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Samenvatting 
 
 
In het Gestroomlijnd landschap Barbierbeekvallei werd een inventarisatie van wilde bijen uitgevoerd in 11 
geselecteerde focusgebieden. Het betreft steekproefinventarisaties, die niet resulteren in een exhaustieve lijst, 
maar die toelaten de waarde van de geselecteerde gebieden voor bijen in te schatten. Daarbij werd sterk gelet 
op gunstige landschapselementen (troeven) en tekortkomingen (knelpunten). Zo wordt er voor elk gebied ook 
beheeradvies gegeven.  
 
Tussen begin april en begin september 2018 werden er in het gehele projectgebied in totaal niet minder dan 108 
soorten wilde bijen waargenomen. Dat is een relatief hoog aantal, vooral omdat, op het overstromingsgebied 
KBR na, de geselecteerde gebieden relatief klein waren en zich in een overwegend agrarische of verstedelijkte 
omgeving bevonden. Zo kan het LIA-park in het centrum van Sombeke als een bijenhotspot beschouwd worden. 
Van alle gebieden bleek de Roomkouter het meest soortenrijke gebied.  
 
Onder deze 108 soorten bevinden zich 27 zeldzame tot zeer zeldzame soorten. De meest bijzondere is de Grote 
stomptandwespbij, die parasiteert op de Wikkebij. Deze soort was nog maar een enkele maal eerder in 
Vlaanderen waargenomen. Ongeveer een kwart van de genoteerde bijensoorten kent een parasitaire leefwijze. 
Dit mooie aantal parasieten wijst op gezonde gastheerpopulaties. In meerdere onderzochte locaties werden 
grote nestaggregaties van zandbijen aangetroffen, bijv. aan het fort van Haasdonk en in domein De Ster.  
 
Hoofdstuk 4 van dit rapport bevat algemene aanbevelingen over het maken en plaatsen van bijenhotels, 
maaibeheer in functie van bijen, het al dan niet inzaaien van bloemenmengsels en het aanleggen van 
bijenvriendelijk openbaar groen.  
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1 Inleiding 
 

1.1 Achtergrond bij het project Expertadvies wilde bijen Gestroomlijnd 
landschap  

 
Dit project is het tweede bijenproject dat vanuit de provincie Oost-Vlaanderen werd opgestart in het kader van 
de Gestroomlijnde landschappen. In 2017 werd een soortgelijk expertadvies opgesteld voor het Gestroomlijnd 
landschap Molenbeek-Graadbeek (D’Haeseleer 2017). 
 

1.2 Waarom een expertadvies m.b.t. wilde bijen?  
 

1.2.1 Wilde bijen en de biodiversiteitscrisis  
 
Naast de zeer bekende honingbij leven er nog zo’n 375 soorten wilde bijen in België, waarvan een 300-tal in 
Vlaanderen voorkomen. Zij komen in diverse habitats voor en kennen uiteenlopende leefwijze (met lente- en 
zomersoorten, ondergronds en bovengronds nestelende soorten, kieskeurige en minder kieskeurige soorten als 
het op voedselaanbod aankomt, etc.). De beste onderzochte ongewerveldengroepen in ons land, zijn relatief 
klein qua soortenaantal. Zo weten we van de meest populaire insectengroep, de dagvlinders, dat ze het de laatste 
decennia slecht doen: 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. De  
belangrijkste 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). In Vlaanderen is de situatie minder goed in kaart gebracht, 
maar wellicht niet minder dramatisch. Een project als dit kan ook een bijdrage leveren aan de bijenkennis op 
bovenlokaal niveau.  
 

1.2.2 Wilde bijen als essentiële bestuivers 
 
Het is algemeen bekend dat bijen belangrijk zijn als zeer efficiënte bestuivers van wilde planten en ook van heel 
wat landbouwgewassen. Onderzoek door onder meer de universiteit van Mons en van Gembloux wees uit dat 
de toegevoegde waarde van bestuivers in ons land jaarlijks 251.6 miljoen euro bedraagt. Dit komt neer op 11.1% 
van de totale Belgische landbouwproductie. Klassiek komt de honingbij in beeld als prominente bestuiver, maar 
onderzoek toonde aan dat bestuiving wordt gerealiseerd door een amalgaam aan insecten. Wilde bijen, zoals 
hommels en metselbijen, blijken bijzonder efficiënte bestuivers. Uit een Nederlands onderzoek bleek zelfs dat zij 
niet honingbijen maar wilde bijen de meest courante bestuivers in appelboomgaarden waren.  
 
Zowel honingbijen als wilde bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit (Kuldna et al. 2009; Rasmont et al. 2005). 
Deze sterke achteruitgang van bijen kan leiden tot een wereldwijde bestuivingcrisis, met zowel grote ecologische 
als economische gevolgen. Zelfs bij wilde planten werden reeds aanwijzingen gevonden voor een achteruitgang 
van bestuivingsafhankelijke plantensoorten die gelijke tred houdt met de achteruitgang van de bestuivers 
(Biesmeijer et al. 2006).  
 
Intensief landgebruik, grootschaligheid en gebruik van pesticiden worden aangewezen als de belangrijkste 
oorzaken van de achteruitgang van bestuivers (Kuldna et al. 2009). Verstedelijking kan ook een negatieve invloed 
hebben op bijenpopulaties wanneer natuurlijke biotopen worden opgeofferd. Anderzijds zijn er indicaties dat 
steden biodiverser zijn wat betreft bijen vergeleken met uitgestrekte landbouwgebieden waar groene 
infrastructuur schaars is (pers. med. Pieter Van Breugel). Wellicht zijn stadstuinen, parken en andere groene 
plekken belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit aan arthropoden in steden (McIntyre, 2000; Smith et 
al, 2006; Mathieu et al, 2007). Enkele studies wezen intussen al uit dat tuinen de biodiversiteit promoten 
(McIntyre, 2000 en referenties hierin). Bovendien biedt de stedelijke omgeving een hoge structuurdiversiteit 
door de aanwezigheid van onder andere warme en beschutte tuintjes en oude muren en geplaveide voetpaden. 
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1.2.3 Bijen als indicator voor effecten van ecologisch groenbeheer 
 
Klassiek wordt de effectiviteit van ecologisch groenbeheer aan de hand van vogel- of plantenwaarnemingen 
afgetoetst. Toch zijn heel wat ongewervelden eigenlijk beter geschikt om zowel de effectiviteit van beplantingen 
als het gevoerde beheer te evalueren.  
 
Wilde bijen hebben hoge habitatvereisten. Ze hebben nood aan geschikte nestplaatsen, specifiek nestmateriaal, 
nectarplanten als voedselbron voor de adulte bijen en geschikt stuifmeel als voornaamste voedselbron voor de 
larven (Westrich, 1989; Gathmann &Tscharntke, 2002). Door hun hoge eisen zijn het uitstekende bio-indicatoren 
die veranderingen in habitatkwaliteit kunnen aantonen (Steffan-Dewenter et al., 2002; Gathmann & Tscharntke, 
2002). Experimenten van Gathmann & Tscharntke (2002) toonden aan dat de maximaal overbrugbare 
foerageerafstand voor de meeste solitaire bijensoorten tussen 200 en 600 meter ligt. Lokale habitatstructuur 
speelt dus een belangrijke rol. Hommels zijn dan weer afhankelijk van structuren op middelgrote schaal. Zij 
overbruggen gemakkelijk afstanden tot en met 1500 meter.  
 
Soorten die het beste kunnen optreden als indicator voor het effect van ecologisch groenbeheer zijn de 
oligolectische of gespecialiseerde bijensoorten, maar ook parasitaire soorten van zeldzame gastheerbijen zijn 
goede indicatoren (Koster, 2000).  
 

1.3 Doelstellingen van het project 
 
De volgende onderzoeksvragen werden geformuleerd bij de opzet van dit project:  
 

a. Welke zijn de kansrijke locaties/biotopen voor wilde bijen in het projectgebied? 
Hiervoor dient een quick scan (screening) te gebeuren aan de hand van kaartmateriaal en in samenspraak 
met lokale gebiedskenners. In onderling overleg wordt een aantal gebieden (5 à 10) geselecteerd die 
grondig onderzocht worden gedurende representatieve maanden;  
 

b. Welke soorten komen voor in de belangrijkste geselecteerde representatieve biotopen? Welke 
inrichtings- en beheermaatregelen zijn voor deze soorten noodzakelijk voor het behoud/ herstel van 
deze soorten? Welke randvoorwaarden inzake omgevings-kwaliteit dient te worden nagestreefd? 
 

c. Algemeen beheeradvies voor het beheer van openbare domeinen en tips voor de bij-vriendelijke 
tuinen? Welke sensibilisatie-acties kunnen worden uitgevoerd?  
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2 Onderzoek & inventarisatie 
 

2.1 Materiaal en methodiek 
 
Locaties  
 
Verspreid over het projectgebied werden in totaal 11 locaties opgegeven om te inventariseren. Deze werden op 
de startvergadering geselecteerd in overleg met de opdrachtgever, het Regionaal landschap en de betrokken 
gemeentebesturen.  
Eén van de locaties, recreatiedomein De Ster, werd al snel uit de lijst geschrapt nadat de directie aangaf geen 
initiatieven rond bijen te willen ondersteunen. Een andere locatie, Westakkers, werd na de 1e 
inventarisatieronde ook niet meer bezocht. De vermeende heiderelicten in dit gebied waren nergens te 
bespeuren en het potentieel voor bijen lag hier erg laag. Er werd daarom beslist meer energie in interessantere 
gebieden te steken. Alle andere 9 vooropgestelde locaties werden verspreid over het jaar 3 tot 5 keer bezocht 
(zie tabel 1). 
 
Inventarisatie 
 
Bij goed weer werden potentieel interessante locaties bezocht. Aanwezige bijen werden op naam gebracht op 
het zicht, ofwel gevangen en met de loep bekeken. Voor lastige en moeilijk herkenbare soorten werden 
exemplaren ingezameld die nadien met een stereomicroscoop werden bekeken.  
 
Het onderzoek spitste zich toe op wilde (solitaire) bijen en hommels. Graaf- en sociale wespen werden in mindere 
mate gedetermineerd (de waarnemingen van deze wespachtigen zijn raadpleegbaar op waarnemingen.be). Gal-
, sluip-, blad-,  brons- en andere wespen vielen buiten het bestek van deze studie. 
 
Alle gegevens werden opgenomen in de databank van www.waarnemingen.be. Ze zijn daar ook raadpleegbaar 
door externen. Van zeer zeldzame of kwetsbare soorten zijn de waarnemingen echter vervaagd, d.w.z. dat de 
puntlocaties van de waarnemingen niet zichtbaar zijn op kaart. De overgrote meerderheid van de waarnemingen 
werd overigens via de app Obsmapp ingevoerd tijdens het terreinwerk. Dat betekent dat van deze waarnemingen 
de exacte details werden vastgelegd (bijv. de precieze locatie, tot op enkele meters nauwkeurig).  
 

2.2 Soortgerichte resultaten 
 

2.2.1 Algemeen  
 
In het projectgebied werden 108 soorten wilde bijen aangetroffen (mieren, plooivleugel-, graaf-, gal- en 
bladwespen buiten beschouwing gelaten). Deze lijst is het resultaat van inventarisaties op 9 dagen (zie tabel 1). 
Voor de start van het project waren uit het projectgebied circa 44 soorten wilde bijen bekend. De soortenlijst 
werd dus meer dan verdubbeld.  
 
Tabel 1. Onderzochte locaties & inventarisatiedata in 2018 
 

Locatie 9/apr 14/apr 17/apr 11/mei 3/jun 26/jun 7/jul 3/aug 2/sep 
Aantal  

soorten bijen 

Westakkers    X      2 

Fort van Haasdonk  X  X  X  X  32 

Beekstraat/ Oude Kerkstraat   X X   X  X 19 

Wachtbekken Barbierstraat   X X  X   X 30 

Dijk KBR   X  X  X X X 34 

Fort Steendorp/Roomkouter   X X  X  X  55 

Roomacker  X   X    X 26 
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Stadsbos Puitvoet  X   X    X 11 

LIA park  X   X  X   38 

Parkje Bazel centrum    X  X   X 11 

De Ster X         23 

 
 
Het veldwerk van dit project werd uitgevoerd door David De Grave. Daarnaast bekijken we in dit rapport ook 
losse waarnemingen uit de periode 2009-2018 die door anderen zijn ingevoerd in waarnemingen.be én die 
gevalideerd zijn door één van de validators.  
Door David De Grave werden in 2018 maar liefst 897 waarnemingen van bijen in het projectgebied verricht. 
Onderstaande grafiek toont de verdeling van deze waarnemingen over de 9 inventarisatiedata.  
 

 
 
Figuur 1. Verdeling van de bijenwaarnemingen over de 9 gerealiseerde inventarisatiedata in 2018. 
 
Tabel 2 Overzicht van alle waargenomen soorten in het kader van dit project (april-september 2018); met 
vermelding van de Nederlandse RodeLijstcategorie (volgens Reemer 2018; MNB = Momenteel niet bedreigd; 
BE= Bedreigd; KW=Kwetsbaar; GE = Gevoelig). De kolommen verwijzen naar de locaties: Ster, FH (fort 
Haasdonk), WB (Wachtbekken Barbierstraat), BBV (Barbierbeekvallei Beekstraat), KBR (GOG KBR), FS/RK (Fort 
Steendorp/Roomkouter), ROA (Roomakker), LIA (Lia-park), PV (Puitvoet) 
 
 

  Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Ster FH WB BBV KBR RK/FS ROA LIA 
 

PV Totaal 
RL-
NL 

1 Andrena angustior Geriemde zandbij  X        1 MNB 
2 Andrena barbilabris Witbaardzandbij X       X  3 MNB 
3 Andrena chrysosceles Goudpootzandbij      X    4 MNB 
4 Andrena cineraria Asbij X X        83 MNB 
5 Andrena clarkella Zwart-rosse zandbij X     X    4 MNB 
6 Andrena denticulata Kruiskruidzandbij      X    2 MNB 
7 Andrena dorsata Wimperflankzandbij   X  X   X  3 MNB 
8 Andrena flavipes Grasbij X X X X X X  X X 310 MNB 
9 Andrena fulva Vosje X     X X  X 16 MNB 

10 Andrena gravida Weidebij X         1 KW 
11 Andrena haemorrhoa Roodgatje  X X X  X X X  22 MNB 
12 Andrena humilis Paardenbloembij  X        2 KW 
13 Andrena labialis Donkere klaverzandbij     X     4 KW 
14 Andrena labiata Ereprijszandbij  X X X      4 MNB 
15 Andrena lathyri Wikkebij      X    2 KW 
16 Andrena minutula Gewone dwergzandbij X     X    2 MNB 
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  Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Ster FH WB BBV KBR RK/FS ROA LIA 
 

PV Totaal 
RL-
NL 

17 Andrena mitis Lichte Wilgenzandbij          3 MNB 
18 Andrena nitida Viltvlekzandbij X X   X X X5   22 MNB 
19 Andrena ovatula Bremzandbij   X        1 KW 
20 Andrena proxima* Fluitenkruidbij*  X  X      5 MNB 
21 Andrena scotica Meidoornzandbij     X X  X  3 MNB 
22 Andrena subopaca Witbaarddwergzandbij       X   1 MNB 
23 Andrena tibialis Grijze rimpelrug  X        3 MNB 
24 Andrena vaga Grijze Zandbij X X X  X X X X X 7097 MNB 
25 Andrena ventralis Roodbuikje X X    X X  X 16 MNB 
26 Andrena wilkella Geelstaartklaverzandbij      X    1 KW 
27 Anthidiellum strigatum Kleine harsbij     X X  X  5 MNB 
28 Anthidium manicatum Grote Wolbij     X X  X  9 MNB 
29 Anthophora plumipes Gewone sachembij     X X X X  8 MNB 
30 Bombus hortorum Tuinhommel   X   X  X  4 MNB 
31 Bombus hypnorum Boomhommel X    X     12 MNB 
32 Bombus lapidarius Steenhommel X X X X X X  X X 165 MNB 
33 Bombus lucorum Veldhommel     X     1 MNB 
34 Bombus pascuorum Akkerhommel X X X X X X X X X 205 MNB 
35 Bombus pratorum Weidehommel X X X    X X X 13 MNB 
36 Bombus terrestris Aardhommel           MNB 

  Bombus terrestris/lucorum   X X  X X X X X X  MNB 
37 Ceratina cyanea Blauwe Ertsbij    X  X    3 MNB 
38 Chalicodoma ericetorum Lathyrusbij     X X  X  6 MNB 
39 Chelostoma florisomne Ranonkelbij  X X X      9 MNB 
40 Coelioxys inermis Gewone kegelbij      X    1 MNB 
41 Colletes cunicularius Grote zijdebij X X        37 MNB 
42 Colletes daviesanus Wormkruidbij     X   X  5 MNB 
43 Colletes similis Zuidelijke zijdebij    X X     3 MNB 
44 Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij  X   X X  X  37 MNB 
45 Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij  X  X  X    6 MNB 
46 Heriades truncorum Tronkenbij  X X  X X  X  228 MNB 
47 Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij     X X    6 MNB 
48 Hylaeus communis Gewone maskerbij   X  X X    4 MNB 
49 Hylaeus cornutus Gehoornde maskerbij      X    1 MNB 
50 Hylaeus dilatatus Brilmaskerbij     X     1 MNB 
51 Hylaeus gredleri Zompmaskerbij      X    1 MNB 
52 Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij       X X  2 MNB 
53 Hylaeus incongruus Weidemaskerbij        X  1 KW 
54 Hylaeus pectoralis Rietmaskerbij      X    2 KW 
55 Hylaeus pictipes Kleine tuinmaskerbij   X       1 KW 
56 Hylaeus signatus Resedamaskerbij     X     18 MNB 
57 Hylaeus styriacus Stipmaskerbij       X   1 GE 
58 Lasioglossum calceatum Gewone Geurgroefbij X   X  X    3 MNB 
59 Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij       X   1 MNB 
60 Lasioglossum laticeps Breedkaakgroefbij X    X X    3 MNB 
61 Lasioglossum leucozonium Matte Bandgroefbij    X  X  X  4 MNB 
62 Lasioglossum lucidulum Glanzende groefbij        X  1 MNB 
63 Lasioglossum minutissimum Ingesnoerde groefbij      X     2 MNB 
64 Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij     X X  X  4 MNB 
65 Lasioglossum nitidulum Glimmende smaragdgroefbij          1 KW 
66 Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij  X X   X    6 MNB 
67 Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde Groefbij    X  X    3 MNB 
68 Lasioglossum quadrinotatulum Steilrandgroefbij     X     1 KW 
69 Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij      X  X  2 MNB 
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  Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Ster FH WB BBV KBR RK/FS ROA LIA 
 

PV Totaal 
RL-
NL 

70 Lasioglossum zonulum Glanzende Bandgroefbij    X   X   2 MNB 
71 Macropis europaea Gewone slobkousbij      X    1 MNB 
72 Megachile centuncularis Tuinbladsnijder  X X  X X    7 MNB 
73 Megachile willughbiella Grote Bladsnijder     X X  X  8 MNB 
74 Melitta leporina Klaverdikpoot  X        1 MNB 
75 Melitta nigricans Kattenstaartdikpoot   X X X   X X 61 MNB 
76 Melitta tricincta Ogentroostdikpoot      X    5 MNB 
77 Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij X     X  X  8 MNB 
78 Nomada conjugens Langsprietwespbij  X        1 MNB 
79 Nomada fabriciana Roodzwarte Dubbeltand      X X   7 MNB 
80 Nomada femoralis Dubbeldoornwespbij  X        1 BE 
81 Nomada ferruginata Geelschouderwespbij  X X X  X X   20 MNB 
82 Nomada flava Gewone Wespbij   X   X X  X 6 MNB 
83 Nomada flavoguttata Gewone Kleine Wespbij          1 MNB 
84 Nomada fucata Kortsprietwespbij  X X  X X   X 32 MNB 
85 Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij          2 KW 
86 Nomada goodeniana Smalbandwespbij   X X X X X   16 MNB 
87 Nomada lathburiana Roodharige wespbij X X X   X  X  30 MNB 
88 Nomada leucophthalma Vroege wespbij      X    1 MNB 
89 Nomada panzeri Sierlijke Wespbij X   X   X X  10 MNB 
90 Nomada ruficornis Gewone Dubbeltand  X X   X X X  15 MNB 
91 Nomada sheppardana Geeltipje  X      X  2 MNB 
92 Nomada signata Signaalwespbij X     X  X X 4 MNB 
93 Nomada stigma Borstelwespbij     X     3 GE 
94 Nomada villosa Grote stomptandwespbij      1    1 --- 
95 Nomada zonata Variabele wespbji   X     X  2 MNB 
96 Osmia bicornis Rosse Metselbij  X X X  X X X  19 MNB 
97 Osmia niveata Zwartbronzen houtmetselbij          3 KW 
98 Osmia cornuta Gehoornde metselbij          6 MNB 
99 Osmia caerulescens Blauwe metselbij          4 KW 

100 Panurgus calcaratus Kleine roetbij  X    X  X  5 MNB 
101 Sphecodes albilabris Grote bloedbij   X       1 MNB 
102 Sphecodes crassus Brede Dwergbloedbij      X    1 MNB 
103 Sphecodes ephippius Bosbloedbij      X  X  2 MNB 
104 Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij  X   X X    4 MNB 
105 Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij        X  1 MNB 
106 Sphecodes puncticeps Grote spitstandbloedbij  X        1 MNB 
107 Stelis breviuscula Gewone tubebij   X   X    7 KW 
108 Stelis punctutalissima Geelgerande tubebij        X  2 MNB 

              
                 
  Totaal aantal soorten   23 32 24 20 36 55 24 37 10    

 
Daarnaast zijn er zes soorten bijen waarvan gedocumenteerde en/of gevalideerde waarnemingen uit de periode 
2010-2018  zijn opgenomen in de databank van waarenmingen.be, maar die niet door David De Grave werden 
aangetroffen in het projectgebied in de loop van 2018. Voor de volledigheid willen we deze toch vermelden.  
 
Tabel 3. Overzicht van soorten die door andere waarnemers gebeurden, buiten dit project, en niet door NP 
Studie werden aangetroffen. 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Laatste 
waarnemingsjaar 

Gebieden 

Anthophora furcata Andoornbij 2011 Schausselbroek (Temse) 
Coelioxys alata Kielstaartkegelbij 2012 Roomkouter 
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Colletes hederae Klimopbij 2018 Rupelmonde (centrum) 
Megachile ligniseca Distelbehangersbij 2015 Fort Steendorp, Schausselbroek 
Lasioglossum sexnotatum Zesvlekkige groefbij 2013 Paradijs (Sint-Niklaas) 
Nomada flavopicta Zwartsprietwespbij 2016 Schausselbroek (Temse) 

2.2.2 Ecologische groepen onder de loep 
 

2.2.2.1 Leefwijze 
 
Als we de 108 bijensoorten uit het projectgebied analyseren, dan stellen we vast dat iets meer dan 2/3de van de 
soorten tot de ‘echte’ solitaire bijen behoren, d.w.z. soorten waarvan elk vrouwtje haar eigen nestje maakt. 
Zowat een kwart van de waargenomen soorten leeft parasitair op de eerste groep. Dat is geen onaanzienlijk 
aantal: parasitisme komt in de wereld van de vliesvleugeligen heel courant voor. Dergelijke koekoeksbijen 
hebben overigens geen significante negatieve impact op de populaties van hun gastheren. De koekoeksbijen 
kunnen eerder als kwaliteitsindicatoren beschouwd worden. Als van een (vrij) zeldzame bijensoort ook de 
koekoeksbij wordt aangetroffen, wijst dat op een grote en vitale populatie van die gastheerbij.  
 

 
Figuur 2. Verdeling van de 108 wilde bijensoorten over 3 ecologische groepen. 
 

2.2.2.2 Voedselspecialisatie 
 
Bijen bezoeken planten om verschillende redenen. Enerzijds zoeken ze er nectar, net zoals vlinders dat doen. Die 
nectar vormt voor henzelf een belangrijke energiebron.  Anderzijds verzamelen ze stuifmeel. Dat wordt naar de 
nestholte gebracht en dient als voedsel voor het nageslacht (de larve). 
Al naar gelang het aantal plantensoorten dat i.f.v. stuifmeel bezocht wordt, worden bijen verdeeld in 
polylectische (veel plantensoorten bezoekend uit veel families), oligolectische (weinig plantensoorten 
bezoekend behorende tot een paar families, de bezochte plantensoorten en –geslachten liggen vast) en 
monolectische (de bezochte plantensoort en –geslacht ligt vast) bijensoorten. Van de 256 niet-parasitaire 
bijensoorten in Nederland kent 30% (77/256) een sterk gespecialiseerd (oligo-monolectisch) bloembezoek. Nog 
eens 16% (40/256) heeft een beperkt polylectische levenswijze (Peeters et al., 2012).  
 

6%

26%

68%

sociaal parasiet solitair
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Terwijl de meerderheid van de bijen (61% van de niet-parasitaire soorten in het projectgebied) dat stuifmeel op 
allerlei plantensoorten verzamelt, komen er in de regio ook heel wat gespecialiseerde soorten voor. Een kwart 
(26%) van de soorten is oligolectisch, wat wil zeggen dat ze op slechts één plantensoort of op enkele 
nauwverwante plantensoorten stuifmeel verzamelt.  Voorbeelden zijn de Kattenstaartdikpoot, een vrij algemene 
soort die vooral in de zomermaanden te vinden is bij Grote kattenstaart, en de Grijze zandbij die stuifmeel haalt 
bij wilgen. Daarnaast kan 13% van de waargenomen soorten als beperkt polylectisch beschouwd worden. Deze 
percentages liggen in de lijn van wat de Nederlandse literatuur vermeldt, al is het aandeel kieskeurige soorten 
iets lager. Het zijn precies die soorten die hogere eisen stellen aan hun leefomgeving.  
 

 
Figuur 3. Verdeling van de aangetroffen niet-parasitaire wilde bijensoorten naargelang hun stuifmeelkeuze.  
 

2.2.2.3 Nestplaatskeuze 
 
Naast stuifmeel voor het grootbrengen van de larven en nectar dat als energiebron voor de volwassen dieren 
dient, hebben wilde bijen ook nood aan een geschikte nestplaats. Sommige soorten hebben daarnaast ook nog 
nood aan specifiek nestmateriaal.  
 
Wat betreft hun nestplaats hebben de meeste bijen voorkeur voor warme, droge plaatsen. Voor de nestbouw 
maken ze gebruik van diverse materialen, zoals klei, steentjes en plantendelen zoals hout, schors, hars, bladeren 
en plantenharen. Wilde bijen kunnen ingedeeld worden in twee grote groepen wat betreft nestgedrag: de 
ondergronds nestelende (endogeïsch) en bovengronds (hypergeïsch) nestelende soorten. In Nederland nestelen 
de meeste bijen ondergronds (250 soorten, 70%). Circa 40 soorten (11%) kunnen zowel onder- als bovengronds 
nestelen, zoals veel hommels. De overige 65 soorten (19%) nestelen bovengronds. Tot deze categorie zijn ook de 
soorten gerekend die gebruik maken van allerlei holle ruimten, slakkenhuizen of oude gallen van halmvliegen op 
riet. Kunstmatige nestblokken in de bebouwde omgeving bieden nestgelegenheid aan ongeveer 5% van de 
bijensoorten in Nederland (Peeters et al., 2012).  
 
Van de 108 waargenomen bijensoorten in het projectgebied nestelt 26% bovengronds. De overgrote 
meerderheid (74%) zijn dus ook hier grondbewonende soorten.  

13%

61%

26%

Beperkt polylectisch Polylectisch Oligolectisch
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Figuur 4. Verdeling van de 108 wilde bijensoorten naargelang hun nestplaatskeuze.  
 

2.2.3 Bijzondere soorten in het projectgebied  
  
In totaal telt de bijenlijst van het projectgebied 28 soorten die als (zeer) zeldzaam kunnen worden beschouwd. 
Van deze 28 soorten is er één soort die enkel voor 2018 werd waargenomen: de Kielstaartkegelbij (2x 
waargenomen in de Roomkouter in 2012; leg. J. Reyniers). Niet al deze soorten worden in dit rapport uitgebreid 
besproken; op een selectie van soorten, met diverse levenswijzen, gaan we hieronder dieper in. Deze selectie 
staat in tabel 4.  
 
Tabel 4. Selectie van besproken zeldzame soorten in het projectgebied. 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal 
vindplaatsen in 
het projectgebied 

Rode-lijststatus 
Nederland 

Donkere klaverzandbij Andrena labialis 1 Bedreigd 
Lichte wilgenzandbij Andrena mitis 3 Momenteel niet bedreigd 
Kruiskruidzandbij Andrena denticulata 1 Momenteel niet bedreigd 
Dubbeldoornwespbij Nomada femoralis 1 Bedreigd 
Grote stomptandwespbij Nomada villosa 1 Niet beschouwd  
Borstelwespbij Nomada stigma 1 Gevoelig 
Brilmaskerbij Hylaeus dilatatus 1 Momenteel niet bedreigd 
Rietmaskerbij Hylaeus pectoralis 1 Kwetsbaar 
Steilrandgroefbij Lasioglossum quadrinotatulum 1 Kwetsbaar 
Zwartgespoorde 
houtmetselbij 

Hoplitis leucomelana 2 Momenteel niet bedreigd 

Ogentroostdikpoot Melitta tricincta 1 Momenteel niet bedreigd 
 

  

74%

26%

Nestplaatskeuze

grondbewonend in hout of stengels
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2.2.3.1 Donkere klaverzandbij 
 
De Donkere klaverzandbij (Andrena labialis) is een grote, donkere zandbij (11-14 mm) met breed onderbroken 
witte haarbandjes op het achterlijf. Borststuk en kop zijn bruin behaard. Mannetjes hebben een opvallend 
geelwit gevlekt gezicht. De soort heeft wat weg van een forse Honingbij (Apis mellifera). De Donkere 
klaverzandbij vliegt in de periode mei-juli (Peeters et al., 2012). 
 
 

 
Figuur 5. Donkere klaverzandbij (foto: Fons Verheyde) 
 
Ecologie 
Vrouwtjes van deze soort zijn hoogstwaarschijnlijk gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van 
vlinderbloemigen. In Nederland vliegt de soort vooral op Rode (Trifolium pratense) en Witte klaver (Trifolium 
repens) (Peeters et al., 2012). Nesten worden in kleinere of grotere aggregaties aangelegd in de grond of in 
steilwandjes. De soort is te vinden in extensief beheerde, bloemrijke graslanden. De Borstelwespbij (Nomada 
stigma) en mogelijk ook de Vroege bloedbij (Sphecodes rubicundus) staan bekend als broedparasiet van de 
Donkere klaverzandbij (Peeters et al., 2012). 
 
Verspreiding 
De Donkere klaverzandbij komt voor in Europa, Noord-Afrika, Klein-Azië en tot in Kazachstan. In Nederland komt 
de soort vooral voor in Zuid-Limburg en in het rivierengebied, met enkele vangsten uit het westen en uit Drenthe 
(Peeters et al., 2012). In Vlaanderen is de verspreiding grotendeels beperkt tot de provincies Vlaams-Brabant en 
Limburg, waarbij de soort vooral de (zand-)leemstreek lijkt te bewonen. Recent werd de soort ook in het West-
Vlaamse Heuvelland waargenomen. Waarnemingen zijn vooral verricht ten oosten van Brussel 
(www.waarnemingen.be). In het projectgebied werd de Donkere klaverzandbij aangetroffen op de dijk van het 
GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.  
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2.2.3.2 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, het mannetje aan de roodachtige achtertarsen.  
 

 
Figuur 6. Lichte wilgenzandbij (foto: Jelle Devalez) 
 
Ecologie 
Zoals de naam doet vermoeden, verzamelt deze soort stuifmeel op wilgen, vnl. Grauwe wilg en Schietwilg. De 
soort nestelt op open plekken in de bodem. Broedparasieten zijn niet bekend. De vliegtijd loopt van begin maart 
tot half mei. De Lichte wilgenzandbij wordt in Nederland beschouwd als een soort van uiterwaarden, 
natuurontwikkelingsgebieden langs de grote rivieren en (spoor)dijken (Peeters et al., 2012).  
 
Verspreiding 
Het verspreidingsgebied loopt van West-Europa tot in Klein-Azië. In Noord-Europa ontbreekt deze zandbij. 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 mogelijkerwijs wel 
waarnemerseffecten.  In het projectgebied werd de soort op 3 locaties waargenomen.  
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Figuur 7. Verspreiding van de Lichte wilgenzandbij in Vlaanderen  (bron: www.waarnemingen.be). 
 
 
 

2.2.3.3 Kruiskruidzandbij 
 
De Kruiskruidzandbij is een middelgrote soort (9-11 mm) met een bruin tot zwart behaard borststuk en fijne, 
witte tot crème haarbandjes op de eerste vier tergieten (achterlijf). Voor een zandbij heeft deze soort een eerder 
late vliegtijd, die samenhangt met de bloeiperiode van heel wat gele composieten.  
 

 
Figuur 8. Kruiskruidzandbij aan het Fort van Steendorp (foto: Joost Reyniers) 
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Ecologie 
Hoewel deze soort gespecialiseerd is op allerlei (gele) composieten, lijkt hij in de Lage landen een voorkeur te 
hebben voor Boerenwormkruid en Jakobskruiskruid. De Kruiskruidzandbij nestelt in de grond en doet dat solitair; 
er zijn nog geen nestaggregaties waargenomen. De soort vliegt in één generatie, van eind juni tot eind augustus.  
 
Verspreiding 
In Vlaanderen is de Kruiskruidzandbij niet algemeen. In het projectgebied werd de soort waargenomen aan het 
Fort van Steendorp en de Roomkouter. Ook in de periode 2012-2016 was de soort hier al meermaals 
waargenomen.  

 
Figuur 9. Verspreiding van de Kruiskruidzandbij in Vlaanderen, 2008-2018 (bron: www.waarnemingen.be)  
 
 
 

2.2.3.4 Dubbeldoornwespbij 
 
De Dubbeldoornwespbij is een roodzwarte wespbijsoort die ondermeer te herkennen is aan de dikke doorntjes 
op de dij van de achterpoten.  
 
Ecologie 
De vliegtijd loopt van begin mei tot begin juli, met een piek in mei. De imago’s bezoeken allerlei bloemen, vnl. in 
droge graslanden.  
 
Net als andere wespbijen is dit een koekoeksbij die parasiteert op een zandbij, meer bepaald op de 
Paardenbloembij (Andrena humilis). Die laatste soort is wijdverbreid in Vlaanderen, maar werd in het 
projectgebied enkel waargenomen aan het Fort van Haasdonk. Op dezelfde locatie werd de Dubbeldoornwespbij 
aangetroffen.  
 
Verspreiding 
De Dubbeldoornwespbij komt vooral voor in Zuid-Europa en sporadischer in Midden- en West-Europa. Hoewel 
ze gebonden is aan de wijdverbreide Paardenbloembij is de Dubbeldoornwespbij een zeer zeldzame soort in 
Vlaanderen met slechts een beperkt aantal recente vondsten. Ook in Nederland wordt de soort als zeer zeldzaam 
beschouwd. Wegens een sterke achteruitgang (meer dan 80%) werd de soort begin deze eeuw op de 
Nederlandse ontwerp-Rode Lijst in de categorie Ernstig bedreigd geplaatst.   
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Figuur 10. Verspreiding van de Dubbeldoornwespbij (rode hokken) en de Paardenbloembij (gele stippen) in Vlaanderen (2008-
2018), bron: www.waarnemingen.be.  
 

2.2.3.5 Grote stomptandwespbij 
 
De Grote stomptandwespbij (Nomada villosa) is een relatief grote wespbij (vrouwtjes zijn tot 12mm groot). Bij 
deze soort is het achterlijf doorgaans donkerrood met gele zijvlekken op tergiet 2 en een geheel gele tergiet 6.   
 
Ecologie 
De Grote stomptandwespbij is een koekoeksbij die gespecialiseerd is op de Wikkebij. Die laatste wordt vooral 
gevonden in open, droge en warme gebieden, zoals droge warme graslanden en (spoor)dijken. 
De weinige exemplaren die in Nederland al werden aangetroffen, werden vastgesteld tussen eind april en eind 
mei (Peeters et al., 2012).  
 
Verspreiding 
Het verspreidingsgebied van deze soort is beperkt tot Noord-West-Europa. In Nederland is de soort enkel bekend 
uit Zuid-Limburg. In de databank van waarnemingen.be zitten er slechts twee vindplaatsen uit Vlaanderen.  
 

 
Figuur 11. Verspreiding van de Grote stomptandwespbij (rode hokken) en de Wikkebij (gele stippen) in Vlaanderen (2008-2018), 
bron: www.waarnemingen.be   
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2.2.3.6 Borstelwespbij 
 
De Borstelwespbij (Nomada stigma) is 
een middelgrote wespbij (grootte 8 tot 
10mm). Het is een rood-zwarte soort die 
haar naam dankt aan een haarband met 
korte en lange haren die bij vrouwtjes op 
het vijfde tergiet terug te vinden is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 12. Borstelwespbij (© Jelle Devalez). 
 
 
Leefwijze 
Deze wespbij leeft parasitair bij de Donkere klaverzandbij (lees over deze soort meer in paragraaf 2.2.3.1).  
(Peeters et al., 2012). Zij heeft logischerwijze dezelfde biotoopvoorkeur. In Nederland worden groeven en 
uiterwaarden als biotoop opgegeven.  
 
 

 
Figuur 13. Verspreiding van de Borstelwespbij (rode hokken) en de Donkere klaverzandbij (gele stippen) in Vlaanderen (bron: 
www.waarnemingen.be). 
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Verspreiding 
De Borstelwespbij komt voor van Noorwegen tot Portugal en oostelijk tot in Rusland. In Nederland wordt deze 
soort vooral aangetroffen langs de grote rivieren en in Zuid-Limburg.  In Vlaanderen werden waarnemingen van 
de Borstelwespbij vooral in Oost-Brabant en in de Maasvallei verricht. 
 

2.2.3.7 Brilmaskerbij 

De Brilmaskerbij (Hylaeus dilatatus) is een kleine (8-10 mm) maskerbij. Vrouwtjes hebben ronde, witgele, 
gezichtsvlekken. Mannetjes in het veld herkenbaar aan ruitvormig verbrede sprietschacht met karakteristiek 
geelzwart kleurpatroon. De soort is sterk gelijkend aan de Duinmaskerbij (Hylaeus annularis). De Brilmaskerbij 
vliegt vanaf begin juni tot en met eind augustus (Peeters et al., 2012).  

Ecologie 

Vrouwtjes van deze soort verzamelen stuifmeel van verschillende plantenfamilies, maar hebben op de 
zandgronden een duidelijke voorliefde voor Zandblauwtje (Jasione montana). Daarnaast vaak waargenomen op 
Akkerdistel (Cirsium arvense), Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), braam (Rubus), Peen (Daucus carota) en 
Tormentil (Potentilla erecta) (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen wordt bloembezoek vooral op Zandblauwtje, 
Witte honingklaver (Melilotus albus), Boerenwormkruid, Zevenblad (Aegopodium podagraria) en Peen 
vastgesteld (www.waarnemingen.be). Nesten worden aangelegd in holle plantenstengels en kevergangen in 
hout, of worden zelf uitgeknaagd in stengels van bijvoet of braam. Er zijn geen broedparasieten bekend (Peeters 
et al., 2012). 

 

Figuur 14: Mannetje Brilmaskerbij met opvallende gele, verbrede, antenneleedjes (foto: Kurt Geeraerts) 

Verspreiding 

De Brilmaskerbij komt voor in geheel Europa, van Zuid-Scandinavië tot de Middellandse Zee en van Groot-
Brittannië tot de Oeral. In Nederland is de soort vrij zeldzaam en beperkt tot de hogere zandgronden en Zuid-
Limburg (Peeters et al., 2012).  In Vlaanderen is de soort wijdverbreid (behalve in West-Vlaanderen). De laatste 
jaren neemt het aantal waarnemingen beduidend toe. Deze soort werd in het projectgebied waargenomen aan 
het GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. 
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Maskerbijen worden door veel bijenonderzoekers over het hoofd gezien aangezien het vaak over zeer kleine 
soorten gaat (www.waarnemingen.be). 

 

2.2.3.8 Rietmaskerbij 
 
Bij deze maskerbij vertonen zowel mannetje als vrouwtje een 
opvallend geel gezicht. Soortspecifieke kenmerken, zoals het 
onbestippelde en glanzende eerste tergiet, moeten met een 
loep (of een sterkere vergroting) vastgesteld worden.  
 
Ecologie 
Binnen de wilde bijen vormt deze soort ietwat een 
buitenbeentje omwille van de opmerkelijke nestplaatskeuze: 
oude sigaargallen van halmvliegen (genus Lipara). Deze 
halmvliegen veroorzaken een opmerkelijke verdikking van de 
rietstengel. De Rietmaskerbij gebruikt stukjes rietblad en –
stengel, evenals molm, om de nestgang af te werken. Soms 
vallen larven ten prooi aan mezen die vooral in de winter de 
gallen afschuimen op zoek naar voedsel. Maskerbijen zoeken 
voedsel op allerlei bloemen, waaronder tal van 
schermbloemigen. De vliegtijd loopt van mei tot eind 
augustus.  
 
Verspreiding 
Van deze soort zijn in de databank www.waarnemingen.be 
slechts recente meldingen uit 8 kilometerhokken, verspreid 
tussen Oostende en Genk. Wellicht is de soort algemener dan 
uit deze databank blijkt. Maskerbijen zijn niet gemakkelijk op 
naam te brengen, waardoor de exacte verspreiding van veel 
soorten slecht gekend is. In het projectgebied werd deze soort waargenomen in de Roomkouter. Voorafgaand 
aan dit project was de soort al op meerdere plaatsen waargenomen in Hingene, net buiten het projectgebied 
(leg. J. Reyniers).  
 
 

2.2.3.9 Steilrandgroefbij 
 
Groefbijen zijn doorgaans al niet groot en met een lichaamslengte van 5 tot 7 mm is de Steilrandgroefbij 
(Lasioglossum quadrinotatulum) één van de kleinere groefbijsoorten. Dit bijtje is grotendeels zwart (met kleine 
witte zijvlekjes op de tergieten), heeft een opvallend brede kop en eerder korte voelsprieten.  
 
Ecologie 
Van moeilijk herkenbare soorten zoals deze is het niet verwonderlijk dat de leefwijze slecht gekend is. De 
literatuur is daarover zeer summier. De soort nestelt in de grond; zoals de naam doet vermoeden in steilkantjes 
en loodrechte wanden. Over bloembezoek is nauwelijks iets geweten. De soort kent een lange vliegtijd, van begin 
april tot eind september (Peeters et al., 2012). 
 
Verspreiding 
Het verspreidingsgebied van de Steilrandgroefbij loopt van West-Europa tot voorbij het Baikalmeer (Rusland). In 
Europa komt de soort voor van Finland tot aan de Middellandse Zee. In Nederland liggen de meeste vindplaatsen 
in de Zuid-Hollandse duinen, de Maasvallei in Limburg, maar ook in Drenthe zijn er verspreide waarnemingen. 
Gezien de lastige determinatie van groefbijen is de exacte verspreiding van deze soort in ons land slecht gekend. 
In de databank van waarnemingen.be zijn er waarnemingen uit tien UTM-hokken. In het projectgebied werd de 
soort aangetroffen op één plek langs de dijk van het GOG K-B-R; deze zandhoop bleek echter tegen het eind van 

Figuur 15. Riet met sigaargal  (© Rutger Barendse) 
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de zomer volledig afgegraven te zijn. De determinatie is bevestigd door Alain Pauly (KBIN), een gerenommeerd 
expert op vlak van groefbijen. 
 

 
Figuur 16. Verspreidingskaart van de Steilrandgroefbij in Vlaanderen, 2008-2018 (bron: www.waarnemingen.be)  
 

2.2.3.10 Zwartgespoorde houtmetselbij 
 
De lengte van deze slanke bijensoort  bedraagt hooguit 9mm. Het vrouwtje verzamelt stuifmeel m.b.v. een witte 
buikschuier. De geelbruin behaarde mannetjes laten zich ondermeer herkennen aan de verdikte antenneschacht 
en het spitse en gebogen laatste antennelid. De naam verwijst naar een zwartbruin spoor dat zich zowel bij 
mannetjes als vrouwtjes aan de achterscheen bevindt.   
 
Ecologie 
Hoewel de Zwartgespoorde houtmetselbij als polylectisch te boek staat (stuifmeel verzamelend op planten uit 
uiteenlopende families), heeft ze toch een sterke voorkeur voor vlinderbloemigen. Vaak wordt de soort 
waargenomen op rolklaver.  
Deze soort nestelt bovengronds. Ze knaagt zelf nestgangen uit in dorre stengels van ondermeer Bijvoet, bramen, 
toortsen, etc. Die gang kan tot 28cm lang zijn. In die nestgang overwintert de larve in een cocon. Tubebijen 
(diverse soorten uit het genus Stelis) zijn koekoeksbijen bij houtmetselbijen. De vliegtijd loopt van eind april tot 
eind augustus (Peeters et al., 2012).  
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Figuur 17. Zwartgespoorde houtmetselbij (foto: Henk Wallays) 
 
Verspreiding 
De soort komt in grote delen van Europa, Noord-Afrika en de gematigde regio’s van Azië voor. In Nederland toont 
de verspreiding van deze soort twee zwaartepunten: enerzijds de kustduinen, anderzijds de zandgronden in het 
oosten van Nederland. In Vlaanderen is de soort wijdverbreid, maar nergens algemeen.  
 

2.2.3.11 Ogentroostdikpoot 
 
De Ogentroostdikpoot is een middelgrote dikpootbij (10-12 mm) met opvallende witte haarbanden op het 
achterlijf. De kop en het borststuk zijn bruin behaard. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben de kenmerkende 
blaasvormige tarsleedjes, waar het genus haar naam aan dankt. Verwarring is eigenlijk enkel mogelijk met de 
veel algemenere Kattenstaartdikpoot (Melitta nigricans). De soorten zijn in het veld vooral te onderscheiden 
door het bloembezoek van de vrouwtjes. De Ogentroostdikpoot vliegt in de periode juli-september (Peeters et 
al., 2012). 
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Figuur 18: Mannetje Ogentroostdikpoot (© Henk Wallays) 
 
Ecologie 
Vrouwtjes van deze soort verzamelen enkel stuifmeel van Ogentroost (Odontites). In Nederland zijn de vrouwtjes 
vooral op Rode ogentroost (Odontites vernus) aangetroffen (Peeters et al., 2012). Ook in Vlaanderen lijkt dit het 
geval te zijn. Mannetjes patrouilleren vaak rond grote bloeiplaatsen van de Rode ogentroost. Het nest wordt 
gegraven in de grond tussen de begroeiing. De soort is te vinden in open, bloemrijke biotopen zoals zonnige 
ruderale terreinen, vochtige graslanden en dijken langs rivieren, droge hellingen en kalkgraslanden. De 
Ogentroostdikpoot lijkt een warmteminnend karakter te hebben. Ze kent haar noordgrens alleszins in Nederland. 
Als broedparasiet is de Zwartsprietwespbij (Nomada flavopicta) bekend (Peeters et al., 2012). 
 
Verspreiding 
De verspreiding van de Ogentroostdikpoot is beperkt tot Europa. In Nederland komt de soort vooral voor in het 
zuidoosten en zuidwesten. Haar voorkomen is zeer lokaal, maar ze kan plaatselijk talrijk optreden. 
Waarnemingen zijn vooral bekend uit Zuid-Limburg en Zeeland. Waarschijnlijk komt de soort op geschikte 
plekken in het rivierengebied van Midden-Nederland meer voor (Peeters et al., 2012).  
In Vlaanderen is de soort bekend van vrijwel alle provincies. Alleen in Antwerpen ontbreekt ze voorlopig. In Oost- 
en West-Vlaanderen lijkt de soort vooral langs kanalen en rivieren voor te komen, waarmee ze de belangrijkste 
vindplaatsen van de Rode ogentroost in deze provincies lijkt te volgen. In Limburg komt ze voor in het zuiden van 
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de (zand-)leemstreek en langs de grensmaas. In Vlaams-Brabant is ze enkel bekend uit Boutersem en 
Hoegaarden.  
Ook haar voornaamste stuifmeelbron kent een beperkte verspreiding. In Vlaanderen verkiest de Rode ogentroost 
de leemstreek en de Maasvallei. Daarnaast is de soort algemeen in de Scheldepolders. Ook elders komt ze 
verspreid voor. Alleen in de Kempen is ze zo goed als afwezig. In Vlaanderen is Rode ogentroost globaal 
gesproken vrij algemeen. Het aantal groeiplaatsen is echter tamelijk sterk achteruitgegaan 
(www.waarnemingen.be, Van Landuyt et al. 2006).  
 

 
Figuur 19. Verspreiding van de Ogentroostdikpoot in Vlaanderen, 2008-2018. De vindplaats in Temse ligt duidelijk geïsoleerd. 
(bron: www.waarnemingen.be) .   
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2.3 Gebiedsgerichte resultaten 
 
Tijdens dit project werden elf geselecteerde locaties bezocht. Bij een eerste bezoek werd ingeschat hoe 
interessant de locatie voor wilde bijen is en werd de aandacht vooral verdeeld over voor bijen interessante zones 
per locatie. De focus lag op de periode die voor wilde bijen het meest interessant is: van begin april tot half juli.  
 

 
Figuur 20. Projectgebied Gestroomlijnd Landschap Barbierbeekvallei, met situering van de 11 onderzochte locaties.   
 

2.3.1 Recreatiedomein De Ster (Sint-Niklaas) 
 
Deze locatie werd enkel op 9 april 2018 bezocht. De directie van het recreatiedomein liet daarna immers weten 
voorlopig niet open te staan om initiatieven te ontwikkelen in verband met wilde bijen. Er werd daarom beslist 
om hier geen verdere inventarisaties meer uit te voeren. Dit is erg jammer aangezien de eerste 
inventarisatieresultaten positief waren en hier heel wat potentieel is voor wilde bijen.  
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Figuur 21. Luchtfoto van Domein De Ster. Rode stippen zijn bijenwaarnemingen die op 9 april 2018 werden verricht.  
 
Het domein bestaat uit een afwisselend terrein met verschillende troeven voor bijen: zonnige taluds, steilkantjes 
en microreliëf, open bosranden, braamstruwelen en ruigere stukken waar dood hout (bewust?) blijft liggen. Aan 
geschikte nestlocaties ontbreekt het hier dan ook niet voor vele soorten wilde bijen. In combinatie met de 
overvloed aan bloeiende wilgen op het domein in het voorjaar leidt dit er in deze periode van het jaar tot zeer 
grote nestaggregaties Grijze zandbij. Het gaat hier om duizenden individuen die in de zonbeschenen taluds rond 
de vijver nestelen.  
 

 
 
Figuur 22. Ook kleine steilkantjes, zoals langs dit paadje, bieden nestgelegenheden voor tientallen bijtjes (foto: David De Grave). 
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Figuur 23. Aanwezig van dood hout: een interessant element voor wilde bijen (foto: David De Grave). 
 

In de piek van de vliegperiode schrikken grote nestaggregaties van bijv. Grijze zandbij soms mensen af. De 
aanwezigheid van duizenden zandbijen kan zelfs tot paniekreacties leiden. Deze bijen zijn echter totaal 
ongevaarlijk. Ze zijn niet agressief, steken niet en verdwijnen vanzelf na enkele weken. Tijdens het veldwerk 
werd David De Grave meermaals aangesproken door nieuwsgierige bezoekers. Deze mensen bleken 
geïnteresseerd en reageerden positief toen ze het verhaal van de Grijze zandbij te horen en te zien kregen. 
Indien er in de toekomst dus toch klachten zouden komen in verband met 'overlast' door bijen in het voorjaar, 
zouden enkele infobordjes rond de grootste nestplaatsen een oplossing kunnen bieden. Afschermen of zelfs 
verdelgen is in dat geval zeker niet nodig! 
 

 
 

Figuur 24. Detailfoto nestaggregatie Grijze zandbij  in april (foto: David De Grave). 
 



  30 
 

 
 

Figuur 25. Overzichtsfoto nestaggregatie Grijze zandbijl (foto: David De Grave). 
 

In de grote nestaggregaties vlogen naast de Grijze zandbij ook nog haar nestparasiet de Roodharige wespbij, 
enkele Grote zijdebijen en opvallend veel Asbijen. Dit is een soort die vaak in lagere dichtheden gevonden wordt 
dan hier het geval was. Tot slot werden nog een heleboel andere typische voorjaarssoorten gevonden die in deze 
periode bijna allemaal afhankelijk zijn van wilgen voor het verzamelen van hun stuifmeel: de zeldzame Lichte 
wilgenzandbij (zie paragraaf 2.2.3.2), Vosje, Witbaardzandbij, Gehoornde metselbij, Grasbij, Zwart-Rosse zandbij, 
Viltvlekzandbij, Signaalwespbij, twee soorten groefbijen, etc. In totaal werden er 23 soorten gevonden. 
Op basis van het ene bezoek aan deze locatie is het moeilijk in te schatten hoe het er later op het jaar uitziet voor 
de bijen. Vermoedelijk zal het nectar- en stuifmeelaanbod, eens de wilgen uitgebloeid zijn, lager liggen dan in 
het voorjaar. Er zijn wat aangeplante bloemen, braamstruwelen en uithoeken van het domein die ruiger en 
minder parkachtig lijken. Dit is zeker een toegevoegde waarde voor bijen; die ruige hoekjes zijn zeker interessant 
voor masker- en andere bijen.  
Een aanzienlijke oppervlakte van het domein bestaat echter uit grasvelden. Hierbij is het maaibeheer van cruciaal 
belang voor het bloemenaanbod en op zijn beurt voor de bijen. Ideaal zou zijn dat hiervoor het voorbeeld van 
het Provinciaal Recreatiedomein in Huizingen gevolgd wordt. Hierbij worden grasperken die minder intensief 
gebruikt worden, tweemaal per jaar gemaaid en kunnen bloemen welig bloeien, terwijl andere delen intensief 
gemaaid worden en bijvoorbeeld als ligweide of picknickplaats kunnen dienen. Naar het voorbeeld van het 
recreatiedomein in Huizingen zou in De Ster ook een bijenhotel, met eventueel infobord, geplaatst kunnen 
worden.  
 
Troeven: 

 Erg afwisselend terrein  
 Geen gebrek aan nestlocaties (microreliëf ook aanwezig) 
 Veel wilgen in het voorjaar 
 Voorlopig geen verdelging of paniekreacties rond de grote nestaggregaties in voorjaar 
 Ruigere hoekjes, braamstruwelen, aanwezigheid van dood hout  

Aandachtspunten: 
 Maaibeheer grasvelden kan geoptimaliseerd worden, i.f.v. de intensiteit waarmee grasvelden gebruikt 

worden. 
 Beheer van de bosranden later op het jaar: mantel-zoom-vegetaties met goed ontwikkeld 

braamstruweel zijn zeker te behouden.  
 Gebruik van inheemse planten wanneer er aangeplant wordt. Meidoorn, Sleedoorn en Sporkehout zijn 

waardevolle elementen.  
 Bijenhotel voor bovengronds nestelende soorten: hier zijn zeker mogelijkheden op vlak van 

sensibilisatie. Eventueel plaatsen van (al dan niet tijdelijke) infoborden (zeker in de vliegperiode van 
Grijze zandbij) 



  31 
 

2.3.2 Westakkers (Sint-Niklaas) 
 
Westakkers werd als locatie opgenomen aangezien vermoed werd dat daar heiderelicten aanwezig zouden zijn. 
De gemeente Beveren stelde een kaart ter beschikking waarop potentieel interessante zones waren aangeduid 
(bermen van de Beeldstraat, Pastoor Copstraat en omgeving Jef De Pauwstraat). Het voormalige militair domein 
werd niet bezocht.  
 Bij het veldbezoek op 11 mei 2018 werden geen schrale relictvegetaties (meer) aangetroffen. Enkel de 
straatnamen, een verdwaalde Brem en de zandgrond wezen in die richting. Het was er veelal dicht begroeid en 
bebost met o.a. veel naaldbomen en smalle, bloemenarme bermen. Een dergelijke stuifmeelarme bosomgeving 
is niet meteen het geliefkoosde habitat van bijen. Er werd dan ook beslist deze locatie niet verder te 
inventariseren zodat meer tijd gestoken kon worden in het inventariseren van andere gebieden.  
Mogelijk kan er op een privé-eigendom nog wat heide te vinden zijn, maar op basis van luchtfoto’s en het bezoek 
ter plaatse konden deze niet worden gelocaliseerd. Desondanks zijn hier zeker potenties aanwezig. De plannen 
van de bosgroep om hier percelen open te maken, kunnen ook voor bijen positief uitvallen.  
   

 
Figuur 26. Omgeving Westakkers. Smalle bermen die sterk beschaduwd zijn, met een zeer laag voedselaanbod (foto: David De 
Grave). 

 
 

Figuur 27. Op privé-domein leken nog –voor wilde bijen-  interessante elementen aanwezig, zoals bloeiende brem  
(foto: David De Grave). 
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Tijdens het bezoek op 11 mei werden slechts 2 zeer algemene bijensoorten waargenomen.  
De troeven van dit gebied zitten momenteel dus vooral in de potenties, niet in de huidige natuurwaarde. Tussen 
de plantenwaarnemingen die in deze zone werden ingevoerd in waarnemingen.be (periode 2010-2018), vinden 
we soorten (zij het in zeer lage aantallen) die wijzen op een voedselarme zandgrond. Voorbeelden zijn: Klein 
vogelpootje, Liggend hertshooi, Schapenzuring, Valse salie en op het voormalige militair domein ook 
Zandblauwtje en Hazenpootje.  
 
Mits een aantal maatregelen kan deze zone veel bijvriendelijker worden gemaakt.  

1. Creëren van open plekken en plaggen in de naaldbossen 
Momenteel zijn de bossen te donker en te monotoon. Experimenten rond heideherstel kunnen hier een 
meerwaarde betekenen. Niet alleen omdat een zaadbank wellicht nog aanwezig is, maar ook omdat 
plaggen tijdelijk kale grond creëert waar heel wat bijen zich kunnen vestigen (zeker als er voldoende 
zonbeschenen plekken zijn).  

2. Scherpe bosranden omvormen, zodat mantel-zoom-vegetaties zich kunnen ontwikkelen 
Bosranden zijn momenteel te strak en daarenboven stuifmeelarm (zie figuur 27). Het kappen van een 
aantal dennen in de bosrand (tot 20m in het bos) geeft meteen meer licht in de bosrand. Eventuele 
exoten zoals Amerikaanse vogelkers worden best verwijderd. In dit type bosranden kunnen 
verschillende stuifmeelbronnen zich ontwikkelen: 

- Braamstruweel 
- Brem: reeds in beperkte mate aanwezig, zoals figuur 27 toont 
- Sporkehout: een boom die van nature te verwachten is in dergelijke bosranden; bloeit lang, 

maar onopvallende bloeiwijze, doch zeer waardevol voor bijen en dagvlinders. 
- Wilde lijsterbes: idem, maar dan met opvallende bloesems.  
- Havikskruiden (met name Schermhavikskruid; reeds in zeer beperkte mate aanwezig in de 

randzone van De Ster), Valse salie en andere lage kruiden 
Opnieuw is het belangrijk om gevarieerde bosranden te ontwikkelen die voldoende zonbeschenen zijn. 

3. Gazons op privé-domein bijvriendelijk beheren 
Ook klassieke gazons kunnen interessant zijn voor wilde bijen (zo bleek ondermeer in De Ster zelf). 
Voorwaarden zijn dan wel dat deze gazons misschien wel regelmatig gemaaid worden, maar verder 
extensief beheerd: geen gebruik van herbiciden, geen gebruik van meststoffen, niet verticuteren. Kale 
plekjes in gazons zijn voor wilde bijen interessant. Bovendien zijn er ook planten van heischrale 
graslanden die kunnen overleven in gazons die geregeld gemaaid worden, zoals Klein vogelpootje, 
Zandblauwtje en Liggend hertshooi. Het is voor bijen dan wel belangrijk dat deze planten tot bloei 
kunnen komen (niet te vaak maaien).  
Nog beter is het om gedurende het voorjaar een tijd lang niet te maaien (eventueel in afgebakende 
zones) zodat ook planten met hogere bloeistengels zich kunnen ontwikkelen. We denken dan 
bijvoorbeeld aan Gewoon biggenkruid.  

 
 

2.3.3 Stadsbos Puitvoet (Sint-Niklaas) 
 
Stadsbos Puitvoet is een gebied dat, zoals de naam doet vermoeden, voornamelijk bestaat uit bos. Niet meteen 
het geliefkoosde habitat voor het merendeel van de bijen, maar enkele specifieke soorten zijn er normaal wel te 
vinden. Ook bosranden en omliggende graslandjes zijn doorgaans in trek bij bijen. Dit was hier echter niet het 
geval. Over het hele gebied en de 3 inventarisatierondes (14 april, 3 juni en 2 september 2018) heen werden 
maar 10 soorten gezien in lage aantallen. Het overgrote deel hiervan werd in het vroege voorjaar op enkele 
bloeiende wilgen waargenomen. Uit dit gebied zijn ook een aantal (gevalideerde) waarnemingen bekend uit 
voorgaande jaren (waarnemer Eric Pannier, bron: www.waarnemingen.be). Wanneer die in rekening worden 
gebracht, kunnen 7 extra soorten aan de gebiedslijst worden toegevoegd. 
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Tabel 5. Waargenomen soorten wilde bijen in het stadsbos Puitvoet . 
 

Soortnaam Aantal waarnemingen 2018 Historische waarnemingen 
Boomhommel  1 (2012) 
Steenhommel 14  
Akkerhommel 19  
Weidehommel 2  
Aardhommel 1  
Kortsprietwespbij  1 (2011) 
Signaalwespbij 1  
Asbij 1  
Wimperflankzandbij  1 (2011) 
Grasbij 1  
Vosje 2  
Roodgatje 4  
Grijze zandbij 1  
Roodbuikje 2  
Tronkenbij  1 (2013) 
Rosse metselbij  1 (2012) 
Kattenstaartdikpoot  1 (2014) 

 
Dit opvallend lage aantal bijensoorten in het gebied is waarschijnlijk het gevolg van een combinatie van factoren 
die voor bijen ongunstig zijn. Zo is het een erg vochtig gebied met verschillende beekjes en grachten. De meeste 
wilde bijen verkiezen eerder droge biotopen. Tel daarbij de afwezigheid van (micro)reliëf en het zeer voedselrijke 
karakter van dit gebied (stikstofrijke bodem), resulterend in dichte begroeiingen en ruige vegetatie (vaak 
brandnetels), en het resultaat is een gebied waarin potentiële ondergrondse nestlocaties gering zijn. Iets wat 
bijvoorbeeld op de Roomacker, ook een relatief bebost gebied, net wel heel aanwezig is en o.a. daardoor op 
dezelfde dag in het voorjaar ongeveer dubbel zoveel soorten opleverde. Toch hoeft de afwezigheid van veel 
potentiële ondergrondse nestlocaties niet het extreme resultaat te geven wat we nu vaststellen.  
 

 
Figuur 28. Luchtfoto van het stadsbos, met aanduiding van de bijenwaarnemingen die in 2018 gebeurden. 
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Figuur 29. Wandelpad in stadsbos Puitvoet. De vegetatiestructuur langs het pad is dicht, er is geen kale grond aanwezig. 

Bovendien is het stuifmeel- en nectaraanbod beperkt. Rechts van het pad valt de dominantie van Adelaarsvaren op.(foto: David 
De Grave). 

 

 
Figuur 30. Dood hout op een zonbeschenen plaats: hier kunnen bovengronds nestelende soorten een nestplaats vinden. (foto: 

David De Grave). 
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Figuur 31. Deze berm wordt gedomineerd door Grote brandnetel, wat wijst op een stikstofrijke bodem. Er is geen nectar- en 
stuifmeelaanbod aanwezig (foto: David De Grave). 

 
Een 2e factor die de afwezigheid van bijen hier kan verklaren, is het constant variërende karakter van dit gebied. 
Oorspronkelijk lijkt dit bos een mix geweest te zijn tussen naaldbomen, loofbomen en in mindere mate exoten. 
In de randzone zijn er in het recente verleden diverse bosaanplantingen gebeurd, zoals geboortebossen en Kom-
op-Tegen-Kanker-bossen. Indien er voordien nestlocaties en de bloemen waarvan de bijen afhankelijk waren, 
aanwezig waren, zijn deze bij de heraanleg van het perceel verdwenen. De nieuw gecreëerde bosranden moeten 
op die manier steeds opnieuw gekoloniseerd worden, wat tijd vergt.  
Een goed voorbeeld hiervan is een perceel aan de noordkant van het bos, grenzend aan een voetbalveld. Vrij 
recent werd dit perceel beplant met bomen en nu er nog veel licht is groeien er ook nog veel bloemen tussen. 
Het gaat hier ondermeer om veel gele composieten, schermbloemigen, knoopkruid en distels. Stuk voor stuk erg 
goede planten voor bijen en je zou er dus ook veel bijen verwachten. Op vooral hommels na was hier verrassend 
weinig bijenactiviteit. Hommels zijn goede vliegers die veel grotere afstanden overbruggen om nectar en 
stuifmeel te verzamelen dan de doorsnee wilde bij. Het zijn dus de eersten die deze voedselbron ontdekken en 
gebruiken. Andere wilde bijen zullen volgen, maar dit gaat langzamer; eens de bomen groter zijn en licht 
wegnemen, zal het voedselaanbod voor wilde bijen sterk afnemen. Bovendien is  het een gemiste kans dat de 
percelen steeds volledig vol geplant worden met bomen, tot aan de omliggende maïsvelden, voetbalveld,... , met 
een scherpe bosrand tot resultaat (geen mantel-zoom vegetaties). Geleidelijke overgangen met struweel zouden 
niet enkel voor bijen een serieuze meerwaarde betekenen, maar ook voor veel andere soortgroepen (bijv. 
vlinders). 
 

 
Figuur 32. Opgeplant perceel in de randzone van het stadsbos. Momenteel is hier een interessant voedselaanbod voor bijen 
aanwezig (foto: David De Grave). 
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Figuur 33. Opgeplant perceel in de randzone van het stadsbos. Momenteel is hier een gevarieerd voedselaanbod voor bijen 
aanwezig (foto: David De Grave). 

 

 
Figuur 34. Geboortebos in de randzone van het stadsbos. Momenteel is hier een interessant voedselaanbod voor bijen aanwezig 
(foto: David De Grave). 

 
Een laatste factor die zeker ook een rol speelt bij de lage aantallen bijen in dit gebied is het lage nectar- en 
stuifmeelaanbod. Op de opgeplante zone na, waar de bloemenrijkdom in de toekomst zal afnemen als het bos 
dicht groeit, zijn er zeer weinig bloemen aanwezig in het gebied. Dit is deels het resultaat van de veranderingen 
zoals besproken in het vorige puntje, maar ook in de zones die al langer bestaan, zijn er erg weinig bloemen. Veel 
plaatsen in het bos en langs de lichtrijkere wandelpaden worden overwoekerd door brandnetels terwijl bloemen 
en kruiden nauwelijks te vinden zijn. Braamstruwelen zijn er wel, maar deze stonden niet in bloei tijdens de 
inventarisaties en stonden vooral in donkere delen van het bos die nauwelijks zonbeschenen zijn. Idealiter maken 
ze deel uit van een mantel-zoom vegetatie waar ze in de zon staan.  
Tot slot zou aan de noordwestkant van het gebied één grasland behouden worden als grasland. Dit is momenteel 
nog een zeer soortenarm grasland, dat uit intensief agrarisch beheer komt. Dit grasland dient eerst een flink 
aantal jaren uitgemijnd te worden, bijvoorbeeld door voldoende maaibeurten per jaar (uiteraard met afvoer 
maaisel). Van een mantel-zoom vegetatie is hier momenteel geen sprake (figuur 35). Een externe bosrand (in het 
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grasland) kan best gerealiseerd worden als het grasland al enigszins uitgemijnd is, een interne bosrand (door 
kappen bosrand terugzetten) kan al eerder. 
 

 
 Figuur 35. Grasland aan de bosrand, in de noordwesthoek van het gebied. Langs deze bosrand werden enkele 
algemene bijensoorten waargenomen. Momenteel is de overgang bos – weiland echter veel te scherp. Door het ontwikkelen van 
een mantel-zoomvegetatie en een bloemrijker aspect in het grasland valt hier veel winst te rapen voor bijen (foto: David De Grave). 
 

 
Figuur 36. Opgeplant perceel in de randzone van het stadsbos. In deze zone is er ook structuurvariatie in het grasland (variatie 
hogere en lagere planten). In de toekomst zal dit perceel wellicht te donker worden voor wilde bijen (foto: David De Grave). 

 
 
Conclusie: de lage aantallen bijen die werden vastgesteld tijdens de drie bezoeken kunnen verklaard worden 
door enerzijds een gebrek aan een structurele/betrouwbare nectar- en stuifmeelbron en anderzijds de 
afwezigheid van ideale ondergrondse nestlocaties, waar verschillende factoren van aan de basis liggen. Met 
gerichte acties kan hier gestreefd worden naar een gezonder bos met mantel-zoom vegetatie wat voor bijen en 
andere soortgroepen een meerwaarde zal betekenen. 
 
Aandachtspunten & mogelijke acties in functie van wilde bijen: 

 Het infobord van de provincie over bijen, met bijhorend bijenhotelletje, is sterk beschadigd en 
onleesbaar. Daarenboven werd dit midden in een aangeplant bos geplaatst waardoor het zijn doel 
volledig mist. Voorbijgangers kunnen het bord niet lezen vanop het wandelpad en bijen zullen geen 
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gebruik maken van een bijenhotel op zo'n schaduwrijke en dichtbegroeide plaats. Beter is om een 
relatief open plaats met de juiste oriëntatie te kiezen en waar ook wandelaars het bord en bijenhotel 
gemakkelijk kunnen zien. 

 
Figuur 37. Bijenhotel en infobord staan hier op een ongelukkig gekozen locatie (foto: David De Grave). 

 
 Scherpe bosrand: het dichte bos gaat op veel plaatsen abrupt over in akkers, graslanden of 

voetbalvelden. Van een mantel-zoom vegetatie is er momenteel geen sprake en ook bij nieuwe 
aanplantingen is er geen zoom ontwikkeld. Bij eventuele nieuwe geboortebossen zou hier wel rekening 
mee gehouden kunnen worden. Men kan ook bekijken of dit op enkele andere plaatsen nog te realiseren 
is. Het terugzetten van de bosrand en het eventuele aanplanten van meidoorn en Sleedoorn in de 
randzone zijn positieve maatregelen in functie van bijen en andere insecten.  

 De vijver ligt dicht tegen de rand van het bos en is dus volledig ingesloten door hoge bomen. De sterke 
beschaduwing en de grote hoeveelheden bladval in de vijver zijn elementen die voor tal van 
faunagroepen nefast zijn. Het is aangewezen om de oeverzone sterk open te kappen, vooral aan de 
zonbeschenen kanten. Op die manier zal de vijver tot leven kunnen komen en kan een oevervegetatie 
(e.g. met kattenstaart, wederik etc) en eventueel een grazige rand met klavers en composieten 
gecreëerd worden. Dit zou niet alleen een positief effect op bijen hebben maar ook op libellen, 
amfibieën, reptielen, vlinders,... 
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Figuur 38. De vijver is momenteel erg beschaduwd. Kappingen in de randzone zouden deze situatie kunnen verbeteren (foto: 
David De Grave). 

 
 In één van de recente geboortebossen werd een 1-jarig bloemenmengsel ingezaaid tussen de jonge 

bomen. Over het gebruik van zulke mengsels dient steeds goed nagedacht te worden. Deze inzaai geeft 
op korte termijn een kleurrijk effect maar ze vormen geen duurzame oplossing zijn voor bijen. De nectar- 
en stuifmeelbron verdwijnt het volgende jaar grotendeels en deze mengsels bestaan vaak ook uit 
uitheemse soorten. Planten zoals Phacelia worden voornamelijk door honingbijen en hommels bezocht; 
de meerderheid van de wilde bijen verkiest wilde planten als voedselbron. Daarenboven is de 
oorspronkelijk, inheemse, vegetatie op die locatie vaak van meer waarde voor de aanwezige bijen 
(voorbeelden van voor bijen interessante planten die vaak vanzelf verschijnen zijn witte, rode en 
rolklaver, klein hoefblad, paardenbloem, streepzaden en andere composieten, knoopkruid, akkerdistel, 
schermbloemigen zoals wilde peen, etc.). Zie ook paragraaf 4.1.2 verderop in dit rapport. 

 
Figuur 39. Een ingezaaid bloemenmengsel oogt mooi, maar vergt ook opvolging en onderhoud (foto’s: David De Grave).  

 
 Het is een zeer voedselrijk gebied, vermoedelijk door de vele waterlopen doorheen het gebied die 

nutriënten van de omliggende akkers meevoeren. De weilanden die men wil omvormen tot bloemrijk 
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grasland zullen de eerste jaren vaker dan normaal gemaaid moeten worden om voor verschraling te 
zorgen.  

2.3.4 Fort Van Haasdonk (Beveren) 
 
Het Fort van Haasdonk bestaat uit een fort met gracht en aarden omwalling. Hiervan is alleen de aarden 
omwalling toegankelijk voor het publiek en het is daarom ook het enige deel van het gebied dat geïnventariseerd 
kon worden op bijen. 
De omwalling gaat trapsgewijs omhoog van de vijver naar het hoger gelegen omliggende grasland. Het eerste 
niveauverschil van de vijver naar het wandelpad is een verticale wand die hier en daar onderbroken is voor 
toegang tot de vijver. Op deze plaatsen is vaak een netwerk van kleine wandelpaadjes aanwezig die voor heel 
wat microreliëf zorgen. Een tweede niveauverschil is aanwezig tussen het wandelpad en het hoger gelegen 
omliggende grasland. Deze helling varieert omheen het fort van zeer steil tot licht hellend. Grote delen hiervan 
bestaan, zeker in het voorjaar, uit veel open grond. Dit alles zorgt voor een uitgebreide oppervlakte aan geschikte 
nestplaatsen voor grondnestelende bijen.  
 
Dit gebied werd in 2018 vier maal bezocht: op 14 april, 11 mei, 26 juni en 3 augustus. Dit resulteerde in een lijst 
van 32 soorten wilde bijen.  
 
Tabel 6. Overzicht van waargenomen soorten wilde bijen aan het fort van Haasdonk. 

Nederlandse naam Aantal waarnemingen  
Steenhommel 12 
Akkerhommel 14 
Weidehommel 2 
Langsprietwespbij 1 
Dubbeldoornwespbij 1 
Geelschouderwespbij 1 
Kortsprietwespbij 8 
Roodharige wespbij 1 
Gewone dubbeltand 1 
Geeltipje 1 
Asbij 4 
Grasbij 27 
Roodgatje 1 
Geriemde zandbij 1 
Paardenbloembij 1 
Ereprijszandbij 1 
Viltvlekzandbij 2 
Bremzandbij 1 
Fluitenkruidbij 2 
Grijze rimpelrug 3 
Grijze zandbij 4 
Roodbuikje 2 
Kleine roetbij 1 
Grote zijdebij 2 
Parkbronsgroefbij 2 
Kleigroefbij 2 
Dikkopbloedbij 2 
Grote spitstandbloedbij 1 
Ranonkelbij 2 
Tronkenbij 1 
Tuinbladsnijder 1 
Pluimvoetbij 1 
Klaverdikpoot 1 
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Figuur 40. Luchtfoto van het Fort Van Haasdonk waarop de bijenwaarnemingen geplot zijn. De meest interessante steilranden 
bevinden zich aan de noordzijde van het gebied.   
 

 
Figuur 41. De zonbeschenen steilranden zijn bijzonder waardevol voor wilde bijen (foto: David De Grave).  
 
Tijdens een eerste inventarisatie in het vroege voorjaar (14/04/2018) werd het potentieel al meteen bevestigd. 
Er werden indrukwekkend grote nestaggregaties van honderden tot duizenden individuen waargenomen van 
vooral Grijze zandbij, Grasbij en Asbij. Voorts werden ook grondnestelende soorten als Roodbuikje, Grijze 
rimpelrug en Grote zijdebij in lagere aantallen waargenomen. Alle profiteren ze in deze periode van het jaar van 
de vele wilgen die er rond het water bloeiden. Die combinatie van geschikte nestlocaties en een dichtbij gelegen 
geschikte voedselbron (wilg) is hier cruciaal voor de bijen vroeg in het voorjaar. Tot slot werden tijdens de eerste 
inventarisatie ook verschillende koekoeksbijen (o.a. Roodharige wespbij, Kortsprietwespbij en 
Geelschouderwespbij) van de net genoemde soorten waargenomen, wat wijst op gezonde populaties.  
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Figuur 42. Langs de waterkant vormen bloeiende wilgen essentiële stuifmeelbronnen voor bijen (foto: David De Grave).  
 
Bij een tweede inventarisatie in mei waren de wilgen uitgebloeid en zo ook de wilgenspecialisten verdwenen. 
Nectar en stuifmeel was nu voornamelijk aanwezig in de vorm van Brem, Fluitenkruid, boterbloemen, Madeliefje, 
wikke, klavers en wat ereprijs. Het grasland rondom de omwalling was al gemaaid en bood dus geen nectar- of 
stuifmeelbronnen voor de bijen. Hier liggen dus zeker nog kansen. Het zou een meerwaarde zijn om dit grasland 
mee te integreren in de omwalling en het (maai)beheer aan te passen zodat hier een bloemrijk grasland kan 
ontstaan. Men zou dan een situatie creëren waarbij nestplaatsen en waardplanten dicht bij elkaar staan, wat 
optimaal is voor bijen. Dit was nu nog niet het geval en de bijen waren aangewezen op de bloemen die op en 
rond het fort aanwezig waren of verder weg vliegen op zoek naar nectar en stuifmeel.  
Uiteindelijk werden er tijdens deze tweede inventarisatieronde niet minder dan 17 soorten bijen waargenomen. 
Hieronder verschillende (zeer) zeldzame soorten zoals: Dubbeldoornwespbij en zijn gastheer Paardenbloembij, 
Langsprietwespbij en zijn gastheer Fluitenkruidbij, Bremzandbij, Ereprijszandbij, Geriemde zandbij en de Grote 
spitstandbloedbij (de onderlijnde soorten werden in het kader van dit project enkel aan het fort van Haasdonk 
aangetroffen). Zowel de Paardenbloembij, Fluitenkruidbij, Bremzandbij en Ereprijszandbij zijn oligolectische 
soorten die hun stuifmeel verzamelen op de specifieke bloemen waarnaar ze vernoemd zijn. Het verdwijnen of 
afnemen van deze bloemen op een bepaalde locatie zal bijgevolg een direct effect hebben op de bijen die er 
afhankelijk van zijn.  

Figuur 43. Links: Bremzandbij (foto: Hans Claes); rechts: 
Fluitenkruidbij (foto: Jelle Devalez).  
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Figuur 44. Zonbeschenen steilranden en bloeiende brem aan het fort (foto: David De Grave). 

 

 
Figuur 45. Het Fort wordt omzoomd door grasland dat weliswaar gemaaid werd, maar verder (schijnbaar) niet intensief beheerd  

(foto: David De Grave). 
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Figuur 46. Bloeiende brem is een waardevol element voor bijen. Dit was de enige locatie waar de zeldzame Bremzandbij werd 

waargenomen (foto: David De Grave). 
 

 
Figuur 47. Bloeiende boterbloemen vormen de geliefde voedselbron voor ondermeer de Ranonkelbij, die hier werd aangetroffen 

(foto: David De Grave). 
 

Een derde en vierde inventarisatie werden uitgevoerd in de vroege en late zomer. Ondanks de uitbundige bloei 
van Jakobskruiskruid, Knoopkruid en gele composieten, één voor één uitstekende bijenplanten, was er opvallend 
weinig diversiteit aan bijen en ook de aantallen van de aanwezige bijen was erg laag. De meest 
vermeldenswaardige soorten van deze inventarisatierondes zijn de Klaverdikpoot, Kleine roetbij en de Grasbij 
die wel in grote getale aanwezig was. Typische zomersoorten zoals maskerbijen, tubebijen en kegelbijen waren 
volledig afwezig en ook van de behangersbijen werd enkel een Tuinbladsnijder waargenomen. Mogelijk heeft 
dat te maken met het gebrek aan bovengrondse nestplaatsen zoals (dood) hout, muren, holle stengels, ... 
Langs de andere kant moet benadrukt worden dat de zomer van 2018 zeer warm en droog was. Bij te hoge 
temperaturen neemt bijenactiviteit af. Bovendien produceren bloemen ook minder nectar bij aanhoudende 
droogte. Daardoor ligt de trefkans bij inventarisaties dus lager. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat hier 
in ‘normalere’ zomers meer bijen te verwachten zijn.  
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Figuur 48. Ook in de zomer is hier een grote variatie aan stuifmeel- en nectarbronnen aanwezig (foto: David De Grave).  

 

 
Figuur 49. Een bloeiende berm met een divers nectaraanbod: op de voorgrond de paarse bloemen van knoopkruid  

(foto: David De Grave). 
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Figuur 50. In deze berm is Jakobskruiskruid de dominante stuifmeelbron. Voor bijen (en vlinders) is dit een interessante plant  

(foto: David De Grave). 
 

In 2018 kende dit gebied dus duidelijk zijn top in het voorjaar wanneer de vele wilgen bloeiden en ondergronds 
nestelende soorten de vele aanwezige nestplaatsen konden benutten. In de zomermaanden werden hier 
beduidend minder bijen gezien. De afwezigheid van bovengrondse nestplaatsen evenals de uitzonderlijke warme 
en droge zomer (eerder ongunstige omstandigheden) kunnen hier een rol in spelen. Een aangepast beheer van 
het grasland rond het fort kan tot slot de sleutel tot succes zijn voor een nog grotere bijendiversiteit doorheen 
het jaar en om de bijenpopulaties te ondersteunen.   
 

 
Figuur 51. Zomeraspect van de vegetatie aan het fort, met bloeiend Duizendblad en Jakobskruiskruid (foto: David De Grave).  
 
Troeven: 

 Een gevarieerd nectar- en stuifmeelaanbod, zowel in het voorjaar als in de zomer: veel wilgen, brem 
maar ook lagere kruiden zoals composieten en boterbloemen 

 Groot aanbod aan geschikte ondergrondse nestplaatsen. 
 Grote diversiteit aan bijen in het voorjaar die er ook nestelen. 
 Enkele (zeer) zeldzame soorten aanwezig, waaronder koekoeksbijen die parasiteren op minder 

algemene zandbijen. 
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Aandachtspunten: 
 Behoud wilgen aan de waterkant. Indien deze moeten worden afgezet, is het belangrijk dat dit 

gefaseerd gebeurd.  
 Behoud nestlocaties: Vermoedelijk zal de dijkhelling nog deels met gras begroeien, maar waarschijnlijk 

zullen de vele konijnen en erosie er voor zorgen dat er meer dan voldoende nestmogelijkheden 
overblijven. Er moet vermeden worden dat eventueel gebruik van meststoffen op het grasland rondom 
het fort leidt tot afspoeling van nutriënten naar het fort, waardoor veel kale plekken in de bodem sneller 
kunnen dichtgroeien met dominante grassen en waardoor diezelfde grassoorten de diversiteit aan 
bloemplanten kunnen wegconcurreren.  

 De steilkantjes, wandelpadjes, etc. dienen behouden te worden en best niet verstevigd te worden met 
beton, onkruiddoeken,... . Veel nestplaatsen zullen dan verdwijnen.  

 Voorlopig werd de omwalling niet gemaaid. Uit overleg in het kader van dit project bleek dat er nog 
geen maaischema’s werden uitgewerkt voor het gebied. We formuleren daarom de volgende 
suggesties: 

- Begin mei mag langs weerszijden van het wandelpad de eerste vlakke meter gemaaid worden. 
Dit geeft herbloei vanaf de vroege zomer en zorgt voor een verlenging van de bloeiperiode, en 
wandelt/oogt ook aangenamer voor bezoekers. Maaisel wordt afgevoerd.  

- de volledige berm (incl. de eerder gemaaide eerste meter) kan dan gemaaid en afgevoerd 
worden in september (tot oktober). Zo gaat de vegetatie kort de winter in, wat interessant is 
voor het behoud van het bloemrijk karakter).  

- Indien stootbegrazing een optie is, dan kan deze best gedurende een paar weken in het najaar 
en een paar weken in maart plaatsvinden.  

- Indien er gedacht wordt aan een meer extensieve begrazing met schapen, dan is de periode 
van midden augustus tot maart de beste periode daarvoor. Belangrijk is dat het aanbod aan 
bloemen voldoende hoog blijft tot eind augustus.  

 Uit het vernoemde overleg bleek ook dat plannen bestaan om aanplantingen te doen langs de 
landwegen die ten noorden en ten westen van het fort lopen. Het aanplanten van houtkanten zou voor 
bijen een enorme meerwaarde betekenen. Geschikte planten zijn meidoorn, sleedoorn, zoete kers en 
eventueel boswilg en sporkehout.  

2.3.5 Wachtbekken Barbierstraat (Kruibeke) 
 
Het wachtbekken van W&Z is een klein gebiedje dat langs de ene kant begrensd wordt door de Barbierstraat en 
langs de andere kant door de Barbierbeek. 
Dit gebied werd vier maal bezocht: op 17 april, 11 mei, 26 juni en 2 september 2018. Ondanks de beperkte 
oppervlakte van dit gebied werden niet minder dan 30 soorten wilde bijen waargenomen. Dit gebied (en 
omgeving) was nog niet eerder op het voorkomen van bijen onderzocht. 
 
Tabel 7. Overzicht van de waargenomen bijensoorten aan het wachtbekken aan de Barbierstraat. 

Nederlandse naam Aantal waarnemingen 
Gewone sachembij 1 
Tuinhommel 1 
Steenhommel 15 
Akkerhommel 18 
Weidehommel 2 
Blauwe ertsbij 1 
Geelschouderwespbij 3 
Gewone wespbij 2 
Kortsprietwespbij 4 
Smalbandwespbij 3 
Roodharige wespbij 2 
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Gewone dubbeltand 6 
Variabele wespbij 1 
Wimperflankzandbij 1 
Grasbij 18 
Roodgatje 7 
Ereprijszandbij 3 
Lichte wilgenzandbij 1 
Grijze zandbij 3 
Gewone maskerbij 1 
Kleine tuinmaskerbij 1 
Kleigroefbij 3 
Grote bloedbij 1 
Ranonkelbij 4 
Tronkenbij 3
Tuinbladsnijder 1 
Rosse metselbij 5 
Blauwe metselbij 1 
Gehoornde metselbij 1 
Gewone tubebij 1 
Kattenstaartdikpoot 3 

 

 
Figuur 52. Spreiding van de bijenwaarnemingen aan het wachtbekken aan de Barbierstraat. 
 
 In het voorjaar wordt het gekenmerkt door een bloei van paardenbloem, hondsdraf, paarse dovenetel en heel 
wat wilgen die langs de beekkant groeien. In combinatie met de taluds rond de opvangbekkens, die her en der 
voor open grond en zo geschikte nestplaatsen zorgen, werden er bij een eerste inventarisatie in april niet minder 
dan 18 soorten waargenomen. Gaande van hommels tot Roodgatje, Wimperflankzandbij en metselbijen tot 
verschillende koekoeksbijen als Smalbandwespbij, Gewone wespbij en Geelschouderwespbij. Vele soorten 
hiervan zijn gebonden aan de wilgen, die hier dus zeker te behouden zijn! 
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Figuur 53. Bloeiende wilgen zijn onontbeerlijk voor tientallen bijen die in het vroege voorjaar vliegen (foto: David De Grave).  

 

 
Figuur 54. Paardenbloemen lijken banaal, maar zijn voor bijen een interessante voedselbron. Dit graslandgedeelte is nog wel 
voedselrijk.  (foto: David De Grave).  

 
Een heel ander beeld kregen we tijdens de tweede inventarisatie een maand later in mei, toen maar 5 soorten 
gevonden werden. Op dit moment van het jaar bloeiden op deze locatie vooral de boterbloemen welig en 
behalve de Ranonkelbij, die er ook werd waargenomen, zijn weinig bijen hiervan afhankelijk voor het verzamelen 
van hun stuifmeel. Enkel het beginnende Fluitenkruid en ereprijs zorgden nog voor wat variatie in de aanwezige 
vegetatie. Op die laatste werden enkele Ereprijszandbijen waargenomen wat een interessante waarneming is 
voor dit gebiedje. Deze soort is namelijk een specialist op Ereprijs. Verder viel het voedselrijke karakter van de 
grazige vegetatie op (een eerder 'vet' grasland), waarin andere (minder stikstofminnende) bloemen weinig 
kansen krijgen en ook de kale bodem/nestlocaties op de taluds is verdwenen.  
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Figuur 55. Een eerder voedselrijk grasland met vooral Scherpe boterbloem als voedselbron voor wilde bijen (foto: David De 

Grave). 
 

 
Figuur 56. Een eerder voedselrijk grasland met vooral Scherpe boterbloem als voedselbron voor wilde bijen (foto: David De 

Grave). 
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Bij een derde inventarisatie in de vroege zomer was het gebiedje helemaal vergrast 
tot op borsthoogte en waren ook dichte brandnetelvegetaties aanwezig. Een 
combinatie waarop bijen niet verzot zijn. Vier schapen die ondertussen het perceel 
begraasden, leken te laat te zijn geplaatst om voor een kortere en meer diverse 
vegetatie te zorgen. Desondanks werd er toch een mooie variatie aan wilde bijen 
gevonden. Dit was voornamelijk te danken aan de vele Akkerdistels die tussen het 
hoge gras uitstaken en enkele plantjes Grote kattenstaart en rolklaver die net niet 
verdrongen werden. Enkele leuke soorten die gevonden werden waren de zeldzame 
Kleine tuinmaskerbij, de Kattenstaartdikpoot, die gebonden is aan de Grote 
kattenstaart die er groeit, de Blauwe metselbij en de Gewone tubebij, die een 
broedparasiet is op de ook aanwezige Tronkenbij.  
 

Figuur 57. Kattenstaartdikpoot (foto: Leo Janssen). 
 

 
Figuur 58. Een sterk verruigde situatie met Grote brandnetel en Akkerdistel (foto: David De Grave). 

 

 
Figuur 59. Bloeiende Akkerdistels vormen voor bijen een interessante voedselbron (foto: David De Grave). 
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Figuur 60. Hier en daar vinden we bloeiende rolklaver terug (foto: David De Grave). 

 

 
Figuur 61. Hoge grazige vegetatie met een weinig divers voedselaanbod (enkel Akkerdistel) (foto: David De Grave). 
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Figuur 62. In de zomermaanden wordt het terrein begraasd door vier schapen (foto: David De Grave). 

 
Enkele dagen later werd vastgesteld dat het wachtbekken machinaal gemaaid was. Na de maaiwerken was het 
maaisel zichtbaar blijven liggen (al kan dit achteraf ook nog afgevoerd zijn). Dit dient in ieder geval vermeden te 
worden wanneer men tot een voedselarmere, en dus minder vergraste en meer bloemrijke situatie tracht te 
komen, wat hier zeker gewenst is. Het aantal bijen en de soorten bijen die hier werden waargenomen tonen 
immers het potentieel aan van dit stukje. Ruigere stukken met o.a. Akkerdistel zijn daarbij zeker nuttig en mogen 
aanwezig zijn, maar in combinatie met meer rolklaver, Knoopkruid, Grote kattenstaart etc. zou de waarde van 
dit perceel naar bijen toe ongetwijfeld nog stijgen. Hieronder formuleren we suggesties voor een aangepast 
maai- en graasbeheer.  
 

 
Figuur 63. Het grasland is gemaaid, maaisel is niet afgevoerd; de schapen zijn nog aanwezig (foto: David De Grave).  
 
Troeven: 

 Bloeiende wilgen in het voorjaar 
 Stuifmeelaanbod  in de vorm van paardenbloemen, boterbloemen, ereprijs, distels, … dat echter nog 

geoptimaliseerd kan worden 
 Reliëf: taluds die zonbeschenen zijn (met potentie voor nestelende bijen) 

 
Aandachtspunten: 
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 Maaibeheer herbekijken om de vergrassing en verruiging tegen te gaan. We stellen voor om een 
verschralende maaibeurt uit te voeren, met afvoer van het maaisel in de eerste helft van mei van 3/4de 
van het terrein, waarbij zeker de meest voedselrijke delen worden meegenomen en een deel van de 
ruigere vegetatie wordt uitgespaard. Indien er machinaal gemaaid wordt, dient het maaisel steeds 
afgevoerd te worden. 

 Begrazing: Extensieve schapenbegrazing vanaf (ongeveer) eind juni tot in het najaar. Idealiter eten deze 
de hergroei van het gras geleidelijk op maar blijven bloeiende rolklaver en andere bloeiende planten 
aanwezig, blijven de ruigere delen volop bloeien, en wordt tegen het najaar alles leeggegeten waarna 
ze eraf kunnen. 

 Wilgen zijn te behouden want zijn zeer in trek bij de bijen. Bij het ouder worden van de wilgen kan er 
een gefaseerd hakhout/knotbeheer plaatsvinden waarbij er elk jaar een paar wilgen (en andere bomen 
zoals elzen) worden afgezet, zodat er steeds bloeiende wilgen aanwezig blijven. 

 Een bijenhotel zou hier veel succes hebben door de aanwezigheid van wilgen in het voorjaar die 
metselbijen aantrekken, de boterbloemen die nadien voor de Ranonkelbijen zullen zorgen en tot slot 
zullen zeker ook de Tronkenbijen en eventueel behangersbijen aanwezig zijn.  
 

2.3.6 Barbierbeekvallei t.h.v. Beekstraat/Oude kerkstraat (Kruibeke) 
 
Het onderzochte gedeelte van deze locatie bestaat uit het laarzenpad dat net langs de Barbierbeek loopt en het 
'Wijmenveldje' waarop het pad uitkomt. Het is een groene en gevarieerde strook te midden van de omliggende 
soortenarme, monotone akkers.  
Het gebied werd vier maal bezocht: op 17 april, 11 mei, 7 juli en 2 september 2018. De totale soortenlijst omvat 
19 soorten. Voor de aanvang van dit project waren er geen bijenwaarnemingen uit dit gebied bekend.  
 
 
 
Tabel 8. Overzicht van de waargenomen bijensoorten langs de Barbierbeek en het Wijmenveldje. 
 

Nederlandse naam Aantal waarnemingen 
Steenhommel 11 
Akkerhommel 13 
Blauwe ertsbij 1 
Geelschouderwespbij 2 
Smalbandwespbij 1 
Sierlijke wespbij 2 
Grasbij 3 
Roodgatje 4 
Ereprijszandbij 1 
Fluitenkruidbij 2 
Zuidelijke zijdebij 1 
Parkbronsgroefbij 2 
Gewone geurgroefbij 1 
Matte bandgroefbij 1 
Fijngestippelde groefbij 1 
Glanzende bandgroefbij 1 
Ranonkelbij 2 
Rosse metselbij 3 
Kattenstaartdikpoot 2 
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Figuur 64. Spreiding van de bijenwaarnemingen langsheen de Barbierbeek en op het Wijmenveldje (westelijke cluster).   
 
Tijdens een eerste inventarisatie op 17 april staan er vooral paardenbloemen en wat Hondsdraf in bloei. Ook 
bloeien er enkele wilgen langs het water. Desondanks worden er weinig bijen waargenomen en klokken we aan 
het einde van deze eerste inventarisatieronde af op 7 soorten. De meeste van deze bijen werden niet toevallig 
gevonden aan het Wijmenveldje. Naast een groter bloemenaanbod waren hier ook wat struwelen aanwezig die 
schijnbaar niet meteen onder water komen te staan bij overvloedige regenval. Nestelen zal hier dus vermoedelijk 
iets gunstiger zijn dan in de overstromingsgevoelige zones die aan de beek grenzen. Zo zijn steilwanden over het 
algemeen interessant voor bijen, maar niet als het beekoevers betreft. Aan het grote bijenhotel op het 
Wijmenveldje was het erg rustig met maar 1 actieve Rosse metselbij; de kwaliteit van dit bijenhotel is overigens 
goed.   
 

 
Figuur 65. Vooral paardenbloemen vormen het stuifmeelaanbod in het voorjaar (foto: David De Grave). 
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Figuur 66. Voorjaarsaspect langs het pad, met een zonbeschenen ‘bosrand’  (foto: David De Grave).  

 
Een maand later zag het laarzenpad langs de Barbierbeek er al helemaal anders uit. De paardenbloemen waren 
uitgebloeid en hadden plaats geruimd voor veel boterbloemen, een massa Fluitenkruid, wat Rode klaver, 
Gewone smeerwortel en de eerste bloemetjes Gewone ereprijs. Een erg mooi contrast met de eentonige 
omliggende akkers, waarbij de paaltjes tussen de akkers en het wandelpad broodnodig zijn om het pad niet 

hetzelfde lot te laten ondergaan. De invloed van de vele nutriënten 
van op de akkers en/of overstromingen van de Barbierbeek waren wel 
duidelijk aanwezig in de vorm van veel distels op sommige plaatsen. 
Met 9 soorten op deze tweede inventarisatie werden er opnieuw 
relatief weinig bijensoorten gevonden. Ook de aantallen waren laag, 
waarbij enkel de Akkerhommel en Ranonkelbij (profiterend van de 
vele boterbloemen en het bijenhotel) in hogere aantallen gezien 
werden. Het vermelden waard is dat met de Fluitenkruidbij 
(Fluitenkruid), Ranonkelbij (boterbloem) en Ereprijszandbij (ereprijs) 
drie van de gevonden soorten echte specialisten (kieskeurige soorten) 
zijn. Vooral de Ereprijszandbij was een onverwachte waarneming en 
eentje om te koesteren te midden van dit akkerlandschap (figuur 67). 
 
Figuur 67. Ereprijszandbij, een weinig algemene en kieskeurige soort  (foto: Kurt 
Geeraerts).  

 
Figuur 68. Paaltjes vermijden dat er tot op het pad geploegd wordt. Bloeiend Fluitenkruid is abundant aanwezig  

(foto: David De Grave). 
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Figuur 69. Een dense vegetatie van Akkerdistel (foto: David De Grave). 

 

 
 

 
Figuur 70. In mei staat hier massaal Fluitenkruid in bloei (foto: David De Grave). 
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Bij de 3e inventarisatie op 7 juli was er net gemaaid. Op en dicht bij de oevers stond wel nog heel wat in bloei 
zoals o.a. Grote kattenstaart, Wilde peen en Akkerdistel. Op het niet gemaaide deel van het Wijmenveldje ging 
het dan weer vooral om Knoopkruid. Stuk voor stuk interessante planten voor vele bijen. In lijn met de vorige 
inventarisaties waren er vooral veel hommels actief en werden de andere bijen opnieuw in erg lage aantallen 
waargenomen. Toch was er met een Blauwe ertsbij opnieuw een verrassing te melden; deze soort is in 
Vlaanderen wijdverbreid maar vrij zeldzaam. Ze nestelt in merghoudende stengels, bijv. van bramen. De 
Kattenstaartdikpoot en Matte bandgroefbij zijn het vermelden waarden. In totaal werden er tijdens dit bezoek 9 
soorten wilde bijen waargenomen.  
 

 
Figuur 71. Zomeraspect van het pad. Nectar- en stuifmeelaanbod is beperkt (foto: David De Grave). 

 

 
Figuur 72. Plaatselijk een gevarieerd voedselaanbod met o.a. Grote kattenstaart, Akkerdistel (foto: David De Grave). 
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Figuur 73. Aan het Wijmenveldje is er een gevarieerd voedselaanbod, met o.a. Knoopkruid en schermbloemigen 

 (foto: David De Grave). 
 

In de late zomer werd een laatste inventarisatie uitgevoerd. Na het maaien begin juli was er nu bloei van 
Boerenwormkruid en kleine hoeveelheden rolklaver, Rode klaver en gele composieten. Dit zijn erg interessante 
bijenplanten, maar vooralsnog te weinig aanwezig om bijenpopulaties te kunnen ondersteunen. Wél in zeer 
grote aantallen aanwezig waren de Akkerdistels en ook de brandnetels die een deel van het laarzenpad zo goed 
als ontoegankelijk maakten in deze periode van het jaar. Een extra maaibeurt van het laarzenpad lijkt hier 
aangewezen. Hoewel de stroom van nutriënten zal blijven komen en dit altijd een voedselrijk stuk zal blijven, kan 
men toch proberen om de grote hoeveelheid distels en brandnetels wat terug te dringen. Daarmee zullen klavers 
en gele composieten, en op hun beurt bijen, meer kansen krijgen en zal ook het wandelen aangenamer verlopen. 
Overigens moet het zeker niet de bedoeling zijn om de laatste distel weg te krijgen! Distels zijn erg goede 
bijenplanten, maar iets meer variatie mag hier wel. Uiteindelijk werden tijdens dit bezoek 5 soorten bijen 
waargenomen. Het vermelden waard zijn de Parkbronsgroefbij en de Zuidelijke zijdebij, een soort in opmars.  
 

 
Figuur 74. Verruigde bermen langs het pad, met een dominantie van Akkerdistel; de rechterfoto toont gele composieten en Rode 
klaver in bloei (foto: David De Grave).  
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Figuur 75. Bloeiende rolklaver: interessant voor diverse wilde bijen. Helaas zijn groeiplaatsen zoals deze voorlopig nog te klein 

en te schaars (foto: David De Grave). 
 

 
Figuur 76. Een sterk verruigde situatie met dominantie van Grote brandnetel naast de maïsakker (foto: David De Grave).  

 
Alle inventarisaties opgeteld komen we hier aan 20 soorten. Dit is niet veel maar ook niet extreem weinig voor 
een gebied als dit. De akkers zorgen immers voor een barrière die overbrugd moet worden om er te geraken en 
ze zorgen tevens voor een negatieve invloed via pesticiden en een overvloed aan nutriënten. Het natte en vlakke 
karakter van dit gebied zorgt er voorts ook nog voor dat er weinig geschikte nestlocaties aanwezig zijn voor bijen. 
Aangezien deze op de akkers ook niet aanwezig zijn, moeten de bijen al grote afstanden afleggen. Wetende dat 
de actieradius van veel wilde bijen maar enkele tientallen tot honderden meters is, is dit een plausibele verklaring 
voor de lage aantallen bijen die er gezien werden van alle waargenomen soorten. Het ziet ernaar uit dat dit 
gebiedje (zeer) weinig nestelende bijen kent, maar wel uitermate geschikte is als 'stapsteen' waar bijen even 
kunnen bijtanken als ze door het akkerlandschap trekken op zoek naar andere plaatsen om zich te vestigen. Op 
die manier is het van veel waarde voor zwervende bijen.  
 
Het bijenhotel op het Wijmenveldje is tot slot één van de beter uitgevoerde modellen die in het projectgebied 
gezien werden. Aandachtspuntjes zijn eventueel wel het ontbreken van een gaas tegen predatie door vogels en 
ook de rafelig geboorde gaatjes in een minderheid van de houtblokken.  
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Figuur 77. Op dit bijenhotel valt niet veel aan te merken: goed geplaatst en vrij goed afgewerkt (foto: David De Grave). 

 

2.3.7 Park Bazel-Centrum 
 
In het centrum van Bazel ligt een voormalige pastorijtuin die als park wordt ingericht. Deze locatie werd driemaal 
bezocht: op 11 mei, 26 juni en 2 september 2018.  
Terwijl sommige delen (zoals het gazon) een strak beheerde indruk maken, maken enkele borders dan weer een 
eerder rommelige indruk. Zowel esthetisch als op vlak van natuurwaarde is er dus ruimte voor verbetering. De 
perken, vaak omgeven door een taxushaagje, bestaan veelal uit een mengeling van cotoneaster, hortensia, een 
soort ligustercultivar en diverse uitheemse bodembedekkers. Daaromheen ligt een strak gemaaid grasveld. Voor 
bijen (en vlinders) is de waarde van dit alles momenteel (zeer) gering.  
 

 
Figuur 78. Border met taxushaagje en weinig interessante bodembedekkers (foto: David De Grave). 
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Figuur 79. Een border waar nog ruimte is om interessante nectar- en stuifmeelbronnen bij te planten. Klimop is overigens niet de 
meest interessante bodembedekker (foto: David De Grave). 

 
Figuur 80. Op deze luchtfoto is duidelijk waar de bijenwaarnemingen in dit park verricht werden (rode bolletjes). Het betreft hier 

de zuidelijke zone met het kruidentuintje. 
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Figuur 81. Het kruidentuintje is momenteel niet strak onderhouden. Een aantal interessante planten zijn reeds aanwezig 

 (foto: David De Grave). 
 

 
Figuur 82. Een klassiek gazon. Indien dit niet intensief gebruikt wordt voor evenementen, zijn hier mogelijkheden voor een 

natuurvriendelijker beheer (foto: David De Grave). 
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Figuur 83. Border met voornamelijk uitheemse planten waarin het stuifmeelaanbod nu laag is (foto: David De Grave). 

 
Een waardevol element in dit park is het (momenteel wat verwaarloosd) kruidentuintje dat in de zomer alsnog 
voor gezoem en leven zorgt. Hier staat vooral lavendel, marjolein en kruidvlier. Dit zorgde voor enkele 
bijenwaarnemingen in de vorm van o.a. Zwartbronzen houtmetselbij, Geelgerande tubebij en een Glimmende 
smaragdgroefbij. De Klimopbij is wellicht nog te verwachten op de Klimop die groeit op één van de 
scheidingsmuren van het park. Tijdens de laatste inventarisatie op 2 september stond de Klimop jammer genoeg 
nog net niet in bloei en kon de soort nog niet vastgesteld worden. Het totale aantal soorten wilde bijen dat in dit 
park uiteindelijk gevonden werd, bedraagt 11. 
 
De Zwartbronzen houtmetselbij is een op Vlaams niveau zeldzame soort, die weliswaar vrij wijdverbreid is. Deze 
soort verzamelt stuifmeel op paarse composieten, met name Knoopkruid maar ook distels.  

 
Hoewel dit park potentieel heeft om veel bijen aan te trekken, zijn er momenteel belangrijke werkpunten. Enkele 
suggesties om dit parkje bijvriendelijker, en gewoon ook aantrekkelijk voor de bezoeker, te maken zijn: 

 Een heraanleg van het kruidentuintje waarbij de plantvakken worden bijgeplant met bijvriendelijke 
planten als kattenkruid, wederik, klokjes,... De al aanwezige lavendel en marjolein mogen zeker 
behouden worden. Zo zal het kruidentuintje voor kleur zorgen in het park en tegelijk een meerwaarde 
betekenen voor bijen.  

 De aanleg van de aanwezige borders volledig herbekijken. De exoten/cultivars met weinig natuur- en 
bijenwaarde (bvb cotoneaster, hortensia, bodembedekkers) verwijderen en zoveel mogelijk 
bijvriendelijke planten in de plaats aanplanten. Bij de keuze van de planten dient rekening gehouden te 
worden met de lichtinval. Sommige perken krijgen veel zon, maar anderen liggen meer in de 
(half)schaduw. In bijlage 1 is een lijst met bijvriendelijke planten te vinden die in borders gebruikt 
kunnen worden.  

 Enkele struiken in de perken die uit hun voegen getreden zijn, kunnen bijgesnoeid worden, om zo voor 
meer licht te zorgen, of als basis dienen om de perken her aan te leggen.  

 Het grasveld kan gefaseerd gemaaid worden, zodat delen als hooiland kunnen worden ingericht. Erdoor 
en errond kunnen weggetjes gemaaid worden of men kan zorgen voor intensief gemaaide zones (rond 
bvb de zitbanken) afgewisseld met gedeeltes die minder gemaaid worden en wilder/bloemrijker mogen 
worden. Op die manier blijft het een verzorgde indruk maken. Belangrijk is dat maaisel altijd wordt 
afgevoerd. Indien het grasland ook voor evenementen gebruikt wordt, kan ervoor geopteerd worden 
om stroken aan de rand ongemaaid te laten of om bijv. de hooilandzones te behouden in het voorjaar 
en vanaf juli een intensiever maaibeheer toe te passen.  
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 Behoud en niet snoeien van de Klimop op de scheidingsmuur indien mogelijk. De Klimop was duidelijk 
gesnoeid en had daardoor vrij weinig bloemknoppen. Aangezien de Klimop net langs een smal paadje 
groeit, is het begrijpelijk dat deze af en toe bijgesnoeid wordt. Toch is het een erg goede nectar- en 
stuifmeelbron voor veel insecten gedurende de late zomer. Men zou er voor kunnen kiezen om Klimop 
ook op één van de andere, vrijstaande, scheidingsmuren te laten groeien waar die veel meer zijn gang 
zou kunnen gaan.  
 

 

Figuur 84. Voorbeeld van een klassiek gazon waarvan de randzone omgevormd is tot een hooiland (foto: tuineninbeweging.be). 
 

2.3.8 Dijk overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde 
 
Het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde is een gebied dat in het kader van dit 
project onmogelijk volledig geïnventariseerd kon worden op bijen, door zijn immense oppervlakte. Daarom 
werden de inventarisaties beperkt tot: 

 de omgeving rondom de parking aan de veerpont op de Scheldelei in Kruibeke  
 de dijk tussen de Schelde en het overstromingsgebied vertrekkende vanaf de parking richting Bazel.  

 
Er werden in totaal 5 inventarisatiemomenten uitgevoerd: 17 april, 3 juni, 7 juli, 3 augustus en 2 september 2018 
(dit is het hoogste aantal bezoeken van alle bezochte locaties). Daarmee werd met 36 soorten een mooie 
bijenlijst bijeengesprokkeld. Door de grootte van dit gebied is er echter nog een grote marge voor aanvullingen 
op deze soortenlijst. 
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Tabel 9. Overzicht van de waargenomen bijensoorten langs de dijk van het overstromingsgebied K-B-R. 
Nederlandse naam Aantal waarnemingen 
Gewone sachembij 1 
Boomhommel 3 
Steenhommel 24 
Veldhommel 1 
Akkerhommel 20 
Kortsprietwespbij 6 
Smalbandwespbij 2 
Borstelwespbij 1 
Wimperflankzandbij 1 
Grasbij 13 
Donkere klaverzandbij 3 
Meidoornzandbij 1 
Grijze zandbij 1 
Viltvlekzandbij 1 
Wormkruidbij 2 
Zuidelijke zijdebij 2 
Parkbronsgroefbij 1 
Gewone maskerbij 2 
Brilmaskerbij 1 
Resedamaskerbij 2 
Breedkaakgroefbij 1 
Ingesnoerde groefbij 2 
Langkopsmaragdgroefbij 1 
Steilrandgroefbij 1 
Dikkopbloedbij 1 
Kleine harsbij 2 
Grote wolbij 2 
Tronkenbij 2 
Tuinbladsnijder 2 
Lathyrusbij 1 
Grote bladsnijder 3 
Blauwe metselbij 1 
Zwartbronzen houtmetselbij 1 
Zwartgespoorde houtmetselbij 4 
Kattenstaartdikpoot 2 
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Figuur 85. Spreiding van de bijenwaarnemingen in het GOG K-B-R. De locatie van de  
Borstelwespbij bevindt zich nog een stuk zuidelijker en staat niet op deze kaart. 
 
Een eerste inventarisatie werd half april uitgevoerd en leverde 13 soorten bijen op. In deze periode van het jaar 
stond er vooral veel Hondsdraf, zowel rond de parking als op delen van de dijk. Hierop werden veel hommels 
waargenomen, evenals de Gewone sachembij. Ook de wilgen stonden op dit moment volop in bloei, maar waren 
voor het grootste deel onbereikbaar. Dit was erg jammer want met enkel vier soorten zandbijen lijkt dit een 
onderschatting van het echte aantal dat er vermoedelijk in het gebied aanwezig is. Wel toegankelijk waren enkele 
(deels begroeide) zandhopen rond de parking die voor steilkanten en reliëf in het landschap zorgden. Hier 
nestelden in de zuidgerichte delen een grote populatie Grasbij en verschillende groef- en bloedbijen. Eén daarvan 
was de zeldzame Steilrandgroefbij die, zoals haar naam doet vermoeden, graag nestelt in steilranden waar ze 
horizontale nestgangen tot wel een halve meter diep kan maken.  
 



  68 
 

 
Figuur 86. Zandhopen met kolonies wilde bijen, waaronder de Steilrandgroefbij. Helaas werden deze in de zomer van 2018 

afgegraven (foto: David De Grave). 
 

 
Figuur 87. Grazige dijken aan het overstromingsgebied zijn eerder voedselrijk van aard (foto: David De Grave). 

 

 
Figuur 88. Kruisbloemigen zoals Raapzaad en verwante soorten zijn voor bijen interessant (foto: David De Grave). 
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Begin juni vond een tweede inventarisatie plaats. Deze was met 19 soorten en enkele zeldzamere exemplaren 
uitermate interessant. Zo zorgde de vele rolklaver op de dijk nabij de parking voor enkele leuke soorten zoals de 
Zwartgespoorde houtmetselbij, Donkere klaverzandbij (zie paragraaf 2.2.3.1), Kleine harsbij, Grote wolbij, 
Blauwe metselbij, Lathyrusbij en Grote bladsnijder. Andere ruigteplanten als Akkerdistel, Knoopkruid, Wouw en 
kruisbloemigen zorgden dan weer voor enkele soorten maskerbijen en groefbijen. Daarmee bleek dit een erg 
waardevol stukje voor heel wat bijen. Verderop en langs de dijk waren minder bloemen aanwezig en beperkte 
het stuifmeelaanbod zich voornamelijk tot Knoopkruid en Muurpeper. Het is niet duidelijk of dit komt door het 
nutriëntrijke substraat van de dijk of door de stenige ondergrond. Het zou in ieder geval een meerwaarde zijn als 
de grote oppervlaktes dijk meer bloemen bevatten of grote delen begroeid zijn met Muurpeper, Knoopkruid, 
(rol)klaver,...  
Tot slot gebeurde de meest bijzondere ontdekking van deze inventarisatie rond een talud bij een picknickplaats 
aan de dijk, die in vogelvlucht op ca. 1,7 km ten zuiden van de Scheldelei ligt. Hier werd een nestplaats gevonden 
van de Donkere klaverzandbij waarbij ook verschillende individuen van haar (zeer) zeldzame nestparasiet, de 
Borstelwespbij, aanwezig waren (voor de bespreking van deze soorten verwijzen we naar paragraaf 2.2.3). 
 

 
Figuur 89. Abundante bloei van rolklaver. Op deze locatie werden enkele zeldzame klaverspecialisten gevonden, waaronder 

Donkere klaverzandbij en Zwartgespoorde houtmetselbij (foto: David De Grave). 
 

 
Figuur 90. Zomeraspect met op de voorgrond bloeiende Akkerdistel (foto: David De Grave). 
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Figuur 91. Gele kruisbloemigen lokken zowel hommels als kleinere bijensoorten (foto: David De Grave). 

 

 
Figuur 92. Bloeiend knoopkruid, een erg interessante stuifmeelbron. Helaas is het nectaraanbod in grote delen van de bermen 

beperkt (foto: David De Grave). 
 

 
Figuur 93. Brede grazige bermen met een eerder laag stuifmeelaanbod  (foto: David De Grave). 
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Figuur 94. Zonbeschenen talud met veel nestgelegenheden (foto: David De Grave). 

 
De derde inventarisatie begin juli startte met de teleurstellende vaststelling dat elk bereikbaar stukje gras en 
bloemen gemaaid was. De delen met hoge dichtheden rolklaver, honingklaver, distels, ruigteplanten, kruiden, 
enz. die enkele weken eerder nog volop in bloei stonden of aan het groeien waren om in bloei te komen, waren 
veranderd in een kaal woestijnlandschap. Enkel op plaatsen die voor de maaimachines niet toegankelijk waren, 
waren nog bloemen te vinden. Het ging dan vooral om een mengeling van Heelblaadjes, Jakobskruiskruid en 
Wilde peen.  
Een gefaseerd maaibeheer waarbij delen uitgespaard blijven, is een betere aanpak. Ook het maaisel afvoeren, 
wat niet overal gedaan werd, is een noodzaak indien men de vergrassing wil tegengaan en het gebied bloemrijker 
wil maken. Het gebied is voorts zo groot dat enkele hoekjes en kantjes ook gewoon ruig mogen zijn en blijven 
zodat bijvoorbeeld planten met holle of merghoudende stengels blijven staan en zo kunnen dienen als nestplaats 
voor bijen die hier in nestelen. Op plaatsen waar er wel nog bloemen stonden, werden nog de zeldzamere 
Brilmaskerbij en een Wormkruidbij gevonden. De overige van de 15 soorten die er gevonden werden, waren 
vooral soorten die een maand eerder ook al gevonden werden en nu te vinden waren op de weinige 
overblijfselen van hun waardplanten (bvb rolklaver). 
 

 
Figuur 95. Grootschalig maaibeheer (met klepelaar) op de bermen van de dijk  (foto: David De Grave). 
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Figuur 96. Gemaaide bermen. Tabula rasa wat het voedselaanbod betreft  (foto: David De Grave). 

 

 
Figuur 97. Waar er niet gemaaid is, is er ook in de zomer een gevarieerd voedselaanbod  (foto: David De Grave). 

 
Een maand later, begin augustus, werden er met moeite 9 soorten bijen gezien. Dit had verschillende redenen. 
Zo was het op de dag van de inventarisatie zelf zeer warm en zochten veel bijen vermoedelijk ook de koelte 
onder de grond op. Bij aanhoudende hitte valt ook de nectarproductie bij heel wat planten stil. Daarnaast was 
er nog maar weinig tot geen herbloei van de gemaaide delen van de bermen. Mede ook door de extreem lange 
warme en droge periode lagen grote delen er verschroeid bij. De Parkbronsgroefbij en Zuidelijke zijdebij waren 
wel twee soorten die aan de soortenlijst toegevoegd konden worden. 
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Figuur 98. De ongewoon droge en hete zomer van 2018: alles is verschroeid  (foto: David De Grave). 

 

Figuur 99.  Door de droogte was er van hergroei en nabloei nauwelijks sprake (foto: David De Grave). 
 

Ook de laatste inventarisatie begin september bleek met amper 5 soorten geen onverdeeld succes. Er was 
ondertussen wat herbloei van rolklaver en ook wat gele composieten waren tot bloei gekomen maar het waren 
vooral hommels die hierop foerageerden. Daarenboven waren er opnieuw werken aan de gang waarbij de 
zandhopen die eerder besproken werden, helemaal afgegraven waren. Dit betekent dat ook de nesten van de 
zeldzame Steilrandgroefbij, maar ook van heel wat andere soorten die er aanwezig waren, verloren zijn gegaan 
en populaties zich opnieuw zullen moeten opbouwen.  
Ook de locatie waar vorig jaar nog tientallen Zeeasters (Zulte) genoteerd werden was nu volledig afgegraven. 
Tijdens de rest van de inventarisatie werd er specifiek naar Zeeasters op zoek gegaan, maar werden er geen meer 
aangetroffen. Er werd dus jammer genoeg ook geen Schorzijdebij of Schorviltbij gezien. Deze laatste 
inventarisatie toont aan dat het in dit gebied vooral belangrijk zal zijn om in de toekomst een stabiele situatie te 
hebben met een degelijk maaibeheer zodat bijen elk jaar opnieuw kunnen rekenen op een stabiel voedselaanbod 
en blijvende nestplaatsen. 
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Aandachtspunten: 
 Vooral nood aan een stabiele situatie waarbij dezelfde vegetatie jaar 

na jaar terug komt en nestplaatsen blijven bestaan: een continu beheer. 
 Onderschatting van de soortenlijst door de grootte van het gebied 

en de relatief weinige tijd die er kon doorgebracht worden door de 10 andere 
locaties die bezocht werden.  
 Maaibeheer in het algemeen herbekijken 

o Het gebied is zo groot dat er gerust kan geëxperimenteerd worden. 
Een gefaseerde aanpak is sowieso een must. Een bijzondere vorm van 
gefaseerd maaibeheer is het zogenaamde sinusbeheer. In Nederland wordt 
dit toegepast bij het beheer van dijken, maar dan in proefvlakken met een 
lengte van 500m (zie figuur 102).  
o De minder bloemrijke, grazige delen mogen twee maaibeurten 
krijgen (begin mei-half mei en in september). 
o Er kan ook geëxperimenteerd worden met stootbegrazing (vooral 
vanaf eind augustus). Tussen eind maart tot eind augustus zouden bloemrijke 
delen beter van begrazing gevrijwaard blijven. Ook in kwetsbare zones, zoals 
deze met de zeer zeldzame Donkere klaverzandbij (zie figuur 100) wordt beter 
gemaaid dan gegraasd.  
 Maaisel afvoeren 

 
 

Figuur 100.  Luchtfoto met aanduiding van de twee zones waarin de zeer zeldzame 
Donkere klaverzandbij werd waargenomen. 
 

 

 
Figuur 101.  Maaisel werd niet afgevoerd (foto: David De Grave). 
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Figuur 102. In Noord-Holland wordt sinusbeheer toegepast op grote dijken  (foto: Vlinderstichting). 
 

2.3.9 Fort Steendorp & Roomkouter 
 
Deze locatie kan opgesplitst worden in twee delen. Enerzijds is er het Fort Steendorp wat een vrij bebost en 
eerder donker gebied is en anderzijds is er het gebied Roomkouter dat veel opener en diverser is. Roomkouter 
bestaat op zijn beurt uit twee te onderscheiden delen. Aan de noordzijde ligt er een parkachtig deel met 
grasvelden, speeltuin, haagkanten en een educatief centrum. Centraal en zuidelijker ligt een grote meer 
natuurlijke zone, variërend van natte zones met riet over braamstruwelen en haagkanten tot zuidgerichte schrale 
graslandjes met veel microreliëf, dat begraasd wordt door enkele pony's en runderen.  
Het hoeft niet te verbazen dat bijen vooral houden van een gebied als Roomkouter en minder van een 
schaduwrijk gebied als het Fort van Steendorp. Bij die laatste werden dan ook de minste bijen waargenomen, 
hoewel er langs het fort wel een zeer interessante nestplaats van verschillende bijensoorten werd gevonden, 
waaronder ook enkele zeldzame. Met in totaal 55 soorten bijen (op 4 bezoeken: 17 april, 11 mei, 26 juni en 3 
augustus 2018) en ook heel wat zeldzame soorten was dit veruit de interessantste locatie in het projectgebied.  
Ook voor de start van dit project was reeds duidelijk dat dit gebied heel wat te bieden heeft voor bijen. Zo werd 
het eerder reeds bekeken door Joost Reyniers. 
 
Tabel 10. Overzicht van de waargenomen bijensoorten aan het fort van Steendorp en de Roomkouter 
 

Soortnaam Aantal waarnemingen (2018) Historische waarnemingen  
(2012-2017) 

Gewone sachembij 2  
Tuinhommel 1  
Boomhommel 3  
Steenhommel 17  
Akkerhommel 27  
Weidehommel  3 
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Soortnaam Aantal waarnemingen (2018) Historische waarnemingen  
(2012-2017) 

Blauwe ertsbij 2  
Bleekvlekwesbpij 1  
Roodzwarte dubbeltand 5  
Geelschouderwespbij 3  
Gewone wespbij 2  
Gewone kleine wespbij 1  
Kortsprietwespbij 9  
Smalbandwespbij 10  
Roodharige wespbij 4  
Vroege wespbij 1  
Gewone dubbeltand 2  
Signaalwespbij 1  
Grote stomptandwespbij 1  
Goudpootzandbij 4  
Zwart-rosse zandbij 1  
Kruiskruidzandbij 2 5 
Wimperflankzandbij  1 
Grasbij 23  
Vosje 2  
Roodgatje 6  
Wikkebij 2  
Gewone dwergzandbij 1  
Lichte wilgenzandbij 1  
Viltvlekzandbij 1  
Meidoornzandbij 1  
Grijze zandbij 4  
Roodbuikje 3  
Geelstaartklaverzandbij 1  
Kleine roetbij 1  
Wormkruidbij  2 
Parkbronsgroefbij 1  
Gewone maskerbij 1  
Gehoornde maskerbij 1  
Zompmaskerbij 1  
Rietmaskerbij 2  
Gewone geurgroefbij 1  
Breedkaakgroefbij 1  
Matte bandgroefbij 2  
Langkopsmaragdgroefbij 1  
Kleigroefbij 1  
Fijngestippelde groefbij 2  
Biggenkruidgroefbij 1  
Brede dwergbloedbij 1  
Bosbloedbij 1  
Dikkopbloedbij 1  
Kleine harsbij 2  
Grote wolbij 4  
Kielstaartkegelbij  2 
Gewone kegelbij 1  
Tronkenbij 8  
Zwartgespoorde houtmetselbij 2  
Tuinbladsnijder 3  
Lathyrusbij 1  
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Soortnaam Aantal waarnemingen (2018) Historische waarnemingen  
(2012-2017)

Distelbehangersbij  2 
Grote bladsnijder 1  
Rosse metselbij 5  
Gewone tubebij 3  
Pluimvoetbij 4  
Gewone slobkousbij 1  
Klaverdikpoot  2 
Ogentroostdikpoot 4 4 

 

 
Figuur 103.  Spreiding van de bijenwaarnemingen op het domein Roomkouter (oostelijk deel) en aan het fort van Steendorp 
(westelijk deel). 
 
 

 
Figuur 104.  Aan de noordzijde van het domein is het gebied parkachtig ingericht (foto: David De Grave). 
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Figuur 105.  Oudere rietvegetaties herbergen ondermeer de zeldzame Rietmaskerbij (foto: David De Grave). 
 

 
Figuur 106.  Aan het fort vinden we een gevarieerd loofbos (foto: David De Grave). 
 
Bij de eerste inventarisatie half april werden al meteen 30 soorten bijen gezien. Daarbij was niet enkel het aantal 
soorten hoog, maar ook de aantallen, en kan er dus gerust gesproken worden van een ware bijenhotspot. De 
reden was voor de hand liggend. Alles wat bijen nodig hebben was hier aanwezig. Er waren grasvelden met 
paardenbloemen en Madeliefje, haagkanten met bloeiende Sleedoorn en Hondsdraf op de bodem, veel 
bloeiende wilgen en veel (micro)reliëf met zuidgerichte open plekjes die dienst doen als ideale nestlocaties voor 
bijen. Er werden 11 soorten zandbijen waargenomen en 10 soorten wespbijen (koekoeksbijen die over het 
algemeen parasiteren op zandbijen). Ook werden er verschillende soorten groefbijen en bloedbijen 
(koekoeksbijen die over het algemeen parasiteren op groefbijen) waargenomen. Het grote aantal koekoeksbijen 
toont aan dat hier grote populaties van hun gastheren aanwezig zijn. De zeldzamere Lichte wilgenzandbij, die 
enkel wilgenstuifmeel verzamelt voor haar nakomelingen, is hiervan de meest vernoemenswaardige (voor een 
bespreking, zie paragraaf 2.2.3).  
In het parkachtige gedeelte wordt aangeraden om gefaseerd te maaien zodat niet alle paardenbloemen in één 
klap verdwijnen. Aangezien een inventarisatie een momentopname is, was het niet mogelijk te weten wanneer 
er net gemaaid wordt, maar op basis van de volgende inventarisatie is er het vermoeden dat alles strak gemaaid 
wordt en niets gespaard wordt.  
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Figuur 107.  Voedselaanbod in de vorm van paardenbloem, Witte dovenetel en Sleedoorn (foto: David De Grave). 

 

 
Figuur 108.  Grote grasperken aan de noordkant van het gebied kennen nog een strikt gazonbeheer (foto: David De Grave). 

 

 
Figuur 109.  Niet alleen een gevarieerd voedselaanbod, maar ook microreliëf is hier voldoende aanwezig (foto: David De Grave). 
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De tweede inventarisatie op 11 mei leverde met maar 12 soorten beduidend minder soorten wilde bijen op dan 
de eerste inventarisatie. Dit komt voornamelijk omdat het in een tussenperiode viel, waarbij de 
voorjaarssoorten, gebonden aan vooral wilgen en paardenbloemen, niet meer vliegen, en de lentesoorten, 
gebonden aan o.a. klavers en bramen, nog niet uitgekomen waren. De diversiteit aan bloemen was dan ook 
relatief laag. Vooral boterbloemen, dovenetel en Fluitenkruid waren het meest aanwezig. Klavers, distels en 
bramen daarentegen begonnen nog maar net te bloeien.  
Opvallend was ook dat de grote grasvelden in het parkgedeelte strak gemaaid waren waarbij het maaisel bleef 
liggen. Zelfs hoekjes en kantjes van het grasveld waar eerder in het jaar o.a. klavers en Hondsdraf uitbundig aan 
het groeien waren, en voordien schijnbaar uitgespaard werden, werden nu helemaal gemaaid. Vermoedelijk 
gebruikt men dit terrein af en toe voor evenementen of speelgelegenheden, maar toch is het terrein groot 
genoeg om minstens langs de haagkanten een strook met paardenbloemen, klavers, composieten, ereprijs, etc. 
te laten staan. Het is dubbel jammer omdat er aan het educatief centrum informatieve bordjes hangen over hoe 
we bijen en andere insecten kunnen helpen. Een aangepast beheer kan in die zin ook een educatieve 
meerwaarde hebben.  
Wellicht de meest bijzondere ontdekking in het hele stroomgebied gebeurde er aan de rand van het Fort van 
Steendorp, waar, op de grachthelling onder enkele bomen met veel microreliëf, een nestlocatie ontdekt werd 
van de relatief zeldzame Wikkebij en haar nog veel zeldzamere koekoeksbij, de Grote stomptandwespbij. Voor 
zover geweten is het nog maar de tweede waarneming van deze soort in Vlaanderen en de vierde in België in de 
recente geschiedenis. Voor de rest werden er verspreid over het gebied vooral hommels en enkele algemene 
soorten gezien.  
 

 
Figuur 110.  Bloei van Fluitenkruid (foto: David De Grave). 

 

 
Figuur 111.  Uitgebloeide paardenbloemen en bloeiende boterbloemen (foto: David De Grave). 
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Figuur 112.  Gazons worden strak gemaaid, tot tegen de rand. Hier is ruimte voor een bijvriendelijker beheer  

(foto: David De Grave). 
 

 
Figuur 113.  Voorjaarsaspect. Vooral de bloei van Scherpe boterbloem en Gewone smeerwortel (wit en roze) valt op 

 (foto: David De Grave). 
 

Op 26 juni werd een derde inventarisatie uitgevoerd en werden 24 soorten gevonden. Het is maaitijd en dus 
werd ook hier duchtig gemaaid op en rond de paden in het parkdeel. Er werd vastgesteld dat het maaisel gewoon 
bleef liggen (tenzij dit later nog zou worden afgevoerd). Door de momentopname hier is dat niet zeker. Tevens 
waren de grote grasvelden opnieuw kort en strak gemaaid en hadden deze helemaal geen natuurwaarde. De 
vraag is of zo’n strak en arbeidsintensief beheer hier werkelijk nodig is. 
 
Het natuurgebied Roomkouter zelf was daarentegen helemaal anders en gaf een zeer positieve indruk. Er was 
zeer veel Rolklaver aanwezig en dat zorgde voor enkele typische soorten die hier graag op foerageren, zoals de 
Zwartgespoorde houtmetselbij, Lathyrusbij, Kleine harsbij, Grote wolbij en Grote bladsnijder. Op de Akkerdistels 
tussen het Riet was dan weer een zeldzame Rietmaskerbij te vinden en het bijenhotelletje aan de rand van het 
gebied zat vol met Tronkenbijen en Gewone tubebijen. Aandachtspunt in het gebied dat begraasd wordt door 
pony's en runderen, is wel de begrazingsdruk. Het lijkt erop dat er veel opslag is van struiken en Riet en de open 
stukjes met o.a. rolklaver op sommige plaatsen aan het dichtgroeien zijn. 
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Erg waardevol zijn ook grote delen grasland op de helling met veel kruiskruid en Heelblaadjes. Hier werden o.a. 
nog een Gewone kegelbij en veel Grasbijen gevonden. Tijdens een korte stop in dit gebied op 7 juli werd ook de 
zeldzame Kruiskruidzandbij, specialist op Jacobskruiskruid, waargenomen. 
 

 
Figuur 114.  Een grote pelouse aan de noordkant van het gebied. Hier wordt niet gefaseerd gemaaid en in de zomer is er geen 

nectaraanbod (foto: David De Grave). 
 

 
Figuur 115.  In het centrale deel van de Roomkouter is er een grote variatie aan bloeiende planten, ook in de zomer. (foto: 

David De Grave). 
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Figuur 116.  Bloei van Rolklaver (foto: David De Grave). 

 
 

 
Figuur 117.  Opslag van Riet en wilgen dreigt op sommige plekken het nectaraanbod terug te dringen  

(foto: David De Grave). 
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Figuur 118.  Zomeraspect. De gele bloemen zijn Jakobskruiskruid. Daarop werd ondermeer de zeldzame Kruiskruidzandbij 
aangetroffen (foto: David De Grave). 
 
De laatste inventarisatie van deze locatie vond begin augustus plaats. Na het eerdere maaien is er nu veel bloei 
van Wilde peen en wat gele composieten in de randen van het parkgedeelte. Heel veel bijen leverde dit echter 
niet op. Vooral hommels en pluimvoetbijen werden gezien, alsook enkele groefbijen. In het begraasde deel was 
er tevens zeer veel bloei van Wilde peen, Heelblaadjes en ook de Rode ogentroost begon te bloeien. Op deze 

laatste werden verschillende zeldzame Ogentroostdikpoten 
gevonden, zowel mannetjes als vrouwtjes.  
Om deze plant en zeldzame bij te behouden in het gebied, dient 
opgelet te worden dat er zonnige open stukjes blijven bestaan, met 
voldoende bloeiende Rode ogentroost. Indien nodig kan de opslag 
van Riet en struiken manueel worden teruggedrongen.  
 
Voorts werden tijdens dit zomerbezoek opvallend weinig bijen 
gezien voor het aanwezige bloemenaanbod en de diversiteit van het 
gebied. Een mogelijke reden hiervoor is de zeer warme en droge 
zomer wat heeft geleid tot een, op sommige plaatsen, verschroeide 
vegetatie en wellicht een verlaagd nectaraanbod in de aanwezige 
bloemen. Alles samen werden op deze laatste inventarisatie-dag in 
dit gebied 9 soorten gezien. Naast de zeldzame Ogentroostdikpoot 
werd op deze dag ook nog de zeldzame Gehoornde maskerbij 
gevonden op de wilde peen. 

Figuur 119.  De stippen op deze kaart tonen groeiplaatsen van Rode ogentroost in het gebied Roomkouter. In de geel omcirkelde 
zones werd Ogentroostdikpoot aangetroffen. . 
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Figuur 120.  Bloei van Wilde Peen, in een uitgespaarde strook nabij de speeltuin (foto: David De Grave). 
 

 

 
Figuur 121.  In de zomer valt de bloei van Heelblaadjes op, een gele composiet die veel bijen aantrekt (foto: David De Grave). 
 
Troeven: 
 

 Een vrij groot en erg divers gebied waar alle elementen voor bijen aanwezig zijn: 
o Een gevarieerd nectar- en stuifmeelaanbod, en dit zowel in het voorjaar als in de zomer. 
o De aanwezigheid van zeldzame planten met hun begeleidende bijen, zoals Rode ogentroost en 

de Ogentroostdikpoot 
o Microreliëf: zonbeschenen hellingen met vele kale grond door de ijle vegetatiestructuur 

 
Aandachtspunten: 
Grote knelpunten zijn er momenteel niet aanwezig in dit gebied. We signaleren enkele aandachtspunten: 

 Het noordelijke deel van het domein dat een parkbeheer kent. 
o Hier zijn grote pelouses met een strak gazonbeheer. In functie van het gebruik van deze 

grasvelden kan het beheer aangepast worden. Indien mogelijk worden op zijn minst de 
randzones minder gemaaid zodat zij een hooilandbeheer krijgen (maximaal twee maaibeurten 
per jaar, met afvoer van maaisel). Dit is op zijn minst mogelijk langs het pad waarlangs 
zitbanken staan: tussen het haagje en de banken bevindt zich een weinig gebruikte gazonzone 
die zonder veel moeite kan worden beheerd als hooiland.  

o Dit beheer sluit naadloos aan bij de boodschap die het educatief centrum brengt.  
 Graasbeheer in het centrale en zuidelijke deel: 

o Momenteel lijkt de begrazing door runderen en pony’s te leiden tot een gevarieerde, 
structuurrijke vegetatie. Er moet op gelet worden dat Riet en wilgen niet te dominant worden 
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in de bloemrijke zones. Het is echter de vraag of verhoging van de graasdruk hier de oplossing 
is. Mogelijk kunnen meer grazers net resulteren in minder bloemen (veel grazers eten graag 
bloemhoofdjes). Het terugdringen van deze verruiging kan ook door kleinschalig maaien. Grote 
wijzigingen lijken er aan het huidige beheer echter niet nodig.  

 

Figuur 122.  Zomeraspect van de vegetatie in de Roomkouter 
(foto’s: David De Grave). 

 
 

 
Figuur 123.  Op dit grote gazon werd maaisel niet altijd afgevoerd (foto: David De Grave). 
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Figuur 124.  Maaisel werd niet overal afgevoerd (foto: David De Grave). 

 

2.3.10 Provinciaal domein De Roomakker (Tielrode) 
 
Het provinciaal Domein De Roomakker (12 ha) bestaat uit 3 voormalige kleiputten, nu 3 vijvers, omzoomd door 
een smalle beboste zone. Het domein ligt temidden van voornamelijk akkers en woongebied  
Dit gebied werd driemaal bezocht: op 14 april, 3 juni en 2 september 2018. Dit resulteerde in een lijst van 24 
soorten wilde bijen. Op 1 januari 2018 telde de wilde bijenlijst van dit gebied slechts 6 soorten. Daarvan zijn er 2 
die niet werden waargenomen in 2018 (totaallijst dus 26 soorten): Boomhommel en Aardhommel. 
 
Tabel 11. Overzicht van de waargenomen bijensoorten op domein de Roomakker 
 

Soortnaam Aantal waarnemingen 2018 
Gewone sachembij  3 
Steenhommel 2 
Akkerhommel 15 
Weidehommel 1 
Roodzwarte dubbeltand 2 
Geelschouderwespbij 5 
Smalbandwespbij 1 
Gewone wespbij 2 
Sierlijke wespbij 6 
Gewone dubbeltand 1 
Witbaarddwergzandbij 1 
Vosje 3 
Roodgatje 1 
Viltvlekzandbij 5 
Grijze zandbij 1 
Roodbuikje 1 
Tuinmaskerbij 1 
Stipmaskerbij 1 
Slanke groefbij 1 
Glanzende bandgroefbij  1 
Tronkenbij 1 
Rosse metselbij 1 
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Figuur 125.  Spreiding van de bijenwaarnemingen in provinciaal domein De Roomakker. 
 
Hoewel bos en water verre van ideale elementen zijn voor veel bijensoorten, bleek deze locatie in het vroege 
voorjaar (april) toch een ware hotspot voor bijen te zijn. De eerste cruciale factor hiervoor was wederom de 
aanwezigheid van veel wilgen, die dienst deden als nectar- en stuifmeelbron. De tweede cruciale factor was het 
grote aanbod aan nestgelegenheden. Langs de waterkanten zijn veel steilkantjes met open grond die in het 
vroege voorjaar, als er nog geen bladeren aan de bomen hangen die het licht wegnemen, zonbeschenen zijn en 
goed kunnen opwarmen. Ook onder de struiken langs de wandelpaden waren veel geschikte nestlocaties 
aanwezig. Dit alles resulteerde in een ideale bijenomgeving in deze tijd van het jaar waarbij zeer veel bijen 
gevonden werden langsheen het hele traject dat afgelopen werd.  
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In totaal werden tijdens de eerste inventarisatie op 14 
april 17 soorten bijen waargenomen. Allen typische 
voorjaarssoorten zoals o.a. het Roodbuikje, Vosje, 
Grijze zandbij en de Gewone sachembij, maar ook veel 
koekoeksbijen die parasiteren op de voorgaande 
soorten zoals de Gewone dubbeltand, Sierlijke wespbij 
en Smalbandwespbij. De overvloed aan koekoeksbijen 
wees op gezonde en uitgebreide populaties van hun 
gastheren. 
 
Figuur 126.  Vosje, een algemene zandbijensoort (foto: Pieter 
Vanormelingen). 

 
 
 

 
Figuur 127.  Gevarieerde berm, waar een mantel-zoom-vegetatie aanwezig is (foto: David De Grave). 

 

 
Figuur 128.  Steilkantjes vormen ideale nestlocaties voor tal van zandbijen (foto: David De Grave). 
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Figuur 129.  Zolang er geen bladeren aan de bomen staan, komt er voldoende zon op de bosbodem (foto: David De Grave). 

 

 
Figuur 130.  Aan de waterkant is er een groot stuifmeelaanbod, in de vorm van bloeiende wilgen (foto: David De Grave). 

 
Waar dit in het voorjaar nog een vrij lichtrijk gebied was door de afwezigheid van bladeren aan de bomen, was 
dit tijdens de volgende inventarisaties begin juni en begin september veranderd in een relatief donker en 
dichtbegroeid gebied. Langs de lichtrijkere paden aan de buitenranden stond hier en daar wat Gewoon 
biggenkruid, klavers, Jakobskruiskruid, Heelblaadjes, enkele schermbloemigen en een enkele Bosandoorn. Al bij 
al een gevarieerd aanbod maar van alles misschien net iets te weinig om het bijen echt naar hun zin te maken. 
Er werden dan ook vooral hommels en honingbijen waargenomen op de wel talrijk aanwezige braamstruwelen. 
De enkele schermbloemigen zorgden daarnaast nog voor Tuin- en Stipmaskerbij en een Tronkenbij. Ook een 
Glanzende bandgroefbij en Witbaarddwergzandbij werden waargenomen.  
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Figuur 131.  In de late lente en zomer is de beschaduwing sterk toegenomen (foto: David De Grave). 

 
 

 
Figuur 132.  Vrij ruige berm waar het voedselaanbod bestaat uit schermbloemigen en later op het jaar Koninginnenkruid  

(foto: David De Grave). 
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Over alle inventarisaties heen werden 24 bijensoorten 
waargenomen in dit gebied. De overgrote 
meerderheid daarvan werd genoteerd tijdens de 
eerste inventarisatie in april. Het is duidelijk dat dit 
gebied vooral voor de echte voorjaarssoorten 
interessant is. Later op het jaar is het een te donker 
gebied met te weinig nectar- en stuifmeelaanbod voor 
bijen. De nabijheid van intensief gebruikte akkers is 
hierbij ook geen helpende factor.  
Het was wel positief om te zien dat dit gebied niet te 
'opgekuist' was. De aanwezige takkenwallen, dood 
hout en ruigere hoekjes met o.a. braamstruwelen zijn 
absoluut een pluspunt. Niet enkel voor bijen die er 
nestgelegenheden in kunnen vinden, maar ook voor 
veel andere soortgroepen. Een suggestie die we nog 
graag doen, is om te proberen om de vegetatie op 
sommige plaatsen kruiden- en bloemenrijker te 
maken. Op verschillende plaatsen aan de randen staat 
er bijvoorbeeld veel dicht, lang gras en brandnetels, 
met ook opslag van struiken. Via maaibeheer kan 
getracht worden om hier interessante open stukjes 
bloemrijke randen van te maken.  
 
Figuur 133.  In de berm bloeit ondermeer Biggenkruid, maar 
het stuifmeelaanbod is laag (foto: David De Grave). 
 
 
 

 
Figuur 134.  Rondom het domein vinden we intensieve landbouw terug. De randzone is o.a. door uitspoeling van meststoffen 

erg voedselrijk en dus verruigd (foto: David De Grave). 
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Figuur 135.  De overgang tussen het domein en het omliggend landbouwgebied is soms wel erg scherp (foto: David De Grave). 

 
 
 

 
Figuur 136.  In het domein zelf mag dood hout blijven liggen of wordt het ondergebracht in takkenrillen: positief voor de 
biodiversiteit (foto: David De Grave). 
 
Een aandachtspunt tot slot is het bijenhotel. Dit staat er wat 
verloederd bij met een infobord dat nog amper leesbaar is. 
Ook het bijenhotel zelf had niet zo veel succes bij de bijen. 
Dit heeft waarschijnlijk meerdere oorzaken. Zo is het om te 
beginnen een nogal smal bijenhotel waar bijen maar een 
beperkt aantal nestcellen in kunnen maken. De nestholtes 
(stengels, gaatjes) mogen dus dieper zijn. Ook stond het vrij 
ingesloten door bomen en struiken waardoor er, zeker zodra 
de bladeren aan de bomen hingen, weinig directe zon op 
scheen en het voor bijen ook niet zo toegankelijk/zichtbaar 
was. Tot slot waren sommige holtes in de houtblokjes ook 
rafelig geboord en was het gaas heel dicht tegen de holtes 
aangebracht. Naast het feit dat vogels dan nog steeds de 
nesten kunnen open pikken, kan dit ook vervelend zijn voor 
de grotere metselbijen die hierdoor weinig manoeuvreerruimte hebben om vlot tot bij hun nest te geraken. 



  94 
 

Indien men hier in de toekomst een nieuw bijenhotel zou willen zetten, dient men dus zeker rekening te houden 
met bovenstaande puntjes en de algemene uitleg die verder beschreven staat in dit rapport. Ook de 
aanwezigheid van een open aanvliegroute en juiste oriëntatie is in deze beboste omgeving van groot belang.  
 

 
Figuur 137.  Bijenhotel: staat op een te sterk beschaduwde locatie (foto: David De Grave). 

 

 
Figuur 138.  Snelbouwstenen zijn weinig waardevol in insectenhotels; het gaas is bovendien nogal dicht tegen de stengels 

aangebracht. Desondanks zijn diverse stengels bezet (foto: David De Grave). 
 
Troeven: 

 Veel bloeiende wilgen in het voorjaar 
 Steilrandjes die in het vroege voorjaar zonbeschenen zijn 
 Aanwezigheid van dood hout 

 
Aandachtspunten: 

 Wilgen moeten behouden blijven 
 Bijenhotel kan beter geplaatst en afgewerkt worden 
 Teveel beschaduwing langs de wandelpaden, met als gevolg een hooguit matig voedselaanbod in de 

lente en de zomer. Hier zou gefaseerd hakhoutbeheer een oplossing kunnen bieden. Meer licht langs 
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de paden kan leiden tot meer bloeiende planten, en dan krijgen grondnestelende zomersoorten onder 
de bijen meer kansen.  

 De lichtrijke randen van het gebied open en bloemrijk houden/krijgen. Het creëren van mantel-zoom-
vegetaties door een gefaseerde kapping 

2.3.11 LIA-park (Waasmunster) 
 
Het LIA-park is een recent project waarbij men van een voormalige kloostertuin een semi-publiek park maakt 
met focus op landschapsbeleving en een ecologisch beheer. Het terrein herbergt hooilandjes, een poel, heggen, 
houtkanten, takkenrillen, een bosje, zandspeeltuintje,... De aanleg ervan was al grotendeels uitgevoerd, maar de 
vegetatie is nog in volle ontwikkeling. Toch bleek de bijenwaarde van dit parkje in het centrum van Sombeke 
hoog. Keer op keer bleek dit namelijk één van de interessantste locaties die er tijdens een dag inventarisatie 
bezocht werden. Het resulteerde in een totaal van 37 soorten die hier gevonden werden gedurende drie 
bezoeken: 14 april, 3 juni en 7 juli 2018. Daarmee staat het LIA-park op de tweede plaats in de ranking van de elf 
onderzochte locaties. Voor de aanvang van dit project was er in dit domein nog geen enkele bijensoort gemeld.  
 
Tabel 12. Overzicht van de waargenomen bijensoorten in het LIA-park 

Nederlandse naam Aantal waarnemingen 
Gewone sachembij 1 
Tuinhommel 1 
Steenhommel 7 
Akkerhommel 13 
Weidehommel 1 
Roodharige wespbij 2 
Sierlijke wespbij 1 
Gewone dubbeltand 1 
Geeltipje 1 
Signaalwespbij 1 
Variabele wespbij 1 
Wimperflankzandbij 1 
Grasbij 3 
Roodgatje 1 
Meidoornzandbij 1 
Grijze zandbij 4 
Kleine roetbij 3 
Wormkruidbij 1 
Tuinmaskerbij 1 
Weidemaskerbij 2 
Matte bandgroefbij 1 
Glanzende groefbij 1 
Langkopsmaragdgroefbij 2 
Biggenkruidgroefbij 1 
Bosbloedbij 1 
Schoffelbloedbij 1 
Kleine harsbij 1 
Grote wolbij 2 
Tronkenbij  6 
Lathyrusbij 3 
Grote bladsnijder 3 
Rosse metselbij 3 
Blauwe metselbij 1 
Zwartbronzen houtmetselbij 1 
Geelgerande tubebij 1 
Pluimvoetbij 13 
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Kattenstaartdikpoot 1 
 

 
Figuur 139.  Spreiding van de bijenwaarnemingen in het LIA-park (2018) 

 

 
Figuur 140.  Infobord dat het inrichtingsplan van het LIA-park toont (foto: David De Grave). 

 
De verklaring voor dit mooie aantal bijen op de relatief kleine oppervlakte is niet ver te zoeken. Er is erg veel 
diversiteit in habitat wat zorgt voor zowel een divers voedselaanbod als een divers aanbod aan potentiële 
nestplaatsen. Zo zijn er naast de al eerder genoemde basiselementen (poel, hooilandjes,...) waaruit het park 
bestaat ook veel kleine hoekjes en kantjes met bijvoorbeeld een braamstruweel, dood hout in de vorm van een 
rechtopstaande stam of houtstapel, struiken en (micro)reliëf. Enkel tijdens het eerste bezoek in april was het 
nectar- en stuifmeelaanbod erg laag met weinig bloeiende planten. Hier kan in de toekomst eventueel nog 
aandacht aan besteed worden. Toch werden er op dit moment 13 soorten bijen gevonden. Vier daarvan waren 
koekoeksbijen wat erop wijst dat verschillende soorten het terrein inderdaad gebruik om te nestelen. De overige 
soorten waren vooral typische voorjaarssoorten zoals de Grijze zandbij en het Roodgatje, maar ook de Gewone 
sachembij die aangetrokken was door de aanwezige Hondsdraf. 



  97 
 

 

 
Figuur 141.  Zonbeschenen talud met vele kale bodem en dus geschikte nestlocaties (foto: David De Grave). 

 

 
Figuur 142.  In het voorjaar bleek het nectar- en stuifmeelaanbod eerder laag te zijn (foto: David De Grave). 
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Figuur 143.  Aanwezigheid van dood hout. Aan de rand van het domein zouden bloeiende struiken zoals Sleedoorn en 
meidoorn een meerwaarde kunnen zijn (foto: David De Grave). 

 
Begin juni kregen de hooilandjes vorm en was er een groot nectar- en stuifmeelaanbod in de vorm van Gewoon 
biggenkruid en in mindere mate Witte klaver, Rode klaver en Margrieten. Dit leverde soorten op als Pluimvoetbij, 
Biggenkruidgroefbij, Matte bandgroefbij en Kleine roetbij. Vooral die laatste is een erg mooie waarneming en 
een direct gevolg van de grote hoeveelheid gele composieten hier. De hooilandjes werden doorkruist met kort 
gemaaide paden wat een goede combinatie is voor zowel natuur als recreatie.  
Rond de poel zorgde de vele rolklaver en wat ratelaar dan weer voor heel andere soorten bijen zoals de Kleine 
harsbij, Lathyrusbij, Grote wolbij, Grote bladsnijder en veel hommels. In het aflopende deel tussen de hooilandjes 
en de vijver was er een schrale vegetatie aanwezig met zuidgerichte open stukjes (zand)grond doorkruist met 
Biggenkruid en heel wat Zandblauwtje. In deze zone werden veel grondnestelende (groef)bijen en wespjes 
genoteerd, waaronder de zeldzame en zeer kleine Glanzende groefbij die vaak op Zandblauwtje waargenomen 
wordt. Dit is een tot 5mm grote bij die vliegt van eind mei tot september. Ze nestelt in de grond. Zonder 
stereomicroscoop is deze soort niet op naam te brengen. In Vlaanderen is deze soort nergens algemeen.  
 
Er moet hier dus zeker niet gestreefd worden naar een dichte grasmat aangezien dit nefast zou zijn voor de 
huidige nestplaatsen. Vermoedelijk is geen actief beheer in dit geval het beste beheer omdat de boomstambank, 
die overigens ook interessant bleek voor kleine nestelende bijtjes en wespjes, voor veel betreding en passage 
zorgt en dus automatisch zorgt voor het openhouden van de vegetatie. In de schrale vegetatie in de grasperken 
en rondom de bank (met ondermeer Tuinmaskerbijen die de Zandblauwtjes bezochten) werden andere 
bijensoorten dan elders in het park aangetroffen.  
Nog anders is het achterste deel van het park dat een stuk ruiger is. Zo staan er enkele braamstruwelen die 
opnieuw andere soorten bijen aantrekken dan de andere vegetaties in het park. Hier werd bijvoorbeeld de 
Weidemaskerbij gevonden en ook heel wat hommels deden zich te goed aan de bloeiende bramen. Andere 
soorten maskerbijen en o.a. de Blauwe ertsbij zijn hier zeker nog te verwachten rond de bramen. De 
braamstruwelen zijn zeker een meerwaarde en zorgen voor nestplaatsen voor soorten die holle stengels 
gebruiken. Naast de braamstruwelen was er achteraan in het park, waar volgens het plan een bosje zou moeten 
komen, ook een hele oppervlakte aanwezig waar vooral brandnetels en enkele distels de overhand hebben 
gekregen. Deze overgroeien momenteel (een deel van) de recent aangeplante boompjes. Het terugdringen van 
die opslag zal mogelijks nodig zijn om de boompjes de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Wanneer het 
bosje zich hier in de toekomst ontwikkelt, kan men ervoor proberen zorgen dat enkele distels, bosandoorn (dat 
nu al een beetje aanwezig is) en andere interessante (bos)planten de kans krijgen te bloeien. In combinatie met 
het dode hout dat hier op sommige plaatsen neergelegd is, zou dit zeker kansen geven voor bijen als de 
Andoornbij, die houden van een bosachtige omgeving.  
Tot slot was er nog het speeltuintje waarrond het gras dicht en lang begroeid was zonder bloemen. Hier zou de 
komende jaren een extra maaibeurt doorheen het seizoen nuttig zijn om dit deel van het terrein te verschralen. 
Door het reliëf op deze plaatsen zal dat dan ook zeker extra nestplaatsen voor bijen opleveren en vermoedelijk 
ook bloemen. Op het moment van de inventarisatie waren er restanten te zien van een kleine maai/zeisbeurt, 
maar het was niet helemaal duidelijk of dit nog verder gezet zou worden. Het maaisel was op dat moment ook 
niet afgevoerd waar uiteraard wel rekening mee dient gehouden te worden. Uiteindelijk werd de tweede 
inventarisatiedag afgesloten met 15 soorten. 
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Figuur 144.  De hooilanden zijn al vrij 
schraal en van behoorlijke kwaliteit (foto: 
David De Grave). 
 

 
 

 
Figuur 145.  Bloeiend biggenkruid (foto: David De Grave). 

 

 
Figuur 146.  De omgeving van deze ‘boomstambank’ bleek zeer interessant door de combinatie van een ijle vegetatie met 

stuifmeelaanbod en kale grond die door betreding open blijft (foto: David De Grave). 
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Figuur 147.  Aan de rand van de poel vinden we ondermeer veel rolklaver terug, waarop interessante bijensoorten zoals de 

Kleine harsbij werden waargenomen (foto: David De Grave). 
 

 
Figuur 148.  Grazige zone. Na een maai-experiment werd hier het maaisel (nog) niet afgevoerd (foto: David De Grave). 

 

 
Figuur 149.  Goed ontwikkeld braamstruweel dat in de zon staat: de bramen worden bezocht door hommels en maskerbijen 

(foto: David De Grave). 
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Figuur 150.  In het zuiden van het gebied werd een zone opgeplant met boompjes. Momenteel vinden we hier vooral een 

ruigtevegetatie terug (foto: David De Grave). 
 

De derde en laatste inventarisatiedag van deze locatie vond 
plaats in juli. In totaal werden toen 17 soorten waargenomen. 
Verschillenden hiervan werden tijdens de vorige inventarisatie-
dag in juni ook al eens gezien, maar er waren toch ook enkele 
verschillen op te merken. Zo had het Biggenkruid nu plaats 
gemaakt voor veel Jakobskruiskruid in de hooilandjes. Jammer 
genoeg werd de specialist op deze plant, de Kruiskruidzandbij, 
niet gevonden maar het is hier zeker een te verwachten soort. 
Voorts stonden nu ook enkele verspreide Speerdistels in bloei, 
evenals Grote kattenstaart rond de vijver (foto rechts). Die 
eerste zorgde voor o.a. een Zwartbronzen houtmetselbij en de 
laatste voor verschillende Kattenstaartdikpoten.  
Het achterste deel van het park was nog steeds erg ruig en stond 
vol met Akkerdistel en andere ruigteplanten. Er waren dan ook 
veel insecten aanwezig, waaronder ook enkele groef- en 
maskerbijen. Toch zal hier, zoals eerder besproken, opgelet 
moeten worden dat de aangeplante boompjes voor het beoogde 
bos niet verstikken tussen alle opslag die er nu is. Ook voor de 
hooilandjes moet men in het oog houden of een gefaseerde 
maaibeurt eind juni niet nuttig zou zijn om het grasland 
bloemrijk genoeg te houden later in de zomer.  
 

Figuur 151.  Grote kattenstaart (foto: David De Grave). 
 
 



  102 
 

 
Figuur 152.  Jakobskruiskruid als dominante voedselplant. Voor insecten is dit een interessante bloem (foto: David De Grave). 

 
 

 
Figuur 153.  Zomerbeeld: Jakobskruiskruid als dominante soort. Een voor bijen interessant grasland (foto: David De Grave). 
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Figuur 154.  In het zuiden van het gebied werd een zone opgeplant met boompjes. Momenteel vinden we hier vooral een 

ruigtevegetatie terug, met veel Akkerdistels (foto: David De Grave). 
 

 
Troeven: 

 Veel variatie op een relatief kleine oppervlakte. 
 Zonbeschenen taluds (microreliëf) aanwezig 
 Een van nature voedselarme bodem waarop typische planten van zandgronden zoals Zandblauwtje nog 

steeds voorkomen. De hooilandvegetaties herbergen een variatie aan voedselbronnen.  
 Aanwezigheid van goed ontwikkeld braamstruweel.  

 
Aandachtspunten: 

 Maaibeheer hooilandjes. Deze zijn van nature vrij voedselarm en momenteel reeds van goede kwaliteit. 
Een intensiever maaibeheer lijkt hier niet nodig. De zones waar Jakobskruiskruid domineert krijgen in 
het najaar (vanaf half september) best een gefaseerde maaibeurt. Bij gefaseerd maaien wordt zeker  15-
20% van de vegetatie niet gemaaid. Gefaseerd maaien is voor insecten zeer belangrijk: zo verdwijnen 
niet alle stuifmeel- en nectarbronnen van het ene moment op het andere. Dat er langs het pad 
intensiever gemaaid wordt, zorgt voor meer variatie en is dus gunstig. 

 Het deel waar een bos moet komen laten evolueren zodat er ook interessante bosplanten/kruiden 
groeien in de onderlaag. Langs het wandelpad ervoor zorgen dat lichte en zonbeschenen plekjes 
aanwezig blijven.  

 Nectar- en stuifmeelaanbod eventueel proberen verhogen in het vroege voorjaar (maart/april). Dit kan 
door de aanplant van meidoorn, Sleedoorn, Brem en eventueel Gaspeldoorn.  

 Momenteel is er geen bijenhotel, maar dit kan hier wel veel succes hebben en educatief interessant zijn. 
Eventueel kan ook een grote boom afgetopt worden (op pakweg 4m hoog), zodat zonbeschenen staand 
dood hout wordt gecreëerd.  

 Rond het speeltuintje een extra maaibeurt uitvoeren om deze zone te verschralen. 
 Vooral veel behouden van wat er nu al is. Veel goede elementen en veel diversiteit aanwezig. 

Bijkomende locatie: Gemeenteplein in Sombeke 
Op het gemeenteplein in Sombeke, net buiten het LIA-park, was een grote nestaggregatie Grijze zandbij 
aanwezig met daartussen ook nestelende Witbaardzandbijen. Van beide soorten zandbijen werden ook hun 
koekoeksbijen, respectievelijk de Roodharige wespbij en Bleekvlekwespbij gevonden. De nestaggregatie hier 
doet niemand kwaad en is er waarschijnlijk al een hele tijd aanwezig zonder dat het opgemerkt wordt. Na enkele 
weken verdwijnen de bijen ook weer tot het volgende jaar.  
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Voor de bijen is een klassiek gazonbeheer gunstig. Zeker voor de start van de vliegperiode is het belangrijk dat 
de grasmat kort staat. Tijdens de activiteitsperiode van de bijtjes kan deze zone tijdelijk met rust gelaten worden. 
 

 
Figuur 155.  Grote nestaggregatie van Grijze zandbij (foto: David De Grave). 
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2.4 Bijenhotspots in het gestroomlijnd landschap Barbierbeekvallei: 
conclusie 

 
Op basis van de steekproefinventarisaties die werden uitgevoerd in 2018, kwamen enkele gebieden naar voren 
als regionale bijenhotspots. We belichten er vier die eruit springen. 

1. Domein de Roomkouter en het naastgelegen Fort van Steendorp 
Dit domein was eerder al gekend als een waardevol gebied voor wilde bijen. Door de inventarisaties in 
het kader van voorliggend project is gebleken dat dit een bijenhotspot op Vlaams niveau is. Het is een 
niet al te klein gebied dat zowel op vlak van voedselaanbod (variatie aan planten), microklimaat als 
nestgelegenheid (ijle vegetaties, zonbeschenen kale grond) erg waardevol is. Momenteel staat de teller 
van dit gebied op 68 wilde bijensoorten. Dit gebied kent al jarenlang een stabiel beheer (o.a. met 
begrazing) dat voor bijen zijn vruchten afwerpt. 

2. Ook kleine gebieden in urbane omgeving kunnen zeer waardevol zijn. Zo bleek een voormalige 
kloostertuin in Sombeke, het LIA-park, een regionale hotspot te zijn, waar ook zeldzame soorten 
overleven. Het voedselarme karakter van de bodem en de diversiteit aan vegetaties zijn belangrijke 
elementen die dit gebied zo waardevol maken. 

3. Nog een gebied dat illustreert dat bijen niet noodzakelijk uitgestrekte natuurgebieden nodig hebben, is 
het Fort van Haasdonk, dat ietwat geïsoleerd ligt in een agrarische omgeving. Alle elementen zijn er 
aanwezig om er grote populaties van diverse zandbijen (én enkele zeer zeldzame koekoeksbijen die op 
deze zandbijen parasiteren) te herbergen. Het gebied kenmerkt zich door een opvallend groot aandeel 
kale grond (deels in de vorm van steilranden) en een hoge variatie aan stuifmeelbronnen (waaronder 
wilg, brem en een hele resem zomerbloeiers).  

4. Hoewel het GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde nog niet zo erg lang geleden werd aangelegd, herbergt 
de dijk (en omgeving) al enkele populaties van (zeer) zeldzame soorten. Door zijn immense oppervlakte 
is dit gebied wellicht het meest onvolledig onderzocht. Het heeft de potentie om verder uit te groeien 
tot een belangrijke bijenhotspot, maar het beheer van de dijkbermen kan nog verbeterd worden in 
functie van een gevarieerd voedselaanbod.  
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3 Bouwen aan meer draagvlak voor bijen 
 
 
Bijen krijgen de laatste jaren meer aandacht van beleidsmakers. Ook in diverse gemeenten vervullen bijen een 
niet onbelangrijke rol voor het lokale natuurbeleid. Uit projecten verspreid over Vlaanderen is gebleken dat ook 
kleine maatregelen in particuliere tuinen en bedrijventerreinen belangrijk kunnen zijn voor het behoud van wilde 
bijen, zelfs van sommige op Vlaams niveau zeldzame of bedreigde soorten.  
Voor het uitvoeren van dergelijke kleine maatregelen, is sensibilisering van de verschillende doelgroepen (o.a. 
inwoners en bedrijven) door regionale en lokale overheden essentieel. Hieronder worden enkele tips opgesomd.   
 

3.1 Informeer & sensibiliseer de inwoners 
 
Onbekend is onbemind. Dat geldt zeker ook voor bijen. Veel mensen kennen wel de honingbij, maar de vele 
tientallen wilde bijensoorten in hun gemeente zijn hen niet bekend. Laat staan dat men weet hoe die beestjes 
leven, wat ze precies doen in de natuur en hoe je hen kan helpen.  
Zo gebeurt het regelmatig dat grote nestkolonies van zandbijen zich bevinden op druk bezochte openbare 
domeinen (bijv. het gemeenteplein in Sombeke, domein De Ster, maar ook Hof ter Saksen). Dergelijke zandbijen 
zijn totaal ongevaarlijk, maar de aanblik van honderden bezige bijtjes maakt sommige passanten ongerust. Een 
eenvoudig infobord kan hiervoor wonderen doen. Zo’n bord is vooral functioneel in de periode tussen half maart 
en begin mei.   
In gemeenten die een beleid rond bijen uitzetten, is het organiseren van info-momenten belangrijk. Dat hoeft 
zeker geen saaie uiteenzetting te zijn, maar kan ook anders opgevat worden, bijv. in combinatie met een 
filmvertoning (bijv. de film ‘More than honey’).  
In gemeenten waar bijeninventarisaties plaatsvonden, kan met de ontdekking van een bijzondere bijenpopulatie 
uitgepakt worden. In het project ‘Gemeenten adopteren Limburgse soorten’, opgezet door de provincie Limburg, 
werkte de gemeente Gingelom rond de bedreigde Knautiabij. Ook de gemeente Hoegaarden neemt deze soort 
mee in haar berm- en natuurbeleid. In Beersel is de ontdekking van de zeer zeldzame Groene zandbij al een 
aanleiding geweest om het gemeentelijk bijenproject in de pers te brengen. Intussen heeft de gemeente deze 
soort geadopteerd als koesterbuur. Zeldzame bijen kunnen zo een mascotte-functie krijgen.  
Het organiseren van bijenwandelingen (begeleid door (eventueel lokale) experts) en workshops rond het maken 
van insectenhotels zijn ook sensibiliserend.  
 

3.2 Zet inwoners aan om iets voor bijen te doen 
 

Op Vlaams niveau wordt 8% van de oppervlakte ingenomen door privé-tuinen. Dat is een hoog aandeel en al 
geregeld werd vastgesteld dat zelfs zeldzame en bedreigde bijensoorten in tuinen kunnen voorkomen. 
Gemeentes kunnen op verschillende manieren de speerpunten van bijvriendelijk tuinieren bekend maken bij de 
inwoners. Klassiek zijn campagnes rond pesticidenvrij tuinieren. 
Daarnaast kunnen op tal van provinciale of gemeentelijke activiteiten of initiatieven van de lokale milieuraad 
bloemzaad, bloembollen of planten verdeeld worden. Soms kan dit ook gericht gebeuren, zoals het verdelen van 
Puntwederik in gemeenten waar de zeldzame Bruine slobkousbij voorkomt. Ook planten die niet meteen voor 
de hand liggen, komen in aanmerking, zoals diverse soorten klokjes (Campanula sp.). Er zijn diverse soorten 
klokjesbijen die geregeld in tuinen voorkomen. In het kader van dit project blonk deze groep echter uit in 
afwezigheid, maar in de onderzochte terreinen waren dan ook maar weinig klokjes aanwezig (zie ook figuur 156). 
Tuineigenaars kunnen via infobladen en folders geïnformeerd worden over interessante bijenplanten die in 
tuinen kunnen worden aangeplant.  
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Figuur 156. Enkele jaren geleden organiseerden de Wilde bijenwerkgroep Aculea in samenwerking met Natuurpunt-afdelingen 
een actie rond de vrij zeldzame Klokjesdikpoot. 
 
 
 
Ook rond gazonbeheer kan zeker gewerkt worden. Het is een utopie om elke pelouse om te willen vormen tot 
een hooiland, maar ook minder ingrijpende maatregelen kunnen voor bijen soelaas bieden. Bijvoorbeeld 
uitgesteld maaien waardoor bloemplanten in gazons tot bloei kunnen komen.  
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Figuur 157. In dit gazon mag het Biggenkruid bloeien: een erg interessante situatie voor tal van wilde bijen (foto: Jens 
D’Haeseleer).  
 
 

3.3 Sensibiliseer groenarbeiders & ambtenaren 
 
Niet alleen inwoners sensibiliseren is belangrijk, maar groenarbeiders evenzeer. Zij zijn dagelijks bezig met het 
beheer van plantsoenen, parken, bermen en ander openbaar domein. Specifiek voor hen kunnen vormingen 
worden georganiseerd. Daarbij worden idealiter zowel arbeiders als ploegbazen betrokken.  
 

3.4 Neem actie op het terrein 
 
Informeren en communiceren is belangrijk, maar voor bijen maken de terreinacties vaak het verschil. Concrete 
acties voor bijen beperken zich vaak tot het plaatsen van bijenhotels en het inzaaien van bloemenmengsels in 
functie van bijen. Beide acties kunnen een positief effect zijn, al zijn er telkens randvoorwaarden waaraan 
voldaan moet worden (o.a. afwerking bijenhotels en samenstelling zaadmengsels). Op die randvoorwaarden 
wordt ingegaan in hoofdstuk 4.1 in dit rapport.  
Die acties waarover sprake, hebben dus ook betrekking tot bijv. het behoud van bestaande nestgelegenheden 
(zandbijenkolonies). Vermijden dat hier ‘ongelukken’ gebeuren, zoals grote graafwerken.  
Ook bij het dagdagelijks beheer van de bermen is aandacht voor bijen een belangrijk punt. Zeker eens geweten 
is dat een bepaalde berm bijzondere bijen herbergt, moet erop worden toegezien dat er niets fout loopt 
(vermijden van te vroege of te late maaibeurten, ongepast gebruik van klepelmaaier, vergraven van bermen of 
ernstige bodemverstoring, etc.). Goede communicatie met de uitvoerders van de maaiwerken (hetzij 
ambtenaren van de gemeente, hetzij externe aannemers) is dan ook onontbeerlijk.  
Ook bij de inrichting van plantsoenen kunnen lokale en regionale overheden erop letten dat ze kiezen voor 
interessante bijenplanten.  
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3.5 Ga na welke wilde bijen er in je gemeente of regio voorkomen 
 
Dat er in sommige gemeentes, zoals Beersel en Merelbeke, en in grotere regio’s ook uitgebreid naar de 
soortendiversiteit van wilde bijen gekeken wordt, is een vrij recent fenomeen. Deze vernieuwende aanpak, met 
name een inventarisatie van bijen, is niet evident. Samenwerking met professionele bijenkenners (bijv. 
Natuurpunt Studie) is een optie, al kan er ook gewerkt worden aan vrijwillige en lokale soortenkenners.  
De website www.waarnemingen.be, een online natuurdatabank van Natuurpunt, kan een handig hulpmiddel zijn 
bij het in kaart brengen van wilde bijen. Wie daarop een waarneming van een bij invoert, vergezeld van goede 
foto’s, kan rekenen op determinatiehulp van experts achter de schermen. Hou er wel rekening mee dat niet alle 
bijensoorten op foto herkend kunnen worden omdat subtiele kenmerken enkel met loep of stereomicroscoop 
waarneembaar zijn. 
Bezoekers van de website kunnen er ook raadplegen welke bijensoorten er al in hun gemeente zijn waargenomen 
(en op welke data en locaties). De gegevens van de meest zeldzame en kwetsbare soorten worden echter 
afgeschermd. Datavragen rond bijen kunnen gericht worden aan natuurdata@natuurpunt.be. In vele gemeenten 
en regio’s zijn bijen een onvolledig onderzochte groep. Er valt dus nog veel te ontdekken (en beschermen!).  
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4 Aanbevelingen en aandachtspunten 
 

4.1 Algemene beschouwingen 
 
Bijen staan de laatste jaren sterk in de aandacht, ook bij beleidsmakers. Maatregelen ten behoeve van bijen zijn 
dan ook populair. Maar al te vaak wordt teruggevallen op twee populaire maatregelen. Enerzijds het plaatsen 
van een bijenhotel, anderzijds het inzaaien van een bloemenmengsel.  
Deze maatregelen hebben als voordeel dat ze duidelijk zichtbaar zijn: ook voor de gewone man is het duidelijk  
dat er op het terrein iets gebeurt voor bijen. De vraag is of de genomen maatregelen ook leiden tot hogere 
natuurwaarden. M.a.w. zijn ze wel doeltreffend? 
 
Bij beide maatregelen kunnen belangrijke kanttekeningen gemaakt worden.  

 Zo zijn bijenhotels geschikt voor hooguit enkele tientallen soorten bijen. De overgrote meerderheid van 
de wilde bijen nestelt in de grond en kan niet geholpen worden met een kunstmatige nestgelegenheid.  

 Daarnaast blijkt er vaak wat te schorten aan de kwaliteit van de bijenhotels. Daarop wordt verder 
ingegaan in paragraaf 4.2.  

 Bloemenmengsels kunnen interessant zijn voor hommels en honingbijen. Door wilde bijen zijn ze vaak 
minder gegeerd en dat heeft veel te maken met de voedselspecialisatie van wilde bijen. De minder 
algemene wilde bijensoorten halen hun stuifmeel vaak bij enkele plantensoorten (of bij planten uit 
eenzelfde familie). De samenstelling van het mengsel is dus al erg belangrijk als je een zo groot mogelijke 
diversiteit aan soorten wil aantrekken. 

 
Uit de bijenprojecten die Natuurpunt Studie reeds realiseerde (zo ook dit project) kwamen verschillende zaken 
naar voren die te vaak uit het oog verloren worden.  
 

4.1.1 Behoud van bestaande bijenhotspots 
 
Het is gemakkelijker om bestaande plekken met bijenkolonies te behouden dan om nieuwe locaties te creëren 
die bijen moeten koloniseren. Ook in dit project werden interessante locaties met aggregaties van nestelende 
bijen in kaart gebracht werden. Belangrijke bijenhotspots werden zo geïdentificeerd. Het gaat hier doorgaans 
om bijensoorten die grondbewonend zijn en dus niet door middel van bijenhotels geholpen kunnen worden. 
Om de bestaande bijenkolonies te behouden, volstaat doorgaans een verderzetting van het beheer dat op die 
locaties reeds gebeurde. Op drukbezochte locaties zoals provinciale domeinen is het aangewezen om bezoekers 
te informeren en te sensibiliseren.  
 

4.1.2 Natuurlijke vegetaties (versus inzaai en aanplant) 
 
Opmerkelijke vaststelling: op plekken die, al dan niet toevallig, braak liggen, verschijnen pioniersvegetaties die 
voor bijen vaak bijzonder waardevol zijn. Met planten als honingklaver, Akker- en Speerdistel, Wilde reseda, Klein 
hoefblad is het nectar- en stuifmeelaanbod daar vaak hoog.  
Maar ruderale vegetaties en ruigtes staan sterk onder druk. Braakliggende terreinen waar een spontane 
begroeiing opschiet, worden vaak als ‘vuil’ en ‘slordig’ beschouwd, zowel door burgers als door de gemeentelijke 
diensten. Deze terreinen worden dan ook meestal vrij snel ‘opgeruimd’. Zij zijn nochtans een belangrijk 
onderdeel van de natuurlijke vegetaties én dienen te allen tijde een plek te krijgen in het openbaar groen. 
Daarvoor is dus een mentaliteitswijziging nodig op de verschillende niveaus. In het kader van bijenvriendelijk 
beheer worden ze soms ingezaaid met een bloemenmengsel. Die maatregel kan soms contraproductief zijn voor 
de aanwezige bijenpopulaties. Ruderale vegetaties kennen heel wat specifieke plantensoorten die niet in een 
standaard bloemenmengsel zitten. Verschillende van deze plantensoorten zijn de unieke voedselbron voor één 
of meerdere soorten wilde bijen. Als voorbeeld vermelden we de Zwartbronzen houtmetselbij (foerageert op 
Speerdistel en op knoopkruid). Ook gazons of graslanden zijn vaak bloemrijker of interessanter dan op het eerste 
zicht gedacht wordt.  
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Wat distels betreft, zijn we in Vlaanderen nog veraf van een mentaliteitswijziging. Distels vormen echter een 
belangrijke voedselbron (veel nectar!) voor bijen, hommels én vlinders. In het steeds armer aan bloemen 
wordende landschap vervullen ze een belangrijke functie. 
Bovendien blijkt uit wetenschappelijke adviezen dat het met die ‘schadelijkheid’ van distels wel meevalt (Decleer 
& Leten 1997). De tijden dat landbouwers met de blote hand distels bestreden en zo kans maakten tetanus op 
te lopen, liggen al ver achter ons. Van de vier volgens de wetgeving te bestrijden soorten, zijn er maar twee die 
zeer algemeen zijn en soms ‘haarden’ kunnen vormen: de Akkerdistel en in mindere mate de Speerdistel.  
 
De distelbestrijdingswetgeving is niet alleen hopeloos achterhaald, ze is sinds 1989 ook ongrondwettelijk. Met 
de derde staatshervorming in 1988-1989 werd natuur, en daarmee ook plantbestrijding, een gewestelijke 
bevoegdheid. Gemeenten en provincies die distelsancties opleggen op grond van de federale wetgeving hebben 
geen rechtsgrond omwille van een bevoegdheidsoverschrijding (Cliquet & De Smedt 2002). De federale 
wetgeving is ook in strijd met de Vlaamse natuurwetgeving en het bermbesluit, die samen specifieke regels 
opleggen voor het verwijderen van vegetatie en het gebruik van pesticiden. 
  

4.2 Bijenhotels: do’s & dont’s 
 
Bijenhotels worden vaak geplaatst en  kunnen zowel een belangrijke bijdrage leveren op vlak van natuurwaarden 
als educatieve waarde. Om op beide vlakken waardevol te zijn, dienen een aantal punten in acht genomen te 
worden.  

 Locatie van het bijenhotel. Een bijenhotel is best gericht naar het zuiden of zuidoosten. Het staat op een 
plek die een groot deel van de dag zonbeschenen is. Zoniet zal het amper door wilde bijen bezocht 
worden.  

 Bijenhotels verschillen enorm qua grootte. In particuliere tuinen kunnen kleinere nestblokken die 
gemakkelijk aan een gevel bevestigd kunnen worden, al een mooie diversiteit aan bijen herbergen. 
Aandachtspunten daarbij zijn het gebruik van goed materiaal en goed afgewerkt, met veel gaatjes van 
verschillende diameters. Grote bijenhotels kunnen zowel op openbaar domein als in tuinen waardevol 
zijn. 

 Bijenhotels verschillen enorm qua gebruikte materialen. In de paragrafen hieronder wordt daar dieper 
op ingegaan. 

 Tenslotte verschillen bijenhotels sterk qua afwerking. Gerafelde gaatjes zijn absoluut te vermijden.  
 

4.2.1 Houtblokken 
 
Houtblokken met gaatjes van verschillende diameters worden gemakkelijk bezet door diverse bijensoorten, met 
name metselbijen en tronkenbijen. Voorzie in een bijenhotel zeker voldoende houtblokken met veel gaatjes.  
 
•  Boor gaten met een diameter tussen 3 en 10 mm. Een combinatie van verschillende diameters zorgt 
voor meer soorten. Probeer ervoor te zorgen dat de gangetjes zo glad mogelijk zijn en dat er geen rafelige 
binnenkant te zien is. Gekliefd hout vertoont minder krimpscheuren bij het drogen dan volledige ronde 
stammetjes. 
 
• Wanneer het hout te zacht is, ontstaan rafelige gangetjes, die de vleugels van de bijen sterk 
beschadigen. Gebruik dus zoveel mogelijk hardhout zoals eik, es of beuk. Hout dat onvoldoende droog is zal 
tijdens het drogen gemakkelijk scheuren. Wanneer een scheur door een nestgang loopt kunnen schimmels en 
parasieten zo gemakkelijk naar binnen dringen.  
 
• Naaldhout zou minder geschikt zijn voor het maken van gangen aangezien de houtvezels na het boren 
opnieuw vochtig worden door de hars en zo zorgen voor een rafelige binnenwand. 
 
• Probeer zoveel mogelijk in overlangs hout te boren. Dit verlaagt de kans op scheuren aanzienlijk. Men 
mag met andere woorden de jaarringen van de stammetjes of balken niet zien. 
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4.2.2 Holle stengels 
 
In bijenhotels wordt vaak gebruik gemaakt van bamboe en rietstengels.  
 
• Zorg er steeds voor dat één van de zijden van de stengels afgesloten blijft, dus knip steeds net achter de 
knoop en zorg dat de stengelwanden niet scheuren. Verder kunnen holle stengels van gewone kaardebol, maar 
ook toortsen, wilde peen, venkel, berenklauw, brandnetels en fluitenkruid gebruikt worden. Zo creëer je 
verschillende diameters en lok je dus ook verschillende soorten. Stengels met een diameter die groter is dan 12 
mm zijn weinig zinvol en zullen niet gebruikt worden door wilde bijen.  
 
• Bamboestengels kunnen onder andere in doe-het-zelf-zaken aangeschaft worden en dienen in stukken 
gezaagd te worden. Hiervoor wordt best gewerkt met een ijzerzaagje. Kniptangen zorgen ervoor dat de stengels 
geplet worden en dat er scheuren in de zijwanden van de stengels ontstaan waarlangs vocht en parasieten 
kunnen binnendringen. Zij worden afgeknipt net achter een knoop. Voorzie een nestgang tussen 8 en 20 cm.  
 
• Deze stengels kunnen in de gaten in geperforeerde bakstenen gestopt worden of samengebundeld in 
een stukje regenpijp (PVC) of in een leeg conservenblik ondergebracht worden. Deze zorgen voor enige 
bescherming tegen wind en regen. Stop de stengels dicht genoeg bij elkaar zodat ze wat klemmen en mezen en 
spechten ze minder gemakkelijk uit de nestkast kunnen peuteren. 
 
• Rietmatten, die te koop zijn in zelfbouwmarkten, kunnen opgerold worden. Met een scherpe 
snoeischaar kan deze in de lengte op stukken van 30 cm geknipt worden.  
Stengels van Japanse duizendknoop zien er zeer geschikt uit, maar zij scheiden giftige stoffen uit en worden dus 
best niet gebruikt. Kartonnen buisjes zijn gemakkelijk te parasiteren en zullen ook gemakkelijk nat worden. Ze 
zijn daarom niet geschikt.  
 
• EXTRA: Sommige bijen nestelen graag in afgebroken, dorre stengels met merg. Nesten worden gemaakt 
in stengels van braam, maar soms ook in stengels van framboos, klis, bijvoet, koningskaars, distels of vlier. Knip 
enkele lange stukken van deze stengels en hang deze verticaal op. De bijensoorten die hierin nestelen gaan 
immers op zoek naar rechtopstaande structuren. Zij maken geen gebruik van liggende stengels. De Driedoornige 
metselbij is een zeldzame soort die haar nest uitsluitend in zulke dorre stengels maakt. Ook de Blauwe ertsbij en 
de Zwartgespoorde houtmetselbij maken hun nesten uitsluitend in stengels met zacht plantenmerg (beide 
soorten werden meermaals aangetroffen in het projectgebied). Ook heel wat wespensoortjes doen dit.  
 

4.2.3 Ander materiaal 
 
• Stenen: gebruik geen bakstenen met gaatjes (de zogenaamde snelbouwstenen). De binnendiameter van 
de openingen in dit soort bakstenen is meestal te groot voor bijen. Verder zijn de gaten ook niet rond en hebben 
ze geen afgesloten achterwand. Ze kunnen wel dienen als steun voor holle stengels en hiermee opgevuld 
worden. 
 
• Ander materiaal dat gebruikt wordt zoals gestapelde dakpannen, dennenappels, berkentwijgen en 
rottende berkenbalkjes zijn waarschijnlijk in het ‘hotel’ geplaatst om andere kleine diertjes aan te trekken zoals 
lieveheersbeestjes, gaasvliegen, kevers, spinnen, oorwormen, … Deze materialen hebben geen functie voor de 
overwintering of overleving van bijen (maar zijn uiteraard wel een belangrijk onderdeel van ‘beestentorens’). 
 

4.2.4 Oriëntatie 
 
• Nesthulp richt je zoveel mogelijk naar het zuiden, zuidoosten of zuidwesten en plaats je op een plek die 
veel zon krijgt. Bv. aan de muur, de pergola of de carpoort, het balkon of aan een hek. Zorg er ook voor dat de 
nesten beschut zijn tegen wind en regen, door ze bv. onder een dakgoot of vensterbank te plaatsen of ze een 
van een dakje te voorzien. Beschaduwing door bomen zorgt ervoor dat veel minder bijen en wespen 
aangetrokken worden.  
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• Spechten en mezen weten na een tijdje dat in de buisjes lekkere hapjes zitten en peuteren de nestbuisjes 
soms open. Dit kan verholpen worden door de buisjes stevig genoeg vast te steken/te zetten. Een effectieve 
bescherming biedt een grofmazig gaas, waarmee de nestkast beschermd wordt. Dit gaas moet een maaswijdte 
hebben van 5-10 cm en zo’n 10-15 cm vóór de kast geplaatst worden. De bijen zijn klein genoeg en kunnen 
normaal gezien doorheen dit gaas vliegen.  
 
• Educatie door middel van infoborden kan ervoor zorgen dat de sympathie van bezoekers gewekt wordt. 
De boodschap verspreiden dat wilde bijen geen bedreiging vormen voor de mens, maar een levensnoodzakelijke 
ecosysteemdienst vervullen, is belangrijk. Verder kan dit ‘hotel’ ook een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen.  
 

4.2.5 Onderhoud 
 
• Behandel het bijenhotel niet met verven of vernissen. Eventueel kan een laagje vernis met houtbeits 
wel.  
 
• Wilde bijen hebben over het algemeen slechts één generatie per jaar. Dit betekent dat de bijenlarven 
zich gedurende één volledig jaar zullen ontwikkelen tot bijtjes en de winter doorbrengen in de nestjes. Pas in het 
volgende voorjaar zijn nieuwe bijtjes te zien. Deze bijtjes kunnen normaal gezien tegen een strenge winter. 
 
• Bij de meeste bijensoorten worden de nesten elk jaar opnieuw hergebruikt. Het is dus niet nodig om de 
gangen elk jaar opnieuw uit te boren of proper te maken. Is er al meer dan één jaar geen activiteit rond jouw 
bijenhotel? Dan is het tijd om nieuw materiaal bij te plaatsen en het oude te vervangen. Dit kan eventueel door 
de oude gangen opnieuw uit te boren.  
 
 

4.3 Aanplant openbaar groen 
 
Bijvriendelijke aanplantingen op ronde punten, in borders en bloembakken kunnen een meerwaarde zijn, zelfs 
voor zeldzame bijensoorten. Een pesticidenvrij, duurzaam, arbeidsextensief beheer zou voor elke overheid een 
leidraad moeten zijn.  
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Figuur 158. In de gemeente Beersel werden recent  ondermeer kattenkruid en bossalie aangeplant, interessante 
voedselbronnen voor bijen (foto: David De Grave). 
 
In Vlaanderen maken ecoplantsoenen opgang. In Antwerpen kwam de stad na overleg met Natuurpunt tot de 
volgende lijst van inheemse planten die geschikt zijn voor plantsoenen: Beemdooievaarsbek (Geranium 
pratense), Gewone wederik (Lysimachia vulgaris), Duizendblad (Achillea ptarmica), Heelblaadjes (Pulicaria 
dysenterica), Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum), Narcis 
(Narcissus pseudonarcissus), Hyacinth (Hyacinthoides non-scripta), Wilde marjolein (Origanum vulgare), 
Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), Lange ereprijs (Veronica longifolia), Gewone agrimonie (Agrimonia 
eupatoria) en Koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum). 
 
In  Beersel werd vanuit een praktisch oogpunt veel gewerkt met cultivars. Deze planten hebben als voordeel dat 
ze vaak sneller een dichte vegetatie vormen, arbeidsextensief zijn en bovendien stressbestendig.  De soorten in 
onderstaande tabel komen voor op de gemeentelijke beplantingslijst 2014.  
 
Tabel 13. Aangeplante plantensoorten in Beersel. De tabel geeft aan of de soort ook interessant is voor 
honingbijen (met een indicatiegetal van 0 (oninteressant) tot 5 (zeer interessant)) en ook of werd 
waargenomen of wilde bijen voedsel komen zoeken op deze cultivars (bron: www.drachtplanten.nl).  
 

Soortnaam (cultivar) Nederlandse naam Indicatie voor 
dracht 

Wordt bezocht door: 

Rudbeckia fulvida 
‘Goldsturm’ 

Zonnehoed 3 Groefbijen, tronkenbijen 

Nepeta faassenii ‘Six 
Hills Giant’ 

Kattenkruid 4 Sachembijen, 
metselbijen, wolbijen 

Geranium 
macrorrhizum 

(ooievaarsbekfamilie) 5 Honingbij & zandbijen 

Geranium ‘Rozanne’ (ooievaarsbekfamilie) 5 Honingbij, maskerbijen, 
groefbijen, klokjesbijen, 
klokjesdikpoot en 
slobkousbij. 

Pennisetum 
alopecuroides 
‘Moudry’ 

Lampenpoetsersgras 0  
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Aster ageratoides 
‘Starshine’ 

Herfstaster 5 Honingbij; wellicht 
groefbijen; veel vlinders 

Aster ‘Eleven purple’ Herfstaster Wellicht 5 Wellicht gelijkaardig als 
‘Starshine’ 

Chelone obliqua Schildpadbloem Nectar: 3 Honingbij; geen wilde 
bijen waargenomen 

Salvia nemorosa 
‘Mainacht’ 

Bossalie Stuifmeel: 5 Wolbijen, behangersbijen 

Monarda bradburiana 
‘Maramek’ 

Bergamotplant ? ? 

Persicaria 
amplexicaulis ‘Fat 
Domino’ 

(duizendknoopfamilie) Nectar: 5 Honingbij; onbekend of 
ook wilde bijen erop 
foerageren 

Deschampsia cespitosa 
‘Schotland’ 

Smele 0  

Deutzia gracilis Bruidsbloem 3/4 Honingbij; geen wilde bijen waargenomen 
 
 
Voor vroege lentesoorten onder de bijen, die al vanaf februari-maart actief zijn, vormen winterheide enerzijds 
en bolgewassen anderzijds een belangrijke voedselbron. Krokussen en narcissen zijn belangrijke voedselbronnen 
voor hommels, honingbijen en metselbijen.  
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4.4 Bloemenmengsels 
 
Het inzaaien van bloemenakkers is een populaire maatregel die vaak gebeurt in functie van (behoud van) bijen. 
In paragraaf 4.1 werden daarbij al kritische kanttekeningen geformuleerd. Er is al vaak vastgesteld dat 
bloemenmengsels specifieke bijensoorten aantrekken. Het gaat dan in de eerste plaats om weinig kieskeurige 
soorten, zoals de honingbij en diverse soorten hommels. Zandbijen, groefbijen e.a. foerageren liever op wilde 
planten, ook als die in de onmiddellijke omgeving van een bloemenmengsel voorkomen.  
 

Het inzaaien van bloemenmengsels moet dan ook 
weloverwogen gebeuren. Vaak is de oorspronkelijke 
vegetatie reeds interessant of heeft ze goede 
potenties: in dat geval betekent de inzaai van 
bloemenmengsels geen meerwaarde. Wanneer de 
locatie reeds een bloemrijk karakter heeft (met name 
klaversoorten, ereprijs, gele composieten zoals 
biggenkruid, etc.), dan betekent een inzaai van een 
mengsel voor minder algemene bijensoorten eerder 
een achteruitgang dan een vooruitgang.  
 
Ook moet op voorhand worden ingeschat of het 
bloemenmengsel op de geplande locatie zich wel ten 
volle kan ontwikkelen. Maar al te vaak gebeurt het dat 
bloemenmengsels op ongeschikte (bijvoorbeeld sterk 
beschaduwde) plekken worden ingezaaid.  
 
Een goede vuistregel  is dat de ingezaaide oppervlaktes 
niet altijd groot moeten zijn. In diverse gemeenten 
werden mengsels ingezaaid op ‘verloren hoekjes’, 
d.w.z. plekjes waar zich sowieso geen bijzondere 
natuurwaarden van nature kunnen ontwikkelen. Het 
gaat hier om locaties zoals kleine zones aan parkings, 
op ronde punten, smalle, verstoorde bermstroken etc.  
 
Bloemenmengsels, zeker die met eenjarigen, zijn duur 
én arbeidsintensief (jaarlijkse grondbewerking en 
inzaai). Inzaai van meerjarige mengsels, waarbij 
gestreefd wordt naar een bloemenwei of hooiland, 
lukt op zwaardere bodems vaak niet of moeizaam, zo 
blijkt uit ervaringen in het Pajottenland. Grassen 
nemen al snel de bovenhand. 
 
 
 
 
 
 

 
Bij de inzaai van bloemenmengsels moet ook gewaarschuwd worden voor het gevaar van een ecologische val. 
Daarmee wordt bedoeld dat er gunstige omstandigheden worden gecreëerd waarop populaties van diersoorten 
gaan reageren, waarna door beheermaatregelen (of het uitblijven ervan) de omstandigheden (vaak plots) 
ongunstig worden, wat nefast is voor de populaties. In dit geval worden bijkomende nectar- en stuifmeelbronnen 
ingezaaid, die toelaten dat ondermeer hommels grotere lokale populaties opbouwen.  Wanneer op een bepaalde 
locatie enkele jaren lang een bloemenmengsel te vinden is dat daarna abrupt verdwijnt, valt dus een deel van de 
voedselvoorziening van de lokale populaties weg. Indien geopteerd voor inzaai van bloemenmengsels dan is het 
aan te bevelen dat op dezelfde locatie jarenlang een bloemenakker of bloemenwei met voldoende nectar en 

Figuur 159. De inzaai van bloemenmengsels in kleine hoekjes 
zoals hier op een rond punt in een rustige wijk kan zeer mooie 

resultaten geven.  Foto van eind augustus, mengsel deels 
uitgebloeid. (foto: Wim Veraghtert). 
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stuifmeelaanbod aanwezig is. Zoniet creëert men geen duurzame situatie voor lokale bijen- en 
hommelpopulaties in de omgeving.  
Het inzaaien van bloemenmengsels is dus vooral te overwegen op locaties die ongeschikt zijn voor bijen of net 
omgezet zijn. 
 

 
Figuur 160. Grazige, maar bloemrijke strook (gemeente Beersel): hier zijn van nature al een diversiteit aan interessante 
voedselbronnen aanwezig. Inzaai zou hier een achteruitgang ipv vooruitgang betekenen (foto: Jens D’Haeseleer). 
 
Tenslotte is de samenstelling van een bloemenmengsel ook enorm belangrijk. Zo is gebleken dat het Tübinger 
bloemenmengsel dat vanuit provinciale overheden (bijv. Vlaams-Brabant) aan de gemeentebesturen ter 
beschikking wordt gesteld, voor verbetering vatbaar is. Zo bevat het ondermeer Slangenkruid, een inheemse 
plantensoort die zeer interessant is voor bijen en hommels. Na inzaai kon worden vastgesteld dat het 
Slangenkruid in de bloemenmengsels duidelijk verschilt van het autochtone Slangenkruid dat we langs 
spoorwegen en op braakliggende terreinen vinden. In theorie is de inzaai van autochtoon plantgoed (zaden van 
inheemse soorten, die in de regio zelf geoogst worden) te verkiezen. Dit is helaas een weinig haalbare kaart, 
wegens praktisch moeilijk te realiseren. Er bestaan wel gespecialiseerde handelszaken (o.a. in Nederland) die 
met autochtoon zaaigoed werken. Op die manier kan men vermijden dat het zaaigoed uit bijv. Oost-Europa 
afkomstig is. 
 
 

4.5 Maaibeheer 
 
Aangepast maaibeheer is voor insecten die van stuifmeel en nectar afhankelijk zijn, enorm belangrijk. Daarbij zijn 
er verschillende aandachtspunten:  

  Veel bermen zijn de voorbije decennia armer aan bloemen geworden. De belangrijkste reden daarvoor 
is vermesting (met name stikstofdepositie door verschillende maatschappelijke actoren). Om de 
gevolgen van stikstofdepositie om te buigen kan maaibeheer een oplossing bieden. Vermeste bermen 
(met als kensoorten Grote brandnetel, raaigrassen, Ridderzuring en Zevenblad) worden idealiter 
meermaals (minimum tweemaal) per jaar gemaaid. Een belangrijk  aandachtspunt is de afvoer van 
maaisel. Dat is een kostenpost waarop veel gemeenten willen besparen. Indien maaisel blijft liggen, 
komen tijdens het rottingsproces voedingsstoffen weer vrij, wat contraproductief is. Zonder afvoer van 
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maaisel kan een voedselrijke berm met veel Grote brandnetel nooit evolueren naar een voedselarmere 
berm met meer bloemen. Het afvoeren van maaisel is in alle bermen essentieel. Dat geldt zeker voor 
bijen, die hun nestjes vaak in kale grond tussen graspollen maken. Daarop maaisel laten wegrotten, is 
nefast voor de bijen.  

  Aangezien een ideaal maaibeheer doorgaans duur uitvalt en voor arbeiders of aannemers praktisch 
moeilijk uitvoerbaar is, is het aan te raden een prioritering van bermen (in functie van bijen) vast te 
stellen. Zo konden in dit project reeds enkele zeer interessante en voor bijen belangrijke bermen 
aangeduid worden. Het is belangrijk dat het beheer in deze bermen goed gebeurt (dit wil zeggen: niet 
te vroeg maaien, maaisel afvoeren en bodemverstoring (het afschrapen van de bodem waardoor 
microreliëf verloren gaat) vermijden).  

 Ook in grote gazons kan maaibeheer aangepast worden. Daarbij kunnen bijv. bepaalde zones extensief 
beheerd worden, waarrond dan intensiever gemaaid wordt. Zo wordt een verzorgd uitzicht grotendeels 
behouden en is voor passanten duidelijk dat de zones met langer gras zo ook ‘bedoeld’ zijn.  
 

4.6 Pesticidenvrij beheer 
 
Pesticidengebruik is schadelijk voor insecten in het algemeen en voor bijen in het bijzonder. Daarom wordt het 
gebruik ervan ten stelligste afgeraden.  
 
Recent onderzoek wees uit dat vooral de nieuwste generatie pesticiden van de familie van de neonicotenoïden 
zeer schadelijk is. Neonicotenoïden worden vaak gebruikt bij de behandeling van plantenzaden. De plant is 
hierdoor van binnenuit beschermd tegen vraat. Het grootste nadeel is dat die giftige bestanddelen ook in nectar 
en stuifmeel terechtkomen, waardoor ze opgenomen worden door bijen en andere insecten. Deze stoffen 
worden niet alleen in de landbouw gebruikt, maar komen ook voor in veelgebruikte producten die in de 
kleinschalige groententeelt of ter bestrijding van plagen in tuinen gebruikt worden. Imidacloprid is in België het 
meest gebruikte neonicotenoïde in particuliere tuinen. Het is onder andere bekend onder de merknamen 
Gaucho en Confidor (D’Haeseleer & Nys, 2012).  
 
Vooral persistente stoffen, die een lange afbraaktijd kennen en ook gemakkelijk opgenomen worden in het 
grondwater, kunnen op lange termijn schade toebrengen aan de bijenfauna van de tuin en de omgeving. Via het 
grondwater kunnen deze stoffen immers ook andere plantensoorten beïnvloeden.  
Veel van de ‘onkruiden’ die bestreden worden met behulp van herbiciden zijn eigenlijk heel goede waardplanten 
voor bijen en vlinders. Denk bijvoorbeeld aan Gewone paardenbloem (Taraxacum officinalis), diverse 
klaversoorten (Trifolium), boterbloemen (Ranunculus), Akkerdistel (Cirsium arvense), Zevenblad (Aegopodium 
podagraria), Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata) en Gewone brunel (Prunella vulgaris), waarvan er een 
aantal specifiek besproken worden als goede nectar-of stuifmeelplanten.  
Pesticiden worden vaak gebruik in de strijd tegen onkruiden op verhardingen. Deze verhardingen zijn echter 
enkel nuttig wanneer ze voldoende betreden worden. Anders zijn grasdallen of grasstroken een goed en 
gemakkelijk beheerbaar alternatief. Verhardingen kunnen vrij van ongewenste (on)kruiden gehouden worden 
door stomen, borstelen, branden of bestrijden met heet water. In borders en grasperken zijn er pesticidenvrije 
alternatieven: wieden, afsteken, plaggen en maaien. Enkele bijensoorten, waaronder de Pluimvoetbij (Dasypoda 
hirtipes), Gewone franjegroefbij (Lasioglossum sexstrigatum) en de Witbaardzandbij (Andrena barbilabris) 
maken hun nesten graag tussen de stoeptegels van opritten, wandelpaden en trottoirs. Zij profiteren van het feit 
dat deze tegels vaak door een dikke laag zand gestabiliseerd worden en maken hierin hun nestgangen. Zij 
ondervinden dus rechtstreekse hinder van besproeien van verhardingen met pesticiden.  
 
Verder is het ook mogelijk om borders, randen van gazons en moestuinen te begroeien met bodembekkende 
planten. Zo kunnen hier geen ongewenste kruiden groeien. Geschikte bodembedekkers voor open plekken zijn 
onder andere Gewone brunel (Prunella vulgaris), Kruipende boterbloem (Ranunculus repens), Bosaardbei 
(Fragaria vesca), Kruipend zenegroen (Ajuga reptans), Hondsdraf (Glechoma hederacea), Speenkruid 
(Ranunculus ficaria), Kleine maagdenpalm (Vinca minor),…  (D’Haeseleer et al., 2014)  
 
Meer info over alternatieven voor pesticidengebruik is te vinden op: www.zonderisgezonder.be.  
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Bijlage 1 Lijst van geschikte borderplanten 
 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Familie Meerjarig Bodembedekkend 
Specifieke 
bodemvereisten 

Agastache-soorten Dropplant Lipbloemigen x 
groeit zeer goed dicht 
opeen   

Ajuga spec. Zenegroen (incl. cultivars) Lipbloemigen x x   
Alcea spec. Stokroos Kaasjeskruidfamilie x     
Allium spec. Sierlooksoorten Lookfamilie x     
Allium sphaerocephalon Kogellook Lookfamilie x     

Allium ursinum Daslook Lookfamilie x 
groeit zeer goed dicht 
opeen schaduw 

Alyssum spec. Schildzaad Kruisbloemigen 

zowel eenjarige 
als meerjarige 
soorten x   

Anethum graveolens Dille Schermbloemigen       
Anchusa spec. ossentong Ruwbladigen x     
Anthyllis vulneraria Wondklaver Vlinderbloemigen x   droog en zonnig 
Antirrhinum spec. Leeuwenbekjessoorten Weegbreefamilie x     
Aquilegia spec. Akelei Ranonkelfamilie x     
Astrantia major Zeeuws knoopje (en cultivars) Schermbloemigen x     
Aubretia deltoidea Aubretia Kruisbloemigen x x   
Buphthalmum salicifolium Koeienoog Composieten x     
Calamintha nepeta Bergsteentijm Lipbloemigen x     
Calluna vulgaris Struikhei Heidefamilie x     
Campanula glomerata Kluwenklokje Klokjesfamilie x     
Campanula persicifolia Prachtklokje Klokjesfamilie x     
Campanula 
portenschlagiana Dalmatieklokje Klokjesfamilie x x 

rotsachtig of op 
muren 
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Campanula poscharskyana Kruipklokje Klokjesfamilie x x 
rotsachtig of op 
muren 

Campanula-soorten Klokjes Klokjesfamilie x     
Centaurea spec. Centaurie soorten Composieten x     
Cephalaria gigantea Schoepkruid Kaardebolfamilie x     
Coreopsis spec. Meisjesogen Composieten x     
Doronicum orientale Voorjaarszonnebloem Composieten x     
Digitalis purpurea Vingerhoedskruid Weegbreefamilie       
Echinacea purpurea Rode zonnehoed Composieten x     
Echinops spec. kogeldistel Composieten x     
Echium spec. slangenkruidsoorten Ruwbladigen een- of tweejarig     
Erica carnea Winterheide Heidefamilie x     
Eryngium spec. Kruisdistelsoorten Schermbloemigen x     

Erysimum cheiri Muurbloem Kruisbloemigen x   
rotsachtig of op 
muren 

Eupatorium spec. Koninginnekruid (en cultivars) Composieten x     
Fragaria spec. Bosaardbei Rozenfamilie x x   
Geranium cantabrigiense   Ooievaarsbekfamilie x x   
Geranium dalmaticum   Ooievaarsbekfamilie x     
Geranium maccrorhizum Rotsooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie x groeit zeer goed dicht   
Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie x     
Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie x     
Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie x     
Glechoma hederacea Hondsdraf Lipbloemigen x x   
Gypsophila paniculata Gipskruid Anjerfamilie x     
Helenium spec. Zonnekruid Composieten x     

Hyssopus officinalis Hyssop Lipbloemigen x   
droog, zeer 
zonnig 

Iberis sempervirens Scheefbloem Kruisbloemigen x x   
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Inula spec. Alant Composieten x     
Knautia spec. Knautia soorten Kaardebolfamilie x     
Lathyrus latifolius Brede Lathyrus Vlinderbloemigen x     
Lamium spec. Dovenetel soorten Lipbloemigen x x   
Lavendula spec. Lavendel Schermbloemigen x     
Levisticum officinale Lavas Schermbloemigen x     
Lysimachia spec. Wederiksoorten Sleutelbloemfamilie x groeit zeer goed dicht   
Lythrum salicaria Grote kattenstaart (en cultivars) Kattenstaartfamilie x   eerder vochtig 
Meconopsis cambrica Schijnpapaver Papaverfamilie x     
Muscari armeniacum Druifhyacinth Aspergefamilie x     

Nepeta spec. 
Kattenkruid (verschillende 
soorten) Lipbloemigen x     

Origanum vulgare Wilde marjolein Lipbloemigen x     
Penstemon spec. Schildpadbloem (en cultivars) Helmkruidfamilie x     
Perovskia spec. Russische salie (en cultivars) Lipbloemigen x     
Phlomis spec. Brandkruid (en cultivars) Lipbloemigen x     
Phoeniculum vulgare Venkel Schermbloemigen       
Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid Ruwbladigen x     

Reseda alba/lutea Witte/Wilde reseda Resedafamilie 

zowel eenjarige 
als meerjarige 
soorten     

Rosmarinus officinalis Rozemarijn Lipbloemigen x     
Rudbeckia spec. Zonnehoed Lipbloemigen x     
Salvia spec. Salie Lipbloemigen x     
Scabiosa columbaria Duifkruid Kaardebolfamilie x     
Stachys byzantina Ezelsoor Lipbloemigen x x   
Stachys spec. andoornsoorten Lipbloemigen x     
Symphytum spec. Smeerwortelsoorten Ruwbladigen x     
Telekia speciosa Grote koeienoog Composieten x     
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Teucrium soorten Gamander Lipbloemigen x 
x (afhankelijk van de 
soort)   

Thymus spec. Tijmsoorten Lipbloemigen x     

Trifolium ochroleucon   Vlinderbloemigen x 
als klaverstroken naast 
gazons   

Trifolium pannonicum Hongaarse Klaver Vlinderbloemigen x 
als klaverstroken naast 
gazons   

Trifolium rubens Purperrode Klaver Vlinderbloemigen x 
als klaverstroken naast 
gazons   

Trifolium spec. Klaversoorten Vlinderbloemigen x 
als klaverstroken naast 
gazons   

Verbena bonariensis Stijf ijzerhard Ijzerhardfamilie x     
Veronica spec. Ereprijssoorten Weegbreefamilie x     

 
 



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


