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2 Inleiding wilde bijen 
 

2.1 Wilde bijen 
Bijen spelen een echte sleutelrol in de natuur. Ze zijn in grote delen van de wereld de belangrijkste 
bestuivers van wilde planten, en ook van heel wat land- en tuinbouwgewassen. Weinig mensen zijn 
zich bewust van het feit dat er naast de honingbij ook nog zo’n 400 soorten wilde bijen in België leven. 
Voor de provincie Limburg komen Maarten Jacobs en Kobe Janssen recent tot 260 soorten (pers. med. 
M. Jacobs).  
 
Bijen hebben grofweg 4 primaire levensbehoeften: een gunstig klimaat, voldoende voedsel, geschikte 
nestplaatsen en geschikt nestmateriaal. Lokale factoren die het microklimaat beïnvloeden, zoals reliëf, 
beschutting en beschaduwing, zijn dan ook van groot belang (Raemakers, 2009).  
 
Wilde bijen kunnen opgedeeld worden in verschillende groepen naargelang hun voorkeur voor 
nestgelegenheden en voedselbronnen en op basis van hun sociaal gedrag. Het merendeel van de 
soorten nestelt in de grond. Hierbij graven ze zelf een nestgang in de bodem. Deze nestgang kan tot 
wel een meter diep liggen en heeft verschillende zijgangen met nestcellen. Sommige soorten 
prefereren zandige terreinen, maar ook overgangen naar leem en zelfs klei kunnen geschikte 
nestplaatsen opleveren. Slechts een beperkt aantal soorten maakt zijn nesten in los zand. Ongeveer 
één vijfde maakt gebruik van bestaande holten in dode bomen, muren of holle stengels. Voor de 
nestbouw gebruiken bijen vaak specifiek materiaal zoals leem, steentjes, hars, bladmateriaal of 
plantenharen (Peeters et al., 2012; Raemakers, 2009). 
 
Ook kan een onderscheid gemaakt worden tussen soorten die gespecialiseerd zijn in het verzamelen 
van stuifmeel van specifieke plantensoorten (oligolectie) en soorten die eerder generalisten zijn en 
stuifmeel verzamelen van een hele reeks plantensoorten (polylectie) (Westrich, 1989). Eén derde van 
de Belgische bijensoorten is in bepaalde mate gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van één 
bepaalde plantensoort, -genus, of – familie.  
 
De groep van de wilde bijen bestaat uit solitaire bijen en hommels. De meeste wilde bijensoorten leven 
solitair, waarbij ieder vrouwtje haar eigen nest bouwt en haar eigen broed verzorgt. Sommige 
bijensoorten zijn socialer van aard en delen eenzelfde nestholte of verdelen de taken om efficiënter 
hun nakomelingen groot te brengen. Hommels en honingbijen leven in een kolonie, waarbij enkel de 
koningin eieren legt. Een derde groep bijen leeft parasitair. Zij leggen hun eitjes in de nesten van 
andere bijensoorten. Deze bijen worden daarom ook wel koekoeksbijen genoemd. De larve van de 
parasitaire bij doodt de larve van de gastvrouw en steelt er het verzamelde voedsel.  
 
Wilde bijen vliegen enkel als de weersomstandigheden gunstig zijn, dit bekent bij zon, weinig wind en 
wanneer het vrij warm is. In het vroege voorjaar duurt de activiteitsperiode ongeveer van 11.00 tot 
16.00 uur. Op zomerse dagen vliegen de meeste wilde bijen tussen 9.00 en 19.00 uur. De meeste 
soorten hebben een zeer korte vliegperiode die slechts enkele weken duurt, anderen kennen een 
sociale koloniestructuur en zijn van maart tot oktober aanwezig.  
 

2.2 Bijen in een stedelijke omgeving 
 
Sedert medio 20ste eeuw groeit onze bevolking gestaag en hebben we als mens meer nood aan ruimte. 
Dat brengt een toenemende graad van verstedelijking met zich mee. Die verstedelijkingsgraad is 
volgens McIntyre (2000) en de National Research Council (NRC) (2007) een van de hoofdredenen voor 
de achteruitgang in diversiteit aan geleedpotigen. Nochtans zijn die kleine beestjes erg nuttig. Bijen 
leveren vele voordelen in een stedelijke omgeving. Ze zijn niet alleen een esthetische ervaring, ze 
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wakkeren ook het bewustzijn voor de instandhouding van fauna aan. Bovendien bewijzen ze hun nut 
in de bestuiving van de gewassen in de vele stadstuintjes (Gordon et al., 2009).  
 
Verstedelijking zorgt voor een complete verandering van ons fysisch milieu. Naarmate de afstand tot 
de stadskern verkleint, zal de verontreiniging van bodem, water en lucht toenemen. Daarnaast stijgt 
de temperatuur en is de bodem sterker gecompacteerd, waardoor ze een verstoorde 
luchtwaterhuishouding heeft. Door het aanleggen van verhardingen en bebouwingen vernietigen we 
complete habitats voor veel insectensoorten (McKinney, 2002). Als mens zijn we voortdurend bezig 
met onze omgeving te manipuleren. We zorgen constant voor verstoring. In sterk verstedelijkte 
gebieden is de verstoring zo groot, dat we de bijen verplichten om uit te wijken naar sterk versnipperde 
habitats. Vaak zijn dat stadsparken, wegbermen, wijkgroen,…  
 
Verstedelijking heeft ook zijn impact op de soortensamenstelling. Hierin zijn twee verschillende 
patronen mogelijk: enerzijds is er de “urban core hypothese” die stelt dat er een lineaire afname is in 
soortenaantal bij toenemende verstedelijking. Deze hypothese is eigenlijk een toepassing van de 
“increasing disturbance hypothese” die in 1989 door Gray voorgesteld werd. Bij insecten zou dit te 
wijten kunnen zijn aan een verlies van de oorspronkelijke vegetatie. Insecten zijn immers sterk 
gecorreleerd aan de plaatselijke plantendiversiteit. In stedelijke gebieden bestaat vaak meer dan 80% 
van het oppervlakte uit gebouwen, paden en wegen. Zo blijft dus maar weinig ruimte over voor de 
vegetatie. Deze hypothese geldt voor heel wat taxa waaronder ook enkele insectengroepen 
(McKinney, 2002). Anderzijds is er de “intermediate disturbance hypothese” die er van uit gaat dat de 
hoogste diversiteit te vinden is in gebieden met een intermediaire verstoring (Connel, 1978). 
Suburbane gebieden zijn zulke gebieden. In de stadskern en de agrarische of natuurlijke gebieden 
rondom de steden zou er dan een lagere diversiteit bestaan. Deze hypothese gaat onder meer op voor 
hommels (Pawlikowski & Pokorniecka, 1990) en pissebedden (Vilisics et al., 2007).  
 
Organismen variëren sterk in hun respons op verstedelijking. Ze kunnen op drie verschillende 
manieren reageren. Sommige soorten zijn afhankelijk van door de mens gecreëerde bronnen en zullen 
bijgevolg goed gedijen in een stedelijke omgeving. Dit zijn de zogenaamde “urban exploiters”. Ze 
worden ook wel “synantroop” of “urbanofiel” genoemd. Zij hebben een zekere tolerantie ten opzichte 
van luchtvervuiling en betreding opgebouwd en kunnen overleven in compacte en geëutrofieërde 
bodems. (McKinney, 2002) Veelal gaat het om generalisten die aangepast zijn aan vroeg-succesionele 
habitats. Ze zijn vaak omnivoor. Hun diversiteit en abundantie wordt niet bepaald door de aanwezige 
vegetatie. (McKinney, 2005) Ook andere soorten maken facultatief gebruik van deze menselijke 
bronnen, maar hebben tevens nood aan natuurlijke bronnen om zich te kunnen handhaven. Dit zijn de 
“urban adapters”. Zij kunnen teruggevonden worden in suburbane gebieden. (McKinney, 2002) Ze 
overleven er in de omgeving van mensen en profiteren van de reductie aan predatoren en parasieten.  
 
Weer andere soorten ten slotte zijn heel gevoelig voor verstoringen van het habitat, door de mens 
geïnduceerd, en zullen sterk verstedelijkte gebieden mijden. Dit zijn de “urban avoiders” of 
“urbanofoben”. Zij zijn vooral terug te vinden in de agrarische of natuurlijke gebieden die steden 
omgeven en zijn sterk afhankelijk van de aanwezige vegetatie.  
 
Bijen stellen hoge eisen aan de omgeving waarin ze leven. Gatmann en Tscharntke (2002) stellen dat 
de factor nestgelegenheid de belangrijkste overlevingsfactor is voor een populatie wilde bijen. 
Geschikte voedselplaatsen zijn ondergeschikt. De compactatie van de verstedelijkte bodems is dan ook 
voor ondergronds nestelende bijen heel nefast. Toch is geschikt voedsel volgens enkele auteurs ook 
van groot belang. De soortenrijkdom van een gebied zou voor 74% afhankelijk zijn van de 
plantenvariatie (Gathmann, Greiler & Tscharntke, 1994). Ook dat is een groot probleem in steden.  
 
De meeste ‘groene’ zones in verstedelijkte gebieden bevatten min of meer dezelfde planten. Dit leidt 
tot een homogenisering. In zeer sterk verstedelijkt gebied zijn er nog andere factoren die een 
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belangrijke rol spelen. Matteson en Langelotto (2010) onderzochten de soortenrijkdom van bijen en 
vlinders in de wijken Bronkx en East Harlem van de stad New York (VS). Zij concludeerden dat naast 
variatie in bloemplanten de hoeveelheid zonlicht de belangrijkste factor is voor de totale 
soortenrijkdom. Groendaken in steden zijn volgens hen belangrijke potentiële habitats voor bijen, 
vlinders en andere insecten.  
 
Tijdens een onderzoek dat door dezelfde auteurs enkele jaren eerder gevoerd werd in New York werd 
een hoog aantal uitheemse soorten teruggevonden. Dit aantal lag beduidend hoger dan andere 
gebieden buiten de stad. Men vermoed dat dit grotere aantal de wijten is aan de dichte ontwikkeling 
en uitbreiding van de stad, of aan een grote aanwezigheid van deze soorten omwille van historische of 
ecologische factoren, of aan een combinatie van beide. Verder werd er ook vastgesteld dat de meeste 
bijensoorten die aangetroffen werden in de stedelijke omgeving nestelen in holtes. Bijen die in de 
bodem nestelen kwamen veel minder voor. De abundantie van de holte-nestelende bijensoorten kan 
te danken zijn aan de vele kunstmatige nestmogelijkheden in bijvoorbeeld gebouwen, maar misschien 
ook aan het verlies van bodem-nestelende soorten, of weer aan de combinatie. Dat verlies van bodem-
nestelende soorten zou te wijten zijn aan het gebrek aan open stukken grond en/of frequente 
verstoring (Matteson et al., 2008).  
 
Verschillende auteurs hebben kunnen aantonen dat ook steden een hoge soortenrijkdom kunnen 
herbergen (Cane, 2005; Eremeeva & Sushchev, 2005; Frankie et al. 2005; Hernandez, Frankie & Thorp, 
2009; Matteson, Ascher & Langellotto, 2008; Wojcik, Frankie, Thorp & Hernandez, 2008). Uit het 
onderzoek van Gordon et al. (2009) in de Amerikaanse staat Californië blijkt dat er een verschil is tussen 
bijensoorten op het platteland en bijensoorten in de steden. Zij ontdekten dat er soorten zijn die enkel 
nog in stedelijk gebied terug te vinden zijn en vice versa. De soorten die het goed doen in stedelijk 
gebied moeten zich op een of andere manier hebben kunnen aanpassen aan de mens. Een mogelijke 
verklaring is dat die soorten zich gespecialiseerd hebben in een bepaald geslacht sierplanten dat 
veelvuldig voorkomt in steden. Volgens Banaszak-Cibicka en Zmihorski (2011) zijn het vooral kleinere 
soorten die hun activiteiten later in het seizoen beginnen, in juni of juli die zo’n aangepaste levenswijze 
kennen. Bovendien blijken het meestal bijen te zijn die niet volledig solitair leven. Dat was de uitkomst 
van hun onderzoek in de Poolse stad Poznan. Opvallend was dat slechts 15% van de gevonden soorten 
sterk oligolectisch was (gespecialiseerd in slechts één genus of plantenfamilie). Deze soorten komen 
meer voor in de minder sterk verstedelijkte stadsrand.  
 
Uitzonderingen hierop zijn onder andere de Klokjesdikpoot (Melitta haemorrhoidalis) en de Lathyrusbij 
(Chalicodoma ericetorum), soorten die respectievelijk gespecialiseerd zijn op het verzamelen van 
stuifmeel van klokjes (Campanula) en grootbloemige vlinderbloemigen (Fabaceae). Zij worden wel 
vaker in tuinen in stedelijk gebied aangetroffen dan daarbuiten (Raemakers, 2001). 
 
Tuinen herbergen mogelijk een hoge soortenrijkdom aan bijen. Tuinen zouden voor voldoende 
nestlocaties en –materialen kunnen zorgen. En omdat het merendeel van de bijen polylectisch is, zou 
een bloemrijke tuin ook in hun voedsel kunnen voorzien. Omdat men ervan bewust is dat bijen en 
andere bestuivers belangrijk zijn, zijn er in de VS al organisaties die tuinadvies geven ten gunste van 
deze dieren.  
 
Tijdens een onderzoek in 2006 en 2007 dat uitgevoerd werd in de streek van New York in suburbane 
gebieden werden 110 bijensoorten geïnventariseerd. Dit is een groot aantal, en veel meer dan de 54 
soorten die in de stadstuinen van het stadscentrum van New York werden gevonden. Er wordt dan ook 
vermoed dat de voorstedelijke omgeving (ecosysteem van noordoostelijk loofbos) een grote regionale 
bijenfauna kan ondersteunen. Men geeft dan ook aan dat menselijke activiteit, met name tuinieren, 
ervoor kan zorgen dat bijen kunnen worden behouden en aangetrokken (Fetridge et al., 2008).  
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Vlaanderen heeft een bevolkingsdichtheid van ongeveer 456 inwoners per km² (Algemene Directie 
Statistiek en Economische Informatie, 2008). Daarbij komt nog eens dat 70% van de Vlamingen in 
(sub)urbaan gebied woont (Kesteloot, 2003). Vlaanderen is om die redenen één groot verstedelijkt 
gebied (Danckaert et al., 2010). Vlaanderen telt ook vele lintbebouwingen die grenzen aan landbouw- 
of groengebied. Dat maakt dat onze Vlaamse tuinen mogelijk een grote potentiële habitatwaarde 
hebben voor bijen en andere ongewervelden. Tuinen vallen onder de ‘intermediate disturbance 
hypothese’ van Connel (1978). Die hypothese stelt dat de hoogste insectenbiodiversiteit niet gemeten 
wordt in de stad, maar eerder in de stadsrand. Connel gaat er van uit dat op plaatsen waar er een 
gemiddelde verstoring heerst, de biodiversiteit het hoogst is. 
 

2.3 Bijen in landbouwgebieden 
 
In intensieve agrarische landschappen is de natuurwaarde vaak ver te zoeken. De enige elementen die 
van belang zijn voor het behoud van de biodiversiteit zijn de wegbermen, slootkanten en akkerranden. 
Onderzoek van Hoffman en Kwak in 2007 wees uit dat er geen verband was tussen de diversiteit van 
insecten algemeen en de landschapsdiversiteit. Behalve voor wilde bijen, voornamelijk dan de 
oligolectische bijen. Hierbij werd wel een significant verschil gevonden tussen het voorkomen en de 
landschapsdiversiteit. Het aantal soorten wilde bijen was het laagst waar de landbouwintensiteit het 
hoogst was (Hoffmann & Kwak, 2007).  
 
Een onderzoek op 14 plaatsen van elk 16 km² verspreid over België, Frankrijk, Nederland en 
Zwitserland toonde aan dat wilde bijen hinder ondervinden van de intensivering van de landbouw. Het 
onderzoek hield rekening met drie indicatoren: input van stikstof, densiteit van het vee en de input 
van gewasbeschermingsmiddelen. Aan de hand van die indicatoren werd voor elk gebied een 
intensiteitsindex opgemaakt. Hoe hoger de score op de index, hoe intensiever het landbouwsysteem. 
Daaruit blijkt ook dat België en Nederland de meest intensieve landbouwsystemen hebben. Frankrijk 
is een middenmoot, Zwitserland heeft de meest extensieve landbouw. De resultaten van het 
onderzoek tonen aan dat zowel de soortenrijkdom als de verspreiding negatief gecorreleerd is met de 
opgestelde intensiteitsindex. Daarnaast ontdekten de auteurs dat er een positief verband is tussen het 
voorkomen van semi-natuurlijke landschappen en de soortenrijkdom aan wilde bijen (Le Féon et al., 
2010).  
 
Er werd ook onderzocht wat het effect van de afstand tot natuurgebieden is op de insectendiversiteit 
in agrarische gebieden. Natuurgebieden bieden immers rust, voldoende voedsel en vaak ook een 
geschikte nestplaats. Onderzoek naar zweefvliegen en bijen in Nederland toonde aan dat het aantal 
zweefvliegsoorten- en individuen en het aantal bijenindividuen sterk afnamen met de afstand tot 
natuurgebieden. De hogere aantallen bijen dichtbij de natuurgebieden was te wijten aan het feit dat 
deze dieren waarschijnlijk aangewezen zijn op de natuurgebieden voor hun nestplekken (Westrich, 
1996, in Kohler et al, 2008). Het onderzoek wees uit dat er al een dramatische terugval in bestuivers 
te bemerken viel in eerste 25 meter van natuurgebieden. Bij hommels bleek er geen relatie met de 
afstand te zijn bij de onderzochte schaal (Kohler et al., 2007).  
 
Weinig onderzoek is uitgevoerd naar het belang van tuinen in landbouwgebied. Door intensivering van 
het landgebruik en gebruik van pesticiden lijken landbouwgebieden almaar soortenarmer te worden. 
Ook voor bijen, die nochtans belangrijk zijn als bestuivers van landbouwgewassen, valt er weinig te 
rapen in het buitengebied. Het moderne landbouwlandschap is arm aan nectarbronnen en 
structuurvariatie.  
 
Tuinen kunnen dus een welkome bron van nestgelegenheden en voedsel vormen. En dit heeft zijn 
effect op de bestuiving in de omgeving van deze tuinen. Onderzoek in een intensief landbouwgebied 
in Zuid-Zweden (Samnegård, 2011) toonde het mitigerende effect van tuinen op bijen én bestuiving 
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aan. In deze studie werden potten met Prachtklokje (Campanula persicifolia) op 15 en 140 meter van 
de tuinen af geplaatst. Prachtklokje is een plant die niet aan zelfbestuiving kan doen en dus strikt 
afhankelijk is van insecten voor bestuiving. Dichter bij de tuinen werden beduidend meer bijensoorten 
én –individuen gevonden, dan op locaties verder van de tuinen af. Ook de mate van bestuiving 
verschilde tussen beide locaties. Zo was het gemiddelde gewicht van de zaden significant hoger op de 
locaties het dichtst bij de tuinen (Samnegård, 2011).  
 
Deze resultaten tonen aan dat tuinen als bron voor bestuivers in het landbouwlandschap kunnen 
dienen. Verder benadrukt deze studie ook de belabberde staat van ons huidige buitengebied en het 
ontbreken van voldoende natuurlijke elementen die bestuivers nodig hebben.  
 
Een belangrijk onderdeel van onze intensieve landbouw is het telen van monoculturen. Holzschuh en 
collega’s (2008) onderzochten de invloed van monoculturen op wilde bijen in de Duitse deelstaten 
Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Hessen in het westen van het land. Ze vergeleken daarbij sites 
met monoculturen en sites met biologische teelten. De helft van de onderzochte akkers werd ingezaaid 
met conventionele wintertarwe, de andere helft met een biologische variant. Op de plaatsen met 
biologische wintertarwe kwamen 50% meer soorten voor dan op de conventionele velden. De densiteit 
aan bijen steeg met 60% ten opzichte van die van conventionele tarwe, die van hommels zelfs met 
150%. Teeltafwisseling van grasland, bloemvormende gewassen en nietbloemvormende gewassen 
heeft een positieve invloed op de soortenrijkdom en de verspreiding van bijen (Le Féon et al, 2011). 
Voor graslanden is ook de maaiperiode en de soortenrijkdom belangrijk. Extensief beheer en maaien 
na half juli zorgt voor meer zeldzame soorten (Franzén & Nilsson, 2008; Kruess & Tscharntke, 2002).  
 
Ook half-natuurlijke graslanden, die permanent beheerd worden, kunnen optreden als belangrijke 
bronpopulaties voor vlinders en hommels in een intensief landbouwlandschap. Onderzoek van 
Öckinger & Smith in Zuid-Zweden toonde aan dat voor beide groepen zowel soortenrijkdom als 
abundantie hoger waren dichter bij de half-natuurlijke graslanden. Voor de hommels valt dit wellicht 
te verklaren doordat de graslanden hogere dichtheden aan potentiële nestplaatsen bevatten in 
tegenstelling tot het intensief beheerde landschap. De densiteit aan foeragerende hommels neemt af 
met toenemende afstand tot het nest. Heterogeniteit van het landschap, in de vorm van halfnatuurlijke 
graslanden is belangrijk voor het behoud van de agro-biodiversiteit. De onderzoekers besluiten dan 
ook dat bescherming van de resterende half-natuurlijke graslanden in intensief beheerde 
landbouwlandschap essentieel is voor het behoud van voldoende bronpopulaties hommels en 
vlinders. Ook het herstel van bloemrijke graslanden is mogelijk (Öckinger & Smith 2007). 
 

2.4 Achteruitgang insectenbestand  
 
Bestuiving is één van de meest universele en best gekende ecosysteemdiensten. Door de voortgaande 
erosie van biodiversiteit in Vlaanderen, komt deze evidente dienst echter in gevaar. Zo doen onder 
andere dagvlinders het de laatste jaren slecht: maar liefst 65% van de dagvlinders in Vlaanderen staan 
op de Rode Lijst (Maes et al., 2013). Dit betekent dat ongeveer twee op drie soorten dagvlinders in 
min of meerdere mate bedreigd zijn. Een andere belangrijke groep bestuivers, de wilde bijen, doet het 
al even slecht, daarvan staan in Nederland 56% van de soorten op de Rode Lijst (Peeters & Reemer, 
2003). De impact op de landbouwproductie is potentieel zeer groot. Zelfs bij wilde planten werden 
reeds aanwijzingen gevonden voor een achteruitgang van bestuivings-afhankelijke plantensoorten die 
gelijke tred houdt met de achteruitgang van de bestuivers (Biesmeijer et al., 2006). Dit alles wijst erop 
dat de essentiële ecosysteemdienst van bestuiving begint te falen, wat grote gevolgen zal hebben voor 
natuur, landbouw en economie. 
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2.5 Oorzaken achteruitgang wilde bijen 
 
Als belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van de bijendiversiteit en aantallen worden 
genoemd: 

 Verarming van de flora. Het aantal plantensoorten is afgenomen en ook de dichtheid van bloemen 
is lager dan vroeger. Vooral intensivering en schaalvergroting in het agrarische gebied heeft een 
enorme afname van de bloemenrijkdom tot gevolg gehad. 

 Afname van kleine landschapselementen. Het hedendaagse landschap is uniformer en strakker 
ingericht waardoor de variatie aan habitats verdwijnt. Vele bijen moeten het hebben van 
‘rommelige’ terreintjes met een gevarieerd reliëf en kleine zandwandjes, dode houtresten, 
houtwallen,…. 

 Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden. De effecten van deze middelen op wilde 
bijen zijn tot nu toe slecht onderzocht, maar de resultaten van onderzoek naar de effecten op de 
Honingbij doen het ergste vermoeden.  

 Vermesting van de bodem heeft tot gevolg dat kale, zandige plekjes dichtgroeien met grassen en 
mossen waardoor deze niet meer geschikt zijn voor in de bodem nestelende bijen. 

 Versnippering door grootschalige landbouw of verstedelijking. Doordat bijen afhankelijk zijn van 
een leefgebied waarin zowel de voedselplanten als de nestgelegenheid op korte afstand van elkaar 
moeten liggen, zijn bijen extra gevoelig voor versnippering van leefgebieden. Bovendien kan een 
te hoge isolatiegraad van geschikte habitatplekken resulteren in een te lage kans op kolonisatie 
van niet gebruikte habitatplekken, waardoor de populaties van een bijensoort één na één 
uitsterven tot de bij ook regionaal verdwenen is. Zo bleek de isolatiegraad een belangrijke factor 
te zijn voor het voorkomen van de zeldzame Knautiabij in Vlaams-Brabant (Vanormelingen & 
D’Haeseleer 2015). 

 Klimaatverandering is een slecht gekende, maar sterk onderschatte oorzaak van achteruitgang van 
bijen. Door klimaatverandering kunnen mismatches ontstaan tussen de activiteitsperiode van 
bijen en de bloeiperiode van hun favoriete bloemplanten, maar ook de negatieve impact van 
hittegolven is niet onderschatten. Zo zijn al enkele hommelsoorten in de Pyreneeen uitgestorven 
door lokale hittegolven. Rasmont en collega’s (2015) maakten een klimaatatlas voor de Europese 
hommels. Onder het slechtste sceniario van klimaatverandering zouden volgens hun 
voorspellingen in 2100 slechts 3 hommelsoorten kunnen voorkomen in België: onze eigen 
Aardhommel (Bombus terrestris) en de (nu nog) uitheemse Bombus argillaceaus en Bombus 
niveatus. 

 
Intensief landgebruik, grootschaligheid en gebruik van pesticiden worden aangewezen als de 
belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van bestuivers (Kuldna et al., 2009; Rasmont et al. 2005). 
 
Het moderne landschap is arm aan nectarbronnen en structuurvariatie. Insecten hebben nectar nodig 
als voedselbron en allerlei structuurelementen als nestgelegenheid. Deze essentiële hulpbronnen 
moeten op beperkte afstanden van elkaar in het landschap aanwezig zijn opdat een leefgebied geschikt 
is voor een soort (Vanreusel & Van Dyck, 2007). 
 

2.6 Oplossingen  
 
Maatregelen dringen zich op, maar de kennis over de toestand van bijvoorbeeld wilde bijen en de 
relatie met het omliggende landschap is nog beperkt. Door allerlei maatregelen kan worden gewerkt 
aan een verbetering van het buitengebied voor bestuivers. De overheid is reeds ver gevorderd in de 
afbouw van het gebruik van pesticiden. Burgers kunnen heel wat maatregelen nemen in en om de 
eigen woonst. Verhoging van het nectaraanbod en de landschapsvariatie in het buitengebied is een 
cruciaal onderdeel van een structurele oplossing. 
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Ook gemeenten kunnen hun steentje bijdragen door bij de inrichting en het beheer van hun terreinen 
aandacht te geven aan bijenvriendelijke maatregelen. Een combinatie van geschikte bloemplanten, 
nestgelegenheden en een gunstig microklimaat kan zo voor een waar insectenparadijs zorgen waarbij 
natuurbescherming hand in hand met heel wat andere functies kan gaan. 
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3 Methodiek terreinonderzoek 

3.1 Afbakening gebieden 

In overleg met verantwoordelijken van de Stad Kortrijk (Liesbeth Vanderschaeve, Katrijn Loosveldt, Luc 
Vandeghinste) werden verschillende gebieden geselecteerd en afgebakend. 

Volgende 13 gebieden werden uiteindelijk uitgekozen en staan afgebeeld op Figuur 1.  

Parken:  

 Begijnhofpark, 

 Magdalenapark,  

 Park Blauwe poort,  

‘Natuurgebieden’: 

 Stadsgroen Marionetten,  

 Kleiputten,  

 De Warande,  

 Vlasakker,  

Kerkhoven:  

 Kerkhof Sint-Jan,  

In 5 gebieden werden geen bijenwaarnemingen verricht, maar werd enkel een snelle inventarisatie 
van de potenties voor bijen verricht:  

 Preshoekbos,  

 De Venning,  

 Stadsgroen Ghellinck,  

 Neerbeekvallei, 

 Heulebeekvallei 

Tot slot werd in de loop van de zomer één extra gebied tweemaal bezocht 

 Leilekkerland 

Een overzichtskaartje van elk gebied wordt getoond bij de gebiedsbespreking.  
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Figuur 1: Overzichtskaart met de tijdens dit project onderzochte locaties. Kaart: Open Street Maps 
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3.2 Inventarisatie 

Elk gekozen gebied werd verschillende keren bezocht doorheen het vliegseizoen van wilde bijen in 
2018, gedurende enkele uren tot een halve dag. De bezoeken waren -wanneer mogelijk- gespreid over 
het voorjaar, de voorzomer en de nazomer. Op enkele locaties werd slechts 1 bezoek gebracht omdat 
de potenties voor wilde bijen zeer beperkt leken.  

De potenties voor wilde bijen werden bekeken, en de ecologische toestand van de verschillende 
habitats geëvalueerd in functie van het gevoerde beheer. Op de meest kansrijke plekken werden de 
wilde bijen geïnventariseerd door middel van netvangsten. Bijen die in het veld op naam gebracht 
konden worden, werden terug losgelaten. De overige bijen werd meegenomen en later 
gedetermineerd met behulp van een stereoscopische binoculair. Alle waarnemingen werden ter 
plekke ingevoerd in de www.waarnemingen.be-database met behulp van de app Obsmapp. Ook 
belangrijke waardplanten voor wilde bijen werden zoveel mogelijk ingevoerd. 

Door de relatief korte beschikbare tijd (1 seizoen) en het beperkt aantal bezoeken per locatie mag dit 
niet gezien worden als een exhaustieve inventarisatie, wel als een gerichte verkenning van de 
aanwezige diversiteit. 

In   

http://www.waarnemingen.be/
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Tabel 1 staat het aantal bezoeken per deelgebied opgelijst.  

In totaal werden tijdens 5 veldwerkdagen zoveel mogelijk soorten wilde bijen in kaart gebracht. Op 21 
juni 2018 werden vier gebieden bezocht waar enkel gekeken werd naar de potenties voor wilde bijen 
zonder naar bijen zelf te zoeken. Het was die dag vrij bewolkt en er waaide een koude wind, wat 
sowieso geen gunstige omstandigheden zijn voor wilde bijen. Het deelgebied Preshoekbos werd dan 
weer in de periode 2015-2016 vrij goed onderzocht op wilde bijen. In 2017 en 2018 werden, vooral 
door Tim De Blanck, nog heel wat extra soorten toegevoegd aan het gebied. Op 26 mei 2018 werd 
door de auteur een excursie georganiseerd die doorging in het Preshoekbos in het kader van een 
opleiding rond herkenning van wilde bijen. Tijdens deze excursie werden enkele extra soorten voor 
het gebied ontdekt.  

 

3.3 Analyse 

Tijdens het onderzoek werden alle waarnemingen ter plekke ingevoerd in de www.waarnemingen.be-
database met behulp van de app Obsmapp. Tegelijkertijd werden de gelopen transecten steeds 
opgeslagen. Doordat zowel de gespendeerde tijd per deelgebied als de gelopen route opgeslagen 
wordt, is de zoekinspanning bekend. Hierdoor is het mogelijk om een monitoring in de toekomst uit te 
voeren en de resultaten rechtstreeks te vergelijken met voorliggend onderzoek.  

Bijenwaarnemingen die gedaan werden in de betreffende gebieden buiten het hier voorgestelde 
project (bron: www.waarnemingen.be) werden eveneens meegenomen in de bespreking, maar zijn 
vrij beperkt, behalve voor het gebied Preshoekbos.  

 
 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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Tabel 1: Veldbezoeken in de verschillende deelgebieden in 2018 

Deelgebied 10/04/2018 17/04/2018 26/05/2018 20/06/2018 21/06/2018 29/06/2018 3/08/2018 

Begijnhofpark   x   x       

Magdalenapark   x   x       

Park Blauwe Poort x             

Stadsgroen Marionetten x         x   

Kleiputten x         x x 

De Warande   x   x     x 

Vlasakker x         x x 

Kerkhof Sin-Jan       x       

Preshoekbos     x         

De Venning         x     

Stadsgroen Ghellinck         x     

Neerbeekvallei         x     

Heulebeekvallei         x     

Leilekkerland       x     x 
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4 Resultaten 

4.1 Algemene bevindingen 
 

4.1.1 Soortenlijst 
 
Tijdens dit project werden in totaal 819 bijenwaarnemingen verricht. Er werden 101 soorten 
aangetroffen. Niet minder dan 58 bijensoorten waren nog niet eerder bekend uit Kortrijk (bron: 
www.waarnemingen.be). De totale soortenlijst is terug te vinden in 7.1.  
 
Er werden 19 zeldzame of zeer zeldzame soorten aangetroffen (in rood/vetrood aangeduid). Een 
aantal van deze zeldzame of typische soorten voor de streek werden verder uitgewerkt in 4.1.2.  
 
Vanaf hoofdstuk 4.2 wordt een specifieke bespreking van de 14 onderzochte locaties gegeven.  
Kijken we naar de toename van het aantal soorten wilde bijen met het aantal waarnemingen (Figuur 
2Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.), dan zien we dat nog meer soorten verwacht kunnen 
worden. De rarefactioncurve is immers al deels afgevlakt maar zeker nog niet volledig op zijn plateau 
(rechtsbovenaan in de grafiek). Schatten we dit in met zogenaamde diversiteitsschatters (  

http://www.waarnemingen.be/
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Tabel 1), dan zien we dat er tussen de 119 en 124 soorten wilde bijen kunnen verwacht worden (Chao1 
schatter en ACE schatter). Hiervoor dient uiteraard meer veldwerk te gebeuren en moeten ook 
verschillende andere locaties (met andere habitats) in detail bestudeerd worden.  

 
Figuur 2: Rarefaction curve die het verloop van aantal soorten met het aantal waarnemingen toont in Kortrijk. 
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Tabel 1: Waargenomen aantal soorten wilde bijen en het verwachte aantal volgens twee diversiteitsschatters, Chao1 en ACE. 

 Kortrijk 

Waargenomen 101 
Verwacht – Chao1 (± 
s.e.) 

124 ± 12 

Verwacht – ACE (± s.e.) 119 ± 5 

 

Voorbeelden van andere, potentieel interessante, te onderzoeken groengebieden in de gemeente zijn: 
Vlienderkouter, Tuin Tacktoren, Natuurtuin Desloovere, Vetex,…  

In de regio van het Kortrijkse werd de afgelopen jaren extra aandacht besteed aan het in kaart brengen 
van wilde bijen. Er werd onderzoek naar wilde bijen gedaan in onder meer ’t Schrijverke (Kortrijk), het 
Preshoekbos (Aalbeke), Kleine en Grote bergelen (Gullegem) en De Gavers (Harelbeke). Hoe meer 
deelgebieden onderzocht worden, hoe langer de soortenlijst van het volledige gebied zal worden. Ook 
onderzoek langs de oevers van de Leie en de randen van de spoorlijnen zou waarschijnlijk extra 
bijensoorten opleveren.  

Gebieden die slechts één keer bezocht zijn, tijdens dit of eerder onderzoek, zijn (soortenaantal telkens 
tussen haakjes): Park Blauwe Poort (22 soorten), Kerkhof Sint-Jan (20), Preshoekbos (18), De Venning 
(4), Stadsgroen Ghellinck (5), Neerbeekvallei (16) en Heulebeekvallei (0). Meer bezoeken zouden de 
soortenlijst gevoelig kunnen doen toenemen. Zowel voor De Venning als het Preshoekbos werden in 
het verleden al waarnemingen verricht door de auteur. In beide gebieden werden ook (heel wat) 
waarnemingen verricht door vrijwilligers van de lokale Aculea-werkgroep.  

Ter vergelijking: bij een zeer doorgedreven inventarisatie in de gemeente Beersel (provincie Vlaams-
Brabant) in de periode 2014-2017 werden 141 soorten wilde bijen waargenomen (Veraghtert et al. 
2017). Voorspeld werd dat er 146 soorten kunnen gevonden worden (Chao1 schatter). Onderzoek in 
4 gemeenten in de Hagelandse heuvelstreek (D’Haeseleer et al., 2017) leverde 90 tot 127 bijensoorten 
per gemeente op, terwijl de verwachte diversiteit 141 tot 158 bijensoorten bedroeg.  

 

In 2009 voerde de auteur onderzoek naar het voorkomen van wilde bijen in de Gentse binnenstad in 
het kader van zijn masterthesis. Toen werden, enkel met behulp van kleurvallen, 38 soorten 
aangetroffen. Verder onderzoek door enkele bijenspecialisten, op vrijwillige basis, krikte de 
soortenlijst op tot 120 soorten.  
 
Natuurpunt Studie voerde onderzoek uit naar de bijenfauna in de Leuvense binnenstad in 2013-2014. 
Tijdens dit onderzoek werden 109 soorten waargenomen.  
 
In de periode 2019-2020 wordt dan weer onderzoek gevoerd naar het voorkomen van wilde bijen in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voorlopig staat de soortenteller daar op 120 bijensoorten.  
 
Deze resultaten tonen een soortenrijkdom die in dezelfde grootte-orde ligt. Opvallend is dat een groot 
deel van de aangetroffen soorten niet in de andere steden aangetroffen werd. Elke streek heeft 
duidelijk zijn typische soorten. Daarnaast werden uiteraard ook een reeks soorten gevonden die 
typisch zijn voor stedelijk gebied.  
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4.1.2 Specifieke soorten Kortrijk 
 
In de gemeente Kortrijk werden enkele zeldzame tot zeer zeldzame bijensoorten aangetroffen. Voor 
een aantal soorten behoort Kortrijk zelfs tot een van de weinige bekende West-Vlaamse locaties. Deze 
bijzondere soorten worden hieronder uitgebreid beschreven. Ze kunnen dienen als typische soorten 
die door de gemeente ‘gekoesterd’ worden en waar specifieke aandacht in het beheer aan gegeven 
wordt.  
 

 Donkere wilgenzandbij 

De Donkere wilgenzandbij (Andrena apicata) is een grote bij (10-13mm). Het vrouwtje is wollig, met 
bleekbruine beharing op het achterlijf. Ze heeft wel wat weg van een donkere Honingbij. Mannetjes 
varieeren sterk in grootte en hebben een vrij donker uiterlijk (Falk, 2017; Peeters et al., 2012).  

Ecologie 

Zoals de naam doet vermoeden verzamelt deze soort uitsluitend stuifmeel op wilgen, oa. Boswilg, 
Kruipwilg, Geoorde wilg, Grauwe wilg, Kraakwilg en Schietwilg. Nesten worden langs zandwegen 
aangelegd. De soort verkiest daarbij zandgronden. In Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
wordt de soort teruggevonden in bossen, langs bosranden, op kapvlakten, in zandgroeven, 
binnenduinen en droge heide met stuifzanden. Broedparasiet van deze soort is de Vroege wespbij 
(Nomada leucophthalma). De vliegtijd loopt van begin maart tot eind april (Peeters et al., 2012; 
Westrich, 1989, www.waarnemingen.be).  

 

Figuur 3: Vrouwtje Donkere wilgenzandbij (foto: Paul en Marianne) 

Verspreiding 

De soort wordt teruggevonden in heel Eurazië, van Zuid-Finland tot in Spanje en van Ierland tot in 
Japan (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen is het verspreidingspatroon gefragmenteerd. De soort komt 
hier voor in alle provincies, maar heeft een duidelijke voorkeur voor zandige gebieden zoals de Kempen 
of zandgroeves. Deze soort vliegt vaak in kleine aantallen en is niet gemakkelijk te onderscheiden van 

http://www.waarnemingen.be/
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oa de Vroege zandbij, waardoor er wellicht waarnemerseffecten meespelen. Tijdens dit project werd 
de soort enkel in de Vlasakker gevonden. Hier staan heel wat wilgen en zijn enkele wandelpaadjes 
aanwezig die waarschijnlijk als nestplaats fungeren (www.waarnemingen.be).  

 Lichte wilgenzandbij 

De Lichte wilgenzandbij (Andrena mitis) is een middelgrote bij (8-10mm). Deze soort behoort tot een 
soortcomplex met sterk gelijkende soorten, de zogeheten helvola-groep. Het vrouwtje laat zich 
herkennen aan het glanzende schildje en de taps toelopende metatars van de achterpoot, het 
mannetje aan de roodachtige achtertarsen (Peeters et al., 2012).  

Ecologie 

Zoals de naam doet vermoeden, verzamelt deze soort uitsluitend stuifmeel op wilgen, oa. Grauwe wilg, 
Bittere wilg, Katwilg, Amandelwilg, Laurierwilg en Schietwilg. De soort nestelt op open plekken in de 
bodem en verkiest daarbij zandige bodems. In Duitsland en Nederland wordt de soort teruggevonden 
in uiterwaarden en natuurontwikkelingsgebieden in het rivierengebied, dijken en afgravingen, bossen, 
bosranden, parken,… zolang er maar voldoende wilgen staan. Broedparasieten zijn niet bekend. De 
vliegtijd loopt van half maart tot half mei (Peeters et al., 2012; Westrich, 1989).  

 

Figuur 4: Vrouwtje Lichte wilgenzandbij (foto: Henk Wallays) 

Verspreiding 

Het verspreidingsgebied loopt van West-Europa tot in Klein-Azië. In Noord-Europa ontbreekt deze 
zandbij (Peeters et al., 2012; Westrich, 1989). In Vlaanderen is het verspreidingspatroon 
gefragmenteerd. De soort lijkt wel meer voor te komen in de westelijke helft van het land, maar bij 
moeilijk herkenbare soorten zoals deze spelen wellicht waarnemerseffecten. Tijdens dit project werd 
de soort in de Vlasakker, de Kleiputten en het Stadsgroen Marionetten gevonden. Op al deze locaties 
staan heel wat wilgen, die vooral de beperkende factor lijken  (www.waarnemingen.be).  

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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 Stomptandwespbij 

De Stomptandwespbij (Nomada striata) is een middelgrote bij (8-10mm). Het vrouwtje is een van de 
middelgrote roodachtige wespbijen met roodgetekend borststuk en duidelijke gele tekeningen op de 
zijkanten van het achterlijf. De kaken eindigen op een stompe punt (Falk, 2017; Peeters et al., 2012).  

Ecologie 

De belangrijkste gastheer van deze soort is de Geelstaartklaverzandbij, maar ook andere soorten van 
het Bremzandbijcomplex komen in aanmerking als gastheer. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
komt ze vooral voor langs bosranden, in graslanden en op droge heide, zolang er maar voldoende 
vlinderbloemigen zijn. De vliegtijd loopt van begin mei tot half juli (Peeters et al., 2012; Westrich, 1989; 
www.waarnemingen.be).  

 

Figuur 5: Vrouwtje Stomptandwespbij (foto: Fons Verheyde) 

Verspreiding 

De soort komt voor in Europa en Noord-Azië. In Europa komt ze voor van Noorwegen tot in Portugal 
en van Engeland tot in Rusland (Peeters et al., 2012; Westrich, 1989). In Vlaanderen is het 
verspreidingspatroon gefragmenteerd. De soort lijkt een zwaartepunt te hebben in de regio van het 
Hageland en in andere delen van de provincie Vlaams-Brabant. Vermoedelijk komt ze wel op meer 
plaatsen voor, net als haar gastheersoort. Tijdens dit project werd de soort enkel in het Preshoekbos 
aangetroffen (www.waarnemingen.be).  

 Blauwzwarte houtbij 

De Blauwzwarte houtbij (Xylocopa violaceae) is een zeer grote bij (20-25mm). Deze soort is 
onmiskenbaar. Vrouwtjes zijn te herkennen aan het grote, sterk behaarde zwarte borststuk en 
achterlijf en de blauwzwart iriserende vleugels. Mannetjes hebben een bruingrijzere schijn en zijn te 
herkennen aan de opvallend oranje elfde en twaalfde antenneleedjes (Peeters et al., 2012).  
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Ecologie 

De Blauwzwarte houtbij kent geen gespecialiseerd bloembezoek. Ze wordt onder meer aangetroffen 
op Slangenkruid, vlinderbloemigen zoals Blauwe regen en Brede lathyrus, lipbloemigen zoals 
dovenetel en Echte salie, Stokroos en Akkerwinde. Stuifmeel wordt verzameld aan de achterpoten, 
maar voor het grootste deel in de krop. Nesten worden met de stevige kaken uit dood hout 
uitgeknaagd. Vaak zijn dit dode fruitbomen, maar er zijn ook al nesten teruggevonden in wilg, kastanje, 
populier en fijnspar. Het is een van de weinige soorten waarbij de moeder nog actief is als de nieuwe 
generatie uitkomt. Broedparasieten zijn niet bekend. De vliegtijd loopt van half maart tot begin 
oktober (Peeters et al., 2012; Westrich, 1989; www.waarnemingen.be).  

 

Figuur 6: Vrouwtje Blauwzwarte houtbij (foto: Stijn Hantson) 

Verspreiding 

Het verspreidingsgebied loopt van Europa en de aangrenzende delen van Azië tot voorbij de Kaspische 
Zee en Noord-Afrika. In Europa komt ze voor van Noord-Duitsland tot aan de Middellandse Zee en van 
Engeland tot in Rusland (Peeters et al., 2012). Het is een zuidelijke soort die strenge winters wellicht 
niet overleeft (Westrich, 1989). Er zijn waarnemingen in alle provincies in ons land, maar het gros van 
de recente waarnemingen komt uit het zuiden en het zuidwesten van de provincies West- en Oost-
Vlaanderen. In de regio rond Kortrijk zijn op verschillende plaatsen Blauwzwarte houtbijen gemeld in 
opeenvolgende jaren, wat vermoedelijk wijst op geslaagde nestpogingen: Vlindertuin De Venning in 
2004, 2005, 2006 en 2012; Deerlijk 2011, 2013; Lauwe 2012-2014; Bellegem 2013-2014. De soort 
wordt soms ook versleept en is al in de omgeving van houtimportbedrijven waargenomen. Tijdens dit 
project werd de soort enkel gevonden langsheen de spoorwegberm tussen kerkhof Sint-Jan en de Leie 
(www.waarnemingen.be).  

http://www.waarnemingen.be/
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 Zuidelijke zijdebij 

De Zuidelijke zijdebij (Colletes similis) is een middelgrote bij (6-9mm). Deze soort behoort tot een 
soortcomplex en is in het veld te verwarren met de Duinzijdebij (Colletes fodiens) en de Wormkruidbij 
(Colletes daviesanus). Het vrouwtje laat zich herkennen aan het sterk bestippelde eerste 
achterlijfssegment dat tevens weinig behaard is. Mannetjes zijn vooral op basis van het 
genitaalapparaat te onderscheiden van de gelijkende soorten (Peeters et al., 2012).  

Ecologie 

Net als de andere soorten van het soortcomplex, verzamelt de Zuidelijke zijdebij enkel stuifmeel van 
gele composieten voor haar nakomelingen. Vooral Boerenwormkruid is populair, maar de soort is ook 
al stuifmeel verzamelend op Heelblaadjes, Margriet en guldenroede aangetroffen. De soort nestelt in 
zelf gegraven holten in de grond in kleine nestgroepen. Ze lijkt daarbij in Nederland geen voorkeur te 
hebben voor de grondsoort. De Gewone viltbij treedt waarschijnlijk op als broedparasiet. De vliegtijd 
loopt van begin juni tot half september (Peeters et al., 2012; Westrich, 1989; www.waarnemingen.be).  

 

Figuur 7: Vrouwtje Zuidelijke zijdebij (foto: Henk Wallays) 

Verspreiding 

Het verspreidingsgebied loopt van Europa tot in Noord-Afrika en de gematigde delen van Azië tot in 
Siberie en Turkestan. In Europa komt ze voor van Zuid-Zweden en Finland tot aan de Middellandse Zee 
en van Ierland tot in Rusland (Peeters et al., 2012; Westrich, 1989). In Vlaanderen is het 
verspreidingspatroon gefragmenteerd. De soort lijkt wel meer voor te komen in de noordelijke helft 
van het land, maar bij moeilijk herkenbare soorten zoals deze spelen wellicht waarnemerseffecten.  Op 
basis van de huidige Vlaamse verspreiding lijkt er toch een link te bestaan met de aanwezigheid van 
zand. Tijdens dit project werd de soort enkel gevonden in de Kleiputten, op Boerenwormkruid. In West-
Vlaanderen bestaan slechts een handvol geverifieerde waarnemingen van deze soort 
(www.waarnemingen.be).  
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 Kleine tuinmaskerbij 

De Kleine tuinmaskerbij (Hylaeus pictipes) is een kleine maskerbij (4-5mm). De mannetjes zijn te 
herkennen aan de quasi volledig gele poten. De vrouwtjes hebben middelgrote gezichtsvlekken 
(Peeters et al., 2012).  

Ecologie 

Deze soort verzamelt stuifmeel van heel wat verschillende plantenfamilies. Nesten worden aangelegd 
in bestaande holten, met een diameter van 2 tot 3 mm. Zowel holle stengels als muurvoegen en zelfs 
bijenhotels zijn geschikt. Broedparasieten zijn niet bekend. De vliegtijd loopt van half mei tot eind juli 
(Peeters et al., 2012; Westrich, 1989; www.waarnemingen.be).  

 

Figuur 8: Koppeltje Kleine tuinmaskerbij (foto: Chantal Deschepper) 

Verspreiding 

Het verspreidingsgebied loopt van Europa, Noord-Afrika en Klein-Azië, oostelijk tot in de Kaukasus 
(Peeters et al., 2012; Westrich, 1989). In Vlaanderen is het verspreidingspatroon gefragmenteerd. De 
soort komt wel in alle provincies voor. De soort lijkt vooral in (voor)stedelijk gebied voor te komen, 
maar door de geringe grootte wordt de soort wellicht vaak over het hoofd gezien. In West-Vlaanderen 
zijn er voorlopig enkel zekere waarnemingen van het Zwin, Wevelgem en Kortrijk. Tijdens dit 
onderzoek werd de soort waargenomen in Leilekkerland en ook in Heule en aan het station van Kortrijk 
www.waarnemingen.be).  

 

 Lookmaskerbij 

De Lookmaskerbij (Hylaeus punctulatissimus) is een van de grootste maskerbijensoorten (6-8mm). 
Beide geslachten zijn te herkennen aan de opvallend lang uitlopende gezichtstekening. Deze is ook 
eerder wit dan geel (Peeters et al., 2012).  

http://www.waarnemingen.be/
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Ecologie 

Zoals de naam doet vermoeden, verzamelt deze soort uitsluitend stuifmeel op planten uit de 
Lookfamilie, voornamelijk Kogellook, Prei en Ui. In Nederland is er hierdoor een sterke binding aan 
tuinen en moestuinen. Ook in Vlaanderen lijkt dat het geval. In Wallonië is de soort dan weer te vinden 
in kalkrijke gebieden waar Kogellook staat. Nesten worden aangelegd in bestaande holten, met een 
diameter van 3 tot 4 mm. Zowel holle stengels als kevervraatgangen in dood hout en zelfs bijenhotels 
zijn geschikt. Broedparasieten zijn niet bekend. De vliegtijd loopt van begin juni tot begin augustus 
(Peeters et al., 2012; Westrich, 1989; www.waarnemingen.be).  

 

Figuur 9: Mannetje Lookmaskerbij (foto: Maarten Cuypers) 

Verspreiding 

Het verspreidingsgebied loopt van Europa tot in Noord-Afrika en Klein-Azië. In Europa komt ze voor 
van Denemarken tot aan de Middellandse Zee, oostelijk tot bij de Kaspische Zee (Peeters et al., 2012; 
Westrich, 1989). In Vlaanderen is de soort voorlopig nog vrij zeldzaam en wordt ze vooral in het zuiden 
waargenomen. Bijna alle waarnemingen zijn gelinkt aan tuinen of gebeurden in stedelijk gebied. In het 
kader van dit project werd de soort op bloeiende preistengels in Leilekkerland gevonden. Deze 
waarneming is nog maar slechts de tweede geverifieerde waarneming van deze soort voor West-
Vlaanderen (www.waarnemingen.be).  
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 Stipmaskerbij 

De Stipmaskerbij (Hylaeus styriacus) is een kleine maskerbij (4-5mm). De vrouwtjes van deze soort zijn 
te herkennen aan een wit stipje op het kopschild, een uniek kenmerk binnen de groep maskerbijen. 
Mannetjes zijn moeilijk te onderscheiden van andere kleine soorten zoals Zompmaskerbij, 
Kortsprietmaskerbij en Kleine tuinmaskerbij (Peeters et al., 2012).  

Ecologie 

Deze soort verzamelt stuifmeel van heel wat verschillende plantenfamilies, maar ze wordt vaak 
waargenomen op schermbloemigen. Waarschijnlijk vormt het gebrek aan warmte de meest 
beperkende factor voor deze soort. Nesten worden aangelegd in bestaande holten, met een diameter 
van 2 tot 3 mm. Zowel holle en merghoudende stengels als dood hout zijn geschikt. Broedparasieten 
zijn niet bekend. De vliegtijd loopt van begin juni tot eind juli (Peeters et al., 2012; Westrich, 1989; 
www.waarnemingen.be).  

 

Figuur 10: Vrouwtje Stipmaskerbij (foto: Jens D'Haeseleer) 

Verspreiding 

Het verspreidingsgebied is Midden-, Oost- en Zuidoost-Europa. De noordwestgrens loopt door 
Nederland en Midden-Duitsland. Ze is waarschijnlijk warmteminnend. In Nederland komt ze vooral in 
Zuid-Limburg voor (Peeters et al., 2012; Westrich, 1989). In Vlaanderen lijkt het zwaartepunt van de 
verspreiding in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant te liggen. In West-Vlaanderen werd de 
soort enkel in Kortrijk gevonden. Tijdens dit project werd de soort enkel in de Kleiputten aangetroffen, 
op Wilde peen (www.waarnemingen.be).  
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 Luzernebehangersbij 

De Luzernebehangersbij (Megachile rotundata) is een middelgrote bij (7-9mm). Deze soort behoort tot 
een soortcomplex met de sterk gelijkende soorten Rotsbehangersbij en Zilveren fluitje. Mannetjes zijn 
te onderscheiden door de lengte van de beharing aan de voorpoten terwijl vrouwtjes door de vorm 
van de haarvlekken op het achterlijfspunt te onderscheiden zijn. Vrouwtjes hebben als één van de 
weinige bijensoorten een zilverwitte buikbeharing (Peeters et al., 2012).  

Ecologie 

Commercieel gezien is de Luzernebehangersbij één van de belangrijkste solitaire bijensoorten, 
aangezien ze wordt ingezet voor de bestuiving van Luzerne. Daarnaast bezoekt ze echter ook nog heel 
wat andere plantensoorten. Ze nestelt zowel in aangeboden als natuurlijke nestgelegenheid, zoals 
holle stengels, gangen in dood hout en soms in de grond en in leemwanden. Nestjes worden afgesloten 
door middel van gekauwd plantenmateriaal. In luzernevelden worden vooral blaadjes van Luzerne 
gebruikt, wat meteen haar naam verklaart. In het buitenland is de soort van nature bekend van warme 
biotopen, zoals rivierduinen, groeves, droge hellingen, dijken en op het zuiden gerichte bosranden. 
Ook in stedelijk gebied wordt ze aangetroffen. Bij ons werd ze tot nu toe gevonden in de stad op 
ruderale terreinen, in een stadstuin en op een groendak. Ze lijkt hier dan ook een echte cultuurvolger 
te zijn. De voorkeur voor stedelijk gebied lijkt het belang van een warm microklimaat te benadrukken. 
De Luzernebehangersbij is in principe niet gespecialiseerd qua bloembezoek en wordt waargenomen 
op lelieachtigen, lipbloemen, schermbloemen, vetplanten en vlinderbloemen. In ons land werd ze tot 
nog toe enkel aangetroffen op verschillende soorten honingklaver, Witte klaver, Haagwinde en Wit 
vetkruid. De vliegtijd loopt van eind mei half augustus (D’Haeseleer 2016; Peeters et al., 2012; 
Westrich, 1989; www.waarnemingen.be).  

 

Figuur 11: Vrouwtje Luzernebehangersbij (foto: Kurt Geeraerts) 

Verspreiding 

Terwijl de Luzernebehangersbij van nature voorkomt in Midden- en Zuid-Europa, Noord-Afrika en 
oostelijk tot Midden-Azië, werd ze vanwege haar diensten als bestuiver ook ingevoerd in Noord-
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Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië, waar haar meerwaarde jaarlijks op vele miljoenen euro wordt 
geschat. In de Benelux is het een recente nieuwkomer. De eerste melding was van een mannetje in 
2009 in Groesbeek (Nederland). Sindsdien werd ze er -ondanks gericht zoeken- niet meer 
teruggevonden. De eerste waarnemingen in België dateerden van 2013 in Bergen, in 2014 in Sint-
Amands en in 2015 in Vorst en Hasselt. Vanaf 2016 werd de soort op verschillende plaatsen 
aangetroffen. In West-Vlaanderen werd de soort tot nu toe enkel in de omgeving van Kortrijk 
waargenomen. Tijdens dit onderzoek werd de soort onder meer in Stadsgroen Marionetten, de 
Kleiputten, kerkhof Sint-Jan, de Neerbeekvallei en Leilekkerland aangetroffen (D’Haeseleer, 2016; 
Peeters et al., 2012; Westrich, 1989; www.waarnemingen.be).  

 Kauwende metselbij 

 
De Kauwende metselbij (Osmia leaiana) is een middelgrote metselbij (8‐10 mm). De vrouwtjes hebben 
een geelbruine beharing op het borststuk. De buikbeharing is roodbruin. Het kopschild (clypeus) is vrij 
recht en bevat 2 tanden in het midden. Hierdoor zijn vrouwtjes met een sterke loep in het veld te 
onderscheiden van de sterk gelijkende Zwartbronzen houtmetselbij (Osmia niveata). Mannetjes 
hebben een sterke groenbronzen glans en zijn moeilijk te onderscheiden van de Zwartbronzen 
houtmetselbij (Peeters et al., 2012).  

Ecologie 

Vrouwtjes van deze soort zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van composieten en ze 
hebben een sterke voorkeur voor knoopkruid en distels. In Nederland wordt ze vaak aangetroffen op 
Gewoon knoopkruid (Centaurea jacea) en vederdistelsoorten als Speerdistel (Cirsium vulgare) en 
Akkerdistel (Cirsium arvense). Ook in Vlaanderen wordt de soort vaak op deze plantensoorten 
aangetroffen. Er zijn daarnaast ook vondsten op Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum) bekend.  
Nesten worden in bestaande holten aangelegd, zoals in dood hout, holle stengels en gaten in muren. 
Ook bijenhotels worden soms gebruikt, waarbij holten met een diameter van ca. 5 mm de voorkeur 
genieten. De tussenwanden en de eindafsluiting worden gemaakt van fijngekauwd bladmateriaal.  
De Zwarte tubebij (Stelis phaeoptera) en de Geelgerande tubebij (Stelis punctulatissima) staan bekend 
als broedparasiet; beide soorten komen voor in Kortrijk. Daarnaast worden de Bonte knotswesp 
(Sapyga quinquepunctata), de fruitvlieg Cacoxenus indagator en de bronswesp Melittobia acasta als 
broedparasieten vernoemd. De Kauwende metselbij vliegt in de periode mei‐augustus (Peeters et al., 
2012; Westrich, 1989; www.waarnemingen.be). 
 
Verspreiding 
 
De Kauwende metselbij komt voor in Europa, Noord‐Afrika, Zuidwest‐ en geheel Noord-Azië. In 
Nederland komt de soort verspreid voor op de hogere zandgronden, rivierengebied, Zuid-Limburg en 
de duinen, maar is er steeds lokaal en zeldzaam (Peeters et al., 2012; Westrich, 1989). In Vlaanderen 
lijkt de soort vooral voor te komen in het (zand-)leemgebied, waar de hoogste dichtheden opgetekend 
kunnen worden. Toch is het huidige verspreidingsbeeld sterk versnipperd. De verspreiding dient dus 
verder in kaart gebracht te worden. De Kauwende metselbij lijkt zeer sterk op de Zwartbronzen 
houtmetselbij, die een stuk algemener lijkt. Een heel aantal dieren werd onder de naam van de 
dubbelsoort Zwartbronzen houtmetselbij/Kauwende metselbij ingevoerd in www.waarnemingen.be. 
In West-Vlaanderen werd de soort tot nog toe in de regio van Ieper, langs de kust en in Kortrijk 
gevonden. Tijdens dit project werd deze soort in de Warande en in de Kleiputten aangetroffen 
(www.waarnemingen.be).   
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 Zwartbronzen houtmetselbij 

 
De Zwartbronzen houtmetselbij (Osmia niveata) is een middelgrote metselbij (9‐10 mm). De vrouwtjes 
hebben een geelbruine beharing op het borststuk. De buikbeharing is roodbruin. Het kopschild 
(clypeus) is duidelijk boogvormig uitgerand en mondt uit in één tand in het midden. Hierdoor zijn 
vrouwtjes met een sterke loep in het veld te onderscheiden van de sterk gelijkende Kauwende 
metselbij (Osmia leaiana). Mannetjes hebben een sterke groenbronzen glans en zijn moeilijk te 
onderscheiden van de Kauwende metselbij (Peeters et al., 2012).  

Ecologie 

Vrouwtjes van deze soort zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van composieten en ze 
hebben een sterke voorkeur voor knoopkruid en distels. In Nederland wordt ze vaak aangetroffen op 
Gewoon knoopkruid (Centaurea jacea) en vederdistelsoorten als Speerdistel (Cirsium vulgare) en 
Akkerdistel (Cirsium arvense). Ook in Vlaanderen wordt de soort vaak op deze plantensoorten 
aangetroffen. Er zijn daarnaast ook vondsten op Grote centaurie (Centaurea scabiosa) en biggenkruid 
(Hypochaeris spec.) bekend. Nesten worden in bestaande holten aangelegd, zoals in dood hout, holle 
stengels en gaten in muren. De tussenwanden en de eindafsluiting worden gemaakt van fijngekauwd 
bladmateriaal.  
De Zwarte tubebij (Stelis phaeoptera) en de Geelgerande tubebij (Stelis punctulatissima) staan bekend 
als broedparasiet; beide soorten komen voor in Kortrijk. Daarnaast worden de Gewone knotswesp 
(Sapyga clavicornis) en de Bonte knotswesp (Sapyga quinquepunctata) als broedparasieten vernoemd. 
De Zwartbronzen houtmetselbij vliegt in de periode mei‐augustus (Peeters et al., 2012; Westrich, 1989; 
www.waarnemingen.be). 
 

 
 

Figuur 12: Vrouwtje Zwartbronzen houtmetselbij (foto: Kurt Geeraerts) 

Verspreiding 

De Zwartbronzen houtmetselbij komt voor in Europa, Noord‐Afrika, Zuidwest‐Azië en China. In 
Nederland komt de soort verspreid voor in de zuidoostelijke helft (Peeters et al., 2012; Westrich, 
1989). In Vlaanderen lijkt de soort vooral voor te komen in het (zand-)leemgebied, waar de hoogste 
dichtheden opgetekend kunnen worden. Toch is het huidige verspreidingsbeeld sterk versnipperd. De 
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verspreiding dient dus verder in kaart gebracht te worden. De Zwartbronzen houtmetselbij lijkt zeer 
sterk op de Kauwende metselbij, die een stuk zeldzamer lijkt. Een heel aantal dieren werd onder de 
naam van de dubbelsoort Zwartbronzen houtmetselbij/Kauwende metselbij ingevoerd in 
www.waarnemingen.be. In West-Vlaanderen werd de soort tot nog toe in de regio van Ieper, Brugge, 
Aalter en Kortrijk gevonden. Tijdens dit project werd deze soort onder meer in de Warande, in het 
Preshoekbos en op Leilekkerland aangetroffen. Op al deze locaties stond voldoende bloeiend 
Knoopkruid (www.waarnemingen.be). 
 

 Zwarte tubebij 

 
De Zwarte tubebij (Stelis phaeoptera) is een middelgrote tubebij (7‐11 mm). Het is een geheel zwarte 
tubebij en daardoor tamelijk onopvallend. Ze is oppervlakkig te verwarren met andere tubebijen, ook 
al spelen de grootte en het ontbreken van opvallende haarbandjes een belangrijke rol in de 
determinatie (Peeters et al., 2012). 

Ecologie 

De Zwarte tubebij is een parasitaire bijensoort. In de literatuur zijn heel wat bijensoorten als potentiële 
gastheren beschreven. Zo zijn onder meer Rosse metselbij (Osmia bicornis), Kauwende metselbij 
(Osmia leaiana), Zwartbronzen houtmetselbij (Osmia niveata) en de Boommetselbij (Osmia parietina) 
mogelijke gastheren. In België behoren de metselbijen Osmia emarginata en Osmia mustelina ook tot 
de mogelijkheden. Waarschijnlijke gastheren zijn verder Grote wolbij (Anthidium manicatum) en 
Papaverbij (Hoplitis papaveris). De soort is vooral te vinden in de omgeving van nesten van potentiële 
gastheren, onder andere in bosranden en aan artificiële nestplaatsen. Over de plantenvoorkeur is 
slechts zeer weinig bekend, maar ze wordt vaak nectardrinkend op Knoopkruid aangetroffen. In 
Kortrijk parasiteert de soort waarschijnlijk bij de Zwartbronzen houtmetselbij en de Kauwende 
metselbij. De Zwarte tubebij vliegt in de periode eind mei‐half augustus (Peeters et al., 2012; Westrich, 
1989; www.waarnemingen.be).  
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Figuur 13: Vrouwtje Zwarte tubebij (foto: Kurt Geeraerts) 

Verspreiding 

De Zwarte tubebij komt voor in Europa, Noord‐Afrika en Azië. In Europa wordt ze teruggevonden van 
Midden‐ Finland tot aan de Middellandse Zee. In Nederland is de soort vooral bekend uit het oosten, 
met slechts enkele oude waarnemingen uit de duinen. Recent zijn slecht enkele waarnemingen 
bekend. In Vlaanderen werd de soort tot nog toe van de kustduinen tot de Grensmaas aangetroffen, 
maar steeds in kleine aantallen. De verspreiding dient dus verder in kaart gebracht te worden. In West-
Vlaanderen zijn er enkel zekere waarnemingen van de Westkust, Wevelgem en Kortrijk. Tijdens dit 
project werd de soort enkel in de Warande aangetroffen, waar ook de grootste populaties van de 
gastheersoorten en diens favoriete waardplant Knoopkruid aanwezig zijn (Peeters et al., 2012; 
www.waarnemingen.be).  

  

http://www.waarnemingen.be/
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4.2 Specifieke bespreking onderzochte locaties  
 
Van 4.3 tot 4.15 volgt de specifieke beschrijving van de verschillende bezochte gebieden. Er wordt 
onder meer ingegaan op de troeven en de werkpunten voor elke locatie die leiden tot een evaluatie in 
functie van wilde bijen. Deze troeven en werkpunten zijn zo gedetailleerd mogelijk beschreven en 
worden weergegeven op de detailkaart voor elke locatie in respectievelijk groen en rood.   
 
Daarna volgt een lijst van de waargenomen bijensoorten per locatie en een beschrijving van 
uitzonderlijke waarnemingen. Er wordt tevens aandacht besteed aan het vastgestelde bloembezoek.  
 
Tot slot worden door middel van enkele foto’s de troeven en werkpunten geïllustreerd en enkele 
specifieke maatregelen voorgesteld voor verbetering voor elke locatie.  
 
Voor het Preshoekbos, dat in beheer is bij het Agentschap voor Natuur en Bos, werd geen bespreking 
opgenomen in dit rapport. In het gebied werden de afgelopen jaren veel bijenwaarnemingen verricht 
door vrijwilligers van de lokale Aculea-groep, met name Tim De Blanck en Yves Gevaert. Het 
Preshoekbos was tevens het onderwerp van een grootschalige inventarisatie over alle soortsgroepen 
heen in 2016. Op het afsluitmoment op 16 december 2016 werden heel wat adviezen ten voordele 
van de verschillende onderzochte soortsgroepen besproken. Deze informatie kan bekomen worden bij 
Natuur.Koepel vzw.  
 
Leeswijzer:  
Bij heel wat besprekingen van de afzonderlijke locaties werden maatregelen uit andere besprekingen 
herhaald. Deze keuze werd gemaakt omwille van het feit dat 1) op heel wat locaties gelijkaardige 
habitats voorkomen, waardoor dezelfde maatregelen op verschillende locaties van toepassing zijn en 
2) dat verschillende locaties door andere diensten beheerd worden. Door de maatregelen te herhalen 
staan de besprekingen van de afzonderlijke locaties eigenlijk op zichzelf. Het rapport kan daardoor als 
verschillende deelrapporten beschouwd worden.  
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4.3 Begijnhofpark 
 

4.3.1 Evaluatie in functie van wilde bijen 
 
Troeven: 

1. Aanwezigheid van grote Klimopstruwelen aan de muur die grenst aan de Houtmarkt. Deze 
kunnen zorgen voor nectar en stuifmeel in het najaar, mits goed snoeibeheer. 

2. De scheidingsmuur met de Houtmarkt heeft, doordat veel stukken voegwerk ontbreken, 
potentie voor interessante muurvegetaties en bied tevens nestgelegenheden voor 
verschillende bijensoorten.  

3. In het verleden werden bijenvriendelijke bloembollen (zoals sterhyacinth) in dit park ingeplant, 
maar door het te strakke maaibeheer (zie werkpunt 1) komen deze niet of nauwelijks tot bloei 
en verdwijnen ze op termijn.  

 
Werkpunten: 

1. Zeer rigoureus maaibeheer, wat ervoor zorgt dat er nauwelijks planten tot bloei kunnen 
komen. 

2. Er zijn geen bloemborders in het park aanwezig. 
 

 
Figuur 14: Locatie troeven en werkpunten voor het Begijnhofpark. Kaart: Bing Maps 
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4.3.2 Waargenomen wilde bijen 
 

Tabel 2: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het Begijnhofpark en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena barbilabris Witbaardzandbij 4 

Andrena fulva Vosje 4 

Andrena gravida Weidebij 1 

 
Deze locatie werd 2 keer bezocht, namelijk op 17 april en op 20 juni 2018. Tijdens deze bezoeken 
werden in totaal 3 soorten (9 waarnemingen) waargenomen. Er werden geen zeldzame soorten 
gevonden.  
 
Dit lage aantal soorten is te wijten aan het intensieve maai- en snoeibeheer in het park. In het voorjaar 
waren nauwelijks bloemen aanwezig en zelfs de aangeplante bloembollen (waaronder sterhyacinth) 
worden gemaaid voor ze in bloei kunnen komen wat ervoor zorgt dat deze uitgeput raken en op termijn 
afsterven.  
 
Zowel in 2009 als in 2017 werden de Klimopbij gespot in het park. Deze soort vliegt pas vanaf het einde 
van de zomer en kon tijdens dit onderzoek dus niet waargenomen worden.  
 
Bloembezoek 
 
Tijdens het terreinbezoek werd slechts 1 bij op een bloem waargenomen, namelijk op een Madeliefje, 
wat te wijten is aan het hierboven genoemde rigoureuze maaibeleid. Enkele mannetjes van de 
Witbaardzandbij en de Weidebij werden in een Haagbeukenhaag gevangen. Zij patrouilleerden hier op 
zoek naar vrouwtjes.  
 

 

 
Figuur 15: Het Begijnhofpark wordt zeer strak gemaaid.  
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Figuur 16: buiten Madeliefjes en enkele paardenbloemen waren er maar weinig bloeiende planten te vinden in het 

Begijnhofpark. Ook de aangeplante bloembollen werden gemaaid voor ze in bloei konden komen. 

 
 

 
Figuur 17: de Klimop die groeit op de muur grenzend aan de Houtmarkt herbergt enkele vogelnesten (oa. Groenling en Merel) 

en kan in de nazomer (indien dan niet gesnoeid) voor heel wat nectar en stuifmeel zorgen voor bijen en dagvlinders.  
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Figuur 18: een deel van de muur grenzend aan de Houtmarkt werd nog niet opgevoegd. Hierdoor ontstaan interessante 
muurvegetaties en tevens biedt dit nestgelegenheden voor soorten als de Gehoornde en Rosse metselbij en de Gewone 

sachembij. Bij renovatie dient men best gefaseerd te werk te gaan en gebruikt men best een kalkhoudende voeg. 
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4.3.3 Voorgestelde maatregelen 
 

1. In een deel van de scheidingsmuur met de Houtmarkt (troef 2, Figuur 18) ontbreken stukken 
voegwerk. Dit zorgt er nu al voor dat deze muur een uitgebreide vegetatie begint te vertonen. 
Om van echt groot belang voor wilde bijen te zijn is ze echter te veel beschaduwd. Toch is het 
interessant om deze muurvegetatie te behouden. Dit kan door enerzijds de muur slechts 
gefaseerd te restaureren en hierbij gebruik te maken van oud/klassiek voegwerk met veel 
kalk en anderzijds ervoor te zorgen dat de muur niet overwoekerd geraakt door houtige 
planten als Vlinderstruik of klimplanten als Klimop (Jacobs & Raemakers, 2016). Door te 
werken met een kalkhoudende voeg zullen meer groeiplaatsjes ontstaan voor typische planten 
van oude muren zoals Muurpeper, Muurbloem, Hartgespan en Rode spoorbloem. Dit 
voegwerk zal er ook voor zorgen dat bepaalde bijensoorten die van nature nestelen in steile 
leem- of rotswanden hier nesten kunnen maken. Voorbeelden zijn onder meer Gehoornde 
metselbij, Langkopsmaragdgroefbij, Gewone sachembij of Klimop(zijde)bij. Ook de voet van de 
muur kan zorgen voor groeiplaatsen van een interessante vegetatie voor wilde bijen en tevens 
fungeren als nestplaats. Door te werken met oude, kalkhoudende, cement zal onderhoud aan 
de muur wel vaker moeten plaatsvinden. Jammer genoeg werd een deel van de muur reeds 
opgevoegd met moderne, harde cement. Meer informatie over het gebruik van oude, 
kalkhoudende voegen is te bekomen bij de dienst Bouwkundig erfgoed en monumenten van 
de stad Kortrijk.  
 

 
Figuur 19: bijenvriendelijke muurvegetatie met Rode spoorbloem en Grote klaproos in Molenbeek-Wersbeek.  

 
2. Tijdens de terreinbezoeken in 2018 kon worden vastgesteld dat een uitgebreid 

Klimopstruweel (troef 1, Figuur 17) aanwezig is op de muur die grenst aan de Houtmarkt. In 
het verleden werd in hier ook al Klimopbij aangetroffen, een bijensoort die enkel stuifmeel 
verzamelt van Klimop. Belangrijk voor het behoud van deze gespecialiseerde bijensoort is dat 
Klimop elk jaar opnieuw in bloei kan komen. Een snoeibeurt wordt dus best in het vroege 
voorjaar gehouden. Snoeien in de (na)zomer zorgt er voor dat de plant niet meer tot bloei 
komt in de periode september-oktober, wat overeenkomt met de vliegperiode van de 
Klimopbij. Daarnaast gebruiken ook heel wat andere insectensoorten de nectar en het 
stuifmeel van Klimop, waaronder heel wat Honingbijen. Daarnaast zorgt een voorjaarssnoei 
ervoor dat de bessen beschikbaar blijven voor vogels in het najaar en gedurende de winter. 
Snoeien gebeurt best niet in de periode april-juni om nestelende vogels niet te verstoren.  
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3. In het verleden werden bijenvriendelijke bloembollen (onder meer sterhyacinth) in het 

Begijnhofpark ingeplant (troef 3). Jammer genoeg zorgt het zeer strakke maaibeheer 
(werkpunt 1) ervoor dat deze bloembollen niet of nauwelijks tot bloei komen en op termijn 
verdwijnen (Figuur 15 en Figuur 16). Het (her)beplanten van een deel van de gazons met 
bloembollen zal ervoor zorgen voor een vergroting van het voedselaanbod. Bij de aankoop van 
bijenvriendelijke bloembollen moet gelet worden op 3 aspecten: 1) kies de juiste soorten. 
Vooral (Boeren)Krokus en Blauwe druifjes/Druifhyacinth zijn van groot belang voor bijen. Heel 
wat andere soorten worden veel minder bezocht door bijen. 2) kies voor biologische 
bloembollen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat heel wat zogenaamd bijenvriendelijke 
planten een behandeling krijgen met voor bijen schadelijke neonicotenoïden en andere 
pesticiden. Het aanbod biologische bloembollen is de afgelopen jaren sterk gestegen. 3) maai 
stukken waar bloembollen ingeplant zijn niet in de periode van hun bloei. Voor krokussen kan 
het al gaan over de periode vanaf half februari.  
 

4. Doordat de gazons van het park zo vaak gemaaid worden (werkpunt 1) komen hier enkel 
gazonplanten als Paardenbloem en Madeliefje voor (Figuur 15 en Figuur 16). En zelfs deze 
planten hebben moeite om tot bloei te komen. Door enkele maaibeurten per jaar over te 
slaan kunnen deze gazons, of tenminste een deel ervan, tot een bloemrijk gazon omgevormd 
worden zonder het ‘nette’ karakter te verliezen. Naast bovenstaande plantensoorten bestaan 
immers nog heel wat andere typische gazonplanten zoals Witte klaver, Gewone ereprijs, 
Gewoon biggenkruid, Draadereprijs, Muizenoor, Kruipend zenegroen, Gewone brunel, 
Pinksterbloem, Kruipende boterbloem, … Al deze planten verdragen goed veelvuldig maaien. 
Door iets minder frequent te maaien, vooral in het voorjaar, kunnen deze plantensoorten zich 
vestigen en tot bloei komen. Welke soorten zich zullen ontwikkelen, hangt af van de 
voedselrijkdom, de hoeveelheid schaduw en de bodemsamenstelling en –vochtgehalte. Zo is 
Muizenoor een typische plant van kort gemaaide zonnige graslanden op droge zandgrond 
terwijl Pinksterbloem eerder voorkomt in graslanden op vochtigere leembodems. Daarnaast 
zou een eventuele bemesting en gebruik van pesticiden/herbiciden moeten afgebouwd 
worden. Beide maatregelen zorgen immers voor een zeer bloemarme situatie.  
 

5. De combinatie van het strakke maaibeheer (werkpunt 1) en het ontbreken van bloemborders 
(werkpunt 2) zorgt ervoor dat er nauwelijks bloei aanwezig is in het park. Enkel in de nazomer 
zorgt de Klimop (troef 1) voor nectar en stuifmeel. Het Begijnhofpark is nochtans zeer geschikt 
voor het aanleggen van 1 of enkele bloemborders. Deze liggen bij voorkeur aan de noordzijde 
van het park zodat ze voldoende zon ontvangen. In Bijlage 2: Bijenvriendelijke 
bloemborderplanten wordt een lijst weergegeven van bijenvriendelijke bloemborderplanten. 
Hier wordt zowel aandacht besteed aan inheemse als aan uitheemse planten. Soorten die als 
bodembedekkers kunnen optreden zijn specifiek vermeld. Uiteraard is het belangrijk om in de 
bloemborder(s) een jaarlijkse onderhoudsbeurt te houden. 
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Figuur 20: bloemrijke bijenvriendelijke bloemborder in Berchem met onder meer Achillea, Salvia en Echium. 
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4.4 Magdalenapark 
 

4.4.1 Evaluatie in functie van wilde bijen 
 
Troeven: 

1. Er bevinden zich enkele grote nestaggregaties van de Grijze zandbij, Roodbuikje, Roodharige 
wespbij, Bleekvlekwespbij,… aan de voet van de bomen aan de noordwestzijde van het park.  

2. Het park herbergt enkele bijensoorten die een gespecialiseerd bloembezoek kennen: Grijze 
zandbij, Roodbuikje, Paardenbloembij, Grote wolbij, Kattenkruidbij.  

3. In het zuidoostelijke deel van het park bevindt zich een bloemborder. 
 
Werkpunten: 

1. Zeer rigoureus maaibeheer, wat ervoor zorgt dat er nauwelijks planten tot bloei kunnen 
komen. 
 

 
Figuur 21: Locatie troeven en werkpunten voor het Magdalenapark. Kaart: Bing Maps: 

 

4.4.2 Waargenomen wilde bijen 
 
Tabel 3: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het Magdalenapark en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 

beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena bicolor Tweekleurige zandbij 1 

Andrena cineraria Asbij 1 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij 3 

Andrena flavipes Grasbij 5 

Andrena fulva Vosje 3 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena haemorrhoa Roodgatje 4 

Andrena humilis Paardenbloembij 6 

Andrena scotica Meidoornzandbij 1 

Andrena tibialis Grijze rimpelrug 4 

Andrena vaga Grijze zandbij 6 

Andrena ventralis Roodbuikje 7 

Anthidium manicatum Grote wolbij 2 

Anthophora plumipes Gewone sachembij 1 

Anthophora quadrimaculata Kattenkruidbij 1 

Apis mellifera Honingbij 2 

Bombus hortorum Tuinhommel 2 

Bombus lapidarius Steenhommel 1 

Bombus pascuorum Akkerhommel 4 

Bombus pratorum Weidehommel 1 

Bombus vestalis Grote koekoekshommel 1 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij 1 

Lasioglossum sexstrigatum Gewone franjegroefbij 1 

Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij 6 

Nomada flava Gewone wespbij 1 

Nomada fucata Kortsprietwespbij 1 

Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij 2 

Nomada goodeniana Smalbandwespbij 1 

Nomada lathburiana Roodharige wespbij 4 

Nomada signata Signaalwespbij 1 

Nomada zonata Variabele wespbij 1 

Osmia bicornis Rosse metselbij 3 

Osmia caerulescens Blauwe metselbij 1 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij 1 

 
Deze locatie werd 2 keer bezocht, namelijk op 17 april en op 20 juni 2018. Tijdens deze bezoeken 
werden in totaal 33 soorten (80 waarnemingen) waargenomen. Dit is een vrij hoog aantal soorten. Er 
werden echter geen zeldzame soorten waargenomen. 
 
Bij het eerste bezoek moest de auteur vaststellen dat het noordoostelijke deel van het Magdalenapark 
afgegraven werd om plaats te maken voor een nieuwe campus van de Hogeschool West-Vlaanderen. 
Toch werden toen in de randen van dit terrein nog waarnemingen verricht. Ook op de binnenkoer van 
het gebouw aan de Marksesteenweg en op het terrein op de hoek van de Marksesteenweg en de Graaf 
Karel de Goedelaan werden bijen en dagvlinders gevonden.  
 
Onder enkele bomen van het zuidwestelijke deel van het park werden grote nestaggregaties (enkele 
honderden nesten) van Grijze zandbij en Roodbuikje aangetroffen. Ook hun specifieke parasitaire bijen 
Roodharige wespbij en Bleekvlekwespbij werden hier gevonden. Dit betekent dat deze nesten hier 
waarschijnlijk al langere tijd aanwezig zijn. Vooral de droge bodem en de korte vegetatie in het voorjaar 
maken deze plek zeer interessant voor grondnestelende bijensoorten.  
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Ook de Paardenbloembij werd in aantal gevonden in dit park, ondanks het feit dat door het intensieve 
maaibeheer maar weinig paardenbloemen tot bloei konden komen.  
 
Ondanks de aanwezigheid van enkele grote vlekken Gewone ereprijs in het gras kon de Ereprijszandbij 
niet gevonden worden.  
 
Bloembezoek 
 
De Grijze zandbij en het Roodbuikje (en dus onrechtstreeks ook de Roodharige wespbij en de 
Bleekvlekwespbij) zijn strikt afhankelijk van wilgenstuifmeel. Er werden in het park zelf echter geen 
wilgen aangetroffen. Wellicht gaan deze soorten foerageren aan de oevers van de Leie of op andere 
locaties waar wel wilgen staan.  
 
Tijdens het terreinbezoek werden foeragerende bijen aangetroffen op: paardenbloem, Witte 
dovenetel en kattenkruid. De bloemenborder centraal in het zuidwestelijke deel bestond voor een 
groot deel uit kattenkruid, waarop veel bijen te vinden waren tijdens het zomerbezoek. Niet minder 
dan 10 bijensoorten werden hier gevonden op een korte tijd, waaronder de Akkerhommel, de 
Tuinhommel, de Kattenkruidbij en de Grote wolbij. De eerste twee hebben een zeer lange tong en 
hebben daardoor een voorkeur voor planten met een diepe bloemkelk. De laatste twee soorten zijn 
dan weer solitaire bijen die graag op vlinderbloemigen, maar ook lipbloemigen (zoals kattenkruid) 
foerageren.  
 

 
Figuur 22: Onder de bomen in het zuidwestelijke deel van het park werden grote nestaggregaties gevonden van onder meer 
Grijze zandbij en Roodbuikje. De droge bodem en de korte vegetatie in het voorjaar maken deze plek erg interessant voor 

grond nestelende bijensoorten 
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Figuur 23: Op de bloemenborder centraal in het zuidwestelijke deel van het park werden minstens 10 bijensoorten aangetroffen. 

Vooral kattenkruid was erg in trek bij de verschillende soorten.  
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4.4.3 Voorgestelde maatregelen 
 

1. Doordat de gazons van het park zo vaak gemaaid worden (werkpunt 1), komen hier enkel 
gazonplanten als Paardenbloem en Madeliefje voor. En zelfs deze planten hebben moeite om 
tot bloei te komen. Door enkele maaibeurten per jaar over te slaan kunnen deze gazons, of 
tenminste een deel ervan, tot een bloemrijk gazon omgevormd te worden zonder het ‘nette’ 
karakter te verliezen. Naast bovenstaande plantensoorten bestaan immers nog heel wat 
andere typische gazonplanten zoals Witte klaver, Gewone ereprijs, Gewoon biggenkruid, 
Draadereprijs, Muizenoor, Kruipend zenegroen, Gewone brunel, Pinksterbloem, Kruipende 
boterbloem, … Al deze planten verdragen goed veelvuldig maaien. Door iets minder frequent 
te maaien, vooral in het voorjaar, kunnen deze plantensoorten zich vestigen en tot bloei 
komen. Welke soorten zich zullen ontwikkelen hangt af van de voedselrijkdom, de hoeveelheid 
schaduw en de bodemsamenstelling en –vochtgehalte. Zo is Muizenoor een typische plant van 
kort gemaaide zonnige graslanden op droge zandgrond terwijl Pinksterbloem eerder voorkomt 
in graslanden op vochtigere leembodems. Daarnaast zou een eventuele bemesting en gebruik 
van pesticiden/herbiciden moeten afgebouwd worden. Beide maatregelen zorgen immers 
voor een zeer bloemarme situatie. Enkele zones van de gazons (aangeduid op de kaart) zouden 
minder frequent (bv 4-wekelijks) kunnen gemaaid worden terwijl de rand van 1 meter toch 
een wekelijkse maaibeurt krijgt. Zo ontstaat een ‘net’ karakter en is voor burgers duidelijk dat 
dit onderdeel van het beheer is. Eventueel kan het plaatsen van een infobordje overwogen 
worden.  
 

2. In het Magdalenapark bevinden zich enkele nestaggregaties van bijen die een gespecialiseerd 
bloembezoek kennen op wilgen (troef 2). In het park zelf zijn echter nergens wilgen te vinden. 
Deze bijen zijn dus afhankelijk van wilgenstuifmeel van een andere locatie. Om de 
duurzaamheid van deze populaties te garanderen is het aanplanten van wilgen in de randen 
van het park te overwegen. Op die manier is het overleven van deze bijensoorten minder 
afhankelijk van beheer elders. Soorten als Grijze zandbij en Roodbuikje vliegen maximaal 260 
tot 500 meter van hun nest tot de voedselbron (Gathmann & Tscharntke, 2002).  

 
3. Voor het behoud van de grote nestaggregaties (troef 1) onder de bomen aan de 

noordwestzijde van het park is het belangrijk dat deze zones kort gemaaid de winter ingaan. 
Op deze manier warmt de bodem hier gemakkelijker op in het vroege voorjaar en kunnen bijen 
hun nesten gemakkelijker terugvinden. Tijdens de hoofdvliegtijd van de voornaamste soorten 
(half maart – half mei) wordt hier best zo weinig mogelijk gemaaid. Door het plaatsen van een 
infobordje bij grote nestaggregaties van wilde bijen (Figuur 24) worden burgers geïnformeerd 
en is de kans op paniek of klachten veel kleiner.  
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Figuur 24: Door het plaatsen van een infobordje bij grote nestaggregaties van wilde bijen (zoals hier in de gemeente 

Boortmeerbeek) worden burgers geïnformeerd en is de kans op paniek of klachten veel kleiner. 

 
4. Tijdens het zomerbezoek in het Magdalenapark werden heel wat bijensoorten teruggevonden 

op Kattenkruid in de bloemborder (troef 3) die dwars door het park loopt. De gevulde rozen 
in deze bloemborder werden dan weer volledig genegeerd door de aanwezige bijen. In deze 
bloemborder kunnen extra plantensoorten aangeplant worden die een andere bloeiperiode 
dan Kattenkruid hebben of die tot een andere plantenfamilie behoren. Op deze manier zullen 
meer bijen aangetrokken worden. In Bijlage 2: Bijenvriendelijke bloemborderplanten  wordt 
een uitgebreide lijst van geschikte bijenvriendelijke bloemborderplanten voorgesteld. 
Uiteraard is het belangrijk om in de bloemborder(s) een jaarlijkse onderhoudsbeurt te 
houden.  

 
  



Wilde bijenplan Kortrijk 48 
 
 
 

4.5 Park Blauwe Poort 
 

4.5.1 Evaluatie in functie van wilde bijen 
 
Troeven: 

1. Het park herbergt enkele bijensoorten die een gespecialiseerd bloembezoek kennen: Grijze 
zandbij, Roodbuikje, Paardenbloembij en Klimopbij.  

 
Werkpunten: 

1. Er is een zeer rigoureus maaibeheer, wat ervoor zorgt dat er nauwelijks planten tot bloei 
kunnen komen. 

2. Er zijn geen bloemborders in het park aanwezig. 
3. Veel van de struiken en hagen worden zeer kort gesnoeid en komen daardoor nauwelijks tot 

bloei.  
 

 
Figuur 25: Locatie troeven en werkpunten voor het Park Blauwe Poort. Kaart: Bing Maps 
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4.5.2 Waargenomen wilde bijen 
 

Tabel 4: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het Park Blauwe Poort en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) 
zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena chrysosceles Goudpootzandbij 3 

Andrena flavipes Grasbij 1 

Andrena fulva Vosje 7 

Andrena haemorrhoa Roodgatje 3 

Andrena humilis Paardenbloembij 7 

Andrena nitida Viltvlekzandbij 2 

Andrena scotica Meidoornzandbij 1 

Andrena tibialis Grijze rimpelrug 1 

Andrena vaga Grijze zandbij 3 

Andrena ventralis Roodbuikje 1 

Bombus hypnorum Boomhommel 1 

Bombus lapidarius Steenhommel 1 

Bombus pascuorum Akkerhommel 1 

Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij 1 

Nomada flava Gewone wespbij 1 

Nomada fucata Kortsprietwespbij 1 

Nomada goodeniana Smalbandwespbij 2 

Nomada lathburiana Roodharige wespbij 1 

Nomada ruficornis Gewone dubbeltand 2 

Nomada signata Signaalwespbij 2 

Osmia bicornis Rosse metselbij 4 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij 3 

 
Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 10 april 2018. Tijdens dit bezoek werden in totaal 22 
soorten (49 waarnemingen) waargenomen. Er werden geen zeldzaamheden waargenomen.  
 
Bijen werden vooral waargenomen in de zuidwestelijke helft van het park. Hier werden onder meer 
nesten van Grijze zandbij en Roodbuikje gevonden. Daarnaast werd een zeer grote populatie 
Paardenbloembij gevonden in dit park. Jammer genoeg werden alle graslanden net zeer kort gemaaid 
tijdens het bezoek op 10 april, waardoor er slechts weinig voedsel beschikbaar was voor deze 
gespecialiseerde bijensoort, alsook voor de andere aanwezige bijensoorten. 
 
Er werden 7 soorten parasitaire wespbijen aangetroffen, die aantonen dat de gastheersoorten 
(verschillende zandbijensoorten) dus een mooie populatie uitgebouwd hebben in het gebied.  
 
In mei 2017 vond de auteur een tiental Honingbijen en 13 Weidehommels in het park. Dit zijn soorten 
die in 2018 niet werden waargenomen. Daarnaast werden toen ook Boomhommel, Akkerhommel, 
Goudpootzandbij en Paardenbloembij gevonden. Het merendeel van deze soorten foerageerde toen 
op de bloemen van Paplaurier of verzamelden nectar van de extra-florale nectariën onderaan de 
bladeren.  
 
In september 2018 werd de Klimopbij waargenomen in dit park door een waarnemer die een melding 
deed via www.waarnemingen.be.  

http://www.waarnemingen.be/
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Door deze extra waarnemingen komt de totale bekende soortenlijst voor het park op 25.  
 
Bloembezoek 
 
Tijdens het terreinbezoek werden foeragerende bijen aangetroffen op onder meer: Witte dovenetel, 
kers, Klein hoefblad, paardenbloem en Madeliefje.  
 

 
Figuur 26: Grote delen van het park Blauwe Poort worden zeer intensief gemaaid. Dit creëert op sommige plaatsen ideale 

nestplaatsen voor zandbijen in het voorjaar. Toch zouden grote zones van het park minder intensief moeten gemaaid worden 
zodat er meer voedsel beschikbaar is voor bijen.  

 

 
Figuur 27: Bloembezoek vond vooral plaats in de zone met Klein hoefblad, paardenbloem en Madeliefje langs de centrale 

gracht. Deze wordt minder intensief gemaaid waardoor er wel nog planten tot bloei kunnen komen.  
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Figuur 28: Ondanks het strakke snoeibeheer kon deze Japanse kwee toch tot bloei komen. Er werd evenwel geen bloembezoek 

op waargenomen.  

 

 
Figuur 29: Ondanks het strakke snoeibeheer kon deze Siertrosbes toch tot bloei komen. Rond de paplaurier vlogen heel wat 

mannetjes van zandbijen op zoek naar een vrouwtje. 
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Figuur 30: Ook in de hoogstamboomgaard van het park de Blauwe Poort wordt het gras heel kort gemaaid. Aangezien hier 

minder recreatie is, lijkt een vermindering van het aantal maaibeurten vanzelfsprekend.  

 

4.5.3 Voorgestelde maatregelen 
 

1. Doordat de gazons van het park zo vaak gemaaid worden (werkpunt 1), komen hier enkel 
gazonplanten als Paardenbloem en Madeliefje voor (Figuur 26). En zelfs deze planten hebben 
moeite om tot bloei te komen. In het park wordt veel aan recreatie gedaan, onder meer 
doordat burgers de gazons gebruiken als ligweide. Door enkele maaibeurten per jaar over te 
slaan kunnen deze gazons, of tenminste een deel ervan, tot een bloemrijk gazon omgevormd 
te worden zonder het ‘nette’ karakter te verliezen. Naast bovenstaande plantensoorten 
bestaan immers nog heel wat andere typische gazonplanten zoals Witte klaver, Gewone 
ereprijs, Gewoon biggenkruid, Draadereprijs, Muizenoor, Kruipend zenegroen, Gewone 
brunel, Pinksterbloem, Kruipende boterbloem, … Al deze planten verdragen goed veelvuldig 
maaien. Door iets minder frequent te maaien, vooral in het voorjaar, kunnen deze 
plantensoorten zich vestigen en tot bloei komen. Welke soorten zich zullen ontwikkelen 
hangt af van de voedselrijkdom, de hoeveelheid schaduw en de bodemsamenstelling en –
vochtgehalte. Zo is Muizenoor een typische plant van kort gemaaide zonnige graslanden op 
droge zandgrond terwijl Pinksterbloem eerder voorkomt in graslanden op vochtigere 
leembodems. Daarnaast zou een eventuele bemesting en gebruik van pesticiden/herbiciden 
moeten afgebouwd worden. Beide maatregelen zorgen immers voor een zeer bloemarme 
situatie. Enkele zones van de gazons (aangeduid op de kaart) zouden minder frequent (bv 4-
wekelijks) kunnen gemaaid worden terwijl de rand van 1 meter toch een wekelijkse maaibeurt 
krijgt. Zo ontstaat een ‘net’ karakter en is voor burgers duidelijk dat dit onderdeel van het 
beheer is. Eventueel kan het plaatsen van een infobordje overwogen worden. Vooral in zones 
die weinig gebruikt worden zoals langs de centrale gracht en in de hoogstamboomgaard 
(Figuur 30) is een extensiever maaibeheer op zijn plaats. 
 
Momenteel werd vooral bloembezoek vastgesteld op de ongemaaide boord langs de centrale 
gracht (Figuur 27). Hier komen dan ook Klein hoefblad, paardenbloem en Madeliefje veelvuldig 
voor. Hier werden grote aantallen van de gespecialiseerde Paardenbloembij (troef 1) 
aangetroffen. Dit toont aan dat er veel potentieel is.  

 
2. De combinatie van het strakke maaibeheer (werkpunt 1) en het ontbreken van bloemborders 

(werkpunt 2) zorgt ervoor dat er nauwelijks bloei aanwezig is in het park. Ook in het park de 
Blauwe Poort zijn er kansen voor het aanleggen van 1 of enkele bloemborders. Deze liggen bij 
voorkeur op zon beschenen plekken in het park. In Bijlage 2: Bijenvriendelijke 
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bloemborderplanten wordt een lijst weergegeven van bijenvriendelijke bloemborderplanten. 
Hier wordt zowel aandacht besteed aan inheemse als aan uitheemse planten. Soorten die als 
bodembedekkers kunnen optreden zijn specifiek vermeld. Uiteraard is het belangrijk om in de 
bloemborder(s) een jaarlijkse onderhoudsbeurt te houden. 
 

 
Figuur 31: bloemrijke bijenvriendelijke bloemborder in Gent met onder meer kaasjeskruid, toorts en Gele ganzenbloem 

 
3. In het park bevinden zich diverse bloeiende struiken. Deze worden op veel plaatsen echter 

veel te kort gesnoeid (werkpunt 3, Figuur 28, Figuur 29). Hierdoor komen ze nauwelijks tot 
bloei. Ook worden deze struiken/struwelen vaak gesnoeid tijdens de groei- of bloeiperiode. 
Dit schaadt de planten, waardoor ze op termijn misschien zelfs volledig zullen afsterven. 
Vormsnoei of onderhoudssnoei is uiteraard onvermijdelijk, maar door deze in de rustperiode 
voor de planten (late najaar, vroege voorjaar) te laten plaatsvinden zullen de planten beter 
herstellen. Daarnaast is teveel snoeien te vermijden door voldoende ruimte voor de planten 
te voorzien. Nu staan heel wat struiken vlakbij de wandelpaden wat veelvuldig snoeien 
noodzakelijk maakt. Ook niet-bloeiende struiken als Paplaurier kunnen van belang zijn voor 
bijen. Zo werden in 2017 verschillende Honingbijen en Weidehommels aangetroffen terwijl ze 
nectar verzamelden uit de extra-florale nectariën aan de onderkant van de bladeren. Dit zijn 
plekken waar de plant een zoete stof ‘lekt’ en die vaak goed toegankelijk is voor bijen met een 
eerder korte tong.  
 

4. Voor het behoud van de gespecialiseerde bijensoorten Grijze zandbij, Roodbuikje, 
Paardenbloembij en Klimopbij (troef 1) is het van groot belang zowel voor voldoende 
nestgelegenheid te zorgen als voor voldoende voedselplanten.  
 
Voor de Paardenbloembij gaat het over paardenbloemen en andere gele composieten zoals 
Klein hoefblad, Gewoon biggenkruid,… Een aangepast maaibeheer (zie hierboven bij 
maatregel 1) moet hiervoor zorgen.  
 
Grijze zandbij en Roodbuikje verzamelen dan weer enkel stuifmeel van wilgen, voornamelijk 
Boswilg. In het park zelf zijn echter nergens wilgen te vinden. Deze bijen zijn dus afhankelijk 
van wilgenstuifmeel van een andere locatie. Om de duurzaamheid van deze populaties te 
garanderen is het aanplanten van wilgen in de randen van het park te overwegen. Op die 
manier is het overleven van deze bijensoorten minder afhankelijk van beheer elders. Soorten 
als Grijze zandbij en Roodbuikje vliegen maximaal 260 tot 500 meter van hun nest tot de 
voedselbron (Gathmann & Tscharntke, 2002).  
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Belangrijk voor het behoud van de Klimopbij is dan weer dat Klimop elk jaar opnieuw in bloei 
kan komen. Een snoeibeurt van Klimop wordt dus best in het vroege voorjaar gehouden. 
Snoeien in de (na)zomer zorgt er voor dat de plant niet meer tot bloei komt in de periode 
september-oktober, wat overeenkomt met de vliegperiode van de Klimopbij. Daarnaast 
gebruiken ook heel wat andere insectensoorten de nectar en het stuifmeel van Klimop, 
waaronder heel wat Honingbijen. Tot slot zorgt een voorjaarssnoei ervoor dat de bessen 
beschikbaar blijven voor vogels in het najaar en gedurende de winter. Snoeien gebeurt best 
niet in de periode april-juni om nestelende vogels niet te verstoren. 
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4.6 Stadsgroen Marionetten 
 

4.6.1 Evaluatie in functie van wilde bijen 
 
Troeven: 

1. Deze locatie herbergt heel wat bijensoorten die een gespecialiseerd bloembezoek kennen: 
Lichte wilgenzandbij, Vroege zandbij, Grijze zandbij, Roodbuikje, Grote zijdebij, Wormkruidbij 
en Tronkenbij. 

2. Aan hoeve te Coux staat een zeer succesvol bijenhotel.  
3. De bufferzone naast de E17 is heel bloemrijk. 

 
Werkpunten: 

1. Een van de bijenhotels die rond hoeve te Coux geplaatst werden is van zeer slechte kwaliteit 
en werd niet gebruikt door de bijen.  

2. In de hoogstamboomgaard en langs hoeve te Coux wordt te vaak gemaaid.  
 

 
Figuur 32: Locatie troeven en werkpunten voor het Stadsgroen Marionetten – omgeving hoeve te Coux. Kaart: Bing Maps 

 

4.6.2 Waargenomen wilde bijen 
 

Tabel 5: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het Stadsgroen Marionetten en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) 
zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij 1 

Andrena flavipes Grasbij 4 

Andrena fulva Vosje 1 

Andrena haemorrhoa Roodgatje 4 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena mitis Lichte wilgenzandbij 3 

Andrena nitida Viltvlekzandbij 1 

Andrena praecox Vroege zandbij 1 

Andrena scotica Meidoornzandbij 1 

Andrena subopaca Witbaarddwergzandbij 1 

Andrena tibialis Grijze rimpelrug 1 

Andrena vaga Grijze zandbij 2 

Andrena ventralis Roodbuikje 3 

Anthidiellum strigatum Kleine harsbij 1 

Apis mellifera Honingbij 6 

Bombus hortorum Tuinhommel 1 

Bombus hypnorum Boomhommel 1 

Bombus lapidarius Steenhommel 9 

Bombus pascuorum Akkerhommel 18 

Bombus pratorum Weidehommel 2 

Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel 1 

Coelioxys aurolimbata Gouden kegelbij 1 

Colletes cunicularius Grote zijdebij 1 

Colletes daviesanus Wormkruidbij 1 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 1 

Heriades truncorum Tronkenbij 5 

Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij 1 

Hylaeus dilatatus Brilmaskerbij 1 

Hylaeus gredleri Zompmaskerbij 2 

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij 1 

Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij 1 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 1 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij 2 

Megachile ericetorum Lathyrusbij 1 

Megachile rotundata Luzernebehangersbij 1 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij 5 

Stelis breviuscula Gewone tubebij 2 

 
Deze locatie werd 2 keer bezocht, namelijk op 10 april en op 29 juni 2018. Tijdens deze bezoeken 
werden in totaal 36 soorten (89 waarnemingen) waargenomen. Er werden zes zeldzaamheden 
teruggevonden.  
 
Daarnaast werden nog enkele extra soorten voor het gebied gemeld via waarnemingen.be, namelijk 
Bruine rouwbij en Breedbandgroefbij. Dit brengt de totale soortenlijst van het gebied op 38 soorten.  
 
Van de Gouden kegelbij werd 1 vrouwtje aangetroffen aan het bijenhotel dat gemaakt en geplaatst 
werd door Natuur- en Landschapszorg. Deze soort is de specifieke broedparasiet van de Lathyrusbij 
(Peeters et al., 2012), die in hetzelfde bijenhotel aangetroffen werd.  
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Tijdens het terreinbezoek eind juni werd een foeragerend mannetje Brilmaskerbij op Witte 
honingklaver aangetroffen. Deze soort wordt wel vaker op honingklaversoorten aangetroffen (pers. 
obs.). Deze soort legt nesten aan in holle plantenstengels en kevergangen in hout, of worden zelf 
uitgeknaagd in stengels van bijvoet of braam (Peeters et al., 2012). Ook de Zompmaskerbij maakt haar 
nesten in plantenstengels. Deze zeer kleine soort wordt vooral aangetroffen op schermbloemigen, 
zoals Wilde peen of Gewone berenklauw (Peeters et al., 2012). Beide soorten zijn dan ook afhankelijk 
van bloemrijke ruigtes. 
 
Van de Zwartgespoorde houtmetselbij werd een foeragerend vrouwtje op Gewone rolklaver 
gevonden in de bloemrijke ruigte. Deze soort kent geen gespecialiseerd bloembezoek, maar heeft wel 
een sterke voorkeur voor rolklaver en andere vlinderbloemigen. De soort nestelt in merghoudende 
stengels van onder meer braam (Peeters et al., 2012). De soort komt dus voor op de overgang tussen 
bloemrijke graslanden en ruigtes. In 2018 leek deze soort het heel goed te doen, met heel wat 
waarnemingen, ook in West-Vlaanderen (www.waarnemingen.be).  
 
De Bruine rouwbij is de specifieke parasiet van de Gewone sachembij. De Gewone sachembij op haar 
beurt nestelt vooral in steilwanden. Ze heeft een voorkeur voor planten met een lange bloembuis zoals 
dovenetels of Gevlekt longkruid. Van de Bruine rouwbij werd 1 vrouwtje foeragerend op Echte 
koekoeksbloem in 2017 aangetroffen. De Gewone sachembij werd tot nu toe nog niet gevonden in het 
Stadsgroen Marionetten (www.waarnemingen.be).  
 
Van de Breedbandgroefbij tenslotte werd op 18 augustus 2018 een mannetje foeragerend op 
Akkerdistel aangetroffen. Van de Breedbandgroefbij waren tot eind 2018 slechts 5 waarnemingen uit 
de wijde omgeving van Kortrijk bekend. Dit is een warmteminnende soort die in 2018 en vooral in 2019 
een extreem sterke opkomst heeft gekend. Het is dan ook niet uitgesloten dat deze soort algemener 
zal worden overal in West-Vlaanderen (www.waarnemingen.be).  
 
Voor de bespreking van de zeldzame soorten Lichte wilgenzandbij en Luzernebehangersbij wordt 
respectievelijk naar 4.1.2.2 en 4.1.2.9 verwezen.  
 
Bloembezoek 
 
In het voorjaar werden bijen vooral foeragerend op Sleedoorn, Boswilg, Zoete kers en Witte en Paarse 
dovenetel aangetroffen. Het ging hier vooral om struiken en ondergroei op voedselrijke bodems.  
 
In de zomer werden bijen dan weer foeragerend aangetroffen op volgende soorten: Duizendblad, 
Knoopkruid, Wilde cichorei, Akkerwinde, Sporkehout, Vogelwikke, Akkerdistel, Wilde peen, Grote 
kaardebol, Jakobskruiskruid, Wilgenroosje, Gewone rolklaver, Grote kattenstaart, Wilde marjolein, 
Witte honingklaver, kamille, Witte klaver, Boerenwormkruid, Gewone brunel en Gewone smeerwortel.  
Het ging hier om een combinatie van grasland- en ruigtevegetatie. Ook de omliggende wegbermen 
waren van groot belang.  
 
Het belang van Sporkehout kan niet genoeg benadrukt worden. Deze plant bloeit verschillende 
maanden aan een stuk en biedt stuifmeel en nectar voor tientallen soorten bijen, wespen en andere 
insecten.  
 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 33: In de hoogstamboomgaard van Stadsgroen Marionetten wordt het gras heel kort gemaaid. Aangezien hier minder 

recreatie is, lijkt een vermindering van het aantal maaibeurten vanzelfsprekend  

 

 
Figuur 34: Er werden 2 bijenhotels geplaatst rond de hoeve te Coux. Het bijenhotel op deze foto trok nauwelijks bijen aan. Het 
hout was te zacht, de gaten te rafelig geboord, de snelbouwstenen van geen enkel belang voor wilde bijen,… Dit hotel werd 

geplaatst met de hulp van schoolkinderen.  
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Figuur 35: Succesvol bijenhotel dat gebruikt werd door vele honderden Gehoornde metselbijen in het voorjaar. Ook heel wat 

andere bijen- en wespensoorten gebruikten dit als nestplaats.  

 

 
Figuur 36: In de zomer werd de bloemrijke vegetatie rond de gebouwen aan hoeve te Coux gemaaid. Deze was beter nog 

enkele weken blijven staan.  
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4.6.3 Voorgestelde maatregelen 
 

1. Een van de bijenhotels aan hoeve te Coux was van zeer slechte kwaliteit (werkpunt 1, Figuur 
34). Hier werd dan ook geen enkele nestelende bijen- of wespensoort aangetroffen. Een ander 
bijenhotel aan hoeve te Coux was dan weer uiterst geschikt (troef 2,  Figuur 35) en werd 
gebruikt als nestplaats door onder meer Gehoornde metselbij, Lathyrusbij,  
Luzernebehangersbij, Gouden kegelbij, Gewone tubebij, Tronkenbij en de wespen Bonte 
knotswesp en Trypoxylon figulus. Het eerste bijenhotel werd in samenwerking met een school 
gemaakt, terwijl het tweede bijenhotel gemaakt en geplaats werd door Natuur- en 
Landschapszorg vzw. Geschikte bijenhotels maken is een vak apart. De auteur verwijst dan ook 
graag naar volgende info: 
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.
pdf. Belangrijkste aandachtspunten zijn plaatsing (zonbeschenen, zuidgericht, beschut,…), 
gebruik van juiste materialen (droog, hard hout, harde stengels zonder scheuren,…) en 
voldoende variatie in gebruikte diameters (tussen 3 en 10 mm breed). Met het juiste 
materiaal en een grondige voorbereiding is het zeker ook mogelijk om een degelijk bijenhotel 
te maken met behulp van scholen.  
 

2. Voor het behoud van de gespecialiseerde bijensoorten Lichte wilgenzandbij, Vroege zandbij, 
Grijze zandbij, Roodbuikje, Grote zijdebij, Wormkruidbij en Tronkenbij (troef 1) is het van groot 
belang zowel voor voldoende nestgelegenheid te zorgen als voor voldoende voedselplanten.  

 
Voor de Wormkruidbij en de Tronkenbij gaat het over Boerenwormkruid en andere gele 
composieten zoals Gewoon biggenkruid, Jakobskruiskruid,… Een aangepast maaibeheer (zie 
hieronder bij maatregel 3), onder meer in de hoogstamboomgaard (werkpunt 2) moet 
hiervoor zorgen. De Wormkruidbij nestelt in zelf gegraven gangen in de grond, liefst in 
steilwanden. De Tronkenbij nestelt dan weer in holtes bovengronds en wordt gemakkelijk 
aangetrokken door middel van bijenhotels. Daarnaast werden ook enkele soorten gevonden 
die niet strikt gespecialiseerd zijn, maar toch een sterke voorkeur hebben voor Gewone 
rolklaver: Kleine harsbij en Zwartgespoorde houtmetselbij. Ook deze soorten zullen 
profiteren van een geschikt maaibeheer. De Kleine harsbij maakt vrijhangende nestjes uit hars 
en kleeft deze aan bomen of paaltjes. De Zwartgespoorde houtmetselbij nestelt dan weer 
exclusief in merghoudende stengels van bijvoorbeeld braam en wilde rozen. Ze knaagt zelf 
haar nestjes uit in deze stengels.  
 
Lichte wilgenzandbij, Vroege zandbij, Grijze zandbij, Roodbuikje en  Grote zijdebij 
verzamelen op hun beurt enkel stuifmeel van wilgen, voornamelijk Boswilg. In de bufferzone 
naast de E17 bevinden zich heel wat (Bos)wilgen. Deze dienen behouden te worden. Wanneer 
kappen of snoeien nodig is dient dit gefaseerd te worden. Daarbij worden elk jaar een aantal 
wilgen gekapt in een roulatiesysteem. Op deze manier blijft er steeds wilgenstuifmeel 
beschikbaar. Om de duurzaamheid van deze populaties te garanderen is het aanplanten van 
extra wilgen in de bufferzone naast de E17 te overwegen. Soorten als Grijze zandbij en 
Roodbuikje vliegen maximaal 260 tot 500 meter van hun nest tot de voedselbron (Gathmann 
& Tscharntke, 2002). Alle bovenstaande soorten maken hun nesten in zelf gegraven gangen in 
de grond, liefst op open plekjes op zandige bodem.  
 

3. Onder meer in de hoogstamboomgaard (Figuur 33) en langs de binnenkoer van hoeve te Coux 
(Figuur 36) werd een verkeerd maaibeheer toegepast (werkpunt 2). Hierdoor was het 
bloemenaanbod in de zomer op beide plaatsen vrij beperkt.  
 
In de boomgaard zou een hooilandbeheer waarbij tweemaal per jaar gemaaid en afgevoerd 
wordt, moeten ingesteld worden, voor zoverre dit nog niet het geval is. Tijdens het bezoek 

https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.pdf
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.pdf
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eind juni werden in een ongemaaide rand van de boomgaard onder meer bloeiende planten 
Sint-Janskruid en Duizendblad aangetroffen. Deze zomerbloeiende plantensoorten worden bij 
een maaibeurt begin of half juni verhinderd om tot bloei te komen. Nochtans is een eerste 
maaibeurt rond half juni geschikt voor de instandhouding van een bloemrijk grasland onder 
de boomgaard. Een tweede maaibeurt mag vanaf half september plaatsvinden. Om ervoor te 
zorgen dat er voldoende voedsel beschikbaar blijft voor wilde bijen en andere bloembezoekers 
mag een deel van het perceel (minstens 10-20%) niet gemaaid worden tijdens de eerste 
maaibeurt. Dit dient wel gemaaid te worden in september. Ook de bloemrijke vegetatie langs 
de binnenkoer van hoeve te Coux kan best gefaseerd gemaaid worden onder hetzelfde 
maairegime.  
 
De bufferzone naast de E17 bevat niet alleen veel bloeiende struiken (Boswilg, Sleedoorn, 
Sporkehout…), maar ook een bloemrijke ruige vegetatie (troef 3) met onder meer Wilde peen, 
Grote kaardenbol, Wilde marjolein, Grote kattenstaart, Sint-Janskruid, Boerenwormkruid,… 
Deze ruigte dient 1 maal per 2 à 3 jaar gemaaid te worden, met afvoer van het maaisel. Het 
ideale tijdstip hiervoor is eind september. Ook hier dient best gefaseerd gewerkt te worden 
door de hele zone in 3 delen op te delen en elk jaar één gedeelte te maaien. Zo zal er een 
gevarieerde vegetatie ontstaan en zijn tevens ook altijd overjaarse dode stengels aanwezig. 
Deze zijn belangrijke nestplaatsen voor heel wat soorten wilde bijen, onder meer uit de groep 
van de maskerbijen.  
 
Een tweede maaibeurt in het najaar (of een eerste als er slechts 1 maaibeurt voorgesteld 
wordt) zorgt ervoor dat de vegetatie kort de winter in kan. Dit laat de zaden van veel bloemen 
toe te kiemen, en creëert een open grasmat vroeg in het voorjaar voor nestelende wilde bijen. 
Belangrijk is dat eenmaal een goed maaitijdstip gevonden is, dit jaar na jaar volgehouden 
wordt om de planten- en bijbehorende bijengemeenschappen goed te laten ontwikkelen. 
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4.7 Kleiputten 
 

4.7.1 Evaluatie in functie van wilde bijen 
 
Troeven: 

1. Deze locatie herbergt heel wat bijensoorten die een gespecialiseerd bloembezoek kennen: 
Lichte wilgenzandbij, Grijze zandbij, Roodbuikje, Zuidelijke zijdebij, Gewone slobkousbij en 
Kauwende metselbij.  

2. Langs de oevers van de poel bevinden zich kleine steilwandjes met een geschikt microklimaat 
die als nestplaats worden gebruikt.  

3. Het grasland/ruigte wordt gefaseerd gemaaid, waardoor bijna het hele jaar door veel 
bloeiende planten beschikbaar zijn.  

4. Er zijn veel bloeiende wilgen en sleedoorns aanwezig.  
 

 
Figuur 37: Locatie troeven en werkpunten voor de Kleiputten. Kaart: Bing Maps 

 

4.7.2 Waargenomen wilde bijen 
 

Tabel 6: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de Kleiputten en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena bicolor Tweekleurige zandbij 1 

Andrena cineraria Asbij 3 

Andrena flavipes Grasbij 6 

Andrena fulva Vosje 2 



Wilde bijenplan Kortrijk 63 
 
 
 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena haemorrhoa Roodgatje 10 

Andrena mitis Lichte wilgenzandbij 2 

Andrena scotica Meidoornzandbij 1 

Andrena subopaca Witbaarddwergzandbij 2 

Andrena vaga Grijze zandbij 1 

Andrena ventralis Roodbuikje 2 

Anthophora plumipes Gewone sachembij 4 

Apis mellifera Honingbij 4 

Bombus campestris Gewone koekoekshommel 1 

Bombus hortorum Tuinhommel 1 

Bombus hypnorum Boomhommel 1 

Bombus lapidarius Steenhommel 8 

Bombus pascuorum Akkerhommel 14 

Bombus pratorum Weidehommel 1 

Bombus vestalis Grote koekoekshommel 1 

Coelioxys inermis Gewone kegelbij 1 

Colletes similis Zuidelijke zijdebij 1 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 1 

Heriades truncorum Tronkenbij 3 

Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij 1 

Hylaeus communis Gewone maskerbij 4 

Hylaeus gredleri Zompmaskerbij 1 

Hylaeus styriacus Stipmaskerbij 1 

Lasioglossum laticeps Breedkaakgroefbij 1 

Macropis europaea Gewone slobkousbij 2 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 3 

Megachile rotundata Luzernebehangersbij 1 

Megachile willughbiella Grote bladsnijder 2 

Nomada fabriciana Roodzwarte dubbeltand 2 

Nomada ferruginata Geelschouderwespbij 2 

Nomada flava Gewone wespbij 2 

Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij 2 

Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij 1 

Nomada goodeniana Smalbandwespbij 2 

Nomada panzeri Sierlijke wespbij 1 

Nomada ruficornis Gewone dubbeltand 2 

Osmia bicornis Rosse metselbij 1 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij 1 

Osmia leaiana Kauwende metselbij 1 

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij 2 
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Deze locatie werd 3 keer bezocht, namelijk op 10 april, 29 juni en 3 augustus 2018. Tijdens deze 
bezoeken werden in totaal 44 soorten (106 waarnemingen) waargenomen. Er werden zes 
zeldzaamheden teruggevonden. 
 
Van de Zwartgespoorde houtmetselbij werd een vrouwtje gevonden. Deze soort kent geen 
gespecialiseerd bloembezoek, maar heeft wel een sterke voorkeur voor rolklaver en andere 
vlinderbloemigen. De soort nestelt in merghoudende stengels van onder meer braam (Peeters et al., 
2012). De soort komt dus voor op de overgang tussen bloemrijke graslanden en ruigtes. In 2018 leek 
deze soort het heel goed te doen, met heel wat waarnemingen, ook in West-Vlaanderen 
(www.waarnemingen.be).  
 
Voor de bespreking van de zeldzame soorten Lichte wilgenzandbij, Zuidelijke zijdebij, Stipmaskerbij, 
Luzernebehangersbij en de Kauwende metselbij  wordt respectievelijk naar 4.1.2.2, 4.1.2.5, 4.1.2.8, 
4.1.2.9 en 4.1.2.10 verwezen.  
 
Doordat veel soorten wespbijen (en andere parasitaire bijensoorten) gevonden werden, kunnen we 
stellen dat er gezonde populaties van hun gastheersoorten aanwezig zijn.  
 
Bloembezoek 
 
In het voorjaar werden enkel foeragerende bijen aangetroffen op Hondsdraf en paardenbloem. Maar 
ook Sleedoorn is een belangrijke potentiële voedselplant die in het gebied rijk voorhanden is.  
 
In de zomer werden bijen dan weer foeragerend aangetroffen op volgende plantensoorten: 
Sporkehout, Witte klaver, Knoopkruid, Grote wederik, Wilde peen, Jakobskruiskruid, Veldlathyrus, 
Vogelwikke en braam. Het gaat hier om een combinatie van typische grasland- en ruigteplanten.  
 
Het belang van Sporkehout kan niet genoeg benadrukt worden. Deze plant bloeit verschillende 
maanden aan een stuk en biedt stuifmeel en nectar voor tientallen soorten bijen, wespen en andere 
insecten.  
 

 
Figuur 38: In het voorjaar vallen vooral de Sleedoornstruwelen in de randen van het gebied op. Deze zijn, samen met Boswilg, 

van groot belang als nectar- en stuifmeelbron voor de eerste soorten wilde bijen en zweefvliegen.  

 

http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 39: De steile, zonbeschenen oevers van de poel bieden nestplaatsen voor heel wat soorten wilde bijen in het voorjaar.  

 

 

 
Figuur 40: Het centrale graslanddeel van de Kleiputten wordt gefaseerd gemaaid waarbij grote uitgespaarde stukken met 

bloeiend Knoopkruid, distels, Grote kaardenbol,… zorgen voor het zomeraanbod aan nectar en stuifmeel.  
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Figuur 41: Het perceel naast het leslokaal aan de ingang van de Kleiputten is in de zomer een bloemrijke ruigte met onder meer 
Jakobskruiskruid, Wilde peen en Gewone berenklauw. Zo’n ruigte biedt niet alleen nectar en stuifmeel voor veel soorten wilde 

bijen, maar ook nestgelegenheid in de vorm van holle stengels.  

 

4.7.3 Voorgestelde maatregelen 
 

1. Voor het behoud van de gespecialiseerde bijensoorten Lichte wilgenzandbij, Grijze zandbij, 
Roodbuikje, Zuidelijke zijdebij, Gewone slobkousbij en Kauwende metselbij (troef 1) is het van 
groot belang zowel voor voldoende nestgelegenheid te zorgen als voor voldoende 
voedselplanten.  

 
Voor de Zuidelijke zijdebij gaat het over Boerenwormkruid en andere gele composieten zoals 
Gewoon biggenkruid, Jakobskruiskruid,… Een aangepast maaibeheer dat rekening houdt met 
zomerbloeiende planten (zie hieronder bij maatregel 2) moet het voorkomen van deze soorten 
hier garanderen. Daarnaast werd ook de Zwartgespoorde houtmetselbij aangetroffen. Dit is 
een soort die niet strikt gespecialiseerd is, maar toch een sterke voorkeur heeft voor Gewone 
rolklaver. Ook deze soort zal profiteren van een geschikt maaibeheer. De Zwartgespoorde 
houtmetselbij nestelt exclusief in merghoudende stengels van bijvoorbeeld braam en wilde 
rozen. Ze knaagt zelf haar nestjes uit in deze stengels. De Kauwende metselbij verzamalt enkel 
stuifmeel van Knoopkruid en distelachtigen. Ook deze soort profiteert van het maaibeheer 
dat in maatregel 2 besproken wordt. Ze nestelt in holtes in dood hout. Voldoende 
zonbeschenen dood hout laten overstaan is dus een belangrijke maatregel voor het behoud 
van deze soort. De Gewone slobkousbij tenslotte verzamelt enkel stuifmeel van Grote 
wederik. Deze plant is massaal terug te vinden in de randen van de poel. Bij het eventueel 
ruimen van de poel dient dan ook gefaseerd gewerkt te worden. Het tijdelijk verdwijnen van 
Grote wederik zou immers het lokaal uitsterven van de populatie Gewone slobkousbij tot 
gevolg hebben. Deze soort nestelt, heel oppervlakkig, in zelfgegraven gangen onder de grond.  
 
Op hun beurt verzamelen Lichte wilgenzandbij, Grijze zandbij en Roodbuikje dan weer enkel 
stuifmeel van wilgen, voornamelijk Boswilg. In de randen van het gebied bevinden zich heel 
wat (Bos)wilgen (troef 4). Deze dienen behouden te worden. Wanneer kappen of snoeien 
nodig is, dient dit gefaseerd te worden. Daarbij worden elk jaar een aantal andere wilgen 
gekapt. Op deze manier blijft er steeds wilgenstuifmeel beschikbaar. Soorten als Grijze zandbij 
en Roodbuikje vliegen maximaal 260 tot 500 meter van hun nest tot de voedselbron 
(Gathmann & Tscharntke, 2002). Alle bovenstaande soorten maken hun nesten in zelf 
gegraven gangen in de grond, liefst op open plekjes op zandige bodem. 
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2. Het centrale graslanddeel van de Kleiputten wordt gefaseerd gemaaid waarbij grote 
uitgespaarde stukken met bloeiend Knoopkruid, distels, Grote kaardenbol,… zorgen voor het 
zomeraanbod aan nectar en stuifmeel. Dit gefaseerde beheer moet zeker behouden blijven. 
De ideale maaidata hiervoor zijn, op basis van de aanwezige voor bijen belangrijke 
plantensoorten: 1 maaibeurt eind september om de 2 à 3 jaar voor de stukken met veel Grote 
kaardebol en 2 maaibeurten per jaar eind mei en eind september voor de andere delen. Op 
deze manier zal dit perceel verschillende maanden na elkaar voldoende bloei bieden. Door 
bepaalde zones niet elk jaar te maaien ontstaan ook overjaarse dode stengels, onder meer 
van Grote kaardenbol, die als belangrijke nestplaatsen voor wilde bijen fungeren.  
 
Het perceel naast het leslokaal aan de ingang van de Kleiputten wordt dan weer best elk jaar 
gemaaid. Het ideale tijdstip hiervoor is eind september. Ook hier kan gefaseerd gewerkt 
worden door een zone van 10-20% te laten staan en pas om de 3 jaar mee te maaien. Zo zal er 
een gevarieerde vegetatie ontstaan en zijn altijd overjaarse dode stengels van onder meer 
Wilde peen, Gewone berenklauw en Jakobskruiskruid aanwezig. Deze zijn belangrijke 
nestplaatsen voor heel wat soorten wilde bijen, waaronder de hier aangetroffen zeer zeldzame 
Stipmaskerbij en de minder zeldzame Zomp- en Gewone maskerbij.  
 
Tot slot dient, ter behoud van de belangrijke voedselplant Grote wederik (voor de 
gespecialiseerde Gewone slobkousbij), de rand van de poel niet voor eind oktober gemaaid 
te worden. Ook hier wordt best pas om de 2 à 3 jaar gemaaid.  
 
Cruciaal is ook dat alle maaisel steeds afgevoerd wordt. Zonder afvoer zal de vegetatie sterk 
verruigen wat meestal een verarming op vlak van bloemenrijkdom tot gevolg heeft.  
 

3. De oevers van de poel kunnen om de 3 à 5 jaar gefaseerd schuin afgeplagd worden. Hierdoor 
ontstaan niet alleen kiemplaatsen voor planten, maar kunnen ook geschikte nestplaatsen 
ontstaan. Belangrijk is dat dit zo hoog mogelijk gebeurt, zodat ook drogere zones vrijgemaakt 
worden van vegetatie. Figuur 39 toont zo’n voorbeeld waar verschillende nestelende 
bijensoorten aangetroffen werden.  
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4.8 De Warande 
 

4.8.1 Evaluatie in functie van wilde bijen 
 
Troeven: 

1. Deze locatie herbergt heel wat bijensoorten die een gespecialiseerd bloembezoek kennen: 
Paardenbloembij, Grijze zandbij, Roodbuikje, Kleine klokjesbij, Wormkruidbij, Tronkenbij, 
Lathyrusbij, Kauwende metselbij en Zwartbronzen houtmetselbij.  

2. De aanwezigheid van de volkstuintjes (inclusief bijenhotel) zorgt voor extra habitats voor wilde 
bijen. 

3. Er bevinden zich veel (schiet)wilgen in het gebied.  
4. De speeltuin van de Warande zorgt voor open zand, wat extra soorten aantrekt.  
5. Een groot deel van het gebied bestaat uit bloemrijke (ingezaaide) graslanden. 
6. De randen van de poelen van de speelzone zorgen voor extra nestgelegenheid.  

 

 
Figuur 42: Locatie troeven en werkpunten voor De Warande. Kaart: Bing Maps 
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4.8.2 Waargenomen wilde bijen 
 

Tabel 7: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de Warande en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena barbilabris Witbaardzandbij 1 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij 3 

Andrena flavipes Grasbij 12 

Andrena fulva Vosje 1 

Andrena haemorrhoa Roodgatje 1 

Andrena humilis Paardenbloembij 3 

Andrena tibialis Grijze rimpelrug 1 

Andrena vaga Grijze zandbij 1 

Andrena ventralis Roodbuikje 1 

Anthidiellum strigatum Kleine harsbij 1 

Anthidium manicatum Grote wolbij 1 

Apis mellifera Honingbij 9 

Bombus lapidarius Steenhommel 18 

Bombus pascuorum Akkerhommel 6 

Bombus pratorum Weidehommel 1 

Bombus terrestris Aardhommel 1 

Chelostoma campanularum Kleine klokjesbij 1 

Colletes daviesanus Wormkruidbij 1 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 1 

Heriades truncorum Tronkenbij 6 

Hylaeus communis Gewone maskerbij 3 

Hylaeus gredleri Zompmaskerbij 1 

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij 2 

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij 1 

Lasioglossum lucidulum Glanzende groefbij 1 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 1 

Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij 1 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 1 

Megachile ericetorum Lathyrusbij 1 

Megachile willughbiella Grote bladsnijder 1 

Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij 1 

Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij 1 

Nomada fucata Kortsprietwespbij 2 

Nomada ruficornis Gewone dubbeltand 2 

Nomada signata Signaalwespbij 1 

Osmia bicornis Rosse metselbij 2 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij 2 

Osmia leaiana Kauwende metselbij 1 

Osmia niveata Zwartbronzen houtmetselbij 2 

Sphecodes longulus Kleine spitstandbloedbij 3 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij 5 

Sphecodes puncticeps Grote spitstandbloedbij 3 

Stelis phaeoptera Zwarte tubebij 1 

 
Deze locatie werd 3 keer bezocht, namelijk op 17 april, 20 juni en 3 augustus 2018. Tijdens deze 
bezoeken werden in totaal 43 soorten (109 waarnemingen) waargenomen. Er werden zes 
zeldzaamheden teruggevonden.  
 
De Glanzende groefbij is een heel kleine, moeilijk herkenbare, groefbijensoort. Er werd op 3 augustus 
1 vrouwtje foeragerend op Wilde peen aangetroffen. Heel wat kleine groefbijen, maar ook maskerbijen 
bezoeken deze plant graag. De Glanzende groefbij nestelt vooral in zandige bodems, zoals bijvoorbeeld 
aan de speeltuin van de Warande. Ze wordt geparasiteerd door de Kleine spitstandbloedbij. Van deze 
soort werd een mannetje op dezelfde dag en dezelfde plek op Wilde peen gevonden. Van de sterk 
gelijkende Grote spitstandbloedbij werden zelfs 3 exemplaren gevonden in de Warande, foeragerend 
op zowel Wilde peen als Candese guldenroede. De laatste soort parasiteert op zijn beurt op enkele 
soorten groefbijen zoals de Biggenkruidgroefbij en de Kortsprietgroefbij. Deze groefbijen werden 
echter tijdens dit onderzoek niet waargenomen.  
 
De aanwezigheid van verschillende soorten koekoeksbijen (bloedbijen, wespbijen en tubebijen) op 
deze locatie geeft een indicatie dat de populaties van de gastheersoorten goed ontwikkeld zijn.  
 
Voor de bespreking van de zeldzame soorten Kauwende metselbij, Zwartbronzen houtmetselbij en 
Zwarte tubebij  wordt respectievelijk naar 4.1.2.10, 0 en 4.1.2.12 verwezen.  
 
Bloembezoek 
 
In het voorjaar werden foeragerende bijen vooral aangetroffen op paardenbloem, daarnaast werden 
ook enkele bijen waargenomen op wilg, Madeliefje, Witte dovenetel en Komkommerkruid.  
 
In de zomer werden bijen foeragerend aangetroffen op volgende plantensoorten: Duizendblad, 
Gewone rolklaver, Knoopkruid, Witte klaver, Slangenkruid en Komkommerkruid.  
 
In de nazomer werden bijen dan weer foeragerend aangetroffen op Wilde peen, Canadese 
guldenroede, Gewone rolklaver, Knoopkruid, Akkerdistel, Boerenwormkruid, Gewone berenklauw en 
Klein streepzaad.  
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Figuur 43: De droogvallende oevers van de poel in de Warande zorgden in de zomer, samen met andere kleine open plekjes, 

voor heel wat nestgelegenheid voor ondergronds nestelende bijensoorten.  

 

 
Figuur 44: Liggend of staand zonbeschenen dood hout biedt heel wat nestgelegenheden aan voor wilde bijen 
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Figuur 45: In het voorjaar was vooral paardenbloem van groot belang voor bloembezoekende bijen in de graslanden in de 

Warande. Deze graslanden zijn/lijken ingezaaid met een inheems bloemenmengsel.  

 

 
Figuur 46: In de zomer was vooral Knoopkruid duidelijk aanwezig in de graslanden van de Warande. Daarnaast werden ook 

kaasjeskruiden teruggevonden.  
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Figuur 47: In de nazomer kleuren de graslanden dan weer geel en wit door respectievelijk een dominantie van 

Boerenwormkruid en Wilde peen. Beide plantensoorten zijn van groot belang voor korttongige bijensoorten. 

 

 
Figuur 48: De volkstuintjes van samentuin De Groenter zorgen voor extra bloei. Op deze foto onder meer Komkommerkruid en 
Oost-Indische kers in de plantvakken. Ook bloeiende kolen, doorschietende Prei en Ui en boontjes en erwtjes zijn belangrijke 

voedselplanten voor wilde bijen en andere bloembezoekers.  

 

4.8.3 Voorgestelde maatregelen 
 

1. Voor het behoud van de gespecialiseerde bijensoorten Paardenbloembij, Grijze zandbij, 
Roodbuikje, Kleine klokjesbij, Wormkruidbij, Tronkenbij, Lathyrusbij, Kauwende metselbij en 
Zwartbronzen houtmetselbij (troef 1) is het van groot belang zowel voor voldoende 
nestgelegenheid te zorgen als voor voldoende voedselplanten.  

 
Voor de Paardenbloembij, Wormkruidbij en Tronkenbij gaat het over gele composieten 
(Paardenbloem, Boerenwormkruid, Gewoon biggenkruid, Jakobskruiskruid,…). Een aangepast 
maaibeheer dat rekening houdt met zomerbloeiende planten (zie hieronder bij maatregel 2) 
moet het voorkomen van deze soorten hier garanderen. De Paardenbloembij en de 
Wormkruidbij nestelen in zelf gegraven gangen in de grond. De Tronkenbij nestelt dan weer in 
holtes bovengronds en wordt gemakkelijk aangetrokken door middel van bijenhotels. 
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De Kauwende metselbij en de Zwartbronzen houtmetselbij verzamelen enkel stuifmeel van 
Knoopkruid en distelachtigen. Ook deze soorten profiteren van het maaibeheer dat in 
maatregel 2 besproken wordt. Beide nestelen in holtes in dood hout. Voldoende 
zonbeschenen dood hout laten overstaan is dus een belangrijke maatregel voor het behoud 
van deze soorten.  
 
De Kleine klokjesbij verzamelt, zoals de naam het zelf al zegt, enkel stuifmeel van klokjes. 
Tijdens de inventarisatie werden geen klokjes waargenomen, maar vermoedelijk komt 
Rapunzelklokje voor in het bloeiende grasland. Van deze soort werd 1 mannetje waargenomen 
op Slangenkruid in het zandige stuk van de speeltuin. Om deze soort (en de klokjesbijen) in 
stand te houden wordt verwezen naar het maaibeheer in maatregel 2. De Kleine klokjesbij 
nestelt in (oude kevervraat)gangen in dood hout.  
 
De Lathyrusbij nestelt ook in (oude kevervraat)gangen in dood hout, maar kent een 
gespecialiseerd bloembezoek op vlinderbloemigen. Daarbij worden vooral grootbloemige 
soorten verkozen zoals Reukerwt, Pronkboon, Brede lathyrus,… De soort kan echter ook 
waargenomen worden op bv Veldlathyrus. Het is een echte cultuurvolger die graag in 
(moes)tuinen foerageert.  
 
Op hun beurt verzamelen Grijze zandbij en Roodbuikje dan weer enkel stuifmeel van wilgen, 
voornamelijk Boswilg. In het gebied bevinden zich heel wat (Schiet)wilgen (troef 3). Deze 
dienen behouden te worden. Wanneer kappen, knotten of snoeien nodig is, dient dit 
gefaseerd te worden. Daarbij worden elk jaar een aantal andere wilgen geknot. Op deze 
manier blijft er steeds wilgenstuifmeel beschikbaar. Om de duurzaamheid van deze populaties 
te garanderen is het aanplanten van extra wilgen te overwegen. Soorten als Grijze zandbij en 
Roodbuikje vliegen maximaal 260 tot 500 meter van hun nest tot de voedselbron (Gathmann 
& Tscharntke, 2002). Beide soorten maken hun nesten in zelf gegraven gangen in de grond, 
liefst op open plekjes op zandige bodem. 
 

2. Het westelijke deel van de Warande bestaat uit een groot bloemrijk grasland (troef 5, Figuur 
45Figuur 46 Figuur 47). De infoborden maken duidelijk dat dit grasland (deels) is ingezaaid. 
Gezien de aanwezigheid van veel zomerbloeiende plantensoorten (Duizendblad, Knoopkruid, 
Boerenwormkruid,…) kan dit grasland best gefaseerd gemaaid worden. De ideale maaidata 
hiervoor zijn, op basis van de aanwezige voor bijen belangrijke plantensoorten: 1 maaibeurt 
eind september om de 2 à 3 jaar voor de stukken met veel Boerenwormkruid en 2 
maaibeurten per jaar eind mei en eind september voor de andere delen. De zone die pas om 
de 2 à 3 jaar gemaaid wordt dient minstens 30% van de totale oppervlakte in te nemen. Op 
deze manier zal dit grasland verschillende maanden na elkaar voldoende bloei bieden. Door 
bepaalde zones niet elk jaar te maaien ontstaan ook overjaarse dode stengels. Deze zijn 
belangrijke nestplaatsen voor heel wat soorten wilde bijen, waaronder de hier aangetroffen 
Zomp- , Tuin- en Gewone maskerbij.  
 
Cruciaal is dat alle maaisel steeds afgevoerd wordt. Zonder afvoer zal de vegetatie sterk 
verruigen wat meestal een verarming op vlak van bloemenrijkdom tot gevolg heeft.  
 

3. Bij een verdere ontwikkeling van het gebied zullen mogelijk nog meer struiken of bomen 
aangeplant worden (Figuur 49). Ten behoeve van (wilde) bijen zou het gunstig zijn mochten 
daar onder meer Spork, Eenstijlige of Tweestijlige meidoorn, Sleedoorn en diverse 
wilgensoorten voor gebruikt worden. Zie ook Bijlage 3: Bijenvriendelijke bomen, struiken en 
lianen voor bijkomende soorten bijenvriendelijke bomen en struiken.  
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Figuur 49: Oorspronkelijke planning van de inrichting van het gebied. (Bron: 

https://www2.kortrijk.be/warande/nieuws/bouwproject-warande)  

 
4. De oevers van de poelen in de speelzone kunnen om de 3 à 5 jaar gefaseerd schuin afgeplagd 

worden. Hierdoor ontstaan niet alleen kiemplaatsen voor (oever)planten, maar kunnen ook 
geschikte nestplaatsen ontstaan. Belangrijk is dat dit zo hoog mogelijk gebeurt, zodat ook 
drogere zones vrijgemaakt worden van vegetatie. Figuur 43 toont zo’n voorbeeld waar 
verschillende nestelende bijensoorten aangetroffen werden.  
 

5. De aanwezigheid van de volkstuintjes (inclusief bijenhotel) zorgt voor extra habitats voor 
wilde bijen. Deze volkstuintjes dienen dus zeker behouden te worden. Onder meer 
Komkommerkruid, Framboos, ribes, Oost-Indische kers, … bloeiden in deze tuintjes en trekken 
heel wat bijensoorten aan. Tuiniers dienen dan ook gewezen te worden op het belang van 
doorschietende groenten en bloeiende kruiden voor bijen en andere bloembezoekers. Een 
‘slordig’ moestuintje is zoveel interessanter voor de natuur dan een strak beheerd moestuintje 
waar nauwelijks bloeiende planten te vinden zijn.  
 
Het bijenhotelletje aan de volkstuintjes was van matige kwaliteit. Geschikte bijenhotels maken 
is een vak apart. De auteur verwijst dan ook graag naar volgende info: 
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.
pdf. Belangrijkste aandachtspunten zijn plaatsing (zonbeschenen, zuidgericht, beschut,…), 
gebruik van juiste materialen (droog, hard hout, harde stengels zonder scheuren,…) en 
voldoende variatie in gebruikte diameters (tussen 3 en 10 mm breed).  
 

6. De speeltuin van de Warande zorgt voor open zand, wat extra soorten aantrekt. In deze 
speeltuin werden onder meer Kleine spitstandbloedbij en Kortsprietwespbij aangetroffen. Dit 
zijn de respectievelijke parasitaire bijensoorten van een reeks kleinere groefbijen (Glanzende 
groefbij, Gewone franjegroefbij, Langkopsmaragdgroefbij en Ingesnoerde groefbij) en Grasbij. 

https://www2.kortrijk.be/warande/nieuws/bouwproject-warande
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.pdf
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.pdf


Wilde bijenplan Kortrijk 76 
 
 
 

Zowel de Glanzende groefbij als de Grasbij werden gevonden in het gebied. Open, zandige 
plekjes zijn dan ook van groot belang als nestplaats voor heel wat soorten groefbijen en 
zandbijen. Op de zandige stukjes in de speeltuin stonden ook enkele planten bloeiend 
Slangenkruid. Dit trok onder meer de Kleine klokjesbij aan (troef 1).  
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4.9 De Vlasakker 
 

4.9.1 Evaluatie in functie van wilde bijen 
 
Troeven: 

1. Deze locatie herbergt heel wat bijensoorten die een gespecialiseerd bloembezoek kennen: 
Donkere wilgenzandbij, Zwart-rosse zandbij, Lichte wilgenzandbij, Grijze zandbij, Roodbuikje, 
Wormkruidbij en Tronkenbij.  

2. De hele zone is een vrij bloemrijke ruigte.  
3. Er staan heel wat (Bos)wilgen in het terrein.  

 
Werkpunten: 

1. Op de nabijgelegen campus van de KULAK worden grote delen van de graslanden te vaak 
gemaaid.  
 

 
Figuur 50: Locatie troeven en werkpunten voor de Vlasakker. Kaart: Bing Maps 
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4.9.2 Waargenomen wilde bijen 
 

Tabel 8: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de Vlasakker en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena apicata Donkere wilgenzandbij 1 

Andrena clarkella Zwart-rosse zandbij 1 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij 2 

Andrena flavipes Grasbij 2 

Andrena fulva Vosje 3 

Andrena haemorrhoa Roodgatje 7 

Andrena mitis Lichte wilgenzandbij 2 

Andrena nitida Viltvlekzandbij 2 

Andrena scotica Meidoornzandbij 4 

Andrena vaga Grijze zandbij 3 

Andrena ventralis Roodbuikje 2 

Anthophora plumipes Gewone sachembij 3 

Apis mellifera Honingbij 13 

Bombus lapidarius Steenhommel 21 

Bombus pascuorum Akkerhommel 14 

Bombus pratorum Weidehommel 1 

Colletes daviesanus Wormkruidbij 1 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 1 

Heriades truncorum Tronkenbij 5 

Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij 2 

Hylaeus communis Gewone maskerbij 4 

Hylaeus dilatatus Brilmaskerbij 2 

Hylaeus gredleri Zompmaskerbij 2 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 1 

Nomada flava Gewone wespbij 3 

Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij 1 

Nomada fucata Kortsprietwespbij 1 

Nomada zonata Variabele wespbij 1 

Osmia bicornis Rosse metselbij 1 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij 5 

Sphecodes longulus Kleine spitstandbloedbij 2 

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij 1 

 
Deze locatie werd 3 keer bezocht, namelijk op 10 april, 29 juni en 3 augustus 2018. Tijdens deze 
bezoeken werden in totaal 32 soorten (114 waarnemingen) waargenomen. Er werden zes 
zeldzaamheden teruggevonden. 
 
De Donkere wilgenzandbij is, zoals de naam het zelf al zegt, een specialist in het verzamelen van 
stuifmeel van wilgen. Het is een moeilijk herkenbare soort die vaak in lage aantallen vliegt. Er zijn dus 
maar heel weinig bevestigde waarnemingen in Vlaanderen.  
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Tijdens het terreinbezoek eind juni werd een mannetje Brilmaskerbij gevangen. Deze soort legt nesten 
aan in holle plantenstengels en in kevergangen in hout, of worden zelf uitgeknaagd in stengels van 
bijvoet of braam (Peeters et al., 2012). Ook de Zompmaskerbij, waarvan eind juni een vrouwtje 
gevonden werd, maakt haar nesten in plantenstengels. Deze zeer kleine soort wordt vooral 
aangetroffen op schermbloemigen, zoals Wilde peen of Gewone berenklauw (Peeters et al., 2012). 
Beide soorten zijn dan ook afhankelijk van bloemrijke ruigtes. 
 
Van de Zwartgespoorde houtmetselbij werden een mannetje op Gewone rolklaver en een vrouwtje 
op Witte honingklaver gevonden in de bloemrijke ruigte. Deze soort kent geen gespecialiseerd 
bloembezoek, maar heeft wel een sterke voorkeur voor rolklaver en andere vlinderbloemigen. De 
soort nestelt in merghoudende stengels van onder meer braam (Peeters et al., 2012). De soort komt 
dus voor op de overgang tussen bloemrijke graslanden en ruigtes. In 2018 leek deze soort het heel 
goed te doen, met heel wat waarnemingen, ook in West-Vlaanderen (www.waarnemingen.be).  
 
De Kleine spitstandbloedbij is een parasitaire bij. Van deze soort werd twee mannetje begin augustus 
op zowel Wilde peen als op Candese guldenroede aangetroffen. Deze koekoeksbij parasiteert op 
enkele kleinere groefbijen, meer bepaald op de Glanzende groefbij, de Gewone franjegroefbij, de 
Langkopsmaragdgroefbij en de Ingesnoerde groefbij. Geen van deze soorten werd eerder 
waargenomen in het gebied, maar er moeten sowieso populaties van minstens 1 van bovenstaande 
soorten aanwezig zijn.  
 
Voor de bespreking van de zeldzame Lichte wilgenzandbij wordt naar 4.1.2.2 verwezen.  
 
Bloembezoek 
 
In het voorjaar werden foeragerende bijen vooral aangetroffen op Boswilg. Daarnaast werden ook 
waarnemingen verricht op Sleedoorn, Hondsdraf, paardenbloem en Klein hoefblad.  
 
In de zomer werden bijen foeragerend aangetroffen op volgende plantensoorten: Witte klaver, Witte 
honingklaver, Jakobskruiskruid, Wilde peen, Vogelwikke, braam, Gewone rolklaver en Sint-Janskruid.  
 
In de nazomer werden bijen dan weer foeragerend aangetroffen op Wilde peen, Heelblaadjes, 
Canadese guldenroede en Akkerdistel.  
 

 
Figuur 51: In het voorjaar zijn op de Vlasakker bloeiende Sleedoorn (vooraan in het midden) en Boswilg (vooraan links en rechts 

achteraan) van zeer groot belang als nectar- en stuifmeelbron voor wilde bijen.  

 

http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 52: In de zomer tooit de Vlasakker vooral geel en wit door Boerenwormkruid en Canadese guldenroede enerzijds en 
Wilde peen anderzijds. Deze bloemrijke ruigte biedt nectar en stuifmeel voor veel bijensoorten en ook nestgelegenheid in de 

vorm van holle stengels.  

 

4.9.3 Voorgestelde maatregelen 
 

1. Voor het behoud van de gespecialiseerde bijensoorten Donkere wilgenzandbij, Zwart-rosse 
zandbij, Lichte wilgenzandbij, Grijze zandbij, Roodbuikje, Wormkruidbij en Tronkenbij (troef 1) 
is het van groot belang zowel voor voldoende nestgelegenheid te zorgen als voor voldoende 
voedselplanten.  

 
Voor de Wormkruidbij en Tronkenbij gaat het over gele composieten (Boerenwormkruid, 
Gewoon biggenkruid, Jakobskruiskruid,…). Een aangepast maaibeheer dat rekening houdt met 
zomerbloeiende planten (zie hieronder bij maatregel 2) moet het voorkomen van deze soorten 
hier garanderen. De Wormkruidbij nestelt in zelf gegraven gangen in de grond, liefst in 
steilwanden. De Tronkenbij nestelt dan weer in holtes bovengronds en wordt gemakkelijk 
aangetrokken door middel van bijenhotels. 
 
Op hun beurt verzamelen Donkere wilgenzandbij, Zwart-rosse zandbij, Lichte wilgenzandbij, 
Grijze zandbij en Roodbuikje dan weer enkel stuifmeel van wilgen, voornamelijk Boswilg. In 
het gebied bevinden zich heel wat (Bos)wilgen (troef 3). Deze dienen behouden te worden. 
Wanneer kappen, knotten of snoeien nodig is, dient dit gefaseerd te worden. Daarbij worden 
elk jaar een aantal andere wilgen geknot. Op deze manier blijft er steeds wilgenstuifmeel 
beschikbaar. Om de duurzaamheid van deze populaties te garanderen, is het aanplanten van 
extra wilgen te overwegen. Soorten als Grijze zandbij en Roodbuikje vliegen maximaal 260 tot 
500 meter van hun nest tot de voedselbron (Gathmann & Tscharntke, 2002). Alle 
bovenstaande soorten maken hun nesten in zelf gegraven gangen in de grond, liefst op open 
plekjes op zandige bodem. 
 

2. De Vlasakker bevat niet alleen bloeiende struiken (troef 3)(vooral Boswilg, maar ook 
Sleedoorn…), maar ook een bloemrijke ruige vegetatie (troef 2) met onder meer Wilde peen 
en Boerenwormkruid,… Deze ruigte dient 1 maal per 2 à 3 jaar gemaaid te worden, met afvoer 
van het maaisel. Het ideale tijdstip hiervoor is eind september. Ook hier dient best gefaseerd 
gewerkt te worden door de hele zone in 3 delen op te delen en elk jaar één gedeelte maaien. 
Zo zal er een gevarieerde vegetatie ontstaan en zijn tevens ook altijd overjaarse dode stengels 
aanwezig. Deze zijn belangrijke nestplaatsen voor heel wat soorten wilde bijen, onder meer 
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uit de groep van de maskerbijen. Eventueel kunnen de zones net naast het wandelpaadje 2 
maal per jaar gemaaid worden, met als streefdata 15 juni en 15 september.  
 
Een maaibeurt in het najaar zorgt ervoor dat de vegetatie kort de winter in kan. Dit laat de 
zaden van veel bloemen toe te kiemen en creëert een open grasmat vroeg in het voorjaar voor 
nestelende wilde bijen. Belangrijk is dat eenmaal een goed maaitijdstip gevonden is, dit jaar 
na jaar volgehouden wordt om de planten- en bijbehorende bijengemeenschappen goed te 
laten ontwikkelen. 
 

3. Tijdens een van de zomerbezoeken aan de Vlasakker werd ook een bezoek gebracht aan de de 
nabijgelegen campus van de KULAK. Hier werd vastgesteld dat grote delen van de graslanden 
te vaak gemaaid worden (werkpunt 1). Hierdoor komen hier enkel gazonplanten als 
Paardenbloem en Madeliefje voor. En zelfs deze planten hebben moeite om tot bloei te 
komen. Door enkele maaibeurten per jaar over te slaan kunnen deze gazons, of tenminste een 
deel ervan, tot een bloemrijk gazon omgevormd te worden zonder het ‘nette’ karakter te 
verliezen. Naast bovenstaande plantensoorten bestaan immers nog heel wat andere typische 
gazonplanten zoals Witte klaver, Gewone ereprijs, Gewoon biggenkruid, Draadereprijs, 
Muizenoor, Kruipend zenegroen, Gewone brunel, Pinksterbloem, Kruipende boterbloem, … Al 
deze planten verdragen goed veelvuldig maaien. Door iets minder frequent te maaien, vooral 
in het voorjaar, kunnen deze plantensoorten zich vestigen en tot bloei komen. Welke soorten 
zich zullen ontwikkelen hangt af van de voedselrijkdom, de hoeveelheid schaduw en de 
bodemsamenstelling en –vochtgehalte. Zo is Muizenoor een typische plant van kort gemaaide 
zonnige graslanden op droge zandgrond terwijl Pinksterbloem eerder voorkomt in graslanden 
op vochtigere leembodems. Daarnaast zou een eventuele bemesting en gebruik van 
pesticiden/herbiciden moeten afgebouwd worden. Beide maatregelen zorgen immers voor 
een zeer bloemarme situatie.  
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4.10 Kerkhof Sint-Jan 
 

4.10.1 Evaluatie in functie van wilde bijen 
 
Troeven: 

1. Deze locatie herbergt heel wat bijensoorten die een gespecialiseerd bloembezoek kennen: 
Wormkruidbij, Tronkenbij, Resedamaskerbij, Lathyrusbij en Klaverdikpoot.  

2. Er bevinden zich al enkele bloemborders op het kerkhof.  
3. De ongebruikte delen van het kerkhof worden als hooiland beheerd, wat tot bloemrijke 

situaties leidt.  
 
Werkpunten: 

1. Er zijn heel wat potenties om de paden op het kerkhof bloemrijker te maken.  
 

 
Figuur 53: Locatie troeven en werkpunten voor het kerkhof Sint-Jan. Kaart: Bing Maps 

 

4.10.2 Waargenomen wilde bijen 
 

Tabel 9: Lijst van bijensoorten aangetroffen in kerkhof Sint-Jan en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij 1 

Andrena flavipes Grasbij 4 

Anthidium manicatum Grote wolbij 1 

Anthophora furcata Andoornbij 1 

Anthophora quadrimaculata Kattenkruidbij 2 

Apis mellifera Honingbij 2 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Bombus lapidarius Steenhommel 3 

Bombus pascuorum Akkerhommel 5 

Bombus terrestris Aardhommel 3 

Colletes daviesanus Wormkruidbij 2 

Heriades truncorum Tronkenbij 2 

Hylaeus dilatatus Brilmaskerbij 1 

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij 1 

Hylaeus signatus Resedamaskerbij 1 

Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij 1 

Megachile ericetorum Lathyrusbij 1 

Megachile rotundata Luzernebehangersbij 1 

Megachile willughbiella Grote bladsnijder 1 

Melitta leporina Klaverdikpoot 1 

Nomada fucata Kortsprietwespbij 1 

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij 1 

 
Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 20 juni 2018. Tijdens dit bezoek werden in totaal 21 
soorten (36 waarnemingen) waargenomen. Er werden drie zeldzame soorten teruggevonden. 
 
Tijdens het terreinbezoek in juni werd een vrouwtje Brilmaskerbij aangetroffen. Deze soort legt nesten 
aan in holle plantenstengels en kevergangen in hout, of worden zelf uitgeknaagd in stengels van Bijvoet 
of braam (Peeters et al., 2012). Deze soort is dan ook afhankelijk van bloemrijke ruigtes. 
 
De Klaverdikpoot is een bijensoort die enkel stuifmeel verzamelt van vlinderbloemigen. Ze wordt vaak 
op Witte klaver en Witte honingklaver gevonden. De soort profiteert van een gazonbeheer waarbij de 
grasmat niet te kort gemaaid wordt. Van deze soort werd een mannetje gevonden op het kerkhof.  
 
Voor de bespreking van de zeldzame Luzernebehangersbij wordt naar 4.1.2.9 verwezen.  
 
Bloembezoek 
 
Tijdens het terreinbezoek werden foeragerende bijen aangetroffen op: lavendel, Ezelsoor, Gewone 
rolklaver, Witte klaver, Knoopkruid, Gewoon biggenkruid en Vogelwikke.  
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Figuur 54: De gemaaide paden tussen de graven op kerkhof Sint-Jan zijn op sommige plaatsen heel bloemrijk met onder meer 

veel Kleine klaver. Dit geeft potenties voor andere paden op dit kerkhof en de andere kerkhoven. 

 
 

 
Figuur 55: In een van de bloemborders staat een perk Ezelsoor. Deze plant is van groot belang voor de Grote wolbij die er 

zowel nestmateriaal (plantenharen) als nectar en stuifmeel op verzamelt.  
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Figuur 56: Op de ongebruikte percelen op het kerkhof wordt een hooilandbeheer gevoerd dat leidt tot een bloemrijke situatie 

met onder meer Vogelwikke.  

 

4.10.3 Voorgestelde maatregelen 
 

1. Er zijn heel wat potenties om de paden op het kerkhof bloemrijker te maken (werkpunt 2). Zo 
kan een kleine aanpassing aan het aantal maaibeurten (slechts om de 3 weken) al snel zorgen 
voor een interessante gazonvegetatie met Kleine klaver, Hopklaver, Witte klaver, Gewone 
brunel, Gewone ereprijs… zonder het nette karakter te verliezen.  
 

2. Tijdens het zomerbezoek aan het kerkhof Sint-Jan werden enkele bijensoorten in een van de 
bloemborders (troef 2) aangetroffen. Ezelsoor is onder meer van groot belang voor de Grote 
wolbij die er zowel nestmateriaal (plantenharen) als nectar en stuifmeel op verzamelt. In deze 
en andere bloemborders kunnen extra plantensoorten aangeplant worden die een andere 
bloeiperiode dan Ezelsoor hebben of die tot een andere plantenfamilie behoren. Op deze 
manier zullen meer bijen aangetrokken worden. In Bijlage 2: Bijenvriendelijke 
bloemborderplanten  wordt een uitgebreide lijst van geschikte bijenvriendelijke 
bloemborderplanten voorgesteld. Uiteraard is het belangrijk om in de bloemborder(s) een 
jaarlijkse onderhoudsbeurt te houden.  
 

3. Voor het behoud van de gespecialiseerde bijensoorten Wormkruidbij, Tronkenbij, 
Resedamaskerbij, Lathyrusbij en Klaverdikpoot (troef 1) is het van groot belang zowel voor 
voldoende nestgelegenheid te zorgen als voor voldoende voedselplanten.  
 
Voor de Wormkruidbij en Tronkenbij gaat het over zomerbloeiende gele composieten 
(Boerenwormkruid, Gewoon biggenkruid, Jakobskruiskruid,…). Een aangepast maaibeheer 
dat rekening houdt met zomerbloeiende planten (zie hieronder bij maatregel 4) moet het 
voorkomen van deze soorten hier garanderen. De Wormkruidbij nestelt in zelf gegraven 
gangen in de grond, liefst in steilwanden. De Tronkenbij nestelt dan weer in holtes 
bovengronds en wordt gemakkelijk aangetrokken door middel van bijenhotels.  
 
De Resedamaskerbij verzamelt, zoals de naam al doet vermoeden, enkel stuifmeel van Wilde 
reseda of Wouw. Tijdens de inventarisatie werden geen planten uit de resedafamilie 
waargenomen, maar vermoedelijk komen deze voor langs de spoorwegbermen die vlakbij het 
kerkhof liggen. Ook op het kerkhof zelf kan voor deze soort iets gedaan worden. Wilde reseda 
is immers een plant die perfect in bloemborders gebruikt kan worden (zie ook maatregel 2). 
Deze soort nestelt in (oude kevervraat)gangen in dood hout.  
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De Lathyrusbij nestelt ook in (oude kevervraat)gangen in dood hout, maar kent een 
gespecialiseerd bloembezoek op vlinderbloemigen. Daarbij worden vooral grootbloemige 
soorten verkozen zoals Reukerwt, Pronkboon, Brede lathyrus,… De soort kan echter ook 
waargenomen worden op bv Veldlathyrus. Tot slot is ook de Klaverdikpoot een bijensoort die 
enkel stuifmeel verzamelt van vlinderbloemigen. Ze wordt vaak op Witte klaver, Witte 
honingklaver of andere vlinderbloemigen gevonden. De soort profiteert van een gazonbeheer 
waarbij de grasmat niet te kort gemaaid wordt, maar komt ook voor in bloemrijke ruigtes met 
veel vlinderbloemigen. Ze nestelt in zelf gegraven gangen in de grond.  

 
4. De ongebruikte delen van het kerkhof worden als hooiland beheerd wat tot bloemrijke 

situaties leidt (troef 3, Figuur 56) . De ideale maaidata voor dit type grasland zijn, op basis van 
de aanwezige voor bijen belangrijke plantensoorten: 2 maaibeurten per jaar eind mei en eind 
september  
 
Cruciaal is dat alle maaisel steeds afgevoerd wordt. Zonder afvoer zal de vegetatie sterk 
verruigen wat meestal een verarming op vlak van bloemenrijkdom tot gevolg heeft.  
 

5. Tot slot kan ook de zone met de zerken zelf bloemrijker worden door nabestaanden aan te 
sporen om bloemplanten te plaatsen. Heel wat plantensoorten uit de lijst in Bijlage 2: 
Bijenvriendelijke bloemborderplanten zijn ook voor deze doelstelling geschikt.  
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4.11 De Venning 
 

4.11.1 Evaluatie in functie van wilde bijen 
 
Troeven: 

1. De aanwezigheid van de volkstuintjes zorgt voor extra habitats voor wilde bijen. 
2. Er is een hooilandbeheer aanwezig in een van de graslandjes. 

 
Werkpunten: 

1. De bloemborders in de vlindertuin zijn al lange tijd niet meer beheerd, waardoor ze sterk 
verruigd zijn.  

 

 
Figuur 57: Locatie troeven en werkpunten voor de Venning. Kaart: Bing Maps 
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4.11.2 Waargenomen wilde bijen 
 

Tabel 10: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de Venning en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Bombus lapidarius Steenhommel 3 

Bombus pascuorum Akkerhommel 2 

Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel 1 

Bombus terrestris Aardhommel 1 

 
Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 21 juni 2018. Tijdens dit bezoek werden in totaal 4 
soorten (7 waarnemingen) waargenomen.  
 
In 2016 bezocht de auteur de Venning reeds in het kader van een bijenexcursie. Toen werden enkele 
extra soorten aangetroffen: Gewone sachembij, Honingbij, Boomhommel, Weidehommel en Rosse 
metselbij. Via www.waarnemingen.be werden nog enkele extra soorten gemeld via andere 
waarnemers: Blauwzwarte houtbij, Grasbij, Roodgatje, Fluitenkruidbij, Grote wolbij en 
Tuinbladsnijder.  
 
Dit brengt de totale soortenlijst voor het gebied op 15.  
 
Bloembezoek 
 
Tijdens het terreinbezoek werden foeragerende bijen aangetroffen op Bont kroonkruid, Hartgespan, 
Knoopkruid en Kale jonker.  
 

 
Figuur 58: In de Venning bevinden zich enkele hooilandjes. Deze zijn echter niet erg bloemrijk en dus momenteel van weinig 

belang voor wilde bijen.  

 

http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 59: De bloemborders in de vlindertuin zijn al lange tijd niet meer beheerd, waardoor ze sterk verruigd zijn. Toch komen 
hier nog veel interessante bijenplanten en bijen voor. Met een minimale inspanning kunnen deze borders terug in ere hersteld 

worden. 

 

4.11.3 Voorgestelde maatregelen 
 

1. De aanwezigheid van de volkstuintjes aan de Venning (troef 1) zorgt voor extra habitats voor 
wilde bijen. Deze volkstuintjes dienen dus zeker behouden te worden. Tuiniers dienen ook 
gewezen te worden op het belang van doorschietende groenten en bloeiende kruiden voor 
bijen en andere bloembezoekers. Een ‘slordig’ moestuintje is zoveel interessanter voor de 
natuur dan een strak beheerd moestuintje waar nauwelijks bloeiende planten te vinden zijn. 
 

2. In een van de graslandjes is een hooilandbeheer aanwezig (troef 2, Figuur 58). Dit is echter 
weinig bloemrijk en hierdoor niet echt interessant voor wilde bijen. In het algemeen zijn de 
ideale maaidata om graslanden te verschralen en bloemrijker te maken: 2 maaibeurten per 
jaar op eind mei en eind september.  
 
Cruciaal is dat alle maaisel steeds afgevoerd wordt. Zonder afvoer zal de vegetatie sterk 
verruigen wat meestal een verarming op vlak van bloemenrijkdom tot gevolg heeft. In de 
Venning gebeurt dat door middel van hooioppers. Deze zorgen ook voor schuilmogelijkheden 
voor muizen, amfibieen en andere kleine gewervelden, naast een groot scala aan 
ongewervelden. Deze methodiek valt dan ook te behouden, al is het maar vanuit educatief 
oogpunt.  
 

3. De vlindertuin wordt de laatste jaren minder goed beheerd waardoor de bloemborders sterk 
overwoekerd raakten (werkpunt 1, Figuur 59). Nochtans zijn hier nog relicten van interessante 
plantensoorten voor wilde bijen en dagvlinders terug te vinden. Zo werd onder meer 
bloembezoek vastgesteld op Hartgespan en Bont kroonkruid. Door de bloemborders opnieuw 
in ere te herstellen en hier een scala aan geschikte vlinder- en bijenplanten aan te leggen kan 
deze tuin opnieuw een belangrijke educatieve waarde krijgen én tegelijkertijd een habitat voor 
wilde bijen en dagvlinders vormen. 
 
Voorbeelden van planten die er nog teruggevonden werden of die er zouden kunnen 
aangeplant worden, zijn: Grote kattenstaart, Wilde reseda, Kogeldistel, Koninginnekruid, 
Hartgespan, Bosandoorn, Sint-janskruid, verschillende soorten teunisbloemen (vooral voor 
nachtvlinders) Knoopkruid, Lavendel, Wilde peen, Stijf ijzerhard, Koningskaars, Beemdkroon, 
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Bont kroonkruid, Gewone smeerwortel, Penningkruid, kaasjeskruiden, Salie, Bieslook, 
Vlinderstruik,…  
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4.12 Stadsgroen Ghellinck 
 

4.12.1 Evaluatie in functie van wilde bijen 
 
Troeven: 

1. Een groot deel van het gebied bestaat uit bloemrijke (ingezaaide) graslanden. 
2. De aanwezigheid van de volkstuintjes zorgt voor extra habitats voor wilde bijen. 

 

 
Figuur 60: Locatie troeven en werkpunten voor het Stadsgroen Ghellinck. Kaart: Bing Maps 

 
 

4.12.2 Waargenomen wilde bijen 
 

Tabel 11: Lijst van bijensoorten aangetroffen in Stadsgroen Ghellinck en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) 
zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena flavipes Grasbij 2 

Apis mellifera Honingbij 1 

Bombus hypnorum Boomhommel 1 

Bombus lapidarius Steenhommel 3 

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij 1 

 
Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 21 juni 2018. Tijdens deze bezoeken werden in totaal 5 
soorten (8 waarnemingen) waargenomen. Er werden geen zeldzaamheden aangetroffen.  
 
Bloembezoek 
 
Tijdens het terreinbezoek werden foeragerende bijen aangetroffen op: Akkerwinde, Akkerdistel, 
Knoopkruid, Komkommerkruid en Zevenblad.  
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Figuur 61: In een groot deel van het Stadsgroen Ghellinck is een bloemenmengsel ingezaaid. Dit bloemenmengsel werd 

aangeschaft en ingezaaid met ondersteuning van de provincie West-Vlaanderen en het Stadslandschap Leie en Schelde.  

 

 
Figuur 62: Het ingezaaide bloemenmengsel bevatte onder meer Knoopkruid, Duizendblad, … 

 

 
Figuur 63: Een gedeelte van Stadsgroen Ghellinck werd ingericht tot samentuin. Dit soort samentuinen zorgt voor een betere 
buurtcohesie, maar ook voor heel wat extra voedselplanten voor wilde bijen. Opschietende groenten als Broccoli, Venkel en 
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Prei zorgen niet alleen voor veel nectar en stuifmeel, de laatste groente trekt zelfs een heel specifieke bijensoort, namelijk de 
Lookmaskerbij aan.   

 

4.12.3 Voorgestelde maatregelen 
 

1. Een groot gedeelte van Stadsgroen Ghellinck bestaat uit een groot bloemrijk grasland (troef 
1, Figuur 45 enFiguur 62). De infoborden maken duidelijk dat dit grasland is ingezaaid met een 
bloemenmengsel. Gezien de aanwezigheid van veel zomerbloeiende plantensoorten 
(Duizendblad, Knoopkruid, ,…) kan dit grasland best gefaseerd gemaaid worden. De ideale 
maaidata hiervoor zijn, op basis van de aanwezige voor bijen belangrijke plantensoorten: 2 
maaibeurten per jaar, eind mei en eind september. Minstens 30% van de totale oppervlakte 
dient ongemaaid te blijven in de eerste maaibeurt en pas vanaf half juli gemaaid te worden. 
Deze zone mag tevens eind september mee gemaaid worden. Op deze manier zal dit grasland 
verschillende maanden na elkaar voldoende bloei bieden.  
 
Cruciaal is dat alle maaisel steeds afgevoerd wordt. Zonder afvoer zal de vegetatie sterk 
verruigen wat meestal een verarming op vlak van bloemenrijkdom tot gevolg heeft.  
 
 

2. De aanwezigheid van de volkstuintjes (troef 2) zorgt voor extra habitats voor wilde bijen. Deze 
volkstuintjes dienen dus zeker behouden te worden. Onder meer bloeiende Komkommerkruid 
en Venkel trokken heel wat bijensoorten aan. Tuiniers dienen dan ook gewezen te worden op 
het belang van doorschietende groenten en bloeiende kruiden voor bijen en andere 
bloembezoekers. Een ‘slordig’ moestuintje is zoveel interessanter voor de natuur dan een strak 
beheerd moestuintje waar nauwelijks bloeiende planten te vinden zijn.  
 

3. Eventueel kunnen (extra) bijenhotels geplaatst worden. Geschikte bijenhotels maken is een 
vak apart. De auteur verwijst dan ook graag naar volgende info: 
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.
pdf. Belangrijkste aandachtspunten zijn plaatsing (zonbeschenen, zuidgericht, beschut,…), 
gebruik van juiste materialen (droog, hard hout, harde stengels zonder scheuren,…) en 
voldoende variatie in gebruikte diameters (tussen 3 en 10 mm breed). Met het juiste 
materiaal en een grondige voorbereiding is het zeker ook mogelijk om een degelijk bijenhotel 
te maken met behulp van scholen of jeugdbewegingen.  
 
 

  

https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.pdf
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.pdf
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4.13 Neerbeekvallei 
 

4.13.1 Evaluatie in functie van wilde bijen 
 
Troeven: 

1. Langsheen de Neerbeek komt een zeer bloemrijke ruige berm voor.  
2. Er bevindt zich een bijenhotelletje met een groendak in de Neerbeekvallei 
3. Er zijn veel wilgen aanwezig in het gebied.  

 

 
Figuur 64: Locatie troeven en werkpunten voor de Neerbeekvallei. Kaart: Bing Maps 

 

4.13.2 Waargenomen wilde bijen 
 

Tabel 12: Lijst van bijensoorten aangetroffen in Neerbeekvallei en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena flavipes Grasbij 2 

Anthidium manicatum Grote wolbij 3 

Anthophora quadrimaculata Kattenkruidbij 1 

Apis mellifera Honingbij 1 

Bombus lapidarius Steenhommel 4 

Bombus pascuorum Akkerhommel 2 

Bombus pratorum Weidehommel 1 

Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel 1 

Bombus terrestris Aardhommel 1 

Heriades truncorum Tronkenbij 5 

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij 1 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 1 

Megachile ericetorum Lathyrusbij 1 

Megachile rotundata Luzernebehangersbij 1 

Nomada fucata Kortsprietwespbij 1 

Stelis breviuscula Gewone tubebij 1 

 
Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 21 juni 2018. Tijdens dit bezoek werden in totaal 16 
soorten (27 waarnemingen) waargenomen. Er werd één zeldzame soort teruggevonden. 
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Via www.waarnemingen.be werd nog een extra soort gemeld, namelijk het Vosje.  
 
Voor de bespreking van de zeldzame Luzernebehangersbij wordt naar 4.1.2.9 verwezen.  
 
Bloembezoek 
 
Tijdens het terreinbezoek werden foeragerende bijen aangetroffen op: braam, Wit vetkruid (op het 
bijenhotelletje), Moerasandoorn en Witte honingklaver. Daarnaast werden enkele bijen aangetroffen 
op lavendel in een voortuintje in de Kerkvoetweg te Bissegem.  

 

 
Figuur 65: Bloemrijke, ruige, berm langs de Neerbeek met onder meer bloeiende Moerasandoorn en Puntwederik. Deze soorten 

bieden respectievelijke voedsel voor de gespecialiseerde bijensoorten Andoornbij en Bruine slobkousbij.  

 

 
Figuur 66: Bijenhotel in de Neerbeekvallei dat gemaakt werd door Jozef Verplaetse, een vrijwilliger actief bij ‘de neerbeekvallei’. 

Dit bijenhotel was vrij succesvol met onder meer Tronkenbij en Luzernebehangersbij als bewoners.  

 

 

http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 67: Detail van het dak van het bijenhotel. Door gebruik te maken van vetplanten (Sedum) worden hier nestgelegenheid 

en voedsel dicht bij elkaar voorzien. 

 

 
Figuur 68: De Neerbeekvallei heeft vrij veel dichte hagen en houtkanten waarin veel Sleedoorn staat. Deze zorgt in het vroege 

voorjaar, samen met de aanwezige wilgen, voor de noodzakelijke nectar en stuifmeel voor de vroegste wilde bijen, zweefvliegen 
en andere insecten.  

 

4.13.3 Voorgestelde maatregelen 
 

1. Langsheen de Neerbeek bevindt zich een zeer bloemrijke, ruige berm met onder braam, 
Moerasandoorn en Puntwederik. De laatste is het resultaat van aanplanting of de plant is 
ontsnapt uit nabije tuinen. Dit soort bloemrijke ruigtes is van groot belang voor wilde bijen. 
Dit type vegetatie gedijt het best onder een maairegime met als maaidatum eind oktober. Ook 
hier dient best gefaseerd gewerkt te worden door de hele zone in 3 delen op te delen en elk 



Wilde bijenplan Kortrijk 97 
 
 
 

jaar één gedeelte maaien. Zo zal er een gevarieerde vegetatie ontstaan en zijn tevens ook 
altijd overjaarse dode stengels aanwezig. Deze zijn belangrijke nestplaatsen voor heel wat 
soorten wilde bijen, onder meer uit de groep van de maskerbijen. 
 
Cruciaal is ook dat alle maaisel steeds afgevoerd wordt. Zonder afvoer zal de vegetatie sterk 
verruigen wat meestal een verarming op vlak van bloemenrijkdom tot gevolg heeft.  

 
2. Er bevindt zich een bijenhotelletje met een groendak in de Neerbeekvallei (troef 2, Figuur 67). 

Hierdoor wordt zowel voedsel als nestgelegenheid aangeboden. Extra bijenhotels zouden 
kunnen gemaakt worden volgens hetzelfde principe. Geschikte bijenhotels maken is een vak 
apart. De auteur verwijst dan ook graag naar volgende info: 
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.
pdf. Belangrijkste aandachtspunten zijn plaatsing (zonbeschenen, zuidgericht, beschut,…), 
gebruik van juiste materialen (droog, hard hout, harde stengels zonder scheuren,…) en 
voldoende variatie in gebruikte diameters (tussen 3 en 10 mm breed).  
 
 

3. In het gebied bevinden zich heel wat (Schiet)wilgen (troef 3). Deze dienen behouden te 
worden. Wanneer kappen, knotten of snoeien nodig is dient dit gefaseerd te worden. Daarbij 
worden elk jaar een aantal andere wilgen geknot. Op deze manier blijft er steeds 
wilgenstuifmeel beschikbaar. Soorten als Grijze zandbij en Roodbuikje vliegen maximaal 260 
tot 500 meter van hun nest tot de voedselbron (Gathmann & Tscharntke, 2002). Beide soorten 
maken hun nesten in zelf gegraven gangen in de grond, liefst op open plekjes op zandige 
bodem. 

 
 
  

https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.pdf
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.pdf
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4.14 Heulebeekvallei 
 

4.14.1 Evaluatie in functie van wilde bijen 
 
Werkpunten: 

1. Een groot deel van de graslanden worden beheerd als gazons. Deze zijn zeer bloemenarm.  
2. De hoogstamboomgaard is momenteel zeer bloemenarm. Het perceel wordt gedomineerd 

door de grassensoort Gestreepte witbol.  
 

 
Figuur 69: Locatie troeven en werkpunten voor de Heulebeekvallei. Kaart: Bing Maps  

 

4.14.2 Waargenomen wilde bijen 
 

Tabel 13: Lijst van bijensoorten aangetroffen in Heulebeekvallei en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

   

 
Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 21 juni 2018. Tijdens dit bezoek werden geen bijen 
waargenomen.  
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Figuur 70: Een groot deel van de graslanden in de Heulebeekvallei worden beheerd als gazons. Deze lijken ook op 

voedselrijke, verstoorde, grond te liggen. Er werd immers geen bloeiende planten aangetroffen.  

 

 
Figuur 71: De hoogstamboomgaard in de Heulebeekvallei is momenteel zeer bloemenarm. Het perceel bevindt zich momenteel 

in de zogenaamde ‘witbolfase’ met dominantie van de grassensoort Gestreepte witbol.  

 

4.14.3 Voorgestelde maatregelen 
 

1. Het grasland van de hoogstamboomgaard is momenteel zeer bloemenarm en er komen 
vooral grassen voor (werkpunt 2, Figuur 71). Hier is een omvormingsmaaibeheer met 
minimaal 2 keer maaien per jaar nodig. De eerste maaibeurt dient ten laatste eind mei te 
vallen. De tweede maaibeurt kan vanaf september. Bij een zeer hoog voedselgehalte kan 
eventueel een 3e maaibeurt toegevoegd worden. Dan blijft de eerste maaibeurt effectief eind 
mei liggen en kan de tweede maaibeurt vanaf juli plaatsvinden. Op deze manier zal de 
dominantie van de Gestreepte witbol gebroken worden en krijgen bloemplanten de kans om 
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te kiemen. Van zodra het grasland soortenrijker wordt (afhankelijk van de voedselrijkdom, 
maar waarschijnlijk al na 3 tot 5 jaar) kan overgegaan worden naar een maairegime van half 
juni en eind september.  
 

2. Een groot deel van de graslanden worden beheerd als gazons (werkpunt 1, Figuur 70). Deze 
zijn zeer bloemenarm. Door enkele maaibeurten per jaar over te slaan, kunnen deze gazons, 
of tenminste een deel ervan, tot een bloemrijk gazon omgevormd te worden zonder het ‘nette’ 
karakter te verliezen. Volgende typische plantensoorten zoals Witte klaver, Gewone ereprijs, 
Gewoon biggenkruid, Draadereprijs, Muizenoor, Kruipend zenegroen, Gewone brunel, 
Pinksterbloem, Kruipende boterbloem, … verdragen goed veelvuldig maaien. Door iets minder 
frequent te maaien, vooral in het voorjaar, kunnen deze plantensoorten zich vestigen en tot 
bloei komen. Welke soorten zich zullen ontwikkelen, hangt af van de voedselrijkdom, de 
hoeveelheid schaduw en de bodemsamenstelling en –vochtgehalte. Zo is Muizenoor een 
typische plant van kort gemaaide zonnige graslanden op droge zandgrond terwijl 
Pinksterbloem eerder voorkomt in graslanden op vochtigere leembodems. Daarnaast zou een 
eventuele bemesting en gebruik van pesticiden/herbiciden moeten afgebouwd worden. 
Beide maatregelen zorgen immers voor een zeer bloemarme situatie.  
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4.15 Leilekkerland 
 

4.15.1 Evaluatie in functie van wilde bijen 
 
Troeven: 

1. Deze locatie herbergt enkele bijensoorten die een gespecialiseerd bloembezoek kennen: 
Tronkenbij, Lookmaskerbij, Resedamaskerbij, Klaverdikpoot en Zwartbronzen houtmetselbij.  

2. De aanwezigheid van de volkstuintjes zorgt voor extra habitats voor wilde bijen. 
3. Er bevindt zich een bijenhotelletje in Leilekkerland 
4. Op een deel van het terrein ontstond een bloemrijke ruderale vegetatie met onder meer 

Luzerne, Witte honingklaver en Boerenwormkruid.  
 

 
Figuur 72: Locatie troeven en werkpunten voor Leilekkerland. Kaart: Bing Maps 

 

4.15.2 Waargenomen wilde bijen 
 

Tabel 14: Lijst van bijensoorten aangetroffen in Leilekkerland en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij 2 

Andrena flavipes Grasbij 3 

Anthidium manicatum Grote wolbij 2 

Anthophora quadrimaculata Kattenkruidbij 4 

Apis mellifera Honingbij 2 

Bombus lapidarius Steenhommel 3 

Bombus pascuorum Akkerhommel 7 

Colletes daviesanus Wormkruidbij 3 

Heriades truncorum Tronkenbij 4 

Hylaeus communis Gewone maskerbij 2 

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij 4 

Hylaeus pictipes Kleine tuinmaskerbij 1 

Hylaeus punctulatissimus Lookmaskerbij 2 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Hylaeus signatus Resedamaskerbij 3 

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij 1 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 1 

Lasioglossum nitidulum Glimmende smaragdgroefbij 1 

Lasioglossum semilucens Halfglanzende groefbij 1 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij 1 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 3 

Megachile rotundata Luzernebehangersbij 2 

Megachile willughbiella Grote bladsnijder 1 

Melitta leporina Klaverdikpoot 4 

Osmia niveata Zwartbronzen houtmetselbij 1 

Stelis punctulatissima Geelgerande tubebij 1 

 
Deze locatie werd 2 keer bezocht, namelijk op 20 juni en 3 augustus 2018. Tijdens deze bezoeken 
werden in totaal 25 soorten (59 waarnemingen) waargenomen. Er werden vijf zeldzaamheden 
teruggevonden.  
 
De Klaverdikpoot is een bijensoort die enkel stuifmeel verzamelt van vlinderbloemigen. Ze wordt vaak 
op Witte klaver, Witte honingklaver of andere vlinderbloemigen gevonden. De soort profiteert van een 
gazonbeheer waarbij de grasmat niet te kort gemaaid wordt, maar komt ook voor in bloemrijke ruigtes 
met veel vlinderbloemigen. Van deze soort werden niet minder dan 11 mannetjes gevonden, waarvan 
een deel foerageerde op Luzerne.  
 
Voor de bespreking van de zeldzame Kleine tuinmaskerbij, Lookmaskerbij, Luzernebehangersbij, en 
Zwartbronzen houtmetselbij wordt respectievelijk naar 4.1.2.6, 4.1.2.7, 4.1.2.9 en 0verwezen.  
 
Bloembezoek 
 
Tijdens het terreinbezoek werden foeragerende bijen aangetroffen op een mix van graslandplanten 
(Duizendblad, Luzerne, Bezemkruiskruid, Wilde cichorei, Grote klaproos, Gewone rolklaver), 
ruigteplanten (Boerenwormkruid, braam), bloeiende groenten (Prei, Zonnebloem, Aardappel) en 
sierplanten (Slaapmutsje).  
 
Deze combinatie aan plantensoorten uit verschillende ecologische niches speelde zeker een rol in het 
hoge aantal soorten dat op deze beperkte locatie gevonden werd.  
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Figuur 73: De bonte mix van sierplanten, bloeiende groenten, grasland- en ruigteplanten in de tuintjes van Leilekkerland zorgde 

voor een hoog aantal bijensoorten.  

 

 

 
Figuur 74: Bloeiende Prei trekt een zeer zeldzame bijensoort aan, namelijk de Lookmaskerbij. In Vlaanderen verzamelt deze soort 
enkel stuifmeel van bloeiende Prei, Ui en Kogellook. Bieslook is dan weer niet geschikt.  
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Figuur 75: In een stapeltje hout werden gaten geboord. Deze houtstapel fungeerde dan ook als een bijenhotel. Door vooral te 

kiezen voor gaten met een vrij grote diameter werden slechts enkele bijensoorten aangetrokken.  

 

 
Figuur 76: Slapende mannetjes Luzernebehangersbij in een van de bijenhotelletjes.  
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Figuur 77: Luzerne is een van de belangrijkste bloeiende planten in de zomer in Leilekkerland. Onder meer de op 

vlinderbloemigen gespecialiseerde Klaverdikpoot werd hierop aangetroffen.  

 

 
Figuur 78: De zomer van 2018 was verschroeiend heet. Bij het bezoek op 3 augustus 2018 was het grootste deel van de 

vegetatie dan ook volledig bruin en dor. Enkel Boerenwormkruid, Luzerne en Witte honingklaver zorgden voor het bloeiaspect. 
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Figuur 79: Tijdens het bezoek eind juni aan Leilekkerland werden 2 vrouwtjes van de gespecialiseerde Lookmaskerbij gevonden 

op bloeiende Prei. 
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4.15.3 Voorgestelde maatregelen 
 

1. Voor het behoud van de gespecialiseerde bijensoorten Tronkenbij, Lookmaskerbij, 
Resedamaskerbij, Klaverdikpoot en Zwartbronzen houtmetselbij (troef 1) is het van groot 
belang zowel voor voldoende nestgelegenheid te zorgen als voor voldoende voedselplanten.  

 
Voor de Tronkenbij gaat het over Boerenwormkruid en andere gele composieten zoals 
Gewoon biggenkruid, Jakobskruiskruid,… Een aangepast maaibeheer (zie hieronder bij 
maatregel 4) moet hiervoor zorgen. De Tronkenbij nestelt in holtes bovengronds en wordt 
gemakkelijk aangetrokken door middel van bijenhotels.  
 
De Lookmaskerbij is een van de grootste en opvallendste maskerbijensoorten uit ons land. 
Zoals de naam doet vermoeden, verzamelt deze soort uitsluitend stuifmeel op planten van de 
Lookfamilie, voornamelijk Kogellook, Prei en Ui. De soort nestelt in bestaande holten, met een 
binnendiamter van 3 tot 4 mm. Zowel holle stengels als kevervraatgangen in dood hout en 
zelfs bijenhotels zijn geschikt. Deze soort is dus rechtstreeks afhankelijk van moestuinen. Een 
andere gespecialiseerde maskerbij is de Resedamaskerbij. Deze verzamelt, zoals de naam al 
doet vermoeden, enkel stuifmeel van Wilde reseda of Wouw. Deze soort nestelt in (oude 
kevervraat)gangen in dood hout of in holle stengels. Daarnaast werden nog 3 andere soorten 
maskerbijen gevonden. Deze nestelen vermoedelijk in de vele aanwezige kleine holtes in dood 
hout en in de holle stengels van overjaarse vegetaties.  
  
De Klaverdikpoot is een bijensoort die enkel stuifmeel verzamelt van vlinderbloemigen. Ze 
wordt vaak op Witte klaver, Witte honingklaver of andere vlinderbloemigen gevonden. De 
soort profiteert van een gazonbeheer waarbij de grasmat niet te kort gemaaid wordt, maar 
komt ook voor in bloemrijke ruigtes met veel vlinderbloemigen. Ze nestelt in zelf gegraven 
gangen in de grond.  
 
De Zwartbronzen houtmetselbij verzamelt enkel stuifmeel van Knoopkruid en distelachtigen. 
Ook deze soort zal profiteren van het maaibeheer dat in maatregel 4 besproken wordt. Ze 
nestelt in holtes in dood hout. Voldoende zonbeschenen dood hout laten overstaan is dus een 
belangrijke maatregel voor het behoud van deze soorten. Ook het plaatsen van zonbeschenen 
bijenhotels zal zorgen voor nestgelegenheid.  
 

2. De aanwezigheid van de volkstuintjes (inclusief bijenhotel) zorgt voor extra habitats voor 
wilde bijen (troef 2, Figuur 73). Deze volkstuintjes dienen dus zeker behouden te worden. 
Onder meer bloeiende Prei en Ui, teunisbloemen, Duizendblad en diverse kruiden trokken heel 
wat bijensoorten aan. Tuiniers dienen dan ook gewezen te worden op het belang van 
doorschietende groenten en bloeiende kruiden voor bijen en andere bloembezoekers. Een 
‘slordig’ moestuintje is zoveel interessanter voor de natuur dan een strak beheerd moestuintje 
waar nauwelijks bloeiende planten te vinden zijn.  
 

3. Het bijenhotelletje aan de volkstuintjes was van goede kwaliteit en werd dan ook veelvuldig 
bezocht (troef 3, Figuur 76) door onder meer Luzernebehangersbij. Eventueel kunnen (extra) 
bijenhotels geplaatst worden. Geschikte bijenhotels maken is een vak apart. De auteur verwijst 
dan ook graag naar volgende info: 
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.
pdf. Belangrijkste aandachtspunten zijn plaatsing (zonbeschenen, zuidgericht, beschut,…), 
gebruik van juiste materialen (droog, hard hout, harde stengels zonder scheuren,…) en 
voldoende variatie in gebruikte diameters (tussen 3 en 10 mm breed). Met het juiste 
materiaal en een grondige voorbereiding is het zeker ook mogelijk om een degelijk bijenhotel 
te maken met behulp van scholen of jeugdbewegingen.  

https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.pdf
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.pdf
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4. Op een deel van het terrein ontstond een bloemrijke ruderale vegetatie met onder meer 
Luzerne, Witte honingklaver en Boerenwormkruid (troef4, Figuur 77, Figuur 78). Deze ruigte 
dient 1 maal per 2 à 3 jaar gemaaid te worden, met afvoer van het maaisel. Het ideale tijdstip 
hiervoor is eind september. Ook hier dient best gefaseerd gewerkt te worden door de hele 
zone in 3 delen op te delen en elk jaar één gedeelte maaien. Zo zal er een gevarieerde vegetatie 
ontstaan en zijn tevens ook altijd overjaarse dode stengels aanwezig. Deze zijn belangrijke 
nestplaatsen voor heel wat soorten wilde bijen, onder meer uit de groep van de maskerbijen. 
Eventueel kunnen bepaalde zones net naast het 2 maal per jaar gemaaid worden, met als 
streefdata 15 juni en 15 september.  
 
Een maaibeurt in het najaar zorgt ervoor dat de vegetatie kort de winter in kan. Dit laat de 
zaden van veel bloemen toe te kiemen en creëert een open grasmat vroeg in het voorjaar voor 
nestelende wilde bijen. Belangrijk is dat eenmaal een goed maaitijdstip gevonden is, dit jaar 
na jaar volgehouden wordt om de planten- en bijbehorende bijengemeenschappen goed te 
laten ontwikkelen. 

 

Tijdens het overleg in najaar 2018 werd gewag gemaakt van het feit dat de samentuin Leilekkerland 
zou verhuizen van de locatie waar ze in 2012 werd opgericht op het Buda-eilandje, naar een andere 
locatie. Indien deze plannen effectief doorgevoerd worden, is het van groot belang om 1) zoveel 
mogelijk van de houtige materialen mee te verhuizen. Hiermee wordt niet alleen het bijenhotel, maar 
ook de pergola, de houtstapels en de balken die de tuintjes afboorden. Veel van deze materialen 
werden immers gebruikt in 2018 (en vermoedelijk eerder ook al) door bijen als nestplaats. Door deze 
nesten mee te verplaatsen zal de nieuwe locatie meteen bevolkt worden met de soorten die in 2018 
actief waren op het Buda-eilandje, 2) om volgens hetzelfde concept het systeem van tuinieren in een 
samentuin toe passen op de nieuwe locatie. Vooral de vrije keuze van groenten/bloemplanten is van 
belang. Daarnaast moeten burgers ook niet te snel berispt worden wanneer hun stukje moestuin er 
wat ‘slordig’ bij ligt. Het zijn net de eenjarige akkeronkruiden, de doorgeschoten groenten en de 
weelderig bloeiende kruiden die van de samentuin op het Buda-eilandje een echt bijenparadijs 
maakten!  
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5 Algemeen beheeradvies 
 

Voor dit onderdeel wordt expliciet verwezen naar de 21 toolboxen die zijn opgesteld voor de provincie 
Limburg voor een bijvriendelijk beheer van de verschillende habitats (Jacobs & Raemakers 2016). 
Gebaseerd op deze toolboxen en de eigen ervaring opgedaan tijdens deze en eerdere inventarisaties, 
wordt hieronder het beheer van de verschillende habitats aanwezig in de voor dit project 
geselecteerde gebieden besproken. Dit wordt geïllustreerd met concrete voorbeelden uit de 
onderzochte gebieden.  

Meer info is te vinden in D’Haeseleer, Jacobs & Vanormelingen (2017) en in Jacobs & Raemakers 
(2016). 

5.1 Plaatsen van honingbijenkasten 

 
Het plaatsen van honingbijenkasten wordt vaak vanuit natuurdoelstellingen beargumenteerd. 
Honingbijen zijn uiteraard belangrijke bestuivers in de land- en tuinbouw, maar zijn kunnen tevens een 
gevaar vormen voor andere bloembezoekende insecten. Van der Spek (2012) lijst de verschillende 
manieren op waardoor een teveel aan Honingbijen op een kleine oppervlakte negatieve effecten kan 
hebben op onder meer wilde bijen, dagvlinders en zweefvliegen.   
 
Een eerste, voor de hand liggend, argument is dat er rechtstreekse voedselconcurrentie optreedt 
tussen Honingbijen en andere bloembezoekers. De combinatie van de achteruitgang van de 
bloemenrijkdom in Vlaanderen en de forse toename van het aantal honingbijen per volk (van 25.000 
tot 50-60.000 werksters per volk) maakt dat de lokale druk op de aanwezige voedselbronnen groot kan 
zijn. Vooral soorten met een gespecialiseerd bloembezoek (één derde van alle bijensoorten in ons land, 
zie ook 2.1, kunnen hier potentieel veel hinder van ondervinden. Zij kunnen immers niet uitwijken naar 
andere voedselbronnen op het moment dat een massa extra bloembezoekers losgelaten worden in 
een gebied.  
 
Een tweede argument is dat Honingbijen voor overdracht van ziektes en parasieten kunnen zorgen 
naar andere bijensoorten toe. Onderzoek van de UGent heeft recent uitgewezen dat Honingbijen 
dragers zijn van heel wat virussen en bacterieen die overgedragen worden aan hommels en solitaire 
bijen als zij voldoende met elkaar in contact komen (Karel Schoonvaere, pers. med.). Vaak zijn deze 
ziekteverwekkers meer aanwezig in honingbijenkasten, aangezien dit broedplekken kunnen zijn voor 
ziektes.  
 
Ten slotte is ook een verschuiving van de bestuivingsdienst mogelijk. Het tijdelijk bijplaatsen van 
honingbijenkasten verstoort de plant-bestuivers-relaties enorm. Hierdoor kunnen bepaalde 
bloembezoekers, die efficiëntere bestuivers zijn dan Honingbijen, verdreven worden van de planten 
waardoor de netto bestuiving van de (wilde) planten er op achteruit gaat.  
 
Naar aanleiding van de vraag of Honingbijen een cruciale rol spelen bij de bestuiving van wilde planten, 
is gekeken of er wilde planten zijn waarvoor bestuiving door honingbijen essentieel is (Dijkstra & Kwak 
2007 in van der Spek, 2012). Er werd geen enkele soort gevonden die niet ook door andere bijen of 
zweefvliegen wordt bestoven. Wel zijn er tien soorten gevonden die zo vroeg bloeien dat er nog weinig 
insecten actief zijn en die mogelijk geschaad zouden kunnen worden door afwezigheid van 
honingbijen. Dit zijn bijna allemaal ingeburgerde soorten, zoals Bonte krokus (Crocus vernus), 
Winterakoniet (Eranthis hyemalis), Muurbloem (Erysimum cheiri) en Blauwe druifjes (Muscari 
botryoides), die voornamelijk in tuinen en parken voorkomen. Voor de bestuiving van plantensoorten 
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in natuurterreinen spelen honingbijen dus geen essentiële rol (Dijkstra & Kwak 2007 in van der Spek, 
2012; Adriaens & Laget, 2008). 
 

Tijdens het onderzoek in Kortrijk in 2018 werden Honingbijen waargenomen op volgende locaties: 
Magdalenapark, Stadsgroen Marionetten, Kleiputten, De Warande, Vlasakker, Kerkhof Sint-Jan, 
Preshoekbos, Stadsgroen Ghellinck, Neerbeekvellei en Leilekkerland. Vooral in de Warande en de 
Vlasakker werden hogere aantallen aangetroffen. Dit lijkt overeen te komen met de locaties waar de 
stad aan imkers de toestemming heeft gegeven om honingbijenkasten te plaatsen.  

 

Wij adviseren de stad Kortrijk dan ook om terughoudend te zijn met het plaatsen van extra 
honingbijenkasten. Zeker in de omgeving van gebieden/parken waar al veel soorten (zeldzame) 
wilde bijen werden aangetroffen dient men voorzichtig te zijn met het bijplaatsen van Honingbijen. 
Het gaat dan om volgende locaties: Vlasakker, De Warande, Kleiputten, Stadsgroen Marionetten, 
Magdalenapark en Leilekkerland.  
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5.2 Beheer van grazige bermen, hooilanden en gazons 

5.2.1 Maaien en afvoeren 

De bloemenrijkdom van bermen en hooilanden wordt bevorderd door maaien en afvoeren. Indien er 
niet gemaaid wordt of het maaisel blijft liggen, vervilt en verruigt de vegetatie. Ze wordt hoger en 
dichter, en daardoor kouder en vochtiger. Hoge grassen en brandnetels nemen toe en de 
bloemenrijkdom neemt af. Inspoeling van nutriënten van nabijgelegen percelen heeft hetzelfde effect. 
Naast voedselaanbod bieden bermen en taluds, en dan vooral zuidgerichte schrale bermen met 
steilkantjes, zeer goede nestgelegenheid aan wilde bijen. Ook hier neemt de geschiktheid van de berm 
voor nestelende bijen af met verruiging, doordat deze voornamelijk open schrale vegetatie met kale 
goed opwarmende grond gebruiken om nestjes in te graven.  

Wat betreft het maaitijdstip worden bermen op rijkere en vochtigere (leem)bodems, met typisch een 
zogenaamde voedselrijkere glanshavervegetatie met piekbloei in het (late) voorjaar (mei-juni), best 
gemaaid vanaf midden juni tot eind juli. Ideaal genomen wordt een tweede maaibeurt uitgevoerd in 
de herfst zodat de vegetatie kort de winter in kan. Dit laat de zaden van veel bloemen toe te kiemen, 
en creëert een open grasmat vroeg in het voorjaar voor nestelende wilde bijen. Van dit type bermen 
zijn er behoorlijk veel aanwezig in de studiegebieden. Ze vallen op door de rijkelijke bloei van onder 
andere Groot streepzaad en Rode klaver  

Belangrijk is wel dat eenmaal een goed maaitijdstip gevonden is, dit jaar na jaar volgehouden wordt 
om de planten- en bijbehorende bijengemeenschappen goed te laten ontwikkelen. 

Voor bijen en hommels met een langere vliegtijd is het belangrijk om in een gebied een spreiding te 
hebben van de bloei, zodat doorheen het zomerhalfjaar binnen gezichtsafstand steeds bloeiende 
vegetaties te vinden zijn. Anders ondervinden bvb. hommels op een bepaald tijdstip in een jaar een 
voedseltekort, waardoor veel kolonies te gronde kunnen gaan, wat de dichtheden sterk negatief 
beïnvloedt. Dit kan door een verschillend maaitijdstip van de verschillende bermen in een gebied zoals 
hierboven besproken, eventueel in combinatie met verschillende bloeitijdstippen van de andere 
habitats zoals hieronder besproken. In een groter grasland kan gefaseerd gemaaid worden met 
overstaan van een deel van de vegetatie (10-20%) bij elke maaibeurt. 

5.2.2 Randeffecten tegengaan  

Bermen zijn zeer gevoelig voor het landgebruik van de aanpalende percelen, aangezien het gaat om 
(zeer) smalle stroken, en vele bermen hadden hier dan ook duidelijk onder te lijden. Enkele 
veelvoorkomende randeffecten zijn: 

 Overspuiten - doodspuiten van (een deel van) de bermvegetatie. Vaak betreft het al dan niet 
bewust drift van herbiciden bij onkruidbestrijding in de aanpalende akker, soms bewust kapot 
spuiten van de bermvegetatie door particulieren. 

 Overploegen - mee inploegen van (een deel van) de berm. Op hoge bermen betreft dit vaak 
de schouder waardoor voedselrijke grond op de berm stort en meststoffen gemakkelijker 
insijpelen. 

 Insijpelen meststoffen – aanrijking van de bermvegetatie door inspoeling van nutriënten. Dit 
is voornamelijk een probleem wanneer het aanpalend perceel bewerkt wordt als akker, of 
wanneer de schouder van de berm beplant is met laagstam fruitbomen. 

 Beheer van de berm als gazon, doodspuiten van de berm, aanrijking door rioolwater of gebruik 
als stortplaats van gazonmaaisel of snoeiafval door bewoners van aanpalende of ertegenover 
liggende huizen. 

Deze randeffecten vormen één van de grootste bedreigingen voor bloemrijke bermen. Deze doen dan 
ook veel van de inspanningen van gemeentes om bloemrijke bermen te bekomen teniet, en kunnen 
enkel tegengegaan worden door het persoonlijk aanzetten van landeigenaars tot het respecteren van 
de bermen langs hun perceel.  
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Voor de waardevolste bermen is een zeer nuttig hulpmiddel voor landbouwers de aanleg van een 
bufferstrook in de vorm van een beheerovereenkomst perceelsranden bij de VLM. Het kan dan gaan 
om een zogenaamde “grasstrook”, “gemengde grasstrook” of een “bloemenrand”. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten. 

De opmaak van een gemeentelijk bermbeheerplan, waarin zowel de flora als de fauna en het bijhorend 
beheer van alle wegbermen in de gemeente in kaart gebracht, geeft een volledig overzicht van de 
kansen en de werkpunten in de gemeente. Zo’n bermbeheerplan dient elke 10 à 15 jaar kritisch 
geëvalueerd te worden.  

5.2.3 Gazons  

Gazons worden doorgaans zo frequent gemaaid, al dan niet in combinatie met bemesting en gebruik 
van herbiciden, dat bloei vrijwel volledig achterwege blijft. Door minder frequent te maaien (vooral in 
voorjaar en zomer, in de herfst als de wilde bijen uitgevlogen zijn kan juist vaak gemaaid worden) en 
geen herbiciden en bemesting toe te passen, kunnen gazons soorten- en bloemrijk zijn of worden, 
terwijl ze hun gazonkarakter toch behouden. Net als voor hooilanden is het belangrijk dat het 
gazonmaaisel afgevoerd wordt. Mulchen is dus uit den boze indien een hoge bloemenrijkdom en 
bijhorende wilde bijen beoogd worden. Op grotere gazons kan gefaseerd gemaaid worden, waarbij 
bvb. elke maand de helft van het gazon gemaaid wordt en dus nooit op één enkel moment alle 
bloemen worden weggemaaid. 

De soortensamenstelling van gazons lijkt min of meer op die van kortgegraasde weides, met 
“begrazings”tolerante laagblijvende soorten als Paardenbloem, Witte Klaver, Kruipende Boterbloem, 
Madeliefje, Draad- en Tijmereprijs, Gewone Brunel, Gewone rolklaver, Gewoon duizendblad, Gewoon 
Biggenkruid en Pinksterbloem. Gazons kunnen dan ook als ze tot bloei kunnen komen een rijke 
voedselbron vormen voor vele wilde bijen. Sommige gazons kunnen ook een belangrijke betekenis 
hebben als nestplaats voor wilde bijen (zie punt 5.3). 

5.3 Nestplaatsen  

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat, naast het bloemenaanbod, ook de aanwezigheid van 
voldoende geschikte nestgelegenheid in het landschap het lokale voorkomen en de abundantie van 
solitaire bijen bepaalt. Gezien de beperkte actieradius van de meeste bijensoorten dienen 
nestgelegenheid en bloemaanbod zich op een beperkte afstand (enkele 100’en meters tot 1 kilometer) 
van elkaar te bevinden. De meeste solitaire bijen nestelen in de bodem, waar ze hun nest graven in 
open grond (al dan niet tussen de vegetatie) in droge en warme omstandigheden. Geschikte 
nestlocaties worden vaak bevolkt door een hele resem soorten, in soms erg hoge aantallen, zelfs indien 
de nestlocaties (erg) klein zijn. Een zo hoog mogelijke dichtheid aan dergelijke nestlocaties in het 
landschap door een geschikt beheer van de betreffende landschapselementen is dan ook prioritair om 
een hoge dichtheid en soortenrijkdom aan wilde bijen te verkrijgen (en aan risicospreiding te doen). 

De belangrijkste in deze studie aangetroffen landschapselementen voor nestelende bijen waren de 
volgende: 

 Zuidgerichte droge steilkanten en taluds, vaak gelegen in wegbermen en holle wegen (). 
Door het warme microklimaat zijn deze uiterst aantrekkelijk voor nestelende wilde bijen. De 
steilste taluds, kantjes en kanten zijn vaak vegetatieloos door de dynamiek van afstortende 
aarde, vaak in combinatie met een schraal karakter en droogtestress door erbovenstaande 
bomen. Wanneer er vegetatie staat, is het belangrijk dat deze voldoende schraal en dus open 
is, zodat er naakte goed opwarmende bodem aanwezig is. Steilkanten dienen soms vrijgezet 
te worden zodat ze niet beschaduwd of overgroeid geraken, terwijl voor grazige taluds een 
verschralend maaibeheer zoals algemeen toegepast in wegbermen afdoende is. De vegetatie 
gaat best zo kort mogelijk de winter in, om vroeg in het voorjaar voldoende naakte grond te 
bieden voor bodemnestelende wilde bijen. 

https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten
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 Schrale graslanden, gazons en bermen. Ook vlakke bodems kunnen grote aantallen 
nestelende wilde bijen herbergen, indien ze voldoende schraal zijn zodat ze een goed 
opwarmende open bodem tussen de vegetatie hebben waarin wilde bijen hun nest kunnen 
graven. Ook hier creëert een verschralend maaibeheer, waarbij de vegetatie liefst zo kort 
mogelijk de winter ingaat, de geschikte omstandigheden. Ook strooiweides en andere korte 
vegetaties op kerkhoven (bv kerkhof Sint-Jans) kunnen fungeren als nestplaatsen.  

 Veldwegen en paden. Indien droog gelegen, onverhard of met kasseien of tegels op losse 
bodem verhard en niet te intensief vastgereden, vormen deze door de betreding ontstane 
naakte bodem belangrijke nestplaatsen voor een hele resem bodemnestelende wilde bijen. 
Verharding, bedekking met grind of houtsnippers, of inbedding in een betonkoffer van 
dergelijke veldwegen en paden dient dan ook ten stelligste vermeden te worden. 

 Zuidgerichte oude muren (bvb.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). De historische zachte 
mortel die vroeger gebruikt werd, is voor heel wat wilde bijen geschikt om nestgangen in uit 
te graven. Indien restauratie nodig is, dient dit gefaseerd (om niet alle nestgelegenheid in één 
keer teniet te doen) en met zachte kalkmortel (die op termijn terug geschikt wordt als 
nestgelegenheid) te gebeuren. 

 Zuidgerichte mantels en zomen in en aan bosranden, houtkanten en struwelen (bvb.Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.). Deze zijn typisch belangrijk voor bovengronds nestelende 
wilde bijen. De meest belangrijke elementen voor nestelende bijen zijn merghoudende dode 
stengels en takken van bvb. Braam en Vlier maar ook overstaande kruiden als Bijvoet of 
Koningskaars. Ook zonbeschenen staand dood hout met vraatgangen wordt door heel wat 
soorten gebruikt als nestplaats (zie hieronder). Bijenhotels vormen een substituut voor een 
deel van de wilde bijen die in holtes in stengels en dood hout nestelen. 

 Dode (delen van) bomen en onbehandelde houten weidepalen (bvb. Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.). Staand dood hout, zoals oude onbehandelde weidepalen, oude (deels) dode 
fruitbomen en staande dode bomen bevatten vaak veel vraatgangen van houtetende insecten 
(vnl. kevers). Indien zonbeschenen vormen deze elementen (half)natuurlijke nestplaatsen 
voor heel wat bovengronds nestelende wilde bijen, maar ook solitaire graafwespen en 
plooivleugelwespen, en hun koekoeksbijen en –wespen. Deze elementen dienen daarom 
zolang mogelijk behouden te blijven. Indien er gevaar is door vallende takken kunnen dode 
bomen “gekandelaard” worden. Dode zonbeschenen bomen kunnen ook gecreëerd worden 
door bomen in een zonbeschenen bosrand te “ringen” (met de kettingzaag rondom rond in de 
stam een dubbele ring insnijden in de basis), weliswaar op plaatsen waar de bomen op termijn 
veilig kunnen omvallen. 

5.4 Ruigtes  

5.4.1 Bloei en beheer 

Ruigtes zijn hoog opgaande kruidige vegetaties die een extensief beheer kennen. Ze zijn in de 
onderzochte gebieden vooral aanwezig in het deelgebied Affligemdreef, Mijlbeekbos en 
Leirekensroute. 

Indien de bodem niet te voedselrijk is en de ruigte niet te lang onbeheerd blijft, kunnen ruigtes erg 
bloemrijk zijn, met de piek van de bloei in de zomer (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.), en zeer veel bijen en hommels herbergen. In drogere ruigtes gaat 
het dan om soorten als Peen, Boerenwormkruid, Gewone bereklauw, Gewone rolklaver, Vogelwikke, 
Veldlathyrus, … in vochtige tot natte ruigtes om Hondsdraf, Witte dovenetel, Grote kattenstaart, Grote 
wederik, Watermunt, Gewone engelwortel, Moerasandoorn, Moerasrolklaver, Gewone smeerwortel, 
hennepnetel sp., … 

Ruigtes vergen een minder intensief beheer dan graslanden, maar bij nulbeheer worden ze geleidelijk 
minder bloemrijk. Een gefaseerd maaibeheer, met elk jaar –afhankelijk van de voedselrijkdom- maaien 
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en afvoeren van de helft tot een vierde van de oppervlakte kan volstaan om een bloemrijke ruigte in 
stand te houden. Dit moet uitgevoerd worden in het najaar aangezien de vegetatie moet kunnen 
bloeien in de zomer. Extensieve seizoens(nazomer-winter)begrazing in combinatie met af en toe 
kappen van houtopslag kan ook een goed beheer zijn voor een ruigte. 

5.5 Zuidgerichte mantels en zomen 

5.5.1 Geleidelijke overgangen 

Mantels en zomen vormen de overgangen tussen lage vegetaties en bos, waarbij de zoom een ruigere 
kruidenvegetatie is en de mantel de zone met struiken en jonge bomen. Hiertoe behoren ook brede 
struwelen, beboste holle wegen en houtkanten die op dezelfde manier functioneren (maar dan zonder 
bos achter). Deze zijn idealiter even breed of zelfs breder als de bomen hoog zijn, maar dit is in deze 
context zelden haalbaar. Ook minder brede overgangen kunnen echter functioneel zijn. Bosranden 
met veel structuur zijn zeldzaam in Vlaanderen. Meestal is de grens tussen bos en akker of graslandland 
zeer scherp (bv. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Nochtans vormt een mantel-zoom voor vele 
organismen een ideaal leefgebied door de hoge structuurrijkdom. Ook voor wilde bijen zijn mantels 
en zomen indien ze min of meer zuidgericht (en dus warm) zijn erg goede habitats door de combinatie 
van geschikte nestgelegenheid in de vorm van stengels en eventueel kale open grond onder de bomen 
en bloemen. In de zoom gaat het bvb. om, afhankelijk van de grondsoort en vochtigheid, Gewone 
ereprijs, Valse salie, Struikhei, Zevenblad, Knoopkruid, havikskruiden, Boerenwormkruid, Wilde 
marjolein, terwijl voorjaarsbloeiers en Meidoorn, Braam, Brem, Esdoorn, Zoete kers, Sleedoorn, rozen, 
Sporkehout voorbeelden zijn uit de mantel (bv.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).  

 

5.5.2 Beheer 

Beheer gericht op een goede ontwikkeling van mantels en zomen is weinig ingeburgerd. Doorgaans 
wordt enkel de eerste meter berm opgenomen in het regulier bermbeheer en wordt de bosrand 
verticaal geklepeld als takken beginnen over te hangen. Indien toch gefaseerd wordt gekapt, op zich 
een goede maatregel, wordt het snoeihout vaak vlakdekkend in de rand gelegd, of worden hopen 
gehakseld hout achtergelaten. Dit leidt tot afdekken van geschikte nestgelegenheid in de bodem en 
op termijn verruiging. Op een paar plaatsen werd ook inplanting met bomen, laagstam fruitbomen of 
zelfs doodspuiten van de zoom waargenomen, allen maatregelen die kunnen leiden tot de vernietiging 
van dit voor wilde bijen waardevolle habitat. 

Ideaal genomen is een mantel-zoom minstens zo breed als de bomen van het achterliggende bos hoog 
zijn. In veel gevallen is dit niet mogelijk maar ook smallere mantel-zoomvegetaties kunnen erg 
waardevol zijn. Een geschikt beheer dient zoveel mogelijk te voorzien in geleidelijke overgangen 
richting het hoog opgaande bos of struweel. Dit kan door de berm vlak langs de weg te maaien met 
een regulier maairegime, de ruige strook daarachter (de zoom) in het najaar gefaseerd (bvb. elk jaar 
een helft tot een vierde) en golvend te maaien (met deels uitsparen van solitaire struiken), en 
daarachter de eerste rij bomen of het struweel in hakhoutbeheer te nemen, met hier en daar uitsparen 
van een struik of jonge boom. Vaak betreft het overigens oude hakhoutstoven (te herkennen door de 
aanwezigheid van meerdere jonge stammen in een groepje per boom). Ongewenste exoten zoals 
Amerikaanse vogelkers kunnen tegengegaan worden door deze vaker af te zetten dan andere soorten. 
Het uitsparen kan specifiek gericht worden op voor wilde bijen belangrijke bloeiende struiken 
(Meidoorn, Sleedoorn, Rozen, Brem, …) of bomen (Zoete Kers, Boswilg, Linde), zodat deze bevoordeeld 
worden en vol tot bloei kunnen komen. Daarachter kan indien mogelijk ook af en toe een boom afgezet 
worden. Grote oude bomen die vroeger nooit in hakhout genomen zijn moeten uiteraard sowieso 
blijven staan omwille van hun ecologische waarde. 

Takhout of gehakseld hout wordt best afgevoerd, omdat anders zelfs de schraalste stukken op termijn 
verruigen en volledige overwoekerd worden door bramen. Indien nodig of gewenst (ontwikkeling 
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bramenkoepel) kan takhout ook in een ruimtelijk beperkte hoop in de rand opgestapeld worden, maar 
dan steeds op dezelfde plaats. 

5.6 Bosgangen 

Binnenin bossen komen door het koelere microklimaat, vergeleken met andere habitats, relatief 
weinig bijensoorten voor. Toch kunnen hommels en verschillende zandbij- en groefbijsoorten er 
aangetroffen worden op bloeiende struiken en bomen en, indien het bos lichtrijk genoeg is, op 
bloeiende bosflora (bvb. voorjaarsbloeiers, helmkruid, Kruipend zenegroen, Gewone wederik, Valse 
salie, …). Langsheen kleinere wegen en paden die door bos lopen kan de bloemenrijkdom verhoogd 
worden door verhogen van de lichtinval met gelijkaardige maatregelen als in een mantel-zoom, met 
name het in hakhoutbeheer nemen van de eerste rij hakhoutstoven langsheen de weg en gefaseerd 
najaarsmaaien van de eerste meters van de wegkant. 
 

5.7 Solitaire bomen en struiken en hagen 

Bomen en struiken kunnen ook solitair of in hagen voorkomen, vaak aangeplant, en zijn vooral nuttig 
voor wilde bijen indien ze geschikte bloesems dragen. Ze worden vaak aangeplant, maar ook spontane 
opslag van een jonge struik of boom kan uitgespaard worden door deze aan te duiden met een kleine 
paal. 

Indien toch wordt gekozen voor aanplant, wordt best gekozen voor inheemse soorten en genetisch 
materiaal van regionale oorsprong (label “Plant van hier”), zodat import van allochtoon genetisch 
materiaal (met ‘foute’ bloeitijden en dergelijke) vermeden wordt. Eveneens belangrijk is dat er gelet 
wordt op bodemtype en vochtigheid voor de soortkeuze, zodat struiken geplant worden waar ze van 
nature voorkomen, en beter matchen met de er voorkomende wilde bijen. Boswilg staat typisch op 
wat drogere bodems, Grauwe en Geoorde wilg op natte bodems. Bij soortkeuze kan dan ook gekeken 
worden naar welke soorten in de nabije omgeving reeds voorkomen.  

Goede autochtone struiken of kleine bomen voor wilde bijen en hommels zijn onder andere: Zoete 
kers, Wilde lijsterbes, Zomerlinde, Winterlinde, Wilde kardinaalsmuts, Veldesdoorn, Meidoorn, 
Sporkehout, Sleedoorn, Boswilg, Grauwe wilg, Geoorde wilg, Rode kornoelje, Braam spec., Brem, 
Hondsroos of Gewone vogelkers.  

5.8 Boomgaarden 

Bloeiende fruitbomen zijn een goede voedselbron voor heel wat wilde bijen en hommels, indien deze 
niet teveel te lijden hebben onder de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.  

Bovendien zijn oude zonbeschenen hoogstam fruitbomen ook erg belangrijk als nestgelegenheid voor 
bovengronds nestelende wilde bijen. Vaak zijn hiervan delen van de stam en grote takken afgestorven 
zijn of betreft het volledig dode bomen. Jammer genoeg zijn deze doorgaans nog slechts beperkt 
aanwezig, vooral in tuinen en in weilanden. Ze dienen in elk geval zoveel mogelijk behouden te blijven. 
Indien er gevaar optreedt door het afbreken van zijtakken kan zo’n boom gekandelaard worden. Hierbij 
worden alle zijtakken in de kruin weggezaagd tot er enkel takstompen overblijven. De stam kan, indien 
gewenst, ook ingekort worden. De stam kan hierdoor nog vele jaren ter plaatse blijven staan en zorgen 
voor nestgelegenheid voor wilde bijen en wespen, maar ook een groeimedium voorzien voor 
zwammen en ruimte bieden aan holenbroeders zoals mezen en spechten. Het zwaar snoeien van een 
boom is voor de wet gelijk gesteld aan kappen. Een kapvergunning zal dus moeten aangevraagd 
worden indien het een levende boom betreft. 

Hier en daar worden de laatste jaren nieuwe hoogstam boomgaarden aangelegd, onder andere onder 
impuls van de Regionale Landschappen, maar deze bomen hierin zijn momenteel nog te jong om reeds 
te dienen als nestplaats voor wilde bijen. 

Een alternatief voor staand dood hout is het plaatsen van bijenhotels in boomgaarden.  
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Binnen laagstamboomgaarden kunnen volgende op bloemen gerichte maatregelen genomen worden: 

 Windschermen zouden kunnen bestaan uit bloeiende bomen of struiken. Momenteel wordt 
vooral Zwarte els gebruikt, maar de waarde van deze windbestuiver voor wilde bijen is erg 
beperkt (zoniet onbestaande). Wilgen of Prunus-soorten vormen een voor bijen veel beter 
alternatief. 

 De paden tussen de rijen fruitbomen tot bloei laten komen, en deze slechts gefaseerd 
afmaaien (bijvoorbeeld bij elke maaibeurt slechts alternerend een helft van de rijen te maaien, 
dus niet zoals in Figuur 80). Het gaat dan vooral om bloei van grote aantallen Paardenbloem 
(vroege voorjaar) en Witte klaver (late voorjaar en zomer). 

 In boomgaarden kan een geïntegreerde bestrijding heel wat winst opleveren voor 
bloembezoekende insecten. Kies voor bio-logische, mechanische en biotechnologische 
methodes, eerder dan voor chemische bestrijding. 
 

 
Figuur 80. Laagstamboomgaard langs de Leirekensroute waar de bloeiende paardenboemen weggemaaid worden 

 

5.9 Kruidenakkers en bloemenstroken in akkerranden 

Kruidenakkertjes met bloeiende éénjarigen kunnen een grote betekenis hebben voor wilde bijen, 
waaronder een aantal echte akkerspecialisten. We verwijzen voor meer informatie naar een recent 
rapport rond bijen in akkerranden voor meer informatie (D’Haeseleer & Vanormelingen 2016; zie 
https://www.natuurpunt.be/publicatie/bijen-akkerranden-vlaams-brabant).  

 
 
Meer specifieke tips voor landbouwers zijn te vinden op: https://www.natuurpunt.be/aan-de-slag-
voor-bijen.    

https://www.natuurpunt.be/publicatie/bijen-akkerranden-vlaams-brabant
https://www.natuurpunt.be/aan-de-slag-voor-bijen
https://www.natuurpunt.be/aan-de-slag-voor-bijen
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6 Tips voor een bijenvriendelijke tuin 
Tuinen maken zo’n 8% uit van het Vlaamse landschap. Dat betekent dat, met een bijenvriendelijke 
inrichting en beheer, er heel wat winst te rapen valt voor wilde bijen en andere bloembezoekers. 
Onderstaande tips komen uit het rapport ‘Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen?’ van 2014 
(D’Haeseleer et al., 2014). Meer tips rond bijenvriendelijke tuinen zijn te vinden op:  
https://www.natuurpunt.be/pagina/hoe-help-je-wilde-bijen-je-tuin 
 

6.1 Pesticidengebruik 
 
Pesticidengebruik is schadelijk voor insecten in het algemeen en voor bijen in het bijzonder (zie ook 
2.5). Daarom wordt het gebruik ervan ten stelligste afgeraden in tuinen, parken en op 
bedrijventerreinen.  
 
Veel van de ‘onkruiden’ die bestreden worden met behulp van herbiciden zijn eigenlijk heel goede 
waardplanten voor bijen. Denk bijvoorbeeld aan Gewone paardenbloem, diverse klaversoorten, 
boterbloemen, Zevenblad, Gewoon biggenkruid, Gewone brunel, … 
 
Pesticiden worden vaak gebruikt in de strijd tegen ‘onkruiden’ op verhardingen. Deze verhardingen 
zijn echter enkel nuttig wanneer ze voldoende betreden worden. Anders zijn grasdallen of grasstroken 
een goed en gemakkelijk beheerbaar alternatief. Verhardingen kunnen vrij van ongewenste 
(on)kruiden gehouden worden door stomen, borstelen, branden of bestrijden met heet water. In 
borders en grasperken zijn pesticidenvrije alternatieven: wieden, afsteken en plaggen en maaien. 
 
Verder is het ook mogelijk om borders, randen van gazons en moestuinen te laten begroeien met 
bodembedekkende planten. Zo kunnen hier geen ongewenste kruiden groeien. Zie voor meer info ook 
6.2.1.2. 
 
Meer info over alternatieven voor pesticidengebruik vind je op: www.zonderisgezonder.be en 
http://www.2020pesticidevrij.nu/.  
 

6.2 Nestgelegenheden 
 

6.2.1 Ondergronds nestelende soorten 
 
Meer dan de helft van alle bijensoorten nestelt ondergronds. Grondnestelende bijen zijn meestal zo 
plaatstrouw dat nesten zich verschillende jaren na elkaar op dezelfde plaats kunnen bevinden. 
Volgende soorten of soortsgroepen die aangetroffen werden tijdens dit project, nestelen ondergronds: 
zandbijen, enkele hommelsoorten, pluimvoetbijen, groefbijen, wespbijen, roetbijen en bloedbijen.  
 

 Een zandbak voor bijen? 

 
Een van de mogelijkheden om nestgelegenheden voor grondbewonende bijen te voorzien is het 
voorzien in een zandhoop op een zonnige, maar wat beschutte plek in de tuin. Gebruik dekzand of 
lemig zand en stabiliseer jouw bijenzandbak met enkele grote keien en pioniersplanten, zoals 
bijvoorbeeld Oranje havikskruid.  
 
Wanneer geen lemig zand gevonden kan worden, zijn met zand gevulde bloembakken in een 
zonbeschenen hoekje van de tuin een goed alternatief. Ook zand- en leemstroken die zich onder brede, 
overhangende dakuitspringingen bevinden, zijn gunstig. Deze moeten wel tegen slagregens beschut 

https://www.natuurpunt.be/pagina/hoe-help-je-wilde-bijen-je-tuin
http://www.zonderisgezonder.be/
http://www.2020pesticidevrij.nu/
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zijn. Vooral zandbijen, maar ook pluimvoetbijen, groefbijen en roetbijen maken hun nesten in 
zanderige bodems.  
 

 
Figuur 81: nesten van Gewone sachembij in zandige bodem onder dakoversteek 

 

 Borders, randen van gazons en moestuinen 

 
Borders, randen van gazons en moestuinen herbergen vaak heel wat ‘blote grond’ waar ondergronds 
nestelende bijen hun nesten in kunnen maken. Zelfs in dichtbegroeide borders is dit het geval. Zorg er 
daarom voor dat op deze plekjes open bodem behouden worden.  
 
Zowel het strooien van houtsnippers als het plaatsen van worteldoeken zijn veelgebruikte technieken 
om ‘onkruid’ tegen te gaan in borders en de moestuin, maar tegelijkertijd zorgen ze er ook voor dat de 
grondnestelende bijen geen nestgangen kunnen graven. Houtsnippers zorgen daarnaast nog voor een 
verhoging van de voedselrijkdom dat op zich weer vooral ongewenste onkruiden stimuleert zoals 
brandnetels en distels. Ongewenste onkruiden zijn vooral lichtminners. Door de bodem bedekt te 
houden en niet te verstoren, krijgen deze pioniers minder kansen.  
 
Werk liever met bodembedekkers om onkruiden tegen te gaan. De bijen vinden tussen deze vegetatie 
nog vrij gemakkelijk geschikte nestplekken. Ook éénjarigen kunnen gebruikt worden om bloemborders 
of open plekken bedekt te houden en zo ongewenste onkruidengroei tegen te gaan. 
 

 Geschikte bodembedekkers voor open plekken zijn onder andere Gewone brunel, Kruipende 
boterbloem, Bosaardbei, Kruipend zenegroen, Hondsdraf, Speenkruid, Kleine maagdenpalm, 
… 
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Figuur 82: Speenkruid als bodembedekker tegen ongewenste kruiden 

 

Randen van gazons zijn vaak geschikte nestplaatsen voor solitaire bijen. Hou deze vrij en gebruik ook 
hier zeker geen pesticiden. 
 
Beplant boomspiegels (het stuk grond rondom de stam van een boom) met vaste planten of laat 
afgevallen bladeren liggen. Vermijd ook hier het aanbrengen van houtsnippers of worteldoek.  
 

 Verhardingen 

 
Verhardingen van terrassen, paden en opritten door middel van beton, klinkers of gravel zorgen er 
voor dat er minder geschikte nestplaatsen voor grondbewonende bijen overblijven.  
 
Enkele bijensoorten, zoals de Pluimvoetbij, Gewone franjegroefbij en de Witbaardzandbij maken hun 
nesten graag tussen de stoeptegels van opritten, wandelpaden of trottoirs. Zij profiteren van het feit 
dat deze tegels vaak door een dikke laag zand gestabiliseerd worden en maken hierin hun nestgangen. 
Hun nestingangen lijken soms op mierenhoopjes en wanneer patrouillerende mannetjesbijen 
aangetroffen worden wordt maar al te vaak onnodig de brandweer of de civiele bescherming 
verwittigd. Solitaire bijen zijn kortlevend, bijzonder nuttig en niet gevaarlijk. Vernietig deze 
bijennestjes dus zeker niet!  
 

6.2.2 Bovengronds nestelende soorten 
 

Minder dan de helft van alle bijensoorten nestelt bovengronds. Een aantal soorten kan gemakkelijk 
aangetrokken worden met een bijenhotel. Maar ook houtstapels, leemwanden en zelfs vogelkastjes 
kunnen bijen en hommels aantrekken.  
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Volgende soorten of soortsgroepen die aangetroffen werden tijdens dit project nestelen bovengronds: 
wolbijen, enkele hommels, ertsbijen, klokjesbij, zijdebijen, tronkenbijen, maskerbijen, behangersbijen, 
metselbijen en tubebijen.  
 

 Dood hout en houtstapels 

 
Enkele bijensoorten knagen graag hun eigen nestgang uit in dood hout. Zij komen niet af op geboorde 
nestgangen, maar verkiezen rottend, dood hout. Een goed voorbeeld van zo’n soort is de Andoornbij. 
In parken, boomgaarden, kerkhoven en tuinen zijn oude bomen van hoge waarde voor dit soort bijen.  
 
Dode of halfdode bomen in tuinen zouden, ten minste gedeeltelijk, moeten behouden blijven omdat 
zij in veel nestgelegenheid voor wilde bijen voorzien. Wanneer de boom toch dient verwijderd te 
worden kan best een groot deel van de stam blijven staan. Top daarom dode bomen op 2 à 3 meter 
hoogte af en laat de dode stronk staan. Zo voorkom je ongelukken met vallende takken en geef je 
paddenstoelen, spechten en bijen toch nog een kans!  
 
Wanneer de stam moet omgehakt worden, kan deze best op een zonnige plaats blijven liggen zodat 
het bijenbroed zich verder kan ontwikkelen.  
 
Ook houtstapels of takkenhopen kunnen goeie broedplaatsen voor bijen zijn. Zowel balken als dikkere 
stammen zijn geschikt als materiaal voor de houtstapels. Takkenhopen dienen vooral om het 
overtollige snoeimateriaal te bewaren. Bijen graven nesten uit in verschillende types hout. Zowel 
naald- als loofhout zijn geschikt. Vers en zacht hout wordt door bijen niet gebruikt om nesten in uit te 
graven.  
 

 Bijenhotels  
 

Zo’n 60 bijensoorten kunnen nestelen in zogenaamde bijenhotelletjes. Vooral metselbijen vallen op 
door hun koortsachtige bouwactiviteiten. Daarnaast vind je ook tal van (ongevaarlijke!) goudwespen, 
graafwespen en ander klein grut rond jouw bijenhotel. Een bijenhotel voorziet je al gauw van uren 
kijkplezier. Een must voor elke tuin!  
 
Vooral Rosse metselbij, Blauwe metselbij en Gehoornde metselbij zijn actieve bezoekers van 
bijenhotels. Daarnaast zijn ook Tronkenbijen frequente bezoekers, zij het dan in de zomermaanden. 
Minder algemene soorten zijn Grote wolbij, klokjesbijen, maskerbijen, behangersbijen en tubebijen.  
 
Heel wat tips zijn terug te vinden in de brochure ‘Hoe bouw ik een bijenhotel?’ die te vinden is op: 
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.pdf 
 

 Hommeles in de nestkast? 

 
Hommels nemen regelmatig hun intrek in mezenkastjes. En daar is niet iedereen altijd even blij mee. 
Nochtans zijn hommels bijzonder nuttige diertjes, die zeer zachtaardig zijn en enkel zullen steken 
wanneer ze worden vastgeklemd. Ook in de nabijheid van het nest zijn ze normaal gezien niet agressief. 
Bij het openen van een nestkast kunnen ze wel luidruchtig zoemen maar ze vallen doorgaans niet aan. 
In tegenstelling tot wespen hebben hommels eerder kleine nesten, bestaande uit enkele tientallen tot 
maximum 200 werksters. In de loop van de zomer produceren ze nieuwe koninginnen en wordt het 
nest voor de winter verlaten.  
 
Wil je toch af van het hommelnest? Maak dan in het najaar of in de vroege winter de nestkast leeg en 
schuur de binnenkant met wat lauw water. De vogels zullen er in het daaropvolgende jaar weer hun 
intrek in kunnen nemen.   

https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.pdf
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6.3 Nectar- en stuifmeelplanten 
6.3.1 Bloemborder 

 
Variatie is het sleutelwoord. Kies, waar mogelijk, voor inheemse plantensoorten in de bloemborder. 
Vermijd cultivars en ‘dubbele bloemen’, zij hebben bijen en andere bloembezoekende insecten vaak 
niets te bieden. Bijen houden van warme, zonnige bloempartijen. Maar ook borders in halfschaduw of 
schaduw kunnen goeie bijenplanten herbergen. Bosandoorn (Stachys sylvatica), Gele dovenetel 
(Lamiastrum galeobdolon) of Kruipend zenegroen (Ajuga reptans) worden druk bevlogen door bijen, 
maar verdragen geen fel zonlicht.  
 
Met wat kalk in de bloemborder creëer je een uniek plekje waarin planten zoals Slangenkruid (Echium 
vulgare), Wilde chicorei (Cichorium intybus) of Betonie (Stachys officinalis) goed gedijen.  
 

 Schaduwborder 
 

 
Figuur 83: Binnenkoer met veel schaduw. Gele dovenetel, Kleine maagdenpalm en Bosanemoon zijn bloeibepalend. 
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Figuur 84: Plantenvak met Kleine maagdenpalm en Bosaardbei. Beiden zijn bodembedekkend en liefhebbers van halfschaduw. 
 

 Zonneborder 
 

 
Figuur 85: Zandige, zonbeschenen bloemborder met onder meer Prachtklokje, lupinen, Grote klaproos, sieruien, Wondklaver,... 

 

6.3.2 Moestuin 
 

Niet alleen zijn tal van land- en tuinbouwgewassen rechtstreeks afhankelijk van bijen voor hun 
bestuiving. Ook het omgekeerde is waar. Laat de bijen dus eens meegenieten van jouw moestuin.  
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En onthoud, bijen zijn echte topbestuivers. Geef ze een plaatsje in de moestuin en je bent verzekerd 
van een mooie oogst!  
 
Laat dus minstens één Ui of Prei doorschieten en tot bloei komen. Ook Venkel, Broccoli en andere 
kolen zorgen voor veel nectar en stuifmeel indien ze kunnen doorschieten en tot bloei komen. Zorg 
daarnaast voor wat Bosaardbeitjes als bodembedekker onder de Aalbessenstruiken of voor een hoekje 
waarin Komkommerkruid en Gewoon barbarakruid hun gang kunnen gaan.  
 
Gebruik uiteraard ook geen pesticiden in jouw groententuin.  
 

 
Figuur 86: Vrouwtje Roodgatje op Aardbei. 
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6.3.3 Bloembollen / Gazon 
 
Gazons zien er vaak uniform donkergroen uit, zonder enige bloem. En dat is spijtig. Sla eens een 
maaibeurt over en geef Paardenbloemen, Madeliefjes en klavertjes de kans om jouw gazon op te 
vrolijken.  
Je kan zelfs een deel van het gazon inrichten als bijenweide. Voer hier een hooilandbeheer en maai 
tweemaal per jaar. Hoe minder je bemest, hoe meer wilde bloemen zullen verschijnen tussen het gras 
… en hoe minder je de grasmaaier zal moeten bovenhalen. Nog beter is het invoeren van een gefaseerd 
maaibeheer. Maai elk stuk grasveld wel minstens 1 keer per jaar, anders wordt de grasmat te dicht. 
Uiteraard zijn herbiciden uit den boze.  
 

 
Figuur 87: Gazon met massaal bloeiend Biggenkruid: een gedekte tafel voor veel soorten wilde bijen. 

 

In het voorjaar kan je het gazon opfleuren met een bloembollenweide. Vingerhelmbloem, Gewone 
vogelmelk en Boerenkrokus zijn vroege bloeiers en worden druk bezocht door bijen en vlinders. Deze 
bloembollen zorgen voor een kleurrijk tapijt dat bloeit van eind februari tot begin april. Maai de 
bloembollenweide niet in die periode. Op deze manier blijft een deel van het gazon ongemaaid in het 
vroege voorjaar en kunnen ook Madeliefje, Paardebloemen en boterbloemen tussen de bollen tot 
bloei komen. Wanneer de bloembollen uitgebloeid zijn en wanneer de zaden volledig gerijpt zijn, mag 
opnieuw gazonbeheer toegepast worden. 
 
Bloembollen plant je best in het najaar, tussen eind september en november. De vroegstbloeiende 
soorten zoals bijvoorbeeld Sneeuwklokje moeten al voor half oktober geplant worden. 
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Figuur 88: Narcissen en Kievitsbloemen in het gazon. Tweede bloei wordt veroorzaakt door Gewone margriet. 

 

6.3.4 Groendak 
 

Groendaken zijn niet alleen geluid- en warmte-isolerend, maar zorgen ook voor een optimale infiltratie 
van regenwater en kunnen als ecologische stapsteen voor planten en dieren optreden. Met de juiste 
plantenkeuze tover je een groendak om tot een echte bijenhemel. Mossen en sedums zijn een logische 
keuze, maar waarom zou je je groendak niet beplanten met Hysop, Wondklaver of Grasklokje?  
 

6.3.5 Kruidentuin 
 

Kruidentuintjes zijn top. Het gonst hier meestal van het leven. Bloeiende Lavendel, salie of Marjolein 
zijn echte bijenlokkers. En waarom probeer je het niet eens met een kruidenspiraal? Plant jouw kruiden 
in een zonnige hoek van de tuin en geniet van al het leven dat je rond de oren zoemt.  
 

6.3.6 Hagen en klimplanten 
 

Conifeer, Beuk, of Haagbeuk zijn al decennia lang populaire haagplanten, maar er zijn ook prachtige 
bijvriendelijke alternatieven. Veldesdoorn, meidoorn en Hondsroos zien er niet alleen zeer fraai uit, 
het zijn ook ware nectar- en stuifmeelbommen. En ze leveren daarnaast in de herfst nog bessen of 
olierijke zaden op. Snoei jouw haag niet te kort en laat uitlopers groeien én bloeien. De bijen en vogels 
zullen je dankbaar zijn. 
 
Een kale muur of een storende afsluiting kan in een mum van tijd omgevormd worden tot een 
bloemrijk bijenparadijs met Heggenrank, Klimop of Reukerwt.  
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Figuur 89: Muur met Klimopbegroeiing 

 

6.3.7 Balkonplanten 
 
Zelfs met een balkon- of terrastuintje van één vierkante meter kan je al heel wat ‘bij’dragen aan de 
biodiversiteit. Vervang Begonia’s en Petunia’s door een mix van Grasklokje, Wilde reseda en Ezelsoren 
en geniet van het zomerse gezoem van de talloze bijen en hommels die jouw terras een bezoekje 
brengen. Opgelet, potgrond geeft een te rijke voedsellaag voor deze plantensoorten. Plant je 
balkonplanten dus liever in een mix van compost en lemig zand.  
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Figuur 90: Balkonplanten kunnen ook bijenvriendelijk zijn. Hier een voorbeeld met onder meer Vingerhoedskruid op de 

achtergrond. Foto: Rieneke Van der Steen 
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7 Bijlages 

7.1 Bijlage 1: Soortenlijst Kortrijk  
 

Tabel 15: Totale soortenlijst van de soorten die in het kader van dit project in Kortrijk en in het Preshoekbos werden 
waargenomen in 2018. Soorten in het rood en het vetrood zijn respectievelijk zeldzaam en zeer zeldzaam volgens 

www.waarnemingen.be. 

Familie Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
Aantal  
waarnemingen 

Andrenidae Andrena apicata Donkere wilgenzandbij 1 

Andrenidae Andrena barbilabris Witbaardzandbij 5 

Andrenidae Andrena bicolor Tweekleurige zandbij 2 

Andrenidae Andrena chrysosceles Goudpootzandbij 5 

Andrenidae Andrena cineraria Asbij 5 

Andrenidae Andrena clarkella Zwart-rosse zandbij 1 

Andrenidae Andrena dorsata Wimperflankzandbij 14 

Andrenidae Andrena flavipes Grasbij 50 

Andrenidae Andrena fulva Vosje 22 

Andrenidae Andrena gravida Weidebij 1 

Andrenidae Andrena haemorrhoa Roodgatje 29 

Andrenidae Andrena humilis Paardenbloembij 19 

Andrenidae Andrena mitis Lichte wilgenzandbij 8 

Andrenidae Andrena nigroaenea Zwartbronzen zandbij 1 

Andrenidae Andrena nitida Viltvlekzandbij 7 

Andrenidae Andrena praecox Vroege zandbij 1 

Andrenidae Andrena scotica Meidoornzandbij 9 

Andrenidae Andrena subopaca Witbaarddwergzandbij 5 

Andrenidae Andrena tibialis Grijze rimpelrug 8 

Andrenidae Andrena vaga Grijze zandbij 16 

Andrenidae Andrena ventralis Roodbuikje 18 

Andrenidae Panurgus calcaratus Kleine roetbij 2 

Apidae Anthophora furcata Andoornbij 4 

Apidae Anthophora plumipes Gewone sachembij 9 

Apidae Anthophora quadrimaculata Kattenkruidbij 8 

Apidae Apis mellifera Honingbij 48 

Apidae Bombus campestris Gewone koekoekshommel 1 

Apidae Bombus hortorum Tuinhommel 4 

Apidae Bombus hypnorum Boomhommel 6 

Apidae Bombus lapidarius Steenhommel 84 

Apidae Bombus pascuorum Akkerhommel 87 

Apidae Bombus pratorum Weidehommel 9 

Apidae Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel 5 

Apidae Bombus terrestris Aardhommel 7 

Apidae Bombus vestalis Grote koekoekshommel 2 

Apidae Ceratina cyanea Blauwe ertsbij 1 

Apidae Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij 9 
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Familie Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
Aantal  
waarnemingen 

Apidae Nomada fabriciana Roodzwarte dubbeltand 4 

Apidae Nomada ferruginata Geelschouderwespbij 2 

Apidae Nomada flava Gewone wespbij 6 

Apidae Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij 4 

Apidae Nomada fucata Kortsprietwespbij 7 

Apidae Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij 3 

Apidae Nomada goodeniana Smalbandwespbij 8 

Apidae Nomada lathburiana Roodharige wespbij 7 

Apidae Nomada panzeri Sierlijke wespbij 1 

Apidae Nomada ruficornis Gewone dubbeltand 7 

Apidae Nomada signata Signaalwespbij 4 

Apidae Nomada striata Stomptandwespbij 1 

Apidae Nomada zonata Variabele wespbij 2 

Apidae Xylocopa violacea Blauwzwarte houtbij 2 

Colletidae Colletes cunicularius Grote zijdebij 1 

Colletidae Colletes daviesanus Wormkruidbij 8 

Colletidae Colletes similis Zuidelijke zijdebij 1 

Colletidae Hylaeus communis Gewone maskerbij 14 

Colletidae Hylaeus dilatatus Brilmaskerbij 4 

Colletidae Hylaeus gredleri Zompmaskerbij 7 

Colletidae Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij 15 

Colletidae Hylaeus pictipes Kleine tuinmaskerbij 3 

Colletidae Hylaeus punctulatissimus Lookmaskerbij 2 

Colletidae Hylaeus signatus Resedamaskerbij 6 

Colletidae Hylaeus styriacus Stipmaskerbij 1 

Halictidae Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 4 

Halictidae Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij 2 

Halictidae Lasioglossum laticeps Breedkaakgroefbij 1 

Halictidae Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij 2 

Halictidae Lasioglossum lucidulum Glanzende groefbij 1 

Halictidae Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 3 

Halictidae Lasioglossum nitidulum Glimmende smaragdgroefbij 1 

Halictidae Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij 3 

Halictidae Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij 1 

Halictidae Lasioglossum semilucens Halfglanzende groefbij 1 

Halictidae Lasioglossum sexstrigatum Gewone franjegroefbij 1 

Halictidae Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij 2 

Halictidae Sphecodes longulus Kleine spitstandbloedbij 5 

Halictidae Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij 9 

Halictidae Sphecodes puncticeps Grote spitstandbloedbij 3 

Megachilidae Anthidiellum strigatum Kleine harsbij 2 

Megachilidae Anthidium manicatum Grote wolbij 10 

Megachilidae Chelostoma campanularum Kleine klokjesbij 1 
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Familie Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
Aantal  
waarnemingen 

Megachilidae Chelostoma florisomne Ranonkelbij 1 

Megachilidae Coelioxys aurolimbata Gouden kegelbij 1 

Megachilidae Coelioxys inermis Gewone kegelbij 1 

Megachilidae Heriades truncorum Tronkenbij 37 

Megachilidae Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij 5 

Megachilidae Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 10 

Megachilidae Megachile ericetorum Lathyrusbij 10 

Megachilidae Megachile rotundata Luzernebehangersbij 8 

Megachilidae Megachile willughbiella Grote bladsnijder 5 

Megachilidae Osmia bicornis Rosse metselbij 12 

Megachilidae Osmia caerulescens Blauwe metselbij 3 

Megachilidae Osmia cornuta Gehoornde metselbij 17 

Megachilidae Osmia leaiana Kauwende metselbij 2 

Megachilidae Osmia niveata Zwartbronzen houtmetselbij 7 

Megachilidae Stelis breviuscula Gewone tubebij 4 

Megachilidae Stelis phaeoptera Zwarte tubebij 1 

Megachilidae Stelis punctulatissima Geelgerande tubebij 1 

Melittidae Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij 1 

Melittidae Macropis europaea Gewone slobkousbij 2 

Melittidae Melitta leporina Klaverdikpoot 5 

Melittidae Melitta nigricans Kattenstaartdikpoot 2 
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7.2 Bijlage 2: Bijenvriendelijke bloemborderplanten 
 

Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Agastache-soorten Dropplant Lipbloemigen Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht   

Ajuga spec. Zenegroen (incl. cultivars) Lipbloemigen Meerjarig ja Ajuga reptans 

Alcea spec. Stokroos Kaasjeskruidfamilie Meerjarig     

Allium spec. Sierlooksoorten Lookfamilie Meerjarig     

Allium sphaerocephalon Kogellook Lookfamilie Meerjarig     

Allium ursinum Daslook Lookfamilie Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht Allium ursinum 

Alyssum spec. Schildzaad Kruisbloemigen 

Zowel eenjarige 
als meerjarige 
soorten ja   

Anethum graveolens Dille Schermbloemigen Eenjarig     

Anchusa spec. ossentong Ruwbladigen Meerjarig   Anchusa officinalis 

Anthyllis vulneraria Wondklaver Vlinderbloemigen Meerjarig     

Antirrhinum spec. Leeuwenbekjessoorten Weegbreefamilie Meerjarig     

Aquilegia spec. Akelei Ranonkelfamilie Meerjarig     

Astrantia major 
Zeeuws knoopje (en 
cultivars) Schermbloemigen Meerjarig     

Aubretia deltoidea Aubretia Kruisbloemigen Meerjarig ja   

Buphthalmum 
salicifolium Koeienoog Composieten Meerjarig     

Calamintha nepeta Bergsteentijm Lipbloemigen Meerjarig     

Calluna vulgaris Struikhei Heidefamilie Meerjarig     

Campanula glomerata Kluwenklokje Klokjesfamilie Meerjarig     

Campanula persicifolia Prachtklokje Klokjesfamilie Meerjarig     
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Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Campanula 
portenschlagiana Dalmatieklokje Klokjesfamilie Meerjarig ja   

Campanula 
poscharskyana Kruipklokje Klokjesfamilie Meerjarig ja   

Campanula-soorten Andere klokjes Klokjesfamilie Meerjarig   

Campanula 
rapunculus, C. 
rotundifolia, C. 
trachelium 

Centaurea spec. Centaurie soorten Composieten Meerjarig   Centaurea jacaea 

Cephalaria gigantea Schoepkruid Kaardebolfamilie Meerjarig     

Coreopsis spec. Meisjesogen Composieten Meerjarig     

Doronicum orientale Voorjaarszonnebloem Composieten Meerjarig     

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid Weegbreefamilie Tweejarig     

Echinacea purpurea Rode zonnehoed Composieten Meerjarig     

Echinops spec. kogeldistel Composieten Meerjarig     

Echium spec. slangenkruidsoorten Ruwbladigen Een- of tweejarig   Echium vulgare 

Erica carnea Winterheide Heidefamilie Meerjarig     

Eryngium spec. Kruisdistelsoorten Schermbloemigen Meerjarig   Eryngium campestre 

Erysimum cheiri Muurbloem Kruisbloemigen Meerjarig     

Eupatorium spec. 
Koninginnekruid (en 
cultivars) Composieten Meerjarig   

Eupatorium 
cannabinum 

Fragaria spec. Bosaardbei Rozenfamilie Meerjarig ja Fragaria vesca 

Geranium cantabrigiense   Ooievaarsbekfamilie Meerjarig ja   

Geranium dalmaticum   Ooievaarsbekfamilie Meerjarig     

Geranium maccrorhizum Rotsooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht   

Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig   Geranium phaeum 
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Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig   Geranium pyrenaicum 

Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig     

Glechoma hederacea Hondsdraf Lipbloemigen Meerjarig ja Glechoma hederacea 

Gypsophila paniculata Gipskruid Anjerfamilie Meerjarig     

Helenium spec. Zonnekruid Composieten Meerjarig     

Hyssopus officinalis Hyssop Lipbloemigen Meerjarig     

Iberis sempervirens Scheefbloem Kruisbloemigen Meerjarig ja   

Inula spec. Alant Composieten Meerjarig     

Knautia spec. Knautia soorten Kaardebolfamilie Meerjarig   Knautia arvensis 

Lathyrus latifolius Brede Lathyrus Vlinderbloemigen Meerjarig     

Lamium spec. Dovenetel soorten Lipbloemigen Meerjarig ja 

Lamium album, L. 
galeobdolon, L. 
galeatum 

Lavendula spec. Lavendel Schermbloemigen Meerjarig     

Levisticum officinale Lavas Schermbloemigen Meerjarig     

Lysimachia spec. Wederiksoorten Sleutelbloemfamilie Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht   

Lythrum salicaria 
Grote kattenstaart (en 
cultivars) Kattenstaartfamilie Meerjarig   Lythrum salicaria 

Meconopsis cambrica Schijnpapaver Papaverfamilie Meerjarig     

Muscari armeniacum Druifhyacinth Aspergefamilie Meerjarig     

Nepeta spec. 
Kattenkruid (verschillende 
soorten) Lipbloemigen Meerjarig   Nepeta cataria 

Origanum vulgare Wilde marjolein Lipbloemigen Meerjarig   Origanum vulgare 

Penstemon spec. 
Schildpadbloem (en 
cultivars) Helmkruidfamilie Meerjarig     
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Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Perovskia spec. 
Russische salie (en 
cultivars) Lipbloemigen Meerjarig     

Phlomis spec. Brandkruid (en cultivars) Lipbloemigen Meerjarig     

Phoeniculum vulgare Venkel Schermbloemigen Meerjarig     

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid Ruwbladigen Meerjarig     

Reseda alba/lutea Witte/Wilde reseda Resedafamilie 

Zowel eenjarige 
als meerjarige 
soorten   Reseda lutea 

Rosmarinus officinalis Rozemarijn Lipbloemigen Meerjarig     

Rudbeckia spec. Zonnehoed Lipbloemigen Meerjarig     

Salvia spec. Salie Lipbloemigen Meerjarig   Salvia pratensis 

Scabiosa columbaria Duifkruid Kaardebolfamilie Meerjarig     

Stachys byzantina Ezelsoor Lipbloemigen Meerjarig ja   

Stachys spec. andoornsoorten Lipbloemigen Meerjarig   
Stachys officinalis, S. 
palustris, S. sylvatica 

Symphytum spec. Smeerwortelsoorten Ruwbladigen Meerjarig   Symphytum officinalis 

Telekia speciosa Grote koeienoog Composieten Meerjarig     

Teucrium soorten Gamander Lipbloemigen Meerjarig 

ja (afhankelijk van 
de soort) 

Teucrium chamaedrys, 
Teucrium montanum 

Thymus spec. Tijmsoorten Lipbloemigen Meerjarig     

Trifolium ochroleucon   Vlinderbloemigen Meerjarig 
als klaverstroken 
naast gazons   

Trifolium pannonicum Hongaarse Klaver Vlinderbloemigen Meerjarig 
als klaverstroken 
naast gazons   

Trifolium rubens Purperrode Klaver Vlinderbloemigen Meerjarig 
als klaverstroken 
naast gazons   

Trifolium spec. Klaversoorten Vlinderbloemigen Meerjarig 
als klaverstroken 
naast gazons 

Trifolium repens, T. 
pratense 
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Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Verbena bonariensis Stijf ijzerhard Ijzerhardfamilie Meerjarig     

Veronica spec. Ereprijssoorten Weegbreefamilie Meerjarig   
Veronica chamaedrys, 
V. longifolia, V. spicata 
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7.3 Bijlage 3: Bijenvriendelijke bomen, struiken en lianen 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Boom/Struik 
Streekeigen in 
regio Kortrijk 

Belang voor 
(wilde) bijen Specifieke bodemvereisten 

Acer campestre Spaanse aak Boom ja groot kalk- of leemhoudend 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Boom ja groot   

Prunus avium Zoete kers Boom ja groot   

Prunus padus Gewone vogelkers Boom ja groot vochtige bodems 

Salix alba Schietwilg Boom ja matig   

Salix fragilis Kraakwilg Boom ja matig   

Tilia cordata Winterlinde Boom ja groot   

Tilia platyphyllos Zomerlinde Boom ja groot   

Cornus sanguinea Rode kornoelje Struik ja matig op rijkere bodemsoorten 

Craetagus laevigata Tweestijlige meidoorn Struik ja groot   

Craetagus monogyna Eenstijlige meidoorn Struik ja groot   

Cytisus scoparius Brem Struik neen groot eerder op zandige bodems 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts Struik ja matig   

Ligustrum vulgare Wilde liguster Struik neen groot   

Prunus spinosa Sleedoorn Struik ja groot   

Rhamnus cathartica Wegedoorn Struik neen matig eerder op zandige bodems 

Rhamnus frangula Sporkehout Struik neen groot   

Ribes nigrum Zwarte bes Struik ja groot   

Ribes rubrum Bosaalbes Struik ja groot   

Ribes uva-crispa Kruisbes Struik neen groot   

Salix aurita Geoorde wilg Struik ja groot   

Salix cinerea cinerea Grauwe wilg Struik ja groot   

Salix cinerea oleifolia Rossige wilg Struik neen matig   

Salix pentandra Laurierwilg Struik neen groot   

Salix purpurea Bittere wilg Struik ja matig   

Salix repens Kruipwilg Struik neen groot   

Salix triandra Amandelwilg Struik neen matig   

Salix viminalis Katwilg Struik neen groot   

Cornus mas Gele kornoelje Struik of boom neen matig   
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Boom/Struik 
Streekeigen in 
regio Kortrijk 

Belang voor 
(wilde) bijen Specifieke bodemvereisten 

Ilex aquifolium Hulst Struik of boom neen matig   

Salix caprea Boswilg Struik of boom ja groot   

Rosa agrestis Kraagroos Struweelstruik neen groot   

Rosa arvensis Bosroos Struweelstruik ja groot vooral op leembodems 

Rosa caesia Behaarde struweelroos Struweelstruik neen groot   

Rosa canina Hondsroos Struweelstruik ja groot   

Rosa corymbifera Heggenroos Struweelstruik neen groot vermoedelijk vooral op leem 

Rosa dumalis Kale struweelroos Struweelstruik neen groot   

Rosa henkeri-schulzei Schijnegelantier Struweelstruik neen groot   

Rosa inodora Schijnkraagroos Struweelstruik neen groot   

Rosa micrantha Kleinbloemige roos Struweelstruik neen groot   

Rosa pseudoscabriuscula Schijnviltroos Struweelstruik neen groot   

Rosa rubiginosa Egelantier Struweelstruik neen groot   

Rosa sherardii Berijpte viltroos Struweelstruik neen groot   

Rosa spinosissima Duinroos Struweelstruik neen groot   

Rosa stylosa Stijlroos Struweelstruik neen groot   

Rosa subcanina Schijnhondsroos Struweelstruik neen groot   

Rosa subcollina Schijnheggenroos Struweelstruik neen groot   

Rosa tomentella Beklierde heggenroos Struweelstruik ja groot   

Rosa tomentosa Viltroos Struweelstruik ja groot   

Rubus caesius Dauwbraam Struweelstruik ja groot   

Rubus spec.  Braam Struweelstruik 

diverse 
autochtone 
soorten, onder 
meer in de 
leemstreek groot   

Ulex europaeus Gaspeldoorn Struweelstruik neen groot eerder op zandige bodems 

Clematis vitalba Bosrank Liaan ja matig kalkminnend 

Hedera helix Klimop Liaan ja groot   

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Liaan ja groot   
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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 
22.800 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
110.000 families zijn lid van Natuurpunt.


