde voor honingbijen bedraagt 0, de stuifmeelwaarde 3.
Klein streepzaad trekt vooral zandbijen, groefbijen, pluimvoetbijen, roetbijen, tronkenbijen en wolbijen
aan. Verschillene bijensoorten kennen een gespecialiseerd bloembezoek op gele composieten en
bezoeken dan ook vaak Klein streepzaad (Koster, 2007 en drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 11 waarnemingen van 9 soorten verricht:


Wilde bijen: Heideviltbij (Epeolus cruciger), Gewone maskerbij (Hylaeus communis), Gewone
smaragdgroefbij (Lasioglossum leucopus), Matte bandgroefbij (Lasioglossum leucozonium),
Langkopsmaragdgroefbij (Lasioglossum morio), Gewone franjegroefbij (Lasioglossum
sexstrigatum), Biggenkruidgroefbij (Lasioglossum villosulum), Gewone slobkousbij (Macropis
europaea) en Kleine roetbij (Panurgus calcaratus).
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2.2.1.8. Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum)

Koninginnekruid in de zone ‘achteraan gebouw’ in De Vroente
Koninginnekruid is een overblijvende plant die van juli tot september bloeit en vooral veel door vlinders
wordt bezocht. De soort wordt tot 2 meter hoog. De soort gedijt vooral in natte tot vochtige,
voedselrijke, humusrijke bodems; niet op zware zeeklei en schrale zandbodems. Ze komt voor in
ruigten, zomen van bossen en struwelen, langs oevers van meren, plassen en rivieren, vijver- en
slootkanten, in greppels en in spoor- en kanaalbermen, verruigde rietkragen en langs natte of vochtige
bossen. De soort verdraagt zowel zonnige als beschaduwde standplaatsen. De plant is een belangrijke
nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen en is een aandachtsoort
voor nectarzoekende vlinders (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Om de soort te behouden dient zij eenmaal per 3 à 5 jaar gemaaid te worden.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 3.
Koninginnekruid trekt vooral hommels en dagvlinders aan. In augustus is het de favoriete plant voor
zowel mannetjes als vrouwtjes van de Grote bloedbij (Sphecodes albilabris) (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 17 waarnemingen van 12 soorten verricht:





Wilde bijen: Honingbij (Apis mellifera), Veldhommel (Bombus lucorum), Slanke groefbij
(Lasioglossum fulvicorne) en Grote bloedbij (Sphecodes albilabris).
Wespen: Franse veldwesp (Polistes dominula).
Dagvlinders: Landkaartje (Araschnia levana), Citroentje (Gonepteryx rhamni), Heivlinder
(Hipparchia semele), Bont zandoogje (Pararge aegeria), Oranje zandoogje (Pyronia tithonus)
en Atalanta (Vanessa atalanta).
Andere: Rozenblaadje (Miltochrista miniata)
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2.2.1.9. Madeliefje (Bellis perennis)

Madeliefje in de zone ‘heidetuin’ in De Vroente
Madeliefje is een overblijvende plant die zijn hoofdbloei kent van april tot september, maar verder
buiten de vorstperioden eigenlijk het hele jaar door kan bloeien. De soort wordt tot 15 cm hoog. De
soort gedijt vooral in vochtige en vochthoudende, voedselrijke en humushoudende bodems. Ze wordt
voornamelijk aangetroffen in veelvuldig gemaaide gazons en op regelmatig betreden en begraasde
grasvelden, dijken en bermen. De soort verkiest vooral zonnige standplaatsen (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl).
Om de soort te behouden dient zij maximaal 8 tot 10 keer per jaar gemaaid worden. Bij intensievere
maaibeurten blijven de rozetten wel in stand, maar komt de plant slechts sporadisch tot bloei.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 1.
Madeliefje trekt vooral kleinere soorten zandbijen, groefbijen, bloedbijen en wespbijen aan. Vooral in
het vroege voorjaar of wanneer weinig andere nectar- en stuifmeelplanten voorhanden zijn wordt deze
plantensoort vaak bezocht. In de Vroente werd sporadisch bloembezoek door Honingbijen
waargenomen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 7 waarnemingen van 7 soorten verricht:


Wilde bijen: Zilveren zandbij (Andrena argentata), Witbaardzandbij (Andrena barbilabris),
Roodgatje (Andrena haemorrhoa), Honingbij (Apis mellifera), Berijpte geurgroefbij
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(Lasioglossum albipes), Slanke groefbij (Lasioglossum fulvicorne) en Geeltipje (Nomada
sheppardana).

2.2.1.10.Sleedoorn (Prunus spinosa)

Sleedoorn in de zone ‘heidetuin’ in De Vroente
Sleedoorn is een heester die bloeit in april en mei. De soort wordt tot 6 meter hoog en bloeit op
tweejarig hout. De soort gedijt vooral in vrij droge tot vochtige, vrij schrale tot voedselrijke, zandige,
kleiige tot lemige,vaak kalkhoudende bodems. Ze staat vaak in struwelen, langs bosranden, in heggen.
De soort verdraagt zowel zonnige als licht beschaduwde standplaatsen. De plant is een belangrijke
nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen. Deze plant is de
waardplant van de Sleedoornpage (Thecla betulae) (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Om de soort te behouden dient zij om de ca. 10 jaar op kniehoogte afgezet te worden. Hierdoor zal zij
steeds verjongd blijven, wat de struik een eerder compact uiterlijk zal geven. Verjonging is ook nodig
om voldoende bloei te behouden. Hierbij dient men wel gefaseerd te werk te gaan zodat niet alle
struiken tegelijkertijd gekapt worden. De soort kan via wortelopslag sterk uitbreiden indien er
voldoende ruimte voorhanden is.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 3.
Sleedoorn trekt vooral vroegvliegende soorten zandbijen, hommels en metselbijen aan (Koster, 2007
en drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 8 waarnemingen van 6 soorten verricht:


Wilde bijen: Roodgatje (Andrena haemorrhoa), Grijze zandbij (Andrena vaga), Honingbij
(Apis mellifera), Slanke groefbij (Lasioglossum fulvicorne), Variabele wespbij (Nomada
zonata) en Gehoornde metselbij (Osmia cornuta).
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2.2.1.11.Speerdistel (Cirsium vulgare)

Akkerhommel en Rode koekoekshommel op Speerdistel in zone ‘amfitheater’ in De Vroente
Speerdistel is een tweejarige plant die in de maanden juli en augustus bloeit. De soort wordt tot 150
cm hoog. De soort gedijt vooral in vochtige en vochthoudende, zeer voedselrijke bodems. Ze komt
vooral voor op min of meer open plaatsen en in stukgetrapte of -gereden vegetaties. De soort verkiest
vooral zonnige standplaatsen. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders,
solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Om de soort te behouden is het belangrijk om de bodem pleksgewijs te verstoren. De plant verdwijnt
meestal vanzelf, vooral als bodem schraler wordt of tot rust komt. Indien de soort ongewenst is dient
ze kort voor de bloei gemaaid of afgestoken te worden.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 1.
Speerdistel trekt vooral hommels, pluimvoetbijen, tronkenbijen, metselbijen, zandbijen, groefbijen en
behangersbijen aan.De Zwartbronzen houtmetselbij (Osmia niveata) kent een gespecialiseerd
bloembezoek op composieten en vliegt vaak op Speerdistel (Koster, 2007 en drachtplanten.nl, Peeters
et al., 2012).
Op deze plant werden 12 waarnemingen van 7 soorten verricht:




Wilde bijen: Steenhommel (Bombus lapidarius), Akkerhommel (Bombus pascuorum), Rode
koekoekshommel (Bombus rupestris) en Aardhommel (Bombus terrestris).
Dagvlinders: Citroentje (Gonepteryx rhamni) en Groot dikkoppje (Ochlodes sylvanus).
Andere: Gamma-uil (Autographa gamma).
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2.2.1.12.Sporkehout (Rhamnus frangula)

Sporkehout in de zone ‘parking vooraan in De Vroente
Sporkehout is een heester die van mei tot september bloeit. De soort wordt tot 6 meter hoog en bloeit
niet uitbundig, maar wel langdurig. De soort gedijt vooral in natte tot vochtige, voedselarme tot matig
voedselrijke, humeuze en veelal zure bodems. Ze staat in bossen en bosranden, natte struwelen,
broekbossen, greppels en spoorgreppels, op kapvlakten en in zandafgravingen. De soort verkiest
vooral licht beschaduwde standplaatsen. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor
vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen. Opgelet: zowel de bessen als de bast zijn giftig
(Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Om de soort te behouden is het belangrijk om ze regelmatig terug te zetten. Hierbij dient men wel
gefaseerd te werk te gaan zodat niet alle struiken tegelijkertijd gekapt worden.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5.
Sporkehout trekt vooral vlinders, honingbijen, zandbijen, groefbijen en heel wat solitaire
wespensoorten aan. De Sporkehoutzandbij (Andrena fulvida) heeft een sterke voorkeur voor
Sporkehout (Koster, 2007 en drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 32 waarnemingen van 22 soorten verricht:






Wilde bijen: Honingbij (Apis mellifera), Boomhommel (Bombus hypnorum), Veenhommel
(Bombus jonellus), Veldhommel (Bombus lucorum), Akkerhommel (Bombus pascuorum),
Weidehommel (Bombus pratorum), Roodpotige groefbij (Halictus rubicundus), Slanke groefbij
(Lasioglossum fulvicorne) en Gewone slobkousbij (Macropis europaea).
Wespen: Ancistrocerus bifasciatus, Ancistrocerus gazella, Ancistrocerus nigricornis, Grote
snuittordoder (Cerceris arenaria), Geelbuikknoopwesp (Cerceris quadricincta) en Franse
veldwesp (Polistes dominula).
Dagvlinders: Dagpauwoog (Aglais io ), Kleine vos (Aglais urticae), Citroentje (Gonepteryx
rhamni), Bruin zandoogje (Maniola jurtina), Groot dikkopje (Ochlodes sylvanus) en Klein
koolwitje (Pieris rapae).
Andere: Gamma-uil (Autographa gamma).
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2.2.1.13.Struikheide (Calluna vulgaris)

Struikheide in de zone heidestukje tegenover café in De Vroente
Struikheide is een dwergheester die van juli tot september bloeit. De soort wordt tot 1 meter hoog. De
soort gedijt vooral in vochtige tot droge, voedselarme, zure, zand-, leem- en hoogveenbodems. Ze
staat hoofdzakelijk in heidevelden, maar komt ook voor in bossen, duinen, spoor-, weg- en
kanaalbermen, zandafgravingen, greppels, en op aangevoerd zand en spoorwegemplacementen. De
soort verdraagt zowel zonnige als tijdelijk of licht beschaduwde standplaatsen. De nectarproductie is
sterk afhankelijk van de bodemvochtigheid. De meeste nectar wordt gewonnen na een natte periode.
De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en
honingbijen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Om de soort te behouden is het belangrijk om ze regelmatig te maaien. Het maaien van deze vegetatie
hoeft maar eenmaal in de 5-7 jaar, maar de houtige begroeiing maakt het beheer gecompliceerd; bij
een lage maaifrequentie treedt bosvorming op. Ook hier dient men gefaseerd te werk te gaan.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5.
Struikheide trekt vooral honingbijen, hommels, zandbijen en groefbijen aan. De Heidezandbij (Andrena
fuscipes) kent een strikt gespecialiseerd bloembezoek op Struikheide. De Heizijdebij (Colletes
succinctus) wordt dan weer bijzonder vaak aangetroffen op deze plantensoort. Ook de koekoeksbijen
op voorgaande soorten, respectievelijk de Heidewespbij (Nomada rufipes) en de Heideviltbij (Epeolus
cruciger) worden vaak op Struikheide aangetroffen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl, Peeters et al.,
2012).
Op deze plant werden 26 waarnemingen van 19 soorten verricht:


Wilde bijen: Heidezandbij (Andrena fuscipes), Honingbij (Apis mellifera), Veldhommel
(Bombus lucorum), Akkerhommel (Bombus pascuorum), Aard/Veldhommel (Bombus
terrestris/lucorum), Heizijdebij (Colletes succinctus), Heideviltbij (Epeolus cruciger), Slanke
groefbij (Lasioglossum fulvicorne), Matte bandgroefbij (Lasioglossum leucozonium), Viltige
groefbij (Lasioglossum prasinum), Heidewespbij (Nomada rufipes) en Gewone dwergbloedbij
(Sphecodes miniatus).
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Wespen: Groefbijendoder (Cerceris rybyensis), Crossocerus annulipes, Crossocerus
exiguus, Crossocerus varus en Gewone vliegendoder (Mellinus arvensis).
Dagvlinders: Klein geaderd witje (Pieris napi).
Andere: Gamma-uil (Autographa gamma).

2.2.1.14.Vlinderstruik (Buddleja davidii)

Vlinderstruik in de zone ‘heidetuin’ in De Vroente
Vlinderstruik is een uit China afkomstige heester die van juli tot oktober bloeit. De soort wordt tot 3
meter hoog. De soort gedijt vooral in droge tot min of meer vochtige, voedselarme tot matig
voedselrijke bodems en op stenig substraat. Ze staat dan ook op alle soorten min of meer open
minerale bodems en verweerde muren, tussen plaveisel, basaltglooiingen en kaden. De soort verkiest
vooral zonnige standplaatsen. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor dag- en
nachtvlinders en voor hommels (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
De Vlinderstruik bloeit op eenjarig hout. Hoewel het niet strikt noodzakelijk is, worden de heesters
vaak sterk teruggesnoeid. De soort verspreidt zich sterk en kan hierdoor voor problemen zorgen in
natuurgebieden. Om dit probleem tegen te gaan werd in 2011 een steriele cultivar voorgesteld. Deze
Buddleja davidii ‘Argus’ is wél een goede nectarvoorziener voor insecten, maar verspreidt zich niet
problematisch. Meer info is terug te vinden op: http://www.argusmilieu.be/NL/tools/buddlejaargus.
Aangeraden wordt om de Vlinderstruiken op termijn te vervangen door deze cultivar.
De nectarwaarde voor honingbijen bedraagt 2, de stuifmeelwaarde 0.
Vlinderstruik trekt vooral langtongige dag- en nachtvlinders en hommels aan. Solitaire bijen en
honingbijen worden nauwelijks aangetroffen. Vlinderstruiken hebben merghoudende stengels waar tal
van solitaire bijen en wespen in kunnen nestelen. Dode stronken Vlinderstruik dienen dus best
behouden te worden, zoals het geval is in de zone ‘heidetuin’ (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Op deze plant werden 14 waarnemingen van 11 soorten verricht:


Wilde bijen: Akkerhommel (Bombus pascuorum) en Aardhommel (Bombus terrestris).
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Dagvlinders: Dagpauwoog (Aglais io), Kleine vos (Aglais urticae), Citroentje (Gonepteryx
rhamni ), Bont zandoogje (Pararge aegeria), Groot koolwitje (Pieris brassicae), Klein geaderd
witje (Pieris napi). Klein koolwitje (Pieris rapae ) en Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album).
Andere: Gamma-uil (Autographa gamma).

2.2.1.15.Wilde marjolein (Origanum vulgare)

Wilde marjolein in de zone ‘amfitheater’ in De Vroente
Wilde marjolein is een overblijvende plant dit bloeit van juni tot september. De soort wordt tot 80 cm
hoog. De soort gedijt vooral in vochthoudende tot zomerdroge, matig voedselrijke tot schrale
kalkhoudende zavelige en lemige bodems. Ze is terug te vinden in grazige vegetaties en in ruigten:
op dijken, in bermen, langs holle wegen, langs spoorwegen en langs struwelen. De soort verkiest
vooral zonnige, maar soms ook licht beschaduwde standplaatsen. De plant is een belangrijke nectaren stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl).
Wilde marjolein kan zowel in graslanden als in grazige vegetaties goed ontwikkelen. In grazige
vegetaties zou één maaibeurt per jaar in de eerste helft van oktober voldoende moeten zijn, in ruigere
vegetaties is een lagere frequentie mogelijk.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5.
Wilde marjolein trekt vooral hommels, metselbijen, zandbijen, kegelbijen, wespbijen en bloedbijen aan.
De plant heeft veel nectar, maar weinig stuifmeel (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
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Op deze plant werden 12 waarnemingen van 8 soorten verricht:





Wilde bijen: Honingbij (Apis mellifera), Steenhommel (Bombus lapidarius) en Akkerhommel
(Bombus pascuorum).
Wespen: Harkwesp (Bembix rostrata).
Dagvlinders: Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas), Klein geaderd witje (Pieris napi) en Klein
koolwitje (Pieris rapae ).
Andere: Gamma-uil (Autographa gamma).

2.2.1.16.Winterbloeiende heide (Erica carnea)

Dagpauwoog op winterbloeiende heide in De Vroente
Winterbloeiende heide is een dwergheester die bloeit van januari tot maart. De soort wordt tot 40 cm
hoog. De soort gedijt vooral op vochtige tot zomerdroge, voedselarme, zure tot iets kalkhoudende
bodems. De soort verkiest vooral zonnige, maar soms ook licht beschaduwde standplaatsen. De plant
is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen
(Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Om deze plant te behouden dient ze af en toe eens teruggesnoeid te worden.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5.
Winterbloeiende heide trekt vooral hommels, metselbijen, zandbijen en honingbijen aan (Koster, 2007
en drachtplanten.nl).
Op deze plant werden 22 waarnemingen van 18 soorten verricht:


Wilde bijen: Witbaardzandbij (Andrena barbilabris), Zwart-rosse zandbij (Andrena clarkella),
Vosje (Andrena fulva), Honingbij (Apis mellifera), Boomhommel (Bombus hypnorum),
Veenhommel (Bombus jonellus), Grote veldhommel (Bombus magnus), Akkerhommel
(Bombus pascuorum), Weidehommel (Bombus pratorum), Aard/Veldhommel (Bombus
terrestris/lucorum), Slanke groefbij (Lasioglossum fulvicorne), Vroege wespbij (Nomada
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leucophthalma), Gewone dubbeltand (Nomada ruficornis), Rosse metselbij (Osmia bicornis)
en Gehoornde metselbij (Osmia cornuta).
Dagvlinders: Dagpauwoog (Aglais io ), Citroentje (Gonepteryx rhamni) en Bont zandoogje
(Pararge aegeria).

2.2.1.17.Zomereik (Quercus robur)

Knikkergalwesp op Zomereik in De Vroente
De Zomereik is een boomsoort die om de twee tot vijf jaar in mei in bloei komt. De soort wordt 15 tot
30 meter hoog. De soort gedijt vooral in zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op droge tot vochtige,
voedselarme tot voedselrijke, zure tot kalkhoudende grond (van zand tot compacte klei). Ze is terug
te vinden in bossen, bosranden, struwelen, heggen, rivierduinen (op de koppen van oude
rivierduintjes), stuifzand, heide en zeeduinen (kalkarme plaatsen). De soort verkiest vooral zonnige,
maar soms ook licht beschaduwde standplaatsen. De plant is een belangrijke bron voor heel wat
galwespen. Honingbijen verzamelen vooral honingdauw op de bladeren (http://wildeplanten.nl/zomereik.htm en Weeda et al, 1985 deel 1).
De nectar- en stuifmeelwaarde van de Zomereik voor honingbijen bedraagt 0, maar de soort is toch
belangrijk voor Honingbijen omdat er veel honingdauw door de vaak talrijk aanwezige bladluizen
geproduceerd wordt
Zomereik trekt vooral galwespen aan. De Eikenzandbij (Andrena ferox) kent een strikt gespecialiseerd
bloembezoek op Zomereik. Deze soort is echter bijzonder zeldzaam (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl).
Op deze plant werden 8 waarnemingen van 6 soorten verricht:



Wespen: Knikkergalwesp (Andricus kollari), Eikenstuitergalwesp (Cynips longiventris),
Plaatjesgalwesp (Neuroterus albipes), Lensgalwesp (Neuroterus quercusbaccarum) en
Gewone wesp (Vespula vulgaris).
Andere: Gamma-uil (Autographa gamma)
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2.2.2. Bloembezoek door honingbijen
In de tuin van de Vroente werden in het voorjaar van 2013 minstens 5 actieve honingbijenkorven
vastgesteld, in het stuk van de tuin dat tot het Bijenteeltmuseum behoort. Hierdoor waren Honingbijen
vaak in de tuin en de directe omgeving aan te treffen tijdens de terreinbezoeken. De grote massa’s
foeragerende werksters werd echter niet waargenomen in de tuin zelf en dit heeft waarschijnlijk te
maken met het feit dat de standplaats van de Honingbijen omgeven is door hoog opgaande hagen
zodat de werksters genoodzaakt zijn recht omhoog te vliegen en zo een verdunnend effect optreedt.
In de tuin zelf werden foeragerende Honingbijen vooral aangetroffen op de soorten in onderstaande
tabel:

Drachtplant

Aantal keren
waargenomen

Boswilg
Hondsdraf
Wilde marjolein
Struikhei
Akkerdistel
Sporkehout
winterbloeiende heide
Braam sp.

2
2
2
3
3
3
3
5

De meest bezochte plantensoort in de tuin was Braam. De meeste bramen bloeiden in de
zomermaanden in beschaduwde delen van de tuin, maar dat was blijkbaar geen enkel probleem voor
deze foeragerende werksters.
Op Koninginnekruid, nochtans een zeer goede nectar- en stuifmeelbron voor Honingbijen, werd slecht
één waarneming van een foeragerende werkster verricht.
Opvallend is ook het hogere aantal bezoek op de winterbloeiende heidesoorten, Boswilg en Hondsdraf
in het voorjaar. Dit wijst er op dat er vooral in het voorjaar een hoge nood is aan lokale nectar- en
stuifmeelplanten.

2.2.3. Andere gunstige plantensoorten
Een aantal plantensoorten die in de tuin werden aangetroffen zijn in theorie zeer gunstige nectar- en
stuifmeelbronnen voor diverse groepen bloembezoekers. Dit bleek echter niet uit de waarnemingen
uit de tuin zelf. Dit kan mogelijk verklaard worden aan de hand van een analyse van de standplaats of
het gevoerde beheer. Deze soorten worden hieronder opgesomd. Extra aandacht moet dus besteed
worden aan het behoud ervan enerzijds en de optimalisering van de standplaats anderzijds.
Per soort wordt onder meer een indicatie van de belangrijkheid van de plant als nectar- en
stuifmeelbron voor honingbijen gegeven. Deze wordt op een schaal van 1 tot 5 uitgedrukt, waarbij 1
sporadische bezoeken voorstellen en 5 een zeer grote opbrengst aan nectar en stuifmeel voor
honingbijen
indiceert.
Hiervoor
werden
de
gegevens
op
(http://users.telenet.be/imkerbondzoersel/bijenplanten.html) gebruikt. Een score van 0 betekent dat de
soort geen waarde heeft als respectievelijk nectar- of stuifmeelbron voor honingbijen.
De soorten zijn alfabetisch geranschikt.


Brem (Cytisus scoparius) is een struik die een nectar- en stuifmeelwaarde van 5 heeft. Deze
soort is daarnaast ook een belangrijke stuifmeelbron voor de gespecialiseerde Bremzandbij
(Andrena ovatula) en Roodstaartklaverzandbij (Andrena similis) die in de omgeving wel te
verwachten zijn. Momenteel is slechts 1 struik terug te vinden aan het tweede deel van de
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parking. De soort kan gezaaid worden, maar dient ook tijdig verjongd te worden door
terugsnoeien.


Gele dovenetel (Lamastrium galeobdolon) is een vaste plant die een nectar- en
stuifmeelwaarde van 1 heeft. De soort werd enkel in de zone ‘voortuin’ aangetroffen. In het
vroege voorjaar kan zij, net als de andere dovenetelsoorten een belangrijke nectar- en
stuifmeelbron zijn voor hommelkoninginnen. Toch werden hier geen waarnemingen op
verricht, waarschijnlijk omwille van de sterk beschaduwde standplaats.



Gewone brunel (Prunella vulgaris) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde van
3 heeft. De soort werd zowel in de zone ‘achteraan gebouw’ als in ‘heidetuin’ aangetroffen.
De soort is vooral een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor hommelkoninginnen. Er
werden geen waarnemingen op verricht, maar de soort is wel te behouden.



Gewone dophei (Erica tetralix) is een dwergheester die een nectar- en stuifmeelwaarde van
5 heeft. De soort werd enkel in de zone ‘amfitheater’ aangetroffen. Slechts enkele plantjes
waren aanwezig. Er werden geen waarnemingen op verricht. Nochtans is deze soort
belangrijk als stuifmeelbron tijdens de zomermaanden voor de Wilgenhommel (Bombus
cryptarum) en de Heidehommel (Bombus humilis), die ook in de omgeving te verwachten zijn.
De soort is daarnaast ook belangrijk voor de Veenhommel (Bombus jonellus) en de Grote
veldhommel (Bombus magnus), die reeds in de tuin aangetroffen werden. De Ericabij
(Megachile analis) is in zeer grote mate afhankelijk van het stuifmeel van dophei en kwam
vroeger voor in de omgeving van de Kalmthoutse heide. Gewone dophei dient dus uitgebreid
te worden. Een maaibeurt elke 5 tot 7 jaar is nodig om vergrassing tegen te gaan. Eventueel
kan zelfs kleinschalig geplagd worden.
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Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde
van 3 heeft. Ze werd zowel in de zone ‘voortuin’ als ‘baantje conciërge’ aangetroffen. De
Ereprijszandbij (Andrena labiata) kent een zekere specialisatie op deze plantensoort en
andere ereprijssoorten, maar werd niet aangetroffen. In de voortuin werd enkel Boomhommel
(Bombus hypnorum) aangetroffen, in het pad parallel langs het conciërgebouwtje werd de
Witkopdwergzandbij (Andrena subopaca) aangetroffen. Wanneer de soort minder
beschaduwd zou worden, zou ze wellicht meer soorten aantrekken.



Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde
van 3 heeft. Ze werd in verschillende zones aangetroffen. Een aantal soorten is
gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van vlinderbloemigen, waaronder Gewone
rolklaver. Verder is het ook een goeie hommelplant. Tot slot is de soort ook de waardplant van
de rupsen van Icarusblauwtje (Polyommatus icarus). Vegetaties met gewone rolklaver zouden
het beste in september kunnen worden gemaaid. Op matig voedselrijke bodems wordt er vaak
begin juli al gemaaid. Dit verbreekt de synchronisatie met de bloembezoekende insecten:
vooral wilde bijen. Gefaseerd maaibeheer is wenselijk. De overstaande gedeelten worden dan
met de tweede maaibeurt mee gemaaid.



Gewone smeerwortel (Symphytum officinale) is een vaste plant die een nectar- en
stuifmeelwaarde van 3 heeft. Ze werd enkel in de zone ‘baantje concierge’ aangetroffen. In de
tuin werden geen waarnemingen op Gewone smeerwortel verricht. De soort is nochtans een
goede nectar-en stuifmeelbron voor heel wat langtongige bijensoorten. Ook dagvlinders
gebruiken de soort vaak als nectarbron. De soort dient dus zeker behouden te blijven.



Gewoon duizendblad (Achillea millefolium) is een vaste plant die een nectar- en
stuifmeelwaarde van 1 heeft. Ze werd enkel in de zone ‘heidestukje tegenover café’
aangetroffen. Gewoon duizenblad is onder meer een belangrijke stuifmeelbron voor enkele
op composieten gespecialiseerde zijdebijen, zandbijen en de Tronkenbij (Heriades
truncorum). Ze wordt best pas in september of begin oktober gemaaid



Zowel Grote teunisbloem (Oenothera erythrosepala) als Kleine teunisbloem (Oenothera
biennis) zijn tweejarige planten. De eerste heeft een nectar- en stuifmeelwaarde van 1, de
tweede van 3. Beide zijn het Noord-Amerikaanse soorten die hier intussen verwilderd zijn. Ze
staan beide in de zone ‘amfitheater’. Ze zouden vooral gunstig zijn voor hommels, maar dit
kon niet bevestigd worden door de waarnemingen.
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Grote wederik (Lysimachia vulgaris) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde
van 0 heeft. Ze werd enkel in de zone ‘voortuin’, in de rand van de vijver aangetroffen. Deze
soort produceert geen nectar, maar het stuifmeel en de plantenoliën worden wel verzameld
door de Gewone (Macropis europaea) en de Bruine slobkousbij (Macropis fulvipes). Deze
soorten zijn hier zelfs op gespecialiseerd. Beide soorten zijn mogelijk te verwachten, zeker
indien er voldoende grote populaties Grote wederik in de omgeving aanwezig zijn.



Heggenwikke (Vicia sepium) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaade van 1 heeft.
De soort is de belangrijkste stuifmeelbron van de Wikkebij (Andrena lathyri). Deze werd in
2013 in een tuin in de omgeving aangetroffen (www.waarnemingen.be) en is dus ook in de
tuin te verwachten. Heggenwikke werd enkel in de zone ‘parking achteraan’ aangetroffen.



Jakobskruiskruid sl (Senecio jacobaea) is een tweejarige plant die een nectar- en
stuifmeelwaarde van 3 heeft. Ze werd op verschillende plaatsen in de tuin aangetroffen. Ze is
de waardplant voor de rupsen van de Sint-Jacobsvlinder (Tyria jacobaeae). Onder meer de
Wormkruidbij (Colletes daviesanus) kent een vrij gespecialiseerd bloembezoek en is verder
strikt afhankelijk van het stuifmeel van gele composieten. Hetzelfde geldt voor de
zustersoorten Duinzijdebij (Colletes fodiens) en Zuidelijke zijdebij (Colletes similis). Ook
Tronkenbij (Heriades truncorum) en Kruiskruidzandbij (Andrena denticulata) worden zeer
vaak op Jakobskruiskruid aangetroffen.



Klein hoefblad (Tussilago farfara) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde van
3 heeft. De soort werd vooral in de schaduwrijke zone ‘parallel met conciërge’ aangetroffen.
De soort kan in het vroege voorjaar een belangrijke nectar- en stuifmeelbron zijn voor
zandbijen, groefbijen, hommels, honingbijen en metselbijen. Ze dient daarom zeker behouden
te worden.



Paardenbloem (Taraxacum sp.) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde van 5
heeft. De soort werd op verschillende plaatsen in de tuin aangetroffen. Bloembezoek door
Witbaardzandbij (Andrena barbilabris), Honingbij (Apis mellifera) en Geeltipje (Nomada
sheppardana) werd vastgesteld. Deze soort is sterk onderschat, maar dient zeker behouden
te worden.
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Rode klaver (Trifolium pratense) is een tweejarige, tot kortlevende vaste plant die een
nectarwaarde van 1 heeft. De pollenwaarde voor honingbijen bedraagt 0. De soort werd in de
zone ‘voortuin’ aangetroffen, maar staat hier waarschijnlijk te beschaduwd. Vooral hommels
en andere langtongige bijen- en vlindersoorten worden aangetrokken door deze plantensoort.



Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum) is een vaste plant die een nectar- en
stuifmeelwaarde van 1 heeft. Ze werd enkel in de zone ‘heidestukje tegenover café’
teruggevonden. Op de plant werden Matte bandgroefbij (Lasioglossum leucozonium) en Klein
koolwitje (Pieris rapae) aangetroffen. De soort is verder ook een belangrijke stuifmeelbron
voor verschillende, op gele composieten gespecialiseerde bijensoorten. De soort dient dan
ook behouden te blijven en waar mogelijk uitgebreid te worden.



Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) is een vaste plant die een nectarwaarde van 0 en een
stuifmeelwaarde van 3 heeft. Ze werd in verschillende zones aangetroffen. Akkerhommel
(Bombus pascuorum) is de enige soort die hierop aangetroffen werd. Toch is de soort ook
voor honingbijen, zandbijen, groefbijen, metselbijen en behangersbijen belangrijk.



Veldesdoorn (Acer campestre) is een heester die een nectar- en stuifmeelwaarde van 5 heeft.
Hij werd in haagverband in de zone ‘heidetuin’ aangetroffen. Hier werd de soort echter veel te
kort gesnoeid, waardoor ze niet tot bloei kon komen. De soort bloeit op tweejarig hout. Het is
dus belangrijk om ze hiervoor voldoende ruimte te geven.



Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) is een tweejarige plant die een nectar- en
stuifmeelwaarde van 1 heeft. Ze werd vooral in de beschaduwde zones aangetroffen.
Vingerhoedskruid is vooral interessant voor hommels. In de tuin werden er enkel
Akkerhommels (Bombus pascuorum) en Tuinhommel (Bombus hortorum) op aangetroffen.
Deze soorten hebben een extreem lange tong en kunnen hierdoor tot aan de nectar in het
spoor van de bloem reiken. Andere hommelsoorten en honingbijen kunnen dit niet.



Wilde liguster (Ligustrum vulgare) is een heester die een nectar- en stuifmeelwaarde van 4
heeft. Ze trekt vooral veel hommels, honingbijen en dagvlinders aan. Verder is ze van belang
voor zandbijen en behangersbijen. De soort werd in de zones ’heidetuin’ en ‘parking vooraan
aangetroffen. Ze dient behouden te worden.



Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) is een heester die een nectarwaarde van 0 en een
stuifmeelwaarde van 3 heeft. De soort werd in verschillende zones aangetroffen en is van
belang als stuifmeelplant voor honingbijen en hommels, wat ook gereflecteerd wordt door de
waarnemingen in de tuin. Ze staat hoofdzakelijk als ondergroei in naaldbossen. Vooral planten
op zonnige standplaatsen trekken veel bloembezoekers aan.



Verschillende aangetroffen plantensoorten zijn (invasief) exotisch en worden dus best
geweerd en al zeker niet gestimuleerd. Het gaat hier onder meer om Bezemkruiskruid
(Senecio inaequidens), Canadese guldenroede (Solidago canadensis), Amerikaans
krentenboompje (Amelanchier lamarckii). Tot slot is ook Zilverlinde (Tilia tomentosa) een
uitheemse plantensoort. Op deze plant konden geen waarnemingen verricht worden. De soort
staat er om bekend dat er vaak grote hoeveelheden dode hommels en honingbijen onder
gevonden worden. Deze soort dus wordt best vervangen door een inheemse Zomer- (Tilia
platyphyllos) of Winterlinde (Tilia cordata).
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2.2.4. Aan te planten soorten
Op basis van de aangetroffen vlinders-, bijen-, en wespensoorten; en met de eigenschappen van de
bodem in het achterhoofd; worden in dit hoofdstuk enkele extra plantensoorten aangeraden. Deze zijn
telkens gunstige nectar- en stuifmeelbronnen en zijn tevens aangepast aan de omgeving. Verder gaat
het telkens om inheemse soorten. Zij komen tevens voor in de directe omgeving van de tuin,
voornamelijk in het natuurgebied Grenspark De Zoom/Kalmthoutse heide. Hierbij dient steeds zoveel
mogelijk met inheems en streekeigen materiaal gewerkt te worden.


Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria), Kraailook (Allium vineale), Knoopkruid (Centaurea
jacea), Wilgenroosje (Chamerion angustifolium), Kale jonker (Cirsium palustre), Stekelbrem
(Genista anglica), Kruipbrem (Genista pilosa), Muizenoor (Hieracium pilosella), Zandblauwtje
(Jasione montana), Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum), Tormentil (Potentilla
erecta), Hazenpootje (Trifolium arvense), Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus), Rode bosbes
(Vaccinium vitis-idaea) en Akkerviooltje (Viola arvensis)
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2.3. Beheer zones
De tuin werd in verschillende zones opgedeeld. Zowel de inventarisaties van de aanwezige
plantensoorten als de fauna werd opgesplitst per zone. Een kaart met de verwijzing naar de
verschillende zones is te vinden in bijlage.

2.3.1. Achteraan gebouw
Een grote zone van de eigenlijke tuin ligt achteraan de gebouwen. Deze zone loopt vanaf de zijkant
van de het honingbijenmuseum tot aan de zone ‘amfitheater’. Belangrijkste plantensoorten hier zijn
Boswilg, braam, Koninginnekruid en Vingerhoedskruid.
Hoewel deze zone sterk beschaduwd is, werden toch nog enkele waarnemingen van bloembezoekers
verricht. In het voorjaar leverden enkele bloeiende Boswilgen de nodige nectar en stuifmeel aan onder
andere de wilgenspecialist Vroege zandbij.

Bloeiende Boswilg achteraan de gebouwen op 17/04/2013
Bloeiende bramen leverden vanaf de vroege zomer vooral stuifmeel en nectar voor hommels en
honingbijen.
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Bramen en Koninginnekruid achteraan de gebouwen op 5/07/2013
Bloeiende planten Vingerhoedskruid leverden dan weer vooral stuifmeel en nectar op aan de
langtongige hommelsoorten Tuinhommel en Akkerhommel. Deze soorten zijn de enige die effectief
deze plantensoort kunnen bestuiven.
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Bloeiend Vingerhoedskruid achteraan de gebouwen op 5/07/2013
Koninginnekruid was vooral in de zomermaanden een goede nectarbron. Toch werden hier slechts 4
soorten bijen en vlinders op aangetroffen. Vermoedelijk zou deze soort beter scoren mocht hij wat
meer licht opvangen. Dit is dan ook een algemene opmerking voor de deze zone: bij het terugzetten
van de bosrand van minstens één boomlengte (van de omringende Grove dennen) zou veel meer licht
op deze ruige strook vallen en zou deze veel meer bloembezoekers herbergen. Zo kan ook een
mantel-zoomvegetatie ontwikkeld worden.
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Bloeiend Koninginnekruid achteraan de gebouwen op 29/08/2013

2.3.2. Amfitheater
De open zone achteraan de gebouwen werd omgedoopt tot ‘amfitheater’ aangezien op een deel van
deze zone een soort natuurlijk amfitheater gepland is.
Volgende plantensoorten waren hier van groot belang: Akkerdistel, Gewoon biggenkruid,
Boerenwormkruid, Hondsdraf, Klein streepzaad, Koninginnekruid, Madeliefje, Wilde marjolein en
Speerdistel.
De bodem van deze zone is recent opgebracht en dus zeer sterk verstoord, wat te zien is in de
aanwezigheid van enkele verstoringsminnende planten zoals Akkerdistel en Speerdistel. Enkele
planten Struikheide en Gewone dophei zijn tevens aanwezig in deze zone. Het beschaduwde deel in
het zuidwesten is vrij vochtig. Het noordelijke en centrale deel van de zone zijn dan weer droog en
warmen zeer snel op. Hier werden heel wat bijen-, wespen- en vlindersoorten aangetroffen, wat
meteen het belang van zonnige zones voor deze groepen aanduidt.
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Amfitheater op 17/04/2013
Madeliefjes waren vooral in het voorjaar goed voor enkele bloembezoekers waaronder de zeldzame
Zilveren zandbij en het Roodgatje.

Amfitheater met Madeliefje op 27/05/2013
In het late voorjaar werden enkele wilgenstekken in deze zone geplant. Deze dienen verwijderd te
worden aangezien zij heel wat schaduw creeren voor de rest van de planten wanneer zij opnieuw
zullen uitschieten.
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Gewoon biggenkruid kreeg onder meer bezoek van de Biggenkruidgroefbij, maar ook van enkele
andere bijensoorten. Deze soort kan best behouden blijven door één enkele maaibeurt laat op het
seizoen.

Amfitheater met Gewoon biggenkruid op 5/07/2013
Wilde marjolein was goed voor enkele dagvlinder- en bijensoorten. Kers op de taart was een
foeragerend vrouwtje Harkwesp. Dit betrof de eerste recente waarneming van deze zeldzame soort
in de omgeving en dat wijst hoogstwaarschijnlijk op een (tot nog toe onbekende) populatie in de
Kalmthoutse heide! Om deze plant te behouden is een enkele, late (vanaf de eerste helft van oktober)
maaibeurt nodig.

Amiftheater met Wilde marjolein op de achtergrond op 5/08/2013
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Vrouwtje Harkwesp – Ruben Foquet
Bloeiende Akkerdistels waren goed voor bloembezoek van vooral enkele hommelsoorten. Ook
Speerdistels werden vooral bezocht door hommels, waaronder de zeldzame Rode koekoekshommel.
Om deze planten te behouden dient de bodem pleksgewijs verstoord te worden.

Akkerhommel en Rode koekoekshommel op Speerdistel in de zone amfitheater op 5/08/2013
De bloeiende plekjes Struikheide trokken slechts enkele foeragerende Honingbijen aan. Een
rondvliegende Heideviltbij, de specieke parasiet van de Heizijdebij, toont echter de potentie voor het
voorkomen van andere heidespecialisten.
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Bloeiende Struikheide in de zone amfitheater op 29/08/2013
Koninginnekruid werd pleksgewijs aangetroffen en trok onder andere Landkaartje, Veldhommel en
Grote bloedbij aan. Deze ruigtesoort dient niet jaarlijks gemaaid te worden.
Op Boerenwormkruid werden 6 bijensoorten aangetroffen, waaronder de op gele composieten
gespecialiseerde Wormkruidbij en Tronkenbij. Ook voor deze plant is één late maaibeurt voldoende
voor het behoud ervan.
Verder was de zuidgerichte muur het geliefde plekje voor zonnebadende sprinkhanen en enkele
Levenbarende hagedissen.
In de huidige vorm dient het spontaan ontstane grasland een éénmalige, late maaibeurt te krijgen.
Eventueel kan een zone gefaseerd gemaaid worden en dus in de winter blijven overstaan. Dit biedt
schuilmogelijkheden voor heel wat soorten ongewervelden.

2.3.3. Baantje conciërge
Het baantje naast de conciërgewoning is vrij beschaduwd en smal. Onder andere een rozenstruik,
Kleine maagdenpalm, dovenetels en een groot braamstruweel zorgen voor het bloeiaspect. Toch
werden hier slechts weinig soorten op aangetroffen. Vooral het braamstuweel en de overstaande
lijsterbessen zorgen voor schaduw, maar dit kan tevens als schuilplaats dienen bij te warm weer in de
zomermaanden.
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Kleine maagdenpalm in het baantje naast de conciërgewoning op 17/04/2013
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Bramen in het baantje naast de conciërgewoning op 5/07/2013

2.3.4. Greppel parking achteraan
Het achterste deel van de parking grenst achteraan aan een Grove dennenbos met Wilde lijsterbes
en wilg. De uiterste grens van de parking is aangeduid door een greppel. Op deze grens tussen
greppel en bos staan onder meer bloeiende Akkerdistel, Gewoon biggenkruid, Boerenwormkruid,
braam, Hondsdraf, Klein streepzaad en Vingerhoedskruid. Deze zijn allen belangrijke nectar- en
stuifmeelplanten.
Zo trok Klein streepzaad niet minder dan 7 bijensoorten aan, waaronder de Heideviltbij, 4
groefbijensoorten, de op gele composieten gespecialiseerde Kleine roetbij en een vrouwtje van een
Gewone slobkousbij, die gespecialiseerd is op Grote wederik.
De zonbeschenen steilwand van de greppel zelf trok heel wat nestzoekende bijen- en wespensoorten
aan. Niet minder dan 11 bijen- en 7 wespensoorten werden hier aangetroffen. Onder meer de
zeldzame Donkere rimpelrug werd ook hier aangetroffen (net als aan de ‘greppel parking
rododendron’. Deze greppel dient zoveel mogelijk behouden te blijven.
In de zomermaanden is de hele greppel bezet met nesten van zandloopkevers.
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De zonbeschenen greppel op 17/04/2013. Deze greppel is zeer waardevol voor grondnestelende bijen
en wespen!

De zonbeschenen greppel op 27/05/2013
Vanaf begin juli werd, net als op de rest van de achterste parking, het grootste deel van de nectar- en
stuifmeelplanten gemaaid. Dit heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de larven van een
aantal soorten en dient dus ten allen tijde vermeden te worden. Toch dient men op te letten dat de
greppel zelf niet teveel beschaduwd wordt.
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De greppel op 5/07/2013. Het grootste deel van de nectar- en stuifmeelplanten werden inmiddels
gemaaid.
Op de zuidgerichte en zonbeschenen kant van een Grove den op de rand van de greppel werden op
5/07/2013 enkele oude nestcellen van de Kleine harsbij aangetroffen. Deze soort verzamelt vooral
stuifmeel van de Gewone rolklaver en komt vaak voor op overgangen tussen bos en heideterreinen.
De soort gebruikt hars om haar vrijhangende nesten mee te maken, die ze echter op een beschutte
plaats omhoog hangt en tevens camoufleert. Grove dennen op een zonbeschenen bosrand zijn een
belangrijke nestplaats voor deze soort en dienen dus behouden te worden.

Bijen en vlinders in de educatieve tuinen

52

Oude nesten van de Kleine harsbij op Grove den aan de greppel op 5/07/2013

2.3.5. Greppel parking rododendron
Tussen de twee parkingzones ligt een greppeltje naast een bosje met onder andere Rododendron.
Zowel Akkerdistel, Gewoon biggenkruid en Madeliefje leverden elk 1 bijensoort op. Daarnaast stonden
enkele Bremstruiken aan de greppel, maar hierop werden geen waarnemingen verricht. Nochtans is
Brem in een zandige omgeving een ideale nectar- en stuifmeelbron voor enkele gespecialiseerde
bijensoorten. Waar mogelijk zou deze plant dus uitgebreid moeten worden. Rododendron zou een
goede nectarbron zijn voor de koninginnen van de Grote veldhommel, maar deze soort werd in de tuin
en omgeving nog niet eerder op deze plant aangetroffen.
Belangrijk is de ontdekking van een kolonie van de Donkere rimpelrug. Deze zeldzame bijensoort
nestelde in de zandige steilwand van de greppel. Om deze soort te behouden dient de begroeiing
langs de greppel jaarlijks gemaaid te worden zodat er steeds voldoende zonlicht op de steilwand van
de greppel valt. Daarnaast kan hier ook rekening mee gehouden worden bij eventuele ruimingen van
de greppel.
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Bloeiende Brem en Rododendron aan de greppel tussen de twee parkingzones op 27/05/2013

2.3.6. Guerilla-tuintje
Op de hoek van de parking voor de parkwachters werd in 2013 door de plaatselijke VELT-afdeling een
guerilla-tuintje ingericht. De plantenkeuze was hoofdzakelijk uitheems tot en met Goudsbloemen en
Vlinderstruiken toe. Zowel de plaatsing als de plantenkeuze lieten echter te wensen over en slechts 3
vlinder- en 2 bijensoorten konden worden aangetroffen. Deze zone heeft dus geen enkele meerwaarde
voor de bloembezoekers van de tuin en de omgeving, ook al oogt ze fraai.

Guerilla-tuintje op 5/07/2013
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Guerilla-tuintje op 29/08/2013

2.3.7. Heidestukje
Tijdens het onderzoek werd ook een klein stukje van de Kalmthoutse heide, tegenover café ‘De
Landrug’, Putsesteenweg 127, geïnventariseerd.
Hier stonden tijdens de zomermaanden vooral Struikheideplanten in bloei, maar ook de gele
composieten Schermhavikskruid en Jakobskruiskruid bloeiden hier en leverden enkele waarnemingen
op.
Op Struikheide werden zowel Heidezandbij, Heizijdebij, Viltige groefbij en Heidewespbij aangetroffen.
De eerste drie zijn sterk afhankelijk van het stuifmeel van Struikheide voor het grootbrengen van hun
nakomelingen, de laatste is de koekoeksbij op de Heidezandbij. Alleen de Heideviltbij, de koekoeksbij
op de Heizijdebij, werd niet aangetroffen in deze zone.
Voor het behoud van de op Struikheide gespecialiseerde soorten is het behoud van Struikheide van
uitermate groot belang. In de rest van het natuurgebied de Kalmthoutse heide staat echter nog heel
wat Struikheide, maar deze zone kan als stapsteen optreden richting de marginale heidevegetaties in
de tuin en op de parking.
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Bloeiende Struikheide op 29/08/2013

Bloeiende Struikheide op 1/10/2013

2.3.8. Heidetuin
In de heidetuin zijn vooral Sleedoorn, Sporkehout, Vlinderstruik en winterbloeiende heide van groot
belang voor bijen en vlinders.
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Sleedoorn komt in haagverband voor en wordt dan ook veelvuldig gesnoeid. Zes bijensoorten werden
op de luttele bloeiende stukjes Sleedoorn aangetroffen. Dit duidt het belang van deze goede nectaren stuifmeelbron aan in het vroege voorjaar, wanneer in heide- en bosterreinen meestal weinig
bloeiende planten aanwezig zijn. De hagen waarin Sleedoorn voorkomt, dienen minder strak gesnoeid
te worden zodat deze plant meer tot bloei kan komen.

Bloeiende Sleedoorn in haagverband in de heidetuin op 17/04/2013
Een groot deel van de heidetuin is sterk beschaduwd. Onder meer een enorme Zilverlinde zorgt
hiervoor. De bloei van deze soort werd niet waargenomen tijdens de bezoeken. Het is een goede
nectarbron voor bijen en hommels. Doordat deze soort echter meer bloembezoekers aantrekt dan er
nectar voorhanden is treedt regelmatig een dodelijke concurrentiestrijd op waarbij hommels en
honingbijen een letterlijke hongerdood sterven. Bij de inheemse linden (Zomerlinde, Winterlinde,
Hollandse linde) treedt dit fenomeen veel minder op. Op termijn wordt deze soort dus best door een
inheemse linde vervangen. Een betere mogelijkheid is om de boom niet te vervangen wanneer hij
sterft, maar ervoor te zorgen dat er meer zonlicht in de heidetuin kan doordringen. Dit zal de andere
bloeiende planten ten goede komen.
Onder de Zilverlinde staan een aantal zitbanken. De bodem tussen en onder de zitbanken is bedekt
met houtsnippers van ondermeer Amerikaanse vogelkers. Deze hebben een verzurend en verstikkend
effect op de bodem. Dit zorgt er onder meer voor dat ondergronds nestelende bijen en wespen hier
geen ruimte krijgen. Deze houtsnippers worden dus best verwijderd.
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Houtsnippers tussen en onder de zitbanken in de heidetuin op 17/04/2013
De winterbloeiende heide aan het grote raam in de heidetuin trok vooral in het vroege voorjaar heel
wat bezoekers. Onder andere nectardrinkende koninginnen van de Veen- en Grote veldhommel
werden aangetroffen. Beide soorten zijn zeldzaam en aan heideterreinen gebonden. In het vroege
voorjaar is op heideterreinen echter zeer weinig nectar te vinden, waardoor deze soorten waarschijnlijk
vanuit het nabijgelegen heideterrein de tuin kwamen bezoeken voor nectaropname. Naast deze twee
soorten werden nog 13 bijen- en 3 vlindersoorten op de winterbloeiende heide aangetroffen.

Bloeiende winterheide aan het grote raam in de heidetuin op 27/05/2013
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Veldesdoorn komt ook in haagverband in de heidetuin voor. Deze haag wordt zo vaak gesnoeid dat
de soort niet tot bloei komt. Veldesdoorn is nochtans een zeer belangrijk nectar- en stuifmeelbron.
Deze haag wat minder vaak snoeien is dus aan te raden.

Veldesdoorn in haagverband in de heidetuin op 27/05/2013
Een groepje Sporkehout staat aan de ingang van de heidetuin, naast de hoofdingang van het gebouw.
Dit groepje bloeide lang en uitbundig, waardoor er heel wat vlinder-, bijen-, en wespensoorten op
aangetroffen werden. Deze plantensoort trok onder meer 4 soorten plooivleugelwespen en 2 soorten
graafwespen aan. Verder werden vooral veel honingbijen aangetroffen op de Sporken. Een bijzondere
waarneming betrof een nectardrinkend vrouwtje van de Gewone slobkousbij, die afhankelijk is van het
stuifmeel en plantenoliën van de Grote wederik, die onder meer aan de vijver in de voortuin staat.

Bijen en vlinders in de educatieve tuinen

59

Bloeiende Spork in de heidetuin op 27/05/2013
De Vlinderstruiken trokken zoals te verwachten heel wat dagvlinders en dienen dus behouden te
worden. Wanneer deze planten alsnog sterven dienen ze nog enkele jaren in de tuin aanwezig te
blijven aangezien de merghoudende stengels als nestplaatsen voor heel wat bijen- en wespensoorten
fungeren. Daarna kan een steriele Vlinderstruik (Buddleja davidii ‘Argus’) in de plaats gezet worden.
Zie hiervoor ook het hoofdstuk over te behouden planten in de tuin.
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Vlinderstruik en Lavendel in de heidetuin op 5/07/2013
Een bloeiende roze kamperfoelie bleek een belangrijke een belangrijke nectarbron voor Tuinhommel
te zijn. Deze langtonige hommel is één van de weinige soorten die kamperfoelieplanten effectief kan
bestuiven.

Bloeiende Kamperfoelie in de heidetuin op 5/07/2013
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Nog in de voortuin staat een groepje Hosta sieboldi. Hoewel deze plant bijzonder fraai is, trekt hij erg
weinig bloembezoekers, hoewel hij vrij veel plaats inneemt. Beter kan deze plant dus vervangen
worden door een voorjaars- of zomerbloeier die wel inheemse insecten aantrekt.

Bloeiende Hosta sieboldi in de heidetuin op 5/07/2013
In de heidetuin komen vrij veel siergrassen in bloemborders voor. Deze zijn van geen enkel nut voor
bloembezoekende insecten en dienen dus door bloeiende planten te vervangen worden.

2.3.9. Ingang parking
Aan de ingang van de parking staat in het voorjaar een combinatie van winterbloeiende heide en
bloeiende narcissen en Madeliefjes. Deze combinatie van plantensoorten trok enkele
hommelkoninginnen aan.
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Uibundige bloei aan de ingang parking op 17/04/2013
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2.3.10. Parallel met baantje
Ook deze zone is vrij sterk beschaduwd. Deze ruige strook loopt noordwest-zuidoost gericht en vangt
enige zonnewarmte op, maar is tevens een verkoelende schuilplaats voor vlinders in de warme
zomermaanden. Zo werd hier onder meer een Bont dikkopje in de zone aangetroffen.
Onder andere Akkerdistel, braam, Hondsdraf, Koninginnekruid en Speerdistel zorgden voor het
bloeiaspect.

Zone parallel met baantje naast conciërgewoning op 27/05/2013
Op bloeiende Akkerdistels werden 5 bijen- en hommelsoorten aangetroffen. Deze plant dient dus
behouden te worden. Hierovor moet de bodem jaarlijks een stukje verstoord worden. Ook Speerdistel
trok enkele hommel- en vlindersoorten aan. Ook voor deze soort is het belangrijk dat de bodem
voldoende verstoord wordt.
Het bloeiende braamstruweel trok dan weer zowel bijen, hommels, dagvlinders als bladwespen aan.
De zuidwestelijke kant van het braamstruweel kon blijkbaar voldoende zon opvangen om succesvol
te zijn als nectar- en stuifmeelplant. Het braamstruweel dient dus niet alleen behouden te worden,
maar moet ook regelmatig vrijgesteld worden zodat voldoende zonlicht het bereikt.
Hondsdraf staat vooral in de ondergroei en bloeit in het voorjaar, wanneer de andere planten nog
grotendeels verdord zijn en dus voldoende licht de bodem raakt. Hierop werden onder meer enkele
hommelkoninginnen, Citroenvlinder en Rosse metselbij aangetroffen.
Koninginnekruid tot slot was de favoriete plant voor heel wat dagvlindersoorten. Er werd zelfs een
foeragerende Heivlinder op gespot! Voorts was het ook de favoriete plant voor de vrouwtjes van de
Grote bloedbij. Deze ruigtesoort heeft geen jaarlijkse maaibeurt nodig.
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Vrouwtje Grote bloedbij – Ruben Foquet
De hele zone wordt dus best als een ruigte beheerd, waarbij een gefaseerd meerjarige maaibeurt
ideaal is. Verder dient men er vooral voor te zorgen dat er voldoende zonlicht in deze zone komt.
Teveel zonlicht zou dan weer het bufferend effect van de zone voor dagvlinders in de warme
zomermaanden teniet doen.

2.3.11. Parking achteraan
Het achterste deel van de parking is meer open dan het voorste deel, waardoor er meer zonlicht op
toekomt en er dus meer warme zones aanwezig zijn. Op bloeiende Struikheide werden onder meer
Heizijdebij en Heideviltbij aangetroffen, naast 4 soorten graafwespen en nog enkele andere soorten.
In dit deel van de parking ligt een Grove dennenbosje, omgeven door een greppel waarin onder meer
de Grijze spinnendoder en de Gewone vliegendoder aangetroffen werden. Dit bosje wordt omzoomd
door heel wat Wilde lijsterbessen, waarop geen waarnemingen verricht werden.
Het grootste deel van de parking werd gemaaid eind juni, wat een streep door de rekening was van
heel wat bloembezoekers. Belangrijk is dus om enerzijds de zuidgerichte steilwanden van de greppel
open te houden, maar anderzijds ook rekening te houden met de bloeiperiode van de belangrijk nectaren stuifmeelplanten (zoals Struikheide, Gewoon biggenkruid, Paardenbloem, Klein streepzaad, …).

2.3.12. Parking vooraan
In het eerste deel van de parking werden heel wat bloeiende struiken aangetroffen. In het voorjaar
ging het vooral om Boswilgen en Sleedoorns. Maar ook Gele kornoeljes, Kardinaalsmutsen,
Amerikaanse krentenboompjes, kersen, Gelderse roos, Hulst, Sporkehout en Vlinderstruiken werden
talrijk aangetroffen langsheen de voorste greppel en in de zones tussen de parkeerplaatsen.
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Greppel vooraan aan het eerste deel van de parking op 17/04/2013
Vooral één uitbundig bloeiende Boswilg werd druk bezocht in het voorjaar. Er werden niet minder dan
9 bijen- en hommelsoorten op aangetroffen, waaronder 15 exemplaren van de Slanke groefbij. Verder
werden hier ook de wilgenspecialisten Vroege zandbij en Roodscheenzandbij op aangetroffen. Deze
wilg dient dus zo lang mogelijk behouden te worden en men dient ervoor te zorgen dat, wanneer een
verjoningskap nodig is, niet alle wilgen in de omgeving tegelijkertijd gekapt worden.

Boswilg vooraan op de parking op 17/04/2013
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Bloeiende Sporkehoutstruiken zorgden dan weer voor nectar voor 4 hommelsoorten, waaronder de
zeldzame Veenhommel. Deze soort nestelt hoogstwaarschijnlijk in het nabijgelegen natuurgebied de
Kalmthoutse heide.

Bloeiende Spork in het eerste deel van de parking op 27/05/2013

Gemengde bijenvriendelijke stuiken in het eerste deel van de parking op 27/05/2013
Bloeiende Vlinderstruik trok op de parking niet zoveel dagvlinders als de planten in de heidetuin. Wel
werd hier een foeragerende Akkerhommel aangetroffen.
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Vlinderstruik aan de eerste greppel in het voorste deel van de parking op 5/07/2013
Het gros van de bijen- en vlindervriendelijke struiken werden niet in bloei aangetroffen tijdens het
veldwerk. Hierdoor konden geen waarnemingen van bloembezoekers verricht worden op onder
andere Gele kornoeljes, Kardinaalsmutsen, Amerikaanse krentenboompjes, kersen, Gelderse roos en
Hulst. Deze soorten zijn nochtans van groot belang voor bloembezoekende insecten en dienen dus
behouden te worden.

2.3.13. Vijver voortuin
Een afgesloten gedeelte van de voortuin bestaat uit een vijvertje waar (klas)groepen regelmatig
waterdiertjes observeren. Een smalle rand bestaat uit bloeiende planten. De vijver ligt grotendeels in
de zon en er valt geen bladval in. Verschillende juffers en libellen werden aangetroffen:
Azuurwaterjuffer , Venglazenmaker en Zwarte heidelibel. Deze laatste twee soorten zijn typerend voor
zure vennen in heidegebieden en hebben populaties in het nabijgelegen natuurgebied De Kalmthoutse
heide. Enkele bijensoorten werden aangetroffen op de bloeiende planten. Heel wat
Honingbijenwerksters dronken regelmatig uit de vijver. Behoud en eventueel uitbreiding van de
bloeiende planten in de rand zal de totale soortenrijkdom aan bloembezoekende insecten ten goede
komen. Ook voor het uitsluipen van juffer en libellen zijn waterplanten van groot belang. Het aantal
planten Grote wederik en Grote kattenstaart zijn tot op heden waarschijnlijk te klein om respectievelijk
de Gewone slobkousbij en de Kattenstaartdikpoot aan te trekken. Bij uitbreiding van de populatie van
deze plantensoorten behoort dit wel tot de mogelijkheden.
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De vijver in de voortuin op 27/05/2013

2.3.14. Voortuin
In de voortuin werden slechts 2 hommelsoorten en 1 soort dagvlinder waargenomen. Verder werden
enkele galwespen op Zomereik en enkele sprinkhanen aangetroffen. Een deel van het blote-voetenpad bestaat uit een wilgentunnel. Deze smalbladige wilgen kwamen niet tot bloei en stonden volledig
in de schaduw. Er werd 1 galwesp op aangetroffen. In het voorjaar werd een deel van de voortuin
ingezaaid met een bloemenmengsel met hoofdzakelijk koolachtigen. Dit groeide echter nauwelijks op
de beschaduwde zandgrond. Een groot deel van de voortuin wordt ingenomen door een aantal
zitbanken waar regelmatig (klas)groepen aan picknicken.
De voortuin lijkt te verstoord en te beschaduwd om van belang te kunnen zijn voor de warmteminnende
bijen en dagvlinders.
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Voortuin op 17/04/2013

Gewone ereprijs aan de voet van Zomereik op 27/05/2013
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Beschaduwde zitbanken op 27/05/2013

Resultaat van ingezaaide bloemenmengsel op 5/07/2013
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2.3.15. Inzaai bloemenmengsels
Bloemenmengsels voor bijen en dagvlinders zijn de afgelopen jaren razend populair. Vaak worden
hiervoor zaadmengsels met een mix van éénjarigen gebruikt. De herkomst van de zaden is vrij moeilijk
te achterhalen, maar vaak worden zaden uit Oost-Europa gebruikt, waar deze goedkoper kunnen
geteeld worden. Veel van de gebruikte éénjarigen zijn daarnaast ook nog eens uitheems. Veel wilde
bijensoorten zijn eerder afhankelijk van specifieke inheemse plantensoorten (oligolectische soorten)
en hierdoor schieten de klassieke bloemenmengsels vaak tekort om van echt belang te zijn voor wilde
bijen.
Om het gebruik van bloemenmengsels toch een beetje te stroomlijnen worden hieronder enkele
principes uit het afwegingskader rond bloemenmengsels van Natuurpunt weergegeven:
Afwegingskader bloemenmengsels
a. Niet inzaaien in permanente vegetaties (wegbermen, graslanden, …)
Natuurlijke vegetaties herbergen de meest geschikte bloemen en waardplanten voor insecten
indien ze goed beheerd worden. Inzaaien met een bloemenmengsel vormt hier geen
meerwaarde.
b. Indien potentie voor natuurlijke ontwikkeling, die benutten door vegetatie spontaan te laten
opkomen (bv. meerjarige akkerranden op voedselarme bodems naast een soortenrijke
wegberm) of hier naartoe werken (bv. maaien en afvoeren zonder bemesten leidt op een
aantal jaar tot meer bloemrijke vegetaties). In situaties waar de lokale diversiteit of zaadbank
sterk is uitgeput maar de bodemcondities wel geschikt zijn gemaakt, is het opbrengen van
maaisel van bloemrijke naburige percelen een manier om de successie te versnellen.
c.

In situaties waar men tijdelijk het nectaraanbod wil verhogen (bv. stroken in akkers) of op
plaatsen met een heel voedselrijke bodem en geen kansen op herstel van natuurlijke
voedselarme vegetatie of natuurlijke ruigte, is inzaaien een optie. Bij tijdelijke situaties wordt
best het totale nectar- en stuifmeelaanbod in de omgeving in het oog gehouden. Tijdelijke
bloemenranden moeten dus in de omgeving aanwezig blijven, maar hoeven niet elk jaar op
dezelfde locatie te liggen.

d. Indien bloemenmengsels ingezaaid worden, volg je best volgende principes
1) Gebruik soorten die naast mooi ook nuttig zijn voor insecten, vermijd cultivars en dubbele
bloemen aangezien zij meestal steriel zijn.
2) Kies voor inheemse soorten OF voor duidelijke cultuurgewassen(hier moeten we nog
duidelijk maken waarom we zouden kiezen voor die duidelijke cultuurgewassen)
3) Gebruik geen soorten die in het wild kunnen gaan woekeren en zeker geen invasieve
exoten.
4) Indien inheemse soorten worden gebruikt, gebruik dan geen zaadmengsels van
onduidelijke herkomst en geen variëteiten van inheemse soorten maar werk met wilde
zaden uit de omgeving of met streekeigen zaaigoed van een ‘erkende’ kweker.
5) Gebruik geen inheemse zeldzame soorten zoals Beemdkroon, Blauwe knoop, … De kans
dat een zaadleverancier inheems materiaal kan leveren is enerzijds klein, anderzijds zijn
de natuurlijke populaties zo klein dat moedwillig zaadoogsten deze populaties kan
verzwakken. (uitzondering kan zijn graan-adventieven zoals Bolderik)
6) Probeer zoveel mogelijk voor een mix van 1-, 2- en meerjarigen te gaan, dit verhoogt de
duurzaamheid van de inzaai.
Belangrijkste plantenfamilies voor wilde bijen
Volgende inheemse plantenfamilies, -genera, en –soorten zijn van groot belang voor wilde bijen:
Composietenfamilie (Asteraceae), Vlinderbloemigen (Fabaceae), Kruisbloemigen (Brassicaceae),
Lipbloemigen (Lamiaceae), Klokjes (Campanula) en Slangenkruid (Echium).
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Voor de 4 grote hierboven vernoemde plantenfamilies zijn volgende genera van groot belang:
Composietenfamilie: Centaurie (Centaurea), Vederdistels (Cirsium), Distel (Carduus), Havikskruid
(Hieracium), Leeuwentand (Leontodon), Bitterkruid (Picris), Cichorei (Cichorium), Streepzaad
(Crepis), Biggenkruid (Hypochoeris), Alant (Inula), Kruiskruid (Senecio), Kamille (Anthemis),
Boerenwormkruid (Tanacetum), Duizendblad (Achillea) en Paardenbloem (Taraxacum)
Vlinderbloemigen: (Lotus), Klaver (Trifolium), Rupsklaver (Medicago), Esparcette (Onobrychis),
Paardenhoefklaver (Hippocrepis), Wikke (Vicia), Lathyrus (Lathyrus) en Honingklaver (Melilotus).
Kruisbloemigen: Kool (Brassica), Mosterd (Sinapis), Raket (Sisymbrium), Steenraket (Erysimum),
Radijs (Rhapanus) en Barbarakruid (Barbarea)
Lipbloemigen: Andoorn (Stachys), Salie (Salvia), Ballote (Ballota), Gamander (Teucrium), Zenegroen
(Ajuga), Dovenetel (Lamium) en Hondsdraf (Glechoma).

2.3.16. Invloed pesticiden op bijen
Pesticidengebruik is schadelijk voor insecten in het algemeen en voor bijen in het bijzonder. Daarom
wordt het gebruik ervan ten stelligste afgeraden in de tuinen, ten zeerste daar zij als educatieve
voorbeeldprojecten dienen.
Recent onderzoek wees uit dat vooral de nieuwste generatie pesticiden van de familie van de
neonicotenoïden zeer schadelijk is. Neonicotenoïden worden vaak gebruikt bij de behandeling van
plantenzaden. De plant is hierdoor van binnenuit beschermd tegen vraat. Het grootste nadeel is dat
die giftige bestanddelen ook in nectar en stuifmeel terechtkomen, waardoor ze opgenomen worden
door bijen en andere insecten. Deze stoffen worden niet alleen in de landbouw gebruikt, maar komen
ook voor in veelgebruikte producten die in de kleinschalige groententeelt of ter bestrijding van plagen
in tuinen gebruikt worden. Imidacloprid is in België het meest gebruikte neonicotenoïde in particuliere
tuinen. Het is onder andere bekend onder de merknamen Gaucho en Confidor (D’Haeseleer & Nys,
2012).
Vooral persistente stoffen, die een lange afbraaktijd kennen en ook gemakkelijk opgenomen worden
in het grondwater, kunnen op lange termijn schade toebrengen aan de bijenfauna van de tuin en de
omgeving. Via het grondwater kunnen deze stoffen immers ook andere plantensoorten beïnvloeden.
Veel van de ‘onkruiden’ die bestreden worden met behulp van herbiciden zijn eigenlijk heel goede
waardplanten voor bijen en vlinders. Denk bijvoorbeeld aan Gewone paardenbloem (Taraxacum
officinalis), diverse klaversoorten (Trifolium), boterbloemen (Ranunculus), Akkerdistel (Cirsium
arvense), Zevenblad (Aegopodium podagraria), Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata) en
Gewone brunel (Prunella vulgaris), waarvan er een aantal specifiek besproken worden als goede
nectar-of stuifmeelplanten voor de tuin.
Pesticiden worden vaak gebruik in de strijd tegen onkruiden op verhardingen. Deze verhardingen zijn
echter enkel nuttig wanneer ze voldoende betreden worden. Anders zijn grasdallen of grasstroken een
goed en gemakkelijk beheerbaar alternatief. Verhardingen kunnen vrij van ongewenste (on)kruiden
gehouden worden door stomen, borstelen, branden of bestrijden met heet water. In borders en
grasperken zijn er pesticidenvrije alternatieven: wieden, afsteken, plaggen en maaien. Enkele
bijensoorten, waaronder de Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes), Gewone franjegroefbij (Lasioglossum
sexstrigatum) en de Witbaardzandbij (Andrena barbilabris) maken hun nesten graag tussen de
stoeptegels van opritten, wandelpaden en trottoirs. Zij profiteren van het feit dat deze tegels vaak door
een dikke laag zand gestabiliseerd worden en maken hierin hun nestgangen. Zij ondervinden dus
rechtstreekse hinder van besproeien van verhardingen met pesticiden.
Verder is het ook mogelijk om borders, randen van gazons en moestuinen te begroeien met
bodembekkende planten. Zo kunnen hier geen ongewenste onrkuiden groeien. Geschikte
bodembedekkers voor open plekken zijn onder andere Gewone brunel (Prunella vulgaris), Kruipende
boterbloem (Ranunculus repens), Bosaardbei (Fragaria vesca), Kruipend zenegroen (Ajuga reptans),
Hondsdraf (Glechoma hederacea), Speenkruid (Ranunculus ficaria), Kleine maagdenpalm (Vinca
minor),… (D’Haeseleer et al., 2014)
Meer info over alternatieven voor pesticidengebruik is te vinden op: www.zonderisgezonder.be
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2.4. Bijenhotel
Het ‘bijenhotel’ van de Vroente staat in de voortuin, naast het ‘blote-voeten-pad’. Het hotel is vrij groot
en heeft 4 wanden.
Het bijenhotel werd pas in het voorjaar van 2013 geplaatst. Volgende soorten werden tijdens het
onderzoek aan of in het ‘bijenhotel’ waargenomen: Rosse metselbij en de graafwespen Crossocerus
elongatus, Passaloecus fuscipennis, Pemphredon lugens, Psenulus pallipes en Rophalum clavipes.
Ondanks dit ‘succes’ dient toch nog rekening gehouden te worden met een aantal zaken. Deze staan
hieronder per onderdeel en per zijde opgelijst.

2.4.1. Zuidgerichte wand

2.4.1.1. Onderaan


Houtschijven, vaak nog met schors, ongeboord, Grove den, vrij droog hout maar nog niet
helemaal uitgedroogd.
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2.4.1.2. Midden


vooral snelbouwsteen met te grote en ruwe gaten (eerder vierkantig zelfs), verschillende
stenen liggen horizontaal, andere zijn dan weer zeer dun en bieden dus slechts nestgangen
van 4 centimeter, de achterkant van deze snelbouwstenen is open. (zie foto)



ongeboorde houtblokken (Grove den)
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korte berkenblokjes met geboorde gaatjes, rafelig en mul (zie foto)

2.4.1.3. Bovenaan





dakpannen die deels over elkaar heen liggen (zonder boorgaten)
korte berkenblokjes met geboorde gaten, rafelig en mul
gesneden rietstengels (lijken te weinig beschut tegen de regen) (zie foto)
smalle boomstronkjes (van berk en wilg?), zonder geboorde gaten

Bijen en vlinders in de educatieve tuinen

76

2.4.2. Westgerichte wand

2.4.2.1. Onderaan


Houtschijven, vaak nog met schors, ongeboord, Grove den, vrij droog hout maar nog niet
helemaal uitgedroogd.

2.4.2.2. Midden



vooral snelbouwsteen met te grote en ruwe gaten (eerder vierkantig zelfs), verschillende
stenen liggen horizontaal, andere zijn dan weer zeer dun en bieden dus slechts nestgangen
van 4 centimeter, de achterkant van deze snelbouwstenen is open.
houtblok met 4 geboorde gaten (Grove den)

2.4.2.3. Bovenaan



balkjes zonder geboorde gaten (berk)
bamboestengels, diameter 8-15 mm, vaak zeer kort na de knoop gesneden (3 mm) (zie foto)
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2.4.3. Noordgerichte wand

2.4.3.1. Onderaan





Houtschijven, ongeboord, Grove den, vrij droog hout maar nog niet helemaal uitgedroogd.
dakpannen, ongeboord
lange berkenstammetjes, ongeboord
stukken schors Grove den

2.4.3.2. Midden



snelbouwsteen met te grote en ruwe gaten (eerder vierkantig zelfs), verschillende stenen
liggen horizontaal, andere zijn dan weer zeer dun en bieden dus slechts nestgangen van 4
centimeter, de achterkant van deze snelbouwstenen is open.
korte berkenblokjes met geboorde gaatjes, rafelig en mul

2.4.3.3. Bovenaan



dakpannen die deels over elkaar heen liggen (zonder boorgaten)
korte berkenblokjes met geboorde gaten, rafelig en mul
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gesneden rietstengels, lijken te weinig beschut tegen de regen, veel gespleten stengels en
met rafelig uiteinde
smalle boomstronkjes (van berk en wilg?), zonder geboorde gaten (zie foto)
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2.4.4. Oostgerichte wand

2.4.4.1. Onderaan



Houtschijven, vaak nog met schors, ongeboord, Grove den, vrij droog hout maar nog niet
helemaal uitgedroogd.
berkentwijgjes

2.4.4.2. Midden



ongeboorde berkenbalkjes
rietstengels, met spinrag

2.4.4.3. Bovenaan





balkjes zonder geboorde gaten (berk)
opgehangen dennenappels
bamboestengels, diameter 8-15 mm, vaak zeer kort na de knoop gesneden (3 mm) (zelfde als
aan westzijde)
korte berkenblokjes met geboorde gaten, rafelig en mul
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2.5. Oriëntatie
Het bijenhotel is goed noord-zuid georiënteerd (breedste wand op het zuiden), maar geniet veel
beschaduwing door een combinatie van verschillende grote bomen in de voortuin en een
wilgentunneltje dat deel uitmaakt van het ‘blote-voeten-pad’. Het bijenhotel zou dus eigenlijk moeten
verplaatst worden naar een zonnige hoek van de tuin om echt succesvol te zijn.

2.6. Bijenhotelletje op paaltje
Bij het tuinbezoek op 17/04/2013 werd in de voortuin nog een klein bijenhotelletje aangetroffen. Dit
was vrij oud en werd op een paal bevestigd met een lange vijs.





goeie variatie in diameters (3-10mm)
rottend bovenaan, dringend aan vervanging toe!
minimum 5 gangetjes zijn ooit bezet geweest door Tronkenbij (Heriades truncorum), te zien
aan de nestgangen die afgewerkt zijn met hars (zie foto)
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2.7. Aanpassingen bijenhotel
2.7.1. Houtblokken


Boor gaten met een diameter tussen 3 en 10 mm. Een combinatie van verschillende
diameters zorgt voor meer soorten. Probeer ervoor te zorgen dat de gangetjes zo glad
mogelijk zijn en dat er geen rafelige binnenkant te zien is. Gekliefd hout vertoont minder
krimpscheuren bij het drogen dan volledige ronde stammetjes.



Wanneer het hout te zacht is ontstaan rafelige gangetjes, die de vleugels van de bijen sterk
beschadigen. Gebruik dus zoveel mogelijk hardhout zoals eik, es of beuk. Hout dat
onvoldoende droog is zal tijdens het drogen gemakkelijk scheuren. Wanneer een scheur door
een nestgang loopt kunnen schimmels en parasieten zo gemakkelijk naar binnen dringen.



Naaldhout is eigenlijk niet echt geschikt voor het maken van gangen aangezien de houtvezels
na het boren opnieuw vochtig worden door de hars en zo zorgen voor een rafelige
binnenwand. Ik heb intussen enkele goeie resultaten gezien bij houtblokken van dennen of
sparren, dus ik denk zeker dat het het proberen waard is. Maakt anders gebruik van droog,
hard loofhout zoals eik, es of beuk



Probeer zoveel mogelijk in overlangs hout te boren. Dit verlaagt de kans op scheuren
aanzienlijk. Men mag met andere woorden de jaarringen van de stammetjes of balken niet
zien.

2.7.2. Holle stengels
Momenteel wordt vooral gebruik gemaakt van bamboe en rietstengels.


Zorg er steeds voor dat één van de zijden van de stengels afgesloten blijft, dus knip steeds
net achter de knoop en zorg dat de stengelwanden niet scheuren. Verder kunnen holle
stengels van gewone kaardebol, maar ook toortsen, wilde peen, venkel, berenklauw,
brandnetels en fluitenkruid gebruikt worden. Zo creëer je verschillende diameters en lok je dus
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ook verschillende soorten. Stengels met een diameter die groter is dan 12 mm zijn weinig
zinvol en zullen niet gebruikt worden door wilde bijen.


Bamboestengels kunnen onder andere in doe-het-zelf-zaken aangeschaft worden en dienen
in stukken gezaagd te worden. Hiervoor wordt best gewerkt met een ijzerzaagje. Kniptangen
zorgen ervoor dat de stengels geplet worden en dat er scheuren in de zijwanden van de
stengels ontstaan waarlangs vocht en parasieten kunnen binnendringen. Zij worden afgeknipt
net achter een knoop. Voorzie een nestgang tussen 8 en 20 cm.



Deze stengels kunnen in de gaten in geperforeerde bakstenen gestopt worden of
samengebundeld in een stukje regenpijp (PVC) of in een leeg conservenblik ondergebracht
worden. Deze zorgen voor enige bescherming tegen wind en regen. Stop de stengels dicht
genoeg bij elkaar zodat ze wat klemmen en mezen en spechten ze minder gemakkelijk uit de
nestkast kunnen peuteren.



Rietmatten, die te koop zijn in zelfbouwmarkten, kunnen opgerold worden. Met een scherpe
snoeischaar kan deze in de lengte op stukken van 30 cm geknipt worden.
Stengels van Japanse duizendknoop zien er zeer geschikt uit, maar zij scheiden giftige stoffen
uit en worden dus best niet gebruikt. Kartonnen buisjes zijn gemakkelijk te parasiteren en
zullen ook gemakkelijk nat worden. Ze zijn daarom ook niet echt geschikt.



EXTRA: Sommige bijen nestelen graag in afgebroken dorre stengels met merg. Nesten
worden gemaakt in stengels van braam, maar soms ook in stengels van gramboos, klis,
bijvoet, koningskaars, distels of vlier. Knip enkele lange stukken van deze stengels en hang
deze verticaal op. De bijensoorten die hierin nestelen gaan immers op zoek naar
rechtopstaande structuren. Zij maken geen gebruik van liggende stengels. De driedoornige
metselbij is een zeldzame soort die haar nest uitsluitend in zulke dorre stengels maakt. Ook
de Blauwe ertsbij en de Zwartgespoorde metselbij maken hun nesten uitsluitend in stengels
met zacht plantenmerg. Ook heel wat wespensoortjes doen dit.

2.7.3. Oriëntatie


Nesthulp richt je zoveel mogelijk naar het zuiden, zuidoosten of zuidwesten en plaats je op
een plek die veel zon krijgt. Bv. aan de muur, de pergola of de carpoort, het balkon of aan
een hek. Zorg er ook voor dat de nesten beschut zijn tegen wind en regen, door ze bv. onder
een dakgoot of vensterbank te plaatsen of ze een van een dakje te voorzien. Beschaduwing
door bomen zorgt ervoor dat veel minder bijen en wespen aangetrokken worden.



Spechten en mezen weten na een tijdje dat in de buisjes lekkere hapjes zitten en peuteren
de nestbuisjes soms open. Dit kan verholpen worden door de buisjes stevig genoeg vast te
steken/te zetten. Een effectieve bescherming biedt een grofmazig gaas, waarmee de
nestkast beschermd wordt. Dit gaas moet een maaswijdte hebben van 5-10 cm en zo’n 1015 cm vóór de kast geplaatst worden. De bijen zijn klein genoeg en kunnen normaal gezien
doorheen dit gaas vliegen.



Educatie door middel van infoborden kan ervoor zorgen dat de sympathie van bezoekers
gewekt wordt. De boodschap verspreiden dat wilde bijen geen bedreiging vormen voor de
mens, maar een levensnoodzakelijke ecosysteemdienst vervullen is belangrijk. Verder kan
dit ‘hotel’ ook een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen.

2.7.4. Onderhoud


Behandel het bijenhotel niet met verven of vernissen. Eventueel kan een laagje vernis met
houtbeits wel.



Wilde bijen hebben over het algemeen slechts één generatie per jaar. Dit betekent dat de
bijenlarven zich gedurende één volledig jaar zullen ontwikkelen tot bijtjes en de winter
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doorbrengen in de nestjes. Pas in het volgende voorjaar zijn nieuwe bijtjes te zien. Deze bijtjes
kunnen normaal gezien tegen een strenge winter.



Bij de meeste bijensoorten worden de nesten elk jaar opnieuw hergebruikt. Het is dus niet
nodig om de gangen elk jaar opnieuw uit te boren of proper te maken. Is er al meer dan één
jaar geen activiteit rond jouw bijenhotel? Dan is het tijd om nieuw materiaal bij te plaatsen en
het oude te vervangen. Dit kan eventueel door de oude gangen opnieuw uit te boren.

2.7.5. Snelbouwstenen


Gebruik geen bakstenen met gaatjes (de zogenaamde snelbouwstenen). De binnendiameter
van de openingen in dit soort bakstenen is meestal te groot voor bijen. Verder zijn de gaten
ook niet rond en hebben ze geen afgesloten achterwand. Ze kunnen wel dienen als steun
voor holle stengels en hiermee opgevuld worden.

2.7.6. Ander materiaal


Ander materiaal dat gebruikt werd zoals gestapelde dakpannen, dennenappels, berkentwijgen
en rottende berkenbalkjes zijn waarschijnlijk in het ‘hotel’ geplaatst om andere kleine diertjes
aan te trekken zoals lieveheersbeestjes, gaasvliegen, kevers, spinnen, oorwormen, … Deze
materialen hebben geen functie voor de overwintering of overleving van bijen. (maar zijn
uiteraard wel een belangrijk onderdeel van ‘beestentorens’).
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2.8. Herinrichting
Bij een (eventuele) herinrichting dient vooral rekening gehouden te worden met:


Behoud van de zonbeschenen greppels op de parkinggedeelten en andere nestplaatsen



Behoud van de voornaamste nectar- en stuifmeelplanten (zie daarvoor 2.2)



Dat voldoende zonlicht in de tuin kan doordringen. Het grootste deel van de eigenlijke tuin is
sterk beschaduwd door het omliggende Grove dennenbos, door bomen op het terrein of door
de gebouwen zelf.

De zones waar momenteel nog ruimte tot verbetering is zijn


Achteraan gebouw: in deze zone kan het best een stuk van de bosrand (minimaal één
boomlengte) weggekapt worden zodat er voldoende ruimte ontstaat voor een deels
beschaduwde, maar bloemrijke mantel-zoomvegetatie.



Voortuin: In het voortuingedeelte is bijzoner veel schaduw aanwezig doordat er enkele grotere
bomen in aanwezig zijn. Verder wordt deze zone zeer druk bezocht door (school)groepen, wat
de druk nog hoger maakt. Hierdoor hier momenteel weinig mogelijkheden voor
bloembezoekers. Voor bloembezoekende insecten zou het beter zijn om een grondige kap te
houden en enkele bloemrijke zones te creëren. Deze dienen best wel in afgelijnde borders
aangelegd te worden aangezien er in deze zone ook een speelzone en blote-voeten-pad
geinstalleerd is. Verstoring door kinderen is op deze manier mogelijk binnen de perken te
houden.



Amfitheater: Momenteel bestaat de zone amfitheater vooral uit opgevoerde grond waardoor
een deels schrale, deels voedselrijke stituatie ontstaan is. Dit weerspiegelt zich in zowel
soorten van schrale heidevegetaties als soorten van voedselrijke, ruigere vegetaties.
Om een natuurlijke situatie te creeren kan de opgevoerde grond beter verwijderd worden en
dient schraal zand uit de directe omgeving opgebracht te worden.
Het amfitheater is de enige zone die gedurende bijna de hele dag voldoende zon ontvangt.
Tegen de zuidwest gerichte muur zou daarom best een bijenhotel geplaatst worden. Dit kan
perfect in de ruimte tussen twee ramen. Daarnaast lijkt ook het opwerpen van een zandhoop
tegen deze muur wenselijk. Deze kan vastgelegd worden met behulp van een aantal stenen,
maar dient meermaals per jaar licht verstoord te worden zodat hij niet dichtgroeit. Op deze
manier kan een gunstige nestgelegenheid ontstaan voor bodembewonende bijen- en wespen.
Ten derde kan ook een stapeltje oude boomstammetjes en takken tegen de zuidwestgerichte
muur geplaatst worden. Deze zal zowel nestgelegenheid bieden aan een aantal bijen en
wespen als een schuilplaats voor kleine zoogdieren en reptielen vormen.
Een aantal van de planten die momenteel in deze zone aanwezig zijn hebben hun nut ten
opzichte van bloembezoeken bijen en dagvlinders reeds bewezen. Deze moeten dus hun
plaats krijgen. Eventueel kan de zone opgedeeld worden in een schrale en een iets rijkere
zone. Tevens kan er een opdeling komen in een zonnige, droge zone en een beschaduwde,
iets vochtigere bodem. Al deze zones zouden in principe slechts een éémalige, late maaibeurt
moeten krijgen, die best gefaseerd gebeurt.
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3. De Helix
3.1. Resultaten
3.1.1. Algemeen
In de tuin van De Helix werden tijdens de verschillende terreinbezoeken in 2013 in totaal 118 soorten
op naam gebracht. De volledige soortenlijst, opgesplitst per familie is terug te vinden in bijlage.
De doelgroepen wilde bijen, wespen en dagvlinders namen het grootste deel van de totale
soortenrijkdom in beslag. In totaal werden 53 soorten bijen gevonden (inclusief de Honingbij en de
dubbelsoort Aard/Veldhommel). Over de verschillende groepen wespen heen werden 28 soorten
teruggevonden. Achttien soorten dagvlinders werden aangetroffen. De overige groepen (kevers,
libellen, sprinkhanen, nachtvlinders, …) betroffen nog 20 soorten. We kunnen de groep van de wespen
opsplitsen in 6 groepen: echte bladwespen (2 soorten), plooivleugelwespen (10 soorten), galwespen
(6 soorten), graafwespen (7 soorten), goudwespen (1 soort) en knotswespen (1 soort).
Het totaal aantal bijensoorten in Vlaanderen is voorlopig nog onbekend. Er wordt geschat dat er in
België zo’n 375 soorten voorkomen. Ten opzichte van deze totale (verwachte) bijenrijkdom vonden
we in de tuin dus zo’n 14% (51 soorten/375 soorten) terug. De tuin scoort hier iets slechter mee dan
de omgeving van het Kluysbos, net over de grens in Vlaams-Brabant (D’Haeseleer, 2013) waar 66
bijensoorten werden aangetroffen. In dit onderzoek werden echter verschillende jaren na elkaar
inventarisaties uitgevoerd. Bij een langdurige inventarisatie in de tuin zou de soortenlijst waarschijnlijk
nog stijgen.
Zowel de zandbijen (Andrena) als de wespbijen (Nomada) waren goed vertegenwoordigd in de tuin.
Ook de groep van de hommels (Bombus) deed het goed in de tuin. Verder valt ook het grote aantal
behangersbijen (Megachile – 4 soorten) op. Dit zijn meestal soorten die op klaverachtigen
aangetroffen worden en die allen bovengronds in holten in dood hout of holle stengels nestelen.
Blijkbaar zijn zowel de geschikte voedselbronnen als de nestgelegenheden in voldoende mate
aanwezig in de tuin.
Ondanks het feit dat er zes soorten groefbijen (Lasioglossum) werden aangetroffen, werd geen enkele
parasitaire bloedbij (Sphecodes) teruggevonden. Dit kan mogelijk verklaard worden door het feit dat
de nesten van groefbijen in regio’s zonder open zand moeilijk terug te vinden zijn. Daar is echter de
kans het grootst om de parasieten aan te treffen.
Algemene specialisten van klokjes (Campanula) zoals de klokjesbijen (Chelostoma) en de
Klokjesdikpoot (Melitta haemorrhoidalis) ontbreken in de tuin, wat waarschijnlijk te verklaren is door
het feit dat er in de tuin (en de omgeving) geen klokjes aanwezig zijn. Bij het aanplanten van een
klokjessoort in de tuin zijn deze specialisten zeker te verwachten.
Een soort die opvallend afwezig was is de Andoornbij (Anthophora furcata). De soort komt in de
omgeving nochtans voor. Bosandoorn (Stachys sylvatica) staat in de tuin en er is ook voldoende dood
hout in de randen aanwezig. De soort vliegt echter in vrij lage dichtheden en wordt dus gemakkelijk
over het hoofd gezien. Ze is dus te verwachten in de tuin.
Opvallend afwezig was ook nog de groep van de maskerbijen (Hylaeus). Deze soorten worden veelal
aangetroffen op schermbloemigen en nestelen vaak in holle stengels. Bij het creëren van een
overjaarse ruigte zal de soortenrijkdom van deze groep waarschijnlijk stijgen.
In Vlaanderen worden 67 soorten dagvlinders als standvlinder beschouwd (Maes et al., 2013). We
konden dus zo’n 27% van alle standvlindersoorten in de tuin terugvinden. Dit is een betrekkelijk hoog
percentage, maar dit kan hoogstwaarschijnlijk deels verklaard worden door de nabijheid van de
belangrijke dagvlindergebieden Raspaillebos en Moerbekebos (Maes et al., 2013).
Voor de wespengroepen zijn geen standaardlijsten voor Vlaanderen beschikbaar. Ten opzichte van
de gekende Nederlandse soortenrijkdom (Peeters et al., 2004) vonden we zo’n 18 % van alle
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plooivleugelwespen (10 soorten/54 soorten), 4% van alle graafwespen (7 soorten/162 soorten), 4%
van alle goudwespen (2 soorten/52 soorten) en 25% van alle knotswespen (1 soort/4 soorten).
Ondanks het feit dat er honingbijenkorven in de tuin staan, werd de Bijenwolf (Philantes triangulum)
(nog) niet aangetroffen. Deze soort nestelt in zandige bodem, en die is in de omgeving van de tuin niet
aanwezig.
Verder is het aantal graafwespen erg laag. Veel graafwespen nestelen graag in dood hout of in holle
stengels, wat nochtans voldoende aanwezig is. Een groot aantal graafwespen maakt zijn nesten ook
in zandige bodem, die niet aanwezig is in de tuin of de omgeving. Dit is mogelijk een verklaring voor
het ontbreken van deze fauna.
Verder valt ook het lage aantal goudwespensoorten op.
Volgens Blommers (2009) komen er 405 soorten ‘Echte bladwespen (Tenthredinidae)’ voor in
Nederland. De 2 teruggevonden soorten vertegenwoordigen dus maar een heel klein deel van de
totale bladwespenfauna. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat heel wat soorten moeilijk te
vinden en vooral moeilijk te determineren zijn. De totale soortenrijkdom aan ‘Echte bladwespen’ is dus
waarschijnlijk heel wat groter dan in de huidige studie teruggevonden werd.
In Nederland komen zo’n 59 Galwespen voor (Noordijk et al, 2010). Met 6 vertegenwoordigers scoort
de tuin dus een magere 10%. Meer soorten zijn echter te verwachten wanneer meer plantensoorten
beter onderzocht zouden worden.

3.1.2. Rode Lijstsoorten
Van de 3 verschillende doelgroepen bestaan alleen voldoende gegevens voor de dagvlinders. Alleen
deze groep kent een Rode Lijst in Vlaanderen. Om een uitspraak te kunnen doen over de
zeldzaamheid van de diverse groepen wespen en de bijen dienen we opnieuw naar de situatie in
Nederland te kijken.
Alle beschikbare gegevens rond zeldzaamheid en Rode Lijststatussen zijn in bijlage opgenomen. De
Rode Lijst-statussen van de dagvlinders zijn gebaseerd op Maes et al. (2012). Deze gebruikt de
nieuwe IUCN-criteria. De Rode Lijst-status van de wilde bijen is gebaseerd op Peeters & Reemer
(2003). De zeldzaamheid van de diverse groepen wespen is gebaseerd op de gegevens uit Peeters
et al. (2004).
Voor de dagvlinders gaat het om 1 soort in de categorie ‘Bijna in gevaar’ (Kleine vos). Ondanks het
vrij hoge aantal vlindersoorten werden dus weinig zeldzaamheden aangetroffen in de tuin.
Voor de bijen gaat het om 3 soorten in de categorie ‘Bedreigd’ (Gewone kegelbij, Distelbehangersbij,
Kauwende metselbij) en 8 in de categorie ‘Kwetsbaar’ (Bremzandbij, Lathyrusbij, Tuinbladsnijder,
Bonte wespbij, Geelschouderwespbij, Smalbandwespbij, Gehoornde metselbij en Gewone tubebij). Al
bij al scoort de tuin dus vrij goed op vlak van bijen. De tuin scoort hier iets slechter (11/52) mee dan
de omgeving van het Kluysbos, net over de grens in Vlaams-Brabant (D’Haeseleer, 2013) waar 17
van de 66 aangetroffen bijensoorten op de Rode Lijst stonden. In dit onderzoek werden echter
verschillende jaren na elkaar inventarisaties uitgevoerd.
Bij de graafwespen vinden we 2 soorten die ‘minder algemeen’ zijn (Ectemnius lituratus, Nysson
spinosus) en 1 soort die ‘vrij zeldzaam’ is (Ectemnius rubicola).
De Kleine knotswesp is tevens ‘vrij zeldzaam.
Tot slot is de plooivleugelwesp Symmorphus gracilis ‘minder algemeen’ en is de Eumenes coronatus
‘zeldzaam’.
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3.1.3. Specialisten
Een aantal wilde bijen kent een zeer gespecialiseerd bloembezoek. Hierbij wordt stuifmeel van één plantensoort of enkele plantensoorten van één plantenfamilie
verzameld als voedselbron voor de nakomelingen. Zonder deze voedselbron zal de bijhorende bijensoort dus niet voorkomen.
Onderstaande tabel geeft de waargenomen gespecialiseerde soorten wilde bijen met hun specialisatie weer:

Wetenschappelijke
naam
Andrena humilis
Andrena mitis
Chalicodoma ericetorum
Colletes daviesanus
Heriades truncorum
Melitta nigricans
Osmia leaiana

Nederlandse naam
Paardenbloembij
Lichte wilgenzandbij
Lathyrusbij
Wormkruidbij
Tronkenbij
Kattenstaartdikpoot
Kauwende metselbij

gespecialiseerde voedselbron
composieten, vooral Cichorioideae
wilg
vlinderbloemigen, vooral lathyrus
composieten, vooral Asteroideae
gele composiet, vooral Asteroideae
grote kattenstaart
composieten, vooral vederdistels

De lijst met specialisten is vrij beperkt voor de tuin van De Helix. Een groot deel van de specialisten op wilgen en op gele composieten missen. Dit is mogelijk
te verklaren door het feit dat veel van deze soorten nestelen in zandige bodem, terwijl de omgeving van De Helix eerder een lemige, zwaardere bodem heeft.
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3.1.4. Parasieten
Een heel aantal bijen- en wespensoorten ken teen parasitaire levenswijze. Vaak zijn de parasitaire soorten, ook wel koekoeksbijen of koekoeksbijen afhankelijk
van één enkele soort, soms worden nauwverwante soorten of hele families geparasiteerd. De aanwezigheid van een parasitaire bijen- of wespensoort kan ons
iets vertellen over de aanwezigheid van de gastheer. Zonder gastheer kan de parasiet immers niet voorkomen. In onderstaande tabel worden de parasitiare
soorten weergegeven, alsook hun (voornaamste) gastheren. Gastheren in het rood werden tot nog toe niet in de tuin aangetroffen. Wanneer een parasiet wel
voorkomt, maar geen van zijn gekende gastheren is ook de parasitaire soort in het rood aangeduid. Dit wijst er op dat de soortenlijst van de tuin nog aangevuld
moet worden met minstens 1 van de gastheren van deze parasiet. Ook kan een parasitaire soort de tuin bezocht hebben op doortocht, zonder de nesten van
zijn gastheren te bezoeken. Toch is het nog uitkijken voor een aantal extra soorten in de tuin. In de tuin moeten minstens volgende zandbijen nog teruggevonden
worden:


Eén soort van Argogorytes mystaceus, Argogorytes fargei, Gorytes laticinctus, Gorytes quinquecinctus en Gorytes quadrifasciatus; Weidebij;
Tweekleurige zandbij of Goudpootzandbij; Vroege zandbij; één soort van Meidoornzandbij, Zwartbronzen zandbij of Viltvlekzandbij; één soort van Asbij,
Zwartbronzen zandbij, Viltvlekzandbij of Grijze rimpelrug.

Wetenschappelijke
naam

Nederlandse naam

Familie

Gastheren

Goudwespen (Chrysidae)

parasiet op Ancistrocerus, Discoelius en Symmorphus

Trichrysis cyanea

Goudwespen (Chrysidae)

parasiet op Trypoxylon, Nitela, Passaloecus,
Pemphredon, Rhopalum, Ancistrocerus, Chelostoma en
Osmia

Nysson spinosus

Graafwespen
(Crabronidae)

Argogorytes mystaceus, Argogorytes fargei, Gorytes
laticinctus, Gorytes quinquecinctus en Gorytes
quadrifasciatus

Chrysis fulgida

Sapygina decemguttata

Kleine knotswesp

Knotswespen (Sapygidae) parasiteert op Tronkenbij (Heriades truncorum)

Bombus campestris

Gewone koekoekshommel

Wilde bijen (Apidae)

Bombus pascuorum, Bombus humilis, Bombus
pratorum, Bombus pomorum

Bombus sylvestris

Vierkleurige koekoekshommel

Wilde bijen (Apidae)

Bombus pratorum, Bombus jonellus
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Bombus vestalis

Grote koekoekshommel

Wilde bijen (Apidae)

Coelioxys inermis

Gewone kegelbij

Wilde bijen (Apidae)

Nomada bifasciata
Nomada fabriciana
Nomada ferruginata

Bonte wespbij
Roodzwarte dubbeltand
Geelschouderwespbij

Wilde bijen (Apidae)
Wilde bijen (Apidae)
Wilde bijen (Apidae)

Nomada flava

Gewone wespbij

Wilde bijen (Apidae)

Nomada goodeniana

Smalbandwespbij

Wilde bijen (Apidae)

Andrena cineraria, Andrena nigraenea, Andrena nitida,
Andrena tibialis

Nomada panzeri

Sierlijke wespbij

Wilde bijen (Apidae)

Andrena fucata, Andrena fulva, Andrena helvola,
Andrena lapponica, Andrena synadelpha, Andrena
varians

Nomada ruficornis
Nomada signata

Gewone dubbeltand
Signaalwespbij

Wilde bijen (Apidae)
Wilde bijen (Apidae)

Andrena haemorrhoa
Andrena fulva

Stelis breviuscula

Gewone tubebij

Wilde bijen (Apidae)

Hoplitis leucomelana, Heriades truncorum

Anthrax anthrax

Muurrouwzwever

Wolzwevers

Osmia bicornis, Osmia cornuta, Anthophora retusa

Bombylius major

Gewone wolzwever

Wolzwevers

Andrena carantonica, Andrena flavipes, Andrena fulva,
Andrena haemorrhoa en Andrena vaga
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Bombus terrestris
Megachile alpicola, M. centuncularis, M. genalis en
Hoplitis papaveris
Andrena gravida
Andrena bicolor, Andrena chrysosceles
Andrena praecox
Andrena carantonica, Andrena nigroaenea, Andrena
nitida
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3.1.5. Typerende soorten voor de tuin
Volgende soorten zijn typerend voor de tuin en de omgeving:
Wilde bijen








Paardenbloembij
Lichte wilgenzandbij
Bremzandbij
Lathyrusbij
Distelbehangersbij
Kauwende metselbij
Geelschouderwespbij

Dagvlinders


Sleedoornpage

Wespen




Geelbuikknoopwesp
Saksische wesp
Nysson spinosus

Andere


Gewone bronlibel
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3.2. Bespreking plantensoorten
3.2.1. Gunstige bijen- en vlinderplanten
Een heel aantal plantensoorten die aangetroffen werd in de tuin bleken zeer gunstige nectar- en/of
stuifmeelbronnen te zijn voor honingbijen, solitaire bijen, hommels of dagvlinders. Deze soorten dienen
dan ook ten allen tijde behouden te blijven in de tuin.
Hieronder wordt een korte bespreking van de voornaamste bijen- en vlinderplanten gegeven. Verder
wordt een indicatie van de belangrijkheid van de plant als nectar- en stuifmeelbron voor honingbijen
gegeven. Deze wordt op een schaal van 1 tot 5 uitgedrukt, waarbij 1 sporadische bezoeken voorstellen
en 5 een zeer grote opbrengst aan nectar en stuifmeel voor honingbijen indiceert. Hiervoor werden de
gegevens op (http://users.telenet.be/imkerbondzoersel/bijenplanten.html) gebruikt. Een score van 0
betekent dat de soort geen waarde heeft als respectievelijk nectar- of stuifmeelbron voor honingbijen.
Dit vertelt ons echter niets over de aantrekkelijkheid voor wilde bijen. Voor tal van wilde bijen, die een
gespecialiseerd bloembezoek kennen, zijn bepaalde planten de enige stuifmeelbron. Voor hen hebben
deze plantensoorten dus een bijzonder hoge waarde, terwijl dezelfde plant voor een andere soort
misschien een lagere waarde heeft.
Verder wordt ingegaan op de belangrijkste beheeraspecten om de soort te behouden of uit te breiden.
Tot slot werd de theoretische aantrekkelijkheid ten opzichte van een aantal soortsgroepen aangehaald
met extra aandacht voor specialisten. Om af te ronden werden de soorten die in de tuin op de plant
aangetroffen werden opgelijst.
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3.2.1.1. Beemdooievaarsbek (Geranium pratense)

Beemdooievaarsbek in zone ‘Kalkgrasland’ in De Helix
Beemdooievaarsbek is een overblijvende plant die in de maanden juni en juli bloeit. Ze wordt tot 90
cm hoog. Deze soort gedijt goed op vochtige, voedselrijke, zandige tot kleiige, veelal kalkhoudende
bodems. Ze wordt vaak aangetroffen in ruige hooilanden en soms in ruigten; in uiterwaarden en
wegbermen, op dijken en op spoorwegterreinen. De soort verdraagt zowel zonnige als tijdelijk
beschaduwde standplaatsen. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders,
solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl)
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 3.
Beemdooievaarsbek is een concurrentiekrachtige soort en dient afhankelijk van de situatie een- of
tweemaal per jaar gemaaid te worden eind juli en oktober. In ruigten eventueel alleen in oktober of
zoom- of randenbeheer; bij een vroege maaibeurt in mei ontstaan er gedrongen rijkbloeiende planten.
Beemdooievaarsbek trekt onder meer hommels, zandbijen en groefbijen aan en bleek in het
kalkgrasland en de droge graslanden in De Helix een bijzonder belangrijke nectar- en stuifmeelbron
te zijn (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Op deze plant werden 27 waarnemingen van 11 soorten verricht:


Wilde bijen: Honingbij (Apis mellifera), Tuinhommel (Bombus hortorum), Boomhommel
(Bombus hypnorum), Steenhommel (Bombus lapidarius), Akkerhommel (Bombus
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pascuorum), Weidehommel (Bombus pratorum), Aardhommel (Bombus terrestris),
Aard/Veldhommel (Bombus terrestris/lucorum), Gewone kegelbij (Coelioxys inermis) en
Gewone maskerbij (Hylaeus communis).
Wespen: Ectemnius lituratus.

3.2.1.2. Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare)

Boerenwormkruid in de zone ‘droog grasland’ in De Helix
Boerenwormkruid is een overblijvende plant die in de periode juli-september bloeit. Ze wordt 60-150
cm hoog en komt vooral voor in ruige en grazige vegetaties op matig voedselrijke tot iets schrale,
zandige tot kleiige bodems. De soort komt zowel voor in vochte als droge bodemomstandigheden. Ze
staat graag in de zon. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen,
hommels en honingbijen.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 3.
De plant kan zich in graslanden, ruigten en zomen gemakkelijk tientallen jaren standhouden zonder
specifiek maaibeheer en kan hier in sommige gevallen dominant worden. Eén enkele, late, maaibeurt
is in de praktijk mogelijk, maar twee maaibeurten is voor de fauna erg ongunstig.
Boerenwormkruid trekt vooral korttongige bijen zoals zijdebijen, tronkenbijen, zandbijen en groefbijen
aan. Onder meer de Wormkruidbij (Colletes daviesanus) kent een vrij gespecialiseerd bloembezoek
en is verder strikt afhankelijk van het stuifmeel van gele composieten. Hetzelfde geldt voor de
zustersoort Duinzijdebij (Colletes fodiens) en Zuideiljke zijdebij (Colletes similis). Ook Tronkenbij
(Heriades truncorum) en Kruiskruidzandbij (Andrena denticulata) worden zeer vaak op
Boerenwormkruid aangetroffen, aangezien zij beide gespecialisten zijn op gele composieten (Koster,
2007 en drachtplanten.nl, Peeters et a., 2012).
Op deze plant werden 12 waarnemingen van 8 soorten verricht:


Wilde bijen: Witkopdwergzandbij (Andrena subopaca), Honingbij (Apis mellifera),
Steenhommel (Bombus lapidarius), Wormkruidbij (Colletes daviesanus) en Tronkenbij
(Heriades truncorum).
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Wespen: Ancistrocerus claripennis en Ancistrocerus nigricornis.
Dagvlinders: Koevinkje (Aphantopus hyperantus).

3.2.1.3. Braam sp. (Rubus sp.)
Bramen zijn heesters die vooral in de periode juli tot september bloeien. Bramenkoepels kunnen
gemakkelijk tot 4 meter hoog/lang worden. Bramen gedijen vooral goed in min of meer vochtige,
schrale tot voedselrijke bodems. Veel bramen wijzen op stikstofverrijking van de bodem onder invloed
van landbouw. Bramen zijn zowel in zonnige als halfbeschaduwde zones aan te treffen. De plant is
een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster,
2007 en drachtplanten.nl).
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5.
Verschillende bramensoorten zijn in staat om tot enige meters hoog alles te overwoekeren; dit is een
proces dat geleidelijk aan begint maar op een onverwacht moment uit de hand kan lopen waardoor
lastige beheerproblemen kunnen ontstaan. Bramen dienen daarom steeds tot bepaalde zones beperkt
te worden en daarnaast in de perken gehouden te worden door middel van maaien. Bij gedeeltelijk
maaien ontstaan stukken dode stengels waarin heel wat bijensoorten hun nesten kunnen uitknagen.
Bramen trekken vooral zandbijen, hommels, groefbijen, maskerbijen, behangersbijen en metselbijen
aan. Een heel aantal kleinere bijensoorten, waaronder heel wat maskerbijen en de Blauwe ertsbij
(Ceratina cyanea) nestelen in de merghoudende bramenstengels. Vooral bramenkoepels in zonnige,
windluwe zones zijn bijzonder aantrekkelijk voor wilde bijen en dagvlinders (Koster, 2007;
drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 9 waarnemingen van 6 soorten verricht:


Wilde bijen: Boomhommel (Bombus hypnorum), Veldhommel (Bombus lucorum),
Akkerhommel (Bombus pascuorum), Weidehommel (Bombus pratorum), Aardhommel
(Bombus terrestris) en Gewone kegelbij (Coelioxys inermis).
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3.2.1.4. Bont kroonkruid (Securigera varia)

Bont kroonkruid in zone ‘kalkgrasland’ in De Helix
Bont kroonkruid is een overblijvende plant die afkomstig is uit Midden- en Zuid-Europa en bloeit van
juni tot september. De soort wordt tot 130 cm lang. De soort gedijt vooral goed in vochtige tot
zomerdroge, matig voedselrijke of kalkhoudende bodems. Ze komt voor op rivier- en spoordijken, in
wegbermen en rivierduinen, op spoorwegemplacementen en stenige taluds; zowel in grazige
vegetaties als langs randen van ruigte. De soort verkiest vooral tijdelijk beschaduwde standplaatsen.
De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en
honingbijen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5.
Als Bont kroonkruid eenmaal is gevestigd, lijkt het erop dat die zich zonder actief beheer kan
handhaven. Indien maaien noodzakelijk is dan kan dit best gebeuren na de zaadval vanaf de tweede
helft van september. De vegetaties kunnen tot vele tientallen m2 uitgroeien; waar slechts enkele
meters beschikbaar zijn, is begeleiding van de groei gewenst; deze plant kan in sommige jaren vrijwel
volledig van een plek verdwijnen en zich daarna weer opnieuw ontwikkelen. Opgelet: deze plant is
giftig voor paarden!
Bont kroonkruid trekt vooral langtongige wolbijen, metselbijen, behangersbijen en hommels aan.
Hommels zullen vaak een gaatje onderaan de kalk bijten langswaar zij nectar zuigen. Ook Honingbijen
maken van deze bijtgaatjes gebruik (Koster, 2007; drachtplanten.nl).
Op deze plant werden 5 waarnemingen van 4 soorten verricht:


Wilde bijen: Grote wolbij (Anthidium manicatum), Akkerhommel (Bombus pascuorum),
Aardhommel (Bombus terrestris) en Lathyrusbij (Chalicodoma ericetorum).
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3.2.1.5. Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium)

Gewone berenklauw in de zone ‘hakhoutbosje’ in De Helix
Gewone berenklauw is een overblijvende plant die in de periode juni tot oktober bloeit. De soort wordt
tot 180 cm hoog. De soort gedijt vooral goed in vochtige tot vochthoudende, veelal zeer voedselrijke
en humushoudende zand-, leem- en kleibodems. Ze komt voor in allerlei bermen en grasvelden, op
dijken, braakliggende terreinen, langs bosjes en in stadsplantsoenen. De soort komt zowel voor op
zonnige als tijdelijk beschaduwde standplaatsen. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron
voor vlinders, solitaire bijen en wespen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 3.
Wanneer de Gewone berenklauw in graslandvegetaties voorkomt wordt ze gewoonlijk tweemaal per
jaar gemaaid, met een eerste maaibeurt in juni-juli en een tweede en september-half oktober. De soort
kan echter ook in ruigtes voorkomen waarbij ze slecht éénmaal om de 3 a 5 jaar gemaaid wordt.
Gewone berenklauw trekt vooral solitaire wespen, zandbijen, groefbijen, maskerbijen, metselbijen en
aan. De Schermbloemzandbij (Andrena nitidiuscula) kent een gespecialiseerd bloembezoek op
schermbloemigen. De Goudpootzandbij (Andrena chrysosceles) en de Wimperflankzandbij (Andrena
dorsata) worden vaak op schermbloemigen zoals Gewone berenklauw aangetroffen. Overblijvende
stengels zijn een belangrijke nestplaats voor heel wat kleinere solitaire bijen en wespen (Koster, 2007;
drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 11 waarnemingen van 9 soorten verricht:




Wilde bijen: Wormkruidbij (Colletes daviesanus).
Wespen: Geelbuikknoopwesp (Cerceris quadricincta), Ectemnius cavifrons, Ectemnius
continuus, Franse veldwesp (Polistes dominula), Symmorphus bifasciatus en Symmorphus
gracilis.
Dagvlinders: Kleine vos (Aglais urticae) en Landkaartje (Araschnia levana).
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3.2.1.6. Grote kattenstaart (Lythrum salicaria)
Grote kattenstaart is een overblijvende plant die in de periode juni tot oktober bloeit. De soort wordt
tot 2 meter hoog. Ze gedijt vooral goed in natte voedselrijke bodems en is bestand tegen zeer
wisselende waterstanden Ze komt voor in ruigten, natte bossen, moerassen, verlandingsvegetaties,
verruigde rietkragen, langs allerlei water en vijverkanten, als pionierplant op braakliggende en
droogvallende plaatsen als greppels, poelen en afgravingen. Ze staat graag zonnig, maar verdraagt
ook tijdelijke schaduw. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire
bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5.
Vegetaties waarin Grote kattenstaart voorkomt dienen ten hoogste éénmaal per jaar na het
groeiseizoen gemaaid te worden.
Grote kattenstaart trekt vooral hommels, tubebijen, viltbijen en groefbijen aan. De Kattenstaartdikpoot
(Melitta nigricans) is volkomen afhankelijk van het stuifmeel van Grote kattenstaart. Slobkousbijen
(Macropis europaea) worden dan weer vaak aangetroffen op Grote kattenstaart voor het drinken van
nectar (Koster, 2007; drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 7 waarnemingen van 5 soorten verricht:




Wilde bijen: Akkerhommel (Bombus pascuorum), Aardhommel (Bombus terrestris) en
Kattenstaartdikpoot (Melitta nigricans).
Dagvlinders: Klein geaderd witje (Pieris napi)
Andere: Platbuik (Libellula depressa)

3.2.1.7. Gewoon knoopkruid (Centaurea jacea)
Gewoon knoopkruid is een overblijvende plant die in de periode juni tot september bloeit. De soort
wordt tot 120 cm hoog. Ze gedijt vooral goed in vochtige tot vochthoudende, schrale tot matig
voedselrijke, zandige (humushoudend) tot kleiige bodems De soort is vaak terug te vinden in grazige
vegetaties in graslanden, allerlei bermen, op dijken en veel langs spoorwegen Ze verkiest vooral
zonnige standplaatsen. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire
bijen, hommels en honingbijen. (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 3.
Afhankelijk van de voedselrijkdom van de standplaats dient de soort één- of tweemaal per jaar
gemaaid te worden. Voor de fauna is een late, eenmalige, maaibeurt vanaf september beter. Gewoon
knoopkruid houdt dan goed stand met soorten van zowel graslanden als ruigten.
Gewoon knoopkruid trekt vooral hommels, pluimvoetbijen, behangersbijen, zandbijen, dikpootbijen en
groefbijen aan. De Zwartbronzen houtmetselbij (Osmia niveata) en de Kauwende metselbij (Osma
leaiana) worden vaak op deze plant aangetroffen (Koster, 2007; drachtplanten.nl en Peeters et al.,
2012).
Op deze plant werden 18 waarnemingen van 11 soorten verricht:




Wilde bijen: Honingbij (Apis mellifera), Steenhommel (Bombus lapidarius), Akkerhommel
(Bombus pascuorum), Aard/Veldhommel (Bombus terrestris/lucorum), Glanzende
bandgroefbij (Lasioglossum zonulum), Gewone behangersbij (Megachile versicolor) en
Kauwende metselbij (Osmia leaiana).
Dagvlinders: Koevinkje (Aphantopus hyperantus), Bruin zandoogje (Maniola jurtina), Klein
geaderd witje (Pieris napi) en Klein koolwitje (Pieris rapae)
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3.2.1.8. Gewone smeerwortel (Symphytum officnale)
Gewone smeerwortel overblijvende plant die bloeit van april tot september. De soort wordt tot 1 meter
hoog. De soort gedijt vooral op natte tot vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke bodems. Ze komt
voor in graslanden, ruigten, bossen, bermen, op dijken,langs oevers en in natte bossen en struwelen.
De soort verdraagt zowel zonnige als licht beschaduwde standplaatsen. De plant is een belangrijke
nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl).
Grazige vegetaties waarin de soort voorkomt worden doorgaans, afhankelijk van
bodemvochtigheid, één- of tweemaal per jaar gemaaid; in ruigten kan minder worden gemaaid.

de

De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 3.
Gewone smeerwortel trekt vooral hommels, sachembijen, metselbijen en andere langtongige soorten
aan. Hommels maken vaak bijtgaatjes onderin de kelkbuis om zo nectar te roven. Deze bijtgaatjes
worden ook gebruikt door honingbijen en andere korttongige soorten (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 9 waarnemingen van 4 soorten verricht:


Wilde bijen: Boomhommel (Bombus hypnorum), Akkerhommel (Bombus pascuorum),
Weidehommel (Bombus pratorum) en Rosse metselbij (Osmia bicornis).
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3.2.1.9. Kruipende boterbloem (Ranunculus repens)

Kruipende boterbloem in de zone ‘akker overkant’ in De Helix
Kruipende boterbloem is een overblijvende plant die in de periode mei tot juli bloeit. De soort wordt tot
50 cm hoog. Ze gedijt vooral goed in natte tot vochtige, voedselrijke bodems. Ze staat op grazige
plaatsen, in stadsplantsoenen, boomspiegels, veelvuldig gemaaid grasland/gazon, op betreden
plaatsen en plaatsen met een sterk wisselende waterstand. Ze gedijt zowel goed in zonnige als
halfbeschaduwde standplaatsen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
De nectarwaarde voor honingbijen bedraagt 0, de stuifmeelwaarde 1.
Grazige vegetaties waarin deze soort voortkomt worden meestal tweemaal per jaar gemaaid. Ze
worden best niet gemaaid tijdens de bloei. In en langs beplantingen kan de soort best met rust gelaten
worden na de bloei.
Kruipende boterbloem trekt vooral hommels, zandbijen, groefbijen en metselbijen aan. De Ranonkelbij
(Chelostoma florisomne) kent een gespecialiseerd bloembezoek op boterbloemen (Koster, 2007;
drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 9 waarnemingen van 8 soorten verricht:


Wilde bijen: Bremzandbij (Andrena ovatula), Witkopdwergzandbij (Andrena subopaca),
Honingbij (Apis mellifera), Steenhommel (Bombus lapidarius), Akkerhommel (Bombus
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pascuorum), Aard/Veldhommel (Bombus terrestris/lucorum), Glanzende bandgroefbij
(Lasioglossum zonulum) en Rosse metselbij (Osmia bicornis).

3.2.1.10.Leeuwentand sp. (Leontodon sp.)

Leeuwentand sp. met vrouwtje Roodgatje in ‘droog grasland’ in De Helix
Noot: Verschillende Leeuwentanden lijken sterk op elkaar. Daarom worden zij hier als één groep
besproken.
Leeuwentanden zijn overblijvende planten die in de periode juli tot oktober bloeien. De Vertakte
leewentand wordt tot 80 cm hoog. Ze gedijt vooral goed in vochtige tot droge, min of meer voedselrijke
en vaak min of meer verdichte bodems. Ze staat in grazige vegetaties in bermen, op dijken, in
graslanden etc.; verder op allerlei open gronden als kaal gereden wegbranden, braakliggende
terreinen, tussen het plaveisel en tegen straatmeubilair. Leeuwentanden verkiezen zonnige
standplaatsen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 1.
Vegetaties waarin deze soort voorkomt worden gewoonlijk tweemaal per jaar gemaaid. In die gevallen
waar leeuwentanden al dan niet tijdelijk dominant voorkomen kan de eerste maaibeurt best begin juni
plaatsvinden.
Leewentanden trekken vooral hommels, zandbijen, groefbijen, pluimvoeten en roetbijen aan. De
Pluimvoetbij (Dasyopda hirtipes) en de Grote (Panurgus banksianus) en de Kleine roetbij (Panurgus
calcaratus) kennen een gespecialiseerd bloembezoek op gele composieten en worden dus ook vaak
op leeuwentanden aangetroffen. De Blauwe ertsbij (Ceratina cyanea) en de Groepjesgroefbij
(Lasioglossum malachurum) worden vaak aangetroffen op lage, gele composieten zoals
leeuwentanden (Koster, 2007; drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 23 waarnemingen van 15 soorten verricht:


Wilde bijen: Roodgatje (Andrena haemorrhoa), Paardenbloembij (Andrena humilis),
Honingbij (Apis mellifera), Boomhommel (Bombus hypnorum), Akkerhommel (Bombus
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pascuorum), Biggenkruidgroefbij (Lasioglossum villosulum), Gewone wespbij (Nomada flava),
Sierlijke wespbij (Nomada panzeri), Gewone dubbeltand (Nomada ruficornis) en Rosse
metselbij (Osmia bicornis).
Wespen: Nysson spinosus en Tenthredo arcuata.
Dagvlinders: Dagpauwoog (Aglais io), Landkaartje (Araschnia levana) en Gehakkelde aurelia
(Polygonia c-album).

3.2.1.11.Madeliefje (Bellis perennis)

Madeliefjes op de paden aan de zone ‘houtkant oost’ in De Helix
Madeliefje is een overblijvende plant die zijn hoofdbloei kent van april tot september, maar verder
buiten de vorstperioden eigenlijk het hele jaar door kan bloeien. De soort wordt tot 15 cm hoog. De
soort gedijt vooral in vochtige en vochthoudende, voedselrijke en humushoudende bodems. Ze wordt
voornamelijk aangetroffen in veelvuldig gemaaide gazons en op regelmatig betreden en begraasde
grasvelden, dijken en bermen. De soort verkiest vooral zonnige standplaatsen (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl).
Om de soort te behouden dient zij maximaal 8 tot 10 keer per jaar gemaaid worden. Bij intensievere
maaibeurten blijven de rozetten wel in stand, maar komt de plant slechts sporadisch tot bloei.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 1.
Madeliefje trekt vooral kleinere soorten zandbijen, groefbijen, bloedbijen en wespbijen aan. Vooral in
het vroege voorjaar of wanneer weinig andere nectar- en stuifmeelplanten voorhanden zijn wordt deze
plantensoort vaak bezocht. In De Helix werd sporadisch bloembezoek door Honingbijen waargenomen
(Koster, 2007 en drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 14 waarnemingen van 11 soorten verricht:


Wilde bijen: Goudpootzandbij (Andrena chrysosceles), Roodgatje (Andrena haemorrhoa),
Witkopdwergzandbij (Andrena subopaca), Honingbij (Apis mellifera), Weidehommel (Bombus
pratorum), Kleigroefbij (Lasioglossum pauxillum), Sierlijke wespbij (Nomada panzeri),
Gewone dubbeltand (Nomada ruficornis) en Rosse metselbij (Osmia bicornis).
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Wespen: Tenthredo arcuata.
Dagvlinders: Landkaartje (Araschnia levana).

3.2.1.12.Paardenbloem (Taraxacum sp.)

Paardenbloem sp. met werkster Akkerhommel in zone ‘hakhoutbosje’ in De Helix
Noot: er bestaan tientallen soorten paardenbloemen, die hier gemakkelijkheidshalve als
Paardenbloem besproken worden.
Paardenbloemen zijn overblijvende planten die hun hoofdbloei in de periode maart tot mei kennen.
Daarnaast is er ook nog een bloeiperiode in september tot november. De soorten worden tot 50 cm
hoog. Ze gedijen vooral goed in vochtige tot droge, voedselrijke bodems; in allerlei grazige vegetaties
verder op braakliggende terreinen, stadsplantsoenen, boomspiegels, op verhardingen en
halfverhardingen, op muren en tussen stenen beschoeiingen. De soorten verdragen zowel zonnige
als licht beschaduwde standplaatsen. Ze zijn een sterk onderschatte nectar- en stuifmeelbron voor
vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen. (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5.
Paardenbloemen houden stand bij veel maaibeuren. Voor een optimale bloei mag echter niet voor
eind april-half mei gemaaid worden.
Paardenbloemen trekken vooral hommels, zandbijen, groefbijen en metselbijen aan. De
Paardenbloembij (Andrena humilis) kent een gespecialiseerd bloembezoek op gele composieten en
heeft een sterke voorkeur voor het stuifmeel van Paardenbloem. Ook enkele andere, op gele
composieten gespecialiseerde, solitaire bijensoorten zijn vaak aan te treffen op Paardenbloem
(Koster, 2007; drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 15 waarnemingen van 12 soorten verricht:


Wilde bijen: Goudpootzandbij (Andrena chrysosceles), Roodgatje (Andrena haemorrhoa),
Paardenbloembij (Andrena humilis), Ereprijszandbij (Andrena labiata), Honingbij (Apis
mellifera),
Akkerhommel
(Bombus
pascuorum),
Aard/Veldhommel
(Bombus
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terrestris/lucorum), Glanzende bandgroefbij (Lasioglossum zonulum) en Roodzwarte
dubbeltand (Nomada fabriciana).
Dagvlinders: Dagpauwoog (Aglais io) en Klein koolwitje (Pieris rapae).
Andere: Gamma-uil (Autographa gamma).

3.2.1.13.Rode klaver (Trifolium pratense)

Rode klaver in zone ‘grasland naast takkenwal’ in De Helix
Rode klaver is een tweejarige, tot kortlevende vaste plant die bloeit in de periode mei tot oktober. De
plant wordt tot 50 centimeter hoog. Ze gedijt vooral goed in vochtige, matig voedselrijke lemige tot
kleiige bodems. De soort is terug te vinden in matig bemeste hooilanden; graslanden, bermen en
dijken. Ze verkiest zonnige standplaatsen. De soort is een belangrijke nectar- en stuifmeelplant voor
vlinders, solitaire bijen, honingbijen en vooral hommels. Meer soorten solitaire bijen zijn
gespecialiseerd op Rode klaver dan op Witte klaver (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
De nectarwaarde voor honingbijen bedraagt 1, de stuifmeelwaarde 0.
Vegetaties waarin Rode klaver aanwezig is worden meestal tweemaal per jaar gemaaid met een
eerste maaibeurt eind mei, begin juni en een tweede maaibeurt in september tot half oktober.
Rode klaver trekt vooral hommels, zandbijen, langhoornbijen, metselbijen en behangersbijen aan.
Verschillende solitaire bijen hebben een gespecialiseerd bloembezoek op vlinderbloemigen en
foerageren vaak op Rode klaver zoals de Bremzandbij (Andrena ovatula). Nectar is moeilijk bereikbaar
in deze plant voor honingbijen vanwege de kelkdiepte. Bij herbloei na maaien zijn de bloemen kleiner
en dus beter toegankelijk voor honingbijen. Ook gebruiken zij bijtgaatjes die door nectarrovende
hommels gemaakt worden (Koster, 2007; drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 9 waarnemingen van 7 soorten verricht:




Wilde bijen: Bremzandbij (Andrena ovatula), Steenhommel (Bombus lapidarius),
Akkerhommel (Bombus pascuorum) en Aard/Veldhommel (Bombus terrestris/lucorum).
Dagvlinders: Dagpauwoog (Aglais io) en Klein koolwitje (Pieris rapae).
Andere: Gamma-uil (Autographa gamma).
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3.2.1.14.Sleedoorn (Prunus spinosa)

Sleedoorn in zone ‘naast bijenhuisje’ in De Helix
Sleedoorn is een heester die bloeit in april en mei. De soort wordt tot 6 meter hoog en bloeit op
tweejarig hout. De soort gedijt vooral in vrij droge tot vochtige, vrij schrale tot voedselrijke, zandige,
kleiige tot lemige,vaak kalkhoudende bodems. Ze staat vaak in struwelen, langs bosranden, in heggen.
De soort verdraagt zowel zonnige als licht beschaduwde standplaatsen. De plant is een belangrijke
nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen. Deze plant is de
waardplant van de Sleedoornpage (Thecla betulae) (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Om de soort te behouden dient zij om de ca. 10 jaar op kniehoogte afgezet te worden. Hierdoor zal zij
steeds verjongd blijven, wat de struik een eerder compact uiterlijk zal geven. Verjonging is ook nodig
om voldoende bloei te behouden. Hierbij dient men wel gefaseerd te werk te gaan zodat niet alle
struiken tegelijkertijd gekapt worden. De soort kan via wortelopslag sterk uitbreiden indien er
voldoende ruimte voorhanden is.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 3.
Sleedoorn trekt vooral vroegvliegende soorten zandbijen, hommels en metselbijen aan (Koster, 2007
en drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 11 waarnemingen van 10 soorten verricht:



Wilde bijen: Wimperflankzandbij (Andrena dorsata), Roodgatje (Andrena haemorrhoa),
Honingbij (Apis mellifera), Aard/Veldhommel (Bombus terrestris/lucorum), Gewone wespbij
(Nomada flava) en Gewone dubbeltand (Nomada ruficornis).
Dagvlinders: Dagpauwoog (Aglais io), Boomblauwtje (Celastrina argiolus), Gehakkelde
aurelia (Polygonia c-album) en Sleedoornpage (Thecla betulae).
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3.2.1.15.Sporkehout (Rhamnus frangula)

Sporkehout in de zone ‘struweel naast bijenhuisje’ in De Helix
Sporkehout is een heester die van mei tot september bloeit. De soort wordt tot 6 meter hoog en bloeit
niet uitbundig, maar wel langdurig. De soort gedijt vooral in natte tot vochtige, voedselarme tot matig
voedselrijke, humeuze en veelal zure bodems. Ze staat in bossen en bosranden, natte struwelen,
broekbossen, greppels en spoorgreppels, op kapvlakten en in zandafgravingen. De soort verkiest
vooral licht beschaduwde standplaatsen. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor
vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen. Opgelet: zowel de bessen als de bast zijn giftig
(Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Om de soort te behouden is het belangrijk om ze regelmatig terug te zetten. Hierbij dient men wel
gefaseerd te werk te gaan zodat niet alle struiken tegelijkertijd gekapt worden.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5.
Sporkehout trekt vooral vlinders, honingbijen, zandbijen, groefbijen en heel wat solitaire
wespensoorten aan. De Sporkehoutzandbij (Andrena fulvida) heeft een sterke voorkeur voor
Sporkehout (Koster, 2007 en drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 11 waarnemingen van 8 soorten verricht:


Wilde bijen: Honingbij (Apis mellifera), Akkerhommel (Bombus pascuorum) en Weidehommel
(Bombus pratorum).
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Wespen: Ancistrocerus gazella, Ancistrocerus nigricornis, Geelbuikknoopwesp (Cerceris
quadricincta), Eumenes coronatus en Symmorphus bifasciatus.

3.2.1.16.Wilde cichorei (Cichorium intybus)

Wilde cichorei in de zone ‘Kalkgrasland’ in De Helix
Wilde cichorei is een overblijvende plant die van juli tot augustus bloeit. De soort wordt tot anderhalve
meter hoog. Ze gedijt vooral op vochtige en vochthoudende, veelal kalkhoudende, voedselrijke zavelen lichte kleibodems. Ze wordt vaak aangetroffen in grazige vegetaties en op verdichte bodems; op
rivier- en spoordijken, weilanden in de uiterwaarden, in bermen vaak op de overgang van
wegdek/wegberm. Wilde cichorei verkiest vooral zonnige standplaatsen. De plant is een belangrijke
nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl).
Afhankelijk van het type vegetatie wordt er 1 of 2 maal per jaar gemaaid. Op zomerdroge bodems
gewoonlijk vanaf eind augustus tot half oktober. Op vochtige matig voedselrijke bodems vind een
eerste maaibeurt rond eind juni plaats. De tweede maaibeurt dient in september – oktober te gebeuren.
Maaien in het groeiseizoen is zeer nadelig voor bijen en andere insecten. Als het niet anders kan liefst
een gefaseerd maaibeheer.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 3.
Wilde cichorei trekt vooral hommels, zandbijen, pluimvoetbijen, behangersbijen, roetbijen, groefbijen
en tronkenbijen aan. De Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes) kent een gespecialiseerd bloembezoek op
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composieten en komt vaak voor op Wilde cichorei (Koster, 2007 en drachtplanten.nl, Peeters et al.,
2012).
Op deze plant werden 12 waarnemingen van 7 soorten verricht:


Wilde bijen: Honingbij (Apis mellifera), Steenhommel (Bombus lapidarius), Veldhommel
(Bombus lucorum), Akkerhommel (Bombus pascuorum), Aardhommel (Bombus terrestris),
Aard/Veldhommel (Bombus terrestris/lucorum) en Tronkenbij (Heriades truncorum).

3.2.1.17.Wilde marjolein (Origanum vulgare)

Wilde marjolein in de zone ‘kalkgrasland’ in De Helix
Wilde marjolein is een overblijvende plant die bloeit van juni tot september. De soort wordt tot 80 cm
hoog. De soort gedijt vooral in vochthoudende tot zomerdroge, matig voedselrijke tot schrale
kalkhoudende zavelige en lemige bodems. Ze is terug te vinden in grazige vegetaties en in ruigten:
op dijken, in bermen, langs holle wegen, langs spoorwegen en langs struwelen. De soort verkiest
vooral zonnige, maar soms ook licht beschaduwde standplaatsen. De plant is een belangrijke nectaren stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl).
Wilde marjolein kan zowel in graslanden als in grazige vegetaties goed ontwikkelen. In grazige
vegetaties zou één maaibeurt per jaar in de eerste helft van oktober voldoende moeten zijn, in ruigere
vegetaties is een lagere frequentie mogelijk.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5.
Wilde marjolein trekt vooral hommels, metselbijen, zandbijen, kegelbijen, wespbijen en bloedbijen aan.
De plant heeft veel nectar, maar weinig stuifmeel (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Op deze plant werden 9 waarnemingen van 8 soorten verricht:
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Wilde bijen: Honingbij (Apis mellifera), Veldhommel (Bombus lucorum), Akkerhommel
(Bombus pascuorum), Aardhommel (Bombus terrestris) en Aard/veldhommel (Bombus
terrestris/lucorum).
Dagvlinders: Landkaartje (Araschnia levana), Bruin zandoogje (Maniola jurtina) en Oranje
zandoogje (Pyronia tithonus).

3.2.1.18.Zomereik (Quercus robur)

Zomereik met Ananasgalwesp en Satijnen knoopjesgalwesp in zone ‘droog grasland’ in De Helix
De Zomereik is een boomsoort die om de twee tot vijf jaar in mei in bloei komt. De soort wordt 15 tot
30 meter hoog. De soort gedijt vooral in zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op droge tot vochtige,
voedselarme tot voedselrijke, zure tot kalkhoudende grond (van zand tot compacte klei). Ze is terug
te vinden in bossen, bosranden, struwelen, heggen, rivierduinen (op de koppen van oude
rivierduintjes), stuifzand, heide en zeeduinen (kalkarme plaatsen). De soort verkiest vooral zonnige,
maar soms ook licht beschaduwde standplaatsen. De plant is een belangrijke bron voor heel wat
galwespen. Honingbijen verzamelen vooral honingdauw op de bladeren (http://wildeplanten.nl/zomereik.htm en Weeda et al, 1985 deel 1).
De nectar- en stuifmeelwaarde van de Zomereik voor honingbijen bedraagt 0, maar de soort is toch
belangrijk voor Honingbijen omdat er veel honingdauw door de vaak talrijk aanwezige bladluizen
geproduceerd wordt
Zomereik trekt vooral galwespen aan. De Eikenzandbij (Andrena ferox) kent een strikt gespecialiseerd
bloembezoek op Zomereik. Deze soort is echter bijzonder zeldzaam (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl).
Op deze plant werden 6 waarnemingen van 6 soorten verricht:


Wespen: Ananasgalwesp (Andricus foecundatrix), Rode erwtengal (Cynips divisa),
Galappelwesp (Cynips quercusfolii), Plaatjesgalwesp (Neuroterus albipes), Satijnen
knoopjesgal (Neuroterus numismalis) en Lensgalwesp (Neuroterus quercusbaccarum).
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3.2.2. Bloembezoek door honingbijen
In de tuin van De Helix werden in 2013 twee tot drie honingbijenkorven gehouden. Hierdoor waren
Honingbijen vaak in de tuin en de directe omgeving aan te treffen tijdens de terreinbezoeken. De grote
massa’s foeragerende werksters vlogen meestal meteen richting zuidwestelijke richting, waar in het
voorjaar een bloeiende boomgaard te vinden is. Op welke planten de werksters foerageren tijdens de
zomermaanden buiten de tuin is onbekend.

Stand met honingbijenkorven in De Helix
In de tuin zelf werden foeragerende Honingbijen vooral aangetroffen op de soorten in onderstaande
tabel:

Drachtplant

Aantal keren
waargenomen

Boerenwormkruid

2

Leeuwentand sp.

2

Madeliefje

2

Sporkehout

2

Wilde cichorei

2

Beemdooievaarsbek

5

Opvallend hierbij is vooral het bloembezoek op Madeliefje (Bellis perennis). Deze plant heeft immers
slechts een nectar- en stuifmeelwaarde voor Honingbijen van 1. Madeliefje trekt normaal gezien vooral
kleinere soorten bijen aan. De bezoeken van Honingbij werden vastgesteld op 2/06/2013en
vermoedelijk was er op dat moment een groot tekort aan nectar en stuifmeel waardoor de soort toch
ook kop Madeliefje ging foerageren.
Ook de bezoeken op de Leeuwentanden (Leontodon sp.) zijn opmerkelijk te noemen. Ook deze plant
heeft immers slechts een nectar- en stuifmeelwaarde voor Honingbijen van 1. Het bloembezoek werd
op dezelfde dag als bij de Madeliefjes vastgesteld en vermoedelijk betrof het slechts een heel klein
deel van de werksters die op deze plant foerageerde.
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Honingbij op Leeuwentand

3.2.3. Andere gunstige plantensoorten
Een aantal plantensoorten die in de tuin werden aangetroffen zijn in theorie zeer gunstige nectar- en
stuifmeelbronnen voor diverse groepen bloembezoekers. Dit bleek echter niet uit de waarnemingen
uit de tuin zelf. Dit kan mogelijk verklaard worden aan de hand van een analyse van de standplaats of
het gevoerde beheer. Deze soorten worden hieronder opgesomd. Extra aandacht moet dus besteed
worden aan het behoud ervan enerzijds en de optimalisering van de standplaats anderzijds.


Wilde Akelei (Aquilegia vulgaris) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde van 3
heeft. Ze werd vooral in de zone ‘voortuin vakken’ aangetroffen werd. Ze is theoretisch een
gunstige hommelplant, maar dit werd niet door de waarnemingen bevestigd. Toch dient deze
plant behouden te blijven



Akkerdistel (Cirsium arvense) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde van 5
heeft. Ze werd vooral in de zone ‘kalkgrasland’ aangetroffen. Er werden geen waarnemingen
op verricht. De soort is nochtans een goeie nectarbron voor heel wat vlinders, hommels,
honingbijen en langtongige solitaire bijen. De soort dient dan ook behouden te worden.



Bieslook (Allium schoenoprasum) is een bolgewas dat een nectar- en stuifmeelwaarde van 3
heeft. De soort werd vooral in de zone ‘voortuin vakken’ aangetroffen. Er werden geen
waarnemingen op verricht. De soort trekt nochtans hommels, zandbijen en maskerbijen aan.
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De soort dient behouden te worden, maar zou wellicht meer bloembezoekers trekken mocht
ze in een zonnigere positie staan.


Bosandoorn (Stachys sylvatica) is een vaste plant die een nectarwaarde van 0 en een
stuifmeelwaarde van 0 heeft. Ze werd zowel in de zone ‘houtkant zuid’ als ‘droog grasland van
middenpad naar holle weg’ aangetroffen. De soort is één van de belangrijkste
stuifmeelbronnen voor de Andoornbij (Anthophora furcata) die nog niet in de tuin aangetroffen
werd, maar er wel verwacht wordt.



Geoorde wilg (Salix aurita) is een boom die een nectar- en stuifmeelwaarde van 5 heeft. Hij
werd vooral in de omgeving van de vijvertjes aangetroffen. Enkele belangrijke nectar- en
stuifmeelbomen van deze soort werden echter in het voorjaar van 2013 tot op de grond
gesnoeid. Er werden dus geen waarnemingen op deze soort verricht. Wilgen zijn uitermate
belangrijke nectar- en stuifmeelbronnen voor heel wat vroegvliegende insecten. De wilgen in
de tuin dienen dus steeds gefaseerd gekapt te worden.



Gewoon duizendblad (Achillea millefolium) is een vaste plant die een nectar- en
stuifmeelwaarde van 1 heeft. Ze werd enkel in de zone ‘kalkgrasland’ aangetroffen. Gewoon
duizenblad is onder meer een belangrijke stuifmeelbron voor enkele op composieten
gespecialiseerde zijdebijen, zandbijen en de Tronkenbij (Heriades truncorum), die hier op
aangetroffen werd. Ze wordt best pas in september of begin oktober gemaaid



Echte heemst (Althaea officinalis) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde van
3 heeft. Ze werd vooral in de zone ‘voortuin vakken’ aangetroffen. Vooral hommels en
honingbijen zouden de plant bezoeken, wat niet bevestigd werd door de waarnemingen. De
plant dient toch behouden te worden, zeker op zonnige standplaatsen.



Ezelsoren (Stachys byzantina) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde van 1
heeft. De soort is vooral belangrijk voor de Grote wolbij (Anthidium manicatum) die op deze
plant zowel nectar, stuifmeel en plantenharen verzameld. De soort werd aangetroffen in de
zone ‘voortuin vakken’, maar van de bijhorende bijensoort werd (nog) geen spoor
teruggevonden.



Gewone brunel (Prunella vulgaris) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde van
3 heeft. De soort werd vooral in de zones ‘droog grasland’ aangetroffen. De soort is vooral
een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor hommelkoninginnen. Er werden geen
waarnemingen op verricht, maar de soort is wel te behouden.



Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde
van 3 heeft. Ze werd in de zones ‘droog grasland’ aangetroffen. De Ereprijszandbij (Andrena
labiata) kent een zekere specialisatie op deze plantensoort en andere ereprijssoorten, maar
werd niet aangetroffen. Wanneer de soort minder beschaduwd zou worden door grotere
plantensoorten, zou ze wellicht meer soorten aantrekken.



Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde
van 3 heeft. Ze werd in verschillende zones aangetroffen. Een aantal soorten is
gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van vlinderbloemigen, waaronder Gewone
rolklaver. Verder is het ook een goeie hommelplant. Tot slot is de soort ook de waardplant van
de rupsen van Icarusblauwtje (Polyommatus icarus). De op vlinderbloemigen
gespecialiseerde Bremzandbij (Andrena ovatula) werd aangetroffen op Gewone rolklaver in
de zone ‘kalkgrasland’. Verder werd hier ook Steenhommel (Bombus lapidarius) en
Fijngestippelde groefbij (Lasioglossum punctatissimum) op aangetroffen. Vegetaties met
gewone rolklaver zouden het beste in september kunnen worden gemaaid. Op matig
voedselrijke bodems wordt er vaak begin juli al gemaaid. Dit verbreekt de synchronisatie met
de bloembezoekende insecten: vooral wilde bijen. Gefaseerd maaibeheer is wenselijk. De
overstaande gedeelten worden dan met de tweede maaibeurt mee gemaaid.



Gewone margriet (Leucanthemum vulgare) is een vaste plant die een nectar- en
stuifmeelwaarde van 3 heeft. Ze werd aangetroffen in de zone ‘droog grasland’. De soort trekt
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vooral specialisten op composieten zoals Wormkruidbij (Colletes daviesanus) en Tronkenbij
(Heriades truncorum) aan. Dit werd echter niet bevestigd door de waarnemingen in de tuin.


Grote klit (Arctium lappa) is een tweejarige plant die een nectar- en stuifmeelwaarde van 3
heeft. Zij werd in de zone ‘moestuin’ aangetroffen. Deze plantensoort is vooral interessant
voor dagvlinders, hommels, behangersbijen en metselbijen. In de tuin werden er echter geen
waarnemingen op verricht.



Grote ratelaar (Rhinantus angustifolius) is een eenjarige halfparasiet op grassen die een
nectar- en stuifmeelwaarde van 0 heeft. De soort werd teruggevonden in verschillende
graslandzones. Ze werd er bezocht door Groot dikkopje (Ochlodes sylvanus) en de
langtongige hommelsoorten Akkerhommel (Bombus pascuorum) en Tuinhommel (Bombus
hortorum).



Hemelsleutel (Sedum telephium) is een vaste plant die een nectarwaarde van 3 en een
stuifmeelwaarde van 5 heeft. De soort werd enkel op het dakje van het bijenhuisje en in de
zone ‘voortuin vakken’ waargenomen. Ze werd er bezocht door Honingbijen (Apis mellifera).



Hondsdraf (Glechoma hederacea) is een vaste plant die een nectarwaarde van 3 en een
stuifmeelwaarde van 0 heeft. Ze werd op verschillende plaatsen in de tuin aangetroffen.
Hondsdraf trekt vooral hommelkoninginnen, zandbijen en de Gewone sachembij (Anthophora
plumipes) aan. Zowel deze laatste soort als het Vosje (Andrena fulva) werden effectief
aangetroffen op Hondsdraf in de tuin.



Gele kornoelje (Cornus mas) is een heester die een nectar- en stuifmeelwaarde van 4 heeft.
De soort werd in verschillende zones in de tuin aangetroffen. Het is een zeer vroege bloeier
die vooral voor honingbijen, hommels en vroegvliegende zand- en groefbijen interessant is.
Ze dient dan ook behouden te blijven en zoveel mogelijk tot bloei te komen.



Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) is een heester die een nectar- en
stuifmeelwaarde van 1 heeft. Ze werd in alle houtkanten aangetroffen. De soort is theoretisch
een goede nectar- en stuifmeelbron voor heel wat soorten. Onder andere de Meidoornzandbij
(Andrena carantonica) wordt vaak aangetroffen op deze soort. In de tuin werd slechts één
wespenwaarneming verricht, van de plooivleugelwesp Ancistrocerus nigricornis.



Muskuskaasjeskruid (Malva moschata) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde
van 3 heeft. Ze werd alleen aangetroffen in de zone ‘kalkgrasland’. De soort kan als
alternatieve stuifmeelbron voor de klokjesspecialisten Grote (Chelostoma rapunculi) en Kleine
klokjesbij (Chelostoma campanularum) dienen. Er werden echter geen waarnemingen op
verricht in de tuin



Paarse dovenetel (Lamium purpureum) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde
van 3 heeft. De soort werd op verschillende plaatsen aangetroffen. Ze is vooral in het voorjaar
een belangrijke nectarbron voor hommelkoninginnen. In de tuin werd onder andere de
Akkerhommel (Bombus pascuorum) hierop aangetroffen.



Pinksterbloem (Cardamine pratensis) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde
van 3 heeft. De soort is de waardplant voor de rupsen van het Oranjetipje (Anthocharis

cardamines), een soort die veelvuldig in de tuin waargenomen werd. Pinksterbloem werd
vooral aangetroffen in iets vochtigere grasland naast de takkenwal.


Rode kornoelje (Cornus sanguinea) is een heester die een nectar- en stuifmeelwaarde van 1
heeft. De soort bloeit in de zomermaanden en is vooral interessant voor zand- en groefbijen.



Veldesdoorn (Acer campestre) is een heester die een nectar- en stuifmeelwaarde van 5 heeft.
Hij werd in haagverband in de zone ‘waterzuivering’ aangetroffen. Hier werd de soort echter
veel te kort gesnoeid, waardoor ze niet tot bloei kon komen. De soort bloeit op tweejarig hout.
Het is dus belangrijk om ze hiervoor voldoende ruimte te geven.
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Veldlathyrus (Lathyrus pratensis) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde van 3
heeft. De soort werd vooral aan de vijvertjes aangetroffen. De soort trekt vooral hommels,
behangersbijen en metselbijen aan. Voor de Wikkebij (Andrena lathyri) is deze plant een
belangrijke stuifmeelbron. In de tuin werden echter geen waarnemingen verricht. De soort
dient minstens behouden te worden. Beter nog zou zijn om ze in de graslanden te stimuleren.

Wilgenroosje (Chamerion angustifolium) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde van 5
heeft. De soort staat zowel in de zone ‘voortuintje’ als ‘waterzuiverin’. Ze is hier echter maar met enkele
planten vertegenwoordigt. De soort trekt vooral honingbijen en hommels aan. De Lapse behangersbij
(Andrena lapponica) wordt heel vaak op deze plant aangetroffen en gebruikt ook de bladeren om haar
nestgangen mee te bekleden. De soort werd echter nog niet in de omgeving aangetroffen.
Wilgenroosje is verder ook de waardplant voor de rupsen van Groot avondrood (Deilephila elpenor)
en Walstropijlstaart (Hyles gallii).


Zoete kers (Prunus avium) is een boom die een nectar- en stuifmeelwaarde van 5 heeft. De
soort werd vooral gevonden in de oostelijke houtkant. Waarnemingen van bijen, wespen of
vlinders waren onmogelijk aangezien de bomen te groot waren. De soort trekt honingbijen,
hommels, zandbijen en metselbijen aan.

3.2.4. Aan te planten soorten
Op basis van de aangetroffen vlinders-, bijen-, en wespensoorten; en met de eigenschappen van de
bodem in het achterhoofd; worden in dit hoofdstuk enkele extra plantensoorten aangeraden. Deze zijn
telkens gunstige nectar- en stuifmeelbronnen en zijn tevens aangepast aan de omgeving. Verder gaat
het telkens om inheemse soorten. Zij komen tevens voor in de directe omgeving van de tuin,
voornamelijk in het natuurgebied Raspaillebos. Hierbij dient steeds zoveel mogelijk met inheems en
streekeigen materiaal gewerkt te worden.


Ruig klokje (Campanula trachelium), Kale jonker (Cirsium palustre), Koninginnekruid
(Eupatorium cannabinum), Speenkruid (Ficaria ficaria), Valse salie (Teucrium scorodonia),
Akkerviooltje (Viola arvensis) en Maarts viooltje (Viola odorata)
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3.3. Beheer
De tuin werd in verschillende zones opgedeeld. Zowel de inventarisaties van de aanwezige
plantensoorten als de fauna werd opgesplitst per zone. Een kaart met de verwijzing naar de
verschillende zones is te vinden in bijlage

3.3.1. Akker overkant
De akker aan de overkant van de tuin werd maar eenmalig bezocht, tijdens de uitbundige bloei van
Kruipende boterbloem. Deze akker is eigendom van het INBO en werd later in 2013 gebruikt voor de
kweek van boompjes.
De bloeiende Kruipende boterbloem was niet alleen bepalend voor het bloeiaspect, maar trok ook niet
minder dan 8 bijen- en hommelsoorten aan, waaronder nectardrinkende mannetjes van de
Bremzandbij. Stuifmeelverzamelende vrouwtjes van deze soort werden in de tuin van De Helix
aangetroffen, wat dus wijst op een lokaal gevestigde populatie.
Regelmatig verstoorde zones kunnen, mits hier geen herbiciden gebruikt worden om het ‘onkruid’ te
verwijderen, een belangrijke tijdelijke bron zijn van nectar en stuifmeel.

Bloeiaspect van Kruipende boterbloem in de akker aan de overkant van de tuin op 2/06/2013

3.3.2. Binnentuin
In de binnentuin staat een grote linde op een kortgemaaid gazonnetje. Deze wordt omringd door een
strook met rozenstruiken die begin 2013 allemaal tot op de grond gesnoeid waren. Deze rozenstruiken
staan in een laag steentjes. Aangezien de binnentuin niet tijdens elk terreinbezoek bemonsterd werd,
zijn weinig waarnemingen bekend van dit gedeelte. Zo werd tijdens de bloei van de linde geen bezoek
gebracht.
Verschillende malen werd een koningin van een Franse veldwesp aangetroffen in de binnentuin, wat
doet vermoeden dat deze soort in één van de schuren of gebouwen nestelt. Daarnaast werd een
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mannetje van een Ereprijszandbij aangetroffen, een soort waarvan tijdens dit project (nog) geen
vrouwtjes in de tuin werden aangetroffen.
Om interessanter te zijn voor bloembezoekende vlinders en bijen zou het gazonnetje minder vaak
moeten gemaaid worden zodat meer bloei van paardenbloem en Madeliefje mogelijk is. Verder zou
het interessanter zijn voor bodembewonende soorten mochten de rozenstruiken niet in steentjes
ingebed zijn, maar mocht er voldoende naakte bodem tussen de rozenstruiken aanwezig blijven. Dode
stronkjes van de rozenstruiken kunnen op hun beurt weer nestgelegenheid bieden voor soorten die
nestelen in merghoudende stengels.

Binnentuin op 25/04/2013

3.3.3. Boomgaard
Het boomgaardgedeelte van de tuin bevat vooral appelbomen. Verder wordt het regelmatig gemaaid
en liggen zowel het ‘stalletje’ als het grote bijenhotel in deze zone. Op de appelbomen werden onder
meer Honingbijen, maar ook Roodgatjes en Rosse metselbijen aangetroffen, een indicatie dat ook
deze wilde bijen bestuivers zijn van fruitbomen in de tuin.
In het najaar was afgevallen en rottend fruit een belangrijke suikerbron voor heel wat dagvlinders zoals
de Atalanta, Bont zandoogje en Gehakkelde aurelia. Daarnaast werden verschillende koninginnen van
de Hoornaar en werksters van de Gewone en Duitse wesp op rottend fruit aangetroffen. Continue
ervoor zorgen dat enkele appels op de grond blijven liggen is belangrijk voor deze groepen.
Eventueel kan het grasland onder de boomgaard wat minder intensief gemaaid worden, op een
wandelpad na. Dit kan ervoor zorgen dat meer bloeiende planten aanwezig zullen zijn, wat ten goede
komt van verschillende groepen bloembezoekers.
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Atalanta op afgevallen appel in de boomgaard op 23/09/2013

3.3.4. Droog grasland zone 1
Het droge grasland dat tussen de vijvertjes en het middenpad naar de bijenhal ligt, is zeer bloemrijk
te noemen. Hier werd onder Beemdkroon, Beemdooievaarsbek, Boerenwormkruid, Fluitenkruid,
Gewone berenklauw, Gewoon knoopkruid, Leeuwentand sp., Smeerwortel en Vogelwikke
aangetroffen.
Beemdooievaarsbek trok vooral honingbijen en verschillende hommelsoorten aan. Boerenwormkruid
was dan weer de stuifmeelbron voor onder meer de gespecialiseerde Wormkruid- en Tronkenbij.
Landkaartje en Kleine vos werden dan weer nectardrinkend op Gewone berenklauw aangetroffen. Dé
topper was echter leeuwentand! Op deze plantensoort werden niet minder dan 10 soorten bijen en
hommels aangetroffen. Daarnaast fungeerde de plant ook als nectarbron voor enkele dagvlinders.
Onder meer de op gele composieten gespecialiseerde Paardenbloembij werd op leeuwentand
aangetroffen. Verder werd ook de Biggenkruidgroefbij, die een sterke voorkeur heeft voor gele
composieten op leeuwentand gevonden.
De op Beemdkroon gespecialiseerde Knautiabij (Andrena hattorfiana) werd in de tuin nergens
aangetroffen. Deze soort komt ten westen van Brussel in Vlaanderen recent nergens meer voor
(D’Haeseleer & Vanormelingen, 2013).
De zone kent momenteel een éénmalige, late maaibeurt, wat ten goede komt van alle aanwezige
soorten en ervoor zorgt dat er voldoende nectar en stuifmeel aanwezig is tijdens de vliegtijd van de
meeste bijen en vlinders. Eventueel kan een stuk van de vegetatie in de wintermaanden blijven
overstaan. Dit creëert extra schuilmogelijkheden voor overwinterende insecten.
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Bloeiend Fluitenkruid en Groot streepzaad in het droog grasland zone 1 op 2/06/2013

3.3.5. Droog grasland zone 2
Het droge grasland dat tussen het middenpad naar de bijenhal en de holle weg ligt, is zeer bloemrijk
te noemen. Hier werd onder andere Beemdkroon, Beemdooievaarsbek, Boerenwormkruid, Gewone
berenklauw, Grote kattenstaart, Gewoon knoopkruid, Leeuwentand sp., Scherpe boterbloem,
Smeerwortel en Vogelwikke aangetroffen.
Beemdooievaarsbek trok naast honingbijen en verschillende hommelsoorten ook de zeldzame
Gewone kegelbij aan. Boerenwormkruid was dan weer de stuifmeelbron voor onder meer de
gespecialiseerde Wormkruid- en Tronkenbij. Daarnaast verzamelden ook 2 soorten
plooivleugelwespen nectar op Boerenwormkruid. Op Gewone berenkauw werden twee soorten
wespen aangetroffen terwijl Grote kattenstaart de gespecialiseerde Kattenstaartdikpoot aantrok.
Gewoon knoopkruid trok een mix van hommels en dagvlinders aan, terwijl leeuwentand dagvlinders,
bijen en wespen voorzag van nectar en/of stuifmeel. Tot slot werden een aantal (langtongige)
hommelsoorten op Smeerwortel aangetroffen.
De op Beemdkroon gespecialiseerde Knautiabij (Andrena hattorfiana) werd in de tuin nergens
aangetroffen. Deze soort komt ten westen van Brussel in Vlaanderen recent nergens meer voor
(D’Haeseleer & Vanormelingen, 2013).
In de bosrand aangrenzend aan deze zone werden verschillende planten van de Bosandoorn
teruggevonden. Toch werd de Andoornbij hier (nog) niet aangetroffen.
De holle weg ving vermoedelijk te weinig rechtstreeks zonlicht om als geschikte nestplaats voor wilde
bijen te fungeren.
De zone kent momenteel een éénmalige, late maaibeurt, wat ten goede komt van alle aanwezige
soorten en ervoor zorgt dat er voldoende nectar en stuifmeel aanwezig is tijdens de vliegtijd van de
meeste bijen en vlinders. Eventueel kan een stuk van de vegetatie in de wintermaanden blijven
overstaan. Dit creëert extra schuilmogelijkheden voor overwinterende insecten.
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Beemdooievaarsbek, Beemdkroon en Vogelwikke in het droog grasland zone 2 op 11/07/2013

3.3.6. Droog grasland zone 3
Het droge grasland dat tussen de holle weg en het bosje aan de takkenwal ligt, is iets minder bloemrijk
dan de andere zones droog grasland. Dit heeft waarschijnlijk voor een deel te maken met de
beschaduwing en de iets vochtigere bodem. Toch werden hier nog onder meer Beemdooievaarsbek,
Gewone berenklauw, Grote ratelaar, Gewoon knoopkruid, Scherpe boterbloem en Smeerwortel
aangetroffen.
Beemdooievaarsbek trok vooral honingbijen en verschillende hommelsoorten aan. Grote ratelaar was
goed voor bezoekende Akkerhommels en Grote dikkopjes. Op Gewoon knoopkruid werden dan weer
Kauwende metselbij en de Gewone behangersbij teruggevonden. Tot slot werd de langtongige
Akkerhommel en een Rosse metselbij op Smeerwortel aangetroffen.
Op een enkele Zomereik die op de rand van de zone staat werden niet minder dan 6 verschillende
soorten galwespen aangetroffen.
De zone kent momenteel een éénmalige, late maaibeurt, wat ten goede komt van alle aanwezige
soorten en ervoor zorgt dat er voldoende nectar en stuifmeel aanwezig is tijdens de vliegtijd van de
meeste bijen en vlinders. Eventueel kan een stuk van de vegetatie in de wintermaanden blijven
overstaan. Dit creëert extra schuilmogelijkheden voor overwinterende insecten.
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Zomereik met Ananasgalwesp en Satijnen knoopjesgalwesp in zone ‘droog grasland zone 3’ op
23/09/2013.

3.3.7. Grasland naast takkenwal
Het grasland dat naast de takkenwal ligt, is vrij vochtig en herbergt dus een aantal typische soorten
van iets vochtigere graslanden waaronder Echte koekoeksbloem en Grote ratelaar. Daarnaast zorgen
ook Beemdooievaarsbek, Gewone berenklauw, Gewone rolklaver en Witte klaver voor het bloeiaspect.
Beemdooievaarsbek trok ook hier vooral honingbijen en hommels aan. Op Gewone berenklauw
werden dan weer vooral wespen aangetroffen.
Deze zone heeft momenteel een éénmalige maaibeurt, wat voldoende is voor het behoud van de
kenmerkende plantensoorten. Toch zou het voordelig kunnen zijn om ook hier een zone, best naast
het bosje in het noordoosten als ruigte te beheren en dus een drie- tot vijfjaarlijkse maaibeurt te geven.
Dit creëert extra schuilmogelijkheden voor heel wat ongewervelden tijdens de wintermaanden.

Bijen en vlinders in de educatieve tuinen

121

Grasland naast takkenwal op 2/06/2013

3.3.8. Hakhoutbosje
Het hakhoutbosje bestaat hoofdzakelijk uit Olmen, Essen, elzen, Zomereiken, Hazelaars en Gele
kornoeljes. In de ondergroei zorgden vooral paardenbloemen, Madeliefjes, Witte dovenetel en
Robertskruid voor het bloeiaspect.
Op Paardenbloem werd de gespecialiseerde Paardenbloembij aangetroffen. Verder werden vooral
hommels aangetroffen in deze sterk beschaduwde zone. De stammetjes waren in het voorjaar dé
ontmoetingsplek voor zandbijen. Van heel wat bijensoorten is gekend dat de mannetjes geurvlaggen
afzetten op snel opwarmende oppervlakken waardoor zij de vrouwtjes naar toe lokken. De plekken
waar ze deze geurvlaggen afzetten worden dan ook vaak door snelvliegende mannetjes gecontroleerd
op de aanwezigheid van paarlustige vrouwtjes. Op deze manier werd onder meer de op wilgen
gespecialiseerde Lichte wilgenzandbij waargenomen.
Het hakhoutbosje heeft geen specifiek beheer nodig. Het huidige beheer kan dus best gewoon
voortgezet worden.
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Hakhoutbosje op 25/04/2013

3.3.9. Houtkant oost
In de houtkant aan het oosten van de tuin werden onder meer Eénstijlige meidoorn, Egelantier,
Sporkehout, Gelderse roos, Haagbeuk, Hazelaar, Ratelpopulier, Rode kornoelje, wilg, Sleedoorn,
Veldesdoorn, Wilde liguster, Wilde lijsterbes en Zoete kers aangetroffen. Een gedeelte van deze
plantensoorten werd bemonsterd tijdens de bloeiperiode.
Verschillende zandbijen-, hommel- en dagvlindersoorten werden in deze zone aangetroffen. Op een
niet-bloeiende Rode kornoelje werden verschillende mannetjes Wimperflankzandbij aangetroffen.
Hoogstwaarschijnlijk ging het ook hier om een verzamelplaats waar mannetjes geurvlaggen afgezet
hadden.
Indien deze houtkant op termijn een verjoningskap krijg, dient dit gefaseerd te gebeuren.
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De houtkant in het oosten van de tuin met onder meer bloeiende Zoete kers op 25/04/2013

Dood hout aan de houtkant in het oosten op 25/04/2013
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3.3.10. Houtkant west
In de houtkant aan het westen van de tuin werden onder meer Eénstijlige meidoorn, Egelantier, Es,
Gele kornoelje, Haagbeuk, Rode kornoelje, Sleedoorn, Veldesdoorn en Wilde liguster aangetroffen.
Een gedeelte van deze plantensoorten werd bemonsterd tijdens de bloeiperiode.
Sleedoorn leverde in het voorjaar onder meer foeragerende Roodgatjes op. In het najaar werden, op
aanraden van Carlos D’Haeseleer, ook de Sleedoornstruwelen aan de buitenkant van de houtkant
onder de loupe genomen. Hier werden toen verschillende eitjes van de Sleedoornpage op gevonden.
De soort was uit de omgeving al langer gekend, maar werd nooit eerder in de tuin zelf aangetroffen
(D’Haeseleer C., mondelinge mededeling).
Indien deze houtkant op termijn een verjongingskap krijgt dient dit gefaseerd te gebeuren. Hierbij dient
vooral aandacht besteed te worden aan de Sleedoorns, niet alleen omdat zij in het voorjaar een
belangrijke nectar-en stuifmeelbron zijn, maar ook omdat zij de waardplant van de Sleedoornpage is.
Voor de Sleedoornpage is het tevens belangrijk dat er opvallende bruidsbomen in de omgeving van
de waardplant aanwezig zijn/blijven.

Bloeiende Sleedoorn in de houtkant in het westen van de tuin op 25/04/2013

3.3.11. Houtkant zuid
In de houtkant aan het zuiden van de tuin werden onder meer Eénstijlige meidoorn, Egelantier,
Sporkehout, Gele kornoelje, Gewone vlier, Haagbeuk, Hulst, Peterselievlier, Sleedoorn en braam
aangetroffen.
Verschillende hommelsoorten, maar ook de zeldzame Gewone kegelbij werden aangetroffen op de
bloeiende bramen.
In de rand van de houtkant was tevens Pinksterbloem, de waardplant van het Oranjetipje, terug te
vinden. Daarnaast werden ook Bosandoorn en Knopig helmkruid aangetroffen. Deze eerste plant is
de waardplant van de te verwachten Andoornbij, terwijl de laatste vooral wespen aantrekt.
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Indien deze houtkant op termijn een verjoningskap krijgt dient dit gefaseerd te gebeuren.

De houtkant in het zuiden van de tuin op 2/06/2013

3.3.12. Kalkgrasland
Het kalkgrasland was gedurende alle bezoeken vrij bloemrijk. Onder meer volgende plantensoorten
zorgden voor het bloeiaspect en zijn belangrijke nectar- en/of stuifmeelbronnen: Beemdooievaarsbek,
Gewoon duizendblad, Bont kroonkruid, Geel walstro, Gewone rolklaver, Grote ratelaar, kaasjeskruid,
Gewoon knoopkruid, leeuwentand, Rode klaver, Wilde cichorei en Wilde marjolein.
De typische kalkgraslandfauna bleef afwezig, logisch aangezien er in de wijde omgeving geen
kalkgraslanden voorkomen, maar toch werden heel wat zeldzame en gespecialiseerde soorten in deze
zone aangetroffen.
Gewoon duizendblad kon onder meer de op composieten gespecialiseerde Tronkenbij aantrekken.
Bont kroonkruid trok dan weer de vooral van vlinderbloemigen afhankelijke Grote wolbij en Lathyrusbjj
aan. Op Gewone rolklaver kon de Bremzandbij teruggevonden worden. Ook deze soort is
gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van vlinderbloemigen en werd tevens op Rode klaver
teruggevonden. Leeuwentand trok dan weer de van composieten afhankelijke Paardenbloembij aan.
Tot slot kon Wilde cichorei niet alleen heel wat hommelsoorten plezieren, maar werd hier ook de
Tronkenbij gevonden.
Verder werd in deze zone de Kleine harsbij teruggevonden. Deze soort verzamelt vooral stuifmeel van
de Gewone rolklaver en komt vaak voor op overgangen tussen bos en heideterreinen of graslanden.
De soort gebruikt hars om haar vrijhangende nesten mee te maken, die ze echter op een beschutte
plaats omhoog hangt en tevens camoufleert.
De zone kent momenteel een éénmalige, late maaibeurt, wat ten goede komt van alle aanwezige
soorten en ervoor zorgt dat er voldoende nectar en stuifmeel aanwezig is tijdens de vliegtijd van de
meeste bijen en vlinders. Eventueel kan een stuk van de vegetatie in de wintermaanden blijven
overstaan. Dit creëert extra schuilmogelijkheden voor overwinterende insecten.
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Kalkgrasland in bloei op 11/07/2013

3.3.13. Moeraszone
In de moeraszone achterin de tuin worden nauwelijks groepen toegelaten. Hierdoor is het een rustpunt
in de tuin waar niet alleen waterorganismen tot rust kunnen komen, maar waar ook een uitgebreide
vegetatie tot bloei kan komen.
Onder andere Grote kattenstaart en Watermunt zijn bloeiaspectbepalend en trokken heel wat bijen,
hommels en vlinders aan. Op de Grote kattenstaart kon onder andere de gespecialiseerde
Kattenstaartdikpoot teruggevonden worden.
Daarnaast is open water altijd belangrijk voor de aanwezige kolonies van Honingbijen. De werksters
komen massaal van het water drinken om zo de temperatuur in hun kast naar beneden te halen.
Deze zone dient als een ruigte beheerd te worden wat inhoudt dat ze een gefaseerde drie-tot
vijfjaarlijkse maaibeurt nodig heeft.
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Moeraszone op 2/06/2013

3.3.14. Moestuin
In de moestuin, tussen het hakhoutbosje en de moeraszone, werden enkele hommels en vlinders op
paardenbloem aangetroffen.
Deze zone heeft geen specifiek beheer nodig, maar het is wel wenselijk om de bloei van paardenbloem
niet tegen de gaan en deze planten niet met opzet te verwijderen.

3.3.15. Plantage INBO
Vooral in het voorjaar was de plantage van het INBO, net naast de tuin van De Helix interessant
aangezien er dan een uitbundige bloei van paardenbloem optrad. Daarnaast zorgden ook Kleine
veldkers, Paarse dovenetel en Madeliefje voor het nodige nectar- en stuifmeelaanbod.
Op paardenbloem werden niet minder dan 8 bijen en 2 vlindersoorten aangetroffen, waaronder de op
composieten gespecialiseerde Paardenbloembij.
Gebruik van pesticiden in deze zone zal ongetwijfeld ook een schadelijk effect hebben op de bijen,
wespen en vlinders in de tuin van De Helix, alsook op tal van andere ongewervelden. Het dient dus
ten allen tijde vermeden te worden.
Voor het behoud van paardenbloem en Kleine veldkers dient kleinschalige verstoring en een
voedselrijk grasland aanwezig te zijn.
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Paardenbloem in de plantage van het INBO op 25/04/2013

3.3.16. Plantenvakken 1
Het eerste plantenvak aan de ingang van de tuin kent een gevarieerde plantengroei met onder meer
Bosaardbij, Zevenblad, Robertskruid, Gewone agrimonie, Koningskaars/Stalkaars en Kleine
maagdenpalm.
Op Kleine maagdenpalm werd de Gewone sachembij, een van de vroegstvliegende bijensoorten,
foeragerend voor nectar aangetroffen. De Hulststruik werd door mannetjes van het Roodgatje gebruikt
als rendez-vousplaats. De toorts (Koningskaars/Stalkaars) levert naast plantenharen voor de nesten
van de Grote wolbij ook eventuele geschikte nestplaatsen voor bijen en wespen wanneer ze ook in de
winter kan blijven staan. Deze soort heeft immers verhoutende holle stengels.
De zone kan behouden worden. De focus zou echter gelegd moeten worden op voorjaarsbloei met
Bosandoorn en Kleine maagdenpalm als belangrijkste soorten.
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Plantenvak 1 op 25/04/2013

3.3.17. Plantenvakken 2
Ook het tweede plantenvak aan de ingang van de tuin kent een gevarieerde plantengroei met onder
meer Bosaardbij, Zevenblad, Lavendel, Gewone agrimonie, Vingerhoedskruid, kers en Klimop.
Dit bont allegaartje leverde nauwelijks waarnemingen op. Slechts 1 Roodgatje werd waargenomen.
Ook de gespecialiseerde Klimopbij werd niet in deze zone aangetroffen.
De zone zou beter volledig als kruidentuintje ingericht worden. Houtsnippers op de bodem zouden ten
allen tijde moeten vermeden worden.
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Plantenvak 2 op 11/07/2013

3.3.18. Plantenvakken 3
Het derde plantenvak leverde opnieuw een allegaartje aan plantensoorten op met Bieslook, Gewone
agrimonie, Groot heksenkruid, kamperfoelie, Lievevrouwbedstro en Venkel.
Op het gros van de plantensoorten werd geen enkele waarneming verricht.
Onder andere Gehakkelde aurelia, Bont zandoogje en Kolibrievlinder werden op de kamperfoeliestruik
aangetroffen. Deze plant dient zeker behouden te worden.
De zone zou beter volledig als kruidentuintje ingericht worden. Houtsnippers op de bodem zouden ten
allen tijde moeten vermeden worden.
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Plantenvak 3 op 2/06/2013

3.3.19. Plantenvakken 4
In het vierde plantenvak vinden we vooral Cotoneasters, maar ook Echte heemst, appelaar, Ezelsoren,
Gewone agrimonie en Hemelsleutel terug.
Alleen op de appelaar en Cotoneaster werden waarnemingen verricht. Ezelsoren levert naast
plantenharen voor de nesten van de Grote wolbij ook nectar en stuifmeel voor onder andere de
Andoornbij. Toch werden beide soorten hier niet op aangetroffen.
De zone zou beter volledig als kruidentuintje ingericht worden. Houtsnippers op de bodem zouden ten
allen tijde moeten vermeden worden.
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Plantenvak 4 op 25/04/2013

3.3.20. Plantenvakken 5
In plantenvak 5 vonden we onder meer rozenstruiken, Gele kornoelje, Beemdooievaarsbek, een
notelaar en verschillende Geraniums.
Er werden geen waarnemingen in deze zone verricht. Ook deze zone zou beter op een meer
natuurlijke wijze ingevuld worden ofwel als kruidentuin ingericht worden.
De houtsnippers op de bodem zijn nefast voor bodembewonende bijen- en wespensoorten.
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Plantenvak 5 op 2/06/2013

3.3.21. Plantenvakken 6
In plantenvak 6, net links van de voordeur van de hoeve, werd opnieuw een sterke mix aan
plantensoorten aangetroffen met onder andere Bergcentaurie, Gewone agrimonie, toorts,
paardenbloem, Sint-Janskruid, Wilde cichorei en Wilde marjolein.
Alleen op Bergcentaurie is bloembezoek vastgesteld. Toch zijn alle aanwezige soorten zeker goede
nectar- en/of stuifmeelplanten.
De toorts (Koningskaars/Stalkaars) levert naast plantenharen voor de nesten van de Grote wolbij ook
eventuele geschikte nestplaatsen voor bijen en wespen wanneer ze ook in de winter kan blijven staan.
Deze soort heeft immers verhoutende holle stengels.
Deze zone kan in zijn geheel behouden worden.
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Plantenvak 6 op 11/07/2013

3.3.22. Plantenvakken 7
In plantenvak 7, net rechts van de voordeur van de hoeve, werd opnieuw een sterke mix aan
plantensoorten aangetroffen met onder andere Wilde akelei, Bergcentaurie, Rotsooievaarsbek, Echte
heemst, Gewoon knoopkruid, Gewone agrimonie, Moerbei, paardenbloem, toorts, Vrouwenmantel,
Wilde cichorei en Wilde marjolein.
Bloembezoek werd onder andere vastgesteld op Rotsooievaarsbek en Wilde marjolein, het ging bijna
altijd over hommels.
De toorts (Koningskaars/Stalkaars) levert naast plantenharen voor de nesten van de Grote wolbij ook
eventuele geschikte nestplaatsen voor bijen en wespen wanneer ze ook in de winter kan blijven staan.
Deze soort heeft immers verhoutende holle stengels.
Deze zone kan in zijn geheel behouden worden.
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Plantenvak 7 op 2/06/2013

3.3.23. Stalletje
In het stalletje werden verschillende wespensoorten aangetroffen, waaronder de koninginnen van de
Franse veldwesp en de Duitse wesp. Vermoedelijk nestelden deze in de directe omgeving van het
stalletje of in het stalletje zelf.

Stalletje op 25/04/2013
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3.3.24. Struweel naast bijenhal
In het struweel naast de bijenhal werden onder meer Eénstijlige meidoorn, Rode kornoelje, Sleedoorn
en Sporkehout aangetroffen. Vooral deze laatste twee bleken belangrijke nectar- en
stuifmeelleveranciers te zijn. Op Sleedoorn werden 6 bijen- en 3 vlindersoorten aangetroffen.
Sporkehout was dan weer goed voor 5 wespen- en 3 bijensoorten, waaronder de zeldzame
plooivleugelwesp Cerceris quadricincta.
Dit struweel dient zoveel mogelijk behouden te worden. Wanneer verjongingskap nodig is dient deze
gefaseerd te gebeuren.

Bloeiende Sleedoorn in het struweel naast de bijenhal op 25/04/2013

3.3.25. Takkenwal
Aan de takkenwal in de tuin werd onder meer Oranjetipje teruggevonden. De plooivleugelwesp
Ancistrocerus nigricornis werd nestzoekend aan de takkenwal aangetroffen.
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De takkenwal op 25/04/2013

3.3.26. Tegenover moestuin
Tegenover de moestuin staan enkele ribesstruiken, Wilde ligusters en Hydrangea’s. Hierop werd
slechts 1 waarneming verricht, namelijk een koningin van een Middelste wesp. Ribesstruiken zijn
nochtans ook belangrijke stuifmeelleveranciers van het Vosje, die hier dus nog te verwachten is.
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Ribesstruiken tegenover de moestuin op 25/04/2013

3.3.27. Vijvertjes
Aan de oevers van de vijvertjes zijn verschillende bloeiende plantensoorten terug te vinden zoals Echt
knoopkruid, Smeerwortel, Gewone rolklaver en Veldlathyrus. Enkel op de eerste twee plantensoorten
werden waarnemingen verricht.
Deze vijvertjes worden vaak door (school)groepen bezocht voor educatieve doeleinden. Daarom werd
in de zomer de volledige vegetatie langs de randen van de vijvertjes weggemaaid. Beter zou zijn om
deze maaibeurt gefaseerd door te voeren.
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Vijvertjes op 2/06/2013

3.3.28. Voortuin achteraan
In de voortuin achteraan de hoeve stond een allegaartje aan aangeplante en wilde planten door elkaar.
Aspectbepalend voor de bloei waren onder meer framboos, Robertskruid, Kruipende boterbloem, en
Paarse en Witte dovenetel. Op framboos werden verschillende hommel- en wespensoorten
aangetroffen. Daarnaast was ook de op gele composieten gespecialiseerde Paardenbloembij
aanwezig in deze zone.
Deze zone is licht beschaduwd, maar kan op die manier misschien als schuilplaats bij te warm weer
optreden. De frambozenstruiken groeien hier goed en trekken de nodige bestuivers aan. Deze zone
kan dus eigenlijk gewoon verder beheerd worden zoals nu al gebeurt.
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Voortuin achteraan op 2/06/2013

3.3.29. Wandelpaden
Op enkele strak gemaaide wandelpaden ontstond een lage vegetatie van Madeliefje, Witte klaver en
Gewoon biggenkruid. Dit trok op zijn beurt dan weer verschillende bijensoorten aan. Er werd zelfs
bloembezoek van Honingbijen op Madeliefjes vastgesteld!
Sommige paden in de tuin zullen sowieso regelmatig gemaaid moeten worden voor de bereikbaarheid.
Bovengenoemde plantensoorten kunnen hier perfect mee om.
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Het middenpad van de waterzuivering naar de bijenhal met bloeiende Madeliefjes op 2/06/2013

3.3.30. Waterzuivering
De zone met de waterzuivering bestaat vooral uit niet-bloeiende planten. De rietveldjes worden
omzoomd door een strak geschoren Veldesdoornhaag. Dit is nochtans een belangrijke nectar- en
stuifmeelleverancier. Wanneer de haag minder strak zou geschoren worden zou ze wellicht tot bloei
kunnen komen en een belangrijke bijkomende voedselbron zijn voor heel wat bloembezoekers.
Twee planten Grote kattenstaart waren aanwezig in de zone. Bij een uitbreiding van dit aantal planten
zal ook hier wellicht de gespecialiseerde Kattenstaartdikpoot voorkomen.
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Waterzuivering op 2/06/2013

3.3.31. Inzaai bloemenmengsels
Bloemenmengsels voor bijen en dagvlinders zijn de afgelopen jaren razend populair. Vaak worden
hiervoor zaadmengsels met een mix van éénjarigen gebruikt. De herkomst van de zaden is vrij moeilijk
te achterhalen, maar vaak worden zaden uit Oost-Europa gebruikt, waar deze goedkoper kunnen
geteeld worden. Veel van de gebruikte éénjarigen zijn daarnaast ook nog eens uitheems. Veel wilde
bijensoorten zijn eerder afhankelijk van specifieke inheemse plantensoorten (oligolectische soorten)
en hierdoor schieten de klassieke bloemenmengsels vaak tekort om van echt belang te zijn voor wilde
bijen.
Om het gebruik van bloemenmengsels toch een beetje te stroomlijnen worden hieronder enkele
principes uit het afwegingskader rond bloemenmengsels van Natuurpunt weergegeven:
Afwegingskader bloemenmengsels
a. Niet inzaaien in permanente vegetaties (wegbermen, graslanden, …)
Natuurlijke vegetaties herbergen de meest geschikte bloemen en waardplanten voor insecten
indien ze goed beheerd worden. Inzaaien met een bloemenmengsel vormt hier geen
meerwaarde.
b. Indien potentie voor natuurlijke ontwikkeling, die benutten door vegetatie spontaan te laten
opkomen (bv. meerjarige akkerranden op voedselarme bodems naast een soortenrijke
wegberm) of hier naartoe werken (bv. maaien en afvoeren zonder bemesten leidt op een
aantal jaar tot meer bloemrijke vegetaties). In situaties waar de lokale diversiteit of zaadbank
sterk is uitgeput maar de bodemcondities wel geschikt zijn gemaakt, is het opbrengen van
maaisel van bloemrijke naburige percelen een manier om de successie te versnellen.
c.

In situaties waar men tijdelijk het nectaraanbod wil verhogen (bv. stroken in akkers) of op
plaatsen met een heel voedselrijke bodem en geen kansen op herstel van natuurlijke
voedselarme vegetatie of natuurlijke ruigte, is inzaaien een optie. Bij tijdelijke situaties wordt
best het totale nectar- en stuifmeelaanbod in de omgeving in het oog gehouden. Tijdelijke
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bloemenranden moeten dus in de omgeving aanwezig blijven, maar hoeven niet elk jaar op
dezelfde locatie te liggen.
d. Indien bloemenmengsels ingezaaid worden, volg je best volgende principes
7) Gebruik soorten die naast mooi ook nuttig zijn voor insecten, vermijd cultivars en dubbele
bloemen aangezien zij meestal steriel zijn.
8) Kies voor inheemse soorten OF voor duidelijke cultuurgewassen(hier moeten we nog
duidelijk maken waarom we zouden kiezen voor die duidelijke cultuurgewassen)
9) Gebruik geen soorten die in het wild kunnen gaan woekeren en zeker geen invasieve
exoten.
10) Indien inheemse soorten worden gebruikt, gebruik dan geen zaadmengsels van
onduidelijke herkomst en geen variëteiten van inheemse soorten maar werk met wilde
zaden uit de omgeving of met streekeigen zaaigoed van een ‘erkende’ kweker.
11) Gebruik geen inheemse zeldzame soorten zoals Beemdkroon, Blauwe knoop, … De kans
dat een zaadleverancier inheems materiaal kan leveren is enerzijds klein, anderzijds zijn
de natuurlijke populaties zo klein dat moedwillig zaadoogsten deze populaties kan
verzwakken. (uitzondering kan zijn graan-adventieven zoals Bolderik)
12) Probeer zoveel mogelijk voor een mix van 1-, 2- en meerjarigen te gaan, dit verhoogt de
duurzaamheid van de inzaai.
Belangrijkste plantenfamilies voor wilde bijen
Volgende inheemse plantenfamilies, -genera, en –soorten zijn van groot belang voor wilde bijen:
Composietenfamilie (Asteraceae), Vlinderbloemigen (Fabaceae), Kruisbloemigen (Brassicaceae),
Lipbloemigen (Lamiaceae), Klokjes (Campanula) en Slangenkruid (Echium).
Voor de 4 grote hierboven vernoemde plantenfamilies zijn volgende genera van groot belang:
Composietenfamilie: Centaurie (Centaurea), Vederdistels (Cirsium), Distel (Carduus), Havikskruid
(Hieracium), Leeuwentand (Leontodon), Bitterkruid (Picris), Cichorei (Cichorium), Streepzaad
(Crepis), Biggenkruid (Hypochoeris), Alant (Inula), Kruiskruid (Senecio), Kamille (Anthemis),
Boerenwormkruid (Tanacetum), Duizendblad (Achillea) en Paardenbloem (Taraxacum)
Vlinderbloemigen: (Lotus), Klaver (Trifolium), Rupsklaver (Medicago), Esparcette (Onobrychis),
Paardenhoefklaver (Hippocrepis), Wikke (Vicia), Lathyrus (Lathyrus) en Honingklaver (Melilotus).
Kruisbloemigen: Kool (Brassica), Mosterd (Sinapis), Raket (Sisymbrium), Steenraket (Erysimum),
Radijs (Rhapanus) en Barbarakruid (Barbarea)
Lipbloemigen: Andoorn (Stachys), Salie (Salvia), Ballote (Ballota), Gamander (Teucrium), Zenegroen
(Ajuga), Dovenetel (Lamium) en Hondsdraf (Glechoma).

3.3.32. Invloed pesticiden op bijen
Pesticidengebruik is schadelijk voor insecten in het algemeen en voor bijen in het bijzonder. Daarom
wordt het gebruik ervan ten stelligste afgeraden in de tuinen, ten zeerste daar zij als educatieve
voorbeeldprojecten dienen.
Recent onderzoek wees uit dat vooral de nieuwste generatie pesticiden van de familie van de
neonicotenoïden zeer schadelijk is. Neonicotenoïden worden vaak gebruikt bij de behandeling van
plantenzaden. De plant is hierdoor van binnenuit beschermd tegen vraat. Het grootste nadeel is dat
die giftige bestanddelen ook in nectar en stuifmeel terechtkomen, waardoor ze opgenomen worden
door bijen en andere insecten. Deze stoffen worden niet alleen in de landbouw gebruikt, maar komen
ook voor in veelgebruikte producten die in de kleinschalige groententeelt of ter bestrijding van plagen
in tuinen gebruikt worden. Imidacloprid is in België het meest gebruikte neonicotenoïde in particuliere
tuinen. Het is onder andere bekend onder de merknamen Gaucho en Confidor (D’Haeseleer & Nys,
2012).
Vooral persistente stoffen, die een lange afbraaktijd kennen en ook gemakkelijk opgenomen worden
in het grondwater, kunnen op lange termijn schade toebrengen aan de bijenfauna van de tuin en de
omgeving. Via het grondwater kunnen deze stoffen immers ook andere plantensoorten beïnvloeden.
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Veel van de ‘onkruiden’ die bestreden worden met behulp van herbiciden zijn eigenlijk heel goede
waardplanten voor bijen en vlinders. Denk bijvoorbeeld aan Gewone paardenbloem (Taraxacum
officinalis), diverse klaversoorten (Trifolium), boterbloemen (Ranunculus), Akkerdistel (Cirsium
arvense), Zevenblad (Aegopodium podagraria), Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata) en
Gewone brunel (Prunella vulgaris), waarvan er een aantal specifiek besproken worden als goede
nectar-of stuifmeelplanten voor de tuin.
Pesticiden worden vaak gebruik in de strijd tegen onkruiden op verhardingen. Deze verhardingen zijn
echter enkel nuttig wanneer ze voldoende betreden worden. Anders zijn grasdallen of grasstroken een
goed en gemakkelijk beheerbaar alternatief. Verhardingen kunnen vrij van ongewenste (on)kruiden
gehouden worden door stomen, borstelen, branden of bestrijden met heet water. In borders en
grasperken zijn er pesticidenvrije alternatieven: wieden, afsteken, plaggen en maaien. Enkele
bijensoorten, waaronder de Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes), Gewone franjegroefbij (Lasioglossum
sexstrigatum) en de Witbaardzandbij (Andrena barbilabris) maken hun nesten graag tussen de
stoeptegels van opritten, wandelpaden en trottoirs. Zij profiteren van het feit dat deze tegels vaak door
een dikke laag zand gestabiliseerd worden en maken hierin hun nestgangen. Zij ondervinden dus
rechtstreekse hinder van besproeien van verhardingen met pesticiden.
Verder is het ook mogelijk om borders, randen van gazons en moestuinen te begroeien met
bodembekkende planten. Zo kunnen hier geen ongewenste onrkuiden groeien. Geschikte
bodembedekkers voor open plekken zijn onder andere Gewone brunel (Prunella vulgaris), Kruipende
boterbloem (Ranunculus repens), Bosaardbei (Fragaria vesca), Kruipend zenegroen (Ajuga reptans),
Hondsdraf (Glechoma hederacea), Speenkruid (Ranunculus ficaria), Kleine maagdenpalm (Vinca
minor),… (D’Haeseleer et al., 2014)
Meer info over alternatieven voor pesticidengebruik is te vinden op: www.zonderisgezonder.be
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3.4. Groot bijenhotel
Het grote ‘bijenhotel’ van De Helix staat in de boomgaard, in het zuiden van de tuin. Het hotel is vrij
groot en heeft 4 wanden, waarvan er echter slechts 2 door wilde bijen en wespen bewoonbaar zijn.
Het bijenhotel werd pas in het voorjaar van 2013 geplaatst. Volgende soorten werden tijdens het
onderzoek aan of in het ‘bijenhotel’ waargenomen: Tronkenbij, Tuinbladsnijder, Distelbehangersbij,
Rosse metselbij, Gehoornde metselbij; de goudwespen Chrysis fulgida en Trichrysis cyanea; de
graafwespen Ectemnius continuus en Ectemnius lapidarius; de plooivleugelwesp Ancistrocerus
nigricornis en de op metselbijen parasiterende vlieg Cacoxenus indagator.
Het bijenhotel staat perfect georiënteerd en verder vrij beschut tegen wind, wat ervoor zorgt dat heel
wat soorten hun weg naar het hotel reeds gevonden hebben.
Ondanks dit ‘succes’ dient toch nog rekening gehouden te worden met een aantal zaken. Deze staan
hieronder per onderdeel en zijde opgelijst.

3.4.1. Zuidgerichte wand
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3.4.1.1. Onderaan




Onderaan ligt een stapel dakpannen die deels over elkaar heen liggen. Deze hebben geen
boorgaten en zijn dus van weinig belang voor wilde bijen. Mogelijk kunnen zijn wel optreden
als schuilplaats voor andere ongewervelden.
De bussel riet die onderaan ligt is vrij goed gesneden, maar ligt grotendeels buiten het
bijenhotel. De bussel zou beter stevig aan elkaar gebonden worden. Verder is het ook
belangrijk dat deze voldoende beschut ligt en dus niet uit het bijenhotel uitsteekt.
Ook de bussel bamboestengels dient stevig vastgebonden en beschut opgesteld te worden.
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3.4.1.2. Midden





In het middengedeelte bevinden zich vooral geboorde houten balken. Een deel hiervan heeft
vrij raflige gaten, maar er zitten verder ook een aantal goede en glad geboorde houtbalken in.
Een aantal goed geboorde houtblokken liggen net achter de staande steunbalken waardoor
geen vrij aanvliegroute beschikbaar is.
De Ytongblokken hebben nog geen boorgaten. Dit materiaal is sowieso niet geschikt doordat
het té waterdoorlatend is.
Verder ligt er een bussel stro die van weinig nu tis voor de huisvesting van wilde bijen, maar
mogelijk wel een goeie schuilplaats biedt voor oorwormen, lieveheersbeestjes en andere
kevers.
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3.4.2. Bovenaan


Ook bovenaan liggen vooral houten balken. In een deel van deze balken werden gaten
geboord, een aantal andere balken hebben (nog) geen boorgaten. Enkele bijensoorten
knagen wel degelijk hun eigen nestgangen uit in ongeboorde houtblokken, maar dit materiaal
moet dan al in een zekere mate vermolmd zijn. Best wordt hiervoor ook een langzaam rottende
houtsoort gebruikt. In een aantal andere, wel geboorde balken zijn krimpscheuren te zien.
Wanneer deze scheuren door een nestgang heen lopen zal dit voor inlopend vocht zorgen,
wat nefast is voor de overleving van de larven. Een aantal nestgangen zijn wat rafelig geboord
en dit is ongunstig voor de bijen.
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3.4.3. Noordgerichte wand
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3.4.3.1. Onderaan


Voor dit onderdeel gelden dezelfde opmerkingen als voor het onderstede deel van de
zuidgerichte wand.
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3.4.3.2. Midden






In het middengedeelte liggen enkele snelbouwstenen met te grote en ruwe gaten (eerder
vierkantig zelfs), de achterkant van deze snelbouwstenen is open. Dit zijn absoluut ongunstige
nestplaatsen voor wilde bijen. Mogelijk bieden zij wel een schuilplaats voor andere
ongewervelden.
Er liggen heel wat ongeboorde houtbalken. Deze zijn echter momenteel (nog) ongeschikt om
te gebruiken door wilde bijen. Sommige soorten zijn in staat zelf nestgangen uit te knagen,
maar daarvoor dient het hout voldoende vermolmd te zijn. Deze houtblokken worden dus best
geboord.
Verder ligt er een bussel stro die van weinig nu tis voor de huisvesting van wilde bijen, maar
mogelijk wel een goeie schuilplaats biedt voor oorwormen, lieveheersbeestjes en andere
kevers.
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3.4.3.3. Bovenaan



Bovenaan ligt een stapel dennenappels. Deze zijn van geen belang voor wilde bien, maar
kunnen mogelijk een geschikte schuilplaats vormen voor lieveheersbeestjes en andere
ongewervelden.
Er liggen heel wat ongeboorde houtbalken. Deze zijn echter momenteel (nog) ongeschikt om
te gebruiken door wilde bijen. Sommige soorten zijn in staat zelf nestgangen uit te knagen,
maar daarvoor dient het hout voldoende vermolmd te zijn. Deze houtblokken worden dus best
geboord.
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3.5. Oriëntatie groot bijenhotel
Het bijenhotel in De Helix is goed noord-zuid georiënteerd. Het vangt vrij veel zon op doordat het een
open positie heeft. Verder is het deels beschut voor wind door de houtkanten in het zuiden en het
westen van de tuin.

3.6. Zuidwand schuurtje – rechtse bijenhotelletje





Het ‘bijenhotelletje’ dat op de zuidwand van het schuurtje in de boomgaard rechts hangt
bestaat uit een combinatie van nestgangen voor wilde bijen en een schuilplaats voor vlinders.
De nestgangen hebben een diameter tussen ± 5 en 8 mm. Het hout is echter te zacht en
hierdoor zijn de nestgangen rafelig geboord.
Verder zorgen ook langsscheuren in het hout zorgen voor inlopend water. Tijdens het
onderzoek werden geen bewoners aangetroffen.
Ook de schuilplaats voor vlinders leverde geen resultaten op gedurende dit onderzoek.
Mogelijk zijn de openingen tussen de verschillende houten plankjes te groot of dient er wat
extra materiaal ingebracht te worden (hooi, houtsnippers, …) waarin de vlinders zich kunnen
verschuilen. Dit type schuilplaatsen wordt vooral in de wintermaanden gebruikt door als adult
overwinterende dagvlinders.
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3.7. Zuidwand schuurtje – linkse bijenhotelletje






Het ‘bijenhotelletje’ dat op de zuidwand van het schuurtje in de boomgaard liniks hangt bestaat
eveneens uit een combinatie van nestgangen voor wilde bijen en een schuilplaats voor
vlinders.
In dit bijenhotelletje werden tijdens het onderzoek volgende soorten waargenomen:
Tronkenbij, metselbij sp., Gewone tubebij; de Kleine knotswesp; de plooivleugelwesp
Ancistrocerus nigricornis; de Franse veldwesp en de Muurrouwzwever, die parasiteert op
metselbijen.
De nestgangen hebben een diameter tussen ± 3 en 8 mm. Het hout is vrij hard en de
nestgangen zijn glad geboord.
De schuilplaats voor vlinders leverde geen resultaten op voor vlinders gedurende dit
onderzoek. Mogelijk zijn de openingen tussen de verschillende houten plankjes te groot of
dient er wat extra materiaal ingebracht te worden (hooi, houtsnippers, …) waarin de vlinders
zich kunnen verschuilen. Dit type schuilplaatsen wordt vooral in de wintermaanden gebruikt
door als adult overwinterende dagvlinders.
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Verschillende nestgangen werden bewoond door Tronkenbijen (Heriades truncorum). Deze
soort maakt een afsluitprop met hars en kleine steentjes.



Op bovenstaande foto zijn onder meer een schuilend vrouwtje Tronkenbij (zwart diertje in
gang midden foto) en een pop van een uitgeslopen Muurrouwzwever (links van Tronkenbij) te
zien.
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Tijdens het bezoek op 11/07/2013 werd een verlaten nest van een Franse veldwesp
(Polistes dominula) in de vlinderschuilplaats aangetroffen, inclusief een dode werkster.

3.8. Westrand schuurtje – zuidgericht bijenhotelletje


Aan de westelijke zijde van het schuurtje in de boomgaard hangen tevens twee
bijenhotelletjes. Het zuidgerichte bijenhotelletje bestaat uit glazen buisjes. Deze ‘ademen’ niet
en hierdoor is er, vooral bij de buisjes met een kleinere diameter, vaak een probleem met
schimmelvorming. Dit hotelletje heeft echter een belangrijke educatieve waarde, aangezien
de verschillende stadia van eileg tot verpopping kunnen gevolgd worden. Daarom wordt
aangeraden dit hotelletje toch te behouden, maar verder voor voldoende duurzame en
geschikte nestplaatsen te zorgen. Af en toe dienen de glazen buisjes vervangen te worden.
Door inkrimping van het hout komen de glazen buisjes snel los en tijdens
demonstratiemomenten vliegen ze dan in het rond. Verder dienen de buisjes best achteraan
dichtgemaakt te worden, zodat er een hoger isolerend effect optreedt.
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De buisjes met de bruine verkleuring worden (of werden) bewoond door Tronkenbijen. De
verkleuring is typerend voor ‘verbrande’ hars en ‘gesmolten’ stuifmeel. Deze nesten zijn
onherroepelijk verloren. Boven- en achteraan zijn nestgangen te zien waarin succesvolle
nesten van de Gehoornde of Rosse metselbij te zien zijn.
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3.9. Westrand schuurtje – westgericht bijenhotelletje


Aan de westelijke zijde van het schuurtje in de boomgaard hangen tevens twee
bijenhotelletjes. Het westgercihte bijenhotelletje bestaat uit twee geboorde houtblokjes en
enkele riet- en bamboestengels. In dit bijenhotelletje werden succesvolle nesten van
Tronkenbijen (Heriades truncorum) waargenomen

3.10. Bijenhotelletje aan bijenhal





Aan de voorzijde van de bijenhal bevindt zich een bijenhotelletje in de vorm van een vliegende
bij. Hierin zijn gaten met verschillende diameters geboord. De gaten werden volledig doorheen
het houtblok geboord, wat ervoor zorgt dat er wind doorheen de nestgangen waait. Beter is
het om een nestgang niet volledig door te boren.
Het bijenhotelletje hangt aan een touwtje omhoog waardoor het gemakkelijk wiebelt en ook
omgekeerd kan gehangen worden. Hierdoor weten de ontwikkelende larven niet meer waar
de voorzijde van het nest zich bevindt.
Aan de hand van de afsluitprop van de nestcellen kunnen we vaststellen dat er (Rosse of
Gehoornde) metselbijen en Tronkenbijen in het bijenhotelletje genesteld hebben in 2012. In
2013 werden geen actieve dieren aangetroffen.
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3.11. Houtkant west - vlinderhuisje


De schuilplaats voor vlinders leverde geen resultaten op voor vlinders gedurende dit
onderzoek. Mogelijk zijn de openingen tussen de verschillende houten plankjes te groot of
dient er wat extra materiaal ingebracht te worden (hooi, houtsnippers, …) waarin de vlinders
zich kunnen verschuilen. Dit type schuilplaatsen wordt vooral in de wintermaanden gebruikt
door als adult overwinterende dagvlinders.

3.12. Aanpassingen bijenhotels
3.12.1. Houtblokken


Boor gaten met een diameter tussen 3 en 10 mm. Een combinatie van verschillende diameters
zorgt voor meer soorten. Probeer ervoor te zorgen dat de gangetjes zo glad mogelijk zijn en
dat er geen rafelige binnenkant te zien is. Gekliefd hout vertoont minder krimpscheuren bij het
drogen dan volledige ronde stammetjes.



Wanneer het hout te zacht is ontstaan rafelige gangetjes, die de vleugels van de bijen sterk
beschadigen. Gebruik dus zoveel mogelijk hardhout zoals eik, es of beuk. Hout dat
onvoldoende droog is zal tijdens het drogen gemakkelijk scheuren. Wanneer een scheur door
een nestgang loopt kunnen schimmels en parasieten zo gemakkelijk naar binnen dringen.
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Probeer zoveel mogelijk in overlangs hout te boren. Dit verlaagt de kans op scheuren
aanzienlijk. Men mag met andere woorden de jaarringen van de stammetjes of balken niet
zien.

3.12.2. Holle stengels:
Momenteel wordt vooral gebruik gemaakt van bamboe en rietstengels.


Zorg er steeds voor dat één van de zijden van de stengels afgesloten blijft, dus knip steeds
net achter de knoop en zorg dat de stengelwanden niet scheuren. Verder kunnen holle
stengels van gewone kaardebol, maar ook toortsen, wilde peen, venkel, berenklauw,
brandnetels en fluitenkruid gebruikt worden. Zo creëer je verschillende diameters en lok je dus
ook verschillende soorten. Stengels met een diameter die groter is dan 12 mm zijn weinig
zinvol en zullen niet gebruikt worden door wilde bijen.



Bamboestengels kunnen onder andere in doe-het-zelf-zaken aangeschaft worden en dienen
in stukken gezaagd te worden. Hiervoor wordt best gewerkt met een ijzerzaagje. Kniptangen
zorgen ervoor dat de stengels geplet worden en dat er scheuren in de zijwanden van de
stengels ontstaan waarlangs vocht en parasieten kunnen binnendringen. Zij worden afgeknipt
net achter een knoop. Voorzie een nestgang tussen 8 en 20 cm.



Deze stengels kunnen in de gaten in geperforeerde bakstenen gestopt worden of
samengebundeld in een stukje regenpijp (PVC) of in een leeg conservenblik ondergebracht
worden. Deze zorgen voor enige bescherming tegen wind en regen. Stop de stengels dicht
genoeg bij elkaar zodat ze wat klemmen en mezen en spechten ze minder gemakkelijk uit de
nestkast kunnen peuteren.



Rietmatten, die te koop zijn in zelfbouwmarkten, kunnen opgerold worden. Met een scherpe
snoeischaar kan deze in de lengte op stukken van 30 cm geknipt worden.
Stengels van Japanse duizendknoop zien er zeer geschikt uit, maar zij scheiden giftige stoffen
uit en worden dus best niet gebruikt. Kartonnen buisjes zijn gemakkelijk te parasiteren en
zullen ook gemakkelijk nat worden. Ze zijn daarom ook niet echt geschikt.



EXTRA: Sommige bijen nestelen graag in afgebroken dorre stengels met merg. Nesten
worden gemaakt in stengels van braam, maar soms ook in stengels van framboos, klis, bijvoet,
koningskaars, distels of vlier. Knip enkele lange stukken van deze stengels en hang deze
verticaal op. De bijensoorten die hierin nestelen gaan immers op zoek naar rechtopstaande
structuren. Zij maken geen gebruik van liggende stengels. De driedoornige metselbij is een
zeldzame soort die haar nest uitsluitend in zulke dorre stengels maakt. Ook de Blauwe ertsbij
en de Zwartgespoorde metselbij maken hun nesten uitsluitend in stengels met zacht
plantenmerg. Ook heel wat wespensoortjes doen dit.

3.12.3. Oriëntatie


Nesthulp richt je zoveel mogelijk naar het zuiden, zuidoosten of zuidwesten en plaats je op
een plek die veel zon krijgt. Bv. aan de muur, de pergola of de carpoort, het balkon of aan
een hek. Zorg er ook voor dat de nesten beschut zijn tegen wind en regen, door ze bv. onder
een dakgoot of vensterbank te plaatsen of ze een van een dakje te voorzien. Beschaduwing
door bomen zorgt ervoor dat veel minder bijen en wespen aangetrokken worden.



Spechten en mezen weten na een tijdje dat in de buisjes lekkere hapjes zitten en peuteren
de nestbuisjes soms open. Dit kan verholpen worden door de buisjes stevig genoeg vast te
steken/te zetten. Een effectieve bescherming biedt een grofmazig gaas, waarmee de
nestkast beschermd wordt. Dit gaas moet een maaswijdte hebben van 5-10 cm en zo’n 1015 cm vóór de kast geplaatst worden. De bijen zijn klein genoeg en kunnen normaal gezien
doorheen dit gaas vliegen.
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Educatie door middel van infoborden kan ervoor zorgen dat de sympathie van bezoekers
gewekt wordt. De boodschap verspreiden dat wilde bijen geen bedreiging vormen voor de
mens, maar een levensnoodzakelijke ecosysteemdienst vervullen is belangrijk. Verder kan
dit ‘hotel’ ook een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen.

3.12.4. Onderhoud


Behandel het bijenhotel niet met verven of vernissen. Eventueel kan een laagje vernis met
houtbeits wel.



Wilde bijen hebben over het algemeen slechts één generatie per jaar. Dit betekent dat de
bijenlarven zich gedurende één volledig jaar zullen ontwikkelen tot bijtjes en de winter
doorbrengen in de nestjes. Pas in het volgende voorjaar zijn nieuwe bijtjes te zien. Deze bijtjes
kunnen normaal gezien tegen een strenge winter.



Bij de meeste bijensoorten worden de nesten elk jaar opnieuw hergebruikt. Het is dus niet
nodig om de gangen elk jaar opnieuw uit te boren of proper te maken. Is er al meer dan één
jaar geen activiteit rond jouw bijenhotel? Dan is het tijd om nieuw materiaal bij te plaatsen en
het oude te vervangen. Dit kan eventueel door de oude gangen opnieuw uit te boren.

3.12.5. Snelbouwstenen


Gebruik geen bakstenen met gaatjes (de zogenaamde snelbouwstenen). De binnendiameter
van de openingen in dit soort bakstenen is meestal te groot voor bijen. Verder zijn de gaten
ook niet rond en hebben ze geen afgesloten achterwand. Ze kunnen wel dienen als steun
voor holle stengels en hiermee opgevuld worden.

3.12.6. Ander materiaal


Ander materiaal dat gebruikt werd zoals gestapelde dakpannen, dennenappels, berkentwijgen
en rottende berkenbalkjes zijn waarschijnlijk in het ‘hotel’ geplaatst om andere kleine diertjes
aan te trekken zoals lieveheersbeestjes, gaasvliegen, kevers, spinnen, oorwormen, … Deze
materialen hebben geen functie voor de overwintering of overleving van bijen. (maar zijn
uiteraard wel een belangrijk onderdeel van ‘beestentorens’).
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3.13. Herinrichting
Bij een (eventuele) herinrichting dient vooral rekening gehouden te worden met:


Behoud van de voornaamste nectar- en stuifmeelplanten (zie daarvoor 3.2)



Instellen van een gefaseerd maaibeheer in de randzones van de meeste graslanden. Dit
gebeurt het beste dichtbij de houtkanten zodat een ruige mantel-zoomvegetatie kan ontstaan.
Zowel beschaduwde als zonnige delen van de tuinen zijn hiervoor geschikt.



Gefaseerde verjongingskap in de verschillende houtkanten.

De zone waar momenteel nog het meeste ruimte tot verbetering is is:


Plantenvakken: Momenteel bestaat de zone van de plantenvakken uit een bont allegaartje
van tuinplanten, cultivars, fruitbomen en wilde planten. Bovendien is de bodem in bijna alle
plantenvakken bedekt met houtsnippers. Dit is nefast voor de grondnestelende bijen en
wespen.
Deze zone zou beter opgevat worden als een uitgebreide kruidentuin waarin vakvullend
planten als Lavendel, toortsen, Bonenkruid, Citroenmelisse, Hysop, Ijzerhard, Goudsbloem,
Komkommerkruid, Koriander, Rode zonnenhoed, Venkel, Scharlei en Rozemarijn geplant
worden. Deze kunnen afgewisseld worden met ‘inheemse kruidachtigen’ zoals Bieslook,
Akkermunt, Betonie, Boerenwormkruid, Duizendblad, Echte gamander, Kattenkruid, Lookzonder-look en Wilde marjolein, naargelang de standplaats iets vochtiger/droger of
zonniger/meer beschaduwd is.
De afsluiting van deze plantenvakken met de plantage van het INBO dient volledig begroeid
te worden met planten als Bosrank, Heggenrank, Hop, Klimop en Wilde kamperfoelie.
Hier is ook ruimte voor een stapelmuurtje waarvan de voegen opgevuld worden met
kalkhoudend zand. Dit bouwwerkje dient zeker in de zon te staan.
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4. De Nachtegaal
4.1. Resultaten
4.1.1. Algemeen
In de tuin van De Nachtegaal werden tijdens de verschillende terreinbezoeken in 2013 in totaal 125
soorten tot op naam gebracht. De volledige soortenlijst, opgesplitst per familie is terug te vinden in
bijlage.
De doelgroepen wilde bijen, wespen en dagvlinders namen het grootste deel van de totale
soortenrijkdom in beslag. In totaal werden 53 soorten bijen gevonden (inclusief de Honingbij en de
dubbelsoort Aard/Veldhommel). Over de verschillende groepen wespen heen werden 23 soorten
teruggevonden. Eenentwintig soorten dagvlinders werden aangetroffen. De overige groepen (kevers,
libellen, sprinkhanen, nachtvlinders, …) betroffen nog 31 soorten. We kunnen de groep van de wespen
opsplitsen in 8 groepen: echte bladwespen (2 soorten), plooivleugelwespen (4 soorten), galwespen (2
soorten), graafwespen (11 soorten), langsteelgraafwespen (1 soort), goudwespen (1 soort),
spinnendoders (1 soort) en knotswespen (1 soort).
Het totaal aantal bijensoorten in Vlaanderen is voorlopig nog onbekend. Er wordt geschat dat er in
België zo’n 375 soorten voorkomen. Ten opzichte van deze totale (verwachte) bijenrijkdom vonden
we in de tuin dus zo’n 14% (51 soorten/375 soorten) terug.
Opvallend voor de tuin van de Nachtegaal is het lage aantal zandbijensoorten (Andrena) en wespbijen
(Nomada). Vertegenwoordigers van deze laatste groep parasiteren meestal specifiek op
zandbijensoorten. Is het mulle zand geen geschikte nestplaats voor zandbijen? Is het tekort aan
bloeiende wilgen (de favoriete voedselbron voor heel wat zandbijensoorten) in het voorjaar een
probleem? Of is de kustregio in het voorjaar gewoon te winderig?
Verder valt het hoge aantal (7) metselbijen (Hoplitis en Osmia) op. Dit is wellicht te wijten aan een
combinatie van enkele slakkenhuisbewonende soorten (Gouden en Gedoornde slakkenhuisbij), een
bijenhotel dat reeds enkele jaren gebruikt wordt door een aantal soorten (Slangenkruidbij, Rosse en
Gehoornde metselbij) en een goed ontwikkelde bosrand/ruige zone aan de noordzijde van de tuin
(Zwartgespoorde houtmetselbij en Kauwende metselbij).
De groep van de hommels (Bombus) en de groefbijen (Lasioglossum) zijn beide goed
vertegenwoordigd.
Algemene specialisten van klokjes (Campanula) zoals de klokjesbijen (Chelostoma) en de
Klokjesdikpoot (Melitta haemorrhoidalis) ontbreken in de tuin, wat waarschijnlijk te verklaren is door
het feit dat er in de tuin (en de omgeving) geen klokjes aanwezig zijn.
Opvallend afwezig was ook nog de groep van de maskerbijen (Hylaeus). Deze soorten worden veelal
aangetroffen op schermbloemigen en nestelen vaak in holle stengels. Bij het creëren van een
overjaarse ruigte zal de soortenrijkdom van deze groep waarschijnlijk stijgen.
In Vlaanderen worden 67 soorten dagvlinders als standvlinder beschouwd (Maes et al., 2013). We
konden dus zo’n 31% van alle standvlindersoorten in de tuin terugvinden. Dit is een betrekkelijk hoog
percentage, maar dit kan hoogstwaarschijnlijk deels verklaard worden door de nabijheid van de
belangrijke dagvlinderhotspot De Westhoek (Maes et al., 2013).
Voor de wespengroepen zijn geen standaardlijsten voor Vlaanderen beschikbaar. Ten opzichte van
de gekende Nederlandse soortenrijkdom (Peeters et al., 2004) vonden we zo’n 7 % van alle
plooivleugelwespen (4 soorten/54 soorten), 7% van alle graafwespen (12 soorten/162 soorten), 2%
van alle goudwespen (1 soort/52 soorten), 2% van alle spinnendoders (1 soort/66 soorten) en 25%
van alle knotswespen (1 soort/4 soorten).
Het lage aantal plooivleugelwespen is eigenlijk verbazingwekkend, aangezien er voldoende
bovengrondse nestgelegenheden zijn in de vorm van het grote bijenhotel en verschillende dode
vlierstruiken. Ook het betrekkelijk lage aantal graafwespen valt op. De mulle zandgrond van de duinen
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is normaal gezien (net zoals op heideterreinen) een pluspunt voor deze groep. De helft van de
waargenomen soorten nestelt bovengronds in holten. Er zijn dus nog verschillende
vertegenwoordigers van beide groepen te verwachten in de omgeving.
Ondanks het feit dat er honingbijenkorven in de tuin staan, werd de Bijenwolf (Philantes triangulum)
niet aangetroffen.
Verder valt ook het lage aantal goudwespensoorten op.
Volgens Blommers (2009) komen er 405 soorten ‘Echte bladwespen (Tenthredinidae)’ voor in
Nederland. De 2 teruggevonden soorten vertegenwoordigen dus maar een heel klein deel van de
totale bladwespenfauna. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat heel wat soorten moeilijk te
vinden en vooral moeilijk te determineren zijn. De totale soortenrijkdom aan ‘Echte bladwespen’ is dus
waarschijnlijk heel wat groter dan in de huidige studie teruggevonden werd.
In Nederland komen zo’n 59 Galwespen voor (Noordijk et al, 2010). Met 6 vertegenwoordigers scoort
de tuin dus een magere 10%. Meer soorten zijn echter te verwachten wanneer meer plantensoorten
beter onderzocht zouden worden.
Noot:: Tijdens de voorstellingsronde van de eindresultaten van het project in de Nachtegaal op
23/04/2014 werden nog minstens 2 extra bijensoorten opgemerkt. Het ging hier om een vrouwtje van
de Viltvlekzandbij (Andrena nitida) op Europese vogelkers en een mannetje van het Roodbuikje
(Andrena ventralis). Beide soorten werden waargenomen in het buurterreintje. Deze waarnemingen
duiden het belang van opeenvolgende inventarisatiejaren aan voor de volledigheid van de soortenlijst.

4.1.2. Rode Lijstsoorten
Van de 3 verschillende doelgroepen bestaan alleen voldoende gegevens voor de dagvlinders. Alleen
deze groep kent een Rode Lijst in Vlaanderen. Om een uitspraak te kunnen doen over de
zeldzaamheid van de diverse groepen wespen en de bijen dienen we opnieuw naar de situatie in
Nederland te kijken.
Alle beschikbare gegevens rond zeldzaamheid en Rode Lijststatussen zijn in bijlage opgenomen. De
Rode Lijst-statussen van de dagvlinders zijn gebaseerd op Maes et al. (2012). Deze gebruikt de
nieuwe IUCN-criteria. De Rode Lijst-status van de wilde bijen is gebaseerd op Peeters & Reemer
(2003). De zeldzaamheid van de diverse groepen wespen is gebaseerd op de gegevens uit Peeters
et al. (2004).
Voor de dagvlinders gaat het om 2 soorten in de categorie ‘Bijna in gevaar’ (Kleine vos en Kleine
parelmoervlinder). Ondanks het hoge aantal vlindersoorten in de tuin (en in de omgeving) lijken er
toch weinig echte zeldzaamheden tussen te zitten.
Voor de bijen gaat het om 3 soorten in de categorie ‘Bedreigd’ (Rode koekoekshommel,
Slangenkruidbij en Kauwende metselbij) en 8 in de categorie ‘Kwetsbaar’ (Lathyrusbij, Zesvlekkige
groefbij, Tuinbladsnijder, Zilveren fluitje, Gouden slakkenhuisbij, Gehoornde metselbij, Gedoornde
slakkenhuisbij, Gewone tubebij). Voor de Wilgenhommel zijn onvoldoende gegevens bekend. Toch
wordt verondersteld dat dit een eerder zeldzame soort is. Met deze resultaten doet de tuin het op vlak
van zeldzame bijensoorten niet slecht. Vooral de kustduingebonden Zilveren fluitje en de
slakkenhuisbewonende Gouden slakkenhuisbij en Gedoornde slakkenhuisbij zijn typerende
zeldzaamheden voor de tuin en de omgeving.
Volgens de literatuur maken de Gouden slakkenhuisbij en de Gedoornde slakkenhuisbij respectievelijk
hun nestcellen in lege huisjes van de Gewone tuinslak (Cepea nemoralis) en van de Gewone struikslak
(Fruticicola fruticum), Heideslak (Helicella itala), tuinslakken (Cepea) en kleine huisjes van de
Wijngaardslak (Helix pomatia).
Op 18/04/2013 werden enkele slakkenhuizen uit de tuin verzameld om te determineren. Het ging over
1 exemplaar van de Zandslak (Thiba pisana) en 5 exemplaren van de Bolle duinslak (Cernuella
virgata)/Franse duinslak (Cernuella aginnica). Hieruit werd tegen de zomer één vrouwtje van een
Gedoornde slakkenhuisbij opgekweekt, wat doet vermoeden dat deze soort in huisjes van één van de
verzamelde slakkensoorten nestelt in de tuin.
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Bij de graafwespen vinden we 2 soorten die ‘minder algemeen’ zijn (Astata boops, Passaloecus
insignis), 2 soorten die ‘vrij zeldzaam’ zijn (Bembix rostrata en Tachysphex panzeri) en 1 soort die
verdwenen is uit Nederland (Tachysphex unicolor).
De Bonte knotswesp is vrij zeldzaam.
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4.1.3. Specialisten
Een aantal wilde bijen kent een zeer gespecialiseerd bloembezoek. Hierbij wordt stuifmeel van één plantensoort of enkele plantensoorten van één plantenfamilie
verzameld als voedselbron voor de nakomelingen. Zonder deze voedselbron zal de bijhorende bijensoort dus niet voorkomen.
Onderstaande tabel geeft de waargenomen gespecialiseerde soorten wilde bijen met hun specialisatie weer:

Wetenschappelijke
naam
Andrena florea
Chalicodoma ericetorum
Colletes fodiens
Dasypoda hirtipes
Heriades truncorum
Hoplitis adunca
Osmia leaiana
Osmia spinulosa

Nederlandse naam
Heggenrankbij
Lathyrusbij
Duinzijdebij
Pluimvoetbij
Tronkenbij
Slangenkruidbij
Kauwende metselbij
Gedoornde slakkenhuisbij

gespecialiseerde voedselbron
heggenrank
vlinderbloemigen, vooral lathyrus
composieten, vooral Asteroideae
gele composiet, vooral Cichorideae, maar ook Asteroideae
gele composiet, vooral Asteroideae
slangenkruid
Composieten, maar voorkeur voor vederdistelssoorten
composieten, vooral op echt bitterkruid en schermhavikskruid

Vooral specialisten van gele composieten werden waargenomen in de tuin van Nachtegaal. Daarnaast werden ook enkele specifieke soorten teruggevonden.
Zo konden zowel de populaties Heggenrank als Slangenkruid in voldoende voedsel voor enkele populaties van hun respectievelijke specialisten voorzien.
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4.1.4. Parasieten
Een heel aantal bijen- en wespensoorten ken teen parasitaire levenswijze. Vaak zijn de parasitaire soorten, ook wel koekoeksbijen of koekoeksbijen afhankelijk
van één enkele soort, soms worden nauwverwante soorten of hele families geparasiteerd. De aanwezigheid van een parasitaire bijen- of wespensoort kan ons
iets vertellen over de aanwezigheid van de gastheer. Zonder gastheer kan de parasiet immers niet voorkomen. In onderstaande tabel worden de parasitiare
soorten weergegeven, alsook hun (voornaamste) gastheren. Gastheren in het rood werden tot nog toe niet in de tuin aangetroffen. Wanneer een parasiet wel
voorkomt, maar geen van zijn gekende gastheren is ook de parasitaire soort in het rood aangeduid. Dit wijst er op dat de soortenlijst van de tuin nog aangevuld
moet worden met minstens 1 van de gastheren van deze parasiet. Ook kan een parasitaire soort de tuin bezocht hebben op doortocht, zonder de nesten van
zijn gastheren te bezoeken. Geen enkele parasitiaire soort mist een specifieke gastheer. Toch valt vooral het zeer lage aantal parasitaire soorten, vooral uit de
groep van de Wespbijen (Nomada) op. Dit is waarschijnlijk te verklaren doordat er heel weinig soorten zandbijen aangetroffen zijn in de tuin. De duinen lijken
niet echt het favoriete biotoop van veel zandbijensoorten.

Wetenschappelijke
naam

Nederlandse naam

Chrysis trimaculata

Familie

Gastheren

Goudwespen (Chrysidae)

Sapyga quinquefasciata

Bonte knotswesp

Knotswespen (Sapygidae) parasiteert op metselbijen (Osmia)

Bombus rupestris

Rode koekoekshommel

Wilde bijen (Apidae)

Bombus lapidarius, Bombus sylvarum, Bombus
pascuorum

Bombus sylvestris

Vierkleurige koekoekshommel

Wilde bijen (Apidae)

Bombus pratorum, Bombus jonellus

Bombus vestalis

Grote koekoekshommel

Wilde bijen (Apidae)

Coelioxys inermis

Gewone kegelbij

Wilde bijen (Apidae)

Bombus terrestris
Megachile alpicola, M. centuncularis, M. genalis en
Hoplitis papaveris

Nomada alboguttata

Bleekvlekwespbij

Wilde bijen (Apidae)

Andrena barbilabris, vermoedelijk Andrena ventralis

Sphecodes albilabris

Grote bloedbij

Wilde bijen (Apidae)

Colletes cunicularius

Sphecodes miniatus

Gewone dwergbloedbij

Wilde bijen (Apidae)

Lasioglossum nitidiusculum, vermoedelijk ook L.
sexstrigatum, L. pauxillum en L. morio
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Stelis breviuscula

Gewone tubebij

Wilde bijen (Apidae)

Hoplitis leucomelana, Heriades truncorum

Anthrax anthrax

Muurrouwzwever

Wolzwevers

Osmia bicornis, Osmia cornuta, Anthophora retusa

Bombylius major

Gewone wolzwever

Wolzwevers

Andrena carantonica, Andrena flavipes, Andrena fulva,
Andrena haemorrhoa en Andrena vaga
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4.1.5. Typerende soorten voor de tuin
Volgende soorten zijn typerend voor de tuin en de omgeving:
Wilde bijen










Heggenrankbij
Wilgenhommel
Rode koekoekshommel
Lathyrusbij
Gouden slakkenhuisbij
Kauwende metselbij
Slangenkruidbij
Gedoornde slakkenhuisbij
Zilveren fluitje

Dagvlinders



Bruin blauwtje
Kleine parelmoervlinder

Wespen






Harkwesp
Rozenbladgalwesp
Bonte knotswesp
Tachysphex panzeri
Tachysphex unicolor

Andere







Bruine winterjuffer
Wespenspin
Blauwvleugelsprinkhaan
Heggenranklieveheersbeestje
Duinvilla
Stiptijmmot

Bijen en vlinders in de educatieve tuinen

175

4.2. Bespreking plantensoorten
4.2.1. Gunstige bijen- en vlinderplanten
Een heel aantal plantensoorten die aangetroffen werd in de tuin bleken zeer gunstige nectar- en/of
stuifmeelbronnen te zijn voor honingbijen, solitaire bijen, hommels of dagvlinders. Deze soorten dienen
dan ook ten allen tijde behouden te blijven in de tuin.
Hieronder wordt een korte bespreking van de voornaamste bijen- en vlinderplanten gegeven. Verder
wordt een indicatie van de belangrijkheid van de plant als nectar- en stuifmeelbron voor honingbijen
gegeven. Deze wordt op een schaal van 1 tot 5 uitgedrukt, waarbij 1 sporadische bezoeken voorstellen
en 5 een zeer grote opbrengst aan nectar en stuifmeel voor honingbijen indiceert. Hiervoor werden de
gegevens op (http://users.telenet.be/imkerbondzoersel/bijenplanten.html) gebruikt. Een score van 0
betekent dat de soort geen waarde heeft als respectievelijk nectar- of stuifmeelbron voor honingbijen.
Dit vertelt ons echter niets over de aantrekkelijkheid voor wilde bijen. Voor tal van wilde bijen, die een
gespecialiseerd bloembezoek kennen, zijn bepaalde planten de enige stuifmeelbron. Voor hen hebben
deze plantensoorten dus een bijzonder hoge waarde, terwijl dezelfde plant voor een andere soort
misschien een lagere waarde heeft. Verder wordt ingegaan op de belangrijkste beheeraspecten om
de soort te behouden of uit te breiden. Tot slot werd de theoretische aantrekkelijkheid ten opzichte van
een aantal soortsgroepen aangehaald met extra aandacht voor specialisten. Om af te ronden werden
de soorten die in de tuin op de plant aangetroffen werden opgelijst.

4.2.1.1. Braam sp. (Rubus sp.)
Bramen zijn heesters die vooral in de periode juli tot september bloeien. Bramenkoepels kunnen
gemakkelijk tot 4 meter hoog/lang worden. Bramen gedijen vooral goed in min of meer vochtige,
schrale tot voedselrijke bodems. Veel bramen wijzen op stikstofverrijking van de bodem onder invloed
van landbouw. Bramen zijn zowel in zonnige als halfbeschaduwde zones aan te treffen. De plant is
een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster,
2007 en drachtplanten.nl).
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5.
Verschillende bramensoorten zijn in staat om tot enige meters hoog alles te overwoekeren; dit is een
proces dat geleidelijk aan begint maar op een onverwacht moment uit de hand kan lopen waardoor
lastige beheerproblemen kunnen ontstaan. Bramen dienen daarom steeds tot bepaalde zones beperkt
te worden en daarnaast in de perken gehouden te worden door middel van maaien. Bij gedeeltelijk
maaien ontstaan stukken dode stengels waarin heel wat bijensoorten hun nesten kunnen uitknagen.
Bramen trekken vooral zandbijen, hommels, groefbijen, maskerbijen, behangersbijen en metselbijen
aan. Een heel aantal kleinere bijensoorten, waaronder heel wat maskerbijen en de Blauwe ertsbij
(Ceratina cyanea) nestelen in de merghoudende bramenstengels. Vooral bramenkoepels in zonnige,
windluwe zones zijn bijzonder aantrekkelijk voor wilde bijen en dagvlinders (Koster, 2007;
drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 23 waarnemingen van 16 soorten verricht:





Wilde bijen: Grasbij (Andrena flavipes), Boomhommel (Bombus hypnorum), Steenhommel
(Bombus lapidarius), Veldhommel (Bombus lucorum), Akkerhommel (Bombus pascuorum),
Weidehommel (Bombus pratorum), Vierkleurige koekoekshommel (Bombus sylvestris),
Aard/Veldhommel (Bombus terrestris/lucorum), Roodpotige groefbij (Halictus rubicundus),
Zwartgespoorde houtmetselbij (Hoplitis leucomelana), Weidemaskerbij (Hylaeus gibbus),
Langkopsmaragdgroefbij (Lasioglossum morio), Gewone franjegroefbij (Lasioglossum
sexstrigatum) en Tuinbehangersbij (Megachile centuncularis).
Wespen: Passaloecus singularis
Dagvlinders: Koevinkje (Aphantopus hyperantus).

Op dauwbraam sp. werden verder ook nog Honingbij (Apis mellifera) en Akkerhommel (Bombus
pascuorum) aangetroffen.
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4.2.1.2. Duinroos (Rosa pimpinellifolia)

Duinroos in de zone ‘buurterreintje’ in De Nachtegaal
Duinroos is een heester die vooral in de periode mei tot juni bloeit. De plant kan tot 50 cm hoog worden.
Ze gedijt vooral goed op droge, matig voedselrijke en veelal kalkhoudende bodems. We vinden haar
vooral terug in de duinen. De soort verkiest zonnige standplaatsen. De plant is een belangrijke nectaren stuifmeelbron voor solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5.
Om te soort te kunnen behouden dient vooral successie naar ruigere vegetaties tegengegaan worden.
Deze soort is vrij abundant in de zone ‘buurterrein’ en kan hier gefaseerd gemaaid worden.
Duinroos trekt vooral hommels, zandbijen, metselbijen en groefbijen aan. De Rozenbladgalwesp
(Diplolepis spinosissimae) komt enkel op rozen voor en heeft een voorkeur voor Duinroos (Koster,
2007; drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 5 waarnemingen van 4 soorten verricht:



Wilde bijen: Steenhommel (Bombus lapidarius), Aard/Veldhommel (Bombus
terrestris/lucorum), Roodpotige groefbij (Halictus rubicundus) en Rosse metselbij (Osmia
bicornis).
Wespen: Rozenbladgalwesp (Diplolepis spinosissimae).
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4.2.1.3. Gewone ossentong (Anchusa officinalis)

Gewone ossentong in de zone ‘buurterreintje’ in De Nachtegaal
Gewone ossentong is een tweejarige plant die vooral in de periode mei-september bloeit. De plant kan
tot 1 meter hoog worden. Gewone ossentong gedijt vooral goed op droge, schrale, zandige en
kalkhoudende, min of meer open bodems. Ze komt voor in de duinen, wegbermen en op spoorweg-,
industrie- en parkeerterreinen in de duinstreek. De soort verkiest zonnige standplaatsen. De plant is
een belangrijke nectar- en stuifmeelbron waar hommels van genieten (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl).
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 3
De soort komt vaak voor op pioniersvegetaties die slechts een kort bestaan leiden. Om deze
pioniersvegetaties te behouden dient de bodem op de een of andere manier open gehouden te worden
(Koster, 2007).
Gewone ossentong trekt vooral hommels, sachembijen en behangersbijen aan. De Wilgenhommel
(Bombus cryptarum) bezoekt deze plant vaak (maar heeft daarnaast ook Kruipwilg nodig) (Koster,
2007; drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 77 waarnemingen van 15 soorten verricht:






Wilde bijen: Tuinhommel (Bombus hortorum), Boomhommel (Bombus hypnorum),
Steenhommel (Bombus lapidarius), Veldhommel (Bombus lucorum), Akkerhommel (Bombus
pascuorum), Rode koekoekshommel (Bombus rupestris), Vierkleurige koekoekshommel
(Bombus sylvestris), Aardhommel (Bombus terrestris), Grote koekoekshommel (Bombus
vestalis) en Slangenkruidbij (Hoplitis adunca).
Wespen: Franse veldwesp (Polistes dominula).
Dagvlinders: Groot dikkopje (Ochlodes sylvanus), Klein koolwitje (Pieris rapae) en
Icarusblauwtje (Polyommatus icarus).
Andere: Gamma-uil (Autographa gamma).
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4.2.1.4. Gewone rolklaver (Lotus corniculatus)

Gewone rolklaver in de zone ‘natte panne’ in De Nachtegaal
Gewone rolklaver is een overblijvende plant die van juni tot september bloeit. De soort wordt tot 40 cm
hoog. Ze gedijt vooral op vochthoudende tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke, veelal
kalkhoudende, zandige tot zavelige bodems. We vinden ze terug in duinvalleien, graslanden en
bermen, op dijken, spoorwegterreinen en in zandafgravingen. De soort verkiest vooral zonnige
standplaatsen. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen,
hommels en honingbijen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Vegetaties met gewone rolklaver zouden het beste in september kunnen worden gemaaid. Op matig
voedselrijke bodems wordt er vaak begin juli al gemaaid. Dit verbreekt de synchronisatie met de
bloembezoekende insecten: vooral wilde bijen. Gefaseerd maaibeheer is wenselijk. De overstaande
gedeelten worden dan met de tweede maaibeurt mee gemaaid.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 3
Gewone rolklaver trekt vooral wolbijen, behangersbijen, groefbijen, metselbijen, zandbijen en
hommels aan. Een aantal soorten is gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van
vlinderbloemigen, waaronder Gewone rolklaver. Daarnaast is de soort ook de waardplant van de
rupsen van Icarusblauwtje (Polyommatus icarus) die in de tuin ei-afzettend aangetroffen werd (Koster,
2007 en drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 12 waarnemingen van 9 soorten verricht:




Wilde bijen: Steenhommel (Bombus lapidarius), Akkerhommel (Bombus pascuorum),
Aard/Veldhommel (Bombus terrestris/lucorum), Fijngestippelde groefbij (Lasioglossum
punctatissimum), Zilveren fluitje (Megachile leachella), Grote bladsnijder (Megachile
willughbiella) en Gouden slakkenhuisbij (Osmia aurulenta)
Dagvlinders: Koevinkje (Aphantopus hyperantus) en Icarusblauwtje (Polyommatus icarus)
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4.2.1.5. Grauwe wilg (Salix cinerea)

Grauwe wilg in de zone ‘Grauwe wilg’ in De Nachtegaal
Grauwe wilg is een boom die vooral in de periode maart-april bloeit. De plant kan tot 8 meter hoog
worden. Ze gedijt vooral goed op natte tot vochtige matig voedselrijke tot vrij schrale, zwak zure
bodems; meestal op de lichter gronden; in moerasbossen; spoorsloten en -greppels en langs allerlei
oevers. De soort verdraagt zowel zonnige als licht beschaduwde standplaatsen. De plant is een
belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, honingbijen, solitaire bijen en hommels (Koster,
2007 en drachtplanten.nl).
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5
De soort kan sterk teruggesnoeid worden, maar dit gebeurt best gefaseerd zodat niet alle
wilgenkoepels in hetzelfde jaar gesnoeid worden.
Grauwe wilg trekt vooral hommels, honingbijen, zandbijen, zijdebijen en metselbijen aan. Verder zijn
er ook nog tal van zandbijensoorten die een gespecialiseerd bloembezoek op wilgen kennen en dus
te verwachten zijn in de tuin op deze plantensoort (Koster, 2007; drachtplanten.nl en Peeters et al.,
2012).
Op deze plant werden 9 waarnemingen van 9 soorten verricht:




Wilde bijen: Witbaardzandbij (Andrena barbilabris), Roodgatje (Andrena haemorrhoa),
Boomhommel (Bombus hypnorum), Steenhommel (Bombus lapidarius), Aard/Veldhommel
(Bombus terrestris/lucorum), Grote zijdebij (Colletes cunicularius), Rosse metselbij (Osmia
bicornis) en Gehoornde metselbij (Osmia cornuta).
Andere: Bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea)
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4.2.1.6. Grote kattenstaart (Lythrum salicaria)

Grote kattenstaart met vrouwtje Zesvlekkige groefbij in de zone ‘rand vijver’ in De Nachtegaal
Grote kattenstaart is een overblijvende plant die in de periode juni tot oktober bloeit. De soort wordt
tot 2 meter hoog. Ze gedijt vooral goed in natte voedselrijke bodems en is bestand tegen zeer
wisselende waterstanden Ze komt voor in ruigten, natte bossen, moerassen, verlandingsvegetaties,
verruigde rietkragen, langs allerlei water en vijverkanten, als pionierplant op braakliggende en
droogvallende plaatsen als greppels, poelen en afgravingen. Ze staat graag zonnig, maar verdraagt
ook tijdelijke schaduw. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire
bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5.
Vegetaties waarin Grote kattenstaart voorkomt dienen ten hoogste éénmaal per jaar na het
groeiseizoen gemaaid te worden.
Grote kattenstaart trekt vooral hommels, tubebijen, viltbijen en groefbijen aan. De Kattenstaartdikpoot
(Melitta nigricans) is volkomen afhankelijk van het stuifmeel van Grote kattenstaart. Slobkousbijen
(Macropis europaea) worden dan weer vaak aangetroffen op Grote kattenstaart voor het drinken van
nectar (Koster, 2007; drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 19 waarnemingen van 11 soorten verricht:





Wilde bijen: Steenhommel (Bombus lapidarius), Akkerhommel (Bombus pascuorum),
Aard/Veldhommel (Bombus terrestris/lucorum) en Gewone franjegroefbij (Lasioglossum
sexstrigatum).
Wespen: Gewone wesp (Vespula vulgaris).
Dagvlinders: Bruin zandoogje (Maniola jurtina), Klein geaderd witje (Pieris napi), Klein
koolwitje (Pieris rapae), Icarusblauwtje (Polyommatus icarus) en Oranje zandoogje (Pyronia
tithonus)
Andere: Gamma-uil (Autographa gamma)
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4.2.1.7. Heggenrank (Bryonia dioica)

Heggenrank met Heggenranklieveheersbeestje in de zone ‘voortuin’ in De Nachtegaal

Heggenrank in de zone ‘voortuin’ in De Nachtegaal
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Heggenrank is een kruidachtge klimplant die vooral in de periode juni tot september bloeit. De soort
kan tot 4 meter hoog/lang worden. Ze gedijt vooral goed op droge tot vochthoudende, voedselarme
tot voedselrijke, kalkhoudende, zandige tot zavelige bodems. We vinden ze voornamelijk in
doornstruwelen, heggen en ruigte; in duinen, op dijken en langs spoorwegen. De soort staat het liefst
zonnig. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en
honingbijen en is volledig giftig (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
De soort dient tijdens de bloei vooral met rust gelaten te worden. Ze kan naast verschillende
afsluitingen, hagen, struwelen en houtkanten aangeplant worden zodat de soort hierop kan klimmen.
De nectarwaarde voor honingbijen bedraagt 0, de stuifmeelwaarde 3.
Heggenrank trekt vooral zandbijen, maskerbijen, groefbijen en behangersbijen aan. De Heggenrankbij
(Andrena florea) kent een gespecialiseerd bloembezoek op Heggenrank en werd ook in de tuin van
De Nachtegaal aangetroffen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 14 waarnemingen van 6 soorten verricht:



Wilde bijen: Heggenrankbij (Andrena florea), Honingbij (Apis mellifera), Steenhommel
(Bombus lapidarius) en Zesvlekkige groefbij (Lasioglossum sexnotatum).
Andere: Heggenranklieveheersbeestje (Henosepilachna argus) en Brandnetelmot
(Anthophila fabriciana).
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4.2.1.8. Hondsdraf (Glechoma hederacea)

Hondsdraf met Kleine vos in de zone ‘buurterreintje’
Hondsdraf is een overblijvende plant die van april tot mei bloeit. De soort wordt tot 20 cm hoog. Ze
komt voor op vochtige tot droge, voedselrijke bodems. De soort verdraagt zowel zonnige als
beschaduwde standplaatsen. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders,
solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Wanneer Hondsdraf voorkomt in graslanden kan ze eventueel na de bloei gemaaid worden. Verder is
er eigenlijk geen specifiek beheer nodig om deze plant te behouden.
De nectarwaarde voor honingbijen bedraagt 3, de stuifmeelwaarde 0.
Hondsdraf trekt vooral zandbijen, hommels, Gewone sachembij, groefbijen en metselbijen aan. In De
Nachtegaal werd de soort vooral in halfbeschaduwde omstandigheden aangetroffen, maar ze werd
hier toch druk bevlogen. In het vroege voorjaar is Hondsdraf een belangrijke nectar- en stuifmeelbron
voor hommelkoninginnen en vroegvliegende bijen- en dagvlindersoorten (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 13 waarnemingen van 10 soorten verricht:





Wilde bijen: Gewone sachembij (Anthophora plumipes), Tuinhommel (Bombus hortorum),
Steenhommel (Bombus lapidarius), Akkerhommel (Bombus pascuorum), Weidehommel
(Bombus pratorum), Aard/Veldhommel (Bombus terrestris/lucorum) en Gouden slakkenhuisbij
(Osmia aurulenta)
Dagvlinders: Kleine vos (Aglais urticae) en Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album)
Andere: Gewone wolzwever (Bombylius major)
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4.2.1.9. Jakobskruiskruid s.l. (Jacobaea vulgaris)

Jakobskruiskruid sl met rups van Sint-Jacobsvlinder in de zone ‘bosrand noordzijde’ in De Nachtegaal
Jakobskruiskruid is een tweejarige plant die van mei tot september bloeit. De soort wordt tot 120 cm
hoog. Ze komt voor op droge, humusarme enigszins stikstofhoudende, veelal kalkhoudende, open
zandige en gruisachtige bodems. We vinden ze terug in de duinen en bermen in de duinstreek, langs
spoorwegen en op spoorwegemplacementen, basaltglooiingen, haven- en industrieterreinen; ook in
voegen van verhardingen. De soort verkiest vooral zonnige standplaatsen. De plant is een belangrijke
nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl).
De soort komt vaak voor op pioniersvegetaties die slechts een kort bestaan leiden. Om deze
pioniersvegetaties te behouden dient de bodem op de een of andere manier open gehouden te worden
(Koster, 2007).
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 3.
Ze is de waardplant voor de rupsen van de Sint-Jacobsvlinder (Tyria jacobaeae). Onder meer de
Wormkruidbij (Colletes daviesanus) kent een vrij gespecialiseerd bloembezoek en is verder strikt
afhankelijk van het stuifmeel van gele composieten. Hetzelfde geldt voor de zustersoorten Duinzijdebij
(Colletes fodiens) en Zuidelijke zijdebij (Colletes similis). Ook Tronkenbij (Heriades truncorum),
Kruiskruidzandbij (Andrena denticulata) en Bruin blauwtje (Aricia agestis) worden zeer vaak op
Jakobskruiskruid aangetroffen (Koster, 2007; en drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 49 waarnemingen van 21 soorten verricht:






Wilde bijen: Grasbij (Andrena flavipes), Honingbij (Apis mellifera), Steenhommel (Bombus
lapidarius), Veldhommel (Bombus lucorum), Aard/Veldhommel (Bombus terrestris/lucorum),
Duinzijdebij (Colletes fodiens), Tronkenbij (Heriades truncorum), Gewone geurgroefbij
(Lasioglossum calceatum) en Grote bloedbij (Sphecodes albilabris)
Dagvlinders: Dagpauwoog (Aglais io), Kleine vos (Aglais urticae), Koevinkje (Aphantopus
hyperantus), Landkaartje (Araschnia levana), Bruin blauwtje (Aricia agestis), Kleine
parelmoervlinder (Issoria lathonia), Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas), Bruin zandoogje
(Maniola jurtina), Klein koolwitje (Pieris rapae), Icarusblauwtje (Polyommatus icarus), Oranje
zandoogje (Pyronia tithonus),
Andere: Sint-Jacobsvlinder (Tyria jacobaeae)
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4.2.1.10.Klein streepzaad (Crepis capillaris)

Klein streepzaad met mannetje Pluimvoetbij in de zone ‘rand vijver’ in De Nachtegaal
Noot: Wellicht werden enkele andere plantensoort tevens als Klein streepzaad bestempeld. Enkele
kleine, gele composieten lijken immers vrij goed op deze soort.
Klein streepzaad is een eenjarige tot tweejarige plant die van juni tot november bloeit. De soort wordt
tot 90 cm hoog. Ze komt voor op vochtige tot droge, voedselrijke, zandige tot kleiige bodems; in grazige
vegetaties. Ze groeit meestal op de enigszins open plekken, maar ook heel veel als pionierplant op
open gronden. De soort staat het liefst zonnig. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron
voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Om de soort te behouden dienen vooral open plekjes in de bodem gecreërd te worden. In graslanden
is een eenmalige, late maaibeurt voldoende. Indien tweemaal maaien per jaar noodzakelijk is, dient
dit gefaseerd te gebeuren.
De nectarwaarde voor honingbijen bedraagt 0, de stuifmeelwaarde 3.
Klein streepzaad trekt vooral zandbijen, groefbijen, pluimvoetbijen, roetbijen, tronkenbijen en wolbijen
aan. Verschillene bijensoorten kennen een gespecialiseerd bloembezoek op gele composieten en
bezoeken dan ook vaak Klein streepzaad (Koster, 2007 en drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 15 waarnemingen van 9 soorten verricht:


Wilde bijen: Steenhommel (Bombus lapidarius), Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes), Tronkenbij
(Heriades
truncorum),
Matte
bandgroefbij
(Lasioglossum
leucozonium),
Langkopsmaragdgroefbij (Lasioglossum morio), Halfglanzende groefbij (Lasioglossum
semilucens), Zesvlekkige groefbij (Lasioglossum sexnotatum), Kauwende metselbij (Osmia
leaiana) en Gedoornde slakkenhuisbij (Osmia spinulosa)
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4.2.1.11.Slangenkruid (Echium vulgare)

Slangenkruid in de zone ‘rand vijver’ in De Nachtegaal
Slangenkruid is een tweejarige plant die vooral in de periode mei tot september bloeit. De plant kan
tot 120 cm hoog worden. Slangenkruid gedijt vooral goed op droge, humusarme enigszins
stikstofhoudende, veelal kalkhoudende, open zandige en gruisachtige bodems. Ze is terug te vinden
in de duinen en bermen in de duinstreek, langs spoorwegen en op spoorwegemplacementen,
basaltglooiingen, haven- en industrieterreinen; ook in voegen van verhardingen. De soort verkiest
zonnige standplaatsen. De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire
bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 4.
De soort komt vaak voor op pioniersvegetaties die slechts een kort bestaan leiden. Om deze
pioniersvegetaties te behouden dient de bodem op de een of andere manier open gehouden te worden
(Koster, 2007).
Slangenkruid trekt vooral hommels, metselbijen, wolbijen, sachembijen, groebijen en behangersbijen
aan. De Slangenkruidbij (Hoplitis adunca) kent een gespecialiseerd bloembezoek op Slangenkruid.
(Koster, 2007; drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 31 waarnemingen van 13 soorten verricht:




Wilde bijen: Honingbij (Apis mellifera), Tuinhommel (Bombus hortorum), Boomhommel
(Bombus hypnorum), Steenhommel (Bombus lapidarius), Veldhommel (Bombus lucorum),
Akkerhommel (Bombus pascuorum), Weidehommel (Bombus pratorum), Aardhommel
(Bombus terrestris), Blauwe ertsbij (Ceratina cyanea), Slangenkruidbij (Hoplitis adunca) en
Rosse metselbij (Osmia bicornis).
Dagvlinders: Groot dikkopje (Ochlodes sylvanus) en Klein koolwitje (Pieris rapae).
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4.2.1.12.Veldhondstong (Cynoglossum officinale)

Veldhondstong in de zone ‘buurterreintje’ in De Nachtegaal
Veldhondstong is een tweejarige plant die vooral in de maand mei bloeit. Deze plant bloeit beduidend
korter dan de verwante Gewone ossentong. Dit wordt ook gereflecteerd in het aantal waarnemingen
van bloembezoek op beide plantensoorten. Op deze plant werden slechts 7 waarnemingen verricht.
De plant kan tot 80 cm hoog worden. Veldhondstong gedijt vooral goed op min of meer droge, kalkrijke
en enigszins voedselrijke open bodems. De soort komt voor in duinen; op dijken, rivierduinen, zandige
braakliggende terreinen langs de rivieren, industrieterreinen. De soort verkiest zonnige standplaatsen.
De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron waar hommels van genieten (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl).
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 3
De soort komt vaak voor op pioniersvegetaties die slechts een kort bestaan leiden. Om deze
pioniersvegetaties te behouden dient de bodem op de een of andere manier open gehouden te worden
(Koster, 2007).
Veldhondstong trekt vooral hommels aan (Koster, 2007; drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 7 waarnemingen van 5 soorten verricht:
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Wilde bijen: Boomhommel (Bombus hypnorum), Akkerhommel (Bombus pascuorum),
Weidehommel (Bombus pratorum), Grote koekoekshommel (Bombus vestalis), Rosse
metselbij (Osmia bicornis).

4.2.1.13.Wilde liguster (Ligustrum vulgare)

Wilde liguster in de zone ‘bosrand noordzijde’ in De Nachtegaal
Wilde liguster is een heester die van juni tot juli bloeit. De soort wordt tot 3 meter hoog. Ze gedijt vooral
op droge tot vochthoudende, schrale kalkhoudende bodems. We vinden ze in hoofdzaak in struwelen;
in duinen en langs bossen. De soort verdraagt zowel zonnige als licht beschaduwde standplaatsen.
De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en
honingbijen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
In haagverband dient de soort vooral minder snoeibeurten te krijgen. Als vrijstaande heester dient
Wilde liguster een verjonging snoei te krijgen in de winter of in het vroege voorjaar. Deze soort bloeit
op éénjarige scheuten.
De nectar- en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 4
Wilde liguster trekt vooral behangersbijen, zandbijen, vlinders, honingbijen en hommels aan (Koster,
2007 en drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012)
Op deze plant werden 8 waarnemingen van 6 soorten verricht:




Wilde bijen: Honingbij (Apis mellifera) en Aard/Veldhommel (Bombus terrestris/lucorum).
Wespen: Harkwesp (Bembix rostrata).
Dagvlinders: Kleine vos (Aglais urticae), Koevinkje (Aphantopus hyperantus) en
Icarusblauwtje (Polyommatus icarus).
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4.2.1.14.Witte dovenetel (Lamium album)
Witte dovenetel is een overblijvende plant die van april tot september bloeit. De soort wordt tot 60 cm
hoog. Ze gedijt vooral op vochtige tot iets droge, zeer voedselrijke en vaak gestoorde bodems. We
vinden ze vooral op allerlei ruige, grazige plaatsen als bermen, weilanden en dijken, allerlei ruigten en
braakliggende plaatsen en bosranden; verder aan de randen van ruige stadsplantsoenen. zon-tb. De
soort verdraagt zowel zonnige als licht beschaduwde standplaatsen. De plant is een belangrijke
nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen in het vroege voorjaar
(Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
De soort houdt zich zelf zonder speciaal beheer lang in stand, in grazige vegetaties kan de floristische
variatie door tweemaal per jaar te maaien worden vergroot.
De nectarwaarde voor honingbijen bedraagt 2, de stuifmeelwaarde bedraagt 0
Witte dovenetel trekt vooral dagvlinders, hommels, sachembijen, en andere langtongige soorten aan
(Koster, 2007 en drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).
Op deze plant werden 6 waarnemingen van 4 soorten verricht:


Wilde bijen: Tuinhommel (Bombus hortorum), Akkerhommel (Bombus pascuorum),
Aard/Veldhommel (Bombus terrestris/lucorum), en Gouden slakkenhuisbij (Osmia aurulenta)

Bijen en vlinders in de educatieve tuinen

190

4.2.2. Bloembezoek door honingbijen
In de tuin van de Nachtegaal werden normaal gezien geen bijenkorven gehouden. Vanaf het bezoek
op 6/07/2013 werden echter verschillende korven aangetroffen in de zone ‘buurterrein’. Het ging hierbij
minstens om twee korven en één kijkkast.

Bijen en vlinders in de educatieve tuinen

191

Tijdens het bezoek op 6/07/2013 en de daaropvolgende bezoeken werden af en toe foeragerende
werksters aangetroffen. De grote aantallen foeragerende werksters werd echter niet waargenomen in
de tuin zelf.
In de tuin zelf werden foeragerende Honingbijen aangetroffen op de soorten in onderstaande tabel:

Drachtplant

Aantal keren
waargenomen

Dauwbraam
Heggenrank
Jakobskruiskruid
Slangenkruid
Wilde liguster
Witte honingklaver

1
1
1
1
1
1

Al deze planten hebben een vrij hoge theoretische nectar- en stuifmeelwaarde, waardoor geen van de
bezochte planten echt als een verrassing kwam.

4.2.3. Andere gunstige plantensoorten
Een aantal plantensoorten die in de tuin werden aangetroffen zijn in theorie zeer gunstige nectar- en
stuifmeelbronnen voor diverse groepen bloembezoekers. Dit bleek echter niet uit de waarnemingen
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uit de tuin zelf. Dit kan mogelijk verklaard worden aan de hand van een analyse van de standplaats of
het gevoerde beheer. Deze soorten worden hieronder opgesomd. Extra aandacht moet dus besteed
worden aan het behoud ervan enerzijds en de optimalisering van de standplaats anderzijds.


Kruipwilg (Salix repens) is een heester die een nectar- en stuifmeelwaarde van 5 heeft. De
soort werd hoofdzakelijk in de ‘natte panne’ aangetroffen. Kruipwilg wordt tot maximum 1
meter hoog. Kruipwilgen kunnen elke 3 tot 5 jaar volledig gemaaid worden. Dit dient dan wel
gefaseerd te gebeuren zodat elk jaar tenminste een deel van de Kruipwilgen tot bloei kan
komen. De Kruipwilgen in de Nachtegaal werden in de winter van 2012-2013 volledig gemaaid
waardoor ze niet tot bloei kwamen in het voorjaar van 2013 (mond. med. Bart Vandepoele).
Ze is nochtans een belangrijke stuifmeelbron voor heel wat gespecialiseerde bijensoorten
zoals de Donkere wilgenzandbij (Andrena apicata) en de Roodscheenzandbij (Andrena
ruficrus). De Wilgenhommel (Bombus cryptarum) heeft, naast Gewone ossentong, stuifmeel
van Kruipwilg nodig (Peeters et al., 2012).



Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) is een heester die een nectar- en
stuifmeelwaarde van 1 heeft. De soort werd langs het pad aan de noordzijde en in het
soortenrijk struweel aangetroffen. De soort is theoretisch een goede nectar- en stuifmeelbron
voor heel wat soorten. Onder andere de Meidoornzandbij (Andrena carantonica) wordt vaak
aangetroffen op deze soort. Er werden geen waarnemingen op meidoorn verricht. Dit heeft
mogelijk iets te maken met de harde wind tijdens het bezoek op 6/06/2013 (wanneer de
meidoorn volop bloeide).
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Paardenbloem (Taraxacum sp.) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde van 5
heeft. De soort werd op verschillende plaatsen in de tuin aangetroffen. Deze soort is sterk
onderschat, maar dient zeker behouden te worden.



Grote teunisbloem (Oenothera erythrosepala) is een tweejarige plant die een nectar- en
stuifmeelwaarde van 1 heeft. Het is een Noord-Amerikaanse soort die hier intussen verwilderd
is. Ze werd teruggevonden in verschillende zones. De soort zou vooral gunstig zijn voor
hommels, maar dit kon niet bevestigd worden door de waarnemingen.



Kruipend stalkruid (Ononis repens) is een vaste plant die een nectarwaarde van 1 en een
stuifmeelwaarde van 0 heeft. Ze werd onder meer in de zones ‘buurterrein’ en ‘mosduin’
aangetroffen. De Lathyrusbij (Chalicodoma ericetorum) werd aangetroffen op deze plant. Ook
de Grote wolbij (Anthidium manicatum) wordt vaak op deze plant aangetroffen. Ze dient dan
ook behouden te worden. Een late maaibeurt kan ervoor zorgen dat de soort zich handhaaft,
maar natuurlijke processen zouden dat ook moeten doen.



Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata) is een vaste plant die een nectarwaarde van 0
en een stuifmeelwaarde van 1 heeft. De soort werd enkel in de zone ‘buurterrein’ aangetroffen.
Hier werd ook bloembezoek door Zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola) vastgesteld. De
soort is te behouden door een éénmalige, late maaibeurt.



Gewoon duizendblad (Achillea millefolium) is een vaste plant die een nectar- en
stuifmeelwaarde van 1 heeft. Ze werd enkel in de zone ‘heidestukje tegenover café’
aangetroffen. Gewoon duizenblad is onder meer een belangrijke stuifmeelbron voor enkele
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op composieten gespecialiseerde zijdebijen, zandbijen en de Tronkenbij (Heriades
truncorum). Ze wordt best pas in september of begin oktober gemaaid


Grote wederik (Lysimachia vulgaris) is een vaste plant die een nectar- en stuifmeelwaarde
van 0 heeft. Ze werd enkel in de zone ‘rand vijver’ aangetroffen. Deze soort produceert geen
nectar, maar het stuifmeel en de plantenoliën worden wel verzameld door de Gewone
(Macropis europaea) en de Bruine slobkousbij (Macropis fulvipes). Deze soorten zijn hier zelfs
op gespecialiseerd. Beide soorten zijn mogelijk te verwachten, zeker indien er voldoende grote
populaties Grote wederik in de omgeving aanwezig zijn.



Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica) is een vaste plant die een nectarwaarde van 0 en een
stuifmeelwaarde van 3 heeft. De soort werd enkel in de rand van de vijver aangetroffen. De,
op gele composieten gespecialiseerde, bijensoorten Tronkenbij (Heriades truncorum) en
Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes) werden aangetroffen op deze plant. Zij is te behouden door
eenmaal in de twee tot vijf jaar te maaien.



Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum) is een vaste plant die een nectar- en
stuifmeelwaarde van 3 heeft. Zij werd in de randzone van de vijver aangetroffen. Er werden
geen waarnemingen op verricht, nochtans is de plant van groot belang als nectarbron voor
dagvlinders en hommels.



Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum) is een vaste plant die een nectar- en
stuifmeelwaarde van 1 heeft. Ze werd enkel in de zone ‘heidestukje tegenover café’
teruggevonden. Op de plant werden Matte bandgroefbij (Lasioglossum leucozonium) en Klein
koolwitje (Pieris rapae) aangetroffen. De soort is verder ook een belangrijke stuifmeelbron
voor verschillende, op gele composieten gespecialiseerde bijensoorten. De soort dient dan
ook behouden te blijven en waar mogelijk uitgebreid te worden.



Aalbes (Ribes rubrum) is een heester die een nectar- en stuifmeelwaarde van 5 heeft. De
soort werd vooral naast de mosduin aangetroffen. Er werden geen waarnemingen op verricht.
De soort is nochtans een goede stuifmeelbron voor hommels en andere bijen. Het Vosje
(Andrena fulva) lijkt zelfs een sterke voorkeur voor deze plant te hebben. Ze is te behouden
en te stimuleren met een verjonings- en vruchtsnoei waarbij de nieuwe zijscheuten in tot ca
10 cm terug te snoeien zijn. Deze scheuten dienen in de winter tot 3-4 cm teruggesnoeid te
worden.

4.2.4. Aan te planten soorten
Op basis van de aangetroffen vlinders-, bijen-, en wespensoorten; en met de eigenschappen van de
bodem in het achterhoofd; worden in dit hoofdstuk enkele extra plantensoorten aangeraden. Deze zijn
telkens gunstige nectar- en stuifmeelbronnen en zijn tevens aangepast aan de omgeving. Verder gaat
het telkens om inheemse soorten. Zij komen tevens voor in de directe omgeving van de tuin,
voornamelijk in het natuurgebied De Westhoek. Hierbij dient steeds zoveel mogelijk met inheems en
streekeigen materiaal gewerkt te worden.


Kraailook (Allium vineale), Wondklaver (Anthyllis vulneraria), Gewone klit (Arctium minus),
Knoopkruid (Centaurea jacea), Wilgenroosje (Chamerion angustifolium), Kale jonker (Cirsium
palustre), Borstelkrans (Clinopodium vulgare), Klein streepzaad (Crepis capillaris), Muizenoor
(Hieracium pilosella), Zandblauwtje (Jasione montana), Sint-Janskruid (Hypericum
perforatum), Groot kaasjeskruid (Malva sylvestris), Muskuskaasjeskruid (Malva moschata),
Echt bitterkruid (Picris hieracioides), Wilde reseda (Reseda lutea), Hazenpootje (Trifolium
arvense) en Akkerviooltje (Viola arvensis)
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4.3. Beheer zones
De tuin werd in verschillende zones opgedeeld. Zowel de inventarisaties van de aanwezige
plantensoorten als de fauna werd opgesplitst per zone. Een kaart met de verwijzing naar de
verschillende zones is te vinden in bijlage.

4.3.1. Buurterrein
Het buurterreintje, dat in beheer is bij het ANB, herbergt een mooie structuur enerzijds en een goed
ontwikkelde vegetatie anderzijds.
Volgende planten trokken veel bezoekers aan: braam, Duinroos, Gewone ossentong, Heggenrank,
Hondsdraf, Jakobskruiskruid, Klein streepzaad, Witte dovenetel, Witte honingklaver en Zeepkruid.
Op Duinroos werd de vrij zeldzame Rozenbladgalwesp aangetroffen. Gewone ossentong was vooral
goed voor hommels, met 6 soorten die de plant bezochten. Heggenrank was dan weer goed voor 3
bijensoorten, waaronder de gespecialiseerde Heggenrankbij. Op Hondsdraf werden onder meer
enkele vroegvliegende dagvlinders en hommelkoninginnen aangetroffen. Daarnaast kon hier ook een
foeragerende vrouwtje van de zeldzame Gouden slakkenhuisbij gevonden worden.
Jakobskruiskruid was vooral goed voor de op gele composieten gespecialiseerde Tronkenbij, Kleine
vuurvlinder en fungeerde tevens als waardplant voor de rupsen van de Sint-Jacobsvlinder. Op Klein
streepzaad werden dan weer een 4-tal bijensoorten aangetroffen, waaronder de op gele composieten
gespecialiseerde Tronkenbij en Pluimvoetbij. Op Witte dovenetel werden in het voorjaar vooral
hommelkoninginnen aangetroffen alsook de Gouden slakkenhuisbij. Witte honingklaver was dan weer
goed voor bloembezoek van onder meer Icarusblauwtje en een 3-tal bijensoorten. Op Zeepkruid
tenslotte werden dan weer 2 vlindersoorten en 1 hommel aangetroffen.
Opvallend was verder nog de aanwezigheid van een groot aantal Koevinkjes die onder meer op Wilde
liguster foerageerden.

Gehakkelde aurelia en Hondsdraf in het buurterreintje op 18/04/2013
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Bloeiende Duinroos en Gewone ereprijs in het buurterreintje op 6/06/2013

Gewone ossentong in het buurterreintje op 6/07/2013
In deze zone werd de Blauwe ertsbij waargenomen. Deze soort nestelt in dode bramenstengels en zal
dus profiteren van een beheer waarbij bramenstruwelen gedeeltelijk gemaaid worden.
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Op het kleine duintje in deze zone werden verschillende nestzoekende graafwespen aangetroffen
waaronder de zeer zeldzame Tachysphex unicolor.
In deze zone werd op 6/08/2013 ook nog de Stiptijmmot (Pyrausta nigrata) nectardrinkend op tijm
aangetroffen. Deze micronachtvlinder, met een vleugelwijdte van 14-17 mm, kent verschillende
kruiden zoals tijm, marjolein, munt en verschillende walstrosoorten als waardplant voor de rupsen. Ze
komt vooral voor in kalkrijke gebieden (www.microlepidoptera.nl). De soort is extreem zeldzaam in
Vlaanderen. De huidige gekende verspreiding beperkt zich tot de Doornpanne in Koksijde. De
waarneming in de tuin van de Nachtegaal betreft dus een nieuwe populatie. Mogelijk komt de soort
ook voor in het Westhoekreservaat.

Stiptijmmot op tijm in het buurterreintje.
Deze zone herbergt heel wat typische soorten van onder meer duingraslanden, duinstruwelen en open
duinen. De combinatie van deze biotopen dient dan ook behouden te blijven. De gelaagde structuur
en beschutting tegen wind zorgt hier voor een hoge soortenrijkdom en dient daarom zoveel mogelijk
behouden te worden.

4.3.2. Droge bloemrijke ruigte
In de droge bloemrijke ruigte waren vooral Gewone ossentong en Jakobskruiskruid interessant voor
bloembezoekende insecten. Ook Slangenkruid en Veldhondstong kwamen in deze zone voor, maar
op deze soorten werden geen waarnemingen verricht. Deze soorten zijn allen verstoringsminnend.
Om deze te behouden moet de bodem dus op regelmatige basis op de een of andere manier verstoord
worden. Anderzijds werden in deze zone ook dode plantenstengels van de Grote teunisbloem
aangetroffen die mogelijke nestplaatsen voor wilde bijen en wespen kunnen vormen. De bodem in
deze zone moet dus twee- a driejaarlijks voor de helft omgewoeld worden. Zo kan enerzijds het ruige
karakter behouden blijven, terwijl anderzijds de bodemverstoring ervoor zorgt dat de juiste soorten
hier aanwezig blijven.
In deze zone werd ook de Blauwvleugelsprinkhaan aangetroffen, een soort van vooral open zandige
stukken.
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Gewone ossentong in de droge bloemrijke ruigte op 6/07/2013

4.3.3. Grauwe wilg naast paraboolduin
Naast het paraboolduintje staat een grote wilgenkoepel die als Grauwe wilg geïdentificeerd werd. Deze
was in de maand april van bijzonder groot belang voor bijen en hommels. Acht soorten werden hierop
aangetroffen. Doordat andere wilgensoorten weinig tot niet in bloei komen in de tuin of de onmiddellijke
omgeving dient deze belangrijke nectar- en stuifmeelleverancier dus ten allen tijde behouden te
blijven.
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Bloeiende Grauwe wilg op 18/04/2013

4.3.4. Mosduin
Op de mosduin was betrekkelijk veel begroeiing aanwezig. Onder meer het typerende
Duinsterretjesmos, maar ook Grote teunisbloem, Gewone ossentong, Jakosbkruiskruid,
Veldhondstong, Slangenkruid en Muurpeper maakten deel uit van de begroeiing.
Opnieuw waren vooral Gewone ossentong en Jakobskruiskruid van groot belang voor diverse
hommel- en bijensoorten. Op Jakobskruiskruid werden verder verschillende exemplaren van de
Duinzijdebij aangetroffen, een op gele composieten gespecialiseerde duinenspecialist.
In deze zone werd de Duinvilla, een typische wolzwever van de duinen waargenomen.
De mosduin dient verder beheerd te worden zoals dat nu al gebeurt. Wanneer de vegetatie te groot
wordt en teveel richting ruigte- of bosvorming neigt kan de bodem verstoord worden door inharken.
Dit dient echter gefaseerd te gebeuren zodat de belangrijke nectar- en stuifmeelplanten niet allemaal
in hetzelfde jaar verloren gaan.

Bijen en vlinders in de educatieve tuinen

200

Mosduin op 6/06/2013

Mosduin op 6/07/2013
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4.3.5. Natte panne
De natte panne is dicht begroeid met een combinatie van Gewone rolklaver, Grote kattenstaart en
Kruipwilg. Hiertussen staan zeldzaamheden zoals Gewone vleugeltjesbloem en Parnassia. Deze
laatste zijn echter van weinig belang voor bloembezoekende insecten.
Op Gewone rolklaver werden enkele hommelsoorten aangetroffen alsook het Zilveren fluitje en de
Gouden slakkenhuisbij, twee soorten die voornamelijk in kustgebieden voorkomen en graag op
vlinderbloemigen foerageren.
De natte panne werd in de winter van 2012-2013 kort gemaaid, wat ervoor zorgde dat Kruipwilg niet
tot bloei kwam in 2013. Ook Grote kattenstaart ondervond hier moeilijkheden van en bleef zeer laag.
Gewone rolklaver kan dit intense maaischema wel aan. In de rand van de natte panne zijn vooral
braam, Gewone ossentong en Jakobskruiskruid van groot belang voor bloembezoekende insecten.
Indien een deel van deze zone een drie tot vijfjaarlijkse maaibeurt zou krijgen zouden deze
plantensoorten, maar ook de Kruipwilg zich verder kunnen ontwikkelen en voluit tot bloei kunnen
komen. Dit beheer dient gefaseerd te gebeuren.

Gewone rolklaver en Kruipwilg in de natte panne op 6/07/2013

4.3.6. Pad aan ingang
Aan de ingang werden enkele planten Jakobskruiskruid, Schermhavikskruid en Slangenkruid
aangetroffen die onder meer Slangenkruidbij, Pluimvoetbij en Duinzijdebij aantrokken.
Daarnaast werd hier ook een dode koningin van een Wilgenhommel aangetroffen. Deze soort
foerageert vooral op Gewone ossentong en Kruipwilg en is een vrij zeldzame soort van grote heideen duingebieden.
De bodem in deze zone dient regelmatig de nodige verstoring te krijgen zodat bovenstaande
plantensoorten aanwezig blijven.
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4.3.7. Pad duinbos
Gewone ossentong, Heggenrank, Slangenkruid en Sneeuwklokje bepaalden het bloeiaspect in deze
zone.
Op Slangenkruid werden verschillende hommelsoorten en de gespecialiseerde Slangenkruidbij
aangetroffen. Heggerank kreeg op zijn beurt bezoek van de Heggenrankbij.
De zone is vrij beschaduwd, en de meeste waarnemingen werden dan ook verricht op de grens tussen
het pad en de meer open zones ‘mosduin’ en ‘natte panne’. De dichte, met bomen en struiken bezette,
bosrand naast het pad heeft echter een bufferend effect voor wind die vanuit het zuiden de tuin zou
kunnen inwaaien. Er is geen specifiek beheer nodig voor deze zone.
Het pad bestaat hoofdzakelijk uit schelpengruis, wat een moeilijk doordringbare bodem voor in de
bodem nestelende bijen en wespen vormt. Dit pad kan dus eigenlijk best vervangen worden door een
zandpad, zodat hier meer nestgelegenheden ontstaan.

Het pad aan het duinbos op 18/04/2013

4.3.8. Pad noordzijde
Bloeiaspectbepalende soorten aan het pad aan de noordzijde waren onder meer braam, Gewone
ossentong, Grote teunisbloem, Heggenrank, Jakobskruiskruid, Slangenkruid, Veldhondstong en Wilde
liguster. Ook werden hier enkele bloeiende meidoorns teruggevonden.
Zowel braam, Gewone ossentong, Slangenkruid en Veldhondstong trokken veel hommelsoorten aan.
Op Jakobskruiskruid en Slangenkruid werden respectievelijk de gespecialiseerde Duinzijdebij en
Slangenkruidbij aangetroffen. Heggenrank trok hier niet alleen de Heggenrankbij aan, maar tevens
het Heggenranklieveheersbeestje, een plantenetende lieveheersbeestje dat gespecialiseerd is op
Heggenrank. Op bloeiende Wilde liguster tenslotte werd onder meer een foeragerend mannetje
Harkwesp aangetroffen. Deze soort kent kolonies in het nabijgelegen natuurgebied de Westhoek.
Opvallend was het feit dat op meidoorn geen enkele bloembezoeker aangetroffen werd.
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Heggenrank aan het pad aan de noordzijde op 6/06/2013

Mannetje Harkwesp aan het pad aan de noordzijde op 6/07/2013
Deze zone dient zoveel mogelijk behouden te worden. Vooral de combinatie van ruigte en
struweelsoorten is hier belangrijk. Daarnaast is de hoeveelheid zonlicht die tot op de bloeiende planten
kan doordringen van groot belang. Eventueel kunnen de braamstruwelen, de Wilde ligusters en
meidoorns gefaseerd gekapt worden om verjonging te stimuleren.
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4.3.9. Paraboolduin
De paraboolduin is grotendeels dichtbegroeid met mossen, Gewone ossentong en Jakobskruiskruid.
Tevens zorgen zaailingen van Esdoorn ervoor dat de zone dreigt te verbossen. Gewone ossentong
en Jakobskruiskruid zorgen voor het bloeiaspect en trokken beiden veel hommels, bijen en dagvlinders
aan. Op Gewone ossentong werd onder andere de zeldzame Rode koekoekshommel verschillende
keren aangetroffen.
Om het karakter van de paraboolduin te bewaren is het echter belangrijk om de bodem voldoende te
verstoren. In natuurlijke omstandigheden gebeurt dit door windwerking, maar in de ingesloten tuin is
dat niet (meer) mogelijk. De bodem jaarlijks openharken zal de vele bloeiende planten doen
verdwijnen, maar daarnaast zal er veel open, stuivend zand ontstaan. Dit is een belangrijke nestplaats
voor heel wat graafwespen en warmt ook sneller op dan een met vegetatie bedekte duin.

Paraboolduin op 6/06/2013
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Gewone ossentong in paraboolduin op 6/07/2013

4.3.10. Rand vijver
In de rand van de vijver staan heel wat bloeiende planten, waaronder Gewone ossentong, Grote
kattenstaart, Grote wederik, Heelblaadjes, Parnassia, Klein streepzaad, Koninginnekruid, Kruipwilg,
Watermunt en Wolfspoot. Uiteraard werden ook verschillende juffers en libellen in deze zone
aangetroffen waaronder Lantaarntje, Watersnuffel, Bruine winterjuffer, Gewone pantserjuffer,
Vuurjuffer en Bloedrode heidelibel.
Vooral Grote kattenstaart, Heelblaadjes en Klein streepzaad trokken veel bloembezoekers aan. Op
Grote kattenstaart werden verschillende hommels en veel dagvlinders aangetroffen. De
gespecialiseerde Kattenstaartdikpoot ontbrak echter. Op Heelblaadjes werden de op gele
composieten gespecialiseerde Pluimvoetbij en Tronkenbij teruggevonden. Ook op Klein streepzaad
werden deze beide soorten aangetroffen, naast onder meer de Kauwende metselbij en de Gedoornde
metselbij.
Ondanks de aanwezigheid van een vrij grote populatie Grote wederik werd de Gewone slobkousbij
niet in deze tuin of in de rest van de tuin aangetroffen. Deze soort lijkt het aan de Vlaamse kust niet
zo goed te doen.
Verder werd in deze zone ook een nest van de Gewone wesp aangetroffen, wat mogelijk de bron is
voor de vele werksters van deze soort die bezoekers op het terras in de zomermaanden lastig vallen.
De zuidrand van de vijver is sterk vermosd door beschaduwing van de het ‘duinbos met nieuwkomers’.
Deze bosrand zorgt niet alleen voor schaduw, maar breekt tevens de wind in de tuin. In deze rand
werden in het voorjaar enkele hommelkoninginnen waargenomen. Deze nestelen mogelijk in het
mostapijt.
Het huidige beheer van de rand van de vijver dient in stand gehouden te worden.
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Grote kattenstaart en Grote wederik in de rand van de vijver op 6/08/2013

4.3.11. Rand vijver – terras
De smalle strook tussen de rand van de vijver en het terras bestaat uit een klein keienstrandje waarop
volop Slangenkruid groeit. Daarnaast is ook Klein streepzaad bloeiaspectbepalend. Zoals in andere
delen van de tuin trok Slangenkruid vooral veel hommelssoorten aan. Daarnaast werd ook de
gespecialiseerde Slangenkruidbij hier veelvuldig op waargenomen.
Verder werd op het open keienstrandje Blauwvleugelsprinkhaan aangetroffen.
Om zowel het open karakter van het keienstrandje als de belangrijke populatie Slangenkruid te
behouden, dient deze zone op regelmatige basis verstoord te worden en dient successie tegen
gegaan te worden.
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Slangenkruid op het keienstrandje in de zone tussen rand van de vijver en het terras op 6/07/2013

4.3.12. Soortenrijk struweel
Langs het soortenrijk struweel werden onder meer Duinroos en Eénstijlige meidoorn aangetroffen
Verder was hier ook Gewone ossentong, Heggenrank, Look-zonder-look, Blaassilene, Veldhondstong
en Jakobskruiskruid aanwezig.
Ook hier waren vooral Gewone ossentong en Jakobskruiskruid de meest bezochte plantensoorten,
waarbij de eerste vooral hommels aantrok, terwijl de laatste eerder een dagvlinderplant was.
Opvallend was het gebrek aan waarnemingen op de bloeiende meidoorns, wat mogelijk te verklaren
is door de winderige omstandigheden tijdens het bezoek op 6/06/2013, wanneer deze plantensoort
volop in bloei stond
Dit struweel dient zoveel mogelijk behouden te blijven. Een gefaseerde verjongingskap is mogelijk om
voor voldoende jonge, frisse struweelplanten te zorgen.
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Bloeiende Eenstijlige meidoorn in het soortenrijk struweel op 6/06/2013

4.3.13. Struweel noorden
Ook in deze zone werden Gewone ossentong, Jakobskruiskruid en Slangenkruid teruggevonden.
De Kauwende metselbij en de Bonte knotswesp werden aangetroffen op een afgestorven vlierstruweel
dat zeer zonnig en beschut gelegen was. Beide soorten nestelen in oude kevergangen in dood hout
en profiteren dus van een ruige bosrand met struwelen, ruigtes en vooral dood hout. Dat het pad aan
de noordzijde zoveel zon opvangt heeft zeker een positief effect
Belangrijk in deze zone is dus vooral het behoud van voldoende dood hout. Verder dient men ervoor
te waken dat deze zone niet volledig dichtgroeit.
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Struweel noorden op 6/06/2013

Struweel noorden op 6/07/2013
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4.3.14. Voortuin
De zone ‘voortuin’ is sterk beschaduwd door enkele grote populieren. In deze zone is een mix van
ruigte, bosranden en speelzones aanwezig. Er werd onder meer een wilgentunnel gecreëerd. Doordat
deze teveel beschaduwd is, komen de wilgen niet in bloei en zijn ze dus van weinig belang voor
bloembezoekers.
In de ruigten en bosranden komen onder meer Heggenrank en Jakobskruiskruid voor.
Op Heggenrank werden de gespecialiseerde Heggenrankbij en het Heggenranklieveheersbeestje
aangetroffen. Jakobskruiskruid trok onder meer de zeldzame Kleine parelmoervlinder aan. Deze soort
heeft populaties in het nabijgelegen natuurgebied de Westhoek, maar werd toch eenmalig in de tuin
teruggevonden.

Voortuin op 6/06/2013

4.3.15. Zandbak
In de ‘zandbak’, die tevens dienst doet uit als speeltuin en waar een parcours voor kinderen opgesteld
staat, werden verschillende soorten van open en mul zand teruggevonden. Het gaat hier vooral om de
Witbaardzandbij en haar parasiet Bleekvlekwespbij. Deze soorten profiteren dus van de continue
verstoring. Daarnaast wijst de aanwezigheid van verschillende Gewone dwergbloedbijen op nog meer
grondnestelende bijensoorten (bloedbijen zijn parasitaire bijen op groefbijen).
Daarnaast zorgde vooral Gewone ossentong voor voldoende nectar voor een zestal hommelsoorten.
Belangrijk voor deze zone is dat er voldoende verstoring optreedt zodat vooral de soorten van open
zand hier hun nesten kunnen maken. Vanaf de zomermaanden groeit Zandzegge het zand immers
reeds dicht. Aangezien de meeste soorten vrij diep nestelen in de bodem kan een intense verstoring
op het oppervlak weinig tot geen kwaad.
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Zandbak op 18/04/2013

Zandbak op 6/06/2013
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4.3.16. Inzaai bloemenmengsels
Bloemenmengsels voor bijen en dagvlinders zijn de afgelopen jaren razend populair. Vaak worden
hiervoor zaadmengsels met een mix van éénjarigen gebruikt. De herkomst van de zaden is vrij moeilijk
te achterhalen, maar vaak worden zaden uit Oost-Europa gebruikt, waar deze goedkoper kunnen
geteeld worden. Veel van de gebruikte éénjarigen zijn daarnaast ook nog eens uitheems. Veel wilde
bijensoorten zijn eerder afhankelijk van specifieke inheemse plantensoorten (oligolectische soorten)
en hierdoor schieten de klassieke bloemenmengsels vaak tekort om van echt belang te zijn voor wilde
bijen.
Om het gebruik van bloemenmengsels toch een beetje te stroomlijnen worden hieronder enkele
principes uit het afwegingskader rond bloemenmengsels van Natuurpunt weergegeven:
Afwegingskader bloemenmengsels
a. Niet inzaaien in permanente vegetaties (wegbermen, graslanden, …)
Natuurlijke vegetaties herbergen de meest geschikte bloemen en waardplanten voor insecten
indien ze goed beheerd worden. Inzaaien met een bloemenmengsel vormt hier geen
meerwaarde.
b. Indien potentie voor natuurlijke ontwikkeling, die benutten door vegetatie spontaan te laten
opkomen (bv. meerjarige akkerranden op voedselarme bodems naast een soortenrijke
wegberm) of hier naartoe werken (bv. maaien en afvoeren zonder bemesten leidt op een
aantal jaar tot meer bloemrijke vegetaties). In situaties waar de lokale diversiteit of zaadbank
sterk is uitgeput maar de bodemcondities wel geschikt zijn gemaakt, is het opbrengen van
maaisel van bloemrijke naburige percelen een manier om de successie te versnellen.
c.

In situaties waar men tijdelijk het nectaraanbod wil verhogen (bv. stroken in akkers) of op
plaatsen met een heel voedselrijke bodem en geen kansen op herstel van natuurlijke
voedselarme vegetatie of natuurlijke ruigte, is inzaaien een optie. Bij tijdelijke situaties wordt
best het totale nectar- en stuifmeelaanbod in de omgeving in het oog gehouden. Tijdelijke
bloemenranden moeten dus in de omgeving aanwezig blijven, maar hoeven niet elk jaar op
dezelfde locatie te liggen.

d. Indien bloemenmengsels ingezaaid worden, volg je best volgende principes
13) Gebruik soorten die naast mooi ook nuttig zijn voor insecten, vermijd cultivars en dubbele
bloemen aangezien zij meestal steriel zijn.
14) Kies voor inheemse soorten OF voor duidelijke cultuurgewassen(hier moeten we nog
duidelijk maken waarom we zouden kiezen voor die duidelijke cultuurgewassen)
15) Gebruik geen soorten die in het wild kunnen gaan woekeren en zeker geen invasieve
exoten.
16) Indien inheemse soorten worden gebruikt, gebruik dan geen zaadmengsels van
onduidelijke herkomst en geen variëteiten van inheemse soorten maar werk met wilde
zaden uit de omgeving of met streekeigen zaaigoed van een ‘erkende’ kweker.
17) Gebruik geen inheemse zeldzame soorten zoals Beemdkroon, Blauwe knoop, … De kans
dat een zaadleverancier inheems materiaal kan leveren is enerzijds klein, anderzijds zijn
de natuurlijke populaties zo klein dat moedwillig zaadoogsten deze populaties kan
verzwakken. (uitzondering kan zijn graan-adventieven zoals Bolderik)
18) Probeer zoveel mogelijk voor een mix van 1-, 2- en meerjarigen te gaan, dit verhoogt de
duurzaamheid van de inzaai.
Belangrijkste plantenfamilies voor wilde bijen
Volgende inheemse plantenfamilies, -genera, en –soorten zijn van groot belang voor wilde bijen:
Composietenfamilie (Asteraceae), Vlinderbloemigen (Fabaceae), Kruisbloemigen (Brassicaceae),
Lipbloemigen (Lamiaceae), Klokjes (Campanula) en Slangenkruid (Echium).
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Voor de 4 grote hierboven vernoemde plantenfamilies zijn volgende genera van groot belang:
Composietenfamilie: Centaurie (Centaurea), Vederdistels (Cirsium), Distel (Carduus), Havikskruid
(Hieracium), Leeuwentand (Leontodon), Bitterkruid (Picris), Cichorei (Cichorium), Streepzaad
(Crepis), Biggenkruid (Hypochoeris), Alant (Inula), Kruiskruid (Senecio), Kamille (Anthemis),
Boerenwormkruid (Tanacetum), Duizendblad (Achillea) en Paardenbloem (Taraxacum)
Vlinderbloemigen: (Lotus), Klaver (Trifolium), Rupsklaver (Medicago), Esparcette (Onobrychis),
Paardenhoefklaver (Hippocrepis), Wikke (Vicia), Lathyrus (Lathyrus) en Honingklaver (Melilotus).
Kruisbloemigen: Kool (Brassica), Mosterd (Sinapis), Raket (Sisymbrium), Steenraket (Erysimum),
Radijs (Rhapanus) en Barbarakruid (Barbarea)
Lipbloemigen: Andoorn (Stachys), Salie (Salvia), Ballote (Ballota), Gamander (Teucrium), Zenegroen
(Ajuga), Dovenetel (Lamium) en Hondsdraf (Glechoma).

4.3.17. Invloed pesticiden op bijen
Pesticidengebruik is schadelijk voor insecten in het algemeen en voor bijen in het bijzonder. Daarom
wordt het gebruik ervan ten stelligste afgeraden in de tuinen, ten zeerste daar zij als educatieve
voorbeeldprojecten dienen.
Recent onderzoek wees uit dat vooral de nieuwste generatie pesticiden van de familie van de
neonicotenoïden zeer schadelijk is. Neonicotenoïden worden vaak gebruikt bij de behandeling van
plantenzaden. De plant is hierdoor van binnenuit beschermd tegen vraat. Het grootste nadeel is dat
die giftige bestanddelen ook in nectar en stuifmeel terechtkomen, waardoor ze opgenomen worden
door bijen en andere insecten. Deze stoffen worden niet alleen in de landbouw gebruikt, maar komen
ook voor in veelgebruikte producten die in de kleinschalige groententeelt of ter bestrijding van plagen
in tuinen gebruikt worden. Imidacloprid is in België het meest gebruikte neonicotenoïde in particuliere
tuinen. Het is onder andere bekend onder de merknamen Gaucho en Confidor (D’Haeseleer & Nys,
2012).
Vooral persistente stoffen, die een lange afbraaktijd kennen en ook gemakkelijk opgenomen worden
in het grondwater, kunnen op lange termijn schade toebrengen aan de bijenfauna van de tuin en de
omgeving. Via het grondwater kunnen deze stoffen immers ook andere plantensoorten beïnvloeden.
Veel van de ‘onkruiden’ die bestreden worden met behulp van herbiciden zijn eigenlijk heel goede
waardplanten voor bijen en vlinders. Denk bijvoorbeeld aan Gewone paardenbloem (Taraxacum
officinalis), diverse klaversoorten (Trifolium), boterbloemen (Ranunculus), Akkerdistel (Cirsium
arvense), Zevenblad (Aegopodium podagraria), Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata) en
Gewone brunel (Prunella vulgaris), waarvan er een aantal specifiek besproken worden als goede
nectar-of stuifmeelplanten voor de tuin.
Pesticiden worden vaak gebruik in de strijd tegen onkruiden op verhardingen. Deze verhardingen zijn
echter enkel nuttig wanneer ze voldoende betreden worden. Anders zijn grasdallen of grasstroken een
goed en gemakkelijk beheerbaar alternatief. Verhardingen kunnen vrij van ongewenste (on)kruiden
gehouden worden door stomen, borstelen, branden of bestrijden met heet water. In borders en
grasperken zijn er pesticidenvrije alternatieven: wieden, afsteken, plaggen en maaien. Enkele
bijensoorten, waaronder de Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes), Gewone franjegroefbij (Lasioglossum
sexstrigatum) en de Witbaardzandbij (Andrena barbilabris) maken hun nesten graag tussen de
stoeptegels van opritten, wandelpaden en trottoirs. Zij profiteren van het feit dat deze tegels vaak door
een dikke laag zand gestabiliseerd worden en maken hierin hun nestgangen. Zij ondervinden dus
rechtstreekse hinder van besproeien van verhardingen met pesticiden.
Verder is het ook mogelijk om borders, randen van gazons en moestuinen te begroeien met
bodembekkende planten. Zo kunnen hier geen ongewenste onrkuiden groeien. Geschikte
bodembedekkers voor open plekken zijn onder andere Gewone brunel (Prunella vulgaris), Kruipende
boterbloem (Ranunculus repens), Bosaardbei (Fragaria vesca), Kruipend zenegroen (Ajuga reptans),
Hondsdraf (Glechoma hederacea), Speenkruid (Ranunculus ficaria), Kleine maagdenpalm (Vinca
minor),… (D’Haeseleer et al., 2014)
Meer info over alternatieven voor pesticidengebruik is te vinden op: www.zonderisgezonder.be
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4.4. Groot bijenhotel
Het grote ‘bijenhotel’ van de Nachtegaal staat in de zuidwestelijke zone van de tuin, op enkele meter
van het plankenpad dat van het terras richting de wandelpaden loopt. Het staat hier op de rand van
de zones ‘zandbak’ en ‘voortuin’.
Het hotel is vrij groot en heeft 4 wanden, waarvan er echter slechts 3 door wilde bijen en wespen
bewoonbaar zijn. Op de vierde wand hangt een infopaneel.
Het bijenhotel werd enkele jaren geleden geplaatst. Volgende soorten werden tijdens het onderzoek
aan of in het ‘bijenhotel’ waargenomen: Tronkenbij, Slangenkruidbij en Gewone tubebij: de
graafwespen Crossocerus wesmaeli, Passaloecus insignis en Pemphredon lugubris; de
plooivleugelwesp Ancistrocerus nigricornis. Verder werden oude nesten van Rosse of Gehoornde
metselbij aangetroffen.
Ondanks dit ‘succes’ dient toch nog rekening gehouden te worden met een aantal zaken. Deze staan
hieronder per onderdeel en zijde opgelijst.

4.4.1. Zuidwestgerichte wand

4.4.1.1. Onderaan




In dit gedeelte van het bijenhotel bevindt zich een bakje gevuld met hooi. Dit heeft op zich
geen enkele meerwaarde voor wilde bijen, maar kan mogelijk een schuilplaats bieden voor
andere ongewervelden.
De bos twijgen heeft tevens geen meerwaarde voor wilde bijen, maar kan misschien zorgen
voor schuilgelegenheden voor andere ongewervelden.
De geboorde Ytongblokken zijn te poreus, wat ervoor zorgt dat er teveel regenwater doorheen
de nestgangen kan lopen. Dit benadeeld de ontwikkeling van de larven. Deze blokken zijn dan
ook niet bewoond en dienen vervangen te worden door een minder poreus materiaal.
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De bussel riet die onderaan ligt is vrij slordig gesneden, waardoor hij veel splinters bevat.
Verder ligt hij ook voor een stuk buiten het bijenhotel. De bussel zou beter voldoende beschut
liggen en dus niet uit het bijenhotel uitsteken. Verder dienen ook enkele beschimmelde en
verrotte stengels verwijderd te worden. Tot slot is het belangrijk om tijdens het snijden van
rietstengels erop te letten dat er geen scheuren of splinters ontstaan.
De grote houten balk heeft geen boorgaten en is momenteel nog te hard om als
nestgelegenheid voor soorten die hun nestgangen zelf uitknagen te fungeren.
De terra-cotta balk heeft 5 geschikte nestgangen. Eventueel kunnen hier enkele extra
nestgangen van een diameter tussen 5 en 10 mm gemaakt worden. Stenen gangen met een
te kleine diameter (<5 mm) warmen te snel op, waardoor de larven waarschijnlijk zullen
sterven.
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4.4.1.2. Midden


In het middelste gedeelte liggen hoofdzakelijk houten stronken. Sommige van deze stronken
zijn ooit geboord, andere zijn dan weer volledig gaaf. De geboorde gangen zijn soms
doorsneden door krimpscheuren tijdens het drogen. De meeste gangen zijn vrij gaaf. Het hout
lijkt erg goed gedroogd en is vrij hard. Het grote aantal oude nesten van Gehoornde en Rosse
metselbij, Tronkenbij en Slangenkruidbij tonen het succes van dit materiaal aan. Toch is het
belangrijk om hier voor voldoende nieuw materiaal te zorgen, dat ook zorgvuldig gedroogd is.
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Vrouwtje Tronkenbij inspecteert een nestgang.



Nestgangen met een oranje-roze afsluitprop zijn (ooit) bewoond (geweest) door
Slangenkruidbijen (Hoplitis adunca).

4.4.1.3. Bovenaan


Bovenaan liggen vooral bussels riet, maar deze zijn niet altijd even zorgvuldig gesneden.
Verder zijn er ook heel wat rietstengels bij die een soort stengelmerg bevatten, wat voor de
meeste bijensoorten dan weer niet interessant is. Deze rietstengels worden dan ook niet
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bewoond. Ze dienen dus best vervangen te worden door holle rietstengels die zorgvuldig
gesneden zijn.
De hooibaal die bovenin ligt is niet interessant voor wilde bijen, maar kan mogelijk als
schuilplaats voor een aantal ongewervelden dienen.
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4.4.2. Noordoostgerichte wand
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4.4.2.1. Onderaan





Onderaan liggen enkele bakstenen met gaatjes. De binnendiameter van de openingen in dit
soort bakstenen is te groot voor wilde bijen. Verder zijn de gaten ook niet rond en hebben ze
geen afgesloten achterwand. Ze kunnen wel dienen als steun voor holle stengels en hiermee
opgevuld worden.
De ongeboorde Ytongblokken hebben absoluut geen meerwaarde als nestgelegenheid voor
wilde bijen. Zij dienen vervangen te worden door een ander materiaal, dat harder en meer
waterdicht is.
In het bakje met leem staan de geboorde gaten te dicht bij elkaar. Dit zorgt ervoor de stabiliteit
van de leem verlaagd wordt. De leem zelf is wellicht te hard voor het uitknagen van eigen
nestgangen, zoals een aantal bijensoorten doen. Gebruik voor een lemen wandje een
combinatie van leem en traskalk en zorg voor voldoende ruimte zodat de bijen zelf hun
nestgangen kunnen uitknagen.
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4.4.2.2. Midden


In het middelste gedeelte liggen hoofdzakelijk houten stronken. Sommige van deze stronken
zijn ooit geboord, andere zijn dan weer volledig gaaf. De geboorde gangen zijn soms
doorsneden door krimpscheuren tijdens het drogen. De meeste gangen zijn vrij gaaf. Het hout
lijkt erg goed gedroogd en is vrij hard. Het grote aantal oude nesten van Gehoornde en Rosse
metselbij, Tronkenbij en Slangenkruidbij tonen het succes van dit materiaal aan. Toch is het
belangrijk om hier voor voldoende nieuw materiaal te zorgen, dat ook zorgvuldig gedroogd is.
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4.4.2.3. Bovenaan




Bovenaan liggen vooral bussels riet, maar deze zijn niet altijd even zorgvuldig gesneden.
Verder zijn er ook heel wat rietstengels bij die een soort stengelmerg bevatten, wat voor de
meeste bijensoorten dan weer niet interessant is. Deze rietstengels worden dan ook niet
bewoond. Ze dienen dus best vervangen te worden door holle rietstengels die zorgvuldig
gesneden zijn.
De hooibaal die bovenin ligt is niet interessant voor wilde bijen, maar kan mogelijk als
schuilplaats voor een aantal ongewervelden dienen.
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4.4.3. Noordwestgerichte wand


Aan de noordwest gerichte wand hangt een nestkastje voor mezen dat in 2011 door een
kolonie Boomhommels bewoond werd. Gedurende deze projectperiode werd extra aandacht
besteed aan deze nestkast, maar er werden geen hommels (meer) aangetroffen.
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Hommelkolonies zijn steeds éénjarig en normaal gezien zullen de bevruchte nieuwe
koninginnen (de enige die de winter overleven in een hommelkolonie) elk jaar opnieuw een
nieuwe nestplaats opzoeken. Om opnieuw vogels te lokken in een nestkast die eerder bezet
werd door een hommelkolonie is het belangrijk om de nestkast volledig schoon te maken en
eventueel zelfs uit te schuren met wat lauw water. Zijn hommels dan weer welkom in de
nestkast, dan dient enkel het oude hommelnest, dat bestaat uit enkele tientallen broedcellen
opgebouwd uit was, verwijderd te worden. Belangrijk is dat hierbij nog steeds nestmateriaal
(eventueel van een oud vogel- of muizennest) aanwezig blijft. Hommels zitten immers graag
warm en beschut en slagen er zelfs in om met hun sterk ontwikkelde reukzin actief oude
woelmuizennesten te gaan opsporen.

4.5. Oriëntatie groot bijenhotel
Het bijenhotel in de Nachtegaal is goed georiënteerd. Het vangt vrij veel zon op doordat het een open
positie heeft. Verder is het deels beschut voor wind door de houtkant in het zuiden van de tuin.

4.6. Bijenhotels op terras


Op het terras hangen twee bijenhotels ter demonstratie. Deze bevatten glazen buisjes Deze
‘ademen’ niet en hierdoor is er, vooral bij de buisjes met een kleinere diameter, vaak een
probleem met schimmelvorming. Dit hotelletje heeft echter een belangrijke educatieve
waarde, aangezien de verschillende stadia van ei-leg tot verpopping kunnen gevolgd worden.
Daarom wordt aangeraden dit hotelletje toch te behouden, maar verder voor voldoende
duurzame en geschikte nestplaatsen te zorgen. Af en toe dienen de glazen buisjes vervangen
te worden. Door inkrimping van het hout komen de glazen buisjes snel los en tijdens
demonstratiemomenten vliegen ze dan in het rond. Verder dienen de buisjes best achteraan
dichtgemaakt te worden, zodat er een hoger isolerend effect optreedt.
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4.7. Aanpassingen bijenhotels
4.7.1. Houtblokken


Boor gaten met een diameter tussen 3 en 10 mm. Een combinatie van verschillende
diameters zorgt voor meer soorten. Probeer ervoor te zorgen dat de gangetjes zo glad
mogelijk zijn en dat er geen rafelige binnenkant te zien is. Gekliefd hout vertoont minder
krimpscheuren bij het drogen dan volledige ronde stammetjes.



Wanneer het hout te zacht is ontstaan rafelige gangetjes, die de vleugels van de bijen sterk
beschadigen. Gebruik dus zoveel mogelijk hardhout zoals eik, es of beuk. Hout dat
onvoldoende droog is zal tijdens het drogen gemakkelijk scheuren. Wanneer een scheur door
een nestgang loopt kunnen schimmels en parasieten zo gemakkelijk naar binnen dringen.



Probeer zoveel mogelijk in overlangs hout te boren. Dit verlaagt de kans op scheuren
aanzienlijk. Men mag met andere woorden de jaarringen van de stammetjes of balken niet
zien.

4.7.2. Holle stengels:
Momenteel wordt vooral gebruik gemaakt van bamboe en rietstengels.


Zorg er steeds voor dat één van de zijden van de stengels afgesloten blijft, dus knip steeds
net achter de knoop en zorg dat de stengelwanden niet scheuren. Verder kunnen holle
stengels van gewone kaardebol, maar ook toortsen, wilde peen, venkel, berenklauw,
brandnetels en fluitenkruid gebruikt worden. Zo creëer je verschillende diameters en lok je dus
ook verschillende soorten. Stengels met een diameter die groter is dan 12 mm zijn weinig
zinvol en zullen niet gebruikt worden door wilde bijen.



Bamboestengels kunnen onder andere in doe-het-zelf-zaken aangeschaft worden en dienen
in stukken gezaagd te worden. Hiervoor wordt best gewerkt met een ijzerzaagje. Kniptangen
zorgen ervoor dat de stengels geplet worden en dat er scheuren in de zijwanden van de
stengels ontstaan waarlangs vocht en parasieten kunnen binnendringen. Zij worden afgeknipt
net achter een knoop. Voorzie een nestgang tussen 8 en 20 cm.



Deze stengels kunnen in de gaten in geperforeerde bakstenen gestopt worden of
samengebundeld in een stukje regenpijp (PVC) of in een leeg conservenblik ondergebracht
worden. Deze zorgen voor enige bescherming tegen wind en regen. Stop de stengels dicht
genoeg bij elkaar zodat ze wat klemmen en mezen en spechten ze minder gemakkelijk uit de
nestkast kunnen peuteren.



Rietmatten, die te koop zijn in zelfbouwmarkten, kunnen opgerold worden. Met een scherpe
snoeischaar kan deze in de lengte op stukken van 30 cm geknipt worden.
Stengels van Japanse duizendknoop zien er zeer geschikt uit, maar zij scheiden giftige stoffen
uit en worden dus best niet gebruikt. Kartonnen buisjes zijn gemakkelijk te parasiteren en
zullen ook gemakkelijk nat worden. Ze zijn daarom ook niet echt geschikt.



EXTRA: Sommige bijen nestelen graag in afgebroken dorre stengels met merg. Nesten
worden gemaakt in stengels van braam, maar soms ook in stengels van gramboos, klis,
bijvoet, koningskaars, distels of vlier. Knip enkele lange stukken van deze stengels en hang
deze verticaal op. De bijensoorten die hierin nestelen gaan immers op zoek naar
rechtopstaande structuren. Zij maken geen gebruik van liggende stengels. De driedoornige
metselbij is een zeldzame soort die haar nest uitsluitend in zulke dorre stengels maakt. Ook
de Blauwe ertsbij en de Zwartgespoorde metselbij maken hun nesten uitsluitend in stengels
met zacht plantenmerg. Ook heel wat wespensoortjes doen dit.
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4.7.3. Oriëntatie


Nesthulp richt je zoveel mogelijk naar het zuiden, zuidoosten of zuidwesten en plaats je op
een plek die veel zon krijgt. Bv. aan de muur, de pergola of de carpoort, het balkon of aan
een hek. Zorg er ook voor dat de nesten beschut zijn tegen wind en regen, door ze bv. onder
een dakgoot of vensterbank te plaatsen of ze een van een dakje te voorzien. Beschaduwing
door bomen zorgt ervoor dat veel minder bijen en wespen aangetrokken worden.



Spechten en mezen weten na een tijdje dat in de buisjes lekkere hapjes zitten en peuteren
de nestbuisjes soms open. Dit kan verholpen worden door de buisjes stevig genoeg vast te
steken/te zetten. Een effectieve bescherming biedt een grofmazig gaas, waarmee de
nestkast beschermd wordt. Dit gaas moet een maaswijdte hebben van 5-10 cm en zo’n 1015 cm vóór de kast geplaatst worden. De bijen zijn klein genoeg en kunnen normaal gezien
doorheen dit gaas vliegen.



Educatie door middel van infoborden kan ervoor zorgen dat de sympathie van bezoekers
gewekt wordt. De boodschap verspreiden dat wilde bijen geen bedreiging vormen voor de
mens, maar een levensnoodzakelijke ecosysteemdienst vervullen is belangrijk. Verder kan
dit ‘hotel’ ook een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen.

4.7.4. Onderhoud


Behandel het bijenhotel niet met verven of vernissen. Eventueel kan een laagje vernis met
houtbeits wel.



Wilde bijen hebben over het algemeen slechts één generatie per jaar. Dit betekent dat de
bijenlarven zich gedurende één volledig jaar zullen ontwikkelen tot bijtjes en de winter
doorbrengen in de nestjes. Pas in het volgende voorjaar zijn nieuwe bijtjes te zien. Deze bijtjes
kunnen normaal gezien tegen een strenge winter.



Bij de meeste bijensoorten worden de nesten elk jaar opnieuw hergebruikt. Het is dus niet
nodig om de gangen elk jaar opnieuw uit te boren of proper te maken. Is er al meer dan één
jaar geen activiteit rond jouw bijenhotel? Dan is het tijd om nieuw materiaal bij te plaatsen en
het oude te vervangen. Dit kan eventueel door de oude gangen opnieuw uit te boren.

4.7.5. Snelbouwstenen


Gebruik geen bakstenen met gaatjes (de zogenaamde snelbouwstenen). De binnendiameter
van de openingen in dit soort bakstenen is meestal te groot voor bijen. Verder zijn de gaten
ook niet rond en hebben ze geen afgesloten achterwand. Ze kunnen wel dienen als steun
voor holle stengels en hiermee opgevuld worden.

4.7.6. Ander materiaal


Ander materiaal dat gebruikt werd zoals gestapelde dakpannen, dennenappels, berkentwijgen
en rottende berkenbalkjes zijn waarschijnlijk in het ‘hotel’ geplaatst om andere kleine diertjes
aan te trekken zoals lieveheersbeestjes, gaasvliegen, kevers, spinnen, oorwormen, … Deze
materialen hebben geen functie voor de overwintering of overleving van bijen. (maar zijn
uiteraard wel een belangrijk onderdeel van ‘beestentorens’).
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4.8. Herinrichting
Bij een (eventuele) herinrichting dient vooral rekening gehouden te worden met:


Behoud van de voornaamste nectar- en stuifmeelplanten (zie daarvoor 4.2)



Voldoende verstoring om de dynamiek van de duinen in verschillende zones opnieuw op gang
te trekken.



Gefaseerde verjongingskap in de verschillende struwelen.

De zone waar momenteel nog het meeste ruimte tot verbetering is is:


Voortuin: een groot deel van de voortuin is sterk beschaduwd en kent een sterke
verstoringsgraad door de vele bezoekende (school)groepen. Hier is onder andere een
wilgentenenpad aangelegd.
Een mogelijkheid bestaat erin om een forse kap uit te voeren en zodoende meer licht op de
bodem van deze zone te voorzien. Daarnaast kunnen verschillende plantensoorten uit 4.2 hier
gezaaid, geplant of simpelweg behouden worden. Dit kan best in afgesloten gedeelten zodat
de verstoring minimaal is.



In het hoofdstuk over het beheer van de verschillende zones (4.3) is meermaals sprake van
het feit dat verstoring nodig is om de vegetatie enerzijds te behouden (droge bloemrijke ruigte)
of net te verwijderen zodat open zand ontstaat als nestplaats voor bodembewonende soorten
(paraboolduin en zandbak).
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5. Beheermaatregelen voor dagvlinders
Voor alle dagvlindersoorten die tijdens dit project in één van de tuinen aangetroffen werden is een
korte oplijsting gegeven van het ideale beheer voor het behoud en de uitbreiding van de soort. Deze
zijn gebaseerd op de informatie uit het boek Dagvlinders in Vlaanderen: nieuwe kennis voor betere
actie’ van Maes et al. uit 2013.
De beschrijvingen zijn per familie gerankschikt.

Bont dikkopje is een vrij zeldzame soort die vooral voorkomt in heiden en in bosranden of brede
bospaden van vochtige bossen. De wijfjes zetten de eitjes af op de bovenkant van jonge bladeren van
Pijpenstrootje of Hennegras. Belangrijk is dat deze waardplanten voldoende vochtig staan zodat de
rupsen hier tot in november kunnen van eten. Het handhaven van een voldoende hoog waterpeil is
dus belangrijk voor het behoud van de soort. Op plekken waar rupsen aanwezig zijn, kan best
gefaseerd of zelfs niet jaarlijks gemaaid worden. Voor de vlinders zijn het verbreden van bestaande
bospaden en/of het creëren van open, bloemrijke plekken in vochtige bossen gunstige maatregelen.
Vroegbloeiende nectarplanten zoals Kruipend zenegroen of Echte koekoeksbloem zijn belangrijk.
Groot dikkopje:
Gefaseerd maaien in graslanden in de buurt van bosranden of op open plekken in bossen. Behoud of
creëren van voldoende groot nectaraanbod in de maanden juni en juli. Dit kan door eerste maaibeurt
uit te stellen of door een ruige rand te laten staan of door middel van extensieve begrazing.
Zwartsprietdikkopje:
Aangezien het Zwartsprietdikkopje als ei overwintert is het belangrijk dat er gefaseerd gemaaid wordt,
waarbij ook in de wintermaanden een deel van de vegetatie blijft staan. Daarnaast is een voldoende
groot nectaraanbod in de zomermaanden belangrijk voor de adulte vlinders en hier zijn gefaseerd
maaien en/of extensieve begrazing gunstige maatregelen voor deze soort.
Citroentje:
In het voorjaar is de aanwezigheid van een voldoende groot nectaraanbod (wilgen, voorjaarsbloeiers)
belangrijk. Aan bosranden is een gefaseerd beheer van een mantel- en zoomvegetatie een gunstige
maatregel voor de Citroenvlinder.
Groot koolwitje:
Gebruik van pesticiden in moestuinen tegengaan.
Klein geaderd witje:
Creëren van vrij ruige bosranden door de randen van vrij vochtige graslanden over te laten staan. Dit
kan het best gerealiseerd worden door een gefaseerd maaibeheer waarbij aan de bosranden een
mantel-zoomvegetatie gecreëerd wordt.
Klein koolwitje:
Klein koolwitje zet in het voorjaar eitjes af op wilde planten in beschutte bosranden. Een geschikt
bosrandbeheer waarbij mantel en zoomvegetaties gecreëerd of behouden worden is dan ook ideaal
voor het behoud van deze soort. Ook het laten verruigen van de randen van graslanden kan hiertoe
bijdragen.
Oranje luzernevlinder:
De soort is zeer mobiel en dus zijn gerichte maatregelen niet onmiddellijk nodig.
Oranjetipje:
Aangezien er tot laat in het voorjaar eitjes op de waardplanten liggen, is het uitstellen van een eerste
maaibeurt tot na midden juni een gunstige maatregel. Een gefaseerde mantel- en zoombeheer aan de
randen van vochtige graslanden komt de overwintering van de poppen zeker ten goede. Als soort van
vrij vochtige graslanden is het behoud van een voldoende hoog waterpeil eveneens belangrijk voor
het Oranjetipje.
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Boomblauwtje:
Het behouden en/of aanleggen van gevarieerde hagen, houtkanten en/of mantel- en zoomvegetaties
langs bosranden met inheemse struiken, zoals Sporkehout en Klimop is een gunstige maatregel voor
deze soort.
Bruin blauwtje:
In de duinen is extensieve begrazing die open plekken en bloemrijke ruigten behouden of creëren een
gunstige maatregel. Waar de soort in bermen voorkomt, kan het beheer best bestaan uit gefaseerd
maaien en het voorzien van een voldoende groot nectaraanbod in de zomermaanden.
Icarusblauwtje:
Het Icarusblauwtje is een soort van matig voedselrijke, maar bloemrijke graslanden met een
gevarieerde vegetatiestructuur met hier en daar open grond. Het behouden of creëren van dit soort
graslanden kan best gebeuren via extensieve begrazing of een gefaseerd maaibeheer met of zonder
nabegrazing.
Kleine vuurvlinder:
De Kleine vuurvlinder is een soort van matig voedselrijke en open, bloemrijke graslanden. Een
gefaseerd maaibeheer en/of extensieve begrazing, het creëren of behouden van een gevarieerde
vegetatiestructuur met open grond en veel nectar zijn dan ook gunstige maatregelen voor deze soort.
Sleedoornpage:
Sleedoornhagen kunnen best gefaseerd gesnoeid of teruggezet worden zodat de eitjes op de takken
kunnen overwinteren en er jaarlijks nieuwe takken uitkomen. Dit soort takken wordt bij voorkeur
gebruikt voor de eiafzet. In bosranden kunnen opvallende bomen of struiken best behouden blijven,
zij fungeren immers als bruidsboom. Het aanleggen van mantel- en zoomvegetaties langs bosranden
is gunstig voor deze soort. Bij het aanplanten van hagen kan het best streekeigen plantgoed van
Sleedoorn gebruikt worden.
Atalanta:
Belangrijk is dat brandnetelplekjes aan bosranden behouden blijven en dat er een voldoende groot
nectaraanbod is. In het najaar kan het laten liggen van fruit in boomgaarden of in tuinen ook voor
energie zorgen tijdens de terugtocht naar het zuiden.
Dagpauwoog:
Het behouden van grote plekken brandnetels in de volle zon voor de eiafzet en een voldoende groot
nectaraanbod in het najaar om reserves op te slaan voor de overwintering zijn de belangrijkste
maatregelen voor de Dagpauwoog.
Distelvlinder:
Het behouden of creëren van ruigten met distel voor de eiafzet en een voldoende groot nectaraanbod
voor de opbouw van reserves voor de terugtocht naar het zuiden in het najaar zijn de voornaamste
maatregelen voor de Distelvlinder.
Gehakkelde aurelia:
Een goed bosrandbeheer waarbij een gevarieerde mantel- en zoomvegetatie gecreëerd word, bij
voorkeur in de buurt van relatief vochtige bossen is de voornaamste actie voor deze soort. In het
voorjaar kunnen bloeiende wilgen voorzien in de nectarbehoefte van de soort.
Kleine parelmoervlinder:
Belangrijk bij het verbeteren of behouden van geschikte plekken zijn het openhouden van duin- en
andere schrale graslanden en het behouden of creëren van braakliggende akkers of akkerranden met
viooltjes.
Kleine vos:
Het behouden van grote brandnetelplekken op zonnige plaatsen is belangrijk als geschikte
eiafzetplaatsen voor de Kleine vos. Een voldoende groot nectaraanbod in het najaar kan helpen bij
het opbouwen van reserves voor de overwintering.
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Landkaartje:
Het Landkaartje is gebaat bij een geschikt bosrandbeheer waarbij een mantel- en zoomvegetatie met
brandnetels behouden of gecreëerd wordt. Bij voorkeur gebeurt dit in de buurt van relatief vochtige
bossen.
Bont zandoogje:
De soort is gebaat bij het creëren of behouden van open, zonnige plekken in bossen waar de
mannetjes een territorium kunnen verdedigen. Ook een bosrandbeheer waarbij een mantel- en
zoomvegetatie gecreëerd of behouden blijft, is gunstig omdat de wijfjes daar in het voorjaar vaak de
meest geschikte eiafzetplaatsen vinden.
Bruin zandoogje:
Het behouden of creëren van structuurrijke graslanden met smalbladige grassen op beschutte
plekken, zoals bosranden is een belangrijke maatregel voor deze soort. Dit kan gebeuren door
gefaseerd maaien. Daarnaast is ook een voldoende groot nectaraanbod in de zomermaanden
belangrijk.
Heivlinder:
Het behouden van grote en goed verbonden gebieden met een actief beheer waardoor vermeden
wordt dat heiden en kustduinen volledig dichtgroeien, is de meest gunstige maatregel voor de
Heivlinder. Op warme dagen zoeken Heivlinders vaak beschutting op in bosranden of struwelen en
het is dan ook wenselijk om hier en daar bomen en struiken te behouden. Extensieve begrazing,
plaggen en/of gefaseerd maaien zijn geschikte maatregelen voor het verkrijgen of behouden van een
gevarieerd leefgebied. Vermossing door het niet-inheemse Grijs kronkelsteeltje zou de heide voor
Heivlinder minder geschikte kunnen maken.
Hooibeestje:
Het behouden of creëren van relatief schrale, maar structuurrijke graslanden met een korte vegetatie
en hier en daar open plekken zijn gunstige maatregelen voor het Hooibeestje. Dit kan gerealiseerd
worden door gefaseerd maaibeheer na midden juni. Daarnaast is een voldoende groot nectaraanbod
tijdens het vliegseizoen eveneens belangrijk.
Koevinkje:
Het Koevinkje heeft behoefte aan een vrij vochtig microklimaat en het behouden van een voldoende
hoge grondwaterstand is dan ook een belangrijke maatregel. Aangezien het een soort is van relatief
ruige en beschutte vegetaties, zijn zeer extensieve begrazing en gefaseerd maaien (eventueel zelfs
niet jaarlijks of enkel in het najaar) gunstige maatregelen. Een gefaseerd bosrandbeheer is eveneens
belangrijk omdat vooral beschaduwde en grotere grassen gebruikt worden voor de eiafzet.
Oranje zandoogje:
Een gefaseerd maaibeheer is een gunstige maatregel voor het Oranje zandoogje. Een bosrandbeheer
waarbij mantel- en zoomvegetaties gecreëerd worden, kunnen in de buurt van graslanden voor de
nodige beschutting zorgen.
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