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Samenvatting 
 
In deze studie werd het voorkomen van wilde bijen bekeken in ingezaaide bloemenstroken, zowel in akkerranden 
als bij particulieren, in drie Regionale Landschappen in Vlaams-Brabant, zijnde Zuid-Hageland, Noord-Hageland 
en Groene Corridor. Hiervoor werd een totaal van 10 locaties geselecteerd. Deze werden doorheen het jaar vier 
maal bezocht en de aanwezige bijen werden bemonsterd aan de hand van kleurvallen en transecten. Eveneens 
werd de bloei van de verschillende plantensoorten op de locatie semi-kwantitatief genoteerd. 
  
In totaal werden 3131 individuele bijen waargenomen behorende tot maar liefst 111 soorten. Dit hoge aantal is 
wellicht te verklaren doordat in verschillende biotopen en in verschillende ecoregio’s bemonsterd werd.  
  
De onderzochte locaties vielen duidelijk uiteen in twee categorieën. Een eerste categorie betreft de drie 
onderzochte akkerranden in Landen. Deze zijn in eigendom van een landbouwer en gelegen in een grootschalig 
akkerlandschap. De bloei bestond er voornamelijk uit al dan niet ingezaaide éénjarigen als Grote Klaproos, 
Bolderik, Korenbloem, gele kruisbloemigen, Gele ganzenbloem en Echte Kamille. Eén akkerrand betrof een 
duorand met ook Rode klaver. Deze akkerranden waren niet heel soortenrijk, met 21-30 waargenomen 
bijensoorten per rand, maar bevatten enkele (zeer) zeldzame en kritische soorten, zijnde Roodbruine groefbij, 
Kraagbloedbij en Koolzwarte zandbij. Deze maken deel uit van een in het huidige intensieve landbouwlandschap 
zo goed als verdwenen gemeenschap van akkerbijen die gespecialiseerd is op rijkelijk bloeiende akkeronkruiden. 
De resultaten tonen dan ook dat op zijn minst een gedeeltelijk herstel van deze bijengemeenschap van akkerland 
mogelijk is door de inzaai van stroken met éénjarigen in akkerland. Aanbevelingen om de waarde van dergelijke 
akkerranden voor bijen zo hoog mogelijk te maken worden gegeven, met name naar inplanting, oppervlakte, 
samenstelling van het zaadmengsel en beheer toe. 
  
De tweede categorie wordt uitgemaakt door de zeven andere locaties, waar het een eenmalige inzaai betrof van 
vooral meerjarigen op een vrij klein perceel bij particulieren, doorgaans in een veel kleinschaliger landschap. 
Bloei van éénjarigen was er zo goed als beperkt tot het eerste jaar na inzaai en de bloei werd meestal uitgemaakt 
door de ingezaaide inheemse, meerjarige soorten als Rode klaver, Margriet, Knoopkruid en Wilde peen. Er 
werden per locatie 31-49 bijensoorten waargenomen, met een uitschieter naar onderen met 22 soorten, te 
verklaren door het ontbreken van bijkomende voedselbronnen en nestgelegenheid in de omgeving. De 
waargenomen bijen waren een mix van soorten die vaak in tuinen voorkomen en bijen van meer natuurlijke 
habitats. Soms werden zelfs echte zeldzaamheden aangetroffen zoals de Rode maskerbij of de Kauwende 
metselbij. Deze bloemenweides hebben als dusdanig zeker een meerwaarde als voedselbron voor bijen bovenop 
de natuurlijke voedselbronnen en nestgelegenheid in het landschap. De keuze van de locatie voor dergelijke 
bloemenweide dient echter goed overwogen te worden. Indien het een bloemenarm perceel betreft biedt de 
inzaai zeker een meerwaarde. Indien het echter reeds een bloemrijk grasland betreft, kan de aanleg van een 
bloemenweide op die plaats eerder contraproductief werken. De meeste eigenaars hadden, gemiddeld een paar 
jaar na aanleg, vragen bij hoe ze deze bloemenweides moesten beheren. Aanbevelingen worden dan ook 
gegeven om deze bloemenweides op een zodanige manier te beheren dat ze duurzaam zijn. Er wordt ook kort 
ingegaan op de keuze van plantensoorten voor het zaadmengsel. 
  
Tenslotte werd op basis van de resultaten en aanbevelingen een beslissingsboom opgesteld voor de aanleg en 
het beheer van percelen met ingezaaide bloemenmengsels. Deze kan gebruikt worden door particulieren en door 
medewerkers van de verschillende Regionale Landschappen om tot een onderbouwde beslissing te komen bij de 
inplanting en inzaai van bloemenmengsels. 
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1  Inleiding 
 

1.1 De teloorgang van bloemrijke akkers 
 
Vóór de opkomst van kunstmest en chemische en geavanceerde mechanische onkruidbestrijding waren akkers 
van grote betekenis voor bijen. Van dit biotooptype is vrijwel niets bewaard gebleven in West-Europa. Anders 
dan vroeger is de landbouw tegenwoordig zeer bijenonvriendelijk. Percelen worden intensief bewerkt, 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen worden overdadig toegediend en verschillende teelten wisselen elkaar snel 
af. Enerzijds is er teveel dynamiek door de veelheid aan bewerkingen en de schaal waarop deze toegepast 
worden. Anderzijds is er te weinig variatie in bloemplanten en kleine landschapselementen. Het aantal 
randstructuren en kleine landschapselementen is immers door schaalvergroting en verlies van hun functionaliteit 
sterk achteruitgegaan. Afgezien van incidenteel voedselaanbod hebben akkers en graslanden amper nog 
betekenis voor bijen. Alleen de resterende niet-agrarische landschapselementen bieden nog overlevingskansen, 
maar deze hebben over het geheel genomen erg te lijden onder randeffecten van de landbouw (D’Haeseleer J. 
& P. Vanormelingen, 2013; D’Haeseleer J. & P. Vanormelingen, 2014). Soortenrijkere bijenfauna’s resteren alleen 
in gebieden met een redelijk netwerk aan kleine landschapselementen en alleen dan wanneer deze elementen 
niet stelselmatig met landbouwvoertuigen worden bereden en niet worden mee bemest en mee bespoten.  
 
Agrarische percelen kunnen voor bijen terug aan betekenis winnen door inheemse kruiden meer plaats te 
gunnen. In graslanden zou in plaats van kunstmest weer meer gebruik kunnen worden gemaakt van 
stikstofbindende vlinderbloemigen zoals klavers. Voor veel bijen zijn vlinderbloemigen een zeer belangrijke 
voedselbron. In akkers kunnen randstroken met inheemse akkerflora of braaklegging een belangrijke bijdrage 
leveren aan de lokale bijenstand. In Engeland blijkt een combinatie van bovengenoemde maatregelen positief 
voor een aantal bedreigde hommelsoorten (Carvell et al 2007). Omschakeling naar biologische landbouw is 
eveneens gunstig voor zowel algemene als enkele bedreigde soorten. Het leidt echter niet tot herstel van de 
historische bijenfauna en bijzondere soorten blijven schaars (Brittain et al., 2010). Enkel wanneer voldoende 
biologische landbouwbedrijven in eenzelfde omgeving liggen lijkt er een positief effect te zijn (Holzschuh et al., 
2008).  
 
Ondanks de bijenonvriendelijkheid van de gangbare landbouw, kunnen kleine landschapselementen in 
landbouwgebied toch nog een redelijke bijenfauna in stand houden. Veel bijen hebben namelijk een klein 
minimumareaal zodat het geringe oppervlak van kleine landschapselementen al kan volstaan. Een netwerk met 
een afwisseling van ruigten, zomen, struwelen, houtsingels en grazige bermen en taluds biedt de beste 
perspectieven voor een gevarieerde bijenstand. Het is dan wel zaak de randinvloeden door landbouwactiviteiten, 
zoals drift van mest en bestrijdingsmiddelen en berijding door voertuigen, zo veel mogelijk te beperken (Peeters 
et al., 2012 en referenties hierin).  
 
Door de intensivering van de landbouw is er op gangbare akkers zo goed als geen ruimte meer voor inheemse 
flora en bijen. In de eerste helft van de vorige eeuw, voor de opkomst van efficiënte zaadschoning en grootschalig 
gebruik van bestrijdingsmiddelen was dat wel anders. Veel akkers waren toen nog bloemrijk en interessant voor 
bijen. Sommige soorten, veelal in kruisbloemigen gespecialiseerd, waren zelfs geheel of grotendeels aan akkers 
gebonden. Op voedselarmere bodem speelde ook periodieke “braaklegging” (al dan niet met ingezaaide 
vlinderbloemigen) een belangrijke rol voor de instandhouding van de bijenfauna. Tegenwoordig zijn voor akkers 
karakteristieke bijensoorten verdwenen of zeer sterk achteruitgegaan. Herstel en behoud van traditionele 
bloemrijke akkers blijkt zeer moeilijk. De bloemrijke akkerranden die nu vaak vanuit ecologische motieven 
worden aangelegd, hebben niet veel gemeen met de vroegere akkerbegroeiingen en meestal is hun 
aanwezigheid in het landschap te kortstondig en ruimtelijk gezien te onvoorspelbaar. Vooralsnog zijn het wat 
bijen betreft dan ook vrijwel uitsluitend opportunistische soorten die van het huidige akkerrandenbeheer 
profiteren. Bij de meer karakteristieke akkersoorten valt nog geen positieve ontwikkeling te bespeuren. Dit 
laatste is waarschijnlijk deels wel mogelijk wanneer bloemrijke akkerranden echt een vaste plaats in het 
landschap krijgen en wanneer qua flora een meer traditionele óf een meer op wilde bijen afgestemde 
soortensamenstelling wordt nagestreefd. Oorspronkelijk was de akkerflora op de verschillende bodems nogal 
verschillend. De löss- en met name kalkakkers hadden een veel soortenrijkere akkerflora dan de akkers op zand 
of leem. Historische gegevens uit de buurlanden doen vermoeden dat op de akkers op löss en kalk meer bijen en 
meer karakteristieke bijensoorten te vinden waren dan de akkers op zand. Deze gegevens zijn echter mogelijk 
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wat vertroebeld door klimatologische aspecten en een beperkte bemonsteringsintensiteit (Jacobs & Raemakers, 
2016)  
 
Bij hedendaagse pogingen om het bloemrijke aspect van akker(randen) te herstellen wordt vaak een zeer beperkt 
aantal planten ingezaaid. Vaak worden uitheemse soorten als Phacelia en Cosmos gebruikt die vooral nut hebben 
voor Honingbijen. Dit levert kleurrijke randen op, maar met slechts een zeer beperkt positief effect op de wilde 
bijenfauna.  
 
Veelgebruikte inheemse soorten zijn Grote klaproos, Korenbloem, Bolderik en Gele ganzenbloem. Echte en 
Reukeloze kamille komen vaak spontaan op in ingezaaide akkerranden. Hetzelfde geldt voor kruisbloemigen als 
Herik, Knopherik, Koolzaad en Zwarte mosterd en schermbloemigen als Hondspeterselie, Gevlekte scheerling en 
Gewone berenklauw. Afhankelijk van de voedselrijkdom, de grondsoort en de aanwezigheid van kalk in de 
bodem kunnen vele tientallen plantensoorten voorkomen in soortenrijke akkers. Een aantal bijenvriendelijke 
planten die van nature in het akkerlandschap voorkomen, zijn opgelijst in Tabel 1 (naar Jacobs & Raemakers 
2016, aangevuld door de auteurs). Deze lijst is niet exhaustief.  
 
Familie Soort Familie Soort 
Lipbloemigen Hoenderbeet Ooievaarsbekfamilie Kleine ooievaarsbek 
  Paarse dovenetel   Zachte ooievaarsbek  
  Akkermunt Composieten Akkermelkdistel 
  Gewone hennepnetel   Akkerdistel 
  Dauwnetel   Echte kamille 
  Bleekgele hennepnetel   Valse kamille 
  Akkerandoorn   Smal streepzaad 
  Moerasandoorn   Klein streepzaad 
Ranonkelfamilie Kruipende boterbloem    Korenbloem 
 Wilde ridderspoor   Korensla 
Papaverfamilie Grote klaproos   Gele ganzenbloem 
  Bleke klaproos   Glad biggenkruid 
  Ruige klaproos   Gewoon duizendblad 
Klokjesfamilie Akkerklokje    Akkerkool 
Weegbreefamilie Grote ereprijs Schermbloemigen Hondspeterselie 
  Gladde ereprijs   Gewone berenklauw  
  Akkerereprijs   Akkerdoornzaad 
 Klimopereprijs Kruisbloemigen Herik 
 Akkerleeuwenbek   Knopherik 
Bremraapfamilie Harige ratelaar   Koolzaad 
  Akkerogentroost   Zwarte mosterd 
  Wilde weit    Raapzaad 
Vlinderbloemigen Smalle wikke   Gewone steenraket 
  Ringelwikke   Gewone raket  
  Aardaker Anjerfamilie Bolderik 
  Vierzadige wikke   Vogelmuur 
  Witte klaver Wolfsmelkfamilie Kroontjeskruid 
  Luzerne Ruwbladigen Kromhals 
  Rode klaver     
  Veldlathyrus      
  Bonte wikke   
Tabel 1: Bijenvriendelijke planten kenmerkend voor akkerlandschap (naar Jacobs & Raemakers 2016 en aangevuld door de 

auteurs) 
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1.2 Wilde bijen in akkers 
 
1.2.1 Wilde bijen typerend voor akkers 
 
Kruidenrijke akkers met veel eenjarige akkerkruiden trekken verschillende wilde bijensoorten aan (zie Tabel 2) , 
waaronder enkele specialisten die sterk gebonden zijn aan dit biotoop. Een brede waaier aan bijensoorten 
profiteert van het bloemenaanbod in kruidenrijke akkers, maar is afhankelijk van andere biotopen voor onder 
andere nestgelegenheid. Voorbeelden hiervan zijn de Gewone en Zuidelijke langhoornbij en de Donkere 
klaverzandbij.  
 
Soorten als de Glimmende zandbij en de Roodbruine groefbij zijn niet beperkt in hun verspreiding tot kruidenrijke 
akkers, toch lijkt het er op dat zij sterk profiteren van het voedselaanbod dat akkerreservaten biedt. Echte 
akkerspecialisten zijn Blauwe zandbij, Gebandeerde dwergzandbij, Koolzwarte zandbij, Kruisbloemzandbij en de 
Papaverbij. Deze laatste twee lijken uitgestorven in Nederland, een lot dat deze soorten waarschijnlijk ook in 
Vlaanderen beschoren is (Peeters et al., 2012; Jacobs & Raemakers, 2016). Voor zover valt na te gaan was de 
Papaverbij in Nederland vrijwel volledig gebonden aan warme, kleinschalige, extensieve akkerbouwgebieden. 
Waarschijnlijk maakte de soort daar gebruik van kruidenrijke akkers, ruderale overhoekjes, groeven, wegbermen 
en weinig gebruikte zandpaden (Peeters et al., 2012).  
 
Voor het behoud van de bijendiversiteit van akkers is een uitgebreid bloemenaanbod belangrijk. De meest 
karakteristieke akkerbijen (Blauwe zandbij, Kruisbloemzandbij, Gebandeerde dwergzandbij en Koolzwarte 
zandbij) zijn in belangrijke mate afhankelijk van gele kruisbloemigen die juist in het dynamische akkermilieu goed 
gedijen of zelfs ingezaaid worden als opbrengstgewas (olie) of groenbedekker.  

 

Nederlandse naam 
Wetenschappelijke 
naam 

Exclusief 
voor akkers? 
(Jacobs & 
Raemakers, 
2016) 

Status NL 
(Peeters et al., 
2012)  

Trend NL 
(Peeters et al., 
2012)  

Blauwe zandbij Andrena agilissima ja zeer zeldzaam geen trend 
Donkere rimpelrug Andrena bimaculata nee vrij zeldzaam afgenomen 

Kruisbloemzandbij Andrena distinguenda ja 
mogelijk 
verdwenen  

Wimperflankzandbij Andrena dorsata nee algemeen toegenomen 
Donkere 
klaverzandbij Andrena labialis nee vrij zeldzaam afgenomen 
Viltvlekzandbij Andrena nitida nee algemeen toegenomen 
Gebandeerde 
dwergzandbij Andrena niveata ja zeldzaam geen trend 
Koolzwarte zandbij Andrena pilipes ja zeldzaam sterk afgenomen 
Glimmende zandbij Andrena polita nee zeer zeldzaam geen trend 
Rode zandbij Andrena schenki nee zeer zeldzaam sterk afgenomen 
Grijze rimpelrug Andrena tibialis nee vrij algemeen geen trend 
Verschillende 
hommelsoorten Bombus spec.  nee / / 
Gewone 
langhoornbij Eucera longicornis nee zeldzaam sterk afgenomen 
Zuidelijke 
langhoornbij Eucera nigrescens nee  zeer zeldzaam  sterk afgenomen 

Roodbruine groefbij 
Lasioglossum 
xanthopus nee vrij zeldzaam geen trend 

Papaverbij Osmia papaveris ja verdwenen  
Tabel 2: Wilde bijensoorten typisch voor kruidenrijke akkers (naar Jacobs & Raemakers 2016 en Peeters et al., 2012) 
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1.2.2 Nestgelegenheid in akkers 
 
Zo’n 70% van onze bijensoorten nestelen ondergronds. Ongeveer 18% nestelen enkel bovengronds. De 
resterende 12%, voornamelijk hommels, kunnen zowel boven- als ondergronds nestelen (Peeters et al., 2012). 
Omdat akkers worden geploegd, zijn ze niet erg geschikt voor bodemnestelaars. Toch blijken enkele bijensoorten 
wel in akkers te nestelen, soms zelfs in grote aantallen. In Nederland is dat bijvoorbeeld gekend van de Donkere 
rimpelrug (Kühnen, 2010). De factoren die een akker geschikt maken als potentiële nestplaats, zijn niet goed 
gekend. Waarschijnlijk moet de bodem niet te diep omgewerkt worden en is ook het moment van bewerken van 
belang. Op dit moment zijn echter geen concrete richtlijnen te geven (Jacobs & Raemakers, 2016). In het 
bovenstaande geval van de Donkere rimpelrug werden de akkers in september ondiep geploegd (20-25 cm) en 
dun ingezaaid met rogge (niet meer dan 80kg/ha) ter bevordering van gunstige omstandigheden voor 
akkeronkruiden (Kühnen, 2010). De meeste bodemnestelaars zullen hun heil echter buiten de akker moeten 
zoeken, bijvoorbeeld in bermen, taluds, holle wegen, overhoekjes, grachtkanten of onverharde paden en wegen. 
Groenstroken op de akker die wel vaker voor de grotere fauna worden aangelegd, zijn voor bijen zelden 
interessant. Ze zijn vrijwel steeds dichtbegroeid, zodat bodemnestelaars geen goede toegang tot de bodem 
hebben. Voor hommels die in muizengangen nestelen, zijn deze groenstroken soms wel interessant (Jacobs & 
Raemakers, 2016). Over de geschiktheid van zogenaamde “beetlebanks” of de verschillende erosiebeperkende 
stroken in akkers als nestgelegenheid voor ondergronds nestelende bijensoorten is voorlopig weinig bekend.  
 
Grootschalige akkers zijn verstoken van bovengrondse nestgelegenheid. Bovengronds nestelende bijen zijn 
volledig afhankelijk van nestgelegenheid op aangrenzende terreinen, vooral in kleine landschapselementen zoals 
houtkanten. De faunastroken op de akker zijn doorgaans niet meerjarig en daardoor niet interessant voor 
bovengrondse nestelaars (Jacobs & Raemakers, 2016).  
 
1.2.3 Foerageerafstanden 
 
Er bestaan grote verschillen in de afstanden die verschillende bijensoorten afleggen tussen hun nestplaats en 
hun voedselbronnen. Honingbijen kunnen drachtplanten op grote afstand van de kast ontdekken, elkaar hierover 
informeren en deze planten vervolgens bezoeken tot op een afstand van 10 km (Beekman & Ratnieks, 2000; 
Seeley, 1985 in Peeters et al., 2012). Een gebied met een straal van 2,5 km wordt echter het meest bevlogen 
(Gould & Gould 1992 in Peeters et al., 2012).  
 
De afstand waarover solitaire bijen zich verplaatsen is over het algemeen beperkt tot 200 m (Gathmann & 
Tscharntke 2002, Greenleaf et al. 2007 in Peeters et al., 2012). Hun voedselplanten moeten dus in de buurt van 
de nestplaats staan. De actieradius van bijen hangt nauw samen met hun lichaamslengte. Ook kleine bijen 
kunnen tot op meer dan een kilometer van hun nest worden aangetroffen, maar de activiteit van reproductief 
succesvolle individuen, zowel groot als klein, blijft grotendeels beperkt tot een straal van enkele tientallen tot 
honderden meters. (Gathmann & Tscharntke, 2002, Westrich 1989A, Zurbuchen et al. 2010 in Peeters et al., 
2012). Vermoed wordt dat oligolectische bijen grotere foerageerafstanden afleggen, omdat hun voedselaanbod 
kleiner is en ze dus soms verder moeten vliegen om hun specifieke planten te vinden (Gathmann & Tscharntke, 
2002 in Peeters et al., 2012). 
 
Bij hommels is de gemiddelde foerageerafstand sterk afhankelijk van de grootte van de kolonie (Tabel 3). Soorten 
met grotere kolonies moeten op een groter oppervlakte kunnen foerageren om voldoende voedsel te 
verzamelen. Soorten als Akkerhommel (Bombus pascuorum), Boshommel (Bombus sylvarum), Grashommel 
(Bombus ruderarius) en Moshommel (Bombus muscuorum) foerageren normaal gezien dichter dan 500 meter 
van hun nestplaats. Steenhommels (Bombus lapidarius) foerageren een stuk verder van het nest af, tot een 
afstand van 1500 meter. Aardhommels (Bombus terrestris) foerageren dan weer gemakkelijk op meer dan 2 km 
van het nest (Kreyler et al 2004; Walther-Hellwig & Frankl 2000 in Goulson 2010). De nesten van deze laatste 
twee soorten bestaan uit 100-400 werksters, terwijl de nesten van Akkerhommel, Boshommel, Grashommel en 
Moshommel slechts 20-100 werksters bevatten (Alford 1975 in Goulson 2010). Zowel de Akkerhommel, 
Steenhommel als Aardhommel worden ook tegenwoordig nog vaak aangetroffen in het intensieve 
landbouwlandschap.  
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    Aardhommel Steenhommel Akkerhommel Weidehommel 
Breedte van de thorax 

(werksters) 3,9-6,8mm 3,4-5,8mm 3,3-5,2mm 3,2-4,6mm 
Gemiddelde koloniegrootte (# 

werksters) Groot (<400) Groot (<300) 
Gemiddeld 
(<200) Klein (<100) 

Methode Studie Foerageerafstanden 
Stuifmeelanalyse en 
markering 

Osborne et 
al (2008) >1,500 m — — — 

Genetica 
Knight et al 
(2500) 758 m 450 m 449 m 674 m* 

Genetica 
Darvill et al 
(2004) >312 m — <312 m — 

Merk-hervangst 

Walther-
Hellwig & 
Frankl 
(2000) 1750 m 1500 m 500 m — 

Bloembezoek in 
landschap** 

Westphael 
et al (2006) 3000 m 2750 m 1000 m 250 m 

Merk-hervangst 

Wolf & 
Mortiz 
(2008) 800 m — — — 

*Knight et al. (2005) suggereren dat hun data omtrent Weidehommel met voorzichtigheid benaderd moeten 
worden omwille van afwijkingen 
** Westphael et al. (2006) gebruikten statistische schattingen om de correlatie tussen bloembezoek en 
landschapsstructuur in te schatten op verschillende schalen 

Tabel 3: Samenvatting van gekende foerageerafstanden van verschillende hommelsoorten (naar Goulson 2010) 
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1.3 Het belang van agrarisch natuurbeheer voor bijen in akkers 
 
Om de achteruitgang in bestuiversgemeenschappen tegen te gaan zijn de voorbije jaren heel wat 
agromilieumaatregelen in het leven geroepen in Europa, hoofdzakelijk gefocust op de verhoging van het 
bloemenaanbod in de omgeving (Wood et al. 2015, Wood et al. 2016b, Kleijn et al., 2015) 
 
Er is overtuigend bewijs dat meer diverse ecosystemen meer voordelen leveren aan mensen. Deze 
ecosysteemdiensten zijn een belangrijk argument voor het behoud van biodiversiteit geworden. Het is echter 
vaak onduidelijk hoeveel biodiversiteit nodig is om ecosysteemdiensten te leveren op een kosteneffectieve 
manier. Kleijn en collega’s bewezen in 2015 dat slechts een beperkt aantal bijensoorten instaat voor het grootste 
deel van de ecosysteemdienst bestuiving. Bedreigde bijensoorten worden zelden waargenomen op gewassen. 
De algemene gewasbestuivers kunnen gemakkelijk ondersteund worden door middel van simpele 
agromilieumaatregelen. Voor zeldzame en gespecialiseerde bijensoorten is dat een stuk moeilijker. Dit 
suggereert dat het behoud van de diversiteit aan bijen dus meer vergt dan alleen maar een ecosysteem 
gebaseerde insteek (Kleijn et al. 2015). 
 
Onderzoek van Carvell en collega’s uit 2007 toonde aan dat ingezaaide bloemenranden wel degelijk een sterk 
positief effect hadden op hommels. Zo werden veel meer foeragerende hommels aangetroffen in ingezaaide 
bloemenranden dan in randen die spontaan mochten ontwikkelen of randen waar geen specifieke 
bijenvriendelijke maatregelen gevoerd werden. Klavermengsels trokken de meeste soorten hommels aan, 
inclusief enkele zeldzame langtongige soorten zoals de Grote tuinhommel en de Moshommel. Bloemenmengsels 
met een mix van inheemse plantensoorten trokken meer korttongige hommels aan, maar zorgde daarnaast ook 
voor een langere bloeiperiode, vooral door een uitbreiding van de bloei in het voorjaar. De auteurs 
concludeerden dat ingezaaide bloemenmengsels een mix van vlinderbloemigen en andere inheemse 
plantensoorten dienen te bevatten om van belang te zijn voor hommels (Carvell et al. 2007).  
 
Recent onderzochten Wood en collega’s (2015) de effectiviteit van ingezaaide bloemenmengsels voor bijen en 
wespen. In plaats van te focussen op de resultaten in de ingezaaide randen zelf onderzochten zij de effecten op 
schaal van het landbouwbedrijf. Zij maakten een vergelijking tussen landbouwbedrijven waar bloemenranden 
ingezaaid werden en bedrijven waar dat niet het geval was. Zoals te verwachten hadden landbouwbedrijven 
waar bloemenranden toegepast werden een hogere abundantie aan bloeiende planten. Toch verschilden het 
aantal bijen en wespen en het aantal plantensoorten niet significant tussen beide types bedrijven. Honingbijen 
en bepaalde hommels werden sterk aangetrokken door de ingezaaide randen, maar de meerderheid van de 
aangetroffen bijensoorten verkoos wilde planten die niet in de mengsels zaten, zoals Gewone berenklauw, 
Gewoon biggenkruid en Reukeloze kamille. Maximum 25 van de 72 aanwezige bijensoorten maakten gebruik van 
de ingezaaide bloemenmengsels. Zij concludeerden dat slechts een beperkt aantal soorten van deze 
agromilieumaatregelen profiteert en dat uitgebreidere agromilieumaatregelen moeten ontwikkeld worden 
willen we de achteruitgang aan bijen en wespen in het landbouwlandschap tegen gaan. Deze maatregelen 
zouden enerzijds moeten focussen op het creëren van nestgelegenheid en anderzijds een uitgebreidere 
plantenlijst moeten bevatten (Wood et al. 2015).  
 
Dezelfde auteurs onderzochten ook de plantenvoorkeur van de bijensoorten die aangetroffen werden op de 
ingezaaide bloemenmengsel. Zij stelden vast dat het vooral ging om generalistische bijensoorten. 
Gespecialiseerde soorten werden zelden aangetroffen in de ingezaaide randen, simpelweg omdat hun specifieke 
plantensoorten niet aanwezig waren in de bloemenmengsels (Wood et al. 2016a, 2016b)  
 
Ook vanuit Nederland wordt kritisch gekeken naar de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer voor bijen. 
Onderzoek in Nederland laat zien dat in veel landbouwgebieden nauwelijks nog bijen voorkomen, ook niet bij 
toepassing van gesubsidieerd agrarisch natuurbeheer (Peeters et al., 2012). 
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1.4 De impact van gewasbeschermingsmiddelen op wilde bijen  
 
De afgelopen jaren is veel geschreven over de impact van gewasbeschermingsmiddelen op bijen. Bijen zijn dan 
ook zeer gevoelig voor pesticiden. De opname van pesticiden via stuifmeel en nectar van bloeiende planten is de 
meest schadelijke vorm van blootstelling voor bijen (Opera, 2013). Maar bijen kunnen ook in contact komen met 
pesticiden via residu’s in het oppervlaktewater en de bodem of door stofdrift (EEA, 2012).  
 
De literatuur over de impact van gewasbeschermingsmiddelen op bijen is zo uitgebreid dat we ons hier enkel 
kunnen focussen op relevant onderzoek over de impact op hommels en solitaire bijen. Deze literatuurstudie 
heeft niet de bedoeling om exhaustief te zijn, maar wil in grote lijnen de verschillende effecten die 
gewasbeschermingsmiddelen op bijen hebben, weergeven.  
 

1.4.1 Neonicotenoïden 
 
Neonicotenoïden worden gebruikt bij de behandeling van plantenzaden, als bodemontsmetter en als sproeistof. 
Het zijn zeer krachtige en lang werkende zenuwgiffen. Neonicotenoïden worden opgenomen in de plant, 
waardoor heel de plant giftig wordt. Hierdoor is de plant van binnenuit beschermd tegen vraat. Neonicotenoïden 
hebben een acute dodelijkheid (LD50 waarde) voor Honingbijen die tot 7000 maal hoger is dan die van DDT. 
Maar ook subletale effecten treden vaak op, zelfs bij dosissen die veilig worden beschouwd volgens de Europese 
normen. Door de herhaaldelijke opname van zeer kleine hoeveelheden van deze gevaarlijke stoffen, verzwakken 
bijen, raken ze gedesoriënteerd en vinden de weg naar hun kolonie niet terug of worden vatbaarder voor 
ondervoeding, ziekten en parasieten. Bovendien blijkt dat de negatieve invloed van verschillende 
gewasbeschermingsmiddelen elkaar versterkt.  
 
1.4.2 Verschillen in gevoeligheid voor gewasbeschermingsmiddelen 
 
De risicobeoordelingen voor pesticiden worden routinematig voor Honingbijen uitgevoerd, maar de resultaten 
zijn hoogstwaarschijnlijk niet rechtstreeks toepasbaar op hommels omdat deze een verschillende bloemvoorkeur 
hebben en actief zijn op verschillende momenten van de dag (Thompson & Hunt 1999 in Goulson 2010). 
Pyrethroïden worden bijvoorbeeld vaak in de vroege ochtend of avond toegepast op bloeiende koolzaadvelden 
om contact met Honingbijen te vermijden. Pyrethroïden werken afstotend voor de meeste insecten, zodat 
bespoten gewassen worden vermeden door Honingbijen. Spuiten in de vroege ochtend of avond zal echter 
waarschijnlijk resulteren in direct contact met hommels, aangezien dit juist de momenten zijn waarop hommels 
het meest actief zijn. Dit probleem wordt nog versterkt door de hogere toxiciteit van pyrethroïden bij lage 
temperaturen (Inglesfield 1989 in Goulson 2010). 
 
Vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw werden hommels meer en meer ingezet voor de bestuiving van gewassen 
in serreteelt. Voorbeelden hiervan zijn tomaat, paprika en aardbei. Hierdoor werden specifieke laboratorium- en 
veldexperimenten ontwikkeld om de toxiciteit van verschillende gewasbeschermingsmiddelen voor hommels te 
meten (van der Steen 1994, 2001 in Goulson 2010), maar deze worden nog steeds niet algemeen gebruikt, zodat 
weinig toxicologische gegevens beschikbaar zijn (Thompson 2001 in Goulson 2010). Bijna alle tests werden tot 
dusver uitgevoerd op de Aardhommel (Bombus terrestris), die het meest ingezet wordt bij de bestuiving van 
serreteelten. Uit deze onderzoeken blijkt dat de toxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen voor de Aardhommel 
en Honingbijen vaak vergelijkbaar is (Goulson 2010).  
 
De Honingbij wordt algemeen beschouwd als uiterst kwetsbaar voor pesticiden in vergelijking met andere 
bijensoorten, hoewel een kwantitatieve benadering voor het vergelijken van het verschil in gevoeligheid tussen 
verschillende bijensoorten nog niet is uitgewerkt. Arena & Sgolastra publiceerden in 2014 een review van de 
relevante literatuur over dit topic. Zowel de acute LD50 (contact en oraal) als de chronische LC50 van 19 
bijensoorten uit 150 case-studies werden opgelijst. Het ging telkens om studies in laboratoriumomstandigheden. 
Er werd een verhouding (R) opgesteld die de verschillen in gevoeligheid tussen de Honingbij en andere 
bijensoorten aantoont. Een verhouding groter dan 1 geeft aan dat de soort gevoeliger is voor pesticiden dan 
Honingbijen. De review toonde een sterk uiteenlopende gevoeligheid bij verschillende bijensoorten (R tussen 
0,001 en 2085,7). In ongeveer 95% van de gevallen lag de relatieve gevoeligheid lager dan 10. Opvallend is dat 
uit deze review blijkt dat de R-waarde voor Aardhommel 0,20 is, wat betekent dat de soort beduidend minder 
gevoelig zou zijn voor diverse gewasbeschermingsmiddelen dan de Honingbij. Ook de R-waarden voor enkele 
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Noord-Amerikaanse metselbijen lijkt er op te wijzen dat deze soorten minder gevoelig zijn aan 
gewasbeschermingsmiddelen dan Honingbijen (Osmia cornifrons: R= 0,33; Osmia lignaria: R=0,56). Van de 
onderzochte solitaire bijensoorten komt enkel de Luzernebehangersbij (Megachile rotundata) voor in ons land. 
Haar R-waarde werd ingeschat op 0,55. Het effect van gewasbeschermingsmiddelen in Honingbijen en wilde 
bijen is afhankelijk van de intrinsieke gevoeligheid van elke bijensoort, net als haar levenscyclus, nestkeuze en 
foerageergedrag. De voorliggende data wijzen op de behoefte aan meer vergelijkende studies tussen de 
gevoeligheid van Honingbijen en andere bijensoorten voor gewasbeschermingsmiddelen. De auteurs besluiten 
dat hommels en solitaire bijen in de toekomst mee opgenomen moeten worden in de toelatingsprocedure voor 
pesticiden. 
 

1.4.3 Onderzoek naar subletale effecten op hommels 
 
Spinosad is een veelgebruikt insectenneurotoxine dat op basis van studies op Honingbijen veilig lijkt. In 2005 
ontdekte Morandin en collega’s echter dat larven die gevoed werden met stuifmeel dat spinosad bevatte, zich 
ontwikkelden tot werksters die een lagere foerageerefficiëntie kennen (Morandin et al. 2005 in Goulson 2010).  
 
Mommaerts en collega’s screenden in 2006 acht chitine-remmers en vonden geen acute letale effecten op 
hommels, maar ze ontdekten wel dat het gebruik van deze gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijke effecten 
op de groei van de kolonie en de ontwikkeling van de larven hadden. Diflubenzuron en teflubenzuron bleken het 
meest schadelijk voor de hommels te zijn. Deze verminderen het voortplantingsresultaat bij concentraties ver 
onder de aanbevolen veldconcentraties (Mommaerts et al. 2006 in Goulson 2010). 
 
Onderzoek van Whitehorn en collega’s uit 2012 toonde aan dat hommelkolonies die blootgesteld werden aan 
subletale hoeveelheden van het neonicotenoïde imidacloprid minder groot werden en ook minder nieuwe 
koninginnen voortbrachten dan kolonies die niet in contact kwamen met imidacloprid. Aardhommelnesten 
kregen stuifmeel en suikerwater aangeboden met lage of hoge dosissen imidacloprid. De lage dosissen kwamen 
overeen met gekende hoeveelheden die voorkomen bij behandelde rapen onder veldomstandigheden. De groep 
die hoge dosissen kreeg toegebracht, kregen een dubbel zo hoge dosis. Bij een controlegroep was het voedsel 
vrij van imidacloprid. Daarna konden deze kolonies zich vrij ontwikkelen onder veldomstandigheden. Behandelde 
kolonies hadden een significant verminderde groei en produceerden 85% minder nieuwe koninginnen dan de 
controlegroep. Hommelkolonies kennen een eenjarig bestaan en nieuwe koninginnen zijn de enige individuen 
van de kolonie die de winter overleven en in het voorjaar nieuwe nesten stichten. De resultaten van dit 
onderzoek suggereren dat neonicotenoïden zelfs bij zeer lage dosissen een sterke negatieve invloed kunnen 
hebben op de populatiegrootte van hommels. De auteurs vermoeden dat de efficiëntie waarmee werksters 
foerageren zeer sterk achteruitgaat onder invloed van imidacloprid en dat hierdoor minder koninginnen kunnen 
grootgebracht worden.  
 
Onderzoek door Gill en Raine dat in 2014 gepubliceerd werd, lijkt deze hypothese te bevestigen. Met behulp van 
Radio-Frequentie Identificatie werd het dagelijkse foerageergedrag van Aardhommels over een periode van 4 
weken onderzocht. Naast een controlegroep werd een groep hommelkolonies in contact gebracht met het 
neonicotenoïde imidacloprid, terwijl een andere groep in contact kwam met het pyrethroïde lambda -
cyholathrin. Een laatste groep kreeg een combinatie van beide stoffen toegediend. De resultaten toonden aan 
dat de blootstelling aan imidacloprid zowel acute als chronische effecten had op de efficiëntie waarmee 
gefoerageerd werd. Bij werksters uit de controlegroep werd vastgesteld dat zij efficiënter foerageerden 
naarmate ze ouder werden en meer ervaring opdeden. Werksters die blootgesteld werden aan imidacloprid 
leverden steeds slechtere prestaties af en leken een chronische gedragswijziging te kennen. Ook de werksters 
die blootgesteld werden aan het pyrethroïde bleken minder goed te foerageren. Het lijkt er ook op dat de 
blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen de voorkeur van foeragerende werksters voor verschillende 
bloemtypes wijzigde.  
 
Reeds in 2012 publiceerde de groep rond Gill een onderzoek over de gecombineerde effecten van 
gewasbeschermingsmiddelen op hommelkolonies. In het onderzoek stond het neonicotenoïde imidacloprid 
centraal. Het tweede gewasbeschermingsmiddel in de studie was eveneens het veelgebruikte pyrethroïde 
lambda-cyhalothrin. Tijdens het vier weken durende experiment stierven twee van de tien hommelkolonies die 
aan een combinatie van beide bestrijdingsmiddelen werden blootgesteld.  
Ook wanneer de gewasbeschermingsmiddelen apart werden toegepast bracht dat schade toe aan de kolonie. 
Hommels die in contact kwamen met imidacloprid of een combinatie van de twee stoffen trokken er minder op 
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uit op zoek naar nectar en stuifmeel. Ook de efficiëntie van hun voedselvluchten liet te wensen over. 
Daarenboven bleven ze langer onderweg en raakten ze vaker 'verloren'. Hierdoor moet de kolonie meer inzetten 
op werksters die buiten het nest verblijven en worden minder taken uitgevoerd in het nest zoals de verzorging 
van het broed.  
 
1.4.4 Onderzoek naar subletale effecten op solitaire bijen 
 
Recent werd in een onderzoek van Woodcock en collega’s (2016) aangetoond dat neonicotenoïden ook subletale 
effecten kunnen hebben op solitaire bijen. In hun onderzoek werden de verspreidingsgegevens van 62 Britse 
solitaire bijensoorten over een periode van 18 jaar gelinkt aan het ruimtelijk gebruik van neonicotenoïden in de 
zaadbehandeling van Koolzaad. De onderzochte soorten werden in twee groepen verdeeld: soorten die 
foerageren op Koolzaad en soorten die dat niet doen. Soorten die stuifmeel en nectar verzamelen van Koolzaad 
profiteren van de aanwezigheid van deze plantensoort in het landschap, maar werden gemiddeld gezien 3 keer 
meer negatief beïnvloed door de blootstelling aan neonicotenoïden dan soorten die niet op Koolzaad foerageren. 
De achteruitgang was het opvallendst voor de Parkbronsgroefbij (Halictus tumulorum), Slanke groefbij 
(Lasioglossum fulvicorne), Groepjesgroefbij (Lasioglossum malachurum), Kleigroefbij (Lasioglossum pauxillum) 
en Gedoornde slakkenhuisbij (Osmia spinulosa). De auteurs besluiten dan ook dat subletale effecten van 
neonicotenoïden kunnen accumuleren en zo tot het verlies van bijensoorten kan leiden.  
 
1.4.5 Effecten op andere organismen 
 
Gewasbeschermingsmiddelen hebben niet alleen negatieve effecten op bijen, maar ook op andere organismen.  
 
In een studie van de Radbound Universiteit en Sovon, dat gepubliceerd werd in 2014 in Nature werd de impact 
van het neonicotenoïde imidacloprid op vogels onderzocht. Toen werd voor het eerst een correlatie vastgesteld 
tussen de achteruitgang van populaties van gewervelde dieren en de concentratie van imidacloprid in het 
oppervlaktewater. De studie vergeleek monitoringsgegevens van imidaclopridconcentraties in het 
oppervlaktewater met data van het Nederlandse Broedvogel Monitoring Project van 15 insectenetende vogels 
zoals de Spreeuw en de Boerenzwaluw, aangevuld met een dataset die de veranderingen in landgebruik 
monitort. De achteruitgang van soorten verschilt sterk van gebied tot gebied, maar er bleek een duidelijke trend 
uit het onderzoek: waar de hoeveelheid imidacloprid in het oppervlaktewater boven de 20 nanogram per liter 
komt, daalde de vogelpopulatie. Hoe hoger de concentratie, hoe sterker de afname. In gebieden met een hogere 
concentratie dan 20 nanogram, was de achteruitgang van de vijftien onderzochte vogelsoorten gemiddeld 3,5 % 
per jaar. Opmerkelijk is vooral dat de ruimtelijke verschillen in de achteruitgang niet terug te vinden zijn in data 
van voor 1995, wanneer neonicotenoïden voor het eerst werden gebruikt in Nederland. Insectenetende vogels 
als de Spreeuw en de Boerenzwaluw scharrelen hun maaltijd bijeen langs slootkanten, bloemrijke randen en 
hagen en houtkanten. Veel van die insecten brengen een deel van hun leven in het water door. Op die manier 
komen deze vogels indirect in contact met de dodelijke neonicotenoïden (Hallmann et al., 2014).  
 
Mogelijke negatieve effecten van neonicotenoïden op de mens zijn tot nog toe niet bekend, maar lijken 
onwaarschijnlijk aangezien de pesticiden vooral inwerken op het zenuwstelsel bij insecten (EEA, 2012).  
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1.5 Doelstellingen van het project 
 
Oorspronkelijk waren de doelstellingen van het project drieërlei:  
 

1) Meer kennis over de verspreiding van wilde bijen in provincie Vlaams-Brabant. Dit project zou zich 
focussen op de studie van de aanwezigheid van de wilde bijensoorten in een aantal akkerranden, 
wegbermen, KLE’s en natuurgebieden in de provincie. Dit zou leiden tot een vergroting van de kennis 
van de verspreiding van wilde bijen in de provincie.  
 

2) Onderzoek naar het voorkomen van wilde bijen in akkerranden, bermen, KLE’s en natuurgebieden. 
Het specifieke doel van het project was om de aanwezigheid van de typerende soorten van akkerranden 
te vergelijken met die in omliggende natuurlijke elementen zoals wegbermen, KLE’s en natuurgebieden.  
 

3) Draagvlakverbreding. Door de samenwerking met verschillende Regionale Landschappen, die de 
resultaten ook via hun kanalen kunnen verspreiden, zou dit onderzoeksproject een breder draagvlak 
creëren voor bijen in het algemeen en voor specifieke én gunstige maatregelen in het bijzonder.  

 
Gaandeweg het project werd beslist om de doelstellingen licht aan te passen. Het onderzoek zou zich vooral gaan 
focussen op het voorkomen van wilde bijen in ingezaaide bloemenmengsels, zowel in akkerranden als bij 
particulieren, niet zozeer op de vergelijking met de omliggende KLE’s. Daarnaast werd ook beslist om 
verschillende vangstmethodieken (variabele transecten en kleurvallen) toe te passen om zo tot meer 
gedetailleerde gegevens te komen.  
 
Aangezien een grotere inventarisatie-inspanning uitgevoerd zou worden op deze locaties, werd de vergelijking 
met bermen, KLE’s en natuurgebieden niet meer haalbaar en dus niet als dusdanig uitgevoerd. Toch wordt in dit 
rapport een vergelijking gemaakt tussen de waargenomen diversiteit en de bekende gegevens uit de ruime 
omgeving. Zo kan het relatieve belang van deze ingezaaide stroken ingeschat worden en kunnen bepaalde 
resultaten ruimer gekaderd worden.  
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2 Methodiek 
 

2.1 Selectie gebieden 
 
Voor de keuze van de te onderzoeken gebieden werd contact opgenomen met de verschillende Regionale 
Landschappen in de provincie Vlaams-Brabant. Alleen het Regionaal Landschap Dijleland gaf aan zelf (nog) geen 
faunastroken of bloemenmengsels ingezaaid of gepromoot te hebben. Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland 
stelde voor om enkele locaties met ingezaaide bloemenstroken van het project ‘Brakouter Beeldig’ te 
onderzoeken. De Regionale Landschappen Noord-Hageland en Groene Corridor bezorgden een lijst met 
potentieel te onderzoeken locaties. Deze werden ingezaaid bij particulieren en gemeenten met een mengsel van 
éénjarigen, tweejarigen én meerjarigen. Het Regionaal Landschap Pajottenland en Zenne tot slot bezorgde heel 
wat informatie over beheerde stroken in de ruilverkaveling Elingen, enkele WBE’s die ook fauna-akkertjes 
inzaaien en enkele landbouwers die stroken met éénjarigen inzaaien.  
 
Om zoveel mogelijk uniformiteit te hebben in het bloemenaanbod op de verschillende locaties, en dus 
vergelijking tussen de resultaten van de verschillende gebieden mogelijk te maken, werd gekozen om enkel 
locaties van de Regionale Landschappen Noord-Hageland en Groene Corridor en de akkerranden van het 
Regionaal Landschap Zuid-Hageland te kiezen. In totaal werden tien locaties geselecteerd. Als naam van de 
locatie werd de straatnaam of de naam van de betrokken landbouwer gebruikt. Een overzicht wordt gegeven in 
Tabel 4 en Figuur 1. Deze locaties worden in detail besproken in § 3.2. 
 
Naam locatie Gemeente Regionaal Landschap 
François Rudy Landen Zuid-Hageland 
Benoit Moureau Landen Zuid-Hageland 
Hubert Pitsaer Landen Zuid-Hageland 
Daalstraat Grimbergen Groene Corridor 
Kaarlijkstraat Meise Groene Corridor 
Zeven Tommen Zaventem Groene Corridor 
Kriesberg Holsbeek Noord-Hageland 
Halensebaan Bekkevoort Noord-Hageland 
Kruisstraat Diest Noord-Hageland 
Vlooibergstraat Tielt-Winge Noord-Hageland 

Tabel 4: Details locaties 
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Figuur 1: Situering van de onderzochte locaties in de provincie Vlaams-Brabant. Aangeduid zijn ook de grenzen van de drie 

regionale landschappen (in rood) en de ecoregio’s 
 

2.2 Transecten 
 
2.2.1 Professionelen  
 
Elk van de onderzochte percelen werd in totaal vier keer bezocht doorheen het groeiseizoen (Tabel 5), gericht 
op de verschillende bloeiperioden van bloemrijke, kruidige vegetaties. Terreinwerk werd gestart vanaf de tweede 
week van april, en de bloeipieken van Paardenbloem (vroege voorjaar, eind april-begin mei), Rode Klaver 
(voorjaar, eind mei-begin juni), Grote klaproos en Korenbloem (vroege zomer, eind juni-begin juli), en Wilde Peen 
(hoogzomer, eerste helft augustus) werden gebruikt als richtlijn. De locatie Daalstraat werd in het vroege 
voorjaar niet teruggevonden, waardoor het eerste bezoek hier ontbreekt.  
 
Bij elk bezoek werd in het perceel een variabel transect gelopen gedurende minstens een uur, waarbij de 
onderzoeker de meest attractieve plekken voor wilde bijen kon uitkiezen, maar niet langer dan 5 minuten mocht 
stilstaan bij een bepaalde vlek bloemen (cf. Morón et al. 2008). Alle waargenomen bijen en de eventuele 
waardplant waarop gefoerageerd werd, werden genoteerd en ingevoerd in www.waarnemingen.be met behulp 
van de Smartphone app ObsMapp. Indien een bij niet met zekerheid in het veld op naam gebracht kon worden, 
werd ze meegenomen en achteraf gedetermineerd met behulp van een stereoscopische binoculair. Van de talrijk 
aanwezige aardhommel-groep (met de algemene Aardhommel en Veldhommel en de zeldzame Wilgenhommel 
en Grote veldhommel) werd, ondanks het feit dat deze - afhankelijk van het kleed - moeilijk tot onmogelijk in het 
veld te onderscheiden zijn, slechts af en toe een exemplaar meegenomen. De meeste exemplaren werden 
daardoor geteld als ‘Aard/Veldhommel (incl. Wilgenhommel)’.  
 

Gebied Afkorting Periode Datum Tijdstip begin Tijdstip einde 

Benoit Moureau BM Vroege voorjaar 05/05/2016 14u13 15u13 

Benoit Moureau BM Voorjaar 03/06/2015 14u31 15u42 

Benoit Moureau BM Vroege zomer 29/06/2016 13u14 14u21 

Benoit Moureau BM Hoogzomer 06/08/2016 14u34 15u34 

Daalstraat DS Vroege voorjaar / / / 

http://www.waarnemingen.be/
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Daalstraat DS Voorjaar 26/05/2016 10u34 11u35 

Daalstraat DS Vroege zomer 07/07/2016 11u51 12u51 

Daalstraat DS Hoogzomer 05/08/2016 16u26 17u27 

François Rudy* FR Vroege voorjaar 1/05/2016 15u35 16u36 

François Rudy* FR Voorjaar 4/06/2016 13u48 14u48 

François Rudy* FR Vroege zomer 10/07/2016 11u16 12u16 

François Rudy* FR Hoogzomer 15/08/2016 16u47 17u42 

Halensebaan HA Vroege voorjaar 04/05/2016 15u26 16u26 

Halensebaan HA Voorjaar 05/06/2016 15u15 16u15 

Halensebaan HA Vroege zomer 08/07/2016 13u44 14u44 

Halensebaan HA Hoogzomer 13/08/2016 14u29 15u32 

Hubert Pitsaer HP Vroege voorjaar 05/05/2016 11u51 12u54 

Hubert Pitsaer HP Voorjaar 03/06/2016 16u18 17u18 

Hubert Pitsaer HP Vroege zomer 29/06/2016 11u28 12u29 

Hubert Pitsaer HP Hoogzomer 06/08/2016 16u15 17u23 

Kaarlijkstraat KA Vroege voorjaar 06/05/2016 16u51 17u52 

Kaarlijkstraat KA Voorjaar 26/05/2016 13u37 14u38 

Kaarlijkstraat KA Vroege zomer 07/07/2016 13u34 14u34 

Kaarlijkstraat KA Hoogzomer 05/08/2016 10u25 11u25 

Kriesberg KB Vroege voorjaar 20/04/2016 10u31 11u31 

Kriesberg KB Voorjaar 25/05/2016 13u48 14u48 

Kriesberg KB Vroege zomer 06/07/2016 11u08 12u09 

Kriesberg KB Hoogzomer 09/08/2016 16u14 17u14 

Kruisstraat KS Vroege voorjaar 04/05/2016 16u24 17u24 

Kruisstraat KS Voorjaar 05/06/2016 12u46 13u46 

Kruisstraat KS Vroege zomer 08/07/2016 16u14 17u14 

Kruisstraat KS Hoogzomer 13/08/2016 11u54 12u55 

Vlooibergstraat* VB Vroege voorjaar 01/05/2016 15u03 16u03 

Vlooibergstraat* VB Voorjaar 05/06/2016 12u09 13u09 

Vlooibergstraat* VB Vroege zomer 09/07/2016 11u45 12u45 

Vlooibergstraat* VB Hoogzomer 17/08/2016 16u15 17u15 

Zeven Tommen* ZT Vroege voorjaar 05/05/2016 17u27 18u27 

Zeven Tommen* ZT Voorjaar 04/06/2016 15u01 16u01 

Zeven Tommen* ZT Vroege zomer 07/07/2016 15u54 16u54 

Zeven Tommen* ZT Hoogzomer 06/08/2016 12u32 13u32 

Tabel 5: Datum en tijdstip van de variabele transecten in de bezochte gebieden. Op locaties met een * liepen ook vrijwilligers 
variabele transecten. 
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2.2.2 Vrijwilligers  
 
Ook vrijwilligers liepen variabele transecten in de randen. Op drie locaties, meer bepaald François Rudy, 
Vlooibergstraat en Zeven Tommen, vergezelden telkens twee vrijwilligers de professionele bijenteller. Telkens 
werden een ervaren vrijwilliger en een vrijwilliger met weinig achtergrondkennis gecombineerd. Deze 
vrijwilligers liepen hun transecten tegelijkertijd met de professionele teller. Alle waargenomen bijen en de 
eventuele waardplant waarop gefoerageerd werd, werden eveneens genoteerd en ingevoerd in 
www.waarnemingen.be met behulp van de Smartphone app ObsMapp. Indien een bij niet met zekerheid in het 
veld op naam gebracht kon worden, werd ze apart in een gelabeld potje bijgehouden. Nadat het uur afgelopen 
was, werden deze dieren aan de professionele teller voorgelegd. Enkel indien die ook niet tot een determinatie 
in het veld kon komen, werden de dieren effectief verzameld.  
 

 
Figuur 2: auteur Jens D'Haeseleer en vrijwilliger Rosan Heremans lopen een transect in de Vlooibergstraat op 17/08/2016 © 

Chantal Deschepper 
 
2.2.3 Analyse bloeiaspect 
 
Het bloeiaspect van elke locatie werd bij elk bezoek op een semi-kwantitatieve manier genoteerd. Hiervoor werd 
de bloei-abundantie van de verschillende plantensoorten ingeschat met behulp van de Tansley schaal (Tansley 
1946). Dit werd omgezet naar een cijfer door de inschatting dat elke hogere categorie van abundantie ongeveer 
3 maal of voor de hogere categorieën 2 maal zoveel bloemen heeft als de categorie lager. Zo kreeg “sporadic” 
een 2 als waarde, “rare” 6, “occasional” 20, “locally frequent” 60, “frequent” 180, “locally abundant” 360, 
“abundant” 720, “local dominant” 1440, “co-dominant” 2880, “dominant” 5760). Deze gegevens worden, per 
locatie, in detail besproken in 3.2.  
 

2.3 Kleurvallen 
 
Naast het verzamelen van gegevens door middel van transecten werden ook kleurvallen ingezet. Dit zijn met UV-
reflecterende, verf gekleurde schaaltjes die gevuld worden met water en een druppel detergent. Die laatste zorgt 
ervoor dat de oppervlaktespanning van het water gebroken wordt en de dieren die zich aangetrokken voelen tot 
deze bloemmodellen verdrinken. Deze methodiek is dus niet selectief en kan in sommige gevallen hoge aantallen 
dieren van dezelfde soort doden. De plastic schaaltjes werden bespoten met behulp van UV-reflecterende verf 
van het merk ROCOL TOP. Er werden zowel gele, blauwe en witte vallen geproduceerd. Deze drie kleuren vormen 
samen 1 set. Per locatie werden 5 sets kleurvallen geplaatst, telkens minimaal 15 meter van elkaar. De vallen 

http://www.waarnemingen.be/
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werden onderling op een afstand van 3 tot 5 meter geplaatst, om onderlinge interferentie te vermijden. Bij kleine 
percelen werd de afstand tussen de sets zo groot mogelijk gehouden, maar deze kan soms minder dan 15 meter 
bedraagt hebben. Kleurvallen werden gelijkgesteld met de hoogte van de vegetatie, door middel van een 
verschuifbare klem langsheen een lichte staaf. In het voorjaar was de vegetatiehoogte over het algemeen zeer 
laag, waardoor de vallen vaak gewoon op de grond geplaatst werden.  
 
De vallen werden telkens voor een periode van 1 dag geplaatst, op dezelfde dag als wanneer de transecten 
gelopen werden. Kleurvallen werden geplaatst voor 9u30-10u00 en werden weer opgehaald vanaf 17u30-18u00. 
Naast bijen werden ook zweefvliegen en wespen bijgehouden. De dieren werden meteen gefixeerd in 70% 
gedenatureerde ethanol tot latere verwerking.  
 
 

 
Figuur 3: Gele kleurval met diverse bijen-, vliegen- en wespensoorten © Jens D'Haeseleer 

 

 
Figuur 4: Kleurvallen werden gevuld met water en een druppel detergent en op hoogte van de vegetatie geplaatst. Foto 

4/06/2016, locatie François Rudy © Jens D'Haeseleer 
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2.4 Verwerking stalen 
 
De stalen van de kleurvallen werden na de vangstperiode verwerkt. De dieren moesten eerst gedroogd worden 
alvorens tot labeling en determinatie te kunnen overgaan. Een team van vier vrijwilligers stond de auteurs bij 
met het drogen van de dieren. Dit gebeurde door in enkele minuten met een haardroger de bijen droog te blazen 
in een glazen pot met enkele papiersnippers. De auteurs prikten en labelden de dieren nadat ze gedroogd waren.  
 

 
Figuur 5: vrijwilligers Chantal Deschepper, Caroline Souffreau, Marie-Claire Pierreux en auteur Pieter Vanormelingen drogen, 

prikken en labelen de kleurvalstalen. © Annelies Jacobs 
 

2.5 Identificatie  
 
Verzamelde, opgeprikte en gelabelde bijen werden in insectendozen bewaard. Determinatie gebeurde met 
behulp van een stereoscopische binoculair en verschillende determinatiesleutels. Voor de identificatie van het 
merendeel van de groefbijen (Halictus en Lasioglossum) en bloedbijen (Sphecodes) kon beroep worden gedaan 
op specialist Alain Pauly van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. De andere 
dieren werden gedetermineerd door de auteurs.  
 
Alle gegevens werden opgenomen in de databank van www.waarnemingen.be.    

http://www.waarnemingen.be/


 

  23 
 

3 Resultaten en discussie 
 

3.1 Algemeen 
 
Gedurende dit project werden 3131 individuele bijen waargenomen. Deze behoorden tot 111 soorten (inclusief 
de dubbelsoorten Gewone/Witbaarddwergzandbij, Geel-/Roodstaartklaverzandbij en Aard/Veldhommel). De 
verschillende gebruikte methodieken lijken elkaar aan te vullen, want de transecten leverden 2553 individuen 
en 91 soorten op, terwijl de kleurvallen voor 578 individuen en 68 soorten zorgden. Het hoge aantal soorten is 
wellicht te verklaren doordat in verschillende biotopen en in verschillende ecoregio’s bemonsterd werd.  
 
In tegenstelling tot wat door verschillende auteurs beweerd wordt (zie 1.3), toonde ons onderzoek aan dat het 
door de Regionale Landschappen gebruikte ingezaaide bloemenmengsel wel degelijk bepaalde zeldzame, 
gespecialiseerde bijensoorten kan aantrekken. Het ging vooral om soorten uit de akkerbijengemeenschap (zie 
§1.2.1).  
 
Enkele opvallende trends worden hieronder besproken. De resultaten worden verder in detail besproken in §3.2. 
Een overzichtstabel met de waargenomen soorten per methode en per locatie is terug te vinden in Bijlage 7.1. 
 
Verschillende genera waren goed vertegenwoordigd. Zo werden niet minder dan 23 zandbijensoorten (plus 2 
dubbelsoorten) aangetroffen. Ook de groep van de groefbijen (Halictus en Lasioglossum) was goed 
vertegenwoordigd met 21 soorten. Acht hommelsoorten (plus 1 dubbelsoort) werden teruggevonden, soms in 
grote aantallen. Zeven soorten maskerbijen werden waargenomen, steeds in lage aantallen. In vergelijking met 
de hoge aantallen zand- en groefbijen waren hun specifieke koekoeksbijen slechts in beperkte mate 
vertegenwoordigd met slechts 9 soorten wespbijen (vooral parasitair op zandbijen) en 8 soorten bloedbijen 
(vooral parasitair op groefbijen). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat parasitaire bijensoorten vooral te 
vinden zijn in de buurt van nesten van hun gastheren waar ze proberen in binnen te dringen. Zij verzamelen zelf 
geen stuifmeel of nectar voor hun nakomelingen en zijn daardoor minder foeragerend op bloemen aan te treffen. 
Wespbijen zijn, net als hun gastheren (zandbijen), vooral in het voorjaar actief. Op de meeste van de onderzochte 
locaties was er in het vroege voorjaar nog geen bloei te zien. 
 
Enkele soorten werden op (bijna) alle onderzochte locaties aangetroffen. Het ging in de eerste plaats om de 
Honingbij, die ook de soort was die in de grootste aantallen (610) werd aangetroffen. Ook de Steenhommel, 
Akkerhommel en Grasbij werden op alle locaties teruggevonden. De eerste twee kennen een sociale levenswijze, 
terwijl de laatste een solitaire bijensoort is. De Grasbij is één van de weinige solitaire bijensoorten die twee 
generaties per jaar heeft. De dubbelsoort Aard-/Veldhommel werd op 9 van de 10 onderzochte locaties 
teruggevonden. De Groepjesgroefbij, Kleigroefbij, Langkopsmaragdgroefbij, Parkbronsgroefbij en Weidehommel 
werden telkens op 8 locaties aangetroffen. Deze laatste is een sociale soort, de vier andere semisociaal. Binnen 
de groep van de groefbijen is het ontstaan van semisociaal gedrag niet uitzonderlijk en deze vier soorten 
groefbijen hebben dan ook een vorm van sociale levenswijze. Dit verklaart wellicht waarom deze soorten vaak 
in grote aantallen aangetroffen werden.  
 
Een bijkomende reden voor hun alomtegenwoordigheid is dat het zogenaamde polylecten betreft, wat betekent 
dat deze bijen stuifmeel van veel verschillende plantenfamilies verzamelen als voedsel voor hun nageslacht. Het 
zijn dus geen voedselspecialisten. Al deze soorten, op de Honingbij na, maken nesten in de grond. Zij zijn dus niet 
afhankelijk van opgaande, houtige, kleine landschapselementen. Honingbijen komen in Vlaanderen niet meer in 
het wild voor en zijn dus afhankelijk van de zorgen van een imker om te overleven. De aanwezigheid van 
Honingbijen op een bepaalde locatie zegt dus meer over de activiteit van imkers in de omgeving, dan dat het iets 
zegt over de ecologische kwaliteit van de omgeving.  
 
In de omgeving van de akkerranden in Landen waren nauwelijks opgaande, houtige, kleine landschapselementen 
aanwezig. Ook de omgeving van de Halensebaan in Bekkevoort was vrij open, met weinig houtige elementen 
(behalve houten afsluitingen, maar die waren vrij nieuw en dus ongetwijfeld vrij van potentiële nestgaten). Dit 
had een duidelijke weerslag op de aanwezigheid van bovengronds nestelende bijensoorten. Van de 27 soorten 
(inclusief hun parasitaire bijen) die hun nesten in dood hout maken, werden op deze locaties enkel de Blauwe 
metselbij (François Rudy, Landen), de Rosse metselbij en de Grote bladsnijder (Halensebaan, Bekkevoort) 
teruggevonden. Op locaties waar veel meer houtige structuren in de onmiddellijke omgeving aanwezig waren, 
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zoals de Daalstraat in Grimbergen of de Kaarlijkstraat in Meise werden respectievelijk 15 en 12 bovengronds 
nestelende soorten teruggevonden.  
 
Over het algemeen werden heel weinig parasitaire bijensoorten gevonden in de akkerranden in de omgeving van 
Landen. Op de locatie François Rudy werd de Gewone dubbeltand aangetroffen. Deze wespbij legt haar eitjes in 
de nesten van het Roodgatje, een zandbijensoort die ook op deze locatie werd aangetroffen. In de rand Hubert 
Pitsaer werden Kortsprietwespbij en Kraagbloedbij aangetroffen, die respectievelijk op de Grasbij en de 
Roodbruine groefbij parasiteren. Beide soorten zandbijen werden in aantal in deze rand teruggevonden. Tot slot 
werd in de rand Benoit Moureau de Brede dwergbloedbij aangetroffen. Deze soort is de parasiet op meerdere 
groefbijen, maar verkiest vooral nesten van de Kleigroefbij, die hier in grote aantallen voorkomt (en niet in de 
andere akkerranden in de omgeving van Landen). De aanwezigheid van deze specifieke parasieten betekent dat 
er stabiele gastheerpopulaties in de (onmiddellijke omgeving van de) randen moeten aanwezig zijn. Vooral voor 
het duo Kraagbloedbij en Roodbruine groefbij is dit bijzonder goed nieuws, aangezien het beiden zeer zeldzame 
soorten betreft.  
 
Wanneer we de locaties geografisch clusteren in 3 groepen, dan zien we dat bepaalde soorten enkel in één van 
deze regio’s aangetroffen worden.  
 

 
Figuur 6: Vrouwtje Koolzwarte zandbij © Jaak Paes 

 
 
In de akkerranden in de omgeving van Landen werden 10 soorten aangetroffen die niet in de andere regio’s 
teruggevonden werden (zeldzame soorten in vet): Asbij, Gewone rozenzandbij, Koolzwarte zandbij, Grijze 
rimpelrug, Zuidelijke zijdebij, Ingesnoerde groefbij, Kleine groefbij, Roodbruine groefbij, Gewone dubbeltand en 
Kraagbloedbij.  
 
Van deze soorten wordt enkel de Koolzwarte zandbij door Peeters et al. (2012) en door Jacobs & Raemaker 
(2016) beschouwd als een typische soort van bloemrijke akkers. Deze soort is in het voorjaar sterk afhankelijk 
van bloeiende kruisbloemigen (zie §1.2.1) zoals Herik of Koolzaad. De zomergeneratie is minder sterk 
gespecialiseerd en vliegt ook op andere bloemen. De Roodbruine groefbij wordt in Nederland vooral 
aangetroffen op lemige bodems. De soort verkiest daar goed ontwikkelde kruidenrijke graslandvegetaties met 
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een overvloedig aanbod van nectar en stuifmeel. De soort kent geen gespecialiseerd bloembezoek, en vrouwtjes 
worden in Nederland regelmatig aangetroffen op duifkruid, margriet, paardenbloem en gele kruisbloemen zoals 
herik. Ook wordt ze gevonden op grote centaurie (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen wordt de soort 
aangetroffen op kalkgraslanden en ruderale terreinen. Onze gegevens tonen aan dat de soort in de leemstreek 
ook kan aangetroffen worden in bloemrijke akkerranden, mits er voldoende bloei is in de periode april-juli. Onder 
meer de aanwezigheid van bloei vanaf het vroege voorjaar, en dan met name kruisbloemigen, lijkt cruciaal. 
Vrouwtjes werden aangetroffen in de verschillende akkerranden van eind april tot begin juli. Bloembezoek werd 
vastgesteld op kruisbloemigen, Korenbloem en Echte kamille. De vondst van in totaal 11 exx. en de aanwezigheid 
van haar uiterst zeldzame, specifieke parasiet, de Kraagbloedbij, doet vermoeden dat zich een grote populatie 
van de Roodbruine groefbij gevestigd heeft in deze omgeving.  
 
Opvallend was tenslotte ook de aanwezigheid van Wormkruidbij en de zeldzame Zuidelijke zijdebij op Echte 
kamille in één van de akkerranden. Deze soorten worden in de literatuur niet aanzien als typische akkerbijen, 
maar foerageren in het begin van de vliegtijd wel vaker in aantal op Echte kamille, een typisch akkeronkruid, en 
hebben een –naar wilde-bij-normen-zeer grote actieradius (1-2 km, Essers 2005 in Peeters et al. 2012). Later op 
de zomer stappen ze waarschijnlijk over naar Boerenwormkruid in bermen en overhoekjes. 
 

 
Figuur 7: Vrouwtje Roodbruine groefbij @ Chantal Deschepper 

 
Op de locaties in de regio ten noorden van Brussel werden 18 soorten aangetroffen die niet in de andere regio’s 
teruggevonden werden (bovengronds nestelende soorten in vet): Meidoornzandbij, Weidebij, Roodbuikje, 
Kattenkruidbij, Grote koekoekshommel, Gewone kegelbij, Poldermaskerbij, Zompmaskerbij, Stipmaskerbij, 
Gewone slobkousbij, Luzernebehangersbij, Klokjesdikpoot, Bonte wespbij, Roodharige wespbij, Variabele 
wespbij, Zwartbronzen houtmetselbij, Grote spitstandbloedbij en Gewone tubebij.  
 
Een groot aantal bovengronds nestelende soorten (in vet) werd enkel in deze regio aangetroffen. Dit heeft 
wellicht weinig te maken met de geografische verspreiding, maar is wellicht eerder te verklaren doordat er in de 
omgeving van de onderzochte locaties veel dood hout in de vorm van houten afsluitingspaaltjes, bijenhotels en 
dode bomen te vinden is. De Luzernebehangersbij werd aangetroffen in de Daalstraat in Grimbergen. Dit is een 
soort die sterk in opmars is in Vlaanderen en in de omgeving van Brussel reeds op veel locaties werd 
aangetroffen. Voorlopig ontbreken nog waarnemingen van deze soort in het Leuvense of in het oosten van 
Vlaams-Brabant (www.waarnemingen.be, D’Haeseleer 2016).  
 
Op de locaties in de regio Noord-Hageland werden 21 soorten aangetroffen die niet in de andere regio’s 
teruggevonden werden (zeldzame soorten in vet): Vosje, Wikkebij, Geelstaartklaverzandbij, Kleine klokjesbij, 
Rode maskerbij, Halfglanzende groefbij, Zesvlekkige groefbij, Glanzende bandgroefbij, Distelbehangersbij, 
Gewone behangersbij, Klaverdikpoot, Roodzwarte dubbeltand, Gewone kleine wespbij, Smalbandwespbij, 
Geeltipje, Grote roetbij, Grote bloedbij, Pantserbloedbij, Dikkopbloedbij, Zwarte tubebij en Geelgerande tubebij.  
 

http://www.waarnemingen.be/
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Zowel de Rode maskerbij als de Grote roetbij zijn soorten die sterk gelinkt kunnen worden aan zandige bodems. 
De Wikkebij en Geelstaartklaverzandbij verkiezen warme, droge gebieden, maar komen tevens in andere regio’s 
in Vlaams-Brabant voor (www.waarnemingen.be, D’Haeseleer 2014).   

http://www.waarnemingen.be/
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3.2 Resultaten per locatie 
 
De verschillende locaties werden opgedeeld in 3 verschillende regio’s naargelang het bodemgebruik, de 
bodemsamenstelling en de geografische spreiding. Deze regio’s zijn 1) akkerranden graanplateau’s Landen, 2) 
ingezaaide stroken Regionaal Landschap Groene Corridor (Brusselse Rand) en 3) ingezaaide stroken Regionaal 
Landschap Noord-Hageland (Hagelandse heuvelstreek).  
 
3.2.1 Akkerranden graanplateaus Landen 
 
3.2.1.1 François Rudy (FR) 
 
De akkerrand ‘François Rudy’ lag langsheen de veldweg die de Spikboomstraat en de Lindenhofstraat verbindt, 
in het akkercomplex van de Brakouter in Overwinden, Landen. Deze akkerrand werd vernoemd naar de 
landbouwer die hem aangelegd heeft. De rand was ongeveer 500 meter lang en 6 meter breed.  
 

 
Figuur 8: Ligging akkerrand 'François Rudy'. De eigenlijke rand was die aan de zuidrand. Tijdens het bezoek in het vroege 

voorjaar werd een luzerne/grasstrook aan de westkant bekeken (eveneens aangeduid), aangezien de eigenlijke rand toen nog 
niet te onderscheiden was van het graanperceel. 

 
Deze locatie werd bezocht op 1/05/16, 4/06/16, 10/07/16 en 15/08/16. De bloeigegevens zijn schematisch 
weergegeven in Figuur 9. Door het ontbreken van niet ingezaaide Brassica spec. en eventuele andere vroeg 
bloeiende akkeronkruiden, waren er in het vroege voorjaar nog maar nauwelijks bloeiende planten. Het 
bloeiaspect werd vooral bepaald door bloeiende Paardenbloem, Herderstasje en een kleine soort ereprijs. 
Tijdens dit eerste bezoek in het vroege voorjaar werd een luzerne/grasstrook aan de westkant langs de 
Spikboomstraat bekeken (eveneens aangeduid in de Figuur), aangezien de eigenlijke rand aan de zuidrand van 
het perceel toen nog niet te onderscheiden was van het graanperceel. Bloeiende kruisbloemigen waren niet 
aanwezig. Begin juni was reeds veel meer bloei aanwezig in de rand, met hoofzakelijk Echte kamille en Grote 
klaproos en in mindere mate Gele ganzenbloem en Bolderik. Behalve de eerste plantensoort waren de andere 
soorten ingezaaid. In de vroege zomer zakte het aanbod aan bloeiende planten opnieuw wat in. Grote klaproos 
was grotendeels uitgebloeid en Echte kamille en Korenbloem bepaalden grotendeels het bloeiaspect. Ook Gele 
ganzenbloem en Bolderik waren nog aanwezig. Een melkdistelsoort zorgde voor extra stuifmeel en nectar. Tegen 
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de hoogzomer waren er tussen de ingezaaide granen nauwelijks bloeiende planten meer te vinden. Echte kamille 
was quasi volledig uitgebloeid, en er werden slechts sporadisch bloeiende Korenbloemen en Gele 
ganzenbloemen aangetroffen.  
 
Hoewel er in deze rand wel degelijk bloei van de ingezaaide éénjarigen aanwezig was, en ook de typische 
akkerbijen werden aangetroffen (zie onder), trad er in de andere twee akkerranden een veel uitbundiger bloei 
op (vergelijk het ‘Totaal bloemen’ in Figuur 9 met Figuren 12 en 15). Het is onduidelijk of dit te wijten is aan een 
slechte kieming van het zaad of een veel te lage zaaidichtheid. 
 

 
Figuur 9: Bloeiaspect akkerrand ‘François Rudy’ doorheen het seizoen 
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Figuur 10: Foto's van de akkerrand 'François Rudy' op 1/05, 4/06, 10/07 en 15/08/2016 © Pieter Vanormelingen, Jens 

D'Haeseleer en David De Grave 
 
Op deze locatie werden 301 bijen van 22 soorten gevonden. De meest algemene soorten waren hier 
Steenhommel (151 individuen), Honingbij (32 individuen), Aard-/Veldhommel (31 individuen), Aardhommel (30 
individuen) en Grasbij (16 individuen).  
 
Opvallende soorten op deze locatie waren onder meer de Koolzwarte zandbij en de Roodbruine groefbij. De 
Koolzwarte zandbij werd tevens in de akkerrand ‘Hubert Pitsaer’ teruggevonden. De Roodbruine groefbij werd 
ook in de akkerranden ‘Hubert Pitsaer’ en ‘Benoit Moureau’ teruggevonden. Dit doet vermoeden dat deze 
soorten verspreid voorkomen op de lemige akkerplateaus in de omgeving van Landen. Beide soorten profiteren 
van vroegbloeiende kruisbloemigen zoals Herik en Koolzaad, maar de langer vliegende Roodbruine groefbij 
verzamelt ook stuifmeel van andere planten. Kruisbloemigen werden niet aangetroffen in deze akkerrand. De 
Koolzwarte zandbij zal hiervoor elders moeten gefoerageerd hebben. 
 
Verder is dit de enige locatie waar de Gewone dubbeltand aangetroffen werd. Deze wespbij legt haar eitjes in de 
nesten van het Roodgatje, een zandbijensoort die ook op deze locatie werd aangetroffen.  
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3.2.1.2 Benoit Moureau (BM) 
 
De akkerrand ‘Benoit Moureau’ lag langsheen de Broekhofstraat in het akkercomplex van de Brakouter in 
Overwinden, Landen. Deze akkerrand werd vernoemd naar de landbouwer die hem aangelegd heeft. De rand is 
ongeveer 500 meter lang en 6 meter breed.  
 

 
Figuur 11: Ligging akkerrand 'Benoit Moureau' 

 
Deze locatie werd bezocht op 5/05/16, 3/06/16, 26/06/16 en 6/08/16. De bloeigegevens zijn schematisch 
weergegeven in Figuur 12. In het vroege voorjaar waren er nog maar weinig bloeiende planten aanwezig. Het 
bloeiaspect werd vooral bepaald door een niet ingezaaide gele kruisbloemige en Klein kruiskruid. Begin juni werd 
een grote piek in de bloei vastgesteld, met Grote klaproos en Echte kamille als aspectbepalende soorten. Deze 
laatste werd niet ingezaaid, maar kwam spontaan op in de rand. In de vroege zomer zakte het aanbod aan 
bloeiende planten opnieuw wat in. Echte kamille was voor een deel uitgebloeid, maar vooral de Grote klaproos 
bloeide nog uitbundig. Gele ganzenbloem, Korenbloem en Bolderik waren in mindere mate aanwezig. Tegen de 
hoogzomer waren er tussen de ingezaaide granen nauwelijks bloeiende planten meer te vinden. De Echte kamille 
was quasi volledig uitgebloeid, maar er bloeiden wel nog relatief veel Grote klaprozen. Verder werden vooral 
Gele ganzenbloem en Hondspeterselie aangetroffen en in mindere mate Groot akkerscherm. Deze laatste twee 
soorten traden op als spontane akkerkruiden. Ook hier kwamen de ingezaaide éénjarigen niet heel uitbundig uit, 
maar wel duidelijk veel meer dan in de vorige akkerrand. 
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Figuur 12: Bloeiaspect akkerrand ‘Benoit Moureau’ doorheen het seizoen 

 

 

 
Figuur 13: Foto's van de akkerrand ‘Benoit Moureau' op 5/05, 3/06, 29/06 en 6/08/2016 © Pieter Vanormelingen, Jens 

D'Haeseleer en David De Grave 
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Op deze locatie werden 330 bijen van 30 soorten gevonden. De meest algemene soorten waren hier Aard-
/Veldhommel (184 individuen), Steenhommel (38 individuen), Groepjesgroefbij (18 individuen) en Grasbij (12 
individuen).  
 
Op deze locatie werd de Roodbruine groefbij aangetroffen. Deze soort werd ook in de andere akkerranden in de 
omgeving van Landen teruggevonden en lijkt dus een echte akkerrandspecialist te zijn in de regio. Ondanks het 
feit dat er bloeiende kruisbloemigen in het voorjaar aanwezig waren, werd de Koolzwarte zandbij niet 
aangetroffen in deze rand.  
 
In deze rand werden opvallend weinig Honingbijen (6 individuen) aangetroffen. Mogelijk heeft het grotendeels 
ontbreken van Korenbloem, waar Honingbijen vaak op werden aangetroffen in andere randen, hier mee te 
maken.  
 
Andere opvallende soorten in deze rand waren Ingesnoerde groefbij, Roodpotige groefbij, Gewone geurgroefbij 
en Kleine groefbij. Van deze laatste soort was dit zelfs de enige waarneming in het project. In Nederland wordt 
deze soort vooral aangetroffen in bloemrijke, schrale graslanden met kalkhoudende leembodem en langs 
bosranden (Peeters et al., 2012). In Vlaams-Brabant lijkt de soort vooral te nestelen in kleine steilwandjes 
(pers.geg. Pieter Vanormelingen). Deze zijn in het landschap aanwezig in de vorm van steilrandjes in taluds en 
holle wegen. 
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3.2.1.3 Hubert Pitsaer(HP) 
 
De akkerrand ‘Hubert Pitsaer’ lag langsheen de veldweg die de Landenstraat/Rumsdorpstraat met de 
Kruiskenstraat verbindt in het akkercomplex van de Brakouter in Neerwinden, Landen. Deze akkerrand werd 
vernoemd naar de landbouwer die hem aangelegd heeft. De rand is ongeveer 500 meter lang en 6 meter breed.  
 

 
Figuur 14: Ligging akkerrand 'Hubert Pitsaer' 

 
Deze locatie werd bezocht op 5/05/16, 3/06/16, 26/06/16 en 6/08/16. De bloeigegevens zijn schematisch 
weergegeven in Figuur 15. Net als in de andere akkerranden was er in het vroege voorjaar nog geen bloei van de 
ingezaaide planten. Het bloeiaspect werd vooral bepaald door een bloeiende gele kruisbloemige, Klein kruiskruid 
en Herderstasje. Begin juni werd een enorme piek in de bloei vastgesteld, met Korenbloem, Gele ganzenbloem, 
Echte kamille, Grote klaproos en Bolderik in ongeveer gelijke hoeveelheden. Echte kamille werd niet ingezaaid, 
maar kwam spontaan op in de rand. In de vroege zomer zakte het aanbod aan bloeiende planten opnieuw wat 
in, maar er bleef toch nog een redelijk bloeiaspect aanwezig. Bolderik was grotendeels uitgebloeid, maar de 
andere soorten die in juni bloeiden waren nog steeds in grote mate aanwezig. Verder werd ook al een 
beginnende bloei van Rode klaver vastgesteld. Tegen de hoogzomer was het grootste deel van de éénjarigen 
uitgebloeid, op wat Korenbloem en Gele ganzenbloem na. Het grootste bloeiaspect werd bepaald door Rode 
klaver, die in de helft van de rand was ingezaaid zodat een soort duorand ontstond. Deze zorgde voor een extra 
nectar- en stuifmeelbron. Door de inzaai in het najaar bloeide de Rode klaver pas in de zomer, terwijl die in 
meerjarige graslandvegetaties typisch rond begin juni bloeit met een meer bescheiden herbloei in de hoogzomer.  
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Figuur 15: Bloeiaspect akkerrand ‘Hubert Pitsaer’ doorheen het seizoen 

 

 

 
Figuur 16: Foto's van de akkerrand ‘Hubert Pitsaer' op 5/05, 3/06, 29/06 en 6/08/2016 © Pieter Vanormelingen, Jens 

D'Haeseleer en David De Grave 
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Op deze locatie werden 387 bijen van 21 soorten gevonden. De meest algemene soorten waren hier 
Steenhommel (87 individuen), Aard-/Veldhommel (62 individuen), Aardhommel (47 individuen), 
Groepjesgroefbij (46 individuen), Honingbij (38 individuen), Akkerhommel (28 individuen) en Grasbij (25 
individuen).  
 
Ook in deze akkerrand werden de Koolzwarte zandbij en de Roodbruine groefbij aangetroffen. Voor beide 
soorten is de aanwezigheid van bloeiende kruisbloemigen in het (vroege) voorjaar van groot belang. Deze waren 
aanwezig in de akkerrand, maar werden niet specifiek ingezaaid.  
 
Een betrekkelijk groot aantal Borstelgroefbijen (8 individuen) werd in deze akkerrand aangetroffen op de 
bloeiende kruisbloemige. In Nederland wordt deze soort vooral aangetroffen langs bosranden en aan randen van 
extensief gebruikte graslanden op hellingen; vooral op bodem met een leemcomponent. De soort is polylectisch, 
maar is vaak op composieten gevonden (Peeters et al., 2012). Ook deze soort lijkt in Oost-Brabant vooral te 
nestelen in kleine steilwandjes samen met de Kleine groefbij (pers.geg. Pieter Vanormelingen). Deze zijn in het 
landschap aanwezig in de vorm van steilwandjes in taluds en holle wegen in het akkerlandschap.  
 
Intrigerend is ook nog het hoge aantal Asbijen dat in de rand teruggevonden werd. Niet minder dan 21 dieren 
werden in de kleurvallen aangetroffen. Het ging hierbij om 1 vrouwtje en 20 mannetjes in één enkele val. 
Vermoedelijk is het vrouwtje eerst in de kleurval terecht gekomen en zijn de mannetjes op de feromonen van 
het vrouwtje afgekomen. Asbij wordt vaak op paardenbloemen aangetroffen, die verspreid in de wegbermen 
voorkomt. Ook de laagstamboomgaarden in de onmiddellijke omgeving zijn mogelijk van belang voor deze soort 
aangezien ze ook vermeld wordt als bestuiver in boomgaarden.  
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3.2.2 Ingezaaide stroken Regionaal Landschap Groene Corridor (Brusselse rand) 
 
3.2.2.1 Daalstraat(DS) 
 
De locatie ‘Daalstraat’ lag in de tuin van de familie Luypaert, langsheen de Daalstraat in Grimbergen. Het 
bloemenmengsel werd ingezaaid op een oppervlakte van 25 x 25 meter.  
 

 
Figuur 17: Ligging locatie 'Daalstraat' 

 
Deze locatie werd bezocht op 26/05/16, 7/07/16 en 5/08/16. De bloeigegevens zijn schematisch weergegeven 
in Figuur 18. Het eerste bezoek in het vroege voorjaar kon niet plaatsvinden aangezien de exacte locatie toen 
niet teruggevonden werd. Eind mei werd de hoogste piek in de bloei vastgesteld met vooral kleine klavers 
(Hopklaver, Kleine klaver, Liggende klaver), Rode klaver en Wilde margriet. In de vroege zomer zakte het aanbod 
aan bloeiende planten een beetje in, maar er bleef toch nog een redelijk bloeiaspect aanwezig. Vooral Rode 
klaver was aanwezig, maar ook de kleine klavers, rolklaver, Wilde peen en Duizendblad waren nog goed 
vertegenwoordigd. In deze periode waren ook enkele bloeiende planten Slangenkruid aanwezig. Tegen de 
hoogzomer zakte het bloemenaanbod nog wat verder in, vooral omdat een groot stuk van de bloemenweide 
reeds gemaaid en afgevoerd was. Vooral Wilde peen, Rode klaver en rolklaver verzorgden het bloeiaspect. De 
inzaai hier was erg geslaagd met een rijkelijk bloeiaspect. Gezien de vrij schrale bodem is een enkele maaibeurt 
per jaar hier aangewezen met afvoeren van het maaisel om verrijking van de vegetatie te voorkomen, en dit na 
de bloeitijd van de voornaamste bloeiende planten, dus vanaf september. Nu werd er iets te vroeg gemaaid. 
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Figuur 18: Bloeiaspect locatie ‘Daalstraat’ doorheen het seizoen 

 

 

 
Figuur 19: Foto's van de locatie ‘Daalstraat' op 26/05, 7/07 en 5/08/2016 © Pieter Vanormelingen, Jens D'Haeseleer en David 

De Grave 
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Op deze locatie werden 285 bijen van 47 soorten gevonden. Dit is het tweede hoogste aantal soorten in dit 
onderzoek. De meest algemene soorten waren hier Akkerhommel (67 individuen), Grasbij (34 individuen), 
Honingbij (19 individuen), Langkopsmaragdgroefbij (19 individuen), Steenhommel (18 individuen), Tronkenbij 
(16 individuen) en Weidehommel (11 individuen).  
 
Ondanks het ontbreken van de eerste staalname in het vroege voorjaar werden toch nog veel zandbijensoorten 
aangetroffen.  
 
In totaal werden 15 bovengronds nestelende soorten gevonden, wat waarschijnlijk te verklaren is door het feit 
dat in de omgeving veel dood hout in de vorm van houten afsluitingspaaltjes, bijenhotels en dode bomen te 
vinden is. 
 
De Luzernebehangersbij werd alleen op deze locatie aangetroffen. Dit is een soort die sterk in opmars is in 
Vlaanderen en in de omgeving van Brussel reeds op veel locaties werd aangetroffen (D’Haeseleer 2016). De soort 
werd intussen ook al in Meise aangetroffen. Elders in Vlaams-Brabant ontbreken voorlopig nog waarnemingen.  
 
Betrekkelijk veel soorten die zich voeden met stuifmeel van vlinderbloemigen zoals rolklaver werden 
aangetroffen in de Daalstraat, onder meer de Kleine harsbij, Blauwe metselbij en de Lathyrusbij. De combinatie 
van voldoende dood hout (deze soorten nestelen bijna uitsluitend bovengronds) en de uitbundige bloei van 
rolklaver zorgde waarschijnlijk voor ideale levensomstandigheden voor deze soorten.  
 
Vier verschillende soorten maskerbijen werden teruggevonden, wat wellicht te maken heeft met de uitbundige 
bloei van Wilde peen in de zomermaanden. Maskerbijen bezoeken vaak schermbloemigen en Wilde peen 
behoort tot de meest bezochte plantensoorten.  
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3.2.2.2 Kaarlijkstraat(KA) 
 
De locatie ‘Kaarlijkstraat’ lag in de tuin van de familie Malfliet, langsheen de Kaarlijkstraat in Meise. Het 
bloemenmengsel werd ingezaaid op een oppervlakte van 25 meter op 50 meter (links op Figuur 20).  
 

 
Figuur 20: Ligging locatie 'Kaarlijkstraat' 

 
Deze locatie werd bezocht op 6/05/16, 26/05/16, 7/07/16 en 5/08/16. De bloeigegevens zijn schematisch 
weergegeven in Figuur 21. Door een miscommunicatie bij het eerste bezoek werd in het vroege voorjaar een 
vochtig perceel dat niet ingezaaid werd met een mengsel bemonsterd (het meest rechtse perceel op het kaartje). 
Hier werd het bloeiaspect vooral bepaald door Scherpe boterbloem, Kruipende boterbloem en Pinksterbloem. 
Vanaf het voorjaar werd het perceel dat effectief ingezaaid werd met een bloemenmengsel, bemonsterd. Dit is 
het perceel links op Figuur 20, dat al enkele jaren geleden ingezaaid werd en functioneert als 
hoogstamboomgaard. Het bloeiaspect werd in hoofdzaak door Wilde margrieten bepaald, maar ook Kruipende 
en Scherpe boterbloem waren aanwezig. In de vroege zomer piekte het bloemenaanbod op dit perceel, met 
massaal Knoopkruid. Tegen de hoogzomer zakte het bloemenaanbod wat in. Het perceel was eerder voedselrijk 
met op sommige plaatsen sterke opkomst van hoge grassen als Kropaar. De inzaai was hier geslaagd te noemen 
met vooral zeer veel margrieten, Knoopkruid en rolklaver. Rode klaver was een waardevolle toevoeging geweest 
maar het is niet duidelijk of deze al dan niet ingezaaid was. De soort was alleszins niet aanwezig. Aan te bevelen 
valt gedurende een aantal jaren de delen met veel hoge grassen een maaibeurt te geven, ter verschraling, met 
afvoer van het maaisel, in de eerste helft van mei, waarna het volledige perceel kan gemaaid en het maaisel 
afgevoerd worden na de bloei, vanaf september. Herfst- of winterbegrazing met schapen, zoals nu gebeurt, is 
ook geschikt, waarbij de schapen eraf zouden moeten vanaf de eerste groei in het voorjaar, in maart. 
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Figuur 21: Bloeiaspect locatie ‘Kaarlijkstraat’ doorheen het seizoen 

 

 

 
Figuur 22: Foto's van de locatie ‘Daalstraat' op 6/05, 26/05, 7/07 en 5/08/2016 © Pieter Vanormelingen, Jens D'Haeseleer en 

David De Grave 
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Op deze locatie werden 227 bijen van 35 soorten gevonden. De meest algemene soorten waren hier 
Steenhommel (52 individuen), Honingbij (37 individuen), Kleigroefbij (26 individuen), Akkerhommel (25 
individuen), Grasbij (22 individuen), Aard-/Veldhommel (13 individuen) en Ranonkelbij (9 individuen).  
 
In totaal werden 12 bovengronds nestelende soorten gevonden, wat waarschijnlijk te verklaren is doordat in de 
omgeving veel dood hout in de vorm van houten afsluitingspaaltjes, bijenhotels en dode bomen te vinden is. 
Toch werden er geen maskerbijen aangetroffen, vermoedelijk door het ontbreken van Wilde peen of andere 
schermbloemigen in het bloemenmengsel. Maskerbijen voeden zich immers graag met nectar en stuifmeel van 
schermbloemigen.  
 
De Zwartbronzen houtmetselbij werd op het bloeiende Knoopkruid aangetroffen. Dit is een soort die nestelt in 
dood hout en een gespecialiseerd bloembezoek kent op composieten, met een sterke voorkeur voor 
distelachtigen. In Nederland en Vlaanderen wordt ze heel vaak op Knoopkruid aangetroffen.  
 
De Gewone tubebij is de specifieke parasiet van de Tronkenbij. Beiden soorten werden hier teruggevonden en 
nestelden in enkele houtstammen met boorgangen die dienst deden als bijenhotel.  
 
Er werd 1 Gewone slobkousbij aangetroffen in het perceel. Aan de overkant van de straat, tevens op een perceel 
in eigendom van de familie Malfliet, werd een grote populatie van deze soort gevonden. Deze soort is 
gespecialiseerd in het verzamelen van de olie van Grote wederik, die er uitbundig bloeide.  
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3.2.2.3 Zeven Tommen (ZT) 
 
De locatie ‘Zeven Tommen’ lag langsheen de Zeven Tommen in Zaventem, op een terrein van de gemeente. Het 
bloemenmengsel werd ingezaaid op een oppervlakte van 25 meter op 50 meter. 
 

 
Figuur 23: Ligging locatie ‘Zeven Tommen’ 

 
Deze locatie werd bezocht op 5/05/16, 4/06/16, 7/07/16 en 6/08/16. De bloeigegevens zijn schematisch 
weergegeven in Figuur 24. In het vroege voorjaar was het bloemenaanbod nog vrij beperkt, met vooral Kruipende 
boterbloem, Fluitenkruid en Witte dovenetel. Vanaf het voorjaar kwamen de eerste ingezaaide planten tot bloei 
met hoofdzakelijk Wilde margriet. Verder werden ook bloeiende Gewone smeerwortel, Kruipende boterbloem, 
Fluitenkruid en Zachte ooievaarsbek aangetroffen. Deze soorten werden hier niet ingezaaid. In de vroege zomer 
piekte het bloemenaanbod op dit perceel, met een sterke dominantie van Knoopkruid. Verder was ook nog 
bloeiende Wilde margriet, Gewone smeerwortel, Kruipende boterbloem, Gewone brunel en Wilde marjolein 
aanwezig. Tegen de hoogzomer was het perceel volledig gemaaid. Enkele plantensoorten, waaronder Gewone 
smeerwortel waren nog in de rand aanwezig.  
Opvallend is dat het maaisel op 6/08/2016 nog steeds in het perceel aanwezig was, terwijl reeds hergroei 
plaatsvond. Mogelijk werd het dus niet afgevoerd. De inzaai was hier maar matig geslaagd te noemen. Dit komt 
vooral doordat de vegetatie erg voedselrijk was met een hoge dichte groei van grassen als Glanshaver. Indien 
gemaaid wordt zonder afvoeren van het maaisel, zal de vegetatie verder vergrassen en verruigen en ‘kouder’ en 
minder bloemrijk worden, en daardoor minder aantrekkelijk voor bijen. Aan te bevelen valt de eerste jaren zeker 
twee derde van het perceel reeds te maaien in de eerste helft van mei mét afvoeren van het maaisel ter 
verschraling, waarna het hele perceel gemaaid én het maaisel afgevoerd kan worden vanaf begin september, na 
het einde van de bloei. Afvoeren van het maaisel is cruciaal. 
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Figuur 24: Bloeiaspect locatie ‘Zeven Tommen’ doorheen het seizoen 

 

 
Figuur 25: Foto's van de locatie ‘Zeven Tommen' op 7/07 en 6/08/2016 © Jens D'Haeseleer en David De Grave 

 
Op deze locatie werden 385 bijen van 49 soorten gevonden. Hiermee was Zeven Tommen de soortenrijkste 
locatie. De meest algemene soorten hier waren Honingbij (65 individuen), Weidehommel (56 individuen), 
Akkerhommel (43 individuen), Aard-/Veldhommel (39 individuen), Kleigroefbij (32 individuen), 
Langkopsmaragdgroefbij (25 individuen), Grasbij (12 individuen), Tronkenbij (9 individuen) en Ranonkelbij (6 
individuen). 
 
Ook in Zeven Tommen werden 12 bovengronds nestelende soorten gevonden, wat waarschijnlijk te verklaren is 
door dat in de omgeving veel dood hout in de vorm van houten afsluitingspaaltjes en dode bomen te vinden is. 
Er werd tevens een bijenhotel geplaatst door het Regionaal Landschap Groene Corridor. 
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Ook hier werd de Zwartbronzen houtmetselbij op bloeiend Knoopkruid aangetroffen.  
 
De Gewone tubebij is de specifieke parasiet van de Tronkenbij. Beiden soorten werden hier teruggevonden en 
nestelden in het bijenhotel.  
 
In het voorjaar waren vrij veel Gewone sachembijen aan te treffen op de bloeiende Gewone smeerwortel.  
 
Ondanks het ontbreken van bloeiende klokjes in het perceel werden toch twee exemplaren van de sterk 
gespecialiseerde Klokjesdikpoot teruggevonden. In een wegberm op een afstand van minder dan 200 meter werd 
een mooie populatie Rapunzelklokje gevonden. Waarschijnlijk voedt de Klokjesdikpoot zich vooral daar.  
 
Enkele (zeldzame) parasitaire bijensoorten en hun gastheren werden aangetroffen op deze locatie: Bonte 
wespbij en Weidebij enerzijds en Grote spitstandbloedbij en Biggenkruidgroefbij anderzijds. De Grote 
koekoekshommel en de Roodharige wespbij werden tevens teruggevonden. De eerste parasiteert op nesten van 
de aanwezige Aardhommel, terwijl de tweede vooral nesten van de op wilgen gespecialiseerde Grijze zandbij 
binnendringt.  
 
Tot slot werd hier de enige waarneming van de Stipmaskerbij binnen dit project verricht. Het gaat om een 
zeldzame soort die duidelijk warmteminnend is. In Nederland wordt ze aangetroffen langs warme, zonnige 
bosranden en bospaden, in groeven in bosrijke omgeving, bloemrijke ruigten en in tuinen. Het is een 
polylectische soort, maar ze verkiest toch vaak schermbloemen zoals Dolle kervel, Gewone berenklauw, Wilde 
peen en Zevenblad. 
 
In de onmiddellijke omgeving werden onder meer de zeldzame en gespecialiseerde Bruine slobkousbij gevonden 
en op Heggenrank in een bosrand werd de Heggenrankbij aangetroffen.  
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3.2.3 Ingezaaide stroken Regionaal Landschap Noord-Hageland (Hagelandse 

heuvelstreek) 
 
3.2.3.1 Kriesberg (KB) 
 
De locatie ‘Kriesberg’ lag langsheen de Kriesberg in Holsbeek, op een terreintje dat eigendom is van de familie 
Steeno. Het bloemenmengsel werd ingezaaid op een oppervlakte van 25 x 50 meter. 
 

 
Figuur 26: Ligging locatie ‘Kriesberg’’ 

 
Deze locatie werd bezocht op 20/04/16, 25/05/16, 6/07/16 en 9/08/16. De bloeigegevens zijn schematisch 
weergegeven in Figuur 27. In het vroege voorjaar was van het ingezaaide bloemenmengsel nog niet veel te zien, 
maar toch werd al een klein beetje bloei vastgesteld, meer bepaald bloeiende Paardenbloem en Madeliefje. 
Vanaf het voorjaar werd de eerste bloei van het ingezaaide mengsel duidelijk, met een sterke dominantie van 
Wilde margriet. Daarnaast werd ook een klein beetje bloeiende Rode klaver vastgesteld. In de vroege zomer 
piekte het bloemenaanbod op dit perceel, met een mix van Duizendblad en Knoopkruid. Kleine hoeveelheden 
Rode klaver en rolklaver werden ook teruggevonden. In de hoogzomer was het perceel volledig geklepeld zonder 
afvoer van het maaisel en werden geen bloeiende planten meer aangetroffen. In de randen van het perceel werd 
veel Gewoon biggenkruid vastgesteld, maar dat werd ook net gemaaid. De inzaai was hier erg geslaagd te 
noemen met vooral een rijke zomerbloei. De vegetatie is nu nog schraal en bloemrijk met weinig grassen. Om dit 
zo te houden dient het maaisel afgevoerd. Ook het maaitijdstip dient verlaat, vanaf begin september, aangezien 
ook in de hoogzomer nog heel wat bijen vliegen, waaronder meerdere zeldzame soorten die waargenomen 
werden op het perceel of in de omgeving (zie onder). 
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Figuur 27: Bloeiaspect locatie ‘Kriesberg’ doorheen het seizoen 

 

 

 
Figuur 28: Foto's van de locatie ‘Kriesberg' op 20/04, 25/05, 6/07 en 9/08/2016 © Pieter Vanormelingen, Jens D'Haeseleer en 

David De Grave 



 

  47 
 

 
Op deze locatie werden 247 bijen van 46 soorten gevonden, waarmee het een van de soortenrijkste locatie was. 
De meest algemene soorten waren hier Honingbij (72 individuen), Wimperflankzandbij (20 individuen), 
Steenhommel (17 individuen), Akkerhommel (13 individuen), Grasbij (13 individuen), Rosse metselbij (11 
individuen) en Pluimvoetbij (9 individuen).  
 
Elders in de tuin werd een klein bijenhotelletje geplaatst. Dit verklaart mogelijk het hoge aantal Rosse metselbijen 
op deze locatie. In totaal werden 6 bovengronds nestelende bijensoorten waargenomen.  
 
Ondanks het ontbreken van bloeiende klokjes in het perceel, werden toch twee klokjesspecialisten aangetroffen, 
meer bepaald de Grote en Kleine klokjesbij. In een wegberm verderop werd een mooie populatie Rapunzelklokje 
gevonden. Waarschijnlijk voeden deze specialisten zich vooral daar.  
 
Een van de aangetroffen Aardhommels was een koningin van de kleurvorm Bombus terrestris audax. Deze komt 
normaal gezien enkel in het Verenigd Koninkrijk voor. Het ging hier wellicht om een exemplaar dat ontsnapte uit 
een plantenserre, waar Aardhommels vaak ingezet worden als bestuiver en waarvoor soms ook hommels 
afkomstig uit het buitenland gebruikt worden.  
 
Enkele parasitaire bijensoorten en hun gastheren werden aangetroffen op deze locatie: Gewone kleine wespbij 
en Witbaarddwergzandbij enerzijds en Geeltipje en diverse kleine groefbijen anderzijds. De Glanzende 
dwergbloedbij leeft eveneens parasitair op kleine groefbijen zoals de Langkopsmaragdgroefbij die ook hier 
aangetroffen werd.  
 
Zeldzaamheden als de Wikkebij en de Donkere klaverzandbij kennen een gespecialiseerd bloembezoek op 
vlinderbloemigen. De Paardenbloembij wordt dan weer vooral waargenomen op composieten. Al deze soorten 
zijn kenmerkend voor goed ontwikkelde bloemrijke graslanden (D’Haeseleer, 2014).  
 
Ook de zeldzame Rode maskerbij werd op het bloemenmengsel gevonden, meer bepaald op Wilde peen. Deze 
soort kent een gespecialiseerde voedselkeuze en verzamelt vooral stuifmeel van Zandblauwtje als voedsel voor 
haar nakomelingen, maar kan ook op andere plantensoorten zoals Akkerdistel en schermbloemigen aangetroffen 
worden. Zandblauwtje en Rode maskerbijen werden ook verderop in een wegberm van het Mostingbos 
teruggevonden.  
 
In de onmiddellijke omgeving werden heel wat zeldzaamheden aangetroffen. Onder meer de Stomptandwespbij, 
Texelse zandbij en Blokhoofdgroefbij werden aangetroffen in de omgeving van het Mostingbos. In de omgeving 
van de Houwaartse berg, in vogelvlucht maar enkele honderden meters van de Kriesberg, werden onder meer 
Blokhoofdgroefbij, Breedbandgroefbij en Borstelgroefbij gevonden, wat meteen de potentie van deze regio voor 
zeldzame bijensoorten aantoont.  
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3.2.3.2 Halensebaan (HA) 
 
De locatie ‘Halensebaan’ lag langsheen de Halensebaan in Bekkevoort, op een terrein van Gerry Calders. Het 
bloemenmengsel werd ingezaaid op een oppervlakte van 15 meter op 50 meter. 
 

 
Figuur 29: Ligging locatie ‘Halensebaan’’ 

 
Deze locatie werd bezocht op 4/05/16, 5/06/16, 8/07/16 en 13/08/16. De bloeigegevens zijn schematisch 
weergegeven in Figuur 30. Het bloemenaanbod op dit terreintje bleef redelijk gelijk doorheen het seizoen. In het 
vroege voorjaar waren de ingezaaide bloemen nog niet opgekomen, en dus werd het bloeiaspect eerder bepaald 
door Paardenbloem en Herderstasje. In het voorjaar konden de eerste ingezaaide soorten aangetroffen worden, 
namelijk Gele ganzenbloem en Grote klaproos, maar er werd ook bloeiende Witte klaver en Echte kamille 
teruggevonden. In de vroege zomer bepaalden vooral Witte klaver, maar ook Echte kamille, Gele ganzenbloem 
en Rode klaver het bloeiaspect. Tegen de hoogzomer waren enkel Rode klaver, Wilde peen en Gewone rolklaver 
aanwezig. De inzaai was hier vrij geslaagd met goede bloei van de ingezaaide bloemen en een vrij schrale 
vegetatie (weliswaar met nogal wat raaigras). De bloei van éénjarigen zal er de komende paar jaar uitgaan en de 
meerjarige soorten zullen dominanter worden.  
Om de vegetatie schraal en dus bloemrijk te houden, volstaat normaal gezien een enkele maaibeurt met afvoeren 
van het maaisel na de bloei, vanaf september. 
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Figuur 30: Bloeiaspect locatie ‘Halensebaan’ doorheen het seizoen 

 

 

 
Figuur 31: Foto's van de locatie ‘Halensebaan' op 5/06, 8/07 en 13/08/2016 © Pieter Vanormelingen en Jens D'Haeseleer 
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Op deze locatie werden 388 bijen van 22 soorten gevonden. De meest algemene soorten waren hier Honingbij 
(202 individuen), Akkerhommel (69 individuen), Steenhommel (44 individuen), Groepjesgroefbij (20 individuen), 
Kleigroefbij ( 14 individuen) en Grasbij (10 individuen).  
 
De Donkere klaverzandbij, een specialist van bloemrijke graslanden die uitsluitend stuifmeel verzameld op 
vlinderbloemigen, werd aangetroffen op het ingezaaide bloemenmengsel. Ook de Kleine harsbij en de 
Klaverdikpoot verzamelen alleen stuifmeel van vlinderbloemigen. De eerste maakt haar nesten vrijhangend, 
terwijl de laatste ondergrondse nesten graaft.  
 
Enkele parasitaire bijensoorten en hun gastheren werden aangetroffen op deze locatie: Roodzwarte dubbeltand 
en Tweekleurige zandbij enerzijds, en Dikkopbloedbij en haar gastheren Groepjesgroefbij en Gewone 
geurgroefbij anderzijds.  
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3.2.3.3 Kruisstraat(KS) 
 
De locatie ‘Kruisstraat’ lag langsheen de Kruisstraat in Molenheide, Diest. Het ingezaaide perceel is eigendom 
van de familie Peeters-Henskens. Het bloemenmengsel werd ingezaaid op een oppervlakte van 50 meter op 50 
meter. 
 

 
Figuur 32: Ligging locatie 'Kruisstraat' 

 
Deze locatie werd bezocht op 4/05/16, 5/06/16, 8/07/16 en 13/08/16. De bloeigegevens zijn schematisch 
weergegeven in Figuur 33. Het bloemenaanbod op dit perceel bleef doorheen het hele jaar zeer laag. In het 
vroege voorjaar werden enkele bloeiende planten Kruipende en Scherpe boterbloem aangetroffen, in het 
voorjaar werden deze plantensoorten aangevuld met Gele ganzenbloem en Knoopkruid. In de vroege zomer was 
de grootste diversiteit aan bloemplanten aanwezig, met onder meer Gele ganzenbloem, Duizendblad, Wilde 
peen, Kruipende boterbloem, Scherpe boterbloem en Knoopkruid. Tegen de hoogzomer was bijna niets meer 
van de ingezaaide bloemen te zien. Het bloeiaspect werd bepaald door havikskruiden, Duizendblad, Wilde peen, 
Moerasrolklaver en Rode klaver. Op het perceel was een sterke dominantie van een soort rus (Juncus spec.) 
aanwezig.  
Het perceel was jaarrond vrij drassig door de aanwezigheid van stuwwater. Over het algemeen was het 
naastliggend perceel veel bloemrijker dan het ingezaaide perceel (zie Figuur 35). De bloeigegevens zijn 
schematisch weergegeven in Figuur 33. De inzaai was hier niet geslaagd aangezien de ingezaaide planten 
nauwelijks uitkwamen.  
Uitgaande van de situatie in het ernaast liggende perceel, dat reeds een schraal bloemrijk grasland is, had hier 
geen inzaai mogen plaatsvinden. Maaien met afvoeren van het maaisel in het najaar (vanaf september), samen 
met het naastliggende perceel, is hier aangewezen. Denkelijk kan het herstel van het bloemrijk grasland dan vrij 
snel gaan, gegeven er nu reeds een eerste herkolonisatie is van het ingezaaide perceel door havikskruiden, 
duizendblad en rolklaver. 
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Figuur 33: Bloeiaspect locatie ‘Kruisstraat’ doorheen het seizoen 

 

 

 
Figuur 34: Foto's van de locatie ‘Kruisstraat' op 4/05, 5/06, 8/07 en 13/08/2016 © Pieter Vanormelingen, Jens D'Haeseleer en 

David De Grave 
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Figuur 35: niet-ingezaaid perceel met veel havikskruiden in de Kruisstraat op 13/08/2016 © Pieter Vanormelingen 

 
Op deze locatie werden slechts 88 bijen gevonden. Toch werd een totaal van 31 soorten aangetroffen. Een 
mogelijke verklaring voor deze lage aantallen bijen is dat het ingezaaide bloemenmengsel hier nauwelijks 
opgekomen was en er dus geen massabloei van plantensoorten die interessant zijn voor Honingbijen of hommels 
aanwezig was. Er werden slechts 8 Honingbijen, 3 Steenhommels, 6 Akkerhommels en 6 Aard-/Veldhommels 
gevonden. Het betrekkelijk hoge soortenaantal kan dan weer verklaard worden door de ecologische kwaliteit 
van de onmiddellijke omgeving. De omliggende percelen herbergden immers een zeer waardevolle vegetatie 
met onder meer veel havikskruiden, waar veel bijensoorten voedsel of nestplaatsen konden vinden.  
 
De meest algemene soorten waren hier Pluimvoetbij (12 individuen) en Tronkenbij (5 individuen). Beide soorten 
zijn oligolectisch en kennen een gespecialiseerd bloembezoek op (gele) composieten. Ook de zeldzame 
Kauwende metselbij is oligolectisch op composieten en wordt vaak teruggevonden op havikskruiden. De 
Glanzende bandgroefbij is dan weer een polylectische soort, maar verkiest onder meer havikskruiden.  
 
De Zwartbronzen houtmetselbij werd niet op het ingezaaide perceel teruggevonden, maar wel in het bloemrijke 
grasland ernaast, waar veel havikskruiden tot bloei kwamen. Ook deze soort is een specialist op composieten.  
 
Daarnaast werden ook enkele individuen van de Rosse metselbij aangetroffen.  
 
Deze 3 metselbijen nestelen allemaal bovengronds en maken mogelijk gebruik van het bijenhotel of dood hout 
in de omgeving. Mogelijk worden zij, of andere bovengronds nestelende soorten, hier geparasiteerd door de 
Geelgerande tubebij en de Zwarte tubebij. Deze laatste is namelijk de specifieke parasiet van de Zwartbronzen 
houtmetselbij.  
 
Het bijenhotel zelfs is aan vervanging/uitbreiding toe. Veel van de nestgangen zijn immers rafelig of de 
binnendiameter van de gangen is te groot.  
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3.2.3.4 Vlooibergstraat(VB) 
 
De locatie ‘Vlooibergstraat’ lag langsheen de Vlooibergstraat in Tielt-Winge, op een terrein van de familie 
Lemmens. Het bloemenmengsel werd ingezaaid op een oppervlakte van 25 meter op 100 meter. 
 

 
Figuur 36: Ligging locatie 'Vlooibergstraat' 

 
Deze locatie werd bezocht op 1/05/16, 5/06/16, 9/07/16 en 17/08/16. De bloeigegevens zijn schematisch 
weergegeven in Figuur 37. Door de late inzaai in het voorjaar waren er in het vroege voorjaar nog maar nauwelijks 
bloeiende planten aanwezig. Het bloeiaspect werd vooral bepaald door wat bloeiende Paardenbloemen en 
Paarse dovenetel. Ook begin juni was het bloemenaanbod zeer beperkt, met onder meer nog wat bloeiende 
Paardenbloem en Echte kamille. In de vroege zomer piekte het aanbod aan bloeiende planten. Boekweit was 
dominant aanwezig. Dat is een typische Honingbijenplant met weinig waarde voor wilde bijen. Daarnaast waren 
ook Zandmuur en Paarse dovenetel in beperkte mate aanwezig. Tegen de hoogzomer zakte het bloemenaanbod 
wat in, maar waren de verschillende plantensoorten meer gelijkmatig aanwezig. Boekweit was bijna uitgebloeid, 
maar het bloeiaspect werd nu bepaald door Gele ganzenbloem, rolklaver en kleine hoeveelheden Echte kamille 
en Wilde peen. De inzaai was hier erg recent maar kan als zeer geslaagd beschouwd worden gezien de massale 
kieming van soorten als rolklaver, Knoopkruid en Slangenkruid. Het perceel ziet er ook vrij schraal uit. Volgend 
jaar kan een massale bloei van de ingezaaide meerjarigen verwacht worden. Vanaf dan volstaat normaal een 
jaarlijkse maaibeurt met afvoeren van het maaisel in het najaar, vanaf begin september. 
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Figuur 37: Bloeiaspect locatie ‘Vlooibergstraat’ doorheen het seizoen 

 

 

 
Figuur 38: Foto's van de locatie ‘Vlooibergstraat’ op 1/05, 5/06, 9/07 en 17/08/2016 © Pieter Vanormelingen, Jens D'Haeseleer 

en David De Grave 
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Op deze locatie werden 493 bijen van 36 soorten gevonden. De meest algemene soorten waren hier Honingbij 
(163 individuen), Akkerhommel (124 individuen), Steenhommel (54 individuen), Grasbij (46 individuen), 
Tronkenbij (19 individuen) en Groepjesgroefbij (10 individuen).  
 
In het (vroege) voorjaar waren nog nauwelijks ingezaaide bloemplanten aanwezig op deze akker. Het 
bloemenmengsel was dan immers pas ingezaaid. In de zomermaanden werd dit gecompenseerd door een 
uitbundige bloei van vooral Boekweit. Hierop werden grote aantallen Honingbijen aangetroffen.  
 
Vooraleer er bloeiende planten te zien waren, werden toch reeds enkele bijensoorten aangetroffen, en dan 
vooral in de randen van het perceel. Deze dieren waren op zoek naar geschikte nestplaatsen of bezochten wilde 
planten die hier spontaan verschenen.  
 
In het perceel werden uiteindelijk 9 soorten bovengronds nestelende bijen aangetroffen, waaronder de Rosse 
metselbij en de Kleine klokjesbij. Vermoedelijk nestelden zij in houten paaltjes die rond het perceel stonden of 
in dood hout in de omgeving. De laatste soort is een specialist op planten van de klokjesfamilie. Aangezien geen 
bloeiende klokjes te vinden waren op het perceel zelf, zal deze soort elders stuifmeel verzamelen voor haar 
nakomelingen.  
 
Tot slot werden zowel de Smalbandwespbij als haar gastheer de Viltvlekzandbij aangetroffen.  
 

 
Figuur 39: Kleine steilwandjes kunnen fungeren als potentiele nestplaatsen. Vlooibergstraat, 1/05/2016 © Jens D'Haeseleer 
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4 Conclusie en aanbevelingen 
 

4.1 Diversiteit onderzoekslocaties 
 
In voorliggend onderzoek vonden we tussen de 20 en 47 bijensoorten per locatie. Enkele zeldzame en 
gespecialiseerde bijensoorten werden aangetroffen. In Tabel 6 wordt een vergelijking gemaakt tussen de 
soortenrijkdom in op de verschillende onderzoekslocaties en die in de volledige gemeente. De hier gebruikte 
soortenaantallen betreffen de ‘pure’ soorten. Dubbel- en verzamelsoorten werden niet meegerekend. De 
soortenaantallen van de gemeenten zijn gebaseerd op de online database www.waarnemingen.be. In 
gemeenten als Landen, Holsbeek, Bekkevoort en Tielt-Winge is reeds een groot aantal bijensoorten bekend. In 
deze gemeenten werd immers al uitvoerig onderzoek naar bijen gedaan in het kader van verschillende projecten 
(D’Haeseleer 2014; D’Haeseleer & Vanormelingen 2013, 2014; D’Haeseleer, Vanormelingen & Jacobs, 2017, in 
voorbereiding; Lambrechts et al. 2014; Nijs et al., 2013; Vanormelingen, nog niet gepubliceerd).  
 
In goed onderzochte gemeenten kunnen we vaststellen dat slechts een deel van de totale bijengemeenschap 
gebruik maakt van de bloemenmengsels. Toch hebben deze bloemenweides als dusdanig zeker een meerwaarde 
als voedselbron voor bijen bovenop de natuurlijke voedselbronnen en nestgelegenheid in het landschap. Zeker 
de ingezaaide akkerranden in de akkerplateau’s rond Landen zijn van belang voor enkele zeldzame en op 
akkerland gespecialiseerde bijensoorten. Ook in de andere bloemenweides konden ondanks de kleine 
oppervlakte doorgaans grote aantallen wilde bijen aangetroffen worden van een hele reeks soorten, waaronder 
bijna steeds enkele zeldzamere specialisten. 

 

Onderzoekslocatie Soortenaantal Gemeente Soortenaantal 

Andere projecten/goed 
onderzochte 
natuurgebieden 

François Rudy 21 Landen 105 

Onderzoek Knautiabij in 
Vlaams-Brabant 
(D’Haeseleer & 
Vanormelingen 2013, 
2014), veel naar bijen 
gekeken door Paula Smits 
in Ezemaal-Kleine 
Getevallei 

Benoit Moureau 29 Landen 105 

Onderzoek Knautiabij in 
Vlaams-Brabant 
(D’Haeseleer & 
Vanormelingen 2013, 
2014), veel naar bijen 
gekeken door Paula Smits 
in Ezemaal-Kleine 
Getevallei 

Hubert Pitsaer 20 Landen 105 

Onderzoek Knautiabij in 
Vlaams-Brabant 
(D’Haeseleer & 
Vanormelingen 2013, 
2014), veel naar bijen 
gekeken door Paula Smits 
in Ezemaal-Kleine 
Getevallei 

Daalstraat 44 Grimbergen 63 

enkele extra waarnemingen 
in de marge van dit 
onderzoek, weinig ander 
onderzoek tot nu toe 

Kaarlijkstraat 34 Meise 48 enkele extra waarnemingen 
in de marge van dit 

http://www.waarnemingen.be/
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onderzoek, Plantentuin 
Meise 

Zeven Tommen 47 Zaventem 64 

onderzoek terreinen 
Brussels Airport door Pieter 
Vanormelingen 
(Lambrechts et al. 2016; 
Lambrechts et al. 2017, in 
voorbereiding), omgeving 
Kaarlijkstraat 

Kriesberg 44 Holsbeek 85 
Wijngaardberg, 
Tienbunderbos, 
Dunbergbroek 

Halensebaan 22 Bekkevoort 85 

onderzoek Interreg Pittig 
Fruit (D’Haeseleer, 
Vanormelingen & Jacobs, 
2017, in voorbereiding), 
onderzoek wegbermen E 
314 (Lambrechts et al. 
2014) 

Kruisstraat 29 Diest 70 
Inventarisatie van 
heiderelicten in Vlaams-
Brabant (Nijs et al., 2013)  

Vlooibergstraat 35 Tielt-Winge 123 

onderzoek Interreg Pittig 
Fruit (D’Haeseleer, 
Vanormelingen & Jacobs, 
2017, in voorbereiding), 
onderzoek wegbermen 
E314 (Lambrechts et al. 
2014), Tienbunderbos, 
Walenbos 

Tabel 6: Vergelijking soortenrijkdom aangetroffen in onderzoekslocaties versus die waargenomen in de volledige gemeente 
 

4.2 Akkerranden versus bloemenweides 
 
De onderzochte locaties vielen zowel naar eigenaar, grondgebruik, grootte, landschap, bloei als de aanwezige 
bijengemeenschap uiteen in twee categorieën. De eerste wordt uitgemaakt door de drie akkerranden in Landen, 
waar de eigenaar een landbouwer is, met voornamelijk bloei van éénjarigen in de rand van een jaarlijks 
omgewerkte akker in een grootschalig akkerlandschap, waarop enkele typische bijen van akkeronkruiden 
gemeenschappen aangetroffen werden. De tweede categorie wordt uitgemaakt door de andere locaties, waar 
het een privé-eigenaar en niet-landbouwer betreft, met -op het eerste jaar na inzaai na- voornamelijk bloei van 
meerjarigen, op een niet-jaarlijks omgewerkt perceel in een meestal kleinschaliger landschap, met een 
bijengemeenschap die meer een mix is van bijen die vaak in tuinen voorkomen en bijen van meer natuurlijke 
habitats. 
 
Wat betreft de akkerranden was het erg verheugend vast te stellen dat deze met Roodbruine groefbij, 
Kraagbloedbij en Koolzwarte Zandbij enkele (zeer) zeldzame soorten bevatten van een bijengemeenschap 
kenmerkend voor akkerland met een grote diversiteit aan rijkelijk bloeiende akkeronkruiden. Met het intensiever 
worden van de landbouw is de akkeronkruidengemeenschap sterk achteruitgegaan in zowel soortendiversiteit 
als abundantie, en daarmee ook de ermee geassocieerde bijen (zie 1.1). We spreken dan naast de waargenomen 
zeldzame bijen bijvoorbeeld van een iconische soort als de Papaverbij, die haar nestje bekleedt met uitgesneden 
stukjes klaproos bloemblad, en die bij ons reeds sinds lang niet meer werd waargenomen, of de op 
kruisbloemigen gespecialiseerde Blauwe zandbij, Gebandeerde dwergzandbij en Kruisbloemzandbij. De 
resultaten tonen dat op zijn minst een gedeeltelijk herstel van deze bijengemeenschap van akkerland mogelijk is 
door de inzaai van stroken met éénjarigen in akkerland. Onder punt 4.3. geven we aanbevelingen die de waarde 
van deze stroken voor bijen kunnen verhogen. 
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Wat betreft de bloemenweides was er een vrij hoge soortendiversiteit, en dan zeker aangezien de meeste 
gelegen waren in een afwisselend landschap, met een combinatie van bijen die vaak in tuinen voorkomen en 
meer gespecialiseerde bijen van bloemrijke graslanden. Indien Rode klaver uitbundig bloeide, trok dit ook zeer 
veel hommels aan. Soms werden zelfs echte zeldzaamheden aangetroffen zoals de Rode maskerbij of de 
Kauwende metselbij. Deze bloemenweides hebben als dusdanig zeker een meerwaarde als voedselbron voor 
bijen bovenop de natuurlijke voedselbronnen en nestgelegenheid in het landschap. De keuze van de locatie voor 
dergelijke bloemenweide dient echter goed overwogen te worden. Indien het een perceel arm aan bloemen 
betreft, biedt de inzaai zeker een meerwaarde. Indien het echter reeds een al dan niet bloemrijk grasland met 
lange ontwikkelingstijd betreft, een habitat waar vele vaak bedreigde soorten kunnen voorkomen (wasplaten, 
planten, dagvlinders, …) evenals vele soorten bijen, zal de aanleg van een bloemenweide op die plaats eerder 
contraproductief werken voor de biodiversiteit in het algemeen en wilde bijen in het bijzonder. De meeste 
eigenaars hadden, gemiddeld een paar jaar na aanleg, vragen hoe ze de bloemenmengsels moesten beheren. Dit 
zou best van bij aanvang gecommuniceerd worden. 
 

4.3 Aanbevelingen akkerranden in landbouwlandschap 
 
4.3.1 Oppervlakte, lengte en breedte 
 
Bloemenranden dienen best een voldoende grote oppervlakte te hebben. Randen van slechts enkele tientallen 
of honderden m² zullen minder opvallen in het grootschalige landbouwlandschap en daardoor minder vaak 
bezocht worden door bloembezoekende insecten. Daarnaast bieden ze ook veel minder voedsel. Een minimum 
van 100 meter aaneensluitende rand is na te streven. Bredere randen hebben als voordeel dat er minder 
randeffecten optreden, in het bijzonder de ‘drift’ van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen: die 
kunnen vaak tot enkele meters ver in een aangelegde bloemenrand waaien (zie ook 1.4). Een minimumbreedte 
van 8-12 meter is na te streven om deze nadelige effecten in te perken.  
 
Wanneer randen breed genoeg zijn, kan ook geopteerd worden om een duorand aan te leggen. Hierbij worden 
twee verschillende mengsels naast elkaar aangelegd. Zo kan de ene helft van de rand bestaan uit een mengsel 
van éénjarigen, terwijl de andere bestaat uit een (eenjarig) klavermengsel. Beide randen zullen elkaar versterken 
en zorgen voor een verlenging van de bloeiperiode. Deze combinatie zal ook meer plantensoorten bevatten dan 
het huidige mengsel, wat voor meer diversiteit aan bloembezoekers zal zorgen.  
 
Dicks en collega’s maakten een theoretische berekening op basis van de stuifmeelbehoeften van de 6 
algemeenste bijensoorten in landbouwlandschap. Zij besloten dat een combinatie van 1 tot 3 ha bloemrijke 
habitat per 100 ha enerzijds en 500 m tot 2 km bloeiende hagen anderzijds per 100 ha een minimale investering 
zijn (Dicks et al., 2015).  
 
4.3.2 Inplanting in het landschap 
 
De gebruikte plantensoorten houden van een zonnige standplaats, net als bloembezoekende insecten. Bijen zijn 
in ons klimaat bij uitstek warmteminnend. Het is dus uitermate belangrijk om de bloemenranden niet in de 
schaduwzijde van een bosje of andere opgaande landschapselementen aan te leggen, en ook niet op te natte 
bodems. Deze laatste zijn kouder dan drogere bodems, en de ingezaaide éénjarigen zullen het ook veel minder 
goed doen op natte bodem. Randen hoeven, voor bijen en dagvlinders, niet per sé tegen een klein 
landschapselement aan te liggen, zolang er maar voldoende natuurlijke elementen (bosranden, kleine 
landschapselementen, bermen, taluds, holle wegen, schrale droge graslanden …) in de directe omgeving 
aanwezig zijn. De ligging van een bloemenrand tegen een KLE is omgekeerd uiteraard wél interessant voor die 
KLE, daar die zo gebufferd worden tegen negatieve impact vanuit de akker (vb. mest). 
 
Het intensieve landbouwlandschap is verstoken van bovengrondse nestgelegenheid (Jacobs & Raemakers, 2016). 
De typische bijensoorten van het akkerlandschap zijn bodemnestelaars. Nesten maken ze het liefst in bermen en 
taluds. Aangezien bijen slechts korte afstanden afleggen tussen hun nestplaatsen en hun voedselbronnen (zie 
1.2.3) is het van groot belang dat de bloemenranden zodanig aangelegd worden dat zoveel mogelijk geschikte 
nestplaatsen aanwezig zijn in een straal van maximaal enkele 100-en meters rond de bloemenrand.  
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Belangrijk is ook nog om voor voldoende continuïteit te zorgen. Dit betekent niet noodzakelijk dat de randen 
steeds op dezelfde plaats dienen te liggen (maar dat mag uiteraard wel), maar wel dat nieuwe randen steeds in 
een straal van enkele 100-en meters van de voorgaande dienen aangelegd te worden. Deze continuïteit is het 
gemakkelijkste op te volgen op bedrijfsniveau. 
 
Uiteraard kan er ook door particulieren gekozen worden om specifiek een bloemenweide met éénjarigen aan te 
leggen. Hierop zijn dezelfde aanbevelingen van toepassing die we doen voor de akkerranden. Indien ook 
tweejarige pionierplanten als Slangenkruid gebruikt worden, kan geëxperimenteerd worden met elk jaar slechts 
van één helft de bodem omploegen en inzaaien (eventueel met zelf geoogst zaad) of niet-kerend de bodem 
bewerken zonder inzaai, zodat in het tweede jaar op de andere helft van het perceel de tweejarigen tot bloei 
kunnen komen. 
 
4.3.3 Uitbreiding plantenkeuze 
 
Aangezien deze bloemranden bedoeld zijn voor het akkerbouwlandschap en dus slechts voor 1 jaar op dezelfde 
locatie liggen, is de keuze voor éénjarigen voor de hand liggend. Het bloemenmengsel dat momenteel in de 
omgeving van Landen ingezaaid werd, bestond uit Grote klaproos, Gele ganzenbloem, Korenbloem en Bolderik, 
en in één rand ook Rode klaver. De eerste 3 soorten zijn van groot belang voor bijen en dienen dus zeker 
behouden te worden, evenals Rode klaver. Bolderik werd dan weer slechts heel sporadisch bezocht. De 
aanwezigheid van deze plantensoort in een eenjarig bloemenmengsel is niet cruciaal. Bovendien is zaad van deze 
plant duur. 
 
Op basis van voorgaand onderzoek raden we een toevoeging van enkele plantensoorten aan het 
éénjarigenmengsel aan:  
 
Zo zijn kruisbloemigen essentieel voor heel wat bijen in intensieve akkerlandschappen (zie 1.2.1). De toevoeging 
van Koolzaad aan het mengsel zou de bloeiperiode sterk verlengen. Koolzaad bloeit in het voorjaar en de vroege 
zomermaanden, vóór de andere plantensoorten uit het huidige mengsel. Koolzaad heeft een open 
bloemstructuur en biedt nectar en stuifmeel aan heel wat bijensoorten. In het Verenigd Koninkrijk worden 
minstens 50 bijensoorten regelmatig op Koolzaad aangetroffen (Woodcock et al., 2016). De Koolzwarte zandbij, 
een zeldzame akkerrandenspecialist, is gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van lente- en 
zomerbloeiende kruisbloemigen. Deze soort werd in aantallen teruggevonden in bloemrijke akkerranden in de 
omgeving van Landen (François Rudy en Hubert Pitsaer). Op de locaties waar deze soort aangetroffen werd, 
stond bloeiend Koolzaad in de rand, maar werd deze niet specifiek ingezaaid. Een andere soort kruisbloemige 
met een gelijkaardige functie en bloeitijd als Koolzaad is Raapzaad. Een andere kruisbloemige die toegevoegd 
zou kunnen worden is Zwarte mosterd. In tegenstelling tot Koolzaad en Raadpzaad is dit een laatbloeiende plant. 
De toevoeging van deze plant tot het mengsel zou ook kunnen leiden tot een verlenging van de bloeiperiode. 
Alternatieven voor Zwarte mosterd zijn onder meer Herik, Knopherik, Witte mosterd en Bladrammenas. Aan te 
raden is dus een mengsel te gebruiken van meerdere kruisbloemigen waaronder minstens één vroegbloeiende 
en één laatbloeiende. Uiteraard dient hier absoluut vermeden te worden om met systemische pesticiden 
behandeld zaaigoed te gebruiken, gezien de potentieel sterk negatieve effecten op bijen (zie punt 1.4.).  
 
Op een van de onderzoekslocaties (Hubert Pitsaer) werd een duorand aangelegd, door de helft van de rand (3 
meter) met Rode klaver in te zaaien. Dit zorgde voor een belangrijke verlenging van het bloeiseizoen en was 
vooral voor hommels belangrijk. Indien mogelijk mag dit voorbeeld gevolgd worden voor de andere randen (maar 
de Rode klaver kan ook gewoon in niet te grote hoeveelheden gemengd worden met de éénjarigen). Naast 
toevoeging van Rode klaver kan ook gedacht worden aan toevoeging van eenjarige vlinderbloemigen zoals 
Inkarnaatklaver (voorjaarsbloei) en Bonte of Vogelwikke (zomerbloei). Ook deze plantensoorten zijn van groot 
belang voor hommels en andere langtongige bijensoorten.  
 
Verder kan er ook nagedacht worden over toevoeging (uiteraard speelt beschikbaarheid van zaad hier ook een 
rol) van andere éénjarigen van andere plantenfamilies met belang voor bijen zoals Wouw, honingklavers, 
hondstong of lipbloemigen als Paarse dovenetel (zéér vroege bloei, erg goed voor hommelkoninginnen), 
Akkermunt of Hennepnetel. Deze lijst van aanvullende planten is uiteraard niet exhaustief. Verdere inspiratie 
kan opgedaan worden in 1.1, waar de typische bijenvriendelijke akkerflora besproken wordt, maar ook verdere 
inventarisatie van de wilde bijen op bijkomende éénjarigen kan hier nieuwe inzichten opleveren. Wel dient 
hierbij de herkomst van het zaaigoed goed in overweging genomen te worden (zie volgende punt 4.3.4.). 
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4.3.4 Herkomst van de zaden 
 
Toe te juichen is dat in het voor de akkerranden gebruikte zaadmengsel enkel inheemse planten waren 
opgenomen en ook geen cultivars (gecultiveerde varianten van inheemse soorten) die vaak opduiken in 
zaadmengsels voor bloemenweides of Honingbijen. Uitheemse planten zijn vaak enkel functioneel voor een zeer 
beperkt aantal sterk generalistische wilde bijen (bvb. Honingbijen of korttongige hommels), terwijl bij cultivars 
de selectie naar grotere, kleuriger of zelfs dubbelde of gevulde bloemen ten koste gaat van een verminderde of 
zelfs geen nectar- en stuifmeelproductie. 
 
Een zorg is wel de herkomst van het zaaigoed. Bij kruidige planten is die vaak erg onduidelijk en niet van regionale 
oorsprong, hoewel een aantal gespecialiseerde kwekers wel degelijk de herkomst vermelden en tenminste zaad 
aanbieden van “min of meer regionale” oorsprong (Mergeay 2012). Voor bomen en struiken wordt tegenwoordig 
vaak gewerkt met gecertificeerd inheems materiaal uit erkende herkomstgebieden (cfr. ‘Plant van hier’ label). 
Een dergelijk systeem verdient ook aanbeveling voor ingezaaide kruidige planten. We verwijzen naar Mergeay 
(2012) voor een meer diepgaande discussie over dit onderwerp. 
 
Idealiter zou er kunnen gewerkt worden met de spontaan opkomende akkeronkruiden in akkerranden die nog 
in de zaadbank aanwezig zijn. Dit vermijdt mogelijke problemen geassocieerd met inzaai (Mergeay 2012) en zou 
–voor zoverre een te hoge nutriëntenrijkdom van de bodem hier geen stoorzender is (Eichhorn & Van den Broek 
2013) - ook de populaties van sommige zeldzame en bijna verdwenen akkeronkruiden een boost kunnen geven. 
Dit ligt echter doorgaans nogal moeilijk bij de landbouwers zelf (kweken van “onkruid”), en garandeert niet dat 
er genoeg bloeiende akkeronkruiden opkomen om functioneel te zijn voor de bestuiversgemeenschap. Het zou 
echter wel erg interessant zijn om hier tests mee te doen. 
 
Vandaar dat we momenteel voor de hier onderzochte akkerranden de inzaai van een relatief beperkt aantal 
algemene éénjarigen van verschillende plantenfamilies aanraden (zie 4.3.3.), bestaande uit ofwel inheemse 
soorten ofwel reeds lang als groenbemester gecultiveerde soorten, en gebruikmakend van zaad van regionale 
oorsprong. Dit verzekert de functionaliteit van de bloemenrand voor een brede waaier aan wilde bijen, mogelijk 
nog aangevuld door spontaan opkomende bijkomende akkeronkruiden (zie hieronder 4.3.5.). 
 
4.3.5 Inzaai 
 
Een belangrijke maatregel om de functionele diversiteit aan bloeiende éénjarigen in de bloemenrand te verhogen 
en eventueel de bloeitijd te verlengen is een eerder lage zaaidichtheid toepassen. Hierdoor kunnen bijkomende 
éénjarigen die kiemen uit de aanwezige zaadbank bijdragen aan de bloemenrand. Dit kan de aanwezige 
diversiteit aan wilde bijen gevoelig verhogen. Zo was in de hier onderzochte akkerranden de niet mee ingezaaide 
Brassica spec. de belangrijkste waardplant voor de aantroffen zeldzame typische akkerbijen, en ook de niet 
ingezaaide Echte kamille bleek een belangrijke plantensoort voor zijdebijen. Ook minder opvallende 
plantensoorten kunnen overigens van belang zijn, zoals éénjarige ereprijzen of Herderstasje voor kleine 
groefbijen of dwergzandbijen. De kennis over welke wilde bijen populaties kunnen opbouwen op welke 
éénjarigen in akkerranden is overigens zeker niet volledig, en opvolgen van bloembezoek van wilde bijen op 
spontaan opkomende akkeronkruiden kan nog heel wat bijkomende informatie opleveren die het belang van 
ingezaaide bloemenranden voor wilde bijen kan verhogen. 
 
Om effectief te zijn voor wilde bijen en andere bestuivers is het absoluut noodzakelijk om de inzaai van het 
zaadmengsel reeds in het najaar uit te voeren. Inzaai in het voorjaar leidt ertoe dat er geen significante bloei is 
voor de start van de zomer (zie het voorbeeld van de Vlooibergstraat 3.2.3.4). Hierdoor wordt de bloeiperiode 
sterk ingeperkt, en dus ook de diversiteit aan wilde bijen die gebruik kan maken van de bloemenrand. Veel bijen, 
inclusief de hier besproken zeldzame akkerbijen, vliegen immers (al dan niet uitsluitend) in het (vroege) voorjaar. 
Ook kan er door inzaai in het voorjaar een verschuiving tussen de bloei en de vliegtijd van de specifieke 
bloembezoekers optreden. De inzaai van een bloemenrand in het najaar is het eenvoudigste in akkers waar 
wintergranen geteeld worden, aangezien de zaaiperiode en de veldbewerking in dezelfde periode plaatsvinden.  
 
Na inzaai dient opgevolgd of de kieming goed verloopt; er waren grote verschillen in bloei van de éénjarigen in 
de drie onderzochte akkerranden, waarbij enkel de rand Hubert Pitsaer een massale bloei had. Het is onduidelijk 
of deze te maken hebben met verschillen in zaaidichtheid, en er dus op de twee minder bloeiende akkerranden 



 

  62 
 

de zaaidichtheid verhoogd moet worden, of aan een verminderde kieming door bijvoorbeeld herbicidenresiduen 
in de bodem. 
In principe kan een mengsel met éénjarigen elk jaar opnieuw worden ingezaaid. Indien er niet teveel opkomst is 
van meerjarige plantensoorten en de bloemenrand wordt op dezelfde plaats behouden, kan de rand ook in het 
najaar gemaaid en de grond enkel losgemaakt worden via een niet-kerende bodembewerking. Het 
geproduceerde zaad van de aanwezige éénjarigen blijft dan aan de oppervlakte en kan opnieuw kiemen en het 
jaar erop bloeien. Dat heeft als voordeel dat het zowel (1) kostenbesparend is, want inzaai is niet opnieuw nodig, 
als (2) mogelijk voordelig is voor eventueel aanwezige zeldzame akkeronkruiden die zeer slecht tegen een 
kerende bodembewerking kunnen (Eichhorn & Van den Broek 2013). Of dit laatste heel realistisch is in een 
scenario zonder continuïteit valt wel te betwijfelen. 
 
4.3.6 Impact gewasbeschermingsmiddelen 
 
Recent onderzoek heeft aangetoond dat zelfs zogenaamd systemische pesticiden zoals neonicotenoïden, en dus 
mogelijk ook hun effecten, niet beperkt blijven tot het gewas zelf. Zo worden neonicotenoïden en fungicides ook 
aangetroffen in (pollen van) planten in ernaast liggende ingezaaide akkerranden, perceelsranden en heggen 
(Botias et al. 2016; David et al. 2016), soms in concentraties die de LC50 waarden voor een aantal insecten 
overschrijden (Botías et al. 2016). Dit is potentieel erg belangrijk voor de hier onderzochte bloemenranden; 
indien concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen te hoog zijn, zullen deze randen eerder functioneren als 
ecologische vallen die bestuivers aantrekken maar waarin ze onvoldoende reproductief succes hebben door 
chronische effecten van de gewasbeschermingsmiddelen. Specifiek onderzoek zal nodig zijn om uit te wijzen in 
hoeverre dit een probleem vormt in de Vlaamse context. 
 

4.4 Aanbevelingen bloemenweides 
 
4.4.1 Evaluatie standplaats 
 
Een eerste belangrijke aanbeveling is het op voorhand evalueren van de geschiktheid van de locatie voor de 
inzaai van een bloemenweide. Betreft het een perceel met in de huidige toestand weinig waarde voor bijen of 
biodiversiteit in het algemeen, zoals raaigraslanden, soortenarme gazons, akkers, edm. kan overgegaan worden 
op inzaai. Dit zal voor veruit de meeste locaties het geval zijn. Betreft het echter een bloemrijk grasland, dat 
typische een lange ontwikkelingstijd heeft en een hoge biodiversiteit herbergt (waaronder gespecialiseerde 
bijen), is het beter om inzaai af te raden en het grasland als dusdanig te beheren. Ook oude schrale gazons met 
zeldzame plantensoorten of wasplaten (zeldzame graslandpaddestoelen) vallen hieronder (Steeman et al. 2008, 
Steeman 2013; Steeman 2016). Deze kunnen wel wat extensiever gemaaid worden (bv. eenmaal per maand en 
gefaseerd) zodat hun waarde voor foeragerende bijen toeneemt. 
  
Locaties dienen best zonnig gelegen te zijn en niet te nat. De meeste bijen prefereren immers warme en zonnige 
omstandigheden. 
  
4.4.2 Plantenkeuze 
 
Éénjarigen en tweejarigen als Slangenkruid (of andere tweejarige planten van pioniersituaties zoals Wouw)  staan 
slechts zeer tijdelijk in deze bloemenweides aangezien ze snel worden weggeconcurreerd door de meerjarigen 
in het mengsel, tenzij er regelmatig opnieuw verstoring optreedt. 
  
Het is zeer positief dat inheemse soorten gebruikt werden die van grote betekenis zijn voor wilde bijen en 
hommels, met bloei in voorjaar (Rode klaver) en zomer (Rolklaver, Wilde peen, Knoopkruid). Er kan gedacht 
worden aan verhoging van de diversiteit aan ingezaaide soorten door (afhankelijkheid van grondsoort en 
voedselrijkdom) bij het basismengsel telkens enkele bijkomende voor wilde bijen belangrijke planten toe te 
voegen als Rapunzelklokje, gele composieten als Klein en Groot Streepzaad of Bitterkruid, Beemdkroon, 
Veldsalie, Wilde Marjolein, Vogelwikke enz.  Dit is uiteraard ook afhankelijk van de beschikbaarheid van zaad. 
Ook hier geldt dat zaad best van regionale oorsprong is (zie punt 4.3.4.). Hierdoor zal de diversiteit aan bijen 
waarvoor de bloemenweide geschikt is, nog toenemen. 
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4.4.3 Beheer 
 
Continuïteit is belangrijk voor de bijensoorten die hun voedsel zoeken op bloemen van meerjarige planten zoals 
in de hier onderzochte bloemenweides. Onder nulbeheer of verkeerd beheer (maaien of klepelen zonder 
afvoeren van het maaisel) zullen de bloemenweides snel verruigen en vergrassen. Deze continuïteit kan 
verzekerd worden door eenmaal per jaar te maaien. Aangezien de piekbloei van de meeste ingezaaide soorten 
in de zomermaanden ligt en veel bijen nog in augustus vliegen, is het beste tijdstip daarvoor het najaar, vanaf 
begin september. In voedselrijke situaties kan het nodig zijn om een aantal jaar een bijkomende verschralende 
maaibeurt met afvoeren toe te passen in het vroege voorjaar, zijnde de eerste helft van mei. Op die manier 
worden veel voedingsstoffen afgevoerd, en komen de planten toch terug tot bloei vanaf eind juni. Dit kan ook 
gefaseerd toegepast worden op enkel het voedselrijkste deel van het grasland, waardoor meer variatie in 
bloeitijdstip ontstaat, wat zeker een meerwaarde kan betekenen voor bv. hommels. 
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5 Beslissingsboom akkerranden/bloemenweides 
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7 Bijlagen 
 

7.1 Bijlage 1 
 
Deze bijlage wordt digitaal opgeleverd.  
 
 
 
 
 
 



Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele  
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke 
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur 
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en  
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-
naal en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
20.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
95.000 families zijn lid van Natuurpunt.
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