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Inleiding 
Bijen (Anthophila) spelen een belangrijke rol als bestuivers van wilde planten en van landbouwgewassen. 

Iedereen kent de Honingbij, maar weinigen beseffen dat er naast deze soort nog duizenden andere soorten 

wilde bijen bestaan.  In ons  land worden ongeveer 400 bijensoorten aangetroffen, waaronder solitaire 

bijen en hommels. Alle bijen hebben  een  strikt  vegetarisch dieet, waarbij de  larven  zich  voeden met 

stuifmeel en de volwassen dieren hoofdzakelijk leven van nectar. Afgezien hiervan verschillen de soorten 

echter op verschillende vlakken in hun specifieke levenswijze. 

Bijen zijn, afgezien van het juiste (micro)klimaat afhankelijk van (a) voedselbronnen en (b) nesthabitat en 

eventueel materialen om een nest te bouwen. Al deze zaken moeten op korte afstand van elkaar liggen 

om een geschikt bijenhabitat te vormen. 

Wat de voedselbehoeften betreft zijn er grote verschillen tussen bijensoorten. Ten eerste is er een grote 

groep bijen die op verschillende plantenfamilies stuifmeel verzamelt en niet kieskeurig lijkt te zijn over de 

stuifmeelbronnen (polylectisch). Ongeveer 30% van onze inheemse bijensoorten is echter gespecialiseerd 

in  het  verzamelen  van  pollen  van  één  bepaalde  plantenfamilie  (oligolectisch)  of  zelfs  één  soort 

(monolectisch). Waar alle bijen voldoende pollen nodig hebben om zich succesvol voort te planten, zijn 

deze soorten extra kwetsbaar omdat ze hiervoor van een zeer beperkt aantal plantensoorten afhankelijk 

zijn. 

Verder hebben bijen voor de voortplanting nesten nodig. Hier zijn de strategieën nog diverser dan om aan 

voedsel te geraken. Twee derde van onze bijensoorten nestelt ondergronds. Deze soorten graven een nest 

uit in de bodem, waarbij vooral naakte, zonbeschenen bodem wordt verkozen omdat deze goed opwarmt. 

Hommels gebruiken bovendien oude nesten van knaagdieren. Belangrijk is dat de bodem de juiste textuur 

heeft.  In  zware  kleibodem  kunnen  veel  soorten  bijvoorbeeld  geen  nest  graven, waardoor  de meeste 

soorten in zanderige en lemige bodems leven.  

Andere soorten nestelen bovengronds, bijvoorbeeld  in holle plantenstengels of gangen  in (dood) hout. 

Deze soorten gebruiken vaak ook materialen om hun nesten te bekleden of af te sluiten. Hiervoor kunnen 

stukjes blad, leem, plantenharen of hars worden gebruikt, afhankelijk van de soort. Een derde groep bouwt 

zelf geen nest, maar parasiteert op andere bijensoorten door hun eieren in hun nesten te leggen. Daarom 

worden  deze  soorten  vaak  koekoeksbijen  genoemd.  Deze  soorten  zijn  vaak  van  één  of  enkele 

gastheersoorten afhankelijk. 

In het algemeen is er de laatste decennia een duidelijke achteruitgang van insecten zichtbaar. Deze is zeker 

bij bijen goed gedocumenteerd. Bij ons lijkt de voornaamste oorzaak de intensivering van de langbouw te 

zijn, wat leidde tot een toename in pesticidengebruik, vernietiging van kleine landschapselementen en een 

achteruitgang  in  voedselaanbod  voor  bijen.  Kleinschalige  landschappen met warme microhabitats  en 

structuurrijke mozaïeken van verschillende biotopen met onder meer bloemrijke graslanden zijn zeldzaam 

geworden door schaalvergroting, waardoor veel soorten achteruit zijn gegaan, of lokaal uitgestorven zijn. 

Gezien het grote economische en ecologische belang van bijen dringen zich dan ook maatregelen op om 

deze  achteruitgang  tegen  te  gaan.  In  tegenstelling  tot  ‘populairdere’  insecten  zoals  de  Honingbij  of 

dagvlinders, zijn er echter nog veel hiaten in onze kennis over wilde bijen, en is meer onderzoek nodig om 

de achteruitgang van deze soorten tegen te gaan. 
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Tijdens  dit  onderzoek  werden  twee  kleinere  duingebieden  aan  de  Middenkust  elk  éénmalig 

geïnventariseerd,  namelijk  de  Paelsteenpanne  in  Bredene  en  de  Kijkuit  in  De  Haan.  Kustduinen  zijn 

bijzondere biotopen met een zeer typische bijengemeenschap. In ons land nemen ze echter slechts een 

kleine oppervlakte in en zijn ze vaak gefragmenteerd en gedegradeerd. Veel typische bijensoorten uit de 

duinen zijn dan ook sterk bedreigd. Bovendien focust veel onderzoek zich op de grotere gebieden aan de 

Westkust (Ter Yde, Westhoek,…) of de Oostkust (het Zwin), en is de kennis van de bijen van de Middenkust 

eerder beperkt en hoofdzakelijk gebaseerd op anekdotische waarnemingen. Daarom is het nuttig om in 

deze  regio  een  diepgaander  onderzoek  uit  te  voeren  naar  de  bijenfauna  van  de  kustduinen  aan  de 

Middenkust. Samen met een  rapport over de Duinbossen van De Haan  (Proesmans, 2019b) poogt dit 

rapport een eerste aanzet te zijn om de bijengemeenschap in deze regio in kaart te brengen.  
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De Paelsteenpanne – Bredene  
1. Gebiedsbeschrijving 

De Paelsteenpanne  is de grootste duinpanne aan de Middenkust. Het gebied  is 13 ha groot en  is zeer 

gevarieerd. Het betreft een afgesloten gebied in beheer van Natuurpunt Middenkust. Het bestaat uit een 

vochtige duinvallei met bloemenrijke duinpannen, duindoornstruweel, grijze duinen en witte stuifduinen. 

Voor een relatief klein gebied is er dus een zeer grote variatie aan habitats, die grotendeels nog in goede 

staat zijn. Dit maakt het gebied mogelijk zeer geschikt om een diverse bijengemeenschap te huisvesten, 

inclusief de typische soorten van kust en duinen. 

2. Terreinbezoek 
De Paelsteenpanne werd bezocht op 4 juli 2019, bij zonnig weer met een maximumtemperatuur van 19°C. 

Deze omstandigheden zijn ideaal om wilde bijen te inventariseren. Er werd een variabel transect gelopen, 

waarbij hoofdzakelijk werd gekeken naar de deelgebieden die een groot potentieel hadden als nesthabitat 

of die zeer bloemrijk waren. Dieren werden gevangen met een insectennet en waar mogelijk in het veld 

gedetermineerd, of anders gedood met ethylacetaat en  later opgespeld, gelabeld en gedetermineerd. 

Ingezamelde specimens werden gedeponeerd in de collectie van Natuurpunt Studie vzw. 

Tijdens onze inventarisatie werd hoofdzakelijk aandacht besteed aan de westelijke helft van het gebied 

(Figuur 1), dat vooral bestond uit een mozaïek van struweel en duingrasland, met lokaal open zandgrond 

en  braamstruweel.  Het  oostelijke  deel,  met  veel  meer  open  zandgrond,  is  ongetwijfeld  ook  zeer 

interessant voor wilde bijen, maar werd nog niet (intensief) bemonsterd. In wat volgt bespreken we de 

typische deelhabitats, de aangetroffen soorten en de te verwachten soorten. 
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Figuur 1: De Paelsteenpanne. Tijdens het onderzoek werd enkel het zuidwestelijke deel onderzocht. Punten geven  locaties van 
waarnemingen aan (donkergroen = Hymenoptera, lichtgroen = Diptera). 

3. Bespreking aanwezige habitats 
a. Duinpannen  centraal  in  het  westelijke  deel  

De duinpannen  (Figuur 2) waren zeer bloemenrijk, met onder meer Moeraswespenorchis, maar waren 

eerder arm aan bijen. Er werden wel verschillende Aardhommels aangetroffen, onder meer foeragerend 

op  Grote  ratelaar.  De  lage  aantallen  bijen  liggen  mogelijk  aan  het  beperkt  voorkomen  van  gele 

composieten en Gewone rolklaver,  in  juli zowat de belangrijkste waardplanten voor veel bijensoorten, 

maar eerder typisch voor drogere standplaatsen. Tijdens andere momenten in het jaar kan dit echter een 

zeer belangrijk bijenhabitat zijn. Om dit te evalueren is het aangewezen om tijdens het voorjaar en in de 

nazomer opnieuw te inventariseren. 
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Figuur 2: De duinpannen zijn in de zomer zeer bloemenrijk. Lokaal zijn ook stukken open zandgrond aanwezig die door wilde bijen 
als nestplaats gebruikt kunnen worden (Foto: Serge Allein). 

b. Braamstruweel 

Lokaal kwam laag braamstruweel voor. Verschillende bovengronds nestelende bijensoorten werden hier 

gevangen, waaronder Gewone maskerbij, Brilmaskerbij en Zwartgespoorde houtmetselbij. Deze  laatste 

foerageerde in dit stuk op witte klaver. Bramenstruweel kwam op het eerste zicht slechts zeer lokaal voor 

binnen  het  gebied,  maar  vormt  wel  belangrijke  bovengrondse  nestgelegenheid,  die  verder  eerder 

zeldzaam is in het gebied. Ook de bloemen van bramen werden bezocht door verschillende bijensoorten 

(Tabel 1). 

c. Struweel 

Het struweel (Figuur 3) bestaat grotendeels uit Duindoorn, maar ook uit andere planten, zoals Eenstijlige 

meidoorn, Wilde liguster en Sleedoorn. Vroeger op het jaar kunnen dit belangrijke waardplanten zijn voor 

onder meer Zandbijen, zoals te zien was tijdens het bezoek aan de Kijkuit. Veel bijen, zeker de typische 

duinsoorten, verkiezen echter meer open habitats. Het  is daarom belangrijk om  te voorkomen dat dit 

struweel te dominant wordt en het hele gebied inneemt. Om dit habitattype goed naar waarde te kunnen 

schatten  is  het nodig  om  verdere  inventarisaties uit  te  voeren,  in  het  bijzonder  tijdens  het  voorjaar, 

wanneer verschillende struiken in het struweel in bloei staan en als waardplant kunnen worden gebruikt. 
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Figuur  3: De  Paelsteenpanne  bevat  een  grote  diversiteit  aan  (micro)habitats,  zelfs  op  zeer  lokale  schaal  (Foto:  Serge Allein, 
augustus 2019). 

d. Open  zandgrond  en  steilrandjes 

Dit zeer typische habitat is het belangrijkste leefgebied voor bijensoorten die aan duingebieden gebonden 

zijn. Verschillende soorten maken hun nest  in de  losse zandgrond, waaronder het Zilveren fluitje en de 

zeer zeldzame en ernstig bedreigde Kustbehangersbij. Ook Duinkegelbij, een broedparasiet van de eerste, 

kwam talrijk voor in dit habitat. In de steilrandjes werden nestplaatsen van groefbijen aangetroffen. In het 

voorjaar is dit habitattype waarschijnlijk dan weer zeer geschikt voor Grote zijdebij en Witbaardzandbij. 

Tijdens het  terreinbezoek werden op  composieten ook Duinzijdebijen  gevangen. Gewone  viltbij, haar 

broedparasiet, werd ook aangetroffen. Het oosten van het reservaat bevat veel meer open zandgrond, en 

heeft voor deze soorten waarschijnlijk nog veel meer potentieel. Verder onderzoek dient dit deel van het 

gebied  te bekijken, en  zeker uit  te kijken naar de  zeer  zeldzame Grote kegelbij, de broedparasiet van 

Kustbehangersbij. 

4. Geschiktheid als bijenhabitat 
a. Belangrijkste  waardplanten 

De belangrijkste waardplanten worden, samen met de soorten die er op foerageerden, weergegeven in 

Tabel 1. Hier worden enkel de geobserveerde bloembezoeken weergegeven. De enige exemplaren van 
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Heggenrankbij en Kustbehangersbij werden bijvoorbeeld niet  tijdens het  foerageren gevangen,  terwijl 

beide respectievelijk afhankelijk zijn van Heggenrank en Gewone rolklaver (of andere vlinderbloemigen). 

In het algemeen lijken kruidachtige planten met grote voorsprong de belangrijkste waardplanten te zijn 

begin  juli. Met  name Gewoon  biggenkruid  en Gewone  rolklaver werden  door  verschillende  soorten 

bezocht. 

Het is belangrijk om te vermelden dat deze waardplanten tijdens het terreinbezoek bezocht werden door 

wilde bijen, maar dat op andere momenten andere planten als waardplant kunnen dienen. Hierbij moet 

gedacht worden aan onder meer Paardenbloem en Kruipwilg. Om dit goed in kaart te brengen dient het 

gebied opnieuw bezocht te worden op andere momenten in het jaar. 

Tabel 1: Waardplanten en geobserveerde bloembezoeken  in de Paelsteenpanne. Enkel de geobserveerde bloembezoeken staan 
weergegeven. 

Waardplant  Bestuivers 

Akkerdistel  Gewone maskerbij, Europese honingbij 

Bezemkruiskruid  Tronkenbij, Gewone viltbij, Duinzijdebij 

Braam spec.  Gewone maskerbij, Zwartgespoorde houtmetselbij 

Gewone rolklaver  Zilveren fluitje, Tuinbehangersbij, Zwartgespoorde houtmetselbij, Steenhommel 

Gewoon 
biggenkruid 

Brilmaskerbij,  Steenhommel,  Kortsprietgroefbij,  Matte  bandgroefbij, 
Pluimvoetbij 

Heggenrank  Europese honingbij 

Echt bitterkruid  Pluimvoetbij 

Grote ratelaar  Aardhommel s.l. 

Roos spec.  Aardhommel s.l. 

Zeewinde  Akkerhommel, Gedoornde slakkenhuisbij 
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5. Bijzondere en typische soorten 
De totale soortenlijst met zweefvliegen en bijen die tijdens de inventarisatie werden aangetroffen is 

weergegeven in Tabel 2. Tijdens dit onderzoek werden 28 bijensoorten en 8 zweefvliegensoorten 

aangetroffen. Tijdens het onderzoek werden er enkele typische soorten waargenomen die verspreid 

voorkomen in de Belgische Kustduinen, maar verder (zeer) zeldzaam zijn. Het gaat hier om Zilveren 

fluitje, Duinkegelbij en Gedoornde slakkenhuisbij. Verder werd de meest noordelijke recente Belgische 

waarneming gedaan van de Kustbehangersbij. Deze bij is zelfs in de kustduinen zeer zeldzaam, en staat 

als ernstig bedreigd op de nieuwe Belgische Rode Lijst (Drossart et al., 2019). We bespreken hier kort 

deze soorten. 

 

a. Kustbehangersbij  –  Megachile  maritima  (Kirby, 1802) 

De Kustbehangersbij  is  in het veld vrij eenvoudig te herkennen. De vrouwtjes zijn te herkennen aan de 

groenige ogen en de driekleurige buikschuier, die op het tweede sterniet wit is, op S3‐4 oranje en op S5‐6 

zwart. De mannetjes hebben witte, verbrede voortarsen en zeer brede achterschenen (Figuur 4). Verder 

valt  de  soort  op  omwille  van  haar  grootte  (♂ 13‐15mm;  ♀ 15‐17mm). De  soort  vliegt  tussen  juni  en 

augustus met een piek in juli. Kustbehangersbijen zijn warmteminnend en nestelen ondergronds in zand. 

De soort is polylectisch, bloembezoeken zijn geregistreerd op onder meer Zandblauwtje, vlinderbloemigen 

en composieten. Broedparasieten zijn Duinkegelbij en Grote kegelbij. 

De Kustbehangersbij is een zeer zeldzame soort, die vroeger verspreid in het binnenland voorkwam, maar 

hier zowel  in Nederland als  in België nagenoeg volledig verdwenen  is.  In Nederland komt de soort nog 

verspreid voor langs de hele kust. Aan de Belgische kust is de soort vooral gekend van de Westkust, met 

populaties  in de Westhoek, de Doornpanne en Ter Yde. Verder noordoostelijk  is een recent exemplaar 

gekend  vanuit  het  havengebied  van  Oostende.  In  het  Zwin  werd  de  soort  ondanks  een  intensieve 

inventarisatie niet gevonden (Jacobs, 2018), wat van de waarneming van de Paelsteenpanne de meest 

noordoostelijke recente waarneming maakt. 
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Figuur 4: Mannetje kustbehangersbij, te herkennen aan de verbrede, witte voortarsen en de brede achterscheen (Foto: Kurt 
Geraerts). 

 

b. Zilveren  fluitje  –  Megachile  leachella  –  Curtis, 1828 

Het Zilveren fluitje is herkenbaar aan de witviltige beharing op het laatste tergiet en de gedoornde eerste 

coxa bij het mannetje en de witte buikschuier en de twee witte viltvlekken op tergiet 6 bij het vrouwtje 

(Figuur 5). De Nederlandse naam dankt deze soort aan het hoge zoemgeluid dat vliegende dieren maken. 

De soort vliegt van eind mei tot eind augustus, met een piek tussen half juni en begin juli. Deze soort kan, 

net als de Kustbehangersbij, ondergronds in het zand een nest uitgraven, maar kan ook bestaande holtes 

gebruiken in hout, of in plantenstengels. Hoewel de soort polylectisch is, lijkt rolklaver toch bijzonder vaak 

bezocht  te worden. De Duinkegelbij  is de belangrijkste broedparasiet,  al worden  in de  literatuur ook 

andere soorten kegelbijen vermeld. 

De  soort  is warmteminnend  en  sterk  gelinkt  aan  zandgrond.  In  de  duinen  is  het  Zilveren  fluitje  vrij 

algemeen en komt deze vaak  in hoge populaties voor, als voldoende open zandgrond en waardplanten 

aanwezig zijn. In het binnenland is de soort sterk achteruitgegaan en is ze nu zeer zeldzaam. Bovendien 

moet –zeker bij recente waarnemingen – in het binnenland worden gelet op potentiële verwarring met 

Rotsbehangersbij (Megachile pilidens), een zuidelijke soort, die voorkomt in gelijkaardige habitats en zich 

de laatste jaren lijkt uit te breiden.  
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Door de  sterke achteruitgang  in het binnenland  zijn de duinen voor het Zilveren  fluitje essentieel om 

leefbare populaties te behouden. 

 

Figuur 5: Het vrouwtje van het Zilveren fluitje heeft een zilverwitte buikschuier. Deze soort komt vrij algemeen voor in de duinen, 
maar is in het binnenland zeer zeldzaam geworden (Foto: Jens D'Haeseleer). 
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c. Duinkegelbij  –  Coelioxys  mandibularis  Nylander,  1848  

De vrouwtjes van Duinkegelbij zijn eenvoudig te herkennen aan de gehoekte kaken (Figuur 6). Mannetjes 

zijn in het veld lastiger te determineren en vereisen microscopisch onderzoek, al zijn de donkere sporen 

van de achterschenen wel kenmerkend. De soort vertoont een sterke intraspecifieke variatie in grootte, 

die waarschijnlijk te maken heeft met gastheerkeuze. De soort vliegt tussen eind mei en begin september. 

Deze  soort  is  een  broedparasiet  van  verschillende  Megachilidae,  waaronder  Zwartgespoorde 

houtmetselbij, Zilveren fluitje, Gewone behangersbij, Tuinbladsnijder en Kustbehangersbij. 

Deze soort komt algemeen voor in duingebieden aan de hele kust. In het binnenland lijkt de soort zowel 

in België als  in Nederland sterk achteruit te zijn gegaan, en  is ze nu beperkt tot de zandgronden. Onze 

duingebieden spelen dus een essentiële rol in het behoud van de Duinkegelbij. De soort komt vooral voor 

in gebieden met stuifzand en in droge duingraslanden.  

 

 

Figuur 6: Vrouwtjes van de Duinkegelbij zijn gemakkelijk te herkennen aan de hoekige kaken. Mannetjes zijn in het veld niet te 
determineren (Foto: Jens D'Haeseleer). 
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d. Gedoornde  slakkenhuisbij  –  Osmia  spinulosa  (Kirby, 1802) 

Een klein metselbijtje, waarbij het vrouwtje aan beide kanten van het scutellum een doorntje heeft en een 

opvallend brede, oranje buikschuier. Het mannetje heeft onderaan sterniet 1 een opvallende doorn, waar 

de soort deels haar naam aan ontleent. Bovendien zijn bij levende exemplaren de ogen opvallend blauw 

(Figuur 7). De soort is actief tussen juni en augustus. De soort is bijzonder in het feit dat de vrouwtjes lege 

slakkenhuisjes gebruiken als nest, bij voorkeur van Gewone struikslak (Fruticicola fruticum) en Heideslak 

(Helicella  itala). De  soort  is  oligolectisch  en  is  gespecialiseerd  op  composieten. Verschillende  soorten 

bronswespen en goudwespen parasiteren op deze soort, net als de Slakkenhuistubebij (Müller, 1994). 

De Gedoornde slakkenhuisbij is vrij zeldzaam. In Nederland is de soort vrijwel beperkt tot de kustduinen 

en Zuid‐Limburg. In België komt de soort over de hele kust voor in de duinen, maar is ze in het binnenland 

eerder  zeldzaam  en  zijn  de  waarnemingen  verspreid  en  beperkt  tot  warme,  meestal  kalkrijke 

microhabitats. Aanwezigheid van genoeg composieten en slakkenhuizen die als nestgelegenheid kunnen 

dienen,  is  een  absolute  vereiste  voor  het  voorkomen  van  deze  soort.  Droge  kalkgraslanden  en 

duingraslanden op kalkrijke duinen zijn dan ook het optimale habitat voor Gedoornde slakkenhuisbij. 

 

 

Figuur 7: Vrouwtje van Gedoornde slakkenhuisbij. Deze soort maakt haar nest in lege slakkenhuisjes en komt verspreid voor in de 
Belgische kustduinen (Foto: Jens D'Haeseleer). 
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Tabel 2: Waargenomen bijen‐ en zweefvliegensoorten  in de Paelsteenpanne. Soorten die tijdens het terreinbezoek niet werden 
gevonden, maar gekend zijn van betrouwbare waarnemingen uit de www.waarnemingen.be database, staan aangeduid met een 
asterisk (*). Soorten die als kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd op de Rode lijst staan (Drossart et al., 2019), staan vet gedrukt. 

Wetenschappelijke naam  Nederlandse naam 

Bijen   

Andrena dorsata  Wimperflankzandbij 

Andrena florea  Heggenrankbij 

Andrena vaga*  Grijze zandbij* 

Apis mellifera  Europese honingbij 

Bombus hypnorum*  Boomhommel* 

Bombus lapidarius  Steenhommel 

Bombus pascuorum  Akkerhommel 

Bombus pratorum *  Weidehommel* 

Bombus terrestris s.l.  Aardhommel‐groep 

Coelioxys mandibularis  Duinkegelbij 

Colletes fodiens  Duinzijdebij 

Dasypoda hirtipes  Pluimvoetbij 

Epeolus variegatus  Gewone viltbij 

Halictus rubicundus  Roodpotige groefbij 

Heriades truncorum  Tronkenbij 

Hoplitis leucomelana  Zwartgespoorde houtmetselbij 

Hylaeus communis  Gewone maskerbij 

Hylaeus dilatatus  Brilmaskerbij 

Lasioglossum brevicorne  Kortsprietgroefbij 

Lasioglossum leucozonium  Matte bandgroefbij 

Lasioglossum morio  Langkopsmaragdgroefbij 

Megachile centuncularis  Tuinbehangersbij 

Megachile leachella  Zilveren fluitje 

Megachile maritima  Kustbehangersbij 

Megachile willughbiella*  Grote behangersbij* 

Osmia cornuta*  Gehoornde metselbij* 

Osmia spinulosa  Gedoornde slakkenhuisbij 

Sphecodes albilabris*  Grote bloedbij* 

   

Zweefvliegen   

Episyrphus balteatus  Snorzweefvlieg 

Eristalis arbustorum  Kleine bijvlieg 

Eristalis tenax  Blinde bij 

Eupeodes latifasciatus  Gele kommazweefvlieg 

Helophilus pendulus  Gewone pendelvlieg 

Paragus haemorrhous  Gewoon krieltje 

Scaeva pyrastri  Witte halvemaanzweefvlieg 

Sphaerophoria scripta  Grote langlijf 
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6. Te verwachten soorten en verder onderzoek 
Met de vondst van de zeer zeldzame Kustbehangersbij, rijst onmiddellijk de vraag of haar eveneens zeer 

zeldzame broedparasiet, Grote kegelbij, aanwezig is in het gebied. Gezien de grote zeldzaamheid en sterke 

achteruitgang  van deze  soort  is het  sterk  aangewezen om  gericht op  zoek  te  gaan. Voorjaarssoorten 

werden uiteraard niet gevangen tijdens het eenmalig terreinbezoek  in  juli, maar de soortenlijst van de 

Kijkuit, een gebied dat vroeger op het  jaar werd bezocht, geeft waarschijnlijk al een beknopt beeld van 

wat er te vinden is. 

Verder  bevat  ook  het  rapport met  de  resultaten  van  het  onderzoek  in  de  Duinbossen  van  de  Haan 

(Proesmans 2019b) relevante informatie over te verwachten soorten. De Duinbossen liggen immers ook 

aan de Middenkust en zullen dus vermoedelijk een gelijkaardige bijenfauna bevatten.  

In  de  Duinbossen werden  tot  nog  toe  53  bijensoorten  aangetroffen.  Volgende  soorten  zijn  zeker  te 

verwachten in de Paelsteenpanne: in het voorjaar zijn Grote zijdebij en Witbaardzandbij te verwachten. 

Beide soorten maken hun nesten in los zand. De eerste soort is sterk afhankelijk van wilgenstuifmeel en 

diens broedparasiet, de Grote bloedbij, werd reeds aangetroffen in het gebied. Daarnaast zijn ook andere 

zandbijen,  en hun bijhorende broedparasieten  (voornamelijk wespbijen)  te  verwachten  in de periode 

maart‐mei.  

De duinpannen met Grote ratelaar zijn dé plek om Tuinhommel te zoeken. Deze hommelsoort heeft een 

van de langste tongen van onze bijenfauna en bezoekt dus graag bloemen met een (zeer) diepe kelk. Ook 

in de Duinbossen van De Haan werd deze soort aangetroffen.  

In de braamstruwelen werden momenteel al enkele soorten aangetroffen die in merghoudende stengels 

leven. Bij verder onderzoek  in de periode  juni‐augustus  zullen ongetwijfeld extra  soorten maskerbijen 

gevonden kunnen worden. Zij gebruiken ook de bloemen van braam voor het verzamelen van nectar en 

stuifmeel.  

Ook van de groep van de groefbijen zullen bij verder onderzoek ongetwijfeld meer  soorten gevonden 

kunnen worden. Deze soorten zijn in het veld nauwelijks te onderscheiden van elkaar, dus deze moeten 

telkens verzameld worden. Ook de bijhorende broedparasieten, namelijk de groep van de bloedbijen, zijn 

momenteel slechts beperkt bekend van het gebied.  

Tot  slot  zijn  de  specifieke  broedparasieten  van  de  Zwartgespoorde  houtmetselbij  en  de  Gedoornde 

slakkenhuisbij te zoeken  in het gebied. Het gaat dan respectievelijk over de Witgevlekte tubebij en de 

Slakkenhuistubebij. Beide  soorten  zijn  in andere kustgebieden gevonden  in de periode 2018‐2019. De 

laatste soort werd recent zelfs herontdekt en kent het zwaartepunt van de verspreiding in de duinen van 

de Westhoek.  
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7. Conclusie 
De Paelsteenpanne is door zijn relatief grote oppervlakte en gevarieerd habitat zeker een van de meest 

geschikte gebieden voor wilde bijen aan de Middenkust. De vondst van Kustbehangersbij benadrukt het 

belang dat dit gebied speelt voor typische bijensoorten van de duinen. Ook Kortsprietgroefbij, Zilveren 

fluitje, Duinkegelbij en Gedoornde slakkenhuisbijen zijn typische soorten voor dit habitat, die buiten de 

kustduinen zeer zeldzaam of zelfs uitgestorven zijn in ons land. Veel van deze soorten zijn afhankelijk van 

(a) open zandgrond om een nest te bouwen en (b) voldoende bloemrijk habitat, waarbij – afhankelijk van 

de soort – in het bijzonder composieten en vlinderbloemigen een belangrijke rol spelen. Dit gegeven kan 

opgenomen worden in het beheer van het gebied, om op die manier gericht het habitat voor de typische 

wilde bijen van de kust te verbeteren. 
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De Kijkuit – De Haan 
1. Gebiedsbeschrijving 

De Kijkuit, gelegen in De Haan, vormt een 8 ha groot duingebied, begrensd door de zeereep, de Koninklijke 

baan het Zeepreventorium (Figuur 8). Het gebied bestaat grotendeels uit duingrasland en struweel met 

onder meer Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn en Duindoorn. In het noordwesten van het gebied zijn enkele 

bomen aanwezig, die een klein bosje vormen. Lokaal komen oppervlakten met open zandgrond voor, die 

door verschillende bijen worden gebruikt als substraat om een nest in te graven. 

 

Figuur 8: De Kijkuit werd voor ons onderzoek ruwweg ingedeeld in een aantal deelgebieden met verschillende habitattypes. Het 
gaat hier om (a) de beboste duinrug in de richting van de zeereep, (b) duindoornstruweel aan de westkant van het gebied, (c) open 
zandgrond rond de bunker, (d) mozaïek van duingrasland en struweel met oa Eenstijlige meidoorn en (e) duingrasland. Kaartje: 
Google maps. 

 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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2. Terreinbezoek 
Het gebied werd éénmalig bezocht, op 6 mei 2019. Het weer was halfbewolkt met maximumtemperaturen 

tot 11°C, relatief fris voor de tijd van het jaar en dus minder optimaal voor wilde bijen. Er werd een variabel 

transect  gelopen, waarbij hoofdzakelijk werd  gekeken naar de deelgebieden die een  groot potentieel 

hadden als nesthabitat of die zeer bloemrijk waren. Dieren werden gevangen met een insectennet en waar 

mogelijk in het veld gedetermineerd, of anders gedood met ethylacetaat en later opgespeld, gelabeld en 

gedetermineerd. Ingezamelde specimens werden gedeponeerd in de collectie van Natuurpunt Studie vzw. 

3. Bespreking aanwezige habitats 
a. Beboste  duinrug 

In de richting van de zeereep is een beboste duinrug aanwezig.  Hoewel dit geen typisch habitat is voor 

duingebieden, werden hier wel enkele bijensoorten aangetroffen. De meest opvallende waren Gewone 

wespbij  en  Roodzwarte  dubbeltand,  twee  broedparasieten  op  zandbijen.  De  aanwezigheid  van  deze 

soorten wijst er op dat deze bosjes waarschijnlijk een belangrijke rol spelen als nesthabitat voor zandbijen. 

Opvallend was ook de vangst van een Pluimwoudzwever  (Criorhina  floccosa), een hommel‐imiterende 

zweefvlieg die vrij zeldzaam is in ons land, en typisch voorkomt in oude bossen. De larven van deze soort 

leven in rottend hout. Ook voor sommige bijen kan dood hout van belang zijn als nestplaats. Daarom is 

het belangrijk om in de stukjes bos zo veel mogelijk dood hout te behouden. 

 

Figuur 9: Kleine stukjes bos in de Kijkuit kunnen zorgen voor een hogere totale diversiteit (Foto: Stijn Borny). 

   



 

21 
 

b. Duindoornstruweel 

In  het  noorden  van  het  gebied  bevindt  zich  een  relatief  grote  oppervlakte  moeilijk  doordringbaar 

duindoornstruweel (Figuur 10). Hoewel de meeste typische duinsoorten eerder gebonden zijn aan open 

habitats en er geen bijen werden gevonden  in dit habitattype, werd  in eerder onderzoek  (Proesmans, 

2019a) aangetoond dat ook dit type struweel zeldzame bijensoorten kan huisvesten, onder meer door het 

aanbieden van bovengrondse nestgelegenheid, waar onder meer Zwartgespoorde houtmetselbij en haar 

parasiet, Witgevlekte  tubebij,  van  kunnen  profiteren,  tenminste  indien  er  voldoende  braam  en  vlier 

aanwezig  is.  De  meeste  typische  soorten  van  dit  habitat  zijn  echter  zomersoorten.  Bijkomende 

inventarisaties in het late voorjaar en de zomer zijn dus nodig om het potentieel van dit deelhabitat goed 

te kunnen evalueren in het gebied. 

 

Figuur 10: De Kijkuitis rijk aan duindoornstruweel. Op de achtergrond de bunker (Foto: Stijn Borny). 

c. Open  zandgrond  rond  de  bunker 

Open zandgrond  is  lokaal aanwezig  in het gebied. De grootste aaneengesloten plek bevindt zich  in het 

noorden van het gebied, rond een bunker. Hier werd Witbaardzandbij gevangen, een soort die zeer typisch 

is voor open zandgrond en die nesten kan bouwen in los zand. Ook andere typische soorten voor open 

zandgrond  zijn  in  dit  deelhabitat  te  verwachten. Met  name  Zilveren  fluitje  en  haar  broedparasiet, 

Duinkegelbij, komen vrij talrijk voor in de kustduinen. Dit zijn echter zomersoorten. Om de aanwezigheid 

van  deze  en  andere  zeldzame  duinspecialisten  te  bevestigen,  is  het  dus  nodig  om  bijkomende 

inventarisaties uit te voeren in de zomer. 
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Figuur 11: Mozaïek van duingrasland en struweel in de Kijkuit (Foto: Stijn Borny). 

d. Mozaïek  van  duingrasland  en  struweel 

Dit habitat (Figuur 11) was tijdens het terreinbezoek het meest soortenrijk wat betreft wilde bijen. Dit ligt 

grotendeels aan de bloei van Eenstijlige meidoorn, die een groot deel van het struweel uitmaakte. Onder 

meer Grote zijdebij, Viltvlekzandbij, Roodgatje en Grijze rimpelrug werden op deze plant gevangen. Verder 

werd ook Smalbandwespbij hier gevangen. Dit  is een broedparasiet van onder meer Viltvlekzandbij en 

Grijze rimpelrug. Het structuurrijke mozaïek biedt genoeg nestgelegenheid en voedselbronnen aan om in 

het voorjaar een diverse bijengemeenschap te kunnen onderhouden. In de zomer kan het duingrasland 

waarschijnlijk ook een belangrijke rol spelen voor wilde bijen, onder meer door bloei van gele composieten 

zoals Gewoon biggenkruid en Jakobskruiskruid. Om de echte waarde van dit grasland voor bijen te kennen 

in  de  zomer, moet  ook  dan  worden  geïnventariseerd.  Bovendien  waren  de  wilgen  in  het  struweel 

grotendeels uitgebloeid,  terwijl deze eerder  in het voorjaar de belangrijkste voedselbron  is voor wilde 

bijen en verschillende soorten op deze waardplant gespecialiseerd zijn. Dit  is een goede reden om ook 

eerder in het jaar, bijvoorbeeld begin april, te inventariseren. 
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Figuur 12: Duingrasland in de Kijkuit (Foto: Stijn Borny). 

e. Duingrasland  

In het oosten van het gebied komen kleine stukjes duingrasland voor (Figuur 12). Tijdens het terreinbezoek 

stond vooral Duinreigersbek  in bloei. Afgezien van Steenhommel werden op dit stuk geen bijen gezien, 

maar net zoals in het voorgaande deelgebied kan het aanbod aan voedselplanten hier tijdens de zomer 

veel groter zijn, waardoor de kans bestaat dat verschillende habitatspecialisten hier aangetroffen kunnen 

worden. 

4. Geschiktheid als bijenhabitat 
a. Belangrijkste  waardplanten 

Tijdens het terreinbezoek was Eenstijlige meidoorn veruit de meest opvallende bloeier. Afgezien van een 

Akkerhommel  op  Witte  dovenetel  en  een  Kegelbijvlieg  op  een  niet  nader  gedetermineerde  soort 

wolfsmelk, werden alle foeragerende zweefvliegen‐ en bijensoorten gevangen op Eenstijlige meidoorn. 

Het  ging hier om Grote  zijdebij, Weidehommel, Aardhommel‐groep, Roodgatje, Viltvlekzandbij, Grijze 

rimpelrug, Smalbandwespbij, Witte halvemaanzweefvlieg, Enkele‐bandzweefvlieg, Kleine bijvlieg, Blinde 

bij en Menuetzweefvlieg.  

Buiten de periode van ons terreinbezoek (mei) zullen andere plantensoorten echter een belangrijke rol 

spelen als voedselplant, bijvoorbeeld wilgen in de (vroege) lente of composieten en Rolklaver (of andere 

vlinderbloemigen)  in  de  zomer.  Aangezien  verschillende  bijensoorten  gespecialiseerd  zijn  in  planten 

behorende tot één bepaalde familie of genus, is het dus essentieel om het gebied opnieuw te bezoeken 

tijdens andere momenten in het jaar om een vollediger beeld te krijgen van de totale bijenfauna. 
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b. Nestgelegenheid  

Veel bijensoorten, in het bijzonder soorten die gelinkt zijn aan duinhabitat zoals Kustbehangersbij, Zilveren 

fluitje en Duinkegelbij, maken gebruik van open zandgrond om een nest in te bouwen. Hoewel dit in het 

gebied  verspreid  voorkwam, waren de oppervlaktes  in  vergelijking met  gelijkaardige  gebieden eerder 

klein. Bovengronds nestelende soorten kunnen nesten maken in struweel, bijvoorbeeld in dood hout. 

5. Bijzondere en typische soorten 
De meeste typische bijensoorten van de kustduinen zijn actief in de zomer en werden dus niet gevangen 

tijdens het terreinbezoek begin mei. Witbaardzandbij en Grote zijdebij zijn doorheen het land algemeen, 

maar zijn wel echt typische bewoners van duingebied, die een nest graven in de losse zandgrond. Tijdens 

dit onderzoek werden 13 bijensoorten en 10 zweefvliegensoorten aangetroffen (Tabel 3). 

a. Witbaardzandbij  –  Andrena  barbilabris  (Kriby,  1802) 

 

Figuur 13: Parende Witbaardzandbijen (Foto: Jelle Devalez). 
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Vrouwtjes zijn te herkennen aan het roodbruin behaarde borststuk, de kleine kop en de witte 

haarbandjes op de tergieten. Mannetjes hebben een opvallende witte beharing op de clypeus en een 

smal labrum. Deze soort is overal aan te treffen waar zand is, maar komt vooral in de duinen voor. In het 

zand bouwt de soort een nest. Witbaardzandbijen bezoeken een brede waaier aan plantensoorten en 

zijn actief van eind maart tot begin juni. 

 

b. Grote  zijdebij  –  Colletes  cunicularius  (Linnaeus, 1761) 

De grootste en vroegst vliegende zijdebij in onze streken. In tegenstelling tot de andere soorten geen 

duidelijke haarbandjes op het achterlijf (Figuur 14). Hoewel de soort op verschillende planten stuifmeel 

verzamelt, lijkt ze toch een voorkeur te hebben voor wilg. Deze algemene soort is dan ook typisch voor 

gebieden met veel open zandgrond en wilgen. Grote zijdebij nestelt ondergronds en verkiest zandgrond. 

De soort is actief van half maart tot eind mei. 

 

Figuur 14: Grote zijdebij bij nest (Foto: Pieter Vanormelingen). 
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Tabel 3: Bijen‐ en zweefvliegensoorten die in De Kijkuit werden aangetroffen. Soorten die niet tijdens het terreinbezoek werden 
gevonden, maar wel gekend zijn van betrouwbare waarnemingen uit de database van www.waarnemingen.be worden aangeduid 
met een asterisk (*). 

Wetenschappelijke naam  Nederlandse naam 

Bijen   

Andrena barbilabris  Witbaardzandbij 

Andrena haemorrhoa  Roodgatje 

Andrena nitida  Viltvlekzandbij 

Andrena tibialis  Grijze rimpelrug 

Bombus lapidarius  Steenhommel 

Bombus pascuorum  Akkerhommel 

Bombus pratorum  Weidehommel 

Bombus terrestris s.l.  Aardhommel‐groep 

Colletes cunicularius  Grote zijdebij 

Nomada fabriciana  Roodzwarte dubbeltand 

Nomada flava  Gewone wespbij 

Nomada goodeniana  Smalbandwespbij 

Osmia bicornis  Rosse metselbij 

   
Zweefvliegen   

Cheilosia albitarsis  Gewoon weidegitje 

Criorhina floccosa  Pluimwoudzwever 

Epistrophe eligans  Enkele‐bandzweefvlieg 

Eristalis arbustorum  Kleine bijvlieg 

Eristalis pertinax  Kegelbijvlieg 

Eristalis tenax  Blinde bij 

Myathropa florea  Doodskopzweefvlieg 

Scaeva pyrastri  Witte halvemaanzweefvlieg 

Syritta pipiens  Menuetzweefvlieg 

Volucella bombylans*  Hommelreus* 

 

6. Te verwachten soorten 
Aangezien het gebied begin mei bemonsterd werd, werden soorten die in de vroege lente of in de zomer 

vliegen over het hoofd gezien.  In het voorjaar gaat dit voornamelijk om wilgenspecialisten, zoals Grijze 

zandbij, Lichte wilgenzandbij, Vroege zandbij,… Deze komen aan de kust echter  in  lage aantallen voor 

(Proesmans, 2019a). De  zomer  is daarentegen de  topperiode  voor bijen  in duingebieden.  Soorten  als 

Zilveren fluitje en Duinkegelbij, die in het binnenland zeldzaam zijn, maar aan de kust in grote aantallen 

kunnen voorkomen, zijn vrijwel zeker te verwachten in de buurt van plekken met open zand in het gebied. 

Ook Gedoornde slakkenhuisbij kent een grote verspreiding aan onze kustlijn, en  is te verwachten  in de 

duingraslanden. Een zeer bijzondere soort, die dit  jaar tijdens de  inventarisatie van de Paelsteenpanne 

werd gevangen, is de Kustbehangersbij. Aan de Middenkust is deze recent enkel gekend van daar, en van 

een waarneming uit het Oostends havengebied. Deze soort heeft veel open grond en vlinderbloemigen 

nodig, maar is zeker te zoeken in het reservaat. 
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Verder  bevat  ook  het  rapport met  de  resultaten  van  het  onderzoek  in  de  Duinbossen  van  de  Haan 

(Proesmans 2019b) relevante informatie over te verwachten soorten. De Duinbossen liggen immers ook 

in de Middenkust en zullen dus vermoedelijk een gelijkaardige bijenfauna bevatten.  

In de Duinbossen werden  tot nog  toe  53 bijensoorten  aangetroffen. Volgende  soorten  zijn, naast de 

soorten die hierboven reeds vernoemd zijn, zeker te verwachten in de Kijkuit:  

Aangezien er reeds populaties van de Grote zijdebij en de Witbaardzandbij aangetroffen werden, zijn ook 

hun specifieke broedparasieten Grote bloedbij en Bleekvlekwespbij te verwachten.  

In de braamstruwelen werden momenteel nog geen soorten aangetroffen die in merghoudende stengels 

leven.  Dit  zijn  bij  uitstek  zomersoorten.  Bij  verder  onderzoek  in  de  periode  juni‐augustus  zullen 

ongetwijfeld enkele soorten maskerbijen gevonden kunnen worden. Zij gebruiken ook de bloemen van 

braam voor het verzamelen van nectar en stuifmeel. Daarnaast is ook de Zwartgespoorde houtmetselbij 

een typische bewoner van bramenstruwelen die algemeen voorkomt in de duinregio.  

Ook van de groep van de groefbijen zullen bij verder onderzoek ongetwijfeld heel wat soorten gevonden 

kunnen worden. Deze soorten zijn in het veld nauwelijks te onderscheiden van elkaar, dus deze moeten 

telkens verzameld worden. Ook de bijhorende broedparasieten, namelijk de groep van de bloedbijen, zijn 

momenteel slechts beperkt bekend van het gebied.  

Tot slot zijn de specifieke broedparasieten van de Zwartgespoorde houtmetselbij en de Gedoornde 

slakkenhuisbij, net als deze soorten zelf, te zoeken in het gebied. Het gaat dan respectievelijk over de 

Witgevlekte tubebij en de Slakkenhuistubebij. Beide soorten zijn in andere kustgebieden gevonden in de 

periode 2018‐2019. De laatste soort werd recent zelfs herontdekt en kent het zwaartepunt van de 

verspreiding in de duinen van de Westhoek.  

7. Conclusie 
De Kijkuit beschikt ondanks haar beperkte oppervlakte over een grote variatie aan (micro)habitats. Het is 

dus te verwachten dat een groot aantal bijensoorten hier te vinden zijn. Zowel nest‐ als foerageerhabitat 

is zeer gevarieerd en naast de typische duinsoorten valt te verwachten dat verschillende andere bijen‐ en 

zweefvliegensoorten  hier  kunnen  voorkomen.  Opvallend  was  in  deze  context  de  vondst  van  een 

Pluimwoudzwever, een zweefvlieg die typisch is voor oude bossen. 

De  huidige  inventarisatie  van  de  Kijkuit  was  slechts  een  momentopname.  Aangezien  veel  bijen  en 

zweefvliegen  slechts  een  beperkt  deel  van  het  jaar  vliegen,  het  voedselaanbod  doorheen  het  jaar 

verandert  en  de weersomstandigheden  tijdens  het  terreinbezoek  niet  ideaal waren,  valt  dus  ook  te 

verwachten dat de totale soortenrijkdom van wilde bestuivers hier een stuk hoger kan uitvallen dan de 13 

bijen‐ en 10 zweefvliegensoorten die tijdens de inventarisatie werden gevonden. Om hier een goed beeld 

van te krijgen, is het nodig om verder onderzoek te doen in dit gebied, met name in de zomer en in het 

vroege voorjaar. 

   



 

28 
 

Referenties 
Drossart, M., Vanormelingen, P., D’Haeseleer, J., Zambra, E., Dufrêne, M., Pauly, A., … Michez, D. (2019). 

Belgian Red List of bees. Mons. 

Jacobs, M. (2018). Inventarisatie wilde bijen in het Zwin 2010‐2016. Herentals: Nature‐ID. 

Müller, A. (1994). Die Bionomie der in leren Schneckengehausen nistende Biene Osmia spinulosa. 
Veröffentlichungen Naturschutz Landschaftspflege Baden‐Württembergs, 68–69, 291–334. 

Proesmans, W. (2019a). Bijeninventarisatie wilde bijen in de Westhoek en advies voor beheer. Rapport 
Natuurpunt Studie 2019/22, Mechelen.  
https://www.natuurpunt.be/publicatie/bijeninventarisatie‐wilde‐bijen‐de‐westhoek‐en‐advies‐
voor‐beheer 

Proesmans, W. (2019b). Inventarisatie wilde bijen in de Duinbossen van De Haan en advies voor beheer. 
Rapport Natuurpunt Studie 2019/23, Mechelen. 

 



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.


