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Samenvatting 
 
Bijen staan onder druk én zijn een erg belangrijk deel van onze natuur, daarom zet stad Brugge zich in 
om onze bijen een duwtje in de rug te geven. Dit bijenplan vormt hier een onderdeel van. In opdracht 
van de stad Brugge voerde Natuurpunt Studie, in samenwerking met Nature-ID en de West-Vlaamse 
Intercommunale een inventarisatie van de aanwezige hotspots op het grondgebied van de gemeente. 
We vonden een indrukwekkend aantal bijensoorten in de onderzochte gebieden, die het beschermen 
waard is! Om daarvoor te zorgen worden richtlijnen en tips gegeven om het beheer van het openbaar 
groen nog bijvriendelijker te maken, zowel over het algemene groenbeheer als zeer specifiek 
toegepast op de onderzochte gebieden. Ook burgers kunnen een steentje bijdragen bij de bescherming 
van de bijen, hiervoor voorzien we enkele tips voor bijvriendelijk tuinieren. 
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Inleiding 
 
Bijen zijn een insectengroep die een belangrijke bijdrage leveren aan ecosysteemdiensten zoals 
bestuiving. Door verschillende factoren staan veel van onze bijensoorten echter sterk onder druk. Om 
hier iets aan te doen werd in het Brugse beleidsprogramma 2019-2024 de opmaak van een 
bijenactieplan opgenomen. 
 
Het voorliggende rapport betreft een bijenplan voor Brugge. Natuurpunt Studie maakte reeds voor 
meerdere steden en gemeenten een bijenplan op (Leuven, Beersel, Merelbeke, Aalst, Kortrijk, 
Liedekerke, Lochristi,…). We focussen hierbij op wilde bijen, maar andere wilde bestuivers en 
Honingbijen zullen mee profiteren van de adviezen die in dit rapport worden gegeven. 
 
Op basis van een goede inventarisatie wordt concreet advies gegeven naar behoud en versteviging van 
de biodiversiteit aan wilde bijen in Brugge. De bevindingen uit dit rapport zijn ook rechtstreeks 
gecommuniceerd met de ploegbazen en sectorverantwoordelijken tijdens een overlegmoment.  
Daarnaast worden voorstellen geformuleerd om burgers te sensibiliseren om mee te werken rond 
wilde bestuivers.  
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1 Wilde bijen 
 

 Enkele basisaspecten van de ecologie van bijen 
 
Bijen spelen een echte sleutelrol in de natuur. Ze zijn in grote delen van de wereld de belangrijkste 
bestuivers van wilde planten, en van heel wat land- en tuinbouwgewassen. Weinig mensen zijn zich 
bewust van het feit dat er naast de Honingbij ook nog zo’n 400 soorten wilde bijen in België leven. 
Voor de provincie Limburg komen Maarten Jacobs en Kobe Janssen recent tot 260 soorten (pers. med. 
M. Jacobs).  
 
Wilde bijen kennen vrijwel allemaal een vergelijkbare levenscyclus. De vrouwtjes maken een nestje, 
verzamelen stuifmeel en nectar en leggen hiervan een voedselvoorraad aan. Bij deze voedselvoorraad 
in de nestjes leggen de vrouwtjes, na gepaard te hebben met de mannetjes, een eitje. De larve die uit 
dat eitje komt, eet vervolgens de voedselvoorraad op en vormt net zoals bij vlinders een pop. In deze 
pop ondergaat de larve een metamorfose tot een volwassen insect (imago). Het volgende seizoen of 
jaar sluipt deze imago uit het nest en de cyclus is voltooid. De hulpbronnen die bijen nodig hebben, 
zijn dus de volgende: 
 

1. Voedselaanbod voor de volwassen bijen 
2. Voedselaanbod voor het bevoorraden van de nestcellen 
3. Nestgelegenheid 
4. Nestmateriaal 
5. Geschikt (micro)klimaat 

 
Wilde bijen kunnen opgedeeld worden in verschillende groepen naargelang hun voorkeur voor 
nestgelegenheden en voedselbronnen of op basis van hun sociaal gedrag. Het merendeel van de 
soorten nestelt in de grond. Hierbij graven ze zelf een nestgang in de bodem. Deze nestgang kan tot 
wel een meter diep liggen en heeft verschillende zijgangen met nestcellen. Sommige soorten 
prefereren zandige terreinen, maar ook overgangen naar leem en zelfs klei kunnen geschikte 
nestplaatsen opleveren. Slechts een beperkt aantal soorten maakt zijn nesten in los zand. De meeste 
ondergronds nestelende bijen verkiezen plekjes waar ze makkelijk kunnen graven, in ijle vegetatie of 
op kale stukken grond.  
 
Ongeveer één vijfde maakt gebruik van bestaande holten in dode bomen, muren of holle stengels. 
Voor de nestbouw gebruiken bijen vaak specifiek materiaal zoals leem, steentjes, hars, bladmateriaal 
of plantenharen (Peeters et al., 2012; Raemakers, 2009). 
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Figuur 1: Sommige bijensoorten zijn erg klein, zoals deze groefbij-soort op een vergeet-me-nietje (foto: Maarten 

Jacobs) 

 
Ook kan een onderscheid gemaakt worden tussen soorten die gespecialiseerd zijn in het verzamelen 
van stuifmeel van specifieke plantensoorten (oligolectie) en soorten die eerder generalisten zijn en 
stuifmeel verzamelen van een hele reeks plantensoorten (polylectie) (Westrich, 1989). Eén derde van 
de Belgische bijensoorten is in bepaalde mate gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van één 
bepaalde plantensoort, -genus, of – familie. Ook onder de polylecte soorten vinden we vaak soorten 
die een sterke voorkeur hebben voor een bepaalde groep planten, maar bij gebrek daaraan ook van 
andere planten stuifmeel kunnen verzamelen. 
 
De groep van de wilde bijen bestaat uit solitaire bijen en hommels. De meeste wilde bijensoorten leven 
solitair, waarbij ieder vrouwtje haar eigen nest bouwt en haar eigen broed verzorgt. Sommige 
bijensoorten zijn socialer van aard en delen eenzelfde nestholte of verdelen de taken om efficiënter 
hun nakomelingen groot te brengen. Hommels en honingbijen leven in een kolonie, waarbij enkel de 
koningin eieren legt. Een derde groep bijen leeft parasitair. Zij leggen hun eitjes in de nesten van 
andere bijensoorten. Deze bijen worden daarom ook wel koekoeksbijen genoemd. De larve van de 
parasitaire bij doodt de larve van de gastvrouw en eet er het verzamelde voedsel.  
 
Wilde bijen vliegen enkel als de weersomstandigheden gunstig zijn, dit bekent bij zon, weinig wind en 
wanneer het vrij warm is. In het vroege voorjaar duurt de activiteitsperiode ongeveer van 11.00 tot 
16.00 uur. Op zomerse dagen vliegen de meeste wilde bijen tussen 9.00 en 19.00 uur. De meeste 
soorten hebben een zeer korte vliegperiode die slechts enkele weken duurt, anderen kennen een 
sociale koloniestructuur en zijn van maart tot oktober aanwezig.  
 
Omdat bijen steeds moeten terugkeren naar hun nestplaats om het verzamelde stuifmeel en nectar in 
de nestcel te stoppen is het belangrijk dat zowel het nesthabitat als voedselhabitat dicht bij elkaar 
liggen. Hoe verder deze twee deelhabitats van elkaar liggen, hoe meer tijd en energie er verloren gaat. 
Dit zorgt ervoor dat er uiteindelijk minder nakomelingen zijn. 
 

 Bijen in een stedelijke omgeving 
 
Sedert medio 20ste eeuw groeit onze bevolking gestaag en hebben we als mens meer nood aan ruimte. 
Dat brengt een toenemende graad van verstedelijking met zich mee. Die verstedelijkingsgraad is 
volgens McIntyre (2000) en de National Research Council (NRC) (2007) een van de hoofdredenen voor 
de achteruitgang in diversiteit aan geleedpotigen. Nochtans zijn die kleine beestjes erg nuttig. Bijen 
leveren vele voordelen in een stedelijke omgeving. Ze zijn niet alleen een esthetische ervaring, ze 
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wakkeren ook het bewustzijn voor de instandhouding van fauna aan. Bovendien bewijzen ze hun nut 
in de bestuiving van de gewassen in de vele stadstuintjes (Gordon et al., 2009).  
 
Verstedelijking zorgt voor een complete verandering van ons fysisch milieu. Naarmate de we dichter 
bij de stadskern komen, neemt de verontreiniging van bodem, water en lucht toe. Daarnaast stijgt de 
temperatuur en is de bodem sterker gecompacteerd, waardoor ze een verstoorde 
luchtwaterhuishouding heeft. Door het aanleggen van verhardingen en bebouwingen vernietigen we 
complete habitats voor veel insectensoorten (McKinney, 2002). Als mens zijn we voortdurend bezig 
met onze omgeving te manipuleren. We zorgen constant voor verstoring. In sterk verstedelijkte 
gebieden is de verstoring zo groot, dat we de bijen verplichten om uit te wijken naar sterk versnipperde 
habitats. Vaak zijn dat stadsparken, wegbermen, wijkgroen …  
 
Verstedelijking heeft zijn impact op de soortensamenstelling, er zijn verschillende hypotheses over het 
verloop van deze impact. Enerzijds is er de “urban core hypothese”, die stelt dat er een lineaire afname 
is in soortenaantal bij toenemende verstedelijking. Dus hoe verstedelijkter, hoe minder soorten. 
Anderzijds zijn er ook hypotheses die stellen dat je juist in het overgangsgebied tussen de stadskern 
en het platteland de hoogste diversiteit vindt.  
 
Het lijkt er op dat voor bijen die tweede hypothese geldt. We vinden zowel in stedelijk milieu als in 
natuurlijkere milieus verschillende soortensamenstellingen. In de halfverstedelijkte gebieden vinden 
we beide milieu’s en dus logischerwijze een combinatie van de twee bijengemeenschappen, wat leidt 
tot een netto hoger soortenaantal. Dit is onder meer aangetoond voor hommels (Pawlikowski & 
Pokorniecka, 1990) 
 
Organismen variëren sterk in hun respons op verstedelijking. Ze kunnen op drie verschillende 
manieren reageren. Sommige soorten zijn afhankelijk van door de mens gecreëerde bronnen en zullen 
bijgevolg goed gedijen in een stedelijke omgeving. Dit zijn de zogenaamde “urban exploiters”. Ze 
worden ook wel “synantroop” of “urbanofiel” genoemd. Zij hebben een zekere tolerantie ten opzichte 
van luchtvervuiling en betreding opgebouwd en kunnen overleven in compacte en geëutrofieërde 
bodems. (McKinney, 2002) Veelal gaat het om generalisten die aangepast zijn aan vroeg-succesionele 
habitats. Ze zijn vaak omnivoor. Hun diversiteit en abundantie wordt niet bepaald door de aanwezige 
vegetatie. (McKinney, 2005) Ook andere soorten kunnen gebruik maken van deze menselijke bronnen, 
maar hebben tevens nood aan natuurlijke bronnen om zich te kunnen handhaven. Dit zijn de “urban 
adapters”. Zij kunnen teruggevonden worden in suburbane gebieden (McKinney, 2002). Ze overleven 
er in de omgeving van mensen en profiteren van de reductie aan predatoren en parasieten.  
 
Weer andere soorten ten slotte zijn heel gevoelig voor verstoringen van het habitat, door de mens 
geïnduceerd, en zullen sterk verstedelijkte gebieden mijden. Dit zijn de “urban avoiders” of 
“urbanofoben”. Zij zijn vooral terug te vinden in de agrarische of natuurlijke gebieden die steden 
omgeven en zijn sterk afhankelijk van de aanwezige vegetatie.  
 
Bijen stellen hoge eisen aan de omgeving waarin ze leven. Gatmann en Tscharntke (2002) stellen dat 
de factor nestgelegenheid de belangrijkste overlevingsfactor is voor een populatie wilde bijen. 
Geschikte voedselplaatsen zijn ondergeschikt. De compactatie van de verstedelijkte bodems is dan ook 
voor ondergronds nestelende bijen heel nefast. Toch is geschikt voedsel volgens enkele auteurs ook 
van groot belang. De soortenrijkdom van een gebied zou voor 74% afhankelijk zijn van de 
plantenvariatie (Gathmann, Greiler & Tscharntke, 1994). Ook dat is een groot probleem in steden.  
 
De meeste ‘groene’ zones in verstedelijkte gebieden bevatten min of meer dezelfde planten. Dit leidt 
tot een homogenisering. In zeer sterk verstedelijkt gebied zijn er nog andere factoren die een 
belangrijke rol spelen. Matteson en Langelotto (2010) onderzochten de soortenrijkdom van bijen en 
vlinders in de wijken Bronkx en East Harlem van de stad New York (VS). Zij concludeerden dat naast 
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variatie in bloemplanten de hoeveelheid zonlicht de belangrijkste factor is voor de totale 
soortenrijkdom. Groendaken in steden zijn volgens hen belangrijke potentiële habitats voor bijen, 
vlinders en andere insecten.  
 
Tijdens een onderzoek dat door dezelfde auteurs enkele jaren eerder gevoerd werd in New York, werd 
een hoog aantal uitheemse soorten teruggevonden. Dit aantal lag beduidend hoger dan andere 
gebieden buiten de stad. Men vermoedt dat dit grotere aantal te wijten is aan de dichte ontwikkeling 
en uitbreiding van de stad, of aan een grote aanwezigheid van deze soorten omwille van historische 
factoren (historische introducties, zoals bijvoorbeeld enkele varensoorten die in de Brugse binnenstad 
voorkomen) of ecologische factoren (bijvoorbeeld het stedelijk hitte eiland), of aan een combinatie 
van beide.  
 
Verder werd er ook vastgesteld dat de meeste bijensoorten die aangetroffen werden in de stedelijke 
omgeving, nestelen in holtes. Bijen die in de bodem nestelen, kwamen veel minder voor. De 
abundantie van de holte-nestelende bijensoorten kan te danken zijn aan de vele kunstmatige 
nestmogelijkheden in bijvoorbeeld gebouwen, maar misschien ook aan het verlies van bodem-
nestelende soorten, of weer aan de combinatie. Dat verlies van bodem-nestelende soorten zou te 
wijten zijn aan het gebrek aan open stukken grond en/of frequente verstoring (Matteson et al., 2008).  
 
Verschillende auteurs hebben kunnen aantonen dat ook steden een hoge soortenrijkdom kunnen 
herbergen (Cane, 2005; Eremeeva & Sushchev, 2005; Frankie et al. 2005; Hernandez, Frankie & Thorp, 
2009; Matteson, Ascher & Langellotto, 2008; Wojcik, Frankie, Thorp & Hernandez, 2008). Uit het 
onderzoek van Gordon et al. (2009) in de Amerikaanse staat Californië, blijkt dat er een verschil is 
tussen bijensoorten op het platteland en bijensoorten in de steden. Zij ontdekten dat er soorten zijn 
die enkel nog in stedelijk gebied terug te vinden zijn en vice versa. De soorten die het goed doen in 
stedelijk gebied moeten zich op een of andere manier hebben kunnen aanpassen aan de mens. Een 
mogelijke verklaring is dat die soorten zich gespecialiseerd hebben in een bepaald geslacht sierplanten 
dat veelvuldig voorkomt in steden. Volgens Banaszak-Cibicka en Zmihorski (2011) zijn het vooral 
kleinere soorten die hun activiteiten later in het seizoen beginnen, in juni of juli die zo’n aangepaste 
levenswijze kennen. Bovendien blijken het meestal bijen te zijn die niet volledig solitair leven. Dat was 
de uitkomst van hun onderzoek in de Poolse stad Poznan. Opvallend was dat slechts 15% van de 
gevonden soorten sterk oligolectisch was (gespecialiseerd in slechts één genus of plantenfamilie). Deze 
soorten komen meer voor in de minder sterk verstedelijkte stadsrand.  
 
Uitzonderingen hierop zijn onder andere de Klokjesdikpoot (Melitta haemorrhoidalis) en de Lathyrusbij 
(Chalicodoma ericetorum), soorten die respectievelijk gespecialiseerd zijn op het verzamelen van 
stuifmeel van klokjes (Campanula) en grootbloemige vlinderbloemigen (Fabaceae). Zij worden wel 
vaker in tuinen in stedelijk gebied aangetroffen dan daarbuiten (Raemakers, 2001). Deze soorten 
konden een succesvolle overstap maken van wilde planten in het buitengebied naar gecultiveerde 
planten in stedelijke milieus. 
 
Tuinen herbergen mogelijk een hoge soortenrijkdom aan bijen. Tuinen zouden voor voldoende 
nestlocaties en –materialen kunnen zorgen. En omdat het merendeel van de bijen polylectisch is, zou 
een bloemrijke tuin ook in hun voedsel kunnen voorzien. Omdat men ervan bewust is dat bijen en 
andere bestuivers belangrijk zijn, zijn er in de VS al organisaties die tuinadvies geven ten gunste van 
deze dieren.  
 
Tijdens een onderzoek in 2006 en 2007 dat uitgevoerd werd in de streek van New York in suburbane 
gebieden werden 110 bijensoorten geïnventariseerd. Dit is een groot aantal, en veel meer dan de 54 
soorten die in de stadstuinen van het stadscentrum van New York werden gevonden. Er wordt dan ook 
vermoed dat de voorstedelijke omgeving (ecosysteem van noordoostelijk loofbos) een grote regionale 
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bijenfauna kan ondersteunen. Men geeft dan ook aan dat menselijke activiteit, met name tuinieren, 
ervoor kan zorgen dat bijen kunnen worden behouden en aangetrokken (Fetridge et al., 2008).  
 
Vlaanderen heeft een bevolkingsdichtheid van ongeveer 456 inwoners per km² (Algemene Directie 
Statistiek en Economische Informatie, 2008). Daarbij komt nog eens dat 70% van de Vlamingen in 
(sub)urbaan gebied woont (Kesteloot, 2003). Vlaanderen is om die redenen één groot verstedelijkt 
gebied (Danckaert et al., 2010). Vlaanderen telt ook vele lintbebouwingen die grenzen aan landbouw- 
of groengebied. Dat maakt dat onze Vlaamse tuinen mogelijk een grote potentiële habitatwaarde 
hebben voor bijen en andere ongewervelden.  
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 Bijen in landbouwgebieden 
 
In intensieve agrarische landschappen is de natuurwaarde vaak ver te zoeken. Akkerkruiden zijn zo 
goed als verdwenen, graslanden bevatten vrijwel geen bloemplanten meer en kleine 
landschapselementen zijn sterk achteruit gegaan. De elementen die van het grootste belang zijn voor 
het behoud van de biodiversiteit, zijn de wegbermen, slootkanten en akkerranden.  
 
Hoffman en Kwak vonden in 2007 dat het aantal soorten wilde bijen was het laagst waar de 
landbouwintensiteit het hoogst was (Hoffmann & Kwak, 2007). Een onderzoek op 14 plaatsen van elk 
16 km² verspreid over België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland toonde aan dat wilde bijen hinder 
ondervinden van de intensivering van de landbouw. Het onderzoek hield rekening met drie 
indicatoren: input van stikstof, densiteit van het vee en de input van gewasbeschermingsmiddelen. 
Aan de hand van die indicatoren werd voor elk gebied een intensiteitsindex opgemaakt. Hoe hoger de 
score op de index, hoe intensiever het landbouwsysteem. Daaruit blijkt ook dat België en Nederland 
de meest intensieve landbouwsystemen hebben. Frankrijk is een middenmoot, Zwitserland heeft de 
meest extensieve landbouw. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat zowel de soortenrijkdom 
als de verspreiding negatief gecorreleerd is met de opgestelde intensiteitsindex. Daarnaast ontdekten 
de auteurs dat er een positief verband is tussen het voorkomen van semi-natuurlijke landschappen en 
de soortenrijkdom aan wilde bijen (Le Féon et al.et al., 2010).  
 
Er werd ook onderzocht wat het effect van de afstand tot natuurgebieden is op de insectendiversiteit 
in agrarische gebieden. Natuurgebieden bieden immers rust, voldoende voedsel en vaak ook een 
geschikte nestplaats. Onderzoek naar zweefvliegen en bijen in Nederland toonde aan dat het aantal 
zweefvliegsoorten- en individuen en het aantal bijenindividuen sterk afnamen met de afstand tot 
natuurgebieden. De hogere aantallen bijen dichtbij de natuurgebieden was te wijten aan het feit dat 
deze dieren waarschijnlijk aangewezen zijn op de natuurgebieden voor hun nestplekken (Westrich, 
1996, in Kohler et al., 2008). Het onderzoek wees uit dat er al een dramatische terugval in bestuivers 
te bemerken viel in de eerste 25 meter buiten natuurgebieden. Bij hommels bleek er geen relatie met 
de afstand te zijn bij de onderzochte schaal (Kohler et al., 2007).  
 
Weinig onderzoek is uitgevoerd naar het belang van tuinen in landbouwgebied. Door intensivering van 
het landgebruik en gebruik van pesticiden lijken landbouwgebieden almaar soortenarmer te worden. 
Ook voor bijen, die nochtans belangrijk zijn als bestuivers van landbouwgewassen, valt er weinig te 
rapen in het buitengebied. Het moderne landbouwlandschap is arm aan nectarbronnen en 
structuurvariatie.  
 
Tuinen kunnen dus een welkome bron van nestgelegenheden en voedsel vormen. En dit heeft zijn 
effect op de bestuiving in de omgeving van deze tuinen. Onderzoek in een intensief landbouwgebied 
in Zuid-Zweden (Samnegård, 2011) toonde het mitigerende effect van tuinen op bijen én bestuiving 
aan. In deze studie werden potten met Prachtklokje (Campanula persicifolia) op 15 en 140 meter van 
de tuinen af geplaatst. Prachtklokje is een plant die niet aan zelfbestuiving kan doen en dus strikt 
afhankelijk is van insecten voor bestuiving. Dichter bij de tuinen werden beduidend meer bijensoorten 
én –individuen gevonden, dan op locaties verder van de tuinen af. Ook de mate van bestuiving 
verschilde tussen beide locaties. Zo was het gemiddelde gewicht van de zaden significant hoger op de 
locaties het dichtst bij de tuinen (Samnegård, 2011).  
 
Deze resultaten tonen aan dat tuinen als bron voor bestuivers in het landbouwlandschap kunnen 
dienen. Verder benadrukt deze studie ook de belabberde staat van ons huidige buitengebied en het 
ontbreken van voldoende natuurlijke elementen die bestuivers nodig hebben.  
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Een belangrijk onderdeel van onze intensieve landbouw is het telen van monoculturen. Holzschuh en 
collega’s (2008) onderzochten de invloed van monoculturen op wilde bijen in de Duitse deelstaten 
Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Hessen in het westen van het land. Ze vergeleken daarbij sites 
met monoculturen en sites met biologische teelten. De helft van de onderzochte akkers werd ingezaaid 
met conventionele wintertarwe, de andere helft met een biologische variant. Op de plaatsen met 
biologische wintertarwe kwamen 50% meer soorten voor dan op de conventionele velden. De densiteit 
aan bijen steeg met 60% ten opzichte van die van conventionele tarwe, die van hommels zelfs met 
150%.  
 
Teeltafwisseling van grasland, bloemvormende gewassen en niet-bloemvormende gewassen heeft een 
positieve invloed op de soortenrijkdom en de verspreiding van bijen (Le Féon et al., 2011). Voor 
graslanden is ook de maaiperiode en de soortenrijkdom belangrijk. Extensief beheer en maaien na half 
juli zorgt voor meer zeldzame soorten (Franzén & Nilsson, 2008; Kruess & Tscharntke, 2002).  
 
Ook half-natuurlijke graslanden, die permanent beheerd worden, kunnen optreden als belangrijke 
bronpopulaties voor vlinders en hommels in een intensief landbouwlandschap. Onderzoek van 
Öckinger & Smith in Zuid-Zweden toonde aan dat voor beide groepen zowel soortenrijkdom als 
abundantie hoger waren dichter bij de half-natuurlijke graslanden. Voor de hommels valt dit wellicht 
te verklaren doordat de graslanden hogere dichtheden aan potentiële nestplaatsen bevatten in 
tegenstelling tot het intensief beheerde landschap. De densiteit aan foeragerende hommels neemt af 
met toenemende afstand tot het nest. Heterogeniteit van het landschap, in de vorm van halfnatuurlijke 
graslanden is belangrijk voor het behoud van de agro-biodiversiteit. De onderzoekers besluiten dan 
ook dat bescherming van de resterende half-natuurlijke graslanden in intensief beheerde 
landbouwlandschap essentieel is voor het behoud van voldoende bronpopulaties hommels en 
vlinders. Ook het herstel van bloemrijke graslanden is mogelijk (Öckinger & Smith 2007). 
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 Achteruitgang insectenbestand  
 
Bestuiving is één van de meest universele en best gekende ecosysteemdiensten. Door de voortgaande 
erosie van biodiversiteit in Vlaanderen, komt deze evidente dienst echter in gevaar. Zo doen onder 
andere dagvlinders het de laatste jaren slecht: maar liefst 65% van de dagvlinders in Vlaanderen staan 
op de Rode Lijst (Maes et al., 2013). Dit betekent dat ongeveer twee op drie soorten dagvlinders in 
min of meerdere mate bedreigd zijn. Een andere belangrijke groep bestuivers, de wilde bijen, doet het 
al even slecht, daarvan staan in Nederland 56% van de soorten op de Rode Lijst (Peeters & Reemer, 
2003). De impact op de landbouwproductie is potentieel zeer groot. Zelfs bij wilde planten werden 
reeds aanwijzingen gevonden voor een achteruitgang van bestuivings-afhankelijke plantensoorten die 
gelijke tred houdt met de achteruitgang van de bestuivers (Biesmeijer et al., 2006). Dit alles wijst erop 
dat de essentiële ecosysteemdienst van bestuiving begint te falen, wat grote gevolgen zal hebben voor 
natuur, landbouw en economie. 
 
 

 Oorzaken achteruitgang wilde bijen 
 
Als belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van de bijendiversiteit en aantallen worden 
genoemd: 
1. Verarming van de flora. Het aantal plantensoorten is afgenomen en ook de dichtheid van 

bloemen is lager dan vroeger (Van Landuyt, et al., 2006). Vooral intensivering en schaalvergroting 

in het agrarische gebied heeft een enorme afname van de bloemenrijkdom tot gevolg gehad 

(Wallis de Vries, et al., 2011).  

2. Afname van kleine landschapselementen. Het hedendaagse landschap is uniformer en strakker 

ingericht waardoor de variatie aan habitats verdwijnt. Vele bijen moeten het hebben van 

‘rommelige’ terreintjes met een gevarieerd reliëf en kleine zandwandjes, dode houtresten, 

houtwallen…. 

3. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden. De effecten van deze middelen op 

wilde bijen zijn tot nu toe slecht onderzocht, maar de resultaten van onderzoek naar de effecten 

op de Honingbij doen het ergste vermoeden (Goulson, et al., 2015).  

4. Vermesting van de bodem heeft tot gevolg dat kale, zandige plekjes dichtgroeien met grassen en 

mossen waardoor deze niet meer geschikt zijn voor in de bodem nestelende bijen. 

5. Versnippering door grootschalige landbouw of verstedelijking. Doordat bijen afhankelijk zijn 

van een leefgebied waarin zowel de voedselplanten als de nestgelegenheid op korte afstand van 

elkaar moeten liggen, zijn bijen extra gevoelig voor versnippering van leefgebieden. Bovendien 

kan een te hoge isolatiegraad van geschikte habitatplekken resulteren in een te lage kans op 

kolonisatie van niet gebruikte habitatplekken, waardoor de populaties van een bijensoort één na 

één uitsterven tot de bij ook regionaal verdwenen is. Zo bleek de isolatiegraad een belangrijke 

factor te zijn voor het voorkomen van de zeldzame Knautiabij in Vlaams-Brabant (Vanormelingen 

& D’Haeseleer 2015). 

6. Klimaatverandering is een slecht gekende, maar sterk onderschatte oorzaak van achteruitgang 

van bijen. Door klimaatverandering kunnen mismatches ontstaan tussen de activiteitsperiode 

van bijen en de bloeiperiode van hun favoriete bloemplanten, maar ook de negatieve impact van 

hittegolven is niet onderschatten. Zo zijn al enkele hommelsoorten in de Pyreneeen uitgestorven 

door lokale hittegolven. Rasmont en collega’s (2015) maakten een klimaatatlas voor de Europese 

hommels. Onder het slechtste sceniario van klimaatverandering zouden volgens hun 
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voorspellingen in 2100 slechts 3 hommelsoorten kunnen voorkomen in België: onze eigen 

Aardhommel (Bombus terrestris) en de (nu nog) uitheemse Bombus argillaceus en Bombus 

niveatus.  

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

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

In overleg met verantwoordelijken van de Stad Brugge (Rebecca Devlaeminck) en de expert van WVI 
(Arnout Zwaenepoel) werden verschillende gebieden geselecteerd en afgebakend. 

Volgende 4 kerngebieden werden uiteindelijk uitgekozen. Deze staan afgebeeld op Figuur 2.  

• Brugs Kerkhof in Assebroek 

• Sint-Pietersplas 

• Blauwe toren 

• De vesten 

Verder werd tijdens elke ronde één of meerdere extra kleinere gebieden bezocht 

• Kerkhoven polderdorpen 
o Koolkerke 
o Dudzele 
o Lissewege 
o Zwankendamme 
o Zeebrugge 

• De duinen van Zeebrugge 

• Begraafplaats Sint-Andries 

• Begraafplaats Ver-Assebroek 

• Maleveld 

Een overzichtskaartje van elk gebied wordt getoond bij de gebiedsbespreking.  
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Figuur 2: Overzichtskaarten met de tijdens dit project onderzochte locaties. Kaart: Agentschap Informatie Vlaanderen
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 Inventarisatie 

Elk gekozen gebied werd verschillende keren bezocht doorheen het vliegseizoen van wilde bijen in 
2020, gedurende enkele uren tot een halve dag. De bezoeken waren -wanneer mogelijk- gespreid over 
het voorjaar, de voorzomer en de nazomer. Op enkele plekken werd slechts een korte inschatting 
gemaakt van het potentieel van het gebied. De bezoeken werden zoveel mogelijk uitgevoerd bij zonnig 
weer, met temperaturen >10°C in het voorjaar en >20°C in de zomer en weinig wind. 

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

Hierbij werd de door de waarnemer afgelegde route meteen ook geregistreerd. Deze routes houden 
zowel de afgelegde afstand, locatie en tijd bij, dit laat toe om bij herhaalde bezoeken trends te bepalen 
in de soortensamenstelling en relatieve aantallen van bijen.  

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

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. staat het aantal bezoeken per deelgebied opgelijst.  

In totaal werden tijdens 12 veldwerkdagen, tijdens 4 periodes verspreid over de periode maart – 
augustus, zoveel mogelijk soorten wilde bijen in kaart gebracht. Aanvullende terreinbezoeken werden 
uitgevoerd door Arnout Zwaenepoel, voornamelijk op de Vesten. Verder zijn de heidegebiedjes die in 
beheer zijn bij de stad in de afgelopen jaren intensief bestudeerd waardoor daar een vrij compleet 
beeld is van de soortenrijkdom. 

 
 

http://www.waarnemingen.be/
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Tabel 1: Veldbezoeken in de verschillende deelgebieden in 2020 

Deelgebied 25-27/03/2020 6-8/05/2020 11-12 & 16/6/2020 30/07/2020 5/08/2020 13/08/2020 

Brugs Kerkhof X X X  X  

Vesten X X X  X  

Sint-Pietersplas X X X X   

Blauwe toren X X X X   

Kerkhoven polderdorpen  X     

Kerkhof Ver-Assebroek X  X    

Kerkhof Sint-Andries (oud & nieuw)   X    

Maleveld     X  

Gemene weidebeek      X 

Duinen Zeebrugge X X X   X 

Dorpskern Zwankendamme      X 

Berm Ter Doestdreef      X 
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3 Resultaten 
 Algemene bevindingen 

 

 

Tijdens dit project werden in totaal 1093 bijenwaarnemingen verricht. Er werden 111 soorten 
aangetroffen. Niet minder dan 32 bijensoorten waren nog niet eerder bekend uit Brugge (bron: 
www.waarnemingen.be). De totale soortenlijst is terug te vinden in Bijlage 0.  
 
Er werden 14 zeldzame of zeer zeldzame soorten aangetroffen (in rood/vetrood aangeduid). Een 
aantal van deze zeldzame of typische soorten voor de streek worden besproken in § 3.1.2.  
In hoofdstuk 3.2 wordt een specifieke bespreking van de 16 onderzochte locaties gegeven. Rekening 
houdende met het feit dat de terreinbezoeken hoofdzakelijk plaatsvonden binnen terreinen die niet 
als hoofdfunctie natuur hebben, is dit een zeer mooi resultaat. Het loont dus zeker de moeite om 
rekening te houden met deze bijzondere rijkdom bij het beheer van het openbaar groen! 
 
Deze inventarisatie is in geen geval exhaustief voor de bezochte gebieden en bij uitbreiding de 
gemeente. Enkele bezochte gebieden werden bijvoorbeeld maar één keer bezocht, terwijl 4 bezoeken, 
verspreid over het seizoen het absolute minimum zijn om een goed beeld te krijgen van de bijenfauna 
in een bepaald gebied. Ook buiten de bezochte gebieden zijn nog bijzondere soorten te vinden, 
bijvoorbeeld op de heiderelicten rond Beisbroek en op de Schobbejakshoogte, die niet binnen het 
bestek van deze studie bezocht werden. Op basis van statistische analyse verwachten we minstens 150 
soorten over het hele grondgebied van Brugge. Bijkomende bezoeken zullen dus zeker nog nieuwe, 
bijzondere soorten opleveren. 
 
Voorbeelden van andere, potentieel interessante, te onderzoeken groengebieden in Brugge zijn: 
Zeebrugse Achterhaven, de opgespoten terreinen langs het Boudewijnkanaal, het nieuwe park aan de 
Katelijnebrug, De Koude Keuken, het Lapporfortbos en de groenzone aan het Bergjesbos. 
 
Buiten de inspanningen geleverd binnen dit onderzoek zijn er de voorbije jaren grote inspanningen 
gedaan om andere gebieden te inventariseren. Zo werden er onder leiding van wetenschappers van 
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) de fauna van de heiderelicten in 
Beisbroek onderzocht. Dit bracht het voorkomen van bijzondere soorten aan het licht, zoals de Grote 
bandgroefbij. 
 
Om een beeld te krijgen van hoe goed Brugge scoort, kunnen we vergelijken met enkele andere steden 
en gemeentes waar we een vergelijkbare studie deden.  
In de Stad Kortrijk vonden we met een vergelijkbare zoekinspanning 101 soorten (D’Haeseleer 2019). 
Zie https://www.natuurpunt.be/publicatie/wilde-bijenplan-kortrijk.  
In de gemeente Beersel, waar we een zeer doorgedreven inventarisatie deden in de periode 2014-
2017 kwam het totaal uit op 141 soorten (D’Haeseleer et al. 2015; Veraghtert et al. 2017). Zie: 
 
1. https://www.natuurpunt.be/publicatie/bijvriendelijk-beersel  

2. https://www.natuurpunt.be/publicatie/bijvriendelijk-beersel-2-onderzoek-draagvlak-

bescherming 

In de Hagelandse heuvelstreek werden 4 gemeenten onderzocht, hier werden tussen de 90 en 127 
bijensoorten gevonden (D’Haeseleer et al. 2017). Zie https://www.natuurpunt.be/publicatie/advies-
wilde-bijen-6-gemeenten-de-fruitstreek-meer-natuur-voor-pittig-fruit.  

http://www.waarnemingen.be/
https://www.natuurpunt.be/publicatie/wilde-bijenplan-kortrijk
https://www.natuurpunt.be/publicatie/bijvriendelijk-beersel
https://www.natuurpunt.be/publicatie/advies-wilde-bijen-6-gemeenten-de-fruitstreek-meer-natuur-voor-pittig-fruit
https://www.natuurpunt.be/publicatie/advies-wilde-bijen-6-gemeenten-de-fruitstreek-meer-natuur-voor-pittig-fruit
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De geschatte soortendiversiteit in zowel Beersel als de Hagelandse gemeentes bedraagt rond de 150 
soorten.  
 
Voor het volledige Brusselse gewest, waar een intensief inventarisatieproject werd opgezet in het 
kader van de opmaak van een bijenatlas, staat de teller voorlopig op 209 soorten. Gezien de centrale 
heuvelstreek waarin Beersel, Brussel en het Hageland zich bevinden van nature soortenrijker is dan 
veel andere streken, is het resultaat voor Brugge dus erg goed te noemen! 
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In de gemeente werden enkele bijzondere soorten aangetroffen, die zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn 
in Vlaanderen. Sommige soorten komen op West-Vlaamse schaal opvallend veel voor in Brugge. Ze 
kunnen dienen als typische soorten die door de gemeente ‘gekoesterd’ worden en waar specifieke 
aandacht in het beheer aan gegeven wordt. Ze worden hieronder dan ook uitgebreid besproken. 
 
 
 
 
 

 

De Schorzijdebij is een grote bij (11-14 mm). Zowel de mannetjes als de vrouwtjes hebben een 
uitgebreide rossige beharing op het borstuk en bleekgele bandjes op het achterlijf. De soort lijkt sterk 
op de Heizijdebij en de Klimopbij, maar komt voor in andere biotopen dan voorgaande soorten 
(Peeters, et al., 2012). 

Ecologie 

Zoals de naam doet vermoeden is deze soort voornamelijk te vinden op schorren, waar ze stuifmeel 
verzamelt van Zeeaster (ook wel Zulte genoemd). Ook op binnendijkse zilte graslanden is de soort te 
vinden, zo lang de waardplant aanwezig is. De soort nestelt in zandige bodem, zoals de rand van 
duinen, zandige dijken en opgespoten terreinen, maar kan ook tussen bijvoorbeeld kasseistenen 
nestelen. De broedparasitaire soort van deze bij is de internationaal bedreigde Schorviltbij (Epeolus 
tarsalis), die in Brugge echter nog niet waargenomen werd. De vliegtijd loopt van begin augustus tot 
begin oktober, wanneer ook de belangrijkste waardplant bloeit (Peeters et al., 2012, 
www.waarnemingen.be). 

http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 3: Schorzijdebijen verzamelen uitsluitend stuifmeel op Zeeaster of Zulte (foto: Stefan Verheyen) 

Verspreiding 

De soort heeft een strikt Atlantisch verspreidingsgebied, ze komt enkel voor in de Kustgebieden van 
Ierland, Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Nederland & Duitsland (Peeters, et al., 2012). Dit is voor 
een bijensoort op onze breedtegraad een zeer klein verspreidingsgebied, België draagt dan ook een 
belangrijke verantwoordelijkheid voor het behoud van de soort en zijn broedparasiet! In België komt 
de soort voor langs de Zeeschelde, in het Zwin, Oostende en de Ijzermonding in Nieuwpoort.  

In Brugge komt de soort voor in de zilte graslanden langs het Boudewijnkanaal en op de opgespoten 
terreinen in de Zeebrugse haven (waarnemingen.be). 

 

 
De Duinzijdebij is een grote bij (8-11 mm) die iets kleiner is dan de Schorzijdebij. Het borststuk is donker 
bruingeel behaard bij verse exemplaren. Op het achterlijf zien we bleekgele viltige haarbandjes. 
Duinzijdebijen lijken sterk op de algemenere Zuidelijke zijdebij, maar vrouwtjes zijn hiervan te 
onderscheiden door een dichter behaard gezicht. De mannetjes zijn enkel goed te onderscheiden aan 
de hand van het genitaal (Falk, 2017). 
 
Ecologie 
 
Ook deze soort heeft zijn naam niet gestolen: ze komt vooral voor in duinen of duinachtige situaties 
met veel los zand, zoals in de kustduinen of binnenlandse rivier- en stuifduinen. Maar ook op andere 
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situaties met voldoende open, los zand komt de soort voor. Zo kan je de soort aantreffen in opgespoten 
terreinen en zandgroeves. Duinzijdebijen graven hun nestje in dit losse zand. De soort is net als veel 
andere zijdebijen gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel op composieten van de subfamilie 
Asteroideae (gele composieten). In Vlaanderen is ze meestal te vinden op Boerenwormkruid en 
Jakobskruiskruid. De broedparasiet is zeer waarschijnlijk de Heiviltbij. Het is een echte zomersoort die 
vliegt van juni tot eind augustus, met een piek eind juli-begin augustus (Peeters, et al., 2012). 

 

Figuur 4: Een vrouwtje Duinzijdebij (foto: Henk Wallays) 

Verspreiding 

Deze soort heeft een groot verspreidingsgebied, het omvat Europa en de gematigde delen van Azië tot 
in Siberië. In Europa loopt het van Zuid-Zweden en Finland tot in Spanje en westelijk tot Groot-
Brittannië (Peeters, et al., 2012). In Vlaanderen wordt de soort verspreid hier en daar waargenomen 
waar ruderale of open, bloemrijke graslanden zijn. Kerngebieden zijn de kustduinen, de Gentse haven 
en omliggende stuifzandgebieden, het Antwerpse havengebied en enkele heidegebieden in de 
Kempen.  

In Brugge treffen we de soort aan op de zeer zanderige opgespoten terreinen aan de Blauwe toren en 
in de duinen van Zeebrugge. Hier foerageert de soort vooral op Jakobskruiskruid en Bezemkruiskruid 
(www.waarnemingen.be).  

3.1.2.3  

De Ingesnoerde groefbij is een zeer kleine, slanke bij (4-5,5 mm). Het is een weinig behaarde, zwarte 
soort. Ze is als groefbij te herkennen aan het groefje op het uiteinde van het achterlijf. Onder de 
groefbijen herkenbaar door het zeer kleine formaat en de insnoering tussen tergieten 1 & 2, maar voor 
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een betrouwbare determinatie is microscopisch onderzoek noodzakelijk (Falk, 2017; Peeters, et al., 
2012). 

Ecologie 

De Ingesnoerde groefbij verkiest zanderige terreinen, waar ze ondergrondse nesten bouwt. Ze is ook 
vaak te vinden in ruderale terreinen, maar niet in terreinen met té los zand, zoals de kustduinen. Het 
is een polylectische soort, maar planten uit de composietenfamilie zijn de belangrijkste voedselbron. 
De broedparasiet is de Kleine spitstandbloedbij (Sphecodes longulus). Bij veruit de meeste groefbijen 
vliegen de bevruchte vrouwtjes vanaf april, ze bouwen dan een nestje waar in de zomer komen dan 
de nakomelingen uitkomen. De nakomelingen zijn zowel mannetjes als vrouwtjes. Deze verse 
mannetjes en vrouwtjes paren en de bevruchte vrouwtjes overwinteren ondergronds tot het volgende 
voorjaar. Waarna ze in het voorjaar zelf een nestje bouwen. Ook bij de Ingesnoerde groefbij verloopt 
de levenscyclus zo. De vrouwtjes kunnen we al vanaf eind maart vinden tot oktober, de mannetjes 
vliegen enkel vanaf half juni tot oktober (Peeters, et al., 2012; Westrich, 2018). 

Verspreiding 

De soort komt voor in Europa en Noord-Afrika. In Europa komt ze van Zuid-Zweden tot aan de 
Middelandse zee voor en in west-oost richting vanaf Engeland tot aan de Kaukasus (Peeters, et al., 
2012). In Vlaanderen is de soort schaars. In Vlaanderen is de soort schaars, maar vrij wijd verspreid. In 
West-Vlaanderen zijn de meeste waarnemingen van Brugge afkomstig. Enkel in Kortrijk, Waregem en 
Knokke zijn er verder nog waarnemingen. Groefbijen zijn echter een vrij slecht onderzochte groep, 
omdat voor een betrouwbare determinatie er vrijwel altijd dieren moeten worden ingezameld en 
microscopisch onderzocht. Tijdens het project vonden we de soort op het Brugs Kerkhof, de Vesten & 
aan de Sint-Pietersplas (zie www.waarnemingen.be). 

 

 
De Duinkegelbij is een middelgrote bij (8-12 mm). Net als de andere kegelbijen kenmerkt deze soort 
zich door het kegelvormige achterlijf met een puntig einde bij de vrouwtjes. Bij de mannetjes staan er 
dan weer meerdere uitsteekseltjes op de punt van het achterlijf. Het zijn zwarte bijen met grijswitte 
beharing op de kop en het borststuk en grijswitte haarvlekjes (vrouwtjes) of haarbandjes (mannetjes) 
op het achterlijf. Het vrouwtje is te onderscheiden van de andere kegelbijen aan de hand van de sterk 
gehoekte kaken. Het mannetje heeft donkere sporen op de achterschenen (Pauly, 2015; Falk, 2017; 
Peeters, et al., 2012). 
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Figuur 5: Een vrouwtje Duinkegelbij, met de typisch gevormde kaken, die een hoek van ongeveer 90° maken. 

(foto: Jens D’Haeseleer) 

Ecologie 

De Duinkegelbij is niet gebonden aan een specifieke waardplant voor stuifmeel gezien het een 
parasitaire soort is. Ze verzamelt dus zelf geen stuifmeel voor haar nageslacht, maar legt haar eitjes in 
het nest van een andere bijensoort. Er zijn verschillende gastheren gekend, zoals de Geelgespoorde 
houtmetselbij, Gewone behangersbij, Tuinbladsnijder… Gezien de soort bij ons vrijwel enkel wordt 
waargenomen in de duinen en in opgespoten terreinen met veel Zilveren fluitjes, zie 3.1.2.5, wordt 
aangenomen dat ze voornamelijk hierop parasiteert. De soort vliegt vanaf eind mei tot begin 
september in één generatie (Westrich, 2018; Peeters, et al., 2012).  

Verspreiding 

Het verspreidingsgebied omvat het grootste deel van Europa en de voormalige Sovjetrepubliek 
(Peeters, et al., 2012). In Vlaanderen vinden we de soort in de kustduinen en enkele heidegebieden in 
de Kempen. De soort is wellicht vooral in de Kempen, net als haar gastheer, sterk achteruit gegaan. De 
grootste populaties vinden we nog steeds aan de kust. In Brugge is de soort te vinden in de Fonteintjes 
en in de duinen op het strand aan de Westdam (www.waarnemingen.be).  

3.1.2.5  

Het Zilveren fluitje is een middelgrote bij (8-11 mm) uit de groep van de behangersbijen (genus 
Megachile). De Nederlandse naam is zo gekozen omdat de soort bij het vliegen een hoog zoemend 
geluid maakt als een fluitje, je hoort ze vaak al voor je ze ziet vliegen. Beide geslachten hebben een 
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bruinig behaard borststuk en wittige haarbandjes op het achterlijf. Gezien het een behangersbij is, 
hebben de vrouwtjes verzamelharen voor stuifmeel op de buik, de zogenaamde buikschuier. Bij deze 
soort is de buikschuier wit van kleur, wat maakt dat vrouwtjes eigenlijk enkel te verwarren zijn met de 
Rotsbehangersbij (komt niet voor in West-Vlaanderen) of de Luzernebehangersbij, een soort die in 
toenemende mate in (West-)Vlaanderen voorkomt. Voorlopig vind je de Luzernebehangersbij echter 
enkel nog maar terug in het Kortrijkse. Het vrouwtje Zilveren fluitje is te onderscheiden van de 
Luzernebehangersbij door de witte beharing op het laatste tergiet. Mannetjes hebben opvallende 
groene ogen en een wit behaard achterlijfsuiteinde, ze verschillen van de Luzernebehangersbijen door 
de lang behaarde voorpoten (Peeters, et al., 2012; Falk, 2017). 

Ecologie 

Het Zilveren fluitje komt momenteel vooral voor in de Kustduinen en vooral vroeger ook in de 
binnenlandse duingebieden. Het is één van de weinige soorten die zowel een nest in de grond kunnen 
maken, als in een holte in een dode stengel of dood hout. Wanneer ze in de bodem nestelt, wordt 
open zand verkozen, liefst verticale zandwandjes. De wanden van de broedcellen worden bekleed met 
stukjes blad, vandaar de naam behangersbijen. De soort is al op veel verschillende planten 
waargenomen, maar voor het verzamelen van stuifmeel lijkt rolklaver de belangrijkste plant bij ons. 
Distels en Slangenkruid worden ook gebruikt. De broedparasiet van het Zilveren fluitje is de 
Duinkegelbij (Peeters, et al., 2012).   

 

Figuur 6: Dit vrouwtje Zilveren fluitje transporteert een bloemblaadje naar haar nest. Ze bekleed er de nestcellen 
mee. (foto: Stefan verheyen) 
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Verspreiding 

Het Zilveren fluitje komt voor in Europa & Noord-Afrika. Binnen Europa komt ze voor van Zuid-Zweden 
tot in het noordelijk deel van Midden-Europa (Peeters, et al., 2012). Bij ons komt de soort momenteel 
vooral voor aan de kust. Er zijn nog slechts enkele populaties overgebleven in Limburg, de meeste op 
ruderale terreinen en terrils. In de kustduinen is het momenteel nog een algemene soort. In Brugge 
vonden we de soort in de Fonteintjes en in de duinen op het strand van Zeebrugge (waarnemingen.be). 

 

 

De Tweekleurige wespbij is een middelgrote bij (8- 9 mm). Zoals de meeste wespbijen doet de soort 
op het eerste zicht sterk aan een wesp denken. Deze soort is echter geheel rood en zwart van kleur, 
tweekleurig, zoals de Nederlandse naam al aangeeft. Enkel het mannetje heeft wat gele delen op de 
kop. Het achterlijf is rood met zwarte vlekken of banden. De mannetjes hebben opvallende knobbeltjes 
op de achterzijde van de antennes (Peeters, et al., 2012).  

Ecologie 

De Tweekleurige wespbij is zoals alle wespbijen een broedparasitaire soort. Ze legt haar eitjes in 
nestcellen die door de gastheerbijen zijn aangelegd. De nakomelingen eten dan eerst de eieren op van 
de gastheer, en nadien de voedselvoorraad van de gastheer. De Tweekleurige wespbij parasiteert op 
de Paardenbloembij, mogelijk ook op de Texelse zandbij, maar deze komt niet voor in Brugge. Ze komt 
voor op dezelfde plaatsen als de gastheer, namelijk vrij schrale graslanden met veel vroeg bloeiende 
composieten (Peeters, et al., 2012).  

 

Verspreiding 

De soort komt voor in Europa, van in Finland tot in Portugal en van Engeland tot in Griekenland 
(Peeters, et al., 2012). In Vlaanderen is de soort overal schaars. Er zijn niet echt kerngebieden te 
onderscheiden, maar de soort lijkt wel te ontbreken in het noordoostelijke deel van het gewest. In 
West-Vlaanderen zijn maar 4 recente waarnemingen, 2 in de omgeving van Kortrijk, één in 
Moerbrugge. Tijdens het project werd de soort gevonden op het Kerkhof van Koolkerke, waar ook de 
gastheerbij, Paardenbloembij in aantal werd aangetroffen (www.waarnemingen.be).  

 

 

 
De Roestbruine bloedbij is een kleine bij (5-8 mm). Ze is weinig behaard, grotendeels zwart gekleurd 
met een rood achterlijf. Het vrouwtje heeft een wat donkerdere tint van rood dan het mannetje. 
Roestbruine bloedbijen zijn herkenbaar aan hun afgeronde schouderknobbels en een dicht bestippeld 
borststuk (Peeters, et al., 2012).  

Ecologie 

Bloedbijen zijn allen broedparasitaire bijen. Ze parasiteren meestal op groefbijen uit de genera 
Lasioglossum of Halictus. De Roestbruine bloedbij parasiteert hoogstwaarschijnlijk op Slanke groefbij, 
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Kleigroefbij en Breedkaakgroefbij.  Ze komt voor op schaars begroeide plekjes in droge graslanden en 
ruigten in lemige of zandige bodems. Net als bij groefbijen overwinteren bij bloedbijen de bevruchte 
vrouwtjes, deze vliegen van mei tot juni, de mannetjes en nakomelingen van de overwinterende 
vrouwtjes vliegen dan vanaf juli tot september (Peeters, et al., 2012; Westrich, 2018). 

Verspreiding 

Het verspreidingsgebied bestrijkt Europa, Turkije en Iran. In Europa beperkt tot de gematigde 
klimaatzone. In Vlaanderen komt de soort verspreid voor, maar is overal schaars. In West-Vlaanderen 
zijn slechts recente waarnemingen in het Kortrijkse en in Brugge. De soort werd in 2017 gevonden in 
de Schobbejakshoogte in Sint-Kruis.

 

 
De Gedoornde slakkenhuisbij is een kleine metselbij (7-8 mm) met opvallende blauwe ogen. Verder is 
de bij los bruinig behaard op zowel borststuk als achterlijf. Beide geslachten hebben doorntjes op het 
schildje dat achteraan het borststuk staat. Vrouwtjes hebben zoals alle metselbijen een buikschuier, 
die bij deze soort oranje is en heel breed is, zodat ze van bovenaf zichtbaar is. Mannetjes hebben dan 
weer een opvallende stekel onderaan de basis van het achterlijf (Falk, 2017; Peeters, et al., 2012). 
 
Slakkenhuistubebij is een kleine zwarte tubebij (+-7 mm). Het is een schaars behaarde bij met een zeer 
diep gepuncteerd chitinepantser, wat de bij een erg stevige indruk geeft. De vrouwtjes zijn moeilijk te 
onderscheiden van Zwarte tubebij, maar de mannetjes hebben een duidelijk tandje achteraan het 
achterlijf (Pauly, 2015). 

Ecologie 

Gedoornde slakkenhuisbij maakt nestjes in lege slakkenhuisjes. Hiervoor gebruikt ze huisjes van 
verschillende soorten slakken, maar bij ons zijn huisjes van de Heideslak wellicht het meest gebruikt. 
De Gedoornde slakkenhuisbij komt door de nood aan veel slakkenhuisjes, elk vrouwtje maakt 
gemiddeld nestjes in 10 slakkenhuisjes, vooral voor in kalkrijke gebieden, zoals de kustduinen of op 
kalkrijke opgespoten of ruderale terreinen. Qua voedselplant is de soort ook kieskeurig, ze is 
monolectisch op composieten. In de kustduinen wordt de soort vooral waargenomen op Echt 
bitterkruid en havikskruid. In Brugge vonden we de soort vooral op Gewoon biggenkruid, 
Bezemkruiskruid en Jakobskruiskruid.  

De broedparasiet is de Slakkenhuistubebij, een soort die pas recent teruggevonden werd in België (zie 
https://www.natuurpunt.be/nieuws/slakkenhuistubebij-duikt-voor-het-eerst-65-jaar-weer-op-
20190802). Ook in Brugge vonden we deze soort terug in de Fonteintjes. Maar gezien de 
onopvallendheid van deze soort is het mogelijk dat ze nog op andere plaatsen is terug te vinden. De 
Gedoornde slakkenhuisbij is aan te treffen vanaf begin juni tot midden augustus (Westrich, 2018; 
Peeters, et al., 2012). 

https://www.natuurpunt.be/nieuws/slakkenhuistubebij-duikt-voor-het-eerst-65-jaar-weer-op-20190802
https://www.natuurpunt.be/nieuws/slakkenhuistubebij-duikt-voor-het-eerst-65-jaar-weer-op-20190802
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Figuur 7: Een vrouwtje Gedoornde slakkenhuisbij, merk de blauwe ogen en het paarse stuifmeel dat ze heeft 
verzameld in haar buikschuier op. (foto: Stefan Verheyen)  

Verspreiding 

In Vlaanderen is de Gedoornde slakkenhuisbij vooral aan te treffen in de kustduinen. Verder wordt ze 
verspreid over het gewest gevonden in kalkrijke, ruderale vegetaties zoals opgespoten terreinen en 
mijnterrils (Peeters, et al., 2012). In Zuid-Limburg en het oosten van Vlaams-Brabant komt de soort 
ook voor in halfnatuurlijke graslanden op kalkrijke bodem. In West-Vlaanderen is de soort in de duinen 
algemeen, maar in de rest van de provincie zeer zeldzaam. Er zijn enkel vindplaatsen rond Kortrijk, 
maar verder zijn er alleen waarnemingen in Brugge. Er was al een populatie bekend op het 
rangeerterrein aan het station, maar tijdens voorliggend onderzoek werd vastgesteld dat de soort ook 
voorkomt op de opgespoten terreinen aan de Sint-Pietersplas en de Blauwe toren en langs de 
spoorweg in Ter Doest vlakbij de Herdersbrug (www.waarnemingen.be). 
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 Specifieke bespreking onderzochte locaties  
 
Hierna volgt de specifieke beschrijving van de verschillende bezochte gebieden. Er wordt onder meer 
ingegaan op de troeven en de werkpunten voor elke locatie die leiden tot een evaluatie in functie van 
wilde bijen. Deze troeven en werkpunten zijn zo gedetailleerd mogelijk beschreven en worden 
weergegeven op de detailkaart voor elke locatie in respectievelijk groen en rood.   
 
Daarna volgt een lijst van de waargenomen bijensoorten per locatie en een beschrijving van 
uitzonderlijke waarnemingen. Er wordt tevens aandacht besteed aan het vastgestelde bloembezoek.  
 
Tot slot worden door middel van enkele foto’s de troeven en werkpunten geïllustreerd en enkele 
specifieke maatregelen voorgesteld voor verbetering voor elke locatie.  
 
Leeswijzer:  
Bij heel wat besprekingen van de afzonderlijke locaties werden maatregelen uit andere besprekingen 
herhaald. Deze keuze werd gemaakt omwille van het feit dat  
 
1. op heel wat locaties gelijkaardige habitats voorkomen, waardoor dezelfde maatregelen op 

verschillende locaties van toepassing zijn, 
2. dat verschillende locaties door andere diensten beheerd worden. Door de maatregelen te 

herhalen staan de besprekingen van de afzonderlijke locaties eigenlijk op zichzelf. Het rapport 
kan daardoor als verschillende deelrapporten beschouwd worden. 
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 Brugs kerkhof 
 

 

 
Troeven: 

1. Aanwezigheid van goed ontwikkeld, soortenrijk struisgrasland, met grote aantallen bloemen 
en korte open vegetatie, geschikt voor bodemnestelende bijen. Belangrijke bijenplanten zijn 
vooral composieten zoals Muizenoor, Kleine leeuwentand en Gewoon biggenkruid. 

2. Aangepaste beplanting tussen de graven, voornamelijk vroeg op het jaar belangrijke soorten 
zoals Druifhyacint, Kruipende smeerwortel, heidesoorten… 

 
Werkpunten: 

1. De groenbuffer langs de zijde van de Zeventorensstraat bevat weinig interessante heesters 
voor bijen. Over het algemeen is het aanbod van vroeg bloeiende planten vrij beperkt. 

2. Vrij intensief gazonbeheer, er worden regelmatig vrij grote aaneengesloten delen in één keer 
gemaaid. 

 

 
Figuur 8: Locatie troeven en werkpunten voor het Brugs kerkhof. Kaart: Agentschap Informatie Vlaanderen 
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Tabel 2: Lijst van bijensoorten aangetroffen op het Brugs kerkhof en het aantal waarnemingen per soort. Als 

(zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. Let op: ook waarnemingen die buiten dit 
project om gebeurden zijn opgenomen.Ze zijn gemarkeerd met een é 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Anthophora plumipes Gewone sachembij  6 

Apis mellifera Honingbij  49 

Bombus hortorum Tuinhommel  2 

Bombus hypnorum2 Boomhommel2 3 

Bombus lapidarius Steenhommel  13 

Bombus lucorum Veldhommel  3 

Bombus pascuorum Akkerhommel  18 

Bombus pratorum Weidehommel  8 

Bombus terrestris Aardhommel  7 

Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij  2 

Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij  2 

Nomada goodeniana2 Smalbandwespbij2 2 

Nomada lathburiana Roodharige wespbij  4 

Nomada sheppardana Geeltipje  13 

Nomada signata Signaalwespbij  3 

Nomada zonata2 Variabele wespbij2 1 

Andrena barbilabris2 Witbaardzandbij2 2 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij  2 

Andrena flavipes Grasbij  4 

Andrena fulva Vosje  5 

Andrena haemorrhoa Roodgatje  3 

Andrena minutula Gewone dwergzandbij  1 

Andrena mitis Lichte wilgenzandbij  1 

Andrena scotica Meidoornzandbij  2 

Andrena tibialis Grijze rimpelrug  3 

Andrena vaga Grijze zandbij  19 

Andrena ventralis Roodbuikje  5 

Panurgus calcaratus Kleine roetbij  15 

Colletes cunicularius Grote zijdebij  1 

Colletes hederae2 Klimopbij2 2 

Halictus rubicundus Roodpotige groefbij  1 

Hylaeus communis Gewone maskerbij  2 

Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij  3 

Lasioglossum laticeps Breedkaakgroefbij  1 

Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij  13 

Lasioglossum minutissimumé Ingesnoerde groefbijé 1 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij  9 

Lasioglossum sexstrigatum Gewone franjegroefbij  1 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij  12 

Sphecodes hyalinatus Lichte bloedbij  1 

Sphecodes miniatus Gewone dwergbloedbij  1 

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij  1 

Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij  6 

Anthidium manicatum Grote wolbij  2 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder  2 

Osmia bicornis Rosse metselbij  5 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij  10 

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij  19 

 
Deze locatie werd 4 keer bezocht, namelijk op 26 maart, 6 mei, 11 juni en 5 augustus 2020. Tijdens 
deze bezoeken werden in totaal 42 soorten (213 waarnemingen) waargenomen. Er werden één 
zeldzame soort gevonden en nog eens 12 schaarse soorten. 
Buiten het onderzoek om werden door vrijwilligers en Natuurpunt Studie ook nog eens één zeldzame 
en 2 extra schaarse soorten gezien die we tijdens het onderzoek niet opnieuw vonden. 
 
Het totaal aantal bijensoorten op het Brugs kerkhof is nu 48. 
 
In het soortenlijstje vinden we terug dat vooral bodemnestelende bijen hier voorkomen, slechts 6 van 
de 48 soorten nestelen bovengronds. Dit kan duiden op een tekort van bovengrondse 
nestgelegenheid. De grote beschikbaarheid van geschikte plaatsen voor ondergronds nestelende bijen, 
zoals de open, voedselarme gazons en het vrij hoge bloemaanbod, uit zich in een groot aantal 
groefbijen, waaronder enkele schaarse soorten en zeldzame soorten, zoals Ingesnoerde groefbij, 
Breedkaakgroefbij en Gewone franjegroefbij. Composieten zijn voor veel groefbijen een belangrijke en 
veel voorkomende groep van waardplanten op het kerkhof. Muizenoor, Kleine leeuwentand en 
Gewoon biggenkruid zijn hiervan de belangrijkste drie soorten. 
 
Opvallend is ook de vrij goede vertegenwoordiging van de vroeg vliegende zandbijen en hun 
broedparasieten. Ze zoeken op het kerkhof vooral nestgelegenheid. Het voedselaanbod voor deze 
soorten, die vaak enkel aangewezen zijn op wilgen voor de bevoorrading van hun nestcellen, is op het 
kerkhof zelf vrij beperkt. Een grote treurwilg in het noordoosten van het gebied en een treurvorm van 
Boswilg (Kilmarnock) boden wel enig voedsel voor deze soorten. Een uitbreiding van het bloemaanbod 
in het vroege voorjaar zou dus een goede zaak zijn. Vooral voor de wilgenspecialisten is dit belangrijk! 
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Figuur 9: In het vroege voorjaar zijn de aangeplante tuinplanten bij de graven vaak erg belangrijk. Blauwe 
druifjes worden bijvoorbeeld veelvuldig bezocht door Gehoornde metselbijen. Maar ook Winterheide, Kruipende 

smeerwortel en Vroege wolfsmelk lokten veel bijen. (foto: Maarten Jacobs) 

 

 
Figuur 10: Katjes op een treurvorm van Boswilg ‘Kilmanarock’, één van de weinige voedselbronnen voor 

wilgenspecialisten op de centrale begraafplaats. (foto: Maarten Jacobs) 
. 
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1. Het gazonbeheer extensiveren. Een gazonbeheer waarbij slechts om de 3 tot 4 weken 

gemaaid wordt, levert op de voedselarme gazons in het gebied nog steeds een net uitzicht, 
maar belangrijke voedselplanten zoals Gewoon biggenkruid, Kleine leeuwentand, Muizenoor 
en kleine klavertjes krijgen dan de kans om te bloeien. Voor de kleine klavertjes zoals 
Gestreepte klaver, Onderaardse klaver, Draadklaver heeft Brugge immers een belangrijke 
verantwoordelijkheid om deze soorten van uitsterven te behoeden in België. Als het mogelijk 
is, kan best iedere maaibeurt 10 à 20% niet meegemaaid worden, zodat steeds bloemen 
aanwezig blijven. Door de uitgespaarde stukjes de volgende maaibeurt wel mee te maaien en 
andere delen te sparen, wordt het gazonkarakter behouden. Van belang is dat de gespaarde 
zones verspreid over het gebied liggen, zodat er steeds bloemen binnen vliegbereik van de 
nestplaatsen zijn. 

2. Instellen van hooilandbeheer in de oudere delen/minder intensief gebruikte delen van het 
kerkhof. Bij weinig gebruikte delen, waar bijvoorbeeld enkel oude graven staan, kan er nog 
een stap verder gegaan worden met het maaibeheer. Hier kan bijvoorbeeld teruggeschakeld 
worden naar twee maaibeurten per jaar. Er moet niet gevreesd worden voor een 
brandnetelruigte, omdat de bodem heel erg voedselarm is. Dit kan ook op kleinere schaal 
toegepast worden, bijvoorbeeld op kleine stroken langs de paden. Naast positieve effecten 
voor bijen is deze maatregel ook goed voor onder andere vlinders en sprinkhanen. 

3. Diversifiëren van de beplanting tussen de graven in functie van de aanwezige bijensoorten. Zie 
lijst bij Bijlage 2: Bijenvriendelijke bloemborderplanten5.4  

4. Geleidelijk omvormen van de bestaande groenbuffers ter hoogte van achterzijde van de 
bebouwing in de Zeventorensstraat. Meer ruimte vrijmaken voor bijenvriendelijke bomen en 
struiken (Bijlage 3: Bijenvriendelijke bomen, struiken en lianen). Specifiek voor het gebied zijn 
zeker wilgenspecialisten in het gebied gebaat bij een uitbreiding van hun voedselaanbod. 
Wilgensoorten die goed gedijen in de droge omstandigheden: Boswilg en cultivars. Ook het 
ontwikkelen van een bremstruweel is een optie. Deze soort is geliefd bij veel bijen die op 
vlinderbloemigen vliegen, zoals de Bremzandbij. 

5. Sommige gebouwen en muren in het gebied kunnen goed dienen als nestgelegenheid voor 
metselbijen en sachembijen, vooral wanneer er voldoende gaatjes en scheurtjes aanwezig zijn 
in het voegsel. Bij restauratie van deze muren en gebouwtjes wordt best de relatief zachte 
kalkmortel gebruikt. Hierin kunnen bijen makkelijker nestelen. Deze werken worden best ook 
gefaseerd uitgevoerd, zodat niet alle nestgelegenheid tegelijk verdwijnt. 

6. Bovengrondse nestgelegenheid creëren, idealiter zijn dit grote stukken dood hout, maar een 
bijenhotel kan ook al een meerwaarde zijn. Zonbeschenen dood hout creëren kan door 
wanneer bomen geveld te moeten worden de onderste paar meter te laten staan. Robuuste 
houten zitbanken kunnen ook dienen als nestgelegenheid, net als bewegwijzeringspaaltjes die 
voorzien worden van gaatjes. 

7. Tot slot kan ook de zone met de zerken zelf bloemrijker worden door nabestaanden aan te 
sporen om bloemplanten te plaatsen. Heel wat plantensoorten uit de lijst in Bijlage 2: 
Bijenvriendelijke bloemborderplanten zijn ook voor deze doelstelling geschikt. Net als op het 
kerkhof van Ver-Assebroek kan er een voorbeeldborder worden aangelegd met enkele 
geschikte zerkplanten (met een infobord erbij). 
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 Sint-Pietersplas 
 

 

 
Troeven: 

1. Beschikbaarheid steilwandjes en zuidgerichte taluds voor bodemnestelende bijen. 
2. Bloeiende houtkanten met onder andere Sleedoorn, Meidoorn, Gewone vlier en wilgen. Naast 

een goed bloemaanbod in het voorjaar kunnen ze ook nestgelegenheid voor bovengronds 
nestelende bijen bieden. Vooral vlier en bramen kunnen hier een rol in spelen. 

3. Grote beschikbaarheid van wilgen van verschillende soorten op verschillende standplaatsen, 
zodat de bloei goed gespreid is. 

4. Aanwezigheid hoogstamboomgaard die zowel voedsel levert wanneer de bloesems er zijn, 
maar ook, zeker bij aftakelende bomen, veel nestgelegenheid voor bovengronds nestelende 
bijen kan bieden. 

5. Gefaseerd maaibeheer op sommige delen. 
 
Werkpunten: 

1. Lokaal onaangepast maaibeheer, klepelen zonder afvoer of geen maaibeheer. Dit verstikt de 
vegetatie met een dikke viltige mat afgestorven vegetatie.  

2. Lokaal zeer voedselrijke graslanden met weinig bloeiende planten. 
3. Vrij open gebied, waardoor het onder gelijke omstandigheden sneller te koud is voor bijen om 

te blijven rondvliegen. De hagen in het gebied helpen hier wel wat, maar nog onvoldoende. 
 

 
Figuur 11: Locatie troeven en werkpunten voor de Sint-Pietersplas. Kaart: Agentschap Informatie Vlaanderen: 
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Tabel 3: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de Sint-Pietersplas en het aantal waarnemingen per soort. Als 

(zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij  13 

Bombus campestris Gewone koekoekshommel  1 

Bombus lapidarius Steenhommel  14 

Bombus lucorum Veldhommel  1 

Bombus pascuorum Akkerhommel  18 

Bombus pratorum Weidehommel  3 

Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel  1 

Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij  4 

Nomada flava Gewone wespbij  1 

Andrena barbilabris Witbaardzandbij  1 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij  1 

Andrena flavipes Grasbij  6 

Andrena haemorrhoa Roodgatje  1 

Colletes daviesanus Wormkruidbij  3 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij  2 

Hylaeus communis Gewone maskerbij  6 

Lasioglossum laticeps Breedkaakgroefbij  2 

Lasioglossum minutissimum Ingesnoerde groefbij  1 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij  1 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij  8 

Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij  1 

Lasioglossum semilucens Halfglanzende groefbij  2 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij  2 

Sphecodes crassus Brede dwergbloedbij  2 

Sphecodes longulus Kleine spitstandbloedbij  1 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder  1 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij  1 

Osmia spinulosa Gedoornde slakkenhuisbij  1 

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij  1 

 
Deze locatie werd 4 keer bezocht, namelijk op 27 maart, 7 mei, 12 juni, 30 juli 2020. Tijdens deze 
bezoeken werden in totaal 29 soorten (100 waarnemingen) waargenomen. Er werden drie zeldzame 
en 8 schaarse soorten gevonden. Twee van de zeldzame soorten zijn groefbijen van het genus 
Lasioglossum: Ingesnoerde en Halfglanzende groefbij. Het zijn soorten die hun nest ondergronds 
maken. Ingesnoerde groefbij verzamelt in Vlaanderen vooral stuifmeel van composieten zoals 
Paardenbloem, Duizendblad en leeuwentand. Van de ecologie van Halfglanzende groefbij is weinig 
gekend,behalve dat ze vermoedelijk polylectisch is en vaak aan te treffen is op wat stenige plekken 
zoals hier op het BMX terreintje. De eveneens zeldzame broedparasiet van de Ingesnoerde groefbij 
konden we ook vinden op het BMX terrein. 
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Tijdens het eerste terreinbezoek in maart vonden we weinig soorten terug, wellicht omdat het toen 
net iets te fris was, in combinatie met de relatieve openheid van het landschap. Hierdoor waren enkel 
de wat forsere soorten zoals hommels en Gehoornde metselbijen actief. Een extra terreinbezoek begin 
april kan zeker nog wat extra soorten opleveren, met name van de zandbijen en hun broedparasitaire 
soorten zoals wespbijen. Door de combinatie van de aanwezigheid van droge stukjes met open bodem, 
vooral aan de westzijde van de plas, en de aanwezigheid van veel vroeg bloeiende planten zoals wilgen 
en meidoorn, is hier zeker veel plaats voor deze soorten. 
 

 
Figuur 12: Een afwisseling van bloemrijke ruige vegetatie en kale plekjes en taluds op een beschutte plek zorgt 

voor een diverse bijenfauna. (Foto: Ward Tamsyn) 

 
 
 

 
Figuur 13: Verschillende soorten van ruderale terreinen vinden hier een groeiplaats. Zo zien we Kruldistel 

(rechts), teunisbloem (uitgebloeid, links) en kool-soorten (geel, op de achtergrond). De grote ruigtekruiden bieden 
zowel voedsel als een nestplaats in de dode stengels. (Foto: Ward Tamsyn) 
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1. Doorgedreven verschralingsbeheer van de vochtigere voedselrijke graslanden die 

gedomineerd worden door grassen. Dit houdt in: jaarlijks minimaal twee maaibeurten met 
afvoer van het maaisel, waarvan de eerste maaibeurt het belangrijkste is: deze vindt best 
plaats wanneer de grassen juist in bloei komen. Afhankelijk van het weer kan dit al vanaf eind 
april tot half mei zijn. Na deze vroege maaibeurt nemen maken kruiden vaak gebruik van de 
plaats die vrijgekomen is en bloeien nog opnieuw voor de tweede maaibeurt. Door steeds 
enkele stroken uit te sparen wordt vermeden dat alle voedselplanten in één keer worden 
weggemaaid. De laatste maaibeurt is vooral belangrijk om het grasland kort de winter in te 
laten gaan. Dit is noodzakelijk zodat rozetplanten en kiemende kruiden voldoende licht krijgen. 
Wanneer het gras te lang de winter in gaat, gaat het liggen en wordt er een verstikkende viltige 
strooisellaag gevormd.  

2. Maaibeheer van de drogere, opgespoten delen aan de westrand van de plas (uitgezonderd 
het BMX-crossterreintje). Deze terreinen hebben een heel ander karakter dan de andere 
graslanden in het gebied. Één maaibeurt met afvoer is hier al voldoende. Die kan best 
plaatsvinden rond eind september, zodat het grasland kort de winter ingaat. Gezien de heel 
beperkte productie van de graslanden kan ook elk jaar een derde uitgespaard worden. 
Hierdoor zal de vegetatie bloemrijker worden en zal de vegetatie ook opener worden 
waardoor meer nestgelegenheid ontstaat voor bodemnestelende bijen. 

3. Maaibeheer van het BMX-terreintje: Deze zone is ook vrij voedselarm en wordt vooral 
gekenmerkt door een bloemrijke, ruderale vegetatie. Het centrale deel enkele keren per jaar 
maaien met afvoer is voldoende om het bruikbaar te houden, de minder gebruikte delen 
hoeven niet elk jaar gemaaid te worden. Jaarlijks een vierde maaien zorgt ervoor dat er 
voldoende bovengrondse nestgelegenheid aanwezig blijft. 

4. Wanneer de wilgen worden teruggezet of geknot, gebeurt dit best gefaseerd, dus hier en daar 
een groepje van enkele wilgen in plaats van een hele zone in één keer. Zo blijven er steeds 
voldoende bloeiende wilgen over. Dit wordt ook best gespreid over de standplaatsen, zo 
bloeien sommige wilgen vroeger (bijvoorbeeld Boswilg) dan andere. Of zelfs binnen soorten is 
er variatie, afhankelijk van hoe droog of nat ze staan.  

5. Behouden en uitbreiden van aanbod zonbeschenen dood hout in de houtkanten en 
boomgaarden. Wanneer (fruit)bomen niet in de buurt van een wandelpad staan kunnen ze 
verder aftakelen. Wanneer de bomen op een publiek toegankelijke plaats staan en mogelijk 
een risico vormen, kunnen ze worden getopt. Ook houten speelelementen of zitbanken 
kunnen een meerwaarde zijn. Daarnaast bieden onder andere dode vliertakken in de 
houtkanten veel nestgelegenheid, deze moeten zoveel mogelijk behouden worden. 

6. De oeverzones van de plas zijn op veel plaatsen erg smal. Het afschuinen van de oevers zou 
zowel voor rietvogels als voor bijen die foerageren of nestelen in natte ruigtes en rietvelden 
een goede zaak zijn. Dit gebeurt best op de meest beschutte plaatsen in verband met golfslag 
en een gunstig microklimaat voor bijen. 

 
 
  



Wilde bijenplan Brugge  45 
 
 
 

 Blauwe toren 
 

 

 
Troeven: 

1. Aanwezigheid van bloemrijke vochtige hooilanden met veel Moerasrolklaver, Kale jonker, 
Gewone engelwortel, Grote kattenstaart etc. 

2. Zéér zanderige, kalkrijke, opgespoten terreinen, die een bijzonder biotoop bieden voor 
gespecialiseerde, zeldzame soorten. 

3. Bloemrijke gazons op het kerkhof, met veel éénjarigen en laagblijvende kruiden. 
4. Bloemrijke ruderale ruigtes op het opslagterrein van de groendienst. 
5. Aanwezigheid van konijnen zorgt voor veel nestgelegenheid. Zo graven ze steeds nieuwe 

stukjes met open zand en steilwandjes.  
6. Veel nestgelegenheid in de zonnige taluds op het kerkhof met korte, open gazons. 
7. Beschutte omgeving in het anders zeer open polderlandschap zorgt voor een warm 

microklimaat. 
Werkpunten: 

1. Veel invasieve exoten in de houtkanten en onder de bomen, waaronder soorten die zich in de 
zeer waardevolle open opgespoten terreinen vestigen. De belangrijkste invasieve exoten die 
er te vinden zijn, zijn Rimpelroos en Lijsterbesspirea. Ook onder de bomen bij het crematorium 
is de aanplant exotisch van aard en beperkt nuttig voor bijen. 

2. Beperkte soortenrijkdom van waardplanten op het opgespoten terrein, het wordt wellicht 
slecht gekoloniseerd door de grote afstand naar gelijkaardig biotoop (kustduinen) in 
combinatie met de hoge begrazingsdruk door konijnen. 

3. Intensief gazonbeheer op het kerkhof, hierdoor kunnen veel kruiden niet goed tot bloei 
komen. 

 
Figuur 14: Locatie troeven en werkpunten voor de Blauwe Toren. Kaart: Agentschap Informatie Vlaanderen 
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Tabel 4: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de Blauwe Toren en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) 

zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Anthophora plumipes Gewone sachembij  2 

Apis mellifera Honingbij  12 

Bombus campestris Gewone koekoekshommel  2 

Bombus hortorum Tuinhommel  1 

Bombus hypnorum Boomhommel  4 

Bombus lapidarius Steenhommel  11 

Bombus lucorum Veldhommel  1 

Bombus pascuorum Akkerhommel  37 

Bombus pratorum Weidehommel  4 

Bombus terrestris Aardhommel  4 

Epeolus variegatus Gewone viltbij  1 

Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij  5 

Nomada fabriciana Roodzwarte dubbeltand  2 

Nomada ferruginata Geelschouderwespbij  1 

Nomada flava Gewone wespbij  2 

Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij  5 

Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij  1 

Nomada sheppardana Geeltipje  5 

Nomada signata Signaalwespbij  1 

Nomada zonata Variabele wespbij  4 

Andrena barbilabris Witbaardzandbij  1 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij  1 

Andrena flavipes Grasbij  7 

Andrena florea Heggenrankbij  6 

Andrena fulva Vosje  1 

Andrena gravida Weidebij  1 

Andrena haemorrhoa Roodgatje  5 

Andrena minutula Gewone dwergzandbij  1 

Andrena nitida Viltvlekzandbij  1 

Andrena praecox Vroege zandbij  1 

Andrena strohmella Gekielde dwergzandbij  1 

Andrena vaga Grijze zandbij  1 

Andrena ventralis Roodbuikje  4 

Colletes cunicularius Grote zijdebij  3 

Colletes fodiens Duinzijdebij  2 

Halictus scabiosae Breedbandgroefbij  2 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij  4 

Hylaeus communis Gewone maskerbij  3 

Hylaeus dilatatus Brilmaskerbij  1 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Hylaeus signatus Resedamaskerbij  2 

Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij  1 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij  1 

Lasioglossum nitidulum Glimmende smaragdgroefbij  2 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij  3 

Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij  4 

Lasioglossum semilucens Halfglanzende groefbij  1 

Sphecodes albilabris Grote bloedbij  1 

Sphecodes crassus Brede dwergbloedbij  4 

Sphecodes geoffrellus Glanzende dwergbloedbij  1 

Sphecodes longulus Kleine spitstandbloedbij  2 

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij  3 

Sphecodes puncticeps Grote spitstandbloedbij  1 

Heriades truncorum Tronkenbij  1 

Osmia caerulescens Blauwe metselbij  3 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij  1 

Osmia spinulosa Gedoornde slakkenhuisbij  6 

 
Deze locatie werd 4 keer bezocht, namelijk op 25 maart, 7 mei, 16 juni en 30 juli 2020. Tijdens dit 
bezoek werden in totaal 57 soorten (188 waarnemingen) waargenomen. Er werden één zeer 
zeldzame, 3 zeldzame en 21 schaarse soorten waargenomen. Dit is wellicht één van de meest 
bijzondere gebieden voor bijen in Brugge. De diversiteit van de biotopen in het gebied draagt hier 
sterk toe bij, zowel natte als droge graslanden, bossen als zeer zanderige en ruderale biotopen komen 
in het gebied voor. Dit alles bij een warm microklimaat door de goede beschutting zorgt er voor dat 
een grote diversiteit aan bijen zich hier thuis voelt. 
 
De Gekielde dwergzandbij is een soort die slechts zeer zelden wordt waargenomen. Een deel hiervan 
is ongetwijfeld te wijten aan de moeilijke herkenbaarheid van de soort. Ook over de ecologie is niet 
heel veel bekend. De soort nestelt ondergronds en is niet kieskeurig wat bloembezoek betreft. 
 
Een groot deel van de schaarse en zeldzame soorten is gevonden op de zandige opgespoten terreinen 
in het gebied. Soorten als Duinzijdebij, Grote zijdebij, Witbaardzandbij, Grote bloedbij en 
Bleekvlekwespbij maken hun nest op deze open, zanderige plekken, of parasiteren op soorten die 
daar nestelen. We vonden ze vaak op plekken waar veel activiteit was van Konijnen, die houden de 
bodem open en zorgen voor kleine steilwandjes bij de ingangen van hun holen.  
 
Wanneer we de lijst met waargenomen wespbijen bekijken, kunnen we vaststellen dat we enkele 
waardsoorten van deze broedparasieten niet waargenomen hebben. Bijna zeker zijn deze soorten ook 
aanwezig in het gebied. Het gaat hier om Tweekleurige zandbij of Goudpootzandbij (waardsoorten van 
Roodzwarte dubbeltand), Grijze rimpelrug of Zwartbronzen zandbij (waardsoorten van 
Roodsprietwespbij), en Vosje (waardsoort Signaalwespbij). Dat zou het aantal soorten op minimaal 60 
brengen. 
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Figuur 15: Prunus-soorten en vroeg bloeiende cultuurplanten op het kerkhof bieden zeer vroeg vliegende soorten 

een extra nectarbron en pollenbron (voor polylectische soorten). (foto: Maarten Jacobs) 

 

 
Figuur 16: Gewone sachembij is een vroeg vliegende soort die niet kieskeurig is qua bloembezoek. De soort 

nestelt in steilwandjes of oude muren met zachte mortel. (foto: Maarten Jacobs) 
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Figuur 17: Roodbuikjes zoeken, net als andere bijensoorten, op koude dagen beschutte plaatsen op in de zon om 

op te warmen. (foto: Maarten Jacobs) 

 
Figuur 18: De omgeving van het crematorium zelf is niet interessant voor wilde bijen. Gazons zijn kortgemaaid en 

de onderetage van het bos bestaat volledig uit exotische planten. (foto: Ward Tamsyn) 
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Figuur 19: Het noordelijke opgespoten terrein lijkt een dorre, levensloze vlakte op het eerste zicht, maar herbergt 

een zeer bijzondere bijenfauna. (foto: Ward Tamsyn) 

 
 

 
Figuur 20: De vochtige graslanden langs de centrale wegen zijn zéér rijk aan paddenstoelen. (foto: Dieter Slos) 

 

 

 
1. Aangepast gazonbeheer op het kerkhof. Een gazonbeheer waarbij slechts om de 3 tot 4 weken 

gemaaid wordt, levert op de voedselarme gazons in het gebied nog steeds een net uitzicht, 
maar belangrijke voedselplanten zoals Gewoon biggenkruid, Kleine leeuwentand, Muizenoor 
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en éénjarigen zoals Reigersbek krijgen dan de kans om te bloeien. Als het mogelijk is kan best 
iedere maaibeurt 10 à 20% niet meegemaaid worden, zodat steeds bloemen aanwezig blijven. 
Door de uitgespaarde stukjes de volgende maaibeurt wel mee te maaien en andere delen te 
sparen wordt het gazonkarakter behouden. Van belang is dat de gespaarde zones verspreid 
over het gebied liggen, zodat er steeds bloemen binnen vliegbereik van de nestplaatsen zijn. 
De vochtige gazons onder de populieren langs de toegangsdreef en verderop richting de 
hooilanden en depot van de groendienst dienen wél in regulier gazonbeheer te blijven. Dit is 
immers een hotspot voor paddenstoelen. Afvoer van maaisel en bladval is hier essentieel voor 
de zeldzame myccorhizapaddenstoelen die er samenleven met de populieren. Wanneer de 
populieren onveilig worden kunnen ze best gefaseerd vervangen worden zodat de zwammen 
in de bodem behouden blijven. Ook moet er op gelet worden dat er absoluut geen 
bodemverdichting optreed. 

2. Verdergezet hooibeheer in de bloemrijke vochtige hooilanden. Waarbij er bepaalde delen die 
verruigd zijn reeds vroeger mogen gemaaid worden. Bij elke maaibeurt, behalve de laatste van 
het jaar, moet er voor bijen minstens 20% bloemrijke zones blijven overstaan, verspreid over 
de percelen. Voor andere fauna is het ook nuttig om hier en daar een zone de hele winter te 
laten overstaan. 

3. In het noordelijk opgespoten terrein is slechts ad hoc maaibeheer nodig: houtige opslag moet 
worden gemaaid. Zolang de konijnenpopulatie op peil blijft, is hier amper beheer nodig. 

4. Exotenbeheer in de bosranden: Verwijderen Rimpelroos, Lijsterbesspirea. Vervang deze door 
bloeiende inheemse struiken, hier specifiek voor kalkrijke droge bodems: Liguster, Egelantier, 
Boswilg, Vlier. Gecombineerd hiermee kan een meer golvende bosrand gemaakt worden. 

5. Uitbreiden aanbod bovengrondse nestgelegenheid: zonbeschenen dood hout, bramen en 
stengels van grote ruigtekruiden zoals toortsen. Door in de droge ruigtes enkele stukken 3 jaar 
achtereen te laten staan. Dit kan door jaarlijks één derde van het te maaien terrein te maaien 
en af te voeren en de gemaaide delen af te wisselen. Zo zijn er steeds delen aanwezig met 
dode staande stengels. Er kan bij de inrichting van het gebied als natuurbegraafplaats gebruik 
gemaakt worden van houten zitelementen waarin reeds gaatjes voorgeboord zijn. 

6. Vervangen van de exotische beplanting in de buurt van het crematorium door voor bijen 
interessantere beplanting. Zie Bijlage 3: Bijenvriendelijke bomen, struiken en lianen  

7. Tot slot kan ook de zone met de zerken zelf bloemrijker worden door nabestaanden aan te 
sporen om bloemplanten te plaatsen. Heel wat plantensoorten uit de lijst in Bijlage 2: 
Bijenvriendelijke bloemborderplanten zijn ook voor deze doelstelling geschikt. Net als op het 
kerkhof van Ver-Assebroek kan er een voorbeeldborder worden aangelegd met enkele 
geschikte zerkplanten. 
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 Vesten 
 

 

 
Troeven: 

1. Zonnige taluds aan de molens met korte vegetatie, dit zorgt voor veel nestgelegenheid voor 
ondergronds nestelende bijen. 

2. Zonnige, kortgegraasde of gemaaide gazons verspreid over de vesten zorgen voor veel 
nestgelegenheid. Zeker wanneer ze richting zuid of oost gericht zijn. Hier zijn nu reeds redelijke 
aantallen bodemnestelende bijen aanwezig. 

3. Veel zones aanwezig met bloembollen. Die zones zorgen op verschillende manieren voor een 
verbeterd voedselaanbod: ten eerste door de bolgewassen zelf en als tweede doordat ze later 
gemaaid worden dan de andere gazons. Hier kunnen algemene, maar zeer belangrijke 
bijenplanten zoals Paardenbloem en Gewone ereprijs tot bloei komen.  

4. Hier en daar aanplanten met voor bijen nuttige vaste planten, zoals grote look-soorten.  
5. Aangeplante bloemrijke oevervegetaties met Grote kattenstaart, Grote wederik, Watermunt, 

Moerasrolklaver. 
6. Uitsparen van ‘monolieten’ bij het kappen van zieke bomen, waarbij een groot deel van de 

stam kan blijven staan en ter plaatse verder aftakelen. Deze bieden veel nestgelegenheid aan 
bovengronds nestelende bijen. 
 

Werkpunten: 
1. Het grootste deel van de vesten kent een zéér intensief maaibeheer, waardoor de rozetplanten 

in de gazons niet of nauwelijks tot bloei kunnen komen. Zo is er een tekort aan bloeiende 
planten voor bijen. 

2. De houtige aanplant is hoofdzakelijk uitheems en beperkt interessant voor wilde bijen. 
Sneeuwbes is bijvoorbeeld enkel interessant voor enkele weinig kieskeurige soorten bijen. 
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Figuur 21: Locatie troeven en werkpunten voor de Vesten. Kaart: Agentschap Informatie Vlaanderen 

 

 

 
Tabel 5: Lijst van bijensoorten aangetroffen op de vesten en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) 

zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Anthophora plumipes Gewone sachembij  10 

Apis mellifera Honingbij  42 

Bombus campestris Gewone koekoekshommel  1 

Bombus hypnorum Boomhommel  1 

Bombus lapidarius Steenhommel  22 

Bombus lucorum Veldhommel  3 

Bombus pascuorum Akkerhommel  40 

Bombus pratorum Weidehommel  5 

Bombus terrestris agg. Aardhommel-groep 20 

Nomada flava Gewone wespbij  1 

Nomada fucata Kortsprietwespbij  1 

Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij  3 

Nomada goodeniana Smalbandwespbij  2 

Nomada lathburiana Roodharige wespbij  4 

Nomada panzeri Sierlijke wespbij  1 

Nomada ruficornis Gewone dubbeltand  1 

Nomada sheppardana Geeltipje  4 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena bicolor Tweekleurige zandbij  1 

Andrena cineraria Asbij  6 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij  2 

Andrena flavipes Grasbij  14 

Andrena fulva Vosje  24 

Andrena haemorrhoa Roodgatje  4 

Andrena minutula Gewone dwergzandbij  1 

Andrena mitis Lichte wilgenzandbij  1 

Andrena scotica Meidoornzandbij  4 

Andrena subopaca Witkopdwergzandbij  1 

Andrena tibialis Grijze rimpelrug  1 

Andrena vaga Grijze zandbij  2 

Andrena ventralis Roodbuikje  1 

Colletes cunicularius Grote zijdebij  2 

Colletes daviesanus Wormkruidbij  12 

Colletes hederae Klimopbij  1 

Hylaeus communis Gewone maskerbij  5 

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij  11 

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij  5 

Lasioglossum minutissimum Ingesnoerde groefbij  2 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij  8 

Lasioglossum nitidulum Glimmende smaragdgroefbij  1 

Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij  1 

Lasioglossum semilucens Halfglanzende groefbij  2 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij  1 

Sphecodes crassus Brede dwergbloedbij  2 

Sphecodes ephippius Bosbloedbij  1 

Sphecodes gibbus Pantserbloedbij  1 

Sphecodes longulus Kleine spitstandbloedbij  2 

Sphecodes miniatus Gewone dwergbloedbij  2 

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij  2 

Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij  2 

Sphecodes puncticeps Grote spitstandbloedbij  1 

Anthidium manicatum Grote wolbij  3 

Heriades truncorum Tronkenbij  5 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder  2 

Megachile willughbiella Grote bladsnijder  4 

Osmia bicornis Rosse metselbij  3 

Osmia caerulescens Blauwe metselbij  1 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij  27 

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij  30 

Melitta nigricans Kattenstaartdikpoot  13 
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Het gebied werd 4 maal bezocht, namelijk op 27 maart, 6 mei, 11 juni en 30 juli 2020. Arnout 
Zwaenepoel noteerde nog bijkomende waarnemingen in het kader van de opmaak van het beheerplan 
voor de Brugse Vesten. Er werden tijdens de bezoeken 3 zeldzame en 18 schaarse soorten gezien.  
 
In het vroege voorjaar werden veel soorten gevonden die ondergronds nestelen in de kortgemaaide 
gazons, voornamelijk op zonnige zuid tot oostgerichte taluds. Opvallend is dat er ook redelijk veel 
wilgenspecialisten (Lichte wilgenzandbij, Grijze rimpelrug, Grijze zandbij, Roodbuikje) te vinden zijn 
terwijl het aanbod aan wilgen op de vesten zelf eerder beperkt te noemen is. Ook de vele 
stinzenplanten en bloembollen in het gebied bieden in het vroege voorjaar veel voedsel aan 
voornamelijk soorten met een weinig strikte voorkeur voor voedselbronnen zoals hommels en Rosse 
en Gehoornde metselbij.  
 
Bij de volgende rondes werd extra aandacht besteed aan de omgeving van de Koeleweimolen, waar 
de houtige vegetatie onlangs verwijderd werd. Het resultaat is een zeer bloemrijke vegetatie met veel 
open bodem. Hier vonden we ook de twee zeldzame groefbijen, de Halfglanzende en Ingesnoerde 
groefbij terug, samen met de broedparasiet Kleine spitstandbloedbij. Op andere plaatsen op de vesten 
was de activiteit toen een stuk minder door het ontbreken van bloeiende struiken of bloeiende planten 
in de frequent gemaaide gazons. 
 
In de zomer was er veel activiteit op de met oevervegetatie aangeplante oeverzones. Op de uitbundig 
bloeiende vegetatie werd onder andere Kattenstaartdikpoot gevonden, een soort die enkel het groene 
stuifmeel van Grote kattenstaart verzamelt.  
 
 
 

 

 
Figuur 22: Een gedeeltelijk gedemonteerde boom, ook wel monoliet genoemd, op de Vesten. Door de gangen die 

dood-houtkevers maken, wordt de boom na enkele jaren geschikt voor wilde bijen die bovengronds nestelen. 
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Daarnaast herbergen dergelijke zonbeschenen, dikke stukken dood hout een erg hoge biodiversiteit. (foto: 
Maarten Jacobs) 

 

 
Figuur 23: De vele zonbeschenen hellingen met wat open bodem tussen de vegetatie langs de vesten bieden 

uitermate goede nestgelegenheid voor bodemnestelende bijen. (foto: Maarten Jacobs) 

 

 
Figuur 24: Dit is één van de zones die in aanmerking komt voor het instellen van een hooilandbeheer. De helling 
is hier te steil voor recreatie én de aanwezige vegetatie bevat nu reeds verschillende interessante kruiden voor 
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bijen, zoals Knoopkruid en kaasjeskruid. Hier kan op korte termijn bloemrijk grasland gerealiseerd worden. (foto: 
Ward Tamsyn) 

 
Figuur 25: De aangeplante oevervegetaties bieden in de zomer een mooi kleurenpalet & bieden extra voedsel 

voor zomerbijen. De vestiging van de invasieve exoot Late guldenroede (geel in de foto) vergt wel enige 
opvolging. Haarden waar de soort groeit kunnen best terug in gazonbeheer genomen worden tot ze terug 

verdwenen is. (foto: Ward Tamsyn) 
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1. Aanpassen houtachtige beplanting. Van verschillende algemene soorten zijn reeds kleine 

nestaggregaties te vinden in de korte gazons in het gebied en verdere uitbreiding hiervan 
wordt niet in de weg gestaan door een tekort aan nestgelegenheid. Vooral in het vroege 
voorjaar (maart-april-eerste helft mei) is er wel een tekort aan voedselbronnen. Verschillende 
voorjaarsbijen zijn sterk afhankelijk van Wilgen en Rosaceae zoals Sleedoorn, Meidoorn en 
(wilde) rozen. Het vervangen van de veelal exotische houtige beplanting door inheemse 
soorten zal deze soorten zeker ten goede komen. Het is van belang bij het aanplanten van 
wilgen te kiezen voor verschillende soorten, zodat de bloeitijd lang genoeg is. Wilgen bloeien 
immers erg vroeg en hun katjes kunnen snel verregend zijn of tijdens een koude periode 
bloeien, zodat bijen er niet veel op kunnen vinden. Het is ook van belang dat het voldoende 
mannetjeswilgen zijn, deze dragen het stuifmeel dat de bijen nodig hebben om hun 
nakomelingen van proviand te voorzien. 

2. Extensiveren gazonbeheer. Maaien met afvoer om de 3 à 4 weken. Steeds met behoud van 
10 à 20% bloemrijke zones. Door deze zones telkens af te wisselen word het gazonkarakter 
behouden. Aanvullend moet er worden nagedacht om sommige zones in een hooilandbeheer 
te nemen. Enkele zones zijn nu reeds, ondanks het intensieve gazonbeheer, zeer kruidenrijk 
en kunnen bij een extensiever beheer binnen enkele jaren evolueren naar zeer bloemrijke, 
waardevolle graslanden. De meest waardevolle zones zijn dikwijls zones die op heden weinig 
recreatief gebruikt worden, sommige zones zijn zelfs totaal ongeschikt voor recreatie, door het 
te steile reliëf. 

3. Creeëren en behouden van dood staand hout zoals in Figuur 22. Dit kan door stervende bomen 
te toppen of ze (ter plaatse) te verwerken tot houten zit of speelelement. Wanneer in de 
stammen dood-houtkevers gangen maken, kunnen ze gebruikt worden door bovengronds 
nestelende bijen. 

4. Behouden van zonnige muurtjes met zachte mortel. Deze bieden zowel nestgelegenheid, voor 
bijvoorbeeld metselbijen, maar kunnen wanneer er planten op groeien ook prima 
voedselbronnen bieden. Bij renovatie moet dan ook steeds gekozen worden voor zachte 
(kalk)mortel en kan best gefaseerd gewerkt worden. 

5. In hooilandbeheer nemen van de taluds van de Koeleweimolen. Twee maal per jaar maaien 
en afvoeren zal wellicht snel een bloemrijke situatie opleveren. Eventueel kan extra maaisel of 
zaad van andere bloemrijke terreinen uit de buurt worden aangevoerd. Hierdoor wordt de 
bodem ook toegankelijk gehouden voor de vele bodemnestelende bijen op deze plaats. 
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 Duinen Zeebrugge-strand 
 

 

 
Troeven: 

1. Ontwikkeling mosduinen met reeds enkele interessante duinsoorten 
2. Ontwikkeling jonge duinen, van vloedmerkvegetatie via embryonale duinen naar blonde 

duinen, potentiëel om groenste strand van het land te worden. 
3. Nabijheid van groter duincomplex ‘de Fonteintjes’, waar verschillende duinspecialisten 

aanwezig zijn. 
 

 

Figuur 26: Locatie troeven en werkpunten voor de duinen van Zeebrugge-Strand. Kaart: Agentschap Informatie 
Vlaanderen 

 
Werkpunten 

1. Er zijn enkele invasieve exoten in het bosje in het duin dichtst tegen de zeedijk aan. 
Voornamelijk Valse wingerd breidt zich sterk uit in bosje. 

2. In sommige delen van de duinen vestigt zich veel Duindoorn, hierdoor dreigen op termijn de 
zeer waardevolle stukjes mosduin te verwijderen. 

3. Grote verstoring door recreanten: op zich geen heel groot probleem wanneer er voldoende 
ruimte is voor de bijen om eventueel uit te wijken als een nestplaats verloren gaat. Maar in 
kleine stukjes als deze kan het nefast zijn. 
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Tabel 6: Lijst van bijensoorten aangetroffen op het strand van Zeebrugge en het aantal waarnemingen per soort. 

Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Bombus lapidarius Steenhommel  3 

Bombus terrestris agg. Aardhommel-groep 3 

Bombus vestalis Grote koekoekshommel  1 

Coelioxys mandibularis Duinkegelbij  1 

Osmia spinulosa Gedoornde slakkenhuisbij  3 

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij  4 

 
Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 13  augustus 2020. Tijdens dit bezoek werden in totaal 
6 soorten (15 waarnemingen) waargenomen. Er werden één zeldzaamheid en 2 schaarse soorten 
teruggevonden. 
 
Tijdens het bezoek aan de duinen op het strand van Zeebrugge vonden we 2 duinsoorten, Duinkegelbij 
en Gedoornde slakkenhuisbij. Duinkegelbij is de broedparasiet van Zilveren fluitje, eveneens een 
typische duinsoort, die we echter niet vonden tijdens het onderzoek.  
 
We vonden vooral bijen op composieten, met name op Bezemkruiskruid, Gewoon biggenkruid en 
(Zee)Akkermelkdistel. Dit zijn typische soorten voor (jonge) duinen. Bezemkruiskruid is een exotische 
soort die oorspronkelijk uit Zuid-Afrika komt, maar al geruime tijd in België voorkomt. De soort is niet 
heel concurrentiekrachtig en is ook reeds sterk verspreid zodat bestrijding niet meer aan te orde is.  
 

 
Figuur 27: Valse wingerd woekert sterk en is een opkomende invasieve exoot. Ze afzetten bij de wortel is een 

eerste optie om ze in toom te houden. (foto: Ward Tamsyn) 
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Figuur 28: Op het strand, ter hoogte van de surfclub vormen zich sinds enige jaren embryonale duinen die steeds 

verder uitgroeien, momenteel zijn ze nog van weinig belang voor wilde bijen, maar op termijn zullen ze verder 
ontwikkelen en belangirjker worden. (foto: Ward Tamsyn) 

 
Figuur 29: In het grote duin aan de basis van de Westdam begint zich een mosduinvegetatie te ontwikkelen. 

Enkele duinsoorten zoals Duinkegelbij en wellicht ook Zilveren fluitje hebben deze plek al gekoloniseerd. (foto: 
Ward Tamsyn) 
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Figuur 30: In de jonge duinen langs de Saint-George’s daywandeling is nog geen mosduinontwikkeling op gang 
gekomen, Zeemelkdistel is er wel talrijk en biedt voedsel aan oa. Pluimvoetbijen en aan de vele langstrekkende 

insecten die de kustlijn volgen, zoals deze Dagpauwoog. (foto: Ward Tamsyn) 

 
 

 

 
1. Maaien van oprukkende Duindoorn en andere houtige opslag om de ontwikkelende 

mosduinen te beschermen. 
2. De duinen de ruimte geven om uit te breiden. Dat wil zeggen: machinale strandreiniging zoveel 

mogelijk achterwege laten zodat een vloedmerkvegetatie zich kan ontwikkelen, die vervolgens 
kan overgaan naar embryonale duinen, jonge helmgrasduinen en op lange termijn naar 
mosduin en droge duingraslanden. Er is voldoende ruimte op het strand om recreatie en 
natuurwaarden te verzoenen. Meer nog, natuur kan de belevingswaarde van het strand sterk 
verhogen! Dit zal op termijn ook ervoor zorgen dat de mate van verstoring van de 
duinfragmenten meer ‘verdund’ wordt zodat de schade minder groot wordt. 
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 Fonteintjes 

 

Troeven 
1. Verschillende vroeg bloeiende struiken zoals wilgen, Sleedoorn en meidoorn. 
2. Vochtige duingraslanden met uitbundige bloei. 
3. Mosduinen bieden nestplaats en biotoop aan enkele zeldzame duinspecialisten, maar ook aan 

wat algemenere bijensoorten die ondergronds nestelen. 
4. Beschutte hoekjes waar bijen dus kunnen foerageren wanneer het anders net te koud is. Dit is 

zeer belangrijk aan de kust, gezien de hoge windsnelheden die er vaak heersen. 
5. Aanwezigheid van veel bovengrondse nestgelegenheid: bramen, rietstengels en dode 

vliertakken. 
 
KAART 
 
 
Werkpunten 

1. Droge duingraslanden zijn vrijwel afwezig door verstruweling. 
2. Sterke vestiging van invasieve exoten in de zeereepduinen: voornamelijk Rimpelroos. 
3.  
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Tabel 7: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de Fonteintjes en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) 
zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij  3 

Bombus hortorum Tuinhommel  1 

Bombus hypnorum Boomhommel  3 

Bombus lapidarius Steenhommel  6 

Bombus lucorum Veldhommel  2 

Bombus pascuorum Akkerhommel  13 

Bombus pratorum Weidehommel  5 

Bombus terrestris agg. Aardhommel-groep 18 

Bombus vestalis Grote koekoekshommel  1 

Nomada fabriciana Roodzwarte dubbeltand  1 

Nomada flava Gewone wespbij  2 

Nomada stigma Borstelwespbij  1 

Andrena bicolor Tweekleurige zandbij  1 

Andrena chrysosceles Goudpootzandbij  1 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij  1 

Andrena flavipes Grasbij  1 

Andrena florea Heggenrankbij  2 

Andrena haemorrhoa Roodgatje  1 

Andrena minutula Gewone dwergzandbij  1 

Andrena nitida Viltvlekzandbij  1 

Andrena praecox Vroege zandbij  1 

Andrena tibialis Grijze rimpelrug  1 

Andrena trimmerana Doornkaakzandbij  1 

Andrena ventralis Roodbuikje  1 

Colletes cunicularius Grote zijdebij  6 

Colletes fodiens Duinzijdebij  1 

Halictus rubicundus Roodpotige groefbij  2 

Hylaeus communis Gewone maskerbij  3 

Hylaeus confusus Poldermaskerbij  1 

Hylaeus dilatatus Brilmaskerbij  1 

Hylaeus pectoralis Rietmaskerbij  1 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij  1 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij  1 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij  1 

Sphecodes albilabris Grote bloedbij  2 

Coelioxys mandibularis Duinkegelbij  8 

Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij  1 

Megachile ericetorum Lathyrusbij  2 

Megachile leachella Zilveren fluitje  11 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij  1 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Osmia spinulosa Gedoornde slakkenhuisbij  12 

Stelis odontopyga Slakkenhuistubebij  1 

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij  1 

 
Deze locatie werd 3 maal bezocht, namelijk op 25 maart, 8 mei en 27 juni 2020. Tijdens deze bezoeken 
werden in totaal 43 soorten (126 waarnemingen) waargenomen. Er werden 2 zeer zeldzame, 4 
zeldzame en 10 vrij zeldzame soorten gevonden teruggevonden. Een hoog aantal! 
 
 
Opvallend in het gebied is het grote aantal waargenomen zandbijen die in het vroege voorjaar vliegen. 
In andere duingebieden langs de kust, die in het kader van het SAPOLL Interreg project werden 
onderzocht, werden relatief weinig van deze soorten gevonden (Proesmans 2019a,b; Proesmans 2020; 
Proesmans et al. 2020a).  
Zie: https://www.natuurpunt.be/publicaties?search_api_views_fulltext=sapoll).  
De zeldzaamste van dit lijstje zandbijen is de Doornkaakzandbij.  Het is een soort die zeer vroeg vliegt 
en stuifmeel verzamelt op wilgen.  Het nestgedrag is nog onbekend, maar ze nestelen wellicht 
ondergronds, zoals de andere zandbijen. Er zijn nog maar een tiental waarnemingen van deze 
bijzondere soort in België! 
 
Andere bijzondere bijen die we vonden in de Fonteintjes zijn Rietmaskerbij en Brilmaskerbij, 
Rietmaskerbij is een zeldzame soort die voornamelijk nestelt in oude rietsigaargallen van halmvliegjes 
in dode rietstengels. Het voorkomen van weinig of niet gemaaide rietstengels is dus erg belangrijk voor 
deze soort. Brilmaskerbijen nestelen dan weer liever in dode braamstengels. 
 
Echte duinspecialisten zijn Zilveren fluitje en haar broedparasiet: Duinkegelbij. Zilveren fluitjes 
foerageren meestal op vlinderbloemigen zoals rolklaver en nestelen in zeer zanderige situaties zoals 
de zeereepduinen. Een andere duinspecialist is de Gedoornde slakkenhuisbij, dit is één van de weinige 
bijensoorten die gebruik maakt van lege slakkenhuisjes om haar nest in te bouwen. De broedparasiet 
werd pas recent teruggevonden in ons land: Slakkenhuistubebij. Tot nu toe zijn er slechts 13 recente 
waarnemingen van deze soort in België! 
 
Een andere zeldzame broedparasitaire soort is Borstelwespbij, deze wespachtige bij parasiteert hier 
mogelijk op Ereprijszandbij. 
 
Bloembezoek 
 
Belangrijke voedselbronnen in het gebied zijn wilgen, Sleedoorn en meidoorn, hierop vinden we onder 
meer veel zandbijen en grote aantallen Grote zijdebij. Later op het jaar zijn composieten heel 
belangrijk, voor onder meer Gedoornde slakkenhuisbij en de vele Pluimvoetbijen. In de zeereep vinden 
we vooral Bezemkruiskruid en Gewoon biggenkruid, maar ook (zee)Akkermelkdistel is een 
veelvoorkomende waardplant hier. Vlinderbloemigen zoals Gewone rolklaver zijn essentieel voor 
onder meer Zilveren fluitje en Zwartgespoorde houtmetselbij. Het grootste deel van de maskerbijen in 
het gebied zijn dan weer te vinden op bloeiende bramen en schermbloemigen zoals Wilde peen. 
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Figuur 31: Sleedoorn is net als wilg een zeer belangrijke voedselbron vroeg op het voorjaar. (foto: Maarten 

Jacobs) 
 

 
Figuur 32: Veel zandbijsoorten zijn sterk gespecialiseerd in het verzamelen van wilgenstuifmeel. (foto: Maarten 

Jacobs) 
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Figuur 33: Grote haarden Rimpelroos komen voor in de zeereepduinen en overgroeien veel waardevol 

bijenbiotoop. (foto: Ward Tamsyn) 
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Figuur 34: Mosduinen zijn een belangrijk deel van de duinen voor wilde bijen, ze vinden er voornamelijk 
nestgelegenheid, zowel in de bodem tussen het mos als in de vele slakkenhuisjes. (foto: Ward Tamsyn) 
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1. Bestrijden van de exoten in de zeereepduinen, voornamelijk Rimpelroos bedreigt er het 

voortbestaan van de kwetsbare mosduinen en de gespecialiseerde bijengemeenschap die 
ermee geassocieerd is. 

2. Openmaken van de verboste dijk tegen de Kustbaan, met behoud van de waardevolle stukjes 
struweel. Hier kan bloemrijk duingrasland ontwikkeld worden, eventueel met begrazing zoals 
in andere duingebieden langs de kust succesvol wordt toegepast. 

3. Behouden van wilgen en andere vroeg-bloeiende struiken. 
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 Visserskruis 
 

 

 
Troeven: 

1. Veel nestgelegenheid voor bovengronds nestelende bijen in de afgetopte abelen. 
 

 
Figuur 35: Locatie troeven en werkpunten voor het Visserskruis. Kaart: Agentschap Informatie Vlaanderen 

 
Werkpunten 

1. Intensief gazonbeheer op middenplein, hier is potentieel om duingrasland te ontwikkelen 
2. Vrij ruige, bloemenarme vegetatie in het ijle bos tussen de afgetopte bomen, hier kan gericht 

welgemikt maaibeheer verandering in brengen. 
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Tabel 8: Lijst van bijensoorten aangetroffen aan het Visserskruis en het aantal waarnemingen per soort. Als 

(zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij  3 

Bombus terrestris agg. Aardhommel-groep 3 

Nomada goodeniana Smalbandwespbij  1 

Andrena haemorrhoa Roodgatje  2 

Osmia bicornis Rosse metselbij  3 

 
Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 8 mei 2020. Tijdens deze bezoeken werden in totaal 5 
soorten (10 waarnemingen) waargenomen. Er werden geen zeldzaamheden teruggevonden.  
 
Door het beperkte bloemaanbod vonden we weinig bijen in het Visserskruis. We konden enkele Rosse 
metselbijen vinden die gebruik maakten van kevergangen in de afgetopte bomen om hun nest in te 
maken. Enkele Aardhommels (groep) en Honingbijen foerageerden op de bloeiende Gewone esdoorns.  
 

 
Figuur 36: De vegetatie in de open delen tussen de afgezette bomen is zeer bloemenarm en wordt gedomineerd 

door grassen. Enkele jaren een vroege maaibeurt uitvoeren zou het bloemaanbod hier sterk verbeteren. (foto: 
Ward Tamsyn) 
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Figuur 37: In de afgetopte bomen maken doud-houtkevers steeds meer geschikte nestgangen voor wilde bijen en 

andere biodiversiteit die hiervan afhangt. (foto: Ward Tamsyn) 
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1. In de meest open delen van het bos, waar veel bomen werden afgetopt, kan een 
hooilandbeheer worden opgestart waar 2 keer per jaar gemaaid wordt met afvoer van het 
maaisel. Zo zal zich een interessante duingraslandachtige vegetatie ontwikkelen die zowel voor 
nestelende als bloembezoekende bijen interessant is. De eerste paar jaar kan de eerste 
maaibeurt best vroeg gebeuren, rond half mei, zo wordt de vergrassing sterk teruggedrongen 
en krijgen bloeiende kruiden een kans. 

2. Zo veel mogelijk behouden van de afgetopte bomen. Ze kunnen nog lang dienen als 
nestgelegenheid voor bovengronds nestelende bijen.  

3. Het extensiveren van het gazonbeheer op het middenplein. Een gazonbeheer waarbij slechts 
om de 3 tot 4 weken gemaaid wordt levert op de voedselarme gazons in het gebied nog steeds 
een net uitzicht, maar belangrijke voedselplanten zoals Gewoon biggenkruid, Kleine 
leeuwentand, Muizenoor en éénjarigen zoals Reigersbek krijgen dan de kans om te bloeien. 
Als het mogelijk is kan best iedere maaibeurt 10 à 20% niet meegemaaid worden, zodat steeds 
bloemen aanwezig blijven. Door de uitgespaarde stukjes de volgende maaibeurt wel mee te 
maaien en andere delen te sparen wordt het gazonkarakter behouden. Van belang is dat de 
gespaarde zones verspreid over het gebied liggen, zodat er steeds bloemen binnen vliegbereik 
van de nestplaatsen zijn. 
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 Kerkhof Koolkerke 
 

 

 
Troeven: 

1. De leilindes bieden in de stukken dode takken nestgelegenheid voor bovengronds nestelende 
bijen. 

2. Bloemrijke gazons bieden veel voedsel voor wilde bijen. Onder andere composieten zoals 
Gewoon biggenkruid zijn goed vertegenwoordigd. 

3. Korte, open gazons vormen een goede nestplek voor bodemnestelende bijen, ze kunnen hier 
immers makkelijk graven. 

Werkpunten: 
1. Vrij intensief gazonbeheer, waardoor weinig planten tot bloei kunnen komen. 

 

Figuur 38: Locatie troeven en werkpunten voor het kerkhof van Koolkerke. Kaart: Agentschap Informatie 
Vlaanderen 
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Tabel 9: Lijst van bijensoorten aangetroffen op het kerkhof van Koolkerke en het aantal waarnemingen per soort. 

Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij  1 

Bombus pascuorum Akkerhommel  2 

Bombus pratorum Weidehommel  2 

Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij  1 

Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij  3 

Nomada integra Tweekleurige wespbij  1 

Andrena humilis Paardenbloembij  1 

Andrena nitida Viltvlekzandbij  1 

Andrena vaga Grijze zandbij  2 

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij  2 

Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij  1 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij  7 

Osmia caerulescens Blauwe metselbij  3 

 
Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 8 mei 2020. Tijdens dit bezoek werden in totaal 13 
soorten (27 waarnemingen) waargenomen. Er werden één zeer zeldzame en 4 schaarse soorten 
teruggevonden. 
 
De meest bijzondere soort is ongetwijfeld de broedparasitaire soort Tweekleurige wespbij. Het is een 
soort die parasiteert op Paardenbloembij. Paardenbloembij is op zijn beurt dan weer een specialist 
van composieten die vroeg op het jaar bloeien. Zoals de naam aangeeft, is Paardenbloem één van de 
voornaamste voedselplanten, maar ook andere composieten zoals Gewoon biggenkruid worden 
bezocht. 
 
Het voorkomen van enkele schaarse broedparasitaire soorten duidt op de aanwezigheid van enkele 
schaarse soorten die we zelf niet aantroffen. In dit geval zijn dat Grijze rimpelrug of Zwartbronzen 
zandbij (Roodsprietwespbij) en Witbaardzandbij (Bleekvlekwespbij). Deze twee soorten zijn eveneens 
wilgenspecialisten. 
 
In een stukje dood hout met kevergangen in de leilindes nestelden verschillende Blauwe metselbijen.  
 
Bloembezoek 
 
Tijdens het bezoek werden bloembezoekende bijen vooral waargenomen op de bloeiende 
composieten, zoals Paardenbloem en Gewoon biggenkruid, zeker de groefbijen verkozen deze. De 
smeerwortel op de parking werd bezocht door Akker- en Weidehommels. Verschillende 
Tuinmaskerbijen werden ook gevonden op een bij een graf aangeplante tijmsoort. 
 
Een groot deel van de waargenomen bijensoorten foerageerden niet op de begraafplaats zelf, maar 
werden enkel in de buurt van hun nestplaats gevangen. Wellicht foerageren deze buiten het kerkhof, 
dit is zeker het geval voor de wilgenspecialist Grijze zandbij. 
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Figuur 39:Kleine stukjes dood hout in de leilindes vormen geen groot veiligheidsrisico en zijn belangrijjk als 
nestplaats voor onder andere Blauwe metselbijen. (foto: Ward Tamsyn) 

 

 
 

Figuur 40: Gazons kunnen wanneer ze net iets minder frequent gemaaid worden zeer bloemrijk zijn met 
laagblijvende rozetplanten zoals Madeliefje, Gewoon biggenkruid & Muizenoor. Ze ogen dan nog steeds erg net 

voor bezoekers en ze kunnen dan een behoorlijk rijke bijengemeenschap huisvesten. (foto: Ward Tamsyn) 
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Figuur 41: Enkele kleine groefbijsoorten foerageren graag op gele composieten, zoals op dit Gewoon 
biggenkruid. (foto: Ward Tamsyn)
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1. Het gazonbeheer extensiveren. Een gazonbeheer waarbij slechts om de 3 weken gemaaid 

wordt, levert op nog steeds een net uitzicht, maar belangrijke voedselplanten zoals Gewoon 
biggenkruid, Madeliefje, Paardenbloem krijgen dan de kans om te bloeien. Best worden 
iedere maaibeurt 10 à 20% bloemrijke zones niet meegemaaid, zodat steeds bloemen 
aanwezig blijven. Door de uitgespaarde stukjes de volgende maaibeurt wel mee te maaien en 
andere delen te sparen, wordt het gazonkarakter behouden. Van belang is dat de gespaarde 
zones verspreid over het gebied liggen, zodat er steeds bloemen binnen vliegbereik van de 
nestplaatsen zijn. Het is belangrijk bij het maaien steeds het maaisel af te voeren, zo blijft er 
geen viltige laag van dood gras liggen, worden voedingsstoffen afgevoerd en kunnen meer 
kruiden zich vestigen in het grasland. Schaarse en zeldzame soorten die hiervan zullen 
profiteren zijn Paardenbloembij, Tweekleurige wespbij, Fijngestippelde groefbij 

2. Zoveel mogelijk behouden van stukjes dood hout in de leilindes. Hier nestelen onder andere 
Blauwe metselbijen in. 

3. Tot slot kan ook de zone met de zerken zelf bloemrijker worden door nabestaanden aan te 
sporen om bloemplanten te plaatsen. Heel wat plantensoorten uit de lijst in Bijlage 2: 
Bijenvriendelijke bloemborderplanten zijn ook voor deze doelstelling geschikt. Net als op het 
kerkhof van Ver-Assebroek kan er een voorbeeldborder worden aangelegd met enkele 
geschikte zerkplanten. 
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 Kerkhof Dudzele 
 

 

 
Troeven: 

1. Leilindes met stukken dood hout in kruinen, nestgelegenheid voor bovengronds nestelende 
bijen. 

2. Bloemrijke gazons, met vrij veel open bodem die als nestgelegenheid kan dienen voor 
ondergronds nestelende bijen 

3. Borders met bloembollen, waar het gras pas na de bloei van de bloembollen wordt gemaaid. 
Hier vonden we de zeldzame Paardenbloembij. 

4. Voegen met kalkmortel in de kerktoren, deze bieden vaak erg gewaardeerde nestgelegenheid 
voor onder andere metsel-en sachembijen. 

Werkpunten: 
1. De gazons worden allemaal tegelijk gemaaid, waardoor tijdelijk soms geen voedselaanbod is. 

 

 
Figuur 42: Locatie troeven en werkpunten voor het kerkhof Dudzele. Kaart: Agentschap Informatie Vlaanderen 
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Tabel 10: Lijst van bijensoorten aangetroffen in kerkhof van Dudzele en het aantal waarnemingen per soort. Als 

(zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij  3 

Andrena haemorrhoa Roodgatje  1 

Andrena humilis Paardenbloembij  3 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij  1 

 
Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 8 mei 2020. Tijdens dit bezoek werden in totaal 4 
soorten (7 waarnemingen) waargenomen. Er werden twee schaarse soorten teruggevonden. 
 
Roodsprietwespbij is de broedparasitaire soort van Grijze rimpelrug of Zwartbronzen zandbij, die dus 
wellicht ook nestelt op het kerkhof. Grijze rimpelruggen zijn wilgenspecialisten en halen hun voedsel 
dus wellicht buiten het kerkhof. Paardenbloembij is een schaarse soort, gespecialiseerd op 
composieten die vroeg op het jaar bloeien. Zoals de naam aangeeft is Paardenbloem één van de 
voornaamste voedselplanten, maar ook andere composieten zoals Gewoon biggenkruid worden 
bezocht. 
 
Bloembezoek 
 
Tijdens het terreinbezoek was bijna alles recent gemaaid. Er werd nog bloembezoek vastgesteld op 
Paardenbloem door Paardenbloembij en op Gewoon biggenkruid door Biggenkruidgroefbij. De overige 
bijen werden bij nestplaatsen of zonnend waargenomen. 
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Figuur 43: Zones waar het gazon wat minder dicht is op zandige bodem zijn een prima nestplaats voor 

bodemnestelende bijen. Op deze plek vonden we nestjes van 4 soorten. (foto: Ward Tamsyn) 

 

 
Figuur 44: Grote delen kennen een intensief gazonbeheer, hier het park achter het kerkhof. Kleine zones 

uitsparen bij iedere maaibeurt kan al een groot verschil opleveren voor soorten als Paardenbloembij die vooral 
afhankelijk zijn van rozetplanten als Paardenbloem. (foto: Ward Tamsyn) 
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1. Het gazonbeheer extensiveren. Een gazonbeheer waarbij slechts om de 3 weken gemaaid 
wordt levert op nog steeds een net uitzicht, maar belangrijke voedselplanten zoals Gewoon 
biggenkruid, Madeliefje, Paardenbloem krijgen dan de kans om te bloeien. Best worden 
iedere maaibeurt 10 à 20% bloemrijke zones niet meegemaaid, zodat steeds bloemen 
aanwezig blijven. Door de uitgespaarde stukjes de volgende maaibeurt wel mee te maaien en 
andere delen te sparen wordt het gazonkarakter behouden. Van belang is dat de gespaarde 
zones verspreid over het gebied liggen, zodat er steeds bloemen binnen vliegbereik van de 
nestplaatsen zijn. Het is belangrijk bij het maaien steeds het maaisel af te voeren, zo blijft er 
geen viltige laag van dood gras liggen, worden voedingsstoffen afgevoerd en kunnen meer 
kruiden zich vestigen in het grasland. Schaarse en zeldzame soorten die hiervan  

2. Gezien de vrij zeldzame Grijze rimpelrug of Zwartbronzen zandbij naar alle waarschijnlijkheid 
nestelt op het kerkhof, is het aan te bevelen ook voedsel voor deze soort te voorzien. Grijze 
rimpelrug en Zwartbronzen zandbij zijn gespecialiseerd in het verzamelen van wilgenstuifmeel. 
Het aanplanten van wilgen is dus een goede maatregel. Op het kerkhof zelf is hier weinig 
plaats voor, maar in de aanliggende parkzones kan er zeker plaats gevonden worden. 
Eventueel kunnen wilgen ook zeer klein gehouden worden door ze in hakhout te plaatsen en 
om de 4 jaar terug te zetten tot een tiental centimeter boven de grond. De combinatie van 
goede nestgelegenheid op het zandige kerkhof in combinatie met voedselaanbod van wilgen 
zal dan ongetwijfeld nog meer wilgenspecialisten aantrekken. 

3. Tot slot kan ook de zone met de zerken zelf bloemrijker worden door nabestaanden aan te 
sporen om bloemplanten te plaatsen. Heel wat plantensoorten uit de lijst in Bijlage 2: 
Bijenvriendelijke bloemborderplanten zijn ook voor deze doelstelling geschikt. Net als op het 
kerkhof van Ver-Assebroek kan er een voorbeeldborder worden aangelegd met enkele 
geschikte zerkplanten. 

 

 

  



Wilde bijenplan Brugge  84 
 
 
 

 Kerkhof Lissewege 
 

 

 
Troeven: 

1. Zeer voedselarme, kruidenrijke gazons, met veel open bodem waar bodemnestelende bijen 
een nestje kunnen maken. 

 
Werkpunten: 

1. Vrijwel alle stukjes gazon waren tijdens het terreinbezoek gemaaid, zo was er nog slechts een 
heel beperkt aanbod bloemen aanwezig. 

 

 
Figuur 45: Locatie troeven en werkpunten voor de kerkhof van LIssewege. Kaart: Agentschap Informatie 

Vlaanderen 
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Tabel 11: Lijst van bijensoorten aangetroffen op het kerkhof van Lissewege en het aantal waarnemingen per 

soort. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij  1 

Bombus lapidarius Steenhommel  1 

Nomada fucata Kortsprietwespbij  5 

Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij  4 

Nomada goodeniana Smalbandwespbij  2 

Andrena flavipes Grasbij  6 

Andrena humilis Paardenbloembij  1 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij  1 

Sphecodes crassus Brede dwergbloedbij  2 

Osmia caerulescens Blauwe metselbij  1 

 
Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 8 mei 2020. Tijdens dit bezoek werden in totaal 10 
soorten (24 waarnemingen) waargenomen. Drie waargenomen soorten zijn schaars in Vlaanderen. 
 
Paardenbloembij Is een schaarse soort, gespecialiseerd op composieten die vroeg op het jaar bloeien. 
Zoals de naam aangeeft is Paardenbloem één van de voornaamste voedselplanten, maar ook andere 
composieten zoals Gewoon biggenkruid worden bezocht. 
 
Roodsprietwespbij is de broedparasitaire soort van Grijze rimpelrug of Zwartbronzen zandbij, soorten 
die we niet terugvonden tijdens het terreinbezoek, maar dus wellicht wel nestelen op het kerkhof. Het 
is een schaarse soort die gespecialiseerd is in het verzamelen van stuifmeel van wilgen. 
 
Brede dwergbloedbij parasiteert hoofdzakelijk op Kleigroefbij en op enkele andere groefbijsoorten. 
 
Nestelende bijen en hun parasieten werden zowel gezien boven open stukjes gazon als tussen de 
bestrating en op geschoffelde, vegetatieloze stukjes bodem. 
 
Bloembezoek 
 
Gezien het kerkhof grotendeels gemaaid was, kon er weinig bloembezoek vastgesteld worden. Enkele 
Paardenbloembijen werden waargenomen op Paardenbloem. Andere voor bijen interessante 
waardplanten die aanwezig zijn op het kerkhof, maar (nog) niet in bloei stonden, zijn Gewoon 
biggenkruid en Muurpeper. 
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Figuur 46: De oude delen van de kerk bevatten nog voegen met zachte kalkmortel. Dit zijn ideale plaatsen voor 

metselbijen en Gewone sachembij om hun nest in te bouwen. (foto: Ward Tamsyn) 

 

 
 

Figuur 47: Zonbeschenen dood hout in de oude leilindes met vraatgangen van kevers, bieden ook hier veel 
nestgelegenheid voor bovengronds nestelende bijen. (foto: Ward Tamsyn) 
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Figuur 48: Kleine zones met naakte bodem bieden veel bijen de kans om hun nest te bouwen, zoals hier 

onderaan in beeld. (foto: Ward Tamsyn) 
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1. Het gazonbeheer extensieeren. Een gazonbeheer waarbij slechts om de 3 weken gemaaid 

wordt, levert op nog steeds een net uitzicht, maar belangrijke voedselplanten zoals Gewoon 
biggenkruid, Madeliefje, Paardenbloem krijgen dan de kans om te bloeien. Best worden 
iedere maaibeurt 10 à 20% bloemrijke zones niet meegemaaid, zodat steeds bloemen 
aanwezig blijven. Door de uitgespaarde stukjes de volgende maaibeurt wel mee te maaien en 
andere delen te sparen wordt het gazonkarakter behouden. Van belang is dat de gespaarde 
zones verspreid over het gebied liggen, zodat er steeds bloemen binnen vliegbereik van de 
nestplaatsen zijn. Het is belangrijk bij het maaien steeds het maaisel af te voeren, zo blijft er 
geen viltige laag van dood gras liggen, worden voedingsstoffen afgevoerd en kunnen meer 
kruiden zich vestigen in het grasland. Schaarse en zeldzame soorten die hiervan  

2. De beplanting bij de zerken zelf bloemrijker worden door nabestaanden aan te sporen om 
bloemplanten te plaatsen. Heel wat plantensoorten uit de lijst in Bijlage 2: Bijenvriendelijke 
bloemborderplanten zijn ook voor deze doelstelling geschikt. Net als op het kerkhof van Ver-
Assebroek kan er een voorbeeldborder worden aangelegd met enkele geschikte zerkplanten. 

3. Bij restauratie van de (kerk)muren kan best zachte kalkmortel gebruikt worden, zo blijven de 
muren geschikt voor nestelende bijen. Wanneer dit mogelijk is gebeurt dit best gefaseerd, 
zodat steeds nestgelegenheid aanwezig blijft. 
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 Kerkhof Zwankendamme en omgeving 
 

 

 
Troeven: 

1. De zuidgerichte taluds van de speelheuvel zijn een uitstekende nestplaats voor 
bodemnestelende bijen, ondanks, of zelfs dankzij intensieve betreding. 

2. Gazons zijn vrij kruidenrijk, maar vereisen wel wat meer aandacht opdat ze onder een wat 
extensiever gazonbeheer niet te veel verruigen. 

3. Bloemrijke wilde haag tegen afsluiting aan noordzijde speelplein, met onder andere 
Heggenrank (Heggenrankbij!) en veel braam. Biedt zowel nestgelegenheid als een massa 
voedsel. 

 

 
Figuur 49: Locatie troeven en werkpunten voor het centrum van Zwankendamme. Kaart: Agentschap Informatie 

Vlaanderen 

 
Werkpunten: 

1. Zeer intensief gazonbeheer, waardoor amper planten tot bloei kunnen komen. 
2. Voor bijen weinig interessante houtige beplanting. 

 

 

 
Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 13 augustus 2020. Tijdens deze bezoeken werden geen 
bijen waargenomen. Het gebied was vrijwel integraal recent gemaaid, waardoor in de gazons geen 
bloemen waren terug te vinden. Ook het weer was op het moment van het bezoek niet zo goed. 
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Figuur 50: Het hele gazon was gemaaid op het moment van het bezoek, hierdoor konden geen bijen gevonden 

worden. (foto: Ward Tamsyn) 

 

 
Figuur 51: Op de potentieel interessante nestplaats op de zuidflank van de speelheuvel werd het maaisel niet 

afgevoerd. Het is echt essentieel om hier het maaisel af te voeren, anders vormt zich een viltige laag dood 
plantenmateriaal waardoor de bodem te koel blijft en moelijk bereikbaar is voor nestelende bijen. (foto: Ward 

Tamsyn) 
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Figuur 52: De berm langs het pad tussen de kerk en de speelzone is sterk verruigd en bevat dusdanig nog weinig 

bloeiende planten. (foto: Ward Tamsyn) 

 

1. Het gazonbeheer extensiveren. Een gazonbeheer waarbij slechts om de 3 weken gemaaid 
wordt, levert op nog steeds een net uitzicht, maar belangrijke voedselplanten zoals Gewoon 
biggenkruid, Madeliefje, Paardenbloem krijgen dan de kans om te bloeien. Best worden 
iedere maaibeurt 10 à 20% bloemrijke zones niet meegemaaid, zodat steeds bloemen 
aanwezig blijven. Door de uitgespaarde stukjes de volgende maaibeurt wel mee te maaien en 
andere delen te sparen wordt het gazonkarakter behouden. Van belang is dat de gespaarde 
zones verspreid over het gebied liggen, zodat er steeds bloemen binnen vliegbereik van de 
nestplaatsen zijn. Het is belangrijk bij het maaien steeds het maaisel af te voeren, zo blijft er 
geen viltige laag van dood gras liggen, worden voedingsstoffen afgevoerd en kunnen meer 
kruiden zich vestigen in het grasland. 

2. Het aanplanten van bijvriendelijke bomen en struiken. Op deze plaats zijn wilgen, Sleedoorn, 
Meidoorn, Gewone vogelkers en Spaanse aak een goede keuze, ook wilde rozen mogen een 
plaatsje krijgen. 

3. De bermen langs het verbindspad tussen de kerk en de speelzone zijn sterk verruigd met Grote 
brandnetel. Enkele jaren intensiever maaien mét afvoer zal de situatie al sterk verbeteren. 3 à 
4 keer per jaar is ideaal. 
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 Kerkhof Sint-Andries 

 

Troeven: 
1. Kruidenrijke gazons met veel bloemaanbod. 
2. Veel plekjes waar het gazon zeer open is, waar bodemnestelende bijen een nest kunnen 

graven. 
Werkpunten: 

1. Deels een vrij intensief gazonbeheer. 
2. De beplanting langs de oostzijde van de oude begraafplaats is deels niet nuttig voor bijen. Er 

staan onder andere steriele hortensia-cultivars. 
3.  

 
Figuur 53: Locatie troeven en werkpunten voor het kerkhof van Sint-Andries. Kaart: Agentschap Informatie 

Vlaanderen  

 

 

 
Tabel 12: Lijst van bijensoorten aangetroffen op het kerkhof van Sint-Andries en het aantal waarnemingen per 

soort. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij  3 

Bombus hortorum Tuinhommel  1 

Bombus hypnorum Boomhommel  1 

Bombus lapidarius Steenhommel  2 

Bombus pascuorum Akkerhommel  3 



Wilde bijenplan Brugge  93 
 
 
 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Bombus terrestris agg. Aardhommel-groep 1 

 
Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 16 juni 2020. Tijdens dit bezoek werden in totaal 6 
soorten (11 waarnemingen) waargenomen. Er werden geen zeldzame soorten teruggevonden. 
 
Bij het bezoek aan het kerkhof waren de weersomstandigheden niet optimaal, bovendien was het al 
laat op de dag, waardoor veel composieten al de bloemen gesloten hadden.  
 
Bloembezoek 
 
Bloembezoek werd vooral vastgesteld op lavendel (Honingbijen en enkele hommels), kattenkruid 
(hommels), aangeplante ooievaarsbek (hommels) en Kleine leeuwentand (Steenhommel). 
 
Volgende interessante bijenplanten werden ook nog genoteerd: Klein vogelpootje (een kleine 
vlinderbloemige), Liggende klaver en Muurpeper. 
 
 
 

 
Figuur 54:  Een deel van de bloemborders is beperkt interessant voor bijen. Zo bieden de Hortensia -soorten op 

de voorgrond géén nectar omdat ze zo gekweekt zijn zodat ze enkel nog lokbloemen (met de opvallende 
bloembladen) hebben . De Klimhortensia langs de muur biedt wel een goede nectarbron voor weinig kieskeurige 

bijen, én is bij veel andere insecten heel geliefd vanwege de grote hoeveelheid bloemen en de makkelijk 
bereikbare nectar. (foto: Ward Tamsyn) 
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Figuur 55: Door  een intensief gazonbeheer heeft droogte meer invloed op het gras, hierdoor kleurt het sneller 

bruin. Een extensiever beheer op de oudere delen van het kerkhof kan dit verhelpen. (foto: Ward Tamsyn) 

 

 
Figuur 56: Massale bloei van Kleine leeuwentand, samen met veel open bodem, vormen een prima biotoop voor 

onder andere veel groefbijen. (foto: Ward Tamsyn) 
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1. Het gazonbeheer extensiveren. Een gazonbeheer waarbij slechts om de 3 tot 4 weken 

gemaaid wordt, levert op de voedselarme gazons in het gebied nog steeds een net uitzicht, 
maar belangrijke voedselplanten zoals Gewoon biggenkruid, Kleine leeuwentand, Muizenoor 
en kleine klavertjes (hier Liggende klaver en Onderaardse klaver) krijgen dan de kans om te 
bloeien. Als het mogelijk is kan best iedere maaibeurt 10 à 20% niet meegemaaid worden, 
zodat steeds bloemen aanwezig blijven. Door de uitgespaarde stukjes de volgende maaibeurt 
wel mee te maaien en andere delen te sparen wordt het gazonkarakter behouden. Van belang 
is dat de gespaarde zones verspreid over het gebied liggen, zodat er steeds bloemen binnen 
vliegbereik van de nestplaatsen zijn. 

2. Bij de beplanting rond de zerken door de nabestaanden kan ook winst geboekt worden door 
ze aan te sporen om bloemplanten te plaatsen. Heel wat plantensoorten uit de lijst in Bijlage 
2: Bijenvriendelijke bloemborderplanten zijn ook voor deze doelstelling geschikt. Net als op 
het kerkhof van Ver-Assebroek kan er een voorbeeldborder worden aangelegd met enkele 
geschikte zerkplanten. 
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 Maleveld 

 

 
Troeven: 

1. Aanwezigheid van relicten van schraal grasland en zuidgerichte steilkantjes, wat zowel voor 
ondergrondse nestgelegenheid als speciale voedselplanten zoals Zandblauwtje en Brem goed 
is. 

2. Aanwezigheid van relatief veel kleine landschapselementen, zeker in de zone ten zuiden van 
de Brieversweg 

3. Sommige particuliere graslanden zijn nog redelijk bloemrijk, veelal paardenweides die niet te 
intensief begraasd worden. 

 

 
Figuur 57: Locatie troeven en werkpunten voor het Maleveld. Kaart: Agentschap Informatie Vlaanderen 

 
Werkpunten: 

1. Veel bermen zijn of sterk verruigd en geëutrofieerd, ofwel mee ingeploegd met de aanliggende 
akker. In beide gevallen zijn de bermen quasi nutteloos te noemen voor bijen, gezien ze amper 
nog bloemen bevatten en de vegetatie er te dens is om nog in de bodem te kunnen nestelen. 
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Tabel 13: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het Maleveld en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) 

zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij  5 

Bombus lapidarius Steenhommel  3 

Bombus pascuorum Akkerhommel  1 

Panurgus calcaratus Kleine roetbij  1 

Colletes similis Zuidelijke zijdebij  2 

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij  1 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij  1 

Heriades truncorum Tronkenbij  2 

Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij  1 

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij  8 

 
Deze locatie werd één keer bezocht, namelijk op 8 augustus 2020. Tijdens dit bezoek werden 10 
soorten waargenomen (25 waarnemingen). Er werd één schaarse soort waargenomen, Zuidelijke 
zijdebij. 
 
Het Maleveld is een voormalig heidegebied dat al enige tijd in landbouwgebruik is. In sommige 
wegbermen zijn er nog relicten van schraal grasland aanwezig. Zo werden onder andere 
Zandblauwtjes en Klein tasjeskruid gezien tijdens het bezoek. Bij het bezoek vonden we echter geen 
specialisten van schrale graslanden of heide terug. Een aantal van die soorten zijn wel aanwezig in 
Ryckevelde, vooral in de Schobbejakshoogte. Ook enkele hagen en wilgen in het gebied lijken 
veelbelovend, een voorjaarsbezoek zal zeker extra soorten opleveren. 
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Figuur 58: Dode knotwilgen kunnen best zo lang mogelijk blijven staan. Door hun beperkte hoogte is het 

veiligheidsrisico immers beperkt. De door kevers doorzeefde stammen zijn prima plekken voor nestelende bijen. 
Boerenwormkruid (onderaan) is een ’s zomers belangrijke voedselbron voor composietspecialisten zoals 

Tronkenbij. (foto: Ward Tamsyn) 

 

 
Figuur 59: Sommige graslanden in het Maleveld zijn nog erg bloemrijk. Ze kunnen bij omvorming van het gebied 

tot groenzone best niet beplant worden. (foto: Ward Tamsyn) 
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Figuur 60: Veel bermen in het gebied hebben last van overspuiting met herbiciden, mest of worden mee bewerkt 

met het aanliggende perceel. Het resultaat is een vrijwel bloemloze berm, soms gedomineerd door grassen, soms 
sterk verruigd met Grote brandnetel. Hierdoor zijn ze voor bijen vrijwel waardeloos geworden. (foto: Ward 

Tamsyn)

 
Figuur 61: Hier en daar is nog een klein relict bewaard gebleven van de zeer voedselarme en biodiverse schrale 
graslanden. Hier zien we onder andere een kleine Bremstruik. Niet zichtbaar op de foto zijn onder andere 
Zandblauwtje en Klein tasjeskruid. Beide in West-Vlaanderen zeer zeldzaam geworden soorten die een specifieke 
bijenfauna hebben. Het zuidgerichte zanderige talud biedt ook nog eens extra nestgelegenheid voor ondergronds 
nestelende bijen. (Brieversweg) (foto: Ward Tamsyn)
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1. Uitbreiden van de oppervlakte schraal grasland.In het gebied is veel potentieel om deze terug 
uit te breiden, zodat de bedreigde specialisten van deze graslanden zich terug kunnen 
vestigen. Mogelijk zijn er nog enkele specialisten van aanwezig in de bermen, maar op relatief 
korte afstand in de Schobbejakshoogte zitten nog grote aantallen bijen van dit soort 
vegetaties. Op sommige percelen kan dit wellicht door ze aan een botanisch maaibeheer te 
onderwerpen, maar op veel percelen is het afplaggen van de aangerijkte bouwvoor wellicht 
de enige optie. Bodemstaalnames kunnen hier uitsluitsel over brengen. De lokale mensen van 
het Agentschap Natuur & Bos kunnen hierbij betrokken worden, gezien ze al ervaring hebben 
met de aanleg ervan in onder meer Ryckevelde. 

2. Terug uitbreiden van de bermen tot op de perceelsgrens. Deze worden nu op verschillende 
plaatsen in het gebied mee bewerkt met de akker, zie werkpunt 1. 

3. Een goed uitgevoerd gefaseerd bermbeheer. Op de voedselrijke stroken 2 maal per jaar 
maaien met afvoer van het maaisel. Op de voedselarme delen is 1 maal per jaar maaien in het 
najaar voldoende. Bij iedere maaibeurt kan best 20% van de bloemrijke zones gespaard 
worden, zodat er steeds bloemaanbod beschikbaar blijft. Bij het ruimen van de grachten mag 
het geruimde materiaal in geen geval op de berm worden gedeponeerd. 

4. Aanplanten van bijenvriendelijke struiken en bomen, zoals Sleedoorn, meidoorn, Sporkehout 
en wilgen. Hierbij moet er op gelet worden dat deze niet aangeplant worden op de nog 
waardevolle, voedselarme delen van de bermen of graslanden. 
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 Kerkhof Ver-Assebroek 

 

Troeven: 
1. Erg bloemrijke gazons, hoofdzakelijk met veel composieten zoals Gewoon biggenkruid en 

Kleine leeuwentand. 
2. Mooie bloemenborders met goede bijenplanten in het oude deel, ook in het nieuwe deel zijn 

er regelmatig goede bijenplanten aanwezig bij de graven. Zeker met de naambordjes erbij kan 
dit ook inwoners aansporen om voor bijvriendelijke planten te kiezen in hun tuin. 

3. Veel nestgelegenheid in de zanderige bodem in de voedselarme gazons. 
4. Nabijheid van veel bloeiende wilgen in de Assebroekse Meersen.  
5. Aanwezigheid van vroeg bloeiende narcissen en madeliefjes in de gazons voor de kerk. Dit is 

ook een belangrijke nestplaats voor ondergronds nestelende bijen. 
6. Mooie educatieve bordjes en bijenhotels. Bijvoorbeeld de bordjes van “de bijzaak wordt 

hoofdzaak” 
 

 
Figuur 62: Locatie troeven en werkpunten voor het kerkhof van Ver-Assebroek. Kaart: Agentschap Informatie 

Vlaanderen 

 
1. De positionering van het bijenhotel is wat ongelukkig. Het staat namelijk met de openingen 

richting het noorden en in de schaduw. Het zou best een nieuw plekje krijgen op een zonnigere 
plaats en richting zuiden of zuidoosten gericht worden. 
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Tabel 14: Lijst van bijensoorten aangetroffen op de begraafplaats van Ver-Assebroek en het aantal 
waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij  4 

Bombus hypnorum Boomhommel  1 

Bombus lapidarius Steenhommel  2 

Bombus pascuorum Akkerhommel  7 

Bombus pratorum Weidehommel  1 

Bombus terrestris agg. Aardhommel-groep 7 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij  1 

Andrena flavipes Grasbij  2 

Andrena fulva Vosje  1 

Andrena haemorrhoa Roodgatje  1 

Andrena mitis Lichte wilgenzandbij  1 

Andrena nigroaenea Zwartbronzen zandbij  1 

Andrena tibialis Grijze rimpelrug  1 

Andrena vaga Grijze zandbij  4 

Andrena ventralis Roodbuikje  1 

Panurgus calcaratus Kleine roetbij  5 

Colletes cunicularius Grote zijdebij  1 

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij  3 

Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij  5 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij  1 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij  2 

Anthidium manicatum Grote wolbij  1 

Chelostoma campanularum Kleine klokjesbij  1 

Coelioxys aurolimbatus Gouden kegelbij  1 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder  1 

Megachile ericetorum Lathyrusbij  2 

Megachile willughbiella Grote bladsnijder  1 

Osmia bicornis Rosse metselbij  1 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij  2 

Osmia leaiana Kauwende metselbij  1 

Stelis punctulatissima Geelgerande tubebij  1 

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij  8 

 
Deze locatie werd 2 keer bezocht, namelijk op 26 maart en 12 juni 2020. Tijdens deze bezoeken werden 
in totaal 32 soorten (72 waarnemingen) waargenomen. Er werden één zeldzaamheid en 6 schaarse 
soorten waargenomen. 
 
Drie van de schaarse soorten zijn wilgenspecialisten die vroeg op het voorjaar vliegen. Namelijk Lichte 
wilgenzandbij, Zwartbronzen zandbij en Grijze rimpelrug. Ze nestelen in open plekjes in de gazons van 
het kerkhof en verzamelen wellicht hoofdzakelijk stuifmeel van wilgen in de aanliggende meersen. 
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De andere soorten nestelen bovengronds. De Kleine klokjesbij is een specialist die enkel stuifmeel 
verzamelt op klokjes. Hier op het kerkhof werd de soort gevonden op een aangeplant Kruipklokje, een 
verrassend goede bijenplant. Een mannetje Kauwende metselbij werd gevonden op ingezaaid 
Knoopkruid aan de noordzijde van de oude begraafplaats. De overige 2 soorten zijn broedparasieten 
van bovengronds nestelende soorten. Geelgerande tubebij parasiteert op de Grote wolbij, die we ook 
in vrij grote aantallen op het kerkhof vonden. De Gouden kegelbij parasiteert dan weer op Lathyrusbij, 
die we niet vonden tijdens de terreinbezoeken. 
 
Tijdens het tweede terreinbezoek was het kerkhof erg bloemrijk, omdat de gazons al even niet meer 
gemaaid waren, zodat veel composieten in bloei stonden. Op het vele Gewoon biggenkruid 
foerageerden zeer grote aantallen Kleine roetbijen, een specialist van gele composieten op zandige 
bodem.  
 
Bloembezoek 
 
Een andere interessante bijenplanten die niet in bloei stonden tijdens de bezoeken, is Brem. Deze staat 
vooral aan de achterzijde van de kerk op het oude deel. Brem wordt veel bezocht door bijen die een 
voorkeur hebben voor vlinderbloemigen, maar er zijn ook enkele bijen die specifiek gespecialiseerd 
zijn in het verzamelen van stuifmeel van Brem.  
 

 
Figuur 63: Twee stuifmeel verzamelende Kleine roetbijen op Gewoon biggenkruid. Op dit kerkhof waren de 

aantallen van Kleine roetbij indrukwekkend, een gevolg van het grote aanbod van gele composieten, waar de 
soort op gespecialiseerd is. (foto: Ward Tamsyn) 
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Figuur 64: Voorbeeldvakjes met bijvriendelijke tuinplanten. Een prima manier om burgers te laten kennismaken 

met bijvriendelijke tuinieren! (foto: Ward Tamsyn) 
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Figuur 65: Educatie op het kerkhof van Ver-Assebroek. (foto: Maarten Jacobs) 

 

 
Figuur 66: Narcissen en Madeliefjes voor de kerk van Ver-Assebroek werden druk bezocht bij het bezoek in 

maart. De schaars begroeide plekken in het gazon zijn ook belangrijke nestplaatsen voor bodemnestelende bijen. 
(foto: Maarten Jacobs) 
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Figuur 67: Een goedgemaakt bijenhotel voorzien van een infobordje is altijd een meerwaarde. Het biedt mensen 

kansen om van zeer dicht kennis te maken met wilde bijen. Hier staat het hotel helaas verkeerd gericht.
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1. Het gazonbeheer extensiveren. Een gazonbeheer waarbij slechts om de 3 tot 4 weken 

gemaaid wordt, levert op de voedselarme gazons in het gebied nog steeds een net uitzicht, 
maar belangrijke voedselplanten zoals Gewoon biggenkruid, Kleine leeuwentand, Muizenoor 
en kleine klavertjes krijgen dan de kans om te bloeien. Best worden iedere maaibeurt 10 à 
20% bloemrijke zones niet meegemaaid, zodat steeds bloemen aanwezig blijven. Door de 
uitgespaarde stukjes de volgende maaibeurt wel mee te maaien en andere delen te sparen 
wordt het gazonkarakter behouden. Van belang is dat de gespaarde zones verspreid over het 
gebied liggen, zodat er steeds bloemen binnen vliegbereik van de nestplaatsen zijn. 

2. Verplaatsen van het bijenhotel, naar een zonnige plek, waarbij de opening op het zuiden of 
zuidoosten geplaatst wordt. Wanneer het bijenhotel versleten is, kan het uit de zon geplaatst 
worden zodat de nog aanwezige bijen in het voorjaar nog kunnen uitsluipen, maar er geen 
nieuwe nestjes meer worden in gemaakt. Na één winter kan het bijenhotel dan verwijderd 
worden van de beschaduwde plek. 

3. Bij het afsterven van bomen, proberen een deel staand te behouden, wanneer er kevergangen 
in het stuk boom komen, wordt dit een reuzegroot bijenhotel. 

4. Voldoende wilgen behouden in de Assebroekse meersen, maar ook kijken waar er in de buurt 
binnen het openbaar domein nog extra wilgen kunnen aangeplant worden, zo dicht mogelijk 
bij het kerkhof. 
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 Gemene Weidebeek 

 

 
Troeven: 

1. Grote varieteit aan knotwilgen en wilgenstruwelen 
2. Zuidgerichte bosrand met diverse bloeiende struiken 
3. Bloemrijke graslanden 
4. Bloemrijke natte ruigtes in grachtranden 

 

 
Figuur 68: Locatie troeven en werkpunten voor Leilekkerland. Kaart: Agentschap Informatie Vlaanderen 

 
Werkpunten 

1. Bloemrijke bosrand zit gekneld tussen wandelpad en opgroeiend bos, hierdoor worden de 
bloeiende struiken in de bosrand sluipenderwijs verdrongen. 

2. Ondergrondse nestgelegenheid beperkt, droge plekjes in het gebied openmaken, ingrijpen op 
zandrug van Paalbos. Hier voldoende korte, zonbeschenen vegetatie en steilrandjes 
openmaken en behouden. 

3. Tijdens maaibeurten worden volledige percelen in 1 keer gemaaid, hierdoor neemt het 
bloemaanbod plots sterk af over grote oppervlaktes. 



Wilde bijenplan Brugge 
 
 
 

 

 
 

Tabel 15: Tabel 16: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de Gemene Weidebeek en het aantal waarnemingen 
per soort. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij  3 

Bombus pascuorum Akkerhommel  3 

Andrena flavipes Grasbij  1 

Melitta nigricans Kattenstaartdikpoot  4 

 
Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 13 augustus 2020. Tijdens dit bezoek werden in totaal 
4 soorten (11 waarnemingen) waargenomen. Er werden geen zeldzaamheden teruggevonden.  
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1. Het uitvoeren van een gefaseerd maaibeheer op de hooilanden. Waarbij steeds enkele stroken 

mogen blijven overstaan tot de volgende maaibeurt/nabegrazing. Door deze stroken af te 
wisselen van plaats wordt verruiging tegengegaan, maar een constanter voedselaanbod voor 
bijen verkregen. Ook andere soortgroepen zoals vlinders liften hiermee mee. 

2. Het gefaseerd terugzetten van de bosranden zodat zachte, glooiende bosranden met veel 
bloeiende planten ontstaan. Idealiter is de bosrand minimaal 1 boomlengte breed, zodat 
voldoende licht in de bosrand kan dringen. Een optie is om de eerste tien meter in een 
hakhoutbeheer te nemen, waarbij de bomen in een 5 à 10 jaarlijkse cyclus worden teruggezet. 
Hierdoor kunnen de bloeiende struiken in de bosrand beter gedeien. Dit is prioritair in de 
zuidgerichte bosranden, maar oost en westelijk gerichte bosranden zijn ook geschikt, als ze 
maar voldoende breed gemaakt worden. 

3. Om voldoende ondergrondse nestgelegenheid te voorzien moeten er op drogere plaatsen in 
het gebied én op de aanliggende zandrug van het Paalbos voldoende zones met een korte, 
open vegetatie aanwezig zijn. Dit kan door maaibeheer en het in ere herstellen van het 
hakhout in het Paalbos. 
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4 Algemeen beheeradvies 
 

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

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

 Plaatsen van honingbijenkasten 
 
Het plaatsen van bijenkasten met Honingbijen wordt vaak vernoemd als oplossing voor het probleem 
van de achteruitgang van de bijen en als steun voor de biodiversiteit. Helaas brengt dit weinig zoden 
aan de dijk. Honingbijen zijn uiteraard belangrijke bestuivers in de land- en tuinbouw, maar zijn kunnen 
tevens een gevaar vormen voor andere bloembezoekende insecten. Honingbijen waren oorspronkelijk 
inheems in België, maar door het kruisen en cultiveren van verschillende uitheemse ondersoorten van 
de Honingbij wordt de oorspronkelijke ondersoort mellifera, ook wel de ‘zwarte bij’ genoemd, nu 
uitgestorven gewaand in België. Door de doorgedreven kweek van honingbijen kunnen we ook niet 
meer van natuur spreken, maar eerder een soort landbouw. In de volgende paragrafen bespreken we 
de verschillende routes waarlangs beïnvloeding van Honingbijen op de inheemse 
bestuiversgemeenschappen verloopt (Van der Spek, 2012). 
 
Een eerste, voor de hand liggend, argument is dat er rechtstreekse voedselconcurrentie optreedt 
tussen Honingbijen en andere bloembezoekers. De combinatie van de achteruitgang van de 
bloemenrijkdom in Vlaanderen en de forse toename van het aantal honingbijen per volk (van 25.000 
tot 50-60.000 werksters per volk) maakt dat de lokale druk op de aanwezige voedselbronnen groot kan 
zijn. Vooral soorten met een gespecialiseerd bloembezoek (één derde van alle bijensoorten in ons land, 
zie ook 1), kunnen hier potentieel veel hinder van ondervinden. Zij kunnen immers niet uitwijken naar 
andere voedselbronnen op het moment dat een massa extra bloembezoekers losgelaten worden in 
een gebied. Een belangrijk aspect hierbij is het verschil in mobiliteit tussen Honingbijen en wilde bijen. 
Terwijl honingbijen tot 3 kilometer van hun kast gaan foerageren gaan wilde bijen vaak niet verder dan 
enkele honderden meters van het nest gaan foerageren. Dit maakt ze extra kwetsbaar, gezien ze dus 
moeilijk kunnen uitwijken naar verderaf gelegen voedselbronnen. Om concreter te maken hoe groot 
de invloed van honingbijen kan zijn kan je berekenen hoeveel nakomelingen solitaire bijen kunnen 
voorzien van stuifmeel met de hoeveelheid stuifmeel die honingbijen verzamelen. Een groot bijenvolk 
van 50.000 individuen verzamelt tussen juni en augustus de hoeveelheid stuifmeel waarmee anders 
ongeveer 110.000 nakomelingen mee bevoorraad worden (Cane & Tepedino, 2017)!  
 
Een tweede argument is dat Honingbijen voor overdracht van ziektes en parasieten kunnen zorgen 
naar andere bijensoorten toe. Honingbijen dragers zijn van heel wat virussen, parasieten en bacteriën 
die overgedragen worden aan hommels en solitaire bijen als zij voldoende met elkaar in contact 
komen. Door de internationale handel in Honingbijen kwamen in België al verschillende voor wilde 
bijen schadelijke organismen binnen. Zoals Nosema ceranae, die bij hommels grotere problemen 
opleveren dan bij Honingbijen (Goulson, et al., 2015). 
 
Ten slotte is ook een verschuiving van de bestuivingsdienst mogelijk. Het tijdelijk bijplaatsen van 
honingbijenkasten verstoort de plant-bestuivers-relaties enorm. Hierdoor kunnen bepaalde 
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bloembezoekers, die efficiëntere bestuivers zijn dan Honingbijen, verdreven worden van de planten 
waardoor de netto bestuiving van de (wilde) planten er op achteruit gaat.  
 
Naar aanleiding van de vraag of Honingbijen een cruciale rol spelen bij de bestuiving van wilde planten, 
is gekeken of er wilde planten zijn waarvoor bestuiving door honingbijen essentieel is (Dijkstra & Kwak 
2007 in van der Spek, 2012). Er werd geen enkele soort gevonden die niet ook door andere bijen of 
zweefvliegen wordt bestoven. Wel zijn er tien soorten gevonden die zo vroeg bloeien dat er nog weinig 
insecten actief zijn en die mogelijk geschaad zouden kunnen worden door afwezigheid van 
honingbijen. Dit zijn bijna allemaal ingeburgerde soorten, zoals Bonte krokus (Crocus vernus), 
Winterakoniet (Eranthis hyemalis), Muurbloem (Erysimum cheiri) en Blauwe druifjes (Muscari 
botryoides), die voornamelijk in tuinen en parken voorkomen. Voor de bestuiving van plantensoorten 
in natuurterreinen spelen honingbijen dus geen essentiële rol (Dijkstra & Kwak 2007 in van der Spek, 
2012; Adriaens & Laget, 2008). 
 
Specifiek onderzoek in steden, waar het plaatsen van honingbijenkasten een ware rage lijkt, geeft aan 
dat hoge dichtheden van bijenkasten in urbane gebieden desastreus kunnen zijn voor de aanwezige 
wilde bijenpopulaties (Ropars, et al., 2019). Het is moeilijk om cijfers te vinden over het aantal 
geplaatste bijenkasten in het Brugse, maar cijfers uit andere steden in België tonen een sterke 
toename aan van het aantal geplaatste bijenkasten in de stad. Er zijn niet direct redenen om aan te 
nemen dat in Brugge de trends anders verlopen. 
 

In Brugge werden op de meeste bezochte plaatsen honingbijen gevonden, maar op geen enkele plek 
werden heel grote aantallen aangetroffen. Op het Brugs kerkhof was wel sprake van redelijk hoge 
aantallen Honingbijen. Voorlopig lijkt er in de bezochte gebieden dus niet echt sprake van een 
prangend concurrentieprobleem. 

 

Wij adviseren de stad Brugge om terughoudend te zijn met het plaatsen van honingbijenkasten. 
Zeker in de omgeving van gebieden/parken waar al veel soorten (bedreigde) wilde bijen werden 
aangetroffen dient men voorzichtig te zijn met het bijplaatsen van Honingbijen. Het gaat dan om 
volgende locaties: De Blauwe toren, Sint-Pietersplas, Kerkhof Ver-Assebroek, Brugs Kerkhof, duinen 
van Zeebrugge. 
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 Beheer van grazige bermen, hooilanden en gazons 

 

 
Een voor bijen ideale grasland bevat veel bloemen en is ‘open’ genoeg om nestjes in te maken, met 
andere woorden er zijn kleine stukjes open bodem tussen de planten te vinden. Om die situatie te 
bekomen is het noodzakelijk om goed te maaien. Er moet voldoende kort gemaaid worden en het 
maaisel moet afgevoerd worden. Wanneer het maaisel niet wordt afgevoerd ontstaat er een dikke, 
viltige laag van halfvergaan gras. Dit maakt in eerste plaats de bodem onbereikbaar voor bijen die 
nestjes graven in de bodem. Door deze viltige laag worden ook vrijwel alle kruiden verstikt, de meeste 
bloeiende kruiden in onze regio vormen tijdens minstens een deel van het jaar immers een rozet, dat 
zich dicht tegen de grond bevindt. Ook om kiemplanten ruimte te verschaffen zodat ze kunnen 
opgroeien is het noodzakelijk het maaisel af te voeren. Het ook hiervoor dat de laatste maaibeurt van 
het jaar zo laat mogelijk op het groeiseizoen moet gebeuren, zo valt het gras niet plat en krijgen 
rozetplanten voldoende licht in de winter en het vroege voorjaar. 
 
Wanneer maaisel niet afgevoerd wordt krijgen we niet alleen problemen door de viltlaag, maar komen 
de voedingstoffen ook terug in de bodem terecht. Dat is een probleem omdat bijna al onze bloeiende 
planten weggeconcureerd worden door hoge grassen, brandnetels en Akkerdistels op té voedselrijke 
bodems. Door het maaisel af te voeren wordt de bodem armer, waardoor we niet alleen meer bloemen 
krijgen, maar de hoeveelheid maaisel ook afneemt!  

Het maaitijdstip is afhankelijk van het vegetatietype die op dat moment aanwezig is. Veel openbaar 
groen in Brugge is gelegen op vrij voedselarme zandgronden en heeft veel potentieel om zich snel te 
ontwikkelen tot bloemrijk grasland, niettemin zijn in de meeste situaties twee maaibeurten aan te 
raden. Een eerste maaibeurt kan vanaf midden juni tot eind juli. Een tweede maaibeurt in het najaar, 
half september-half oktober, zorgt ervoor dat er geen viltige mat van afgestorven planten ontstaat. Zo 
is de grasmat open en zonnig voor in het vroeg voorjaar nestelende bijen en kunnen de meeste kruiden 
hun zaden laten vallen en krijgen ze voldoende licht als jong plantje (late zomer en winter). Bij een zeer 
warm najaar kan er eventueel geopteerd worden om nog een extra maaibeurt uit te voeren. Deze kan 
dikwijls met een reguliere gazonmaaimachine uitgevoerd worden. 

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

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

 

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

• Overspuiten - doodspuiten van (een deel van) de bermvegetatie. Vaak betreft het drift van 
herbiciden bij onkruidbestrijding in de aanpalende akker of grasland, soms bewust kapot 
spuiten van de bermvegetatie door particulieren. 
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• Overploegen - mee inploegen van (een deel van) de berm. Hierdoor verdwijnt de waarde van 
de berm volledig. 

• Insijpelen meststoffen – aanrijking van de bermvegetatie door inspoeling van nutriënten. Dit 
is voornamelijk een probleem wanneer het aanpalend perceel bewerkt wordt als akker of 
tijdelijk intensief grasland. 

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

• Bladval – Een te grote hoeveelheid bladval op bloemrijke graslanden en bermen zorgt voor 
verstikking van de aanwezige vegetatie. Bladval laten liggen is prima in bosjes en hagen, maar 
nefast in graslanden. 

• Beschaduwing – Overmatige beschaduwing zorgt in vele gevallen voor een verarming van de 
flora in bloemrijke graslanden. Bovendien houden bijen van warme, zonnige omstandigheden. 
Het aanplanten van bomen die veel schaduw werpen in bloemrijke bermen is dan ook niet aan 
te raden.  

Deze randeffecten vormen één van de grootste bedreigingen voor bloemrijke bermen. Deze doen dan 
ook veel van de inspanningen van gemeentes om bloemrijke bermen te bekomen teniet, en kunnen 
enkel tegengegaan worden door het persoonlijk aanzetten van landeigenaars tot het respecteren van 
de bermen langs hun perceel.  

Voor de waardevolste bermen is een zeer nuttig hulpmiddel voor landbouwers de aanleg van een 
bufferstrook in de vorm van een beheerovereenkomst perceelsranden bij de VLM. Het kan dan gaan 
om een zogenaamde “grasstrook”, “gemengde grasstrook” of een “bloemenrand”. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten. 

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

 

Wanneer aan enkele voorwaarden wordt voldaan kan het inbrengen van maaisel of zaden van andere, 
soortgelijke percelen uit de buurt het bloemaanbod op vrij korte termijn verbeteren. Doordat 
bloemrijke graslanden in urbane milieus vaak ver uiteen liggen, zonder functionele verbinding 
waarlangs planten kunnen verspreiden naar andere plaatsen ontbreken vaak soorten die wel kunnen 
groeien op de beoogde plaats, maar er simpelweg niet raken. Door het actief verplaatsen van zaden 
of maaisel met zaden kan dit probleem wat tegengegaan worden. Er zijn wel enkele randvoorwaarden 
voor het succesvol uitvoeren van dergelijke translocaties waar eerst aan moet worden voldaan: 
 

1. Het donorterrein, waarvan het zaad of maaisel wordt gehaald moet abiotisch sterk gelijkend 
zijn op het terrein waar het maaisel wordt opgebracht. Er moet dus gekeken worden naar 
bodemtextuur, bodemvocht & bodemvoedselrijkdom. Als deze vrij goed overeen komen is er 
meer kans dat de soorten uit het ene grasland zich ook gaan vestigen in het nieuwe terrein. 

2. De vegetatie moet al vrij open zijn. In een dichte, viltige grasmat kunnen weinig planten 
succesvol kiemen. Wanneer een er een dichte grasmat aanwezig is is het dus beter die enkele 
keren kort af te maaien en af te voeren, zodat de vegetatie wat opener wordt. Daar zijn dan 
kiemplekken voor de ingebrachte zaden.  Een lichte bodembewerking kan ook helpen, maar 
dat brengt extra risico op vestiging van storingssoorten zoals Akkerdistels met zich mee. 

3. Volg de regels voor een goed standaard hooilandbeheer op bij het perceel waar het materiaal 
is opgebracht. Vuistregel is dat het gras niet mag gaan platliggen, wanneer het gras platligt 
verstikt het de kiemplanten van de kruiden. De late maaibeurt is ook erg belangrijk om de 
kiemplanten in de winter genoeg licht te laten krijgen. 

https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten
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4. Maaien en verplaatsen op moment waarop doelsoorten in zaad staan. 
5. Opgebracht maaisel na 2 weken maximaal verwijderen. 

 
 

 

Gazons worden doorgaans zo frequent gemaaid, al dan niet in combinatie met bemesting en gebruik 
van herbiciden, dat er weinig planten er in slagen tot bloei te komen. Hoewel hooilandbeheer meestal 
gunstiger is voor bijen kunnen goed beheerde gazons ook zeer nuttig zijn voor bijen door het beheer 
wat bij te sturen. Door minder frequent te maaien, geen herbicdes of bemesting te gebruiken, kunnen 
gazons soorten- en bloemrijk zijn of worden, terwijl ze hun gazonkarakter toch behouden. Vooral in 
het voorjaar en zomer is het belangrijk niet te frequent te maaien.  

Net als voor hooilanden is het belangrijk dat het gazonmaaisel afgevoerd wordt. Mulchen is dus uit 
den boze. Bij het maaien kunnen best steeds 10 à 20% bloemrijke zones uitgespaard worden. Door die 
steeds af te wisselen van plaats blijft een ‘net’ gazonbeeld behouden. Hierdoor blijft steeds 
bloemaanbod beschikbaar voor de bijen die op dat moment vliegen. Dat is belangrijk, want wanneer 
er geen voedsel meer beschikbaar is binnen vliegafstand van het nest kunnen ze immers geen 
nestcellen meer bouwen. Op grotere gazons kan gefaseerd gemaaid worden, waarbij grotere zones 
worden uitgespaard. 

De soortensamenstelling van gazons lijkt min of meer op die van kortgegraasde weides, met 
“begrazings”tolerante laagblijvende soorten als Paardenbloem, Witte Klaver, Kruipende Boterbloem, 
Madeliefje, Draad- en Tijmereprijs, Gewone Brunel, Gewone rolklaver, Gewoon duizendblad, Gewoon 
biggenkruid, Kleine leeuwentand, Muizenoor en Pinksterbloem. Gazons kunnen dan ook als ze tot bloei 
kunnen komen een rijke voedselbron vormen voor vele wilde bijen. Sommige gazons kunnen ook een 
belangrijke betekenis hebben als nestplaats voor wilde bijen (zie punt 4.3). 

 

Het inzaaien van bloemengmengsels is een populaire maatregel om bijen te helpen bij beheerders van 
openbaar groen, maar ook bij particulieren vind het steeds meer ingang. Er zijn belangrijke 
argumenten voor en tegen het gebruik van deze bloemenmengsels. 
 
Voor 

1. Hoge acceptatie door het brede publiek, makkelijker aan te brengen dan bijvoorbeeld 
hooilandbeheer. Bij inzaai kan je dichtheden van bloemen halen die in natuurlijke vegetaties 
bij ons quasi niet voorkomen. Het ziet er vaak bijzonder fleurig en bont uit. 

2. Kan op veel plaatsen worden uitgevoerd, ongeacht bodemvoedselrijkdom. Zelfs op 
voedselrijke bodems kan door een uitgebreide voorgaande bodembewerking de onkruiddruk 
laag genoeg gehouden worden. 

3. Wellicht goedkoper en minder arbeidsintensief dan intensief gazonbeheer. 
 
Tegen 

1. Gebruikte kruiden zijn vaak uitheems en worden veelal slechts bezocht door generalistische, 
algemene soorten. Vaak is de soortkeuze van de mengsels enkel afgestemd op Honingbijen. 

2. Vaak worden zones die van nature bloemrijk zouden zijn bij een goed beheer ingezaaid, 
waarbij de inheemse vegetatie verloren gaat. 

3. Arbeidsintensiever en wellicht duurder dan hooilandbeheer. 
4. Wanneer inheemse soorten worden gebruikt komen die soorten vaak niet uit onze regio, 

waardoor genetische vervuiling van de inheemse flora kan ontstaan. 
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5. Moeilijker om een constant aanbod van bloemsoorten aan te bieden dan bij een natuurlijke 
vegetatie, zodat de bijengemeenschap zich kan aanpassen aan de aangeboden 
voedselbronnen. Dit gaat voornamelijk over de verschillen tussen verschillende jaren. 

6. Ingezaaide mengsels, voornamelijk de éénjarige mengsels, bieden voor andere 
insectengroepen zoals dagvlinders wel nectar, maar geen geschikte voortplantingsplaats. 
Hooilanden bieden deze wel. 

 
Ons advies is, bekijk wat er al aanwezig is van kruiden en of er daarop verder kan gebouwd worden. 
Wanneer er al een waardevolle, bloemrijke vegetatie aanwezig is, zelfs wanneer deze momenteel in 
gazonbeheer is, kan best hierop verder gebouwd worden door een uitgekiend maaibeheer. Wanneer 
het gaat om nieuw in te richten terreinen of in een sterk urbane omgeving kan wel gekozen worden 
voor het inzaaien van een bloemenmengsel, zeker op tijdelijke terreinen. Dan kan er best gekozen 
worden voor een inheems bloemenmengsel, eventueel aangevuld met enkele uitheemse soorten om 
het beeld wat fleuriger te maken. 

 

 Nestplaatsen  

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat, naast het bloemenaanbod, ook de aanwezigheid van 
voldoende geschikte nestgelegenheid in het landschap het lokale voorkomen en de abundantie van 
solitaire bijen bepaalt. Gezien de beperkte actieradius van de meeste bijensoorten dienen 
nestgelegenheid en bloemaanbod zich op een beperkte afstand (van enkele honderden meters voor 
kleine bijen tot 1 kilometer voor grotere bijen, zoals hommels) van elkaar te bevinden.  

De meeste solitaire bijen nestelen in de bodem, waar ze hun nest graven in schaars begroeide grond 
(al dan niet tussen de vegetatie) in droge en warme omstandigheden. Geschikte nestlocaties worden 
vaak bevolkt door een hele reeks soorten, in soms erg hoge aantallen, zelfs indien de nestlocaties (erg) 
klein zijn. Een zo hoog mogelijke dichtheid aan dergelijke nestlocaties in het landschap door een 
geschikt beheer van de betreffende landschapselementen is dan ook prioritair om een hoge dichtheid 
en soortenrijkdom aan wilde bijen te verkrijgen (en aan risicospreiding te doen). 

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

• Zuidgerichte droge steilkanten en taluds, vaak gelegen in wegbermen en speelheuvels. Door 
het warme microklimaat zijn deze uiterst aantrekkelijk voor nestelende wilde bijen. De steilste 
taluds, kantjes en kanten zijn vaak vegetatieloos door de dynamiek van afstortende aarde, 
vaak in combinatie met een voedselarm karakter en droogtestress door naburige bomen. Bij 
speelheuvels, bijvoorbeeld naast glijbanen wordt dit nog versterkt door betreding. Wanneer 
er vegetatie staat, is het belangrijk dat deze voldoende schraal en dus open is, zodat er naakte 
goed opwarmende bodem aanwezig is. Steilkanten dienen soms vrijgezet te worden zodat ze 
niet beschaduwd of overgroeid geraken, terwijl voor grazige taluds een verschralend 
maaibeheer zoals algemeen toegepast in wegbermen afdoende is. De vegetatie gaat best zo 
kort mogelijk de winter in, om vroeg in het voorjaar voldoende naakte grond te bieden voor 
bodemnestelende wilde bijen. Wanneer de talud nu reeds in gazonbeheer is kan dat best zo 
gehouden worden. 

• Schrale graslanden, gazons en bermen. Ook vlakke bodems kunnen grote aantallen 
nestelende wilde bijen herbergen, indien ze voldoende voedselarm zijn zodat ze een goed 
opwarmende open bodem tussen de vegetatie hebben waarin wilde bijen hun nest kunnen 
graven. Ook hier creëert een verschralend maaibeheer, waarbij de vegetatie liefst zo kort 
mogelijk de winter ingaat, de geschikte omstandigheden. Ook strooiweides en andere korte 
vegetaties op kerkhoven kunnen fungeren als nestplaatsen.  
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• Beschaduwde, vegetatieloze plekjes. Zones onder bijvoorbeeld beuken, waar er amper 
vegetatie groeit en de bladval wordt weggenomen of wegwaait, worden in het vroege 
voorjaarvaak gebruikt door bijvoorbeeld Zwart-rosse zandbijen. 

• Veldwegen en paden.  Onverharde paden of verhardingen met een zandige opvulling tussen 
de kasseien of tegels kunnen belangrijke nestplaatsen voor een hele resem bodemnestelende 
wilde bijen vormen. Volledige verharding, bedekking met grind of houtsnippers of inbedding 
in een betonkoffer van dergelijke veldwegen en paden dient dan ook ten stelligste vermeden 
te worden. Ook olifantenpaadjes, randen van zandbakken in speeltuinen en speelheuvels 
kunnen belangrijke nestgelegenheden vormen voor bodemnestelende bijen. 

• Zuidgerichte oude muren. De historische zachte mortel die vroeger gebruikt werd, is voor heel 
wat wilde bijen geschikt om nestgangen in uit te graven. Indien restauratie nodig is, dient dit 
gefaseerd (om niet alle nestgelegenheid in één keer teniet te doen) en met zachte kalkmortel 
(die op termijn terug geschikt wordt als nestgelegenheid) te gebeuren. Zeker in het centrum 
zijn erg veel dergelijke muren terug te vinden. Onder andere langs de Reien. Naast bijen vinden 
een hele reeks bijzondere muurplanten hier een groeiplekje. 

• Zuidgerichte mantel en zomen in en aan bosranden, houtkanten en struwelen (bijvoorbeeld 
op het braakliggende opgespoten terrein aan de Blauwe toren). Deze zijn typisch belangrijk 
voor bovengronds nestelende wilde bijen. De meest belangrijke elementen voor nestelende 
bijen zijn merghoudende dode stengels en takken van bvb. braam en Vlier, maar ook 
overstaande ruigtekruiden als Bijvoet of Koningskaars. Ook zonbeschenen staand dood hout 
met vraatgangen wordt door heel wat soorten gebruikt als nestplaats (zie hieronder). 
Bijenhotels vormen een substituut voor een deel van de wilde bijen die in holtes in stengels en 
dood hout nestelen. Bij het terugzetten deze struwelen, houtkanten en bosranden kan best 
gefaseerd gewerkt worden, terwijl zoveel mogelijk dood hout wordt uitgespaard. 

• Dode (delen van) bomen en onbehandelde houten weidepalen (bvb. Figuur 69). Staand dood 
hout, zoals oude onbehandelde weidepalen, oude (deels) dode fruitbomen en staande dode 
bomen bevatten vaak veel vraatgangen van houtetende insecten (vnl. kevers). Indien 
zonbeschenen vormen deze elementen (half)natuurlijke nestplaatsen voor heel wat 
bovengronds nestelende wilde bijen, maar ook solitaire graafwespen en plooivleugelwespen, 
en hun koekoeksbijen en –wespen. Deze elementen dienen daarom zolang mogelijk behouden 
te blijven. Indien er gevaar is door vallende takken kunnen dode bomen “gekandelaard” of 
getopt worden. Zoals dat op de vesten gebeurde, zie Figuur 69.. Dode zonbeschenen bomen 
kunnen ook gecreëerd worden door bomen in een zonbeschenen bosrand te “ringen” (met de 
kettingzaag rondom rond in de stam een dubbele ring insnijden in de basis), weliswaar op 
plaatsen waar de bomen op termijn veilig kunnen omvallen. 
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Figuur 69: Getopte boom op de Vesten, deze kan nog een hele tijd veilig blijven staan en in tussentijd onder 
andere nestgelegenheid bieden aan bovengronds nestelende bijen. (foto: Maarten Jacobs) 

 
 

 Ruigtes  

 

Ruigtes zijn hoog opgaande kruidige vegetaties die een extensief beheer kennen. Ze zijn in de 
onderzochte gebieden vooral aanwezig in de gebieden Blauwe Toren, Sint-Pietersplas en in 
aangeplante vorm langs de Vesten. We vinden ze zowel in vochtige als droge natuurlijke 
omstandigheden. Maar ook op opgespoten terreinen, zandgroeves en braakliggende terreinen waar 
betonpuin onder gemengd is komen deze ruderale vegetaties voor. Zowel de natuurlijke ruigtes als de 
antropogene, ruderale ruigtes kunnen bijzonder rijke bijengemeenschappen huisvesten. 

Indien de bodem niet te voedselrijk is en de ruigte niet te lang onbeheerd blijft, kunnen ruigtes erg 
bloemrijk zijn, met de piek van de bloei in de zomer In drogere ruigtes gaat het dan om soorten als 
Wilde peen, Boerenwormkruid, Gewone bereklauw, Gewone rolklaver, Vogelwikke, Veldlathyrus … In 
vochtige tot natte ruigtes om Hondsdraf, Witte dovenetel, Grote kattenstaart, Grote wederik, 
Watermunt, Gewone engelwortel, Moerasandoorn, Moerasrolklaver, Gewone smeerwortel, 
hennepnetel … 

Ruigtes vergen een minder intensief beheer dan graslanden, maar zonder beheer worden ze geleidelijk 
minder bloemrijk. Een gefaseerd maaibeheer, met elk jaar –afhankelijk van de voedselrijkdom- maaien 
en afvoeren van de helft tot een vierde van de oppervlakte kan volstaan om een bloemrijke ruigte in 
stand te houden. Dit moet uitgevoerd worden in het najaar aangezien de vegetatie moet kunnen 
bloeien in de zomer. Wanneer de vegetatie echter te verruigd geraakt door bijvoorbeeld grassen en 
Grote brandnetel kan het tijdelijk aannemen van een vroegere maaibeurt deze situatie verbeteren. 
Hierbij moet ook steeds een deel uitgespaard worden. Extensieve seizoens(nazomer-winter)begrazing 
in combinatie met af en toe kappen van houtopslag kan ook een goed beheer zijn voor een ruigte.
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 Zuidgerichte mantels en zomen 

 

Mantels en zomen vormen de overgangen tussen lage vegetaties en bos, waarbij de zoom een ruigere 
kruidenvegetatie is en de mantel de zone met struiken en jonge bomen. Hiertoe behoren ook brede 
struwelen, beboste wegen en houtkanten die op dezelfde manier functioneren (maar dan zonder bos 
achter). Deze zijn idealiter even breed of zelfs breder als de bomen hoog zijn, maar dit is in deze context 
zelden haalbaar. Ook minder brede overgangen kunnen echter functioneel zijn. Bosranden met veel 
structuur zijn zeldzaam in Vlaanderen. Meestal is de grens tussen bos en akker of graslandland zeer 
scherp (bv. Figuur 70: Een scherpe bosrand, de meest voorkomende situatie in Vlaanderen. Hier is geen 
ruimte voor een mantel- of zoomvegetatie (foto: Jorg Lambrechts)Figuur 70Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden.). Nochtans vormt een mantel-zoom voor vele organismen een ideaal leefgebied door de 
hoge structuurrijkdom. Ook voor wilde bijen zijn mantels en zomen indien ze min of meer zuidgericht 
zijn erg goede habitats door de combinatie van geschikte nestgelegenheid in de vorm van stengels en 
eventueel kale open grond onder de bomen en voedselplanten. In de zoom gaat het bvb. om, 
afhankelijk van de grondsoort en vochtigheid, Gewone ereprijs, Valse salie, Struikhei, Zevenblad, 
Knoopkruid, havikskruiden, Boerenwormkruid, Wilde marjolein, terwijl voorjaarsbloeiers en 
Meidoorn, Braam, Brem, Esdoorn, Zoete kers, Sleedoorn, rozen, Sporkehout voorbeelden zijn uit de 
mantel. 

 

 

Figuur 70: Een scherpe bosrand, de meest voorkomende situatie in Vlaanderen. Hier is geen ruimte voor een 
mantel- of zoomvegetatie (foto: Jorg Lambrechts)  

 

Beheer gericht op een goede ontwikkeling van mantels en zomen is weinig ingeburgerd. Doorgaans 
wordt enkel de eerste meter berm opgenomen in het regulier bermbeheer en wordt de bosrand 
verticaal geklepeld als takken beginnen over te hangen. Indien toch gefaseerd wordt gekapt, wordt 
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het snoeihout vaak vlakdekkend in de rand gelegd, of worden hopen gehakseld hout achtergelaten. 
Dit leidt tot afdekken van geschikte nestgelegenheid in de bodem en op termijn verruiging.  

Ideaal genomen is een mantel-zoom minstens zo breed als de bomen van het achterliggende bos hoog 
zijn. In veel gevallen is dit niet mogelijk maar ook smallere mantel-zoomvegetaties kunnen erg 
waardevol zijn.  

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

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

Bij het aanleggen van bossen kan hier best direct rekening mee gehouden worden. Vaak wordt er wel 
een mantelvegetatie aangelegd, maar wordt de zoomvegetatie vergeten. Of is de voorziene plek 
aanvankelijk voldoende voor de struiken die in de rand groeien, maar worden ze gaandeweg 
weggeconcureerd door het opgroeiende bos erachter. Gezien loofbomen in onze regio 30 à 40 meter 
hoog worden en de bosrand best minstens even breed als de achterliggende bomen hoog zijn moet 
hier een redelijke oppervlakte voor voorzien worden. Bij bestaande bossen kan de bosrand aangelegd 
worden door de bosrand sterk uit te dunnen of door het toestaan van opslag/aanplant op het 
aanliggende open biotoop. Een combinatie hiervan is natuurlijk ook mogelijk. 

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

 Solitaire bomen en struiken en hagen 

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

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

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

 Boomgaarden 

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

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

Een alternatief voor staand dood hout is het plaatsen van bijenhotels in boomgaarden.  

 

 Kruidenakkers en bloemenstroken in akkerranden 

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

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

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

 Pesticidengebruik 
 
Pesticidengebruik is schadelijk voor insecten in het algemeen en voor bijen in het bijzonder (zie ook 
1.5). Daarom wordt het gebruik ervan ten stelligste afgeraden in tuinen, parken en op 
bedrijventerreinen.  
 
Veel van de ‘onkruiden’ die bestreden worden met behulp van herbiciden zijn eigenlijk heel goede 
waardplanten voor bijen. Denk bijvoorbeeld aan Paardenbloem, diverse klaversoorten, boterbloemen, 
Zevenblad, Gewoon biggenkruid, Gewone brunel, … 
 
Pesticiden worden vaak gebruikt in de strijd tegen ‘onkruiden’ op verhardingen. Deze verhardingen 
zijn echter enkel nuttig wanneer ze voldoende betreden worden. Anders zijn grasdallen of grasstroken 
een goed en gemakkelijk beheerbaar alternatief. Verhardingen kunnen vrij van ongewenste 
(on)kruiden gehouden worden door stomen, borstelen, branden of bestrijden met heet water. In 
borders en grasperken zijn pesticidenvrije alternatieven wieden, afsteken en maaien. 
 
Verder is het ook mogelijk om borders, randen van gazons en moestuinen te laten begroeien met 
bodembedekkende planten. Zo kunnen hier geen ongewenste kruiden groeien. Zie voor meer info ook 
5.2.1.2. 
 
Meer info over alternatieven voor pesticidengebruik vind je op: www.zonderisgezonder.be en 
http://www.2020pesticidevrij.nu/.  
 

 Nestgelegenheden 

 

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

 

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

https://www.natuurpunt.be/pagina/hoe-help-je-wilde-bijen-je-tuin
http://www.zonderisgezonder.be/
http://www.2020pesticidevrij.nu/
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Figuur 71: nesten van Gewone sachembij in zandige bodem onder dakoversteek (foto: Jens D’Haeseleer) 

 

 

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

• Geschikte bodembedekkers voor open plekken zijn onder andere Gewone brunel, Kruipende 
boterbloem, Bosaardbei, Kruipend zenegroen, Hondsdraf, Speenkruid, Kleine maagdenpalm, 
… 
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Figuur 72: Speenkruid als bodembedekker tegen ongewenste kruiden (foto: Jens D’Haeseleer) 

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 
Hommels nemen regelmatig hun intrek in mezenkastjes. En daar is niet iedereen altijd even blij mee. 
Nochtans zijn hommels bijzonder nuttige diertjes, die zeer zachtaardig zijn en enkel zullen steken 
wanneer ze worden vastgeklemd. Ook in de nabijheid van het nest zijn ze normaal gezien niet agressief. 
Bij het openen van een nestkast kunnen ze wel luidruchtig zoemen maar ze vallen doorgaans niet aan. 
In tegenstelling tot wespen hebben hommels eerder kleine nesten, bestaande uit enkele tientallen tot 

https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/hoe_bouw_ik_een_bijenhotel_0.pdf
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maximum 200 werksters. In de loop van de zomer produceren ze nieuwe koninginnen en wordt het 
nest voor de winter verlaten.  
 
Wil je toch af van het hommelnest? Maak dan in het najaar of in de vroege winter de nestkast leeg en 
schuur de binnenkant met wat lauw water. De vogels zullen er in het daaropvolgende jaar weer hun 
intrek in kunnen nemen.   
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 Nectar- en stuifmeelplanten 

 

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

 

 

 
Figuur 73: Binnenkoer met veel schaduw. Gele dovenetel, Kleine maagdenpalm en Bosanemoon zijn 

bloeibepalend. Bemerk dat hier gebruik is gemaakt van de ‘verkeerde’ ondersoort van Gele dovenetel, namelijk 
de Bonte gele dovenetel. Deze groeit aggressiever en is een gevreesd onkruid. De inheemse ondersoort groeit 

minder aggressief en blijft lager. (foto: Jens D’Haeseleer) 
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Figuur 74: Plantenvak met Kleine maagdenpalm en Bosaardbei. Beiden zijn bodembedekkend en liefhebbers van 

halfschaduw. (foto: Jens D’Haeseleer) 
 

 

 

 
Figuur 75: Zandige, zonbeschenen bloemborder met onder meer Prachtklokje, lupinen, Grote klaproos, sieruien, 

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

 
Figuur 76: Vrouwtje Roodgatje op Aardbei. (foto: Jens D’Haeseleer) 
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Gazons zien er vaak uniform donkergroen uit, zonder enige bloem. En dat is spijtig. Sla eens een 
maaibeurt over en geef Paardenbloemen, Madeliefjes en klavertjes de kans om jouw gazon op te 
vrolijken.  
Je kan zelfs een deel van het gazon inrichten als bijenweide. Voer hier een hooilandbeheer en maai 
tweemaal per jaar. Hoe minder je bemest, hoe meer wilde bloemen zullen verschijnen tussen het gras 
… en hoe minder je de grasmaaier zal moeten bovenhalen. Nog beter is het invoeren van een gefaseerd 
maaibeheer. Maai elk stuk grasveld wel minstens 1 keer per jaar, anders wordt de grasmat te dicht. 
Uiteraard zijn herbiciden uit den boze.  
 

 
Figuur 77: Gazon met massaal bloeiend Biggenkruid: een gedekte tafel voor veel soorten wilde bijen. (foto: Jens 

D’Haeseleer) 
 

In het voorjaar kan je het gazon opfleuren met een bloembollenweide. Vingerhelmbloem, Gewone 
vogelmelk en Boerenkrokus zijn vroege bloeiers en worden druk bezocht door bijen en vlinders. Deze 
bloembollen zorgen voor een kleurrijk tapijt dat bloeit van eind februari tot begin april. Maai de 
bloembollenweide niet in die periode. Op deze manier blijft een deel van het gazon ongemaaid in het 
vroege voorjaar en kunnen ook Madeliefje, Paardebloemen en boterbloemen tussen de bollen tot 
bloei komen. Wanneer de bloembollen uitgebloeid zijn en wanneer de zaden volledig gerijpt zijn, mag 
opnieuw gazonbeheer toegepast worden. 
 
Bloembollen plant je best in het najaar, tussen eind september en november. De vroegstbloeiende 
soorten zoals bijvoorbeeld Sneeuwklokje moeten al voor half oktober geplant worden. 
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Figuur 78: Narcissen en Kievitsbloemen in het gazon. Tweede bloei wordt verzekerd door Gewone margriet. (foto: 

Jens D’Haeseleer) 
 

 

 

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

 

 

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

 

 

Conifeer, Beuk, of Haagbeuk zijn al decennia lang populaire haagplanten, maar er zijn ook prachtige 
bijvriendelijke alternatieven. Veldesdoorn, meidoorn en Hondsroos zien er niet alleen zeer fraai uit, 
het zijn ook ware nectar- en stuifmeelbommen. En ze leveren daarnaast in de herfst nog bessen of 
olierijke zaden op. Snoei jouw haag niet te kort en laat uitlopers groeien én bloeien. De bijen en vogels 
zullen je dankbaar zijn. 
 
Een kale muur of een storende afsluiting kan in een mum van tijd omgevormd worden tot een 
bloemrijk bijenparadijs met Heggenrank, Klimop of Reukerwt.  
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Figuur 79: Muur met Klimopbegroeiing (foto: Jens D’Haeseleer) 

 

 

 
Zelfs met een balkon- of terrastuintje van één vierkante meter kan je al heel wat bijdragen aan de 
biodiversiteit. Vervang Begonia’s en Petunia’s door een mix van Grasklokje, Wilde reseda en Ezelsoren 
en geniet van het zomerse gezoem van de talloze bijen en hommels die jouw terras een bezoekje 
brengen. Opgelet, potgrond geeft een te rijke voedsellaag voor deze plantensoorten. Plant je 
balkonplanten dus liever in een mix van compost en lemig zand.  
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Figuur 80: Balkonplanten kunnen ook bijenvriendelijk zijn. Hier een voorbeeld met onder meer Vingerhoedskruid 

op de achtergrond. (foto: Rieneke Van der Steen) 
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Bijlages 
Bijlage 1: Soortenlijst Brugge  
 

Tabel 17: Totale soortenlijst van de soorten die in het kader van dit project in Brugge werden waargenomen in 
2020. Soorten in het rood en het vetrood zijn respectievelijk zeldzaam en zeer zeldzaam volgens 

www.waarnemingen.be. 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Andrenidae (zandbijen en roetbijen) 24 

Andrena barbilabris Witbaardzandbij 

Andrena bicolor Tweekleurige zandbij 

Andrena chrysosceles Goudpootzandbij 

Andrena cineraria Asbij 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij 

Andrena flavipes Grasbij 

Andrena florea Heggenrankbij 

Andrena fulva Vosje 

Andrena gravida Weidebij 

Andrena haemorrhoa Roodgatje 

Andrena humilis Paardenbloembij 

Andrena minutula Gewone dwergzandbij 

Andrena mitis Lichte wilgenzandbij 

Andrena nigroaenea Zwartbronzen zandbij 

Andrena nitida Viltvlekzandbij 

Andrena praecox Vroege zandbij 

Andrena scotica Meidoornzandbij 

Andrena strohmella Gekielde dwergzandbij 

Andrena subopaca Witkopdwergzandbij 

Andrena tibialis Grijze rimpelrug 

Andrena trimmerana Doornkaakzandbij 

Andrena vaga Grijze zandbij 

Andrena ventralis Roodbuikje 

Panurgus calcaratus Kleine roetbij 

Apidae 29 

Anthophora plumipes Gewone sachembij 

Apis mellifera Honingbij 

Bombus campestris Gewone koekoekshommel 

Bombus hortorum Tuinhommel 

Bombus hypnorum Boomhommel 

Bombus lapidarius Steenhommel 

Bombus lucorum Veldhommel 

Bombus pascuorum Akkerhommel 

Bombus pratorum Weidehommel 

Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Bombus terrestris Aardhommel 

Bombus 
terrestris/lucorum/magnus/cryptarum Aardhommel-groep (Europa) 

Bombus vestalis Grote koekoekshommel 

Epeolus variegatus Gewone viltbij 

Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij 

Nomada fabriciana Roodzwarte dubbeltand 

Nomada ferruginata Geelschouderwespbij 

Nomada flava Gewone wespbij 

Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij 

Nomada fucata Kortsprietwespbij 

Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij 

Nomada goodeniana Smalbandwespbij 

Nomada integra Tweekleurige wespbij 

Nomada lathburiana Roodharige wespbij 

Nomada panzeri Sierlijke wespbij 

Nomada sheppardana Geeltipje 

Nomada signata Signaalwespbij 

Nomada stigma Borstelwespbij 

Nomada zonata Variabele wespbij 

Colletidae (zijdebijen en maskerbijen) 9 

Colletes cunicularius Grote zijdebij 

Colletes daviesanus Wormkruidbij 

Colletes fodiens Duinzijdebij 

Colletes similis Zuidelijke zijdebij 

Hylaeus communis Gewone maskerbij 

Hylaeus dilatatus Brilmaskerbij 

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij 

Hylaeus pectoralis Rietmaskerbij 

Hylaeus signatus Resedamaskerbij 

Halictidae (groefbijen en bloedbijen) 30 

Halictus rubicundus Roodpotige groefbij 

Halictus scabiosae Breedbandgroefbij 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij 

Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij 

Lasioglossum laticeps Breedkaakgroefbij 

Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij 

Lasioglossum minutissimum Ingesnoerde groefbij 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 

Lasioglossum nitidulum Glimmende smaragdgroefbij 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij 

Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij 

Lasioglossum semilucens Halfglanzende groefbij 

Lasioglossum sexstrigatum Gewone franjegroefbij 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij 

Sphecodes albilabris Grote bloedbij 

Sphecodes crassus Brede dwergbloedbij 

Sphecodes ephippius Bosbloedbij 

Sphecodes geoffrellus Glanzende dwergbloedbij 

Sphecodes gibbus Pantserbloedbij 

Sphecodes hyalinatus Lichte bloedbij 

Sphecodes longulus Kleine spitstandbloedbij 

Sphecodes miniatus Gewone dwergbloedbij 

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij 

Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij 

Sphecodes puncticeps Grote spitstandbloedbij 

Halictus rubicundus Roodpotige groefbij 

Halictus scabiosae Breedbandgroefbij 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 

Megachilidae (bladsnijders, metselbijen en tubebijen) 17 

Anthidium manicatum Grote wolbij 

Chelostoma campanularum Kleine klokjesbij 

Coelioxys aurolimbatus Gouden kegelbij 

Coelioxys mandibularis Duinkegelbij 

Heriades truncorum Tronkenbij 

Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 

Megachile ericetorum Lathyrusbij 

Megachile leachella Zilveren fluitje 

Megachile willughbiella Grote bladsnijder 

Osmia bicornis Rosse metselbij 

Osmia caerulescens Blauwe metselbij 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij 

Osmia leaiana Kauwende metselbij 

Osmia spinulosa Gedoornde slakkenhuisbij 

Stelis odontopyga Slakkenhuistubebij 

Stelis punctulatissima Geelgerande tubebij 

Melittidae (pluimvoetbijen en dikpootbijen) 2 

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij 

Melitta nigricans Kattenstaartdikpoot 
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 Bijlage 2: Bijenvriendelijke bloemborderplanten 
 

Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Agastache-soorten Dropplant Lipbloemigen Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht   

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

Alcea spec. Stokroos Kaasjeskruidfamilie Meerjarig     

Allium spec. Sierlooksoorten Lookfamilie Meerjarig     

Allium sphaerocephalon Kogellook Lookfamilie Meerjarig     

Allium ursinum Daslook Lookfamilie Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht Allium ursinum 

Alyssum spec. Schildzaad Kruisbloemigen 

Zowel eenjarige 
als meerjarige 
soorten ja   

Anethum graveolens Dille Schermbloemigen Eenjarig     

Anchusa spec. ossentong Ruwbladigen Meerjarig   Anchusa officinalis 

Anthyllis vulneraria Wondklaver Vlinderbloemigen Meerjarig     

Antirrhinum spec. Leeuwenbekjessoorten Weegbreefamilie Meerjarig     

Aquilegia spec. Akelei Ranonkelfamilie Meerjarig     

Astrantia major 
Zeeuws knoopje (en 
cultivars) Schermbloemigen Meerjarig     

Aubretia deltoidea Aubretia Kruisbloemigen Meerjarig ja   

Buphthalmum 
salicifolium Koeienoog Composieten Meerjarig     

Calamintha nepeta Bergsteentijm Lipbloemigen Meerjarig     

Calluna vulgaris Struikhei Heidefamilie Meerjarig     

Campanula glomerata Kluwenklokje Klokjesfamilie Meerjarig     

Campanula persicifolia Prachtklokje Klokjesfamilie Meerjarig     



Wilde bijenplan Brugge  138 
 
 
 

Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Campanula 
portenschlagiana Dalmatieklokje Klokjesfamilie Meerjarig ja   

Campanula 
poscharskyana Kruipklokje Klokjesfamilie Meerjarig ja   

Campanula-soorten Andere klokjes Klokjesfamilie Meerjarig   

Campanula 
rapunculus, C. 
rotundifolia, C. 
trachelium 

Centaurea spec. Centaurie soorten Composieten Meerjarig   Centaurea jacaea 

Cephalaria gigantea Schoepkruid Kaardebolfamilie Meerjarig     

Coreopsis spec. Meisjesogen Composieten Meerjarig     

Doronicum orientale Voorjaarszonnebloem Composieten Meerjarig     

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid Weegbreefamilie Tweejarig     

Echinacea purpurea Rode zonnehoed Composieten Meerjarig     

Echinops spec. kogeldistel Composieten Meerjarig     

Echium spec. slangenkruidsoorten Ruwbladigen Een- of tweejarig   Echium vulgare 

Erica carnea Winterheide Heidefamilie Meerjarig     

Eryngium spec. Kruisdistelsoorten Schermbloemigen Meerjarig   Eryngium campestre 

Erysimum cheiri Muurbloem Kruisbloemigen Meerjarig     

Eupatorium spec. 
Koninginnekruid (en 
cultivars) Composieten Meerjarig   

Eupatorium 
cannabinum 

Fragaria spec. Bosaardbei Rozenfamilie Meerjarig ja Fragaria vesca 

Geranium cantabrigiense   Ooievaarsbekfamilie Meerjarig ja   

Geranium dalmaticum   Ooievaarsbekfamilie Meerjarig     

Geranium maccrorhizum Rotsooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht   

Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig   Geranium phaeum 



Wilde bijenplan Brugge  139 
 
 
 

Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig   Geranium pyrenaicum 

Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig     

Glechoma hederacea Hondsdraf Lipbloemigen Meerjarig ja Glechoma hederacea 

Gypsophila paniculata Gipskruid Anjerfamilie Meerjarig     

Helenium spec. Zonnekruid Composieten Meerjarig     

Hyssopus officinalis Hyssop Lipbloemigen Meerjarig     

Iberis sempervirens Scheefbloem Kruisbloemigen Meerjarig ja   

Inula spec. Alant Composieten Meerjarig     

Knautia spec. Knautia soorten Kaardebolfamilie Meerjarig   Knautia arvensis 

Lathyrus latifolius Brede Lathyrus Vlinderbloemigen Meerjarig     

Lamium spec. Dovenetel soorten Lipbloemigen Meerjarig ja 

Lamium album, L. 
galeobdolon, L. 
maculatum 

Lavendula spec. Lavendel Schermbloemigen Meerjarig     

Levisticum officinale Lavas Schermbloemigen Meerjarig     

Lysimachia spec. Wederiksoorten Sleutelbloemfamilie Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht Lysimachia vulgaris 

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

Meconopsis cambrica Schijnpapaver Papaverfamilie Meerjarig     

Muscari armeniacum Druifhyacinth Aspergefamilie Meerjarig     

Nepeta spec. 
Kattenkruid (verschillende 
soorten) Lipbloemigen Meerjarig    

Origanum vulgare Wilde marjolein Lipbloemigen Meerjarig   Origanum vulgare 

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

Perovskia spec. 
Russische salie (en 
cultivars) Lipbloemigen Meerjarig     

Phlomis spec. Brandkruid (en cultivars) Lipbloemigen Meerjarig     

Phoeniculum vulgare Venkel Schermbloemigen Meerjarig     

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid Ruwbladigen Meerjarig   Pulmonaria officinalis 

Reseda alba/lutea Witte/Wilde reseda Resedafamilie 

Zowel eenjarige 
als meerjarige 
soorten   Reseda lutea 

Rosmarinus officinalis Rozemarijn Lipbloemigen Meerjarig     

Rudbeckia spec. Zonnehoed Lipbloemigen Meerjarig     

Salvia spec. Salie Lipbloemigen Meerjarig   Salvia pratensis 

Scabiosa columbaria Duifkruid Kaardebolfamilie Meerjarig   Scabiosa columbaria 

Stachys byzantina Ezelsoor Lipbloemigen Meerjarig ja   

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

Symphytum spec. Smeerwortelsoorten Ruwbladigen Meerjarig   Symphytum officinalis 

Telekia speciosa Grote koeienoog Composieten Meerjarig     

Teucrium soorten Gamander Lipbloemigen Meerjarig 

ja (afhankelijk van 
de soort) 

Teucrium chamaedrys, 
Teucrium montanum 

Thymus spec. Tijmsoorten Lipbloemigen Meerjarig     

Trifolium ochroleucon Geelwitte klaver Vlinderbloemigen Meerjarig 
als klaverstroken 
naast gazons   

Trifolium pannonicum Hongaarse Klaver Vlinderbloemigen Meerjarig 
als klaverstroken 
naast gazons   

Trifolium rubens Purperrode Klaver Vlinderbloemigen Meerjarig 
als klaverstroken 
naast gazons   

Trifolium spec. Klaversoorten Vlinderbloemigen Meerjarig 
als klaverstroken 
naast gazons 

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

Verbena bonariensis Stijf ijzerhard Ijzerhardfamilie Meerjarig     

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

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Boom/Struik 
Streekeigen in 
regio Brugge 

Belang voor 
(wilde) bijen Specifieke bodemvereisten 

Acer campestre Spaanse aak Boom/Struik ja groot kalk- of leemhoudend 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Boom ja groot   

Prunus avium Zoete kers Boom ja groot   

Prunus padus Gewone vogelkers Boom/Struik ja groot vochtige bodems 

Tilia cordata Winterlinde Boom ja groot   

Tilia platyphyllos Zomerlinde Boom ja groot   

Cornus sanguinea Rode kornoelje Struik ja matig op rijkere bodemsoorten 

Craetagus laevigata Tweestijlige meidoorn Struik ja groot leemhoudende bodem 

Craetagus monogyna Eenstijlige meidoorn Struik ja groot   

Cytisus scoparius Brem Struik ja groot eerder op zandige bodems 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts Struik ja matig   

Ligustrum vulgare Wilde liguster Struik ja groot kalkrijke bodems 

Prunus spinosa Sleedoorn Struik ja groot   

Rhamnus cathartica Wegedoorn Struik neen matig eerder op zandige bodems 

Rhamnus frangula Sporkehout Struik ja groot   

Ribes nigrum Zwarte bes Struik ja groot vochtige bodems 

Ribes rubrum Aalbes Struik ja groot   

Ribes uva-crispa Kruisbes Struik neen groot   

Salix aurita Geoorde wilg Struik ja groot vochtige bodems 

Salix alba Schietwilg Boom ja matig   

Salix fragilis Kraakwilg Boom ja matig   

Salix cinerea cinerea Grauwe wilg Struik ja groot vochtige bodems 

Salix cinerea oleifolia Rossige wilg Struik neen matig vochtige bodems 

Salix pentandra Laurierwilg Struik neen groot   

Salix purpurea Bittere wilg Struik ja matig   

Salix repens Kruipwilg Struik ja groot   

Salix triandra Amandelwilg Struik neen matig   

Salix viminalis Katwilg Struik neen groot   

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

Belang voor 
(wilde) bijen Specifieke bodemvereisten 

Ilex aquifolium Hulst Struik of boom ja matig   

Salix caprea Boswilg Struik of boom ja groot   

Rosa agrestis Kraagroos Struik neen groot   

Rosa arvensis Bosroos Struik ja groot vooral op leembodems 

Rosa caesia Behaarde struweelroos Struik ja groot   

Rosa canina Hondsroos Struik ja groot   

Rosa corymbifera Heggenroos Struik neen groot vermoedelijk vooral op leem 

Rosa dumalis Kale struweelroos Struik neen groot   

Rosa henkeri-schulzei Schijnegelantier Struik neen groot   

Rosa inodora Schijnkraagroos Struik neen groot   

Rosa micrantha Kleinbloemige roos Struik neen groot   

Rosa pseudoscabriuscula Schijnviltroos Struik neen groot   

Rosa rubiginosa Egelantier Struik ja groot   

Rosa sherardii Berijpte viltroos Struik neen groot   

Rosa spinosissima Duinroos Struik ja groot   

Rosa stylosa Stijlroos Struik neen groot   

Rosa subcanina Schijnhondsroos Struik neen groot   

Rosa subcollina Schijnheggenroos Struik neen groot   

Rosa tomentella Beklierde heggenroos Struik ja groot   

Rosa tomentosa Viltroos Struik ja groot   

Rubus caesius Dauwbraam Struik ja groot   

Rubus spec.  Braam Struik 

diverse 
autochtone 
soorten groot   

Ulex europaeus Gaspeldoorn Struik ja groot eerder op zandige bodems 

Clematis vitalba Bosrank Liaan neen matig kalkminnend 

Hedera helix Klimop Liaan ja groot   

Hedera helix ‘arborescens’ struikklimop (dwerg)struik ja groot  

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




