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Een eerste analyse van de soortendiversiteit en het belang van de omgeving van de 

Antwerpse haven voor wilde bijen incl. prioritaire soorten 

Pieter Vanormelingen (Natuurpunt Studie vzw, Aculea) 

1. Doelstelling

In dit  rapport wordt een overzicht gegeven van de huidige soortendiversiteit aan wilde bijen  in de 

Antwerpse haven en haar omgeving op basis van de online databank waarnemingen.be, en worden 

prioritaire bijensoorten voor dit  gebied aangeduid. Van deze wilde bijen wordt de ecologie en het 

recente voorkomen in Vlaanderen en België besproken. Er wordt eveneens gewezen op nog aanwezige 

kennislacunes. 

2. Methodiek

De gebruikte bijenwaarnemingen zijn afkomstig uit het online dataportaal www.waarnemingen.be, 

zoals beschikbaar eind  juli 2018. Enkel  tot op soort gedetermineerde zekere waarnemingen van de 

laatste 10 jaar werden meegenomen (sinds de opstart van waarnemingen.be op 14 mei 2008). Om de 

kwaliteit  van  de  gegevens  voor  deze  groep  met  veel  moeilijk  op  naam  te  brengen  soorten  te 

waarborgen  werden  enkel  collectiegegevens,  gegevens  met  fotografisch  bewijsmateriaal, 

veldwaarnemingen van door ons als betrouwbaar beschouwde waarnemers, en van soorten die in het 

veld op naam te brengen zijn meegenomen voor analyse. Prioritaire bijensoorten werden geselecteerd 

op basis van het belang van de haven en haar omgeving voor de soort op Vlaams en Belgisch niveau. 

Besprekingen van de historische verspreiding in België zijn gebaseerd op de verspreidingskaarten in 

atlashymenoptera.net  (http://www.atlashymenoptera.net/liste_them.asp?them=Belgium),  voor  de 

actuele verspreiding van soorten verwijzen we naar waarnemingen.be (14 aug 2018). 

3. Soortendiversiteit

De  uitdraai  uit  waarnemingen.be  resulteerde  in  een  totaal  van  574  als  betrouwbaar  beschouwde 

bijenwaarnemingen in het beschouwde gebied, behorende tot niet minder dan 88 soorten (Tabel 1, 

achteraan in bijlage). Deze waarnemingen zijn vrij goed verspreid over het hele gebied (Figuur 1). Als 

we het verband bekijken tussen het aantal waarnemingen en het aantal soorten (Figuur 2) is de curve 

nog niet helemaal afgevlakt, wat aangeeft dat bij volgehouden zoekinspanning er nog heel wat soorten 

te vinden zijn. Twee zogenaamde diversiteitsschatters (ACE en Chao1, Gotelli & Colwell 2011) van de 

totale soortenrijkdom geven aan dat er indien op dezelfde manier wordt voortgezocht 111 resp. 112 



bijensoorten te vinden zijn in de haven, weliswaar met een vrij grote onzekerheid (standaard error 12 

resp. 5 soorten). Waarschijnlijk is dit nog een onderschatting aangezien er een duidelijke bias is in de 

waarnemingen  naar  gemakkelijker  te  identificeren  bijensoorten  en  het  vroege  voorjaar  en  de 

hoogzomer. Zo zijn er in mei‐juni, de periode van het jaar waarin de hoogste soortendiversiteit kan 

gevonden worden, nog erg weinig waarnemingen zijn (Figuur 2). Ook de moeilijk te identificeren groep 

van de bloedbijen is, behalve de enige gemakkelijke soort, bijvoorbeeld nog helemaal niet bekeken. 

Uit deze soortenlijst werden 6 “prioritaire” wilde bijen geselecteerd waarvoor de Antwerpse Haven en 

omgeving één van de weinige  leefgebieden of een echt bolwerk vormt op Vlaams of zelfs Belgisch 

niveau,  en  7  “secundaire”  zeldzame  wilde  bijen  die  wel  op  nog  meer  plaatsen  voorkomen  maar 

waarvan het gebied belangrijke populaties herbergt. Het is niet uitgesloten dat hier  in de toekomst 

met bijkomende zoekinspanning nog soorten bijkomen. 

Figuur 1. Puntlocaties van alle bijenwaarnemingen in de Antwerpse haven (groen omlijnd). 

Figuur 2. Links het verband tussen het aantal betrouwbare bijenwaarnemingen en het aantal waargenomen bijensoorten in de 
Antwerpse haven en omgeving, een zogenaamde rarefaction curve, rechts het aantal bijenwaarnemingen per maand voor alle 

jaren opgeteld. 



4. Prioritaire bijensoorten

4.1. Schorzijdebij (Colletes halophilus) 

Figuur 3. Schorzijdebij foeragerend op Zeeaster. Foto Jelle Devalez. 

De Schorzijdebij  is  een  in de nazomer vliegende bij  (piek eind augustus  ‐  september). Gezien haar 

gespecialiseerde bloembezoek op Zeeaster (Aster tripolium)  is het een typische soort van schorren, 

met nood aan nabijgelegen zandige plekken in duinen, dijken en opgespoten terreinen om nestjes in 

te graven. Nestaggregaties kunnen erg groot zijn. Schorzijdebij populaties zijn hierdoor in België, net 

als in het verleden, beperkt tot de kust (recent in de omgeving van het Zwin, Zeebrugge, Oostende, 

Nieuwpoort, bron waarnemingen.be 14 aug 2018) en de Zeeschelde. De omgeving van de Antwerpse 

haven is dan ook van kapitaal belang voor de Schorzijdebij in ons land. Een specifieke koekoeksbij van 

de Schorzijdebij is de Schorviltbij (Epeolus tarsalis), die slechts eenmaal gevonden is in België (het Zwin, 

vlak  aan  de  landsgrens)  en  ook  in  Nederland  beperkt  is  tot  Zeeland  (Peeters  et  al.  2012).  In  het 

nabijgelegen Verdronken Land van Saeftinghe is echter een erg grote populatie aanwezig van beide 

soorten.  Afzoeken  van  nestaggregaties  van  Schorzijdebij  langs  de  Zeeschelde  zou  dus  kunnen 

resulteren in de ontdekking van Schorviltbij. 

Behoud  van  de  Schorzijdebij  hangt  dan  ook  af  van  het  behoud  van  brakwaterschorren  en  andere 

brakwatermoerassen  met  Zeeaster  als  voedselgebied,  en  droge  open  zandige  terreinen  (hier 

doorgaans  kunstmatig  ontstaan,  met  name  dijken,  zanddepots  en  opgespoten  terreinen)  als 

nestgelegenheid in de nabijheid. 



Figuur 4. Schorzijdebij waarnemingen in de Antwerpse haven (rode sterren) volgens waarnemingen.be (30 juli 2018). Overige 
bijenwaarnemingen zijn aangeduid met lichtgroene bollen, het beschouwde gebied is groen omrand. 

4.2. Donkere zijdebij (Colletes marginatus) 

Figuur 5. Vrouwtje Donkere zijdebij foeragerend op Witte Honingklaver in de Antwerpse haven, 23 juni 2018. 
Foto Stefan Verheyen. 

De  Donkere  zijdebij  is  een  zomersoort  (juni‐augustus)  van  grotere  heide‐  en  stuifzandterreinen, 

kustduinen en oude rivierduinen (Peeters et al. 2012). Ze werd recent in België naast de omgeving van 

de Antwerpse haven enkel waargenomen in de kustduinen (het Zwin), een paar grote heideterreinen 

in de Kempen, en langs een zandige door konijnen vergraven spoorwegtalud in het Brusselse. Dit komt 

volledig overeen met de historische verspreiding. De Donkere zijdebij  is dan ook afhankelijk van los 



zand  om  in  te  nestelen.  Uit  Nederland  worden  als  bezochte  bloemplanten  onder  andere  de 

vlinderbloemigen  Hazenpootje,  Witte  klaver  en  Witte  honingklaver,  en  verder  Akkerdistel, 

Berenklauw, Braam, Wilde reseda, Zandblauwtje en Zeeraket vermeld (Peeters et al. 2012), waarvan 

zeker vlinderbloemigen en Braam ook als stuifmeelbron (= voedselbron voor de larven) dienen.  

Hier werd ze aangetroffen op Witte honingklaver en in mindere mate Grijskruid. Ze werd op meerdere 

locaties aangetroffen rond Fort Sint‐Filips en de dijk ten zuiden ervan en eenmaal op linkeroever, maar 

heeft denkelijk een  ruimere verspreiding gezien het beschikbare habitat. Op Belgisch niveau  is het 

beschouwde gebied dan ook een bolwerk voor de soort. Een kleine vorm van de Heideviltbij is bekend 

als broedparasiet, en blijkt ook aanwezig. Behoud van open zand op opgespoten terreinen en dijken in 

combinatie met ruderale bloemrijke vegetaties met onder andere honingklavers, bramen en Grijskruid 

is een noodzakelijke voorwaarde voor het behoud van de populaties van de Donkere zijdebij  in de 

Antwerpse haven en omgeving.  

Figuur 6. Donkere Zijdebij waarnemingen in de omgeving van de Antwerpse haven (rode sterren) volgens waarnemingen.be (30 
juli 2018). Overige bijenwaarnemingen zijn aangeduid met lichtgroene bollen, het beschouwde gebied is groen omrand. 



4.3. Tweelobbige Wolbij (Anthidium oblongatum) 

Figuur 7. Tweelobbige wolbij in de Antwerpse haven, 3 aug 2013. Foto Ruben & Bert Foquet. 

Deze zomersoort  (juni‐augustus) komt  in België verspreid voor  ten zuiden van Samber en Maas.  In 

Vlaanderen zijn er geen historische waarnemingen. Momenteel herbergt de Antwerpse haven de enige 

Vlaamse  populatie.  De  Tweelobbige  Wolbij  wordt  er  vooral  aangetroffen  langs  de  spoorwegen, 

mogelijk  vanwege  het  warme  microklimaat,  maar  ook  eenmaal  op  de  Scheldedijk.  Ook  de  enige 

Nederlandse populatie te Maastricht bevindt zich op een spoorwegemplacement (Peeters et al. 2012). 

Bloembezoek is bekend van een groot aantal verschillende plantensoorten (aangeduid met de term 

polylectisch),  maar  er  is  wel  een  duidelijke  voorkeur  voor  Reseda,  klokjes,  vetplanten  en 

vlinderbloemigen  met  een  voorkeur  voor  Rolklaver  (Lotus  spec.).  De  paar  waarnemingen  van 

bloembezoek  in  de omgeving  van de Antwerpse haven waren  op Wilde  Reseda,  in Wallonië werd 

bloembezoek  gemeld  van  Vetkruid  (Sedum  spec.),  Muurpeper  en  Rolklaver.  Ze  nestelt  in  allerlei 

bestaande holtes zoals tussen stenen, barsten in de grond of spleten in muurvoegen, en mogelijk ook 

in holle  stengels, en bekleedt het nest met haren van viltig behaarde planten. Van belang voor de 

Tweelobbige wolbij in de Antwerpse haven is dan ook het behoud en zomerbloei van warme schrale 

spoorwegterreinen  met  Reseda,  vetplanten  en  Rolklavers,  en  in  mindere  mate  (?)  opgespoten 

terreinen en schrale zandige dijken met Rolklaver. 



Figuur 8. Tweelobbige Wolbij waarnemingen in de omgeving van de Antwerpse haven (rode sterren) volgens waarnemingen.be 
(30 juli 2018). Overige bijenwaarnemingen zijn aangeduid met lichtgroene bollen, het beschouwde gebied is groen omrand. 

4.4. Zwaluwbij (Hoplitis anthocopoides) 

De Zwaluwbij is net als de sterk gelijkende en meer wijdverspreide Slangenkruidbij (Hoplitis adunca) 

een zomersoort (half mei tot half augustus, vooral juni‐juli) gespecialiseerd op Slangenkruid (Echium 

vulgare).  Qua  nestbehoeften  is  er  echter  een  groot  verschil;  terwijl  de  Slangenkruidbij  nestelt  in 

bestaande holtes  in hout en stengels, en ook bijenhotels accepteert, metselt de Zwaluwbij een op 

zwaluwnesten gelijkend nestje op rotsen. In België is ze dan ook enkel gekend van steengroeves en 

langs rotshellingen in Wallonië, maar ook daar  is ze sterk achteruitgegaan. De soort werd driemaal 

aangetroffen in de zomer van 2018. Er werd 1 vrouwtje (op 10/06/2018) en 2 mannetjes gevonden 

(17/06/2018  resp.  20/06/2018),  telkens  aan de noordrand  van Park Blokkersdijk.    Tweemaal werd 

bloembezoek op Slangenkruid vastgesteld. Ook  in de  zomer van 2017  (18/06/2017) werd de  soort 

vermoedelijk al waargenomen in het Antwerpse, meer bepaald langs de zuidrand van rangeerstation 

Antwerpen‐Noord.  De  recente  waarnemingen  in  het  Antwerpse  zijn  meteen  de  eerste  ooit  voor 

Vlaanderen. Het is nog onbekend hoe wijdverspreid de Zwaluwbij is in het beschouwde gebied en waar 

ze  nestelt,  maar  mogelijk  gebruikt  ze  de  grote  stortstenen  langs  de  Schelde‐oevers,  of  anders 

kademuren. Het  is  immers gekend dat ze ook gebruik kan maken van bebouwing of al dan niet op 

hopen gegooide grote zwerfstenen. Behoud van beide op Slangenkruid gespecialiseerde bijen zal dan 

ook vooral afhangen van het behoud van de zomerbloeiende droge en schrale ruderale vegetaties met 

grote  aantallen  Slangenkruid  enerzijds  en  het  beschikbaar  blijven  van  voldoende  nestplaatsen 

anderzijds. 



Figuur 9. Foerageergebied van Zwaluwbij in de omgeving van de Antwerpse Haven, 10 juni 2018. Foto Olivier Foubert. 

Figuur 10. Locatie van de waarnemingen van zeldzame metselbijen in de Antwerpse haven en omgeving volgens 
waarnemingen.be (30 juli 2018). Overige bijenwaarnemingen zijn aangeduid met lichtgroene bollen, het beschouwde gebied is 

groen omrand. 



4.5. Schubhaarkegelbij (Coelioxys afer) 

Figuur 11. Vrouwtje Schubhaarkegelbij in Fort Sint-Philips, Antwerpse haven, 8 juli 2018. Foto Jens D’Haeseleer 

Op 8 juli 2018 werden 2 vrouwtjes en een mannetje Schubhaarkegelbij in Fort Sint‐Filips rondvliegend 

vlak boven het halfopen zand van een groot opgespoten zandig terrein aangetroffen (Figuur 11, Figuur 

12). Samen met de Limburgse voormalige mijnstreek vormt deze locatie momenteel de enige Belgische 

populatie  van  de  Schubhaarkegelbij.  Deze  koekoeksbij  heeft  als waarschijnlijke  gastheren  Zilveren 

Fluitje  (Megachile  leachella)  en  Rotsbehangersbij  (M.  pilidens).  Geen  van  deze  twee  soorten  is  al 

gemeld van de omgeving van de Antwerpse Haven, maar het open stuifzandgebied waar ze werden 

aangetroffen  in  Fort  Sint‐Filips  lijkt  alleszins  zeer  geschikt  als  nestplaats  voor  Zilveren  Fluitje.  Ook 

historisch  zijn  er  slechts  een  paar  waarnemingen  uit  de  Limburgse  mijnstreek  en  één  locatie  in 

Wallonië. Behoud van het open zand op de site van het Fort is een noodzakelijke voorwaarde voor het 

behoud  van  de  Schubhaarkegelbij.  Dit  betekent  dat  eventuele  graafwerken  hier  gefaseerd  dienen 

uitgevoerd  te worden. Bijkomende  inventarisatie  zou moeten uitmaken of er nog populaties  in  de 

haven aanwezig zijn. 

Figuur 12.  Habitat van de Schubhaarkegelbij (Coelioxys afer) in Fort Sint-Filips. Meerdere exemplaren patrouilleerden er boven 
delen met halfopen zand op 8 juli 2018. Foto Pieter Vanormelingen. 



4.6. Grashommel (Bombus ruderarius) 

Figuur 13. Vrouwtje Grashommel, Doel, 30 april 2013. Foto Fonny Schoeters. 

Er is een enkele waarneming van Grashommel in het beschouwde gebied bij Doel. Deze vroeger in heel 

Vlaanderen voorkomende hommel is sterk afgenomen en momenteel beperkt tot de kustpolders en 

de Zeeschelde. Deze verspreiding sluit goed aan bij die in Nederland, waar Zeeland een echt bolwerk 

is  voor  de  soort,  terwijl  ze  in  het  binnenland  zo  goed  als  verdwenen  is.  In  Nederland  is  de  soort 

opgenomen in de Rode Lijst in de categorie Kwetsbaar (Reemer, 2018). In een eerste analyse voor de 

Belgische  Rode  Lijst  staat  de  soort  in  de  categorie  Bedreigd  (mond.  med.  P.  Vanormelingen).  De 

Grashommel geldt als een echte graslandspecialist, met grote voorkeur voor vette kleigraslanden en 

open  landschap.  Door  afname  van  de  bloemenrijkdom  in  dergelijke  graslanden  foerageert  ze 

tegenwoordig voornamelijk in bermen, slootranden en op dijken. De grashommel geldt weliswaar als 

polylectisch, maar foerageert voornamelijk op lip‐ en vlinderbloemen. Koninginnen foerageren in het 

voorjaar op gewone rolklaver, gewone smeerwortel en witte dovenetel. Later in het jaar foerageren 

ze net als de werksters op rode klaver, veldlathyrus en vogelwikke. Mannetjes bezoeken doorgaans 

bloemen met minder lange bloembuizen zoals akkerdistel, kruldistel en witte klaver. De koningin komt 

uit  winterslaap  in  april  en  bouwt  haar  nest  bovengronds  in  overjaarse  grasvegetaties,  soms  in 

muizenholen.  Van  belang  is  naast  de  aanwezigheid  van  nestgelegenheid  ook  een  continu 

bloemenaanbod  van  april  tot  augustus.  Dit  kan  bereikt  worden  door  voldoende  variatie  in 

maai/graastijdstip  aan  te  houden.  Bijkomend  kunnen  ook  ingezaaide  bloemenstroken  (incl.  Rode 

Klaver)  in  aangrenzend  akkergebied  gebruikt worden,  zoals  aangetoond  in  Engeland  (Carvell  et  al. 

2007). 

Net als alle hommels hebben Grashommels door hun levenswijze in kolonies en snelle metabolisme 

een  grote  oppervlakte  nodig  om  een  duurzame  populatie  in  stand  te  houden.  Vooral  de 

weidevogelgebieden, dijken en schorren langs de linkeroever van de Schelde lijken potentie te hebben 

voor de Grashommel, en sluiten goed aan op de Zeelandse populatie. Een uitgebreide inventarisatie is 

nodig  om  na  te  gaan  of  en  hoe  wijdverspreid  de  Grashommel  hier  reeds  is,  en  waar  kansen  en 

knelpunten kunnen liggen om de populatie maximaal te laten ontwikkelen. 



Figuur 14. Locatie van de waarnemingen van Dageraadzandbij, Grashommel, Koolzwarte Zandbij, Rietmaskerbij en 
Schubhaarkegelbij in de Antwerpse haven en omgeving. Overige bijenwaarnemingen zijn aangeduid met lichtgroene bollen, het 

beschouwde gebied is groen omrand. 

5. Secundaire bijensoorten

5.1. Dageraadzandbij (Andrena nycthemera) 

De Dageraadzandbij  is een wilde bij die  in het vroege voorjaar actief  is en gespecialiseerd  is  in het 

verzamelen van stuifmeel van wilgen met korte katjes. Ze nestelt in half vastgelegd zand op hellingen 

en steilkanten  in groeven en zandwinningen. Ze  is dan ook erg afhankelijk van deze door de mens 

aangelegde tijdelijke habitats. Na gericht zoeken aangetoond werd dat ze vooral voorkomt in de ruime 

regio  rond  Gent  en  de  as  Brussel‐Antwerpen  (incl.  de  omgeving  van  de  Antwerpse  haven)  met 

daarbuiten  enkele  geïsoleerde  populaties.  Behoud  van  zandige  pioniersituaties  met  wilgen  in  de 

nabijheid is nodig voor het behoud van deze bij. 

5.2. Steilrandgroefbij (Lasioglossum quadrinotatulum) 

Dit  is een  in Vlaanderen  (erg)  zeldzame bij die nestelt  in  steile wanden en steilkanten op zand‐ en 

leembodems. Natuurlijke nestplaatsen worden gevormd door stuifzandgebieden en afslagoevers langs 

rivieren, maar ook oude gronddepots en aangelegde oeverzwaluwwanden worden geaccepteerd. Er 

zijn weinig recente waarnemingen in Vlaanderen, met name van een paar (oude) zandgroeven, een 

spoorwegberm, een landduin en het havengebied op Antwerpen Linkeroever. Gezien haar specifieke 

nestbehoeften  en  een  weinig  gespecialiseerd  bloembezoek  is  vooral  het  behoud  van  zandige 

steilwanden belangrijk voor deze wilde bij. 



5.3. Koolzwarte zandbij (Andrena pilipes) 

De Koolzwarte  zandbij heeft  twee generaties per  jaar en een weinig gespecialiseerd bloembezoek, 

hoewel de eerste  generatie wel  een duidelijke  voorkeur heeft  voor  kruisbloemigen.  Zo werden de 

waargenomen  vrouwtjes  op  waarnemingen.be  aangetroffen  op  Koolzaad,  Grijskruid, Meisjesogen, 

Akkerdistel, Gewone berenklauw, Fluitenkruid, Muurpeper, Gele hoornpapaver en Sint‐janskruid. 

In Nederland en België is het een zeldzame soort. In Nederland heeft ze een voorkeur voor zandig of 

lemig open landschap. In Vlaanderen lijkt ze beperkt tot de oostelijke landshelft, waar ze in vooral lijkt 

voor  te  komen  in  eerder  dynamische  milieus  (stroomdallandschappen,  stedelijk  gebied,  (schraal) 

ruderaal  terrein,  ingezaaide  akkerranden)  (bron:  waarnemingen.be,  26  april  2018,  D’Haeseleer  & 

Vanormelingen 2016). In de omgeving van de Antwerpse Haven werden verschillende waarnemingen 

van deze soort gedaan, denkelijk is er hier een belangrijke populatie aanwezig. Behoud en tot bloei 

laten komen van droge ruderale vegetaties met onder andere gele kruisbloemigen lijkt de belangrijkste 

beheermaatregel. 

5.4. Geelgespoorde Houtmetselbij (Hoplitis claviventris) 

De  Geelgespoorde  Houtmetselbij  is  een  zomersoort  (mei‐augustus,  piek  juni‐juli)  van  bosranden, 

groeven en ruderale terreinen. Ze nestelt in holle stengels, voornamelijk van Braam, maar ook distels 

en Vlier worden vermeld. Ze is polylectisch maar heeft een sterke voorkeur voor vlinderbloemigen, 

met  name  klavers  en  rolklaver.  Ze  kwam  verspreid  over  Vlaanderen  voor maar  er  zijn  erg weinig 

recente  waarnemingen.  Verspreid  over  de  Antwerpse  Haven  en  omgeving  zijn  er  meerdere 

waarnemingen, en ze lijkt er dus op Vlaams niveau een belangrijke populatie te hebben (één van de 

belangrijkste?). Mogelijk zou ze dus best later nog opgewaardeerd worden tot prioritaire soort voor 

het gebied.  Behoud van in de zomer bloeiende droge ruderale terreinen/bermen en dijken met onder 

andere  bloeiende  rolklaver  en  braam/vlierstruwelen  in  de  randen  lijkt  een  voorwaarde  voor  het 

behoud van deze soort. 

5.5. Driedoornige Metselbij (Hoplitis tridentata) 

De Driedoornige Metselbij is een nieuwkomer voor de Belgische fauna (eerste waarneming na 1990) 

en  komt momenteel  zeldzaam maar  verspreid  over Vlaanderen  voor.  Ze  vliegt  in  juni‐augustus  en 

nestelt  in oude stengels van bijvoet, braam, fijnstraal, kaardebol, verderdistel en toorts, waarbij de 

voorkeur uitgaat naar vrij‐ en rechtopstaande stengels, met name die van toorts, waarin ze zelf een 

nestgang uitknaagt. Ook in de Antwerpse Haven werd hierin een nestje gevonden (Figuur 15). Ze komt 

voor in droge warme terreinen zoals groeven, kalkgraslanden en ruderale terreinen. De Driedoornige 

Metselbij is gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van vlinderbloemen, waaronder rolklaver, 

aardaker, boslathyrus, slanke wikke, esparcette,  luzerne, kroonkruid en Paardenhoefklaver. Behoud 

van in de zomer bloeiende droge bloemrijke terreinen/bermen en dijken met onder andere bloeiende 

rolklaver, (Bonte) Luzerne en Sikkelklaver in combinatie met overstaande ruderale terreindelen met 

oude stengels (van o.a. toortsen) is een voorwaarde voor het behoud van deze soort. 



Figuur 15. Nestgang Driedoornige metselbij in oude toorts in Fort Sint-Philips, 8 juli 2018. Foto Jens D’Haeseleer. 

5.6. Gedoornde slakkenhuisbij (Osmia spinulosa) 

Net als de twee vorige bijen is het een zomersoort, maar dan gespecialiseerd in het verzamelen van 

stuifmeel van gele composieten in schrale graslandjes en ruderale vegetaties. Bovendien nestelt ze in 

oude slakkenhuisjes. Voor haar voorkomen moeten dan ook zowel genoeg bloeiende composieten als 

huisjesslakken voorkomen. In de duinen is de Gedoornde Slakkenhuisbij talrijk. In het binnenland komt 

ze erg verspreid voor in ruderale milieus zoals spoorwegemplacementen, oude zandwinningen, terrils 

en bezinkingsbekkens. Ook de omgeving van de Antwerpse Haven herbergt een belangrijke populatie 

op de met kalkrijk zand opgehoogde terreinen en dijken, getuige de waarnemingen verspreid over het 

gebied  (Figuur  10).  Zomerbloei  van  extensief  beheerde  schrale  droge  ruderale  vegetaties  en 

graslandjes met gele composieten met voldoende lege slakkenhuisjes is noodzakelijk voor deze soort. 

5.7. Rietmaskerbij (Hylaeus pectoralis) 

De Rietmaskerbij is eveneens een zomersoort met een erg specifieke nestbehoefte; nestjes worden 

immers  gemaakt  in  oude  rietsigaargallen  van  halmvliegen  van  het  genus  Lipara.  Aangezien  ze 

polylectisch is (in Nederland bvb. aangetroffen op braam, gewone berenklauw, gewone engelwortel, 

grote kattenstaart, knopig helmkruid, tormentil en vederdistel) is de aanwezigheid van veel overjaars 

riet,  vooral  minder  vitaal  riet  met  veel  sigaargallen,  de  belangrijkste  voorwaarde  voor  haar 

aanwezigheid. In de buurt van de Antwerpse haven is er een waarneming van het Groot Rietveld te 

Kallo. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe verspreid de Rietmaskerbij voorkomt in de grote 

rietvelden langs de Zeeschelde en de andere watervogelgebieden met rietkragen in de omgeving van 

de Antwerpse haven. 
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7. Samenvatting

Momenteel  zijn  88  soorten wilde bijen bekend  van de Antwerpse haven en omgeving,  terwijl  een 

inschatting van de totale diversiteit aangeeft dat er meer dan 110 soorten aanwezig zijn. Kennislacunes 

wat betreft de soortendiversiteit zijn er vooral nog in het voorjaar (mei‐juni) en wat betreft de minder 

gemakkelijk te identificeren bijengenera. Voor verschillende bijensoorten is het beschouwde gebied 

van nationaal of regionaal belang, en deze worden dan ook voorgesteld als prioritaire soorten voor het 

natuurbehoud. Zo komen de enige gekende Vlaamse populaties van Zwaluwbij en Tweelobbige Wolbij 

hier voor. Schubhaarkegelbij komt naast de Limburgse mijnregio nergens anders voor in België. Voor 

Schorzijdebij  en Donkere  Zijdebij  vormt  het  gebied  al  lang  één  van  de  belangrijkste  bolwerken  op 

Belgisch niveau. Voor de Grashommel vormt het gebied naast de kustpolders althans potentieel een 

tweede  bolwerk,  maar  kennis  over  de  precieze  verspreiding  ontbreekt.  Secundaire  zeldzame 

bijensoorten  waarvan  (naar  schatting)  belangrijke  populaties  aanwezig  zijn  zijn  Dageraadbij, 

koolzwarte  zandbij,  Geelgespoorde  houtmetselbij,  Driedoornige  metselbij,  Rietmaskerbij, 

Steilrandgroefbij, en Gedoornde slakkenhuisbij. De belangrijkste habitats voor deze wilde bijen in het 

beschouwde gebied zijn bloemrijke dijken en weidevogelgebieden, brakwaterschorren met Zeeaster 

en  Riet,  zandige  opgespoten  terreinen  en  dijken met  ruderale  droge  vegetaties  incl.  struwelen  en 

wilgenopslag, en tenslotte spoorwegemplacementen met schrale pioniervegetaties. Het behoud van 

deze habitats met aandacht voor voldoende bloei en een waaier aan nestgelegenheid staat garant voor 

het voortbestaan van de rijke bijenfauna in de haven en haar omgeving. 
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9. Bijlage

Tabel 1: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de Antwerpse haven en omgeving (bron: waarnemingen.be, als betrouwbaar 
beschouwde waarnemingen tot eind juli 2018). Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood, op 

basis van de status in waarnemingen.be. 

Naam (Latijn)  Naam (Nederlands)  Aantal 
waarnemingen 

Andrena barbilabris  Witbaardzandbij  1 
Andrena bicolor  Tweekleurige zandbij  1 
Andrena carantonica  Meidoornzandbij  2 
Andrena cineraria  Asbij  1 
Andrena clarkella  Zwartrosse zandbij  1 
Andrena dorsata  Wimperflankzandbij  11 
Andrena flavipes  Grasbij  23 
Andrena fulva  Vosje  3 
Andrena haemorrhoa  Roodgatje  4 
Andrena nigroaenea  Zwartbronzen zandbij  2 
Andrena nitida  Viltvlekzandbij  2 
Andrena nycthemera  Dageraadbij  4 
Andrena pilipes  Koolzwarte zandbij  6 
Andrena praecox  Vroege zandbij  1 
Andrena proxima  Fluitenkruidbij  1 
Andrena vaga  Grijze zandbij  10 
Andrena ventralis  Roodbuikje  2 
Anthidium manicatum  Grote wolbij  2 
Anthidium oblongatum  Tweelobbige wolbij  14 
Anthophora furcata  Andoornbij  1 
Apis mellifera  Honingbij  5 
Bombus campestris  Gewone koekoekshommel  2 
Bombus hortorum  Tuinhommel  4 
Bombus hypnorum  Boomhommel  7 
Bombus jonellus  Veenhommel  1 
Bombus lapidarius  Steenhommel  72 
Bombus lucorum  Veldhommel  2 
Bombus pascuorum  Akkerhommel  55 
Bombus pratorum  Weidehommel  8 
Bombus ruderarius  Grashommel  1 
Bombus rupestris  Rode koekoekshommel  1 
Bombus terrestris  Aardhommel  15 
Ceratina cyanea  Blauwe ertsbij  11 
Chelostoma florisomne  Ranonkelbij  1 
Coelioxys afer  Schubhaarkegelbij  4 
Coelioxys inermis  Gewone kegelbij  1 
Colletes cunicularius  Grote zijdebij  3 
Colletes daviesanus  Wormkruidbij  1 
Colletes fodiens  Duinzijdebij  15 
Colletes halophilus  Schorzijdebij  40 
Colletes hederae  Klimopzijdebij  1 
Colletes marginatus  Donkere zijdebij  15 
Colletes similis  Zuidelijke zijdebij  2 
Dasypoda hirtipes  Pluimvoetbij  21 
Epeolus cruciger  Heideviltbij  2 
Epeolus variegatus  Gewone viltbij  13 
Halictus rubicundus  Roodpotige groefbij  5 
Halictus tumulorum  Parkbronsgroefbij  3 
Heriades truncorum  Tronkenbij  5 



Hoplitis adunca  Slangenkruidbij  7 
Hoplitis anthocopoides  Zwaluwbij  1 
Hoplitis claviventris  Geelgespoorde houtmetselbij  5 
Hoplitis leucomelana  Zwartgespoorde houtmetselbij  9 
Hoplitis tridentata  Driedoornige metselbij  7 
Hylaeus dilatatus  Brilmaskerbij  7 
Hylaeus hyalinatus  Tuinmaskerbij  2 
Hylaeus pectoralis  Rietmaskerbij  1 
Hylaeus signatus  Resedamaskerbij  2 
Lasioglossum calceatum  Gewone geurgroefbij  10 
Lasioglossum laticeps  Breedkaakgroefbij  1 
Lasioglossum leucopus  Gewone smaragdgroefbij  1 
Lasioglossum leucozonium  Matte bandgroefbij  5 
Lasioglossum morio  Langkopsmaragdgroefbij  3 
Lasioglossum parvulum  Kleine groefbij  2 
Lasioglossum quadrinotatulum  Steilrandgroefbij  3 
Lasioglossum sexstrigatum  Gewone franjegroefbij  1 
Megachile centuncularis  Tuinbladsnijder  8 
Megachile ericetorum  Lathyrusbij  2 
Megachile rotundata  Luzernebehangersbij  20 
Megachile versicolor  Gewone behangersbij  4 
Megachile willughbiella  Grote bladsnijder  2 
Melitta leporina  Klaverdikpoot  9 
Melitta nigricans  Kattenstaartdikpoot  6 
Nomada fabriciana  Roodzwarte dubbeltand  1 
Nomada flava  Gewone wespbij  1 
Nomada fucata  Kortsprietwespbij  5 
Nomada fulvicornis  Roodsprietwespbij  1 
Nomada goodeniana  Smalbandwespbij  1 
Nomada lathburiana  Roodharige wespbij  3 
Nomada leucophthalma  Vroege wespbij  1 
Nomada panzeri  Sierlijke wespbij  1 
Nomada ruficornis  Gewone dubbeltand  1 
Osmia bicornis  Rosse metselbij  3 
Osmia caerulescens  Blauwe metselbij  7 
Osmia cornuta  Gehoornde metselbij  5 
Osmia spinulosa  Gedoornde slakkenhuisbij  8 
Sphecodes albilabris  Grote bloedbij  9 
Stelis ornatula  Witgevlekte tubebij  1 

88 soorten  574 waarnemingen 



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 
22.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
102.000 families zijn lid van Natuurpunt.


