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2 Inleiding 
 

2.1 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.  

 

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 dit 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 (zo’n 

80%) 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). 

 

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, 2018). 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 polylectische 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 
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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 nesthabitat en 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. 

 

2.2 Bijen in een stedelijke omgeving 
 

Sedert medio 20ste eeuw groeit onze bevolking gestaag en hebben we als mens meer nood aan 

ruimte. Dat brengt een toenemende graad van verstedelijking met zich mee. Die 

verstedelijkingsgraad is volgens McIntyre (2000) en de National Research Council (NRC) 

(2007) een van de hoofdredenen voor de achteruitgang in diversiteit aan geleedpotigen. 

Nochtans zijn die kleine beestjes erg nuttig. Bijen leveren vele voordelen in een stedelijke 

omgeving. Ze zijn niet alleen een esthetische ervaring, ze 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 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 
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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 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.  

 

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 
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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 in 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.  

 

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.  

 

2.3 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 het laagst was waar de 

landbouwintensiteit het hoogst was (Hoffmann & Kwak, 2007). Een onderzoek op 14 plaatsen 

van elk 16 km² verspreid over België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland toonde aan dat wilde 

bijen hinder ondervinden van de intensivering van de landbouw. Het onderzoek hield rekening 

met drie indicatoren: input van stikstof, densiteit van het vee en de input van 

gewasbeschermingsmiddelen. Aan de hand van die indicatoren werd voor elk gebied een 

intensiteitsindex opgemaakt. Hoe hoger de score op de index, hoe intensiever het 

landbouwsysteem. Daaruit blijkt ook dat België en Nederland de meest intensieve 

landbouwsystemen hebben. Frankrijk is een middenmoot, Zwitserland heeft de meest 

extensieve landbouw. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat zowel de soortenrijkdom 

als de verspreiding negatief gecorreleerd is met de opgestelde intensiteitsindex. Daarnaast 

ontdekten de auteurs dat er een positief verband is tussen het voorkomen van semi-natuurlijke 

landschappen en de soortenrijkdom aan wilde bijen (Le Féon et al., 2010).  

 

Er werd ook onderzocht wat het effect van de afstand tot natuurgebieden is op de 

insectendiversiteit in agrarische gebieden. Natuurgebieden bieden immers rust, voldoende 

voedsel en vaak ook een geschikte nestplaats. Onderzoek naar zweefvliegen en bijen in 

Nederland toonde aan dat het aantal zweefvliegsoorten- en individuen en het aantal 

bijenindividuen sterk afnamen met de afstand tot natuurgebieden. De hogere aantallen bijen 
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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.  

 

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-
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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 van hommels en vlinders. Ook het herstel van bloemrijke 

graslanden is mogelijk (Öckinger & Smith 2007). 

 

2.4 Achteruitgang insectenbestand  
 

Bestuiving is één van de meest universele en best gekende ecosysteemdiensten. Door de 

voortgaande erosie van biodiversiteit in Vlaanderen, komt deze evidente dienst echter in gevaar. 

Zo doen onder andere dagvlinders het de laatste jaren slecht: maar liefst 65% van de dagvlinders 

in Vlaanderen staan op de Rode Lijst (Maes et al., 2013). Dit betekent dat ongeveer twee op 

drie soorten dagvlinders in min of meerdere mate bedreigd zijn. Een andere belangrijke groep 

bestuivers, de wilde bijen, doet het al even slecht, daarvan staan in België 52% van de soorten 

op de Rode Lijst (Drossart et al. 2019). De impact op de landbouwproductie is potentieel zeer 

groot. De totale meerwaarde van bestuiving in België wordt immers geschat op 251,6 miljoen 

euro (Jacquemin et al. 2017). 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. 

 

2.5 Wilde bijen versus Honingbijen 
 

Er is de laatste jaren heel wat inkt gevloeid over de invloed van Honingbijen op wilde bijen. 

Niet zelden leidt dit tot emotionele discussies, zeker omdat natuurbescherming een belangrijk 

argument vormt voor veel imkers om hun hobby uit te oefenen. We geven hier een korte 

samenvatting van de recentste inzichten in het probleem, maar verwijzen voor een uitgebreidere 

uiteenzetting naar het artikel dat in Natuur.Focus verscheen. Ook voor de referenties naar de 

relevante literatuur wordt naar dit artikel verwezen (Vanormelingen et al. 2019). 

 

Wanneer we het hier over Honingbijen hebben gaat het over de door imkers gehouden 

cultuurvarianten of uitheemse ondersoorten zoals Apis mellifera carnica of de ‘Buckfast bij’ 

(A. mellifera mellifera x A. m. ligustica). De Zwarte bij (A. mellifera mellifera), de inheemse 

ondersoort die in het wild voorkomt bij ons, wordt in Vlaanderen praktisch niet meer gehouden 

door imkers.  

 

Wilde bijen en Honingbijen gebruiken dezelfde voedselbronnen, waarbij ze elkaar op 

verschillende manieren beïnvloeden: 

• Ten eerste kunnen Honingbijen wilde bijen fysiek wegjagen van de voedselbronnen. 

Wanneer je bij een bloeiende plant staat kan je dit gedrag vaak waarnemen tussen 

verschillende soorten bijen en zweefvliegen. Veelal zijn het schijnaanvallen, maar soms 

wordt de ene bij door de andere simpelweg ‘weggeduwd’. Deze factor draagt wellicht 

niet significant mee aan het probleem van concurrentie tussen Honingbijen en wilde 

bijen. 

• Bloemen hebben een eindig aanbod stuifmeel en nectar. Wat verzameld is door één 

soort kan niet meer door een andere worden verzameld. Dit is wellicht de belangrijkste 

factor die concurrentie tussen Honingbijen en wilde bijen veroorzaakt. Om hier een idee 

van te geven: Een groot Honingbijenvolk (ca. 50 000 individuen) verzamelt tussen juni 

en augustus een hoeveelheid stuifmeel waarmee anders ca.  110 000 nakomelingen van 

een gemiddelde solitaire bijensoort mee kunnen worden gevoed. Solitaire bijen zijn 
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gevoeliger aan dit soort concurrentie, omdat hun actieradius en vliegtijd veel korter zijn 

dan van Honingbijen. Dit is de hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste factor, zeker in 

ons bloemenarm landschap. 

• De laatste factor is overdracht van ziektes en parasieten tussen gekweekte Honingbijen 

en wilde bijen. Omdat er internationaal gehandeld wordt in Honingbijen komen er 

regelmatig ziektes en parasieten bij ze voor. De grootte van dit effect op wilde bijen is 

echter onduidelijk. 

 

De problemen die hierboven genoemd zijn worden natuurlijk versterkt door de 

omgevingsomstandigheden. Wanneer er minder bloemen beschikbaar zijn is er bijvoorbeeld 

sowieso meer concurrentie voor pollen en nectar. Pesticiden verminderen de afweer van bijen 

voor ziektes. Natuurlijk moeten deze problemen ook opgelost worden, maar het is nu eenmaal 

eenvoudiger én sneller om op te letten hoeveel en waar bijenkasten worden geplaatst dan om 

ons landschap terug bloemrijker te maken. 

 

2.6 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, Vanhecke, & Hoste, 2006). Vooral 

intensivering en schaalvergroting in het agrarische gebied heeft een enorme afname van de 

bloemenrijkdom tot gevolg gehad (Wallis de Vries, van Swaay, & Plate, 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 steilwandjes, 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, Nicholls, Botías, & 

Rotheray, 2015).  

4. Vermesting van de bodem heeft tot gevolg dat kale, zandige plekjes (sneller) 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 
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activiteitsperiode van bijen en de bloeiperiode van hun favoriete bloemplanten, maar ook 

de negatieve impact van hittegolven is niet onderschatten. Zo zijn al enkele hommelsoorten 

in de Pyreneeen uitgestorven door lokale hittegolven. Rasmont en collega’s (2015) maakten 

een klimaatatlas voor de Europese hommels. Onder het slechtste sceniario van 

klimaatverandering zouden volgens hun voorspellingen in 2100 slechts 3 hommelsoorten 

kunnen voorkomen in België: onze eigen Aardhommel (Bombus terrestris) en de (nu nog) 

uitheemse Bombus 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). 

 

2.7 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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3 Doelstellingen 
 

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het project ‘Scheldehelden’ 

(www.scheldehelden.be). Hierbij worden projecten van burgers, organisaties en verenigingen 

ondersteund om in de Antwerpse gemeenten rond de Schelde en Rupel de kwaliteit van de 

leefomgeving te verbeteren.  

 

Natuurpunt Klein-Brabant diende een project in voor de opmaak van een ‘Bijenplan Klein-

Brabant’ Samen met een aantal partners waaronder de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-

Amands, de Imkervereniging Klein-Brabant, wordt bij-vriendelijke beheer en inrichting 

vertaald naar het leefgebied van de aanwezige soorten.  

 

Voorstellen uit het plan worden op geschikte locaties gerealiseerd en er wordt veel belang 

gehecht aan het bekend maken van de resultaten om anderen aan te zetten tot het nemen van 

acties voor het ondersteunen van wilde bijen. 

 

Het doel van deze studie is dan ook tweeledig: 

 

1. Monitoren van de aanwezige bijengemeenschap om een beeld te krijgen van 

welke biologische waarden nu aanwezig zijn en wat het potentieel is van het 

gebied. 

 

2. Inventariseren van geselecteerde gebieden op waardevolle bijenhabitats en 

adviseren hoe deze gebieden kunnen worden beheerd om de diversiteit en 

abundantie van wilde bijen maximaal te stimuleren.  

http://www.scheldehelden.be/
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4 Methoden 
4.1 Gebiedsbeschrijving 
 

De projectzone van dit bijenplan bevindt zich in Klein-Brabant. Binnen dit gebied werden 16 

verschillende deelgebieden geselecteerd, gelegen in de gemeentes Bornem en Puurs-Sint-

Amands. Deze werden door het professionele bijenteam (Willem Proesmans en Jens 

D'Haeseleer) bezocht.  

 

De bedoeling hierbij was om een zo groot mogelijke variatie in habitattypes te omvatten, gaande 

van beboste gebieden tot graslanden, bermen, dijken en tuinen. Verder werden hoofdzakelijk 

gebieden geselecteerd waar nog grote hiaten in de kennis van de bijengemeenschap aanwezig 

waren. Om deze reden werd gekozen om niet te gaan inventariseren in Marselaer en Wintam 

Noordelijk Eiland, omdat hier al veel gegevens van bekend zijn, en werd verwacht dat 

bijkomende inventarisaties weinig nieuwe data zouden opleveren. Een gedetailleerdere 

beschrijving van de deelgebieden en hun potentiële waarde voor bijen wordt in de 

resultatensectie (5.6 Deelgebieden) besproken. Hierbij is zowel rekening gehouden met de 

waarnemingen door het professionele bijenteam als alle waarnemingen verricht door 

vrijwilligers (voornamelijk Joost Reyniers, maar ook diverse vrijwilligers die in het kader van 

excursies van Aculea, de bijen- en wespenwerkgroep van Natuurpunt, de regio bezochten).  

 

 
Figuur 1: Overzichtskaart van het studiegebied in Klein-Brabant, met de onderzochte deelgebieden aangeduid met 
een nummer.  
 
1 = Weert – Briel; 2 = ’t Graafshap, Bornem;  3 = Luipegemkouter; 4 = Nonnenbos, Bornem; 5 = Hoogheide; 6 = 
bermen Kraanbroekweg; 7 = Kraaienbroek, Bornem; 8 = Abdijtuin Bornem; 9 = kerkhof Bornem; 10 = Berm spoorlijn 
52 tussen Oppuurs en Sint-Amands; 11 = Tekbroek, Puurs; 12 = omgeving fort Liezele; 13 = landschapspark 
Liezele; 14 = Coolhem, Ruisbroek; 15 = Polder van Bree, Ruisbroek; 16 = Kasteeldomein d’Ursel, Hingene; 
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4.2 Vangstmethodiek 
 

De gebieden werden door het professionele bijenteam geïnventariseerd gedurende 8 

inventarisatiedagen gespreid over 2019 en 2020: 24/06/19, 27/06/19, 29/07/19, 1/08/19, 

19/03/20, 8/04/20, 6/05/20 en 3/06/20. Veel gebieden werden slechts 1 à 2 keer bezocht door 

het professionele bijenteam (Willem Proesmans en Jens D'Haeseleer). Vaak was de soortenlijst 

al vrij hoog dankzij de inspanningen van voornamelijk Joost Reyniers. De bezoeken van het 

professionele bijenteam werden dus zo gepland dat ze bijkomende informatie opleverden. 

Inventarisaties werden enkel uitgevoerd onder geschikte weersomstandigheden: geen neerslag, 

representatieve temperaturen voor de tijd van het jaar, zonnig weer en lage windsnelheden. In 

Tabel 1 is voor elke veldwerkdag aangeduid welke gebieden bezocht werden.  

 

De tijd gespendeerd in elk gebied varieerde tussen 2 en 7 uur, afhankelijk van de grootte van 

het gebied, de diversiteit aan habitats, het verwachte potentieel voor bijen en de grootte van de 

kennishiaten.  

 

De vangsten gebeurden door langzaam doorheen geschikte habitats te wandelen en alle bijen te 

vangen met een insectennet. Aan geschikte waardplanten of microhabitats die als nestplaats 

kunnen dienen (zoals open zandgrond of dood hout met veel gaatjes in), werd extra tijd 

gespendeerd, om een zo groot mogelijk deel van de bijengemeenschap waar te nemen. 

 

Waar mogelijk werden bijen in het veld gedetermineerd. Specimens die niet met zekerheid in 

het veld op naam konden worden gebracht werden gedood met ethylacetaat, opgespeld en 

geïdentificeerd met behulp van een stereomicroscoop. De ingezamelde dieren werden 

gedeponeerd in de collectie van Natuurpunt. Bij de terreinbezoeken die door vrijwilliger Joost 

Reyniers werden uitgevoerd werden geen dieren verzameld.  

 
Tabel 1: terreinbezoeken bijenteam Natuurpunt Studie per locatie in 2019 en 2020 

  
24/06/1
9 

27/06/1
9 

29/07/1
9 1/08/19 

19/03/2
0 8/04/20 6/05/20 3/06/20 

Kasteeldomein 
d'Ursel       x         

Nonnenbos     x     x     

Abdijtuin Bornem     x     x     

Kraaienbroek     x       x x 

Berm spoorlijn 52       x         

Tekbroek x               

Omgeving Fort van 
Liezele x         x x   

Coolhem       x         

Polder van Bree   x           x 

Weert-Briel               x 

Landschapspark 
Puurs           x     

Bermen 
Kraanbroekweg               x 

Kerkhof Bornem           x     
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‘t Graafschap 
Bornem               x 

Hoogheide         x   x   

Luipegemkouter           x     
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5 Resultaten 
 

5.1 Algemene resultaten 
 

De database van waarnemingen.be (tot eind 2020) in Klein-Brabant bevat 7.506 

waarnemingen waarbij de bij op naam gebracht is, dit maakt de regio één van de best 

onderzochte van het land. Dit grote aantal waarnemingen levert een totale soortenlijst van 

161 soorten op. 

 

De waarnemers met 10 of meer bijenwaarnemingen in Klein-Brabant zijn in volgorde van 

afnemend aantal waarnemingen: Joost Reyniers (6.013), Jens D'Haeseleer (377), Luc De Wit 

(255), Willem Proesmans (196), Luc Verhelst (147), Kris Devos (71), Herwig Mees (50), 

Tom Van den Neucker (33), Paul Segers (23), Ronny Segers (22), Kris De Keersmaecker 

(20), Bjorn Van den Berghe (18), Chantal Deschepper (15), Anne Ronse (14), Jan De 

Clerck (13), Sylvain Verbruggen (11), Nils Meeus (11) en Samuel De Rycke (10).   

 

In Figuur 2 zijn de 20 meest waargenomen soorten weergegeven.  

 

Naast soorten die over heel Vlaanderen tot de algemeenste behoren vinden we enkele 

opvallende soorten terug die elders eerder schaars zijn.  

 

Kattenstaartdikpoot – Mellita nigricans is door zijn zeer specifieke waardplantvoorkeur (voor 

de Grote kattenstaart) elders in Vlaanderen wel wijdverspreid, maar haalt de top 10 van meest 

waargenomen soorten zeker niet, terwijl hij in Klein-Brabant op plaats 8 pronkt.  

 

Distelbehangersbij – Megachile ligniseca is een andere soort die opvallend veel gemeld wordt 

in Klein-Brabant, deze soort wordt uitgebreider besproken in 5.2.1.4. 

 

Kijken we iets verder dan de top 20, dan zien we ook een hoog aantal waarnemingen van 

Andoornbij – Anthophora furcata, een elders schaarse bij die vooral te vinden is op andoorn-

soorten zoals Bosandoorn en Moerasandoorn.  

 

Al deze soorten profiteren van eerder vochtige habitats, waaronder (populieren)bossen op een 

vochtige bodem met ondergroei van distels, Grote Klit, Bos- en Moerasandoorn en Grote 

kattenstaart. Deze habitats zijn dan ook wijd verspreid in Klein-Brabant.  

 

Soorten die dan weer afhankelijk zijn van (erg) droge en zandige habitats en die vaak 

aangetroffen werden zijn Grijze zandbij – Andrena vaga, Grote zijdebij – Colletes 

cunicularius en Pluimvoetbij – Dasypoda hirtipes. Droge habitats zijn dan weer vooral te 

vinden op de dijken en in de heideterreintjes.  

 

Zowel Grijze zandbij als Grote zijdebij zijn daarbij ook nog eens sterk afhankelijk van 

wilgenstuifmeel in het voorjaar, terwijl de Pluimvoetbij enkel stuifmeel verzamelt van gele 

composieten in de zomer (onder meer van Gewoon biggenkruid) .  
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Figuur 2: Aantal waarnemingen in de database van de 20 meest waargenomen soorten in Klein-Brabant 

 

Uiteraard zijn niet alle gebieden even geschikt voor bijen, in sommige biotopen zijn hele lage 

aantallen en weinig soorten te verwachten, deze zones werden uiteraard minder intensief 

onderzocht. Sommige interessante zones zijn ook niet onderzocht omwille van 

toegankelijkheidsproblemen (eg. Privé-eigendom, rustgebied voor vogels…). We zien in 

Figuur 3 de spreiding van de 7.506 waarnemingen over het hele gebied. 
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Figuur 3: Heatmap van de bijenwaarnemingen in Klein-Brabant. Hoe feller geel, hoe meer waarnemingen er 
gebeurd zijn in die zone. 

 

5.1.1 Nestgedrag 

 

Van deze soorten nestelt de grote meerderheid ondergronds. Van de niet-parasitaire soorten 

nestelen er 71 ondergronds. Dit is bijna 65 procent van de waargenomen, niet-parasitaire 

soorten. Ongeveer 35 procent of 71 soorten nestelen bovengronds. Dit is een iets groter aantal 

bovengronds nestelende soorten dan verwacht kan worden.  
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Wanneer we enkel rode lijst-soorten bekijken (inclusief de categorie ‘bijna in gevaar’) kantelt 

de balans nog meer richting ondergronds nestelende soorten, namelijk 82% versus 18%. 

 

5.1.2 Voedingswijze 

 

We bekijken hieronder enkel de waardplantkeuze van de niet-parasitaire soorten, gezien enkel 

deze een voedselvoorraad aanleggen. Hiervoor hebben ze vaak een specifieke voorkeur, onder 

meer omdat niet elk stuifmeel dezelfde samenstelling heeft, of omdat de adulte bijen aangepast 

zijn aan een bepaalde bloemvorm. Bij bloembezoek voor nectar zijn voorkeuren een stuk 

minder sterk, bijen kunnen zelfs stuifmeel en nectar op andere planten verzamelen. Niet-

parasitaire soorten hebben dikwijls ook een voorkeur voor bepaalde plantensoorten, maar dit is 

minder bepalend dan de waardplantkeuze van de niet-parasitaire soorten.  

 

Ongeveer een derde van de soorten is oligolectisch, dat wil zeggen dat ze één of slechts enkele 

families bezoeken om stuifmeel te verzamelen. Vaak hebben de oligolectische soorten nog een 

voorkeur voor een bepaalde subfamilie. Bijvoorbeeld de Grote roetbij, die uitsluitend stuifmeel 

verzamelt op de Cichoridae-subfamilie van de composietenfamilie. Een beperkte groep is strikt 

monolectisch, zoals de Kattenstaartdikpoot die enkel stuifmeel verzamelt van Grote 

kattenstaart. Nog 3 andere soorten zijn strikt genomen niet oligolectisch, maar zijn in de praktijk 

vrijwel uitsluitend gebonden aan één familie of genus van waardplanten. Bij de rode lijstsoorten 

komt dezelfde verdeling terug, rode lijstsoorten zijn dus niet vaker oligo-of monolectisch dan 

de totale bijengemeenschap. 

  

Bovengronds 35%

Ondergronds 65%

Nestgedrag alle niet-parasitaire soorten
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In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de voedselvoorkeuren binnen de oligo- en 

monolectische bijen. Vooral Asteraceae, Fabaceae en wilgen zijn belangrijke voedselplanten 

voor de gespecialiseerde bijensoorten. Bij de rode lijstsoorten vinden we twee specialisten van 

Asteraceae en drie van Fabaceae. 

 
Tabel 2: Overzicht van de voedselkeuren van oligo- en monolectische bijensoorten in Klein-Brabant. 

Waardplant Aantal geassocieerde bijensoorten 

Allium 1 

Apiaceae 1 

Asteraceae 11 

Bryonia 1 

Campanulaceae 2 

Echium 1 

Ericaceae 2 

Fabaceae 5 

Hedera 1 

Lamiaceae, Plantaginaceae (Linaria 
vulgaris), Orobranchaceae (Melampyrum) 

1 

Lysimachia 2 

Lythrum 1 

Ranunculus 1 

Reseda 1 

Salix 5 

Monolectisch 1%

Oligolectisch 30%

Polylectisch 66%

Polylectisch met 
sterke voorkeur 3%

Voedselgedrag van de niet-parasitaire soorten
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Sterke voorkeur voor Epilobium 1 

Sterke voorkeur voor Fabaceae 1 

Eindtotaal 38 

 

 

5.1.3 Socialiteit 

 

Wanneer we de socialiteit bekijken zien we dat ongeveer een derde van de bijengemeenschap 

bestaat uit parasitaire soorten. Dit is een vrij normale situatie in bijengemeenschappen in 

Vlaanderen. Binnen de parasitaire soorten zijn 3% koekoekshommels, die parasitair zijn op 

eusociale hommelsoorten. Een groep van 10% is in mindere of meerdere maten eusociaal, dat 

wil zeggen dat er een rolverdeling is binnen het nest, gaande van één vrouwtje die wat meer 

eieren legt dan de andere tot een volledig eusociaal systeem zoals bij hommels en koninginnen, 

waarbij de verschillende rollen zoals werkster en koningin ook makkelijk morfologisch te 

onderscheiden zijn.  Het grootste deel van de waargenomen bijensoorten is echter solitair, ze 

leggen dus hun eigen nestcellen aan. Hieronder zijn wel enkele soorten die communaal nestelen. 

 

 
 

 

 

 

 

Sociaal parasiet
3%

Kleptoparasiet
27%

Solitair
60%

Solitair + Primitief 
eusociaal

1%

Eusociaal
1%

Primitief eusociaal
8%

Sociaal gedrag
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5.2 Bijzondere soorten in Klein-Brabant 
 

Hieronder worden de Rode-Lijst soorten en andere zeldzame soorten besproken die typisch zijn 

voor Klein-Brabant. Bronnen: (Westrich, 2018)  

 

5.2.1.1 Rietmaskerbij – Hylaeus pectoralis 
 

De Rietmaskerbij is een middelgrote maskerbij van 6 tot 8 mm. Zowel mannetjes als vrouwtjes 

hebben een puntloos en glimmend eerste achterlijfssegment. Toch blijven ze moeilijk op naam 

te brengen in het veld. De mannetjes hebben een heel uitgebreide, diepgele, gezichtstekening;  

 

De Rietmaskerbij nestelt enkel in de sigaargallen van halmvliegjes. Daarom moeten rietstengels 

lang genoeg blijven staan en moet liefst minimum 3 winters ongemaaid blijven. Het eerste jaar 

wordt de stengel geparasiteerd door het halmvliegje en sterft de stengel af, de volgende zomer 

sluipt het halmvliegje uit, pas het jaar nadien is de stengel dus bruikbaar voor de Rietmaskerbij 

om haar nest erin te maken. De zomer erna vliegen de nakomelingen van de maskerbij uit de 

gal.  

 

Stuifmeel wordt verzameld van veel verschillende plantensoorten, onder meer van braam, 

distels en schermbloemigen, maar ook van Tormenil, Grote kattenstaart en Knopig helmkruid.  

 

 
Figuur 4: Vrouwtje Rietsmaskerbij op Tormentil. Deze soort nestelt enkel in oude gallen van de Rietsigaargalvlieg 
en heeft dus overjaarse rietvegetaties nodig. (foto: Kurt Geeraerts) 

 

In Vlaanderen is deze soort niet erg algemeen. Vermoedelijk heeft het beperkte 

verspreidingsgebied ook te maken met het feit dat de soort moeilijk herkenbaar is in het veld. 

In Klein-Brabant werd de soort op heel wat plaatsen aangetroffen, wat ze meteen een echt 

typische soort voor de streek maakt.  

 

Er zijn niet minder dan 25 waarnemingen, van volgende plaatsen: Kraaienbroek, ’t Graafschap, 

Briel (grote populatie!), Mansbroek, Schellandpolder, Moer en Eikevliet.    
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Figuur 5: Verspreiding van de Rietmaskerbij in Klein-Brabant. (Kaart: NGI) 

 

Voor het behoud van Rietmaskerbijen moeten rietstengels zeker drie winters blijven 

staan. Door de rietvegetaties maar om de 3 tot 5 jaar te maaien, wordt een al te sterke 

verruiging verhinderd, terwijl toch nestgelegenheid wordt behouden. Wanneer er 

gemaaid wordt, kan dat best gefaseerd gebeuren. Liever enkele rietkragen per jaar 

maaien, dan in een grote zone alle rietkragen in één jaar. Zo blijft steeds een deel van de 

populatie in leven.  
 

5.2.1.2 Dikbekbehangersbij – Megachile genalis 
 

Dikbekbehangersbij is een grote behangersbij (11-14 mm) met bijzondere, verdikte kaken. 

Verder zijn de vrouwtjes herkenbaar aan de volledig oranje buikschuier en de aanliggende 

beharing op tergiet 6. 

 

Deze soort nestelt bovengronds, in stengels van hoge ruigtekruiden. De nestgang wordt zelf 

uitgeknaagd met de indrukwekkende kaken. In Vlaanderen is Kruldistel wellicht de 

voornaamste plant waar de soort in nestelt, maar er zijn ook nesten gekend in Gewone 

engelwortel, Gewone berenklauw, Gevlekte scheerling en andere grote kruiden met een dikke 

stengel. Opvallend is dat deze soort voornamelijk levende stengels gebruikt, waar de meeste 

andere bijensoorten reeds verdorde stengels benutten. Ze verzamelen uitsluitend stuifmeel van 

composieten, met een voorkeur voor soorten uit de subfamilie Carduidae (distelachtigen). De 

celwanden worden gebouwd uit stukjes blad van bijvoorbeeld braam.  
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Figuur 6: Een vrouwtje Dikbekbehangersbij, let op de sterk verdikte kaakbasis (foto: Jens D'Haeseleer). 

 

Deze soort is vrij wijd verspreid in Vlaanderen, maar zeer zeldzaam! Het is een specifieke soort 

van (natte) ruigtes met veel distels. In Klein-Brabant is veel geschikt leefgebied voor deze soort, 

dus wellicht draagt de regio een belangrijke verantwoordelijkheid om deze bedreigde bij te 

behouden in Vlaanderen. In Klein-Brabant werd de soort al gemeld in Briel (Weert) en in de 

Gebuispolder (Eikevliet). Op de eerste locatie betreft het een kapvlakte van vochtig bos, met 

veel distels (Moes-, Akker-, Speerdistel, Kale jonker). Op de tweede locatie werd ze gevonden 

in een ruigte met veel Kruldistel.  
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Figuur 7: Verspreiding van de Dikbekbehangersbij in Klein-Brabant. (Kaart: NGI) 

 

Om deze soort te beschermen is het behoud van (natte) ruigtes noodzakelijk. Een 

belangrijk aandachtspunt is dat de ruigtes dus niet ieder jaar volledig gemaaid mogen 

worden, omdat de poppen zich in het winterhalfjaar nog steeds in de stengels bevinden! 

Best is om deze distelruigtes zelfs pas elke drie jaar te maaien. Door gefaseerd te werk te 

gaan kan elk jaar bv 1/3e gemaaid worden.  

 

5.2.1.3 Kleine sachembij – Anthophora bimaculata 
 

Een opvallend kort, plomp bijtje met knalgroene ogen. Deze sachembij meet 8 tot 9 mm en is 

goed herkenbaar aan het gele gezicht in combinatie met de groene ogen. Het mannetje heeft in 

tegenstelling tot bij andere sachembijen geen lange haarfranjes aan het tweede pootpaar. Ze 

produceren ook een opvallend hoog geluid wanneer ze vliegen. 

 

Kleine sachembijen nestelen ondergronds in een zelfgegraven gangetje van 4-5 cm diep. Ze 

verzamelt stuifmeel op verschillende plantenfamilies, zowel van de composietenfamilie, 

ruwbladigenfamilie, Klokjesfamilie (Zandblauwtje) als van vlinderbloemigen. 
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Figuur 8: Kleine sachembij, let op de groene ogen en het gele gezicht. (foto: Pieter Vanormelingen) 

 

Het is een thermofiele soort die na een korte afwezigheid werd teruggevonden op de Limburgse 

mijnterrils. Sindsdien is de soort in uitbreiding en neemt ze de habitats waar ze historisch in 

voorkwam terug in, namelijk stuifzanden, heides & rivierduinen die grenzen aan bloemrijke 

graslanden. Ook op bloemrijke, ruderale terreinen zijn Kleine sachembijen aan te treffen. De 

terugkomst van deze soort wordt wellicht geholpen door klimaatverandering, waardoor habitats 

die voorheen te gedegradeerd waren om warm genoeg te zijn nu terug geschikt worden. 

Hetzelfde effect nemen we waar bij bijvoorbeeld Vierbandgroefbij, Staartblauwtje & 

Klaverblauwtje. 

 

De broedparasiet van Kleine sachembij is de Zandloperbij – Ammobates punctatus. Een soort 

waar geen recente waarnemingen meer van zijn in Vlaanderen.  

 

In Klein-Brabant vond Joost Reyniers de soort in de zomer van 2020 op de Hoge Heide in 

Branst. In de zomer van 2021 vloog de soort hier met meerdere exemplaren boven schaars 

begroeid zand met bloeiend Zandblauwtje. Op Belgisch niveau is de soort nog steeds zeer 

zeldzaam te noemen met een beperkt verspreidingsgebied, al breidt ze wel uit. 
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Figuur 9: Verspreiding van de Kleine sachembij in Klein-Brabant. (Kaart: NGI) 

 

Om deze soort te behouden is het belangrijk om voldoende gebieden met open zand te 

voorzien. Vastlegging van heideterreinen, zandpaden of (land)duinen is dan ook nefast 

voor deze soort.  

 
  



Bijenplan Klein-Brabant 
 

29 

 

 

 

5.2.1.4 Kielstaartkegelbij – Coelioxys alatus & Distelbehangersbij – 

Megachile ligniseca 
 

De Kielstaartkegelbij is een grote bij (12 mm) met een kegelvormig achterlijf. De vrouwtjes 

van deze kegelbij zijn niet te verwarren met andere kegelbijen. De achterkant van sterniet 5 is 

immers sterk verbreed.  

 

 
Figuur 10: Een vrouwtje Kielstaartkegelbij op Heelblaadjes. Bemerk de sterk verbrede achterlijfspunt of ‘kiel’. (foto: 
Kurt Geeraerts) 

 

De Kielstaartkegelbij is de specifieke broedparasiet van de Distelbehangersbij en dus exclusief 

gebonden aan het voorkomen van Distelbehangersbijen. Deze gastheersoort is dan weer 

voornamelijk op open plekken in bossen en bosranden met veel distels te vinden.  
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Figuur 11: Een stuifmeel-verzamelend vrouwtje Distelbehangersbij. Vrouwtjes van deze grote behangersbij hebben 
een typisch ‘granaatvormig’ achterlijf in bovenaanzicht. (foto: Henk Wallays) 

 

 

Distelbehangersbijen zijn grote behangersbijen (11-15 mm) met bij de vrouwtjes een opvallend 

granaatvormig achterlijf. Verder zijn de vrouwtjes te onderscheiden van andere behangersbijen 

door de oranje buikschuier die op het einde overgaat in een zwarte beharing en het ontbreken 

van opstaande beharing op het laatste tergiet. De mannetjes zijn herkenbaar door een combinatie 

van de ontbrekende haarband op tergiet 5, het V-vormig ingesneden laatste tergiet en de lange 

kop. 

 

De Distelbehangersbij is een polylectische soort, maar ze verzamelt in België vooral stuifmeel 

van distels uit het genus Cirsium (Kale jonker, Speerdistel, Moesdistel…) en Carduus 

(Kruldistel). In Klein-Brabant vliegt de soort vaak op Klit-soorten, vooral Grote klit. Ze nestelt 

in bestaande gangen in dood hout, zoals die van de Wilgenhoutrups, vaak in vermolmd hout. 

Holle plantenstengels worden ook gebruikt, net als bijenhotels. Het is een zomersoort die van 

juni tot eind augustus vliegt. 
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De Distelbehangersbij is wijd verspreid in Klein-Brabant, terwijl de Kielstaartkegelbij nog 

maar slechts in enkele gebieden is waargenomen. Steeds op plaatsen waar voldoende grote 

populaties Distelbehangersbij aanwezig zijn. Deze gebieden zijn: de Schellandpolder, ’t 

Graafschap, Briel, de Gebuispolder en het Noordelijk eiland.  

 

 
Figuur 12: Verspreiding van de Kielstaartkegelbij en de Distelbehangersbij in Klein-Brabant. (Kaart: NGI) 

 

Distelbehangersbij, en dus ook Kielstaartkegelbij, zijn vooral te vinden in natte ruigtes 

met veel distels, kapvlaktes van vochtige (populieren)bossen en ruige bospaden. Voor het 

behoud van beide soorten is het dan ook belangrijk om voldoende open plekken te 

voorzien in bossen. Daarnaast is verdroging van de gebieden nefast voor deze soorten. 

Ook het behoud van staand dood hout in de bossen (en dan met name op de zonbeschenen 

plaatsen) is van groot belang. Tot slot is het faseren van eventuele maaibeurten aan te 

raden. Op deze manier blijft er steeds voldoende stuifmeel van distelachtigen voorhanden.  
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5.2.1.5 Glanzende franjegroefbij – Lasioglossum monstrificum 
 

De Glanzende franjegroefbij is een klein groefbijtje met bij het vrouwtje naast de standaard 

viltvlekjes op de basis van de tergieten, nog een extra haarbandje op het uiteinde van de 

tergieten. De Glanzende franjegroefbij is een typische soort voor zanderige, voedselarme 

milieus. 

 

 
Figuur 13: Vrouwtje Glanzende franjegroefbij. Deze soort is in het veld nauwelijks te onderscheiden van de sterk 
gelijkende Gewone franjegroefbij. De vrouwtjes netstelen in erg zanderige gebieden. (foto: Karel Schoonvaere) 

 

In Klein-Brabant werd de soort slechts eenmaal aangetroffen, namelijk door Jens D'Haeseleer 

in de Hoogheide in 2020.  
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Figuur 14: Verspreiding van de Glanzende franjegroefbij in Klein-Brabant. (Kaart: NGI) 

 

Om deze soort te behouden is het belangrijk om voldoende gebieden met open zand te 

voorzien. Dichtgroeien van heideterreinen, zandpaden of (land)duinen is dan ook nefast 

voor deze soort.  

 

5.2.1.6 Rode maskerbij – Hylaeus variegatus 
 

De Rode maskerbij is een bont gekleurde maskerbij. Bij het mannetje is het eerste antennelid 

sterk verbreed en het gezicht volledig wit, op het eerste tergiet zijn duidelijke haarbandjes in de 

achterhoeken te vinden. Bij de vrouwtjes is de gezichtstekening beperkt tot twee witte 

driehoekige vlekken tegen de oogrand. Het achterlijf van de vrouwtjes is gedeeltelijk 

roodgekleurd, uniek bij de Belgische maskerbijen! Bij beide geslachten is ook opvallend veel 

geel te vinden op het borststuk. Zo zijn er twee typische gele puntjes te vinden tussen de 

vleugelinplantingen (axillae). 
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Figuur 15: Rode maskerbijen zijn makkelijk te herkennen, met een geel maskertje, twee gele vlekjes tussen de 
vleugels en een rode achterlijfsbasis. (foto: Kurt Geeraerts) 

 

Deze soort is typisch voor (hei)schrale graslanden en stuifzandgebieden, maar er worden ook 

regelmatig populaties aangetroffen op warme ruderale terreinen zoals rangeerstations. De soort 

is polylectisch, maar heeft een sterke voorkeur voor Zandblauwtje. In tegenstelling tot andere 

maskerbijen nestelt Rode maskerbij niet bovengronds, maar ondergronds, in verlaten 

nestgangen van bijvoorbeeld groefbijen en zelfs in regenwormgangen. 

 

In Klein-Brabant werd de soort aangetroffen op het noordelijk eiland in Wintam, in Marselaer 

en op de Hoogheide in Branst. 

 



Bijenplan Klein-Brabant 
 

35 

 

 

 

 
Figuur 16: Verspreiding van de Rode maskerbij in Klein-Brabant. (Kaart: NGI) 

 

Zandblauwtje is een tweejarige plant die tot 30 cm hoog wordt. Het is een plant die graag 

in droge en zonnige omstandigheden groeit, op een voedselarme en kalkarme bodem, vaak 

op zandgrond. Deze plant verdwijnt indien de grasmat zich helemaal sluit. Een open 

vegetatie met schrale plekjes is ideaal voor deze soort. Zandblauwtje is erg gevoelig voor 

bemesting en strooiselophoging. Op de plaatsen waar deze soort voorkomt dient dus 

voldoende verschraalt te worden zodat Zandblauwtje én Rode maskerbij behouden 

kunnen worden.  

 

5.2.1.7 Stipmaskerbij – Hylaeus styriacus 
 

Een voorlopig nog zeldzame soort, die zich de laatste jaren echter lijkt uit te breiden. Vooral 

het vrouwtje is makkelijk te herkennen door de aanwezigheid van een klein geel vlekje op de 

clypeus, een kenmerk uniek voor vrouwtjes van onze inheemse maskerbijen. De soort nestelt 

in plantenstengels en in dood hout, en is gelinkt aan voedselrijke ruigtes. Wat bloembezoek 

betreft is de soort polylectisch, maar met een duidelijke voorkeur voor schermbloemigen. 
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Figuur 17: Vrouwtjes van de Stipmaskerbij zijn eenvoudig te herkennen aan de kleine gele vlek midden op de 
clypeus, een uniek kenmerk voor onze inheemse maskerbijen (foto: Stefan Verheyen). 

 

Tijdens de inventarisatie vonden we op drie locaties telkens één exemplaar: in het Tekbroek, 

de Polder van Bree en het Kraaienbroek. Daarnaast komt ze ook voor op volgende plaatsen: 

Briel, Pandgatheide, de Heide in Puurs, Marselaer, Walsingen, Schellandpolder, Mansbroek en 

Grootbroek. De soort lijkt dus verspreid doorheen het studiegebied voor te komen.  
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Figuur 18: Verspreiding van de Stipmaskerbij in Klein-Brabant. (Kaart: NGI) 
 

Om Stipmaskerbij te behouden is vooral het behoud van voldoende ruigtes op warme 

plaatsen. Deze ruigtes dienen gefaseerd gemaaid te worden aangezien de Stipmaskerbij 

haar nesten maakt in holle stengels. Elk jaar de volledige ruigte maaien zal nefast zijn 

voor deze (en heel wat andere maskerbijen) soort!  

 

5.2.1.8 Roestbruine bloedbij – Sphecodes ferruginatus 
 

Deze soort is te herkennen aan de stompe pronotumhoeken en het dicht bestippelde mesonotum. 

De antenneleden van het mannetje hebben bovendien smalle viltvlekken. Een zeldzame soort 

die voornamelijk voorkomt in droge graslanden en ruigten op leemgrond. In Wallonië komt de 

soort nog verspreid voor, maar in Vlaanderen is ze hoofdzakelijk beperkt tot de leemstreek. De 

Roestbruine bloedbij is een broedparasiet met verschillende groefbijen behorend tot het genus 

Lasioglossum als gastheren. 

 

Een mannetje werd gevangen in de Polder van Bree, foeragerend op Braam, in de oude berm 

van de spoorweg tussen Willebroek en Boom. 
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Figuur 19: Verspreiding van de Roestbruine bloedbij in Klein-Brabant. (Kaart: NGI) 
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5.3 Belangrijke bijenbiotopen en microhabitas in Klein-Brabant & hun beheer 
 

Klein-Brabant kenmerkt zich door een rijke variatie aan biotopen, vaak gebonden aan de 

dynamiek van de grote rivieren die door het gebied lopen. Wilgenvloedbossen sluiten er aan op 

rivierduinen en bloemrijke dijken beschermen de natte polderbossen tegen het wassende 

Scheldewater. Dit zijn slechts enkele van de waardevolle bijenbiotopen die Klein-Brabant te 

bieden heeft. Vaak gebruiken bijen een combinatie van verschillende biotopen. Zo kunnen 

zandbijen geen nest graven tussen de wilgen die iedere vloed onder water te komen staan, en 

vinden ze niet voldoende wilgenstuifmeel op de veelal boomloze dijken. Ze nestelen dus in de 

droge dijken en foerageren op de wilgenstruwelen. We spreken hier dus van twee deelhabitats 

die een andere functie vervullen. De dijk is het nesthabitat en de wilgenbossen zijn het 

voedselhabitat. 

 

5.3.1 Natte ruigtes 

 

Natte ruigtes kenmerken zich door een (periodiek) hoge grondwaterstand, soms inclusief 

winterse overstromingen. In de zomer zakt het grondwaterpeil vaak wat weg. Van nature 

vormden zich deze natte ruigtes op plaatsen waar veel rivierdynamiek was en waar door ijsgang 

en bevervraat geen boomlaag kon ontwikkelen. Nu deze natuurlijke processen grotendeels 

weggevallen zijn komt dit biotoop hoofdzakelijk voor op kapvlaktes van vochtige bossen, 

boszomen en niet jaarlijks gemaaide graslanden. De vegetatie bestaat er voor een belangrijk 

deel uit grote ruigtekruiden zoals Moerasspirea, Gewone engelwortel, Kale jonker en Grote 

wederik. De piekbloei van natte ruigtes is in de zomer. 
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Figuur 20: Roodrandzandbij is een typische bewoner van natte ruigtes (foto: Pieter Vanormelingen) 

 

Door de hoge grondwaterstanden die er optreden is het over het algemeen geen geschikt biotoop 

voor bijen die in de bodem nestelen. We vinden er wel enkele soorten die in de stengels van de 

hoge ruigtekruiden nestelen. Dit zijn onder meer Dikbekbehangersbij en heel wat soorten 

maskerbijen.   

 

Vooral in de zomer kunnen natte ruigte uitbundig bloeien. Enkele bijensoorten zijn grotendeels 

afhankelijk van deze natte ruigtes voor het verzamelen van stuifmeel, maar het belang van natte 

ruigtes als refugium bij extreme droogte voor minder kieskeurige soorten kan ook niet 

onderschat worden! Enkele specialistische soorten die voornamelijk in de natte ruigtes 

voorkomen zijn onder andere: Roodrandzandbij (schermbloemigen: Gewone engelwortel, 

Gewone berenklauw), Dikbekbehangersbij  en Distelbehangersbij (distels: Kale jonker, 

Kruldistel, Speerdistel), Gewone & Bruine slobkousbij en hun parasiet Bonte viltbij (Grote 

wederik), Kattenstaartdikpoot en haar parasiet Zwartsprietwespbij (Grote kattenstaart). 
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Figuur 21: Natte ruigtes zijn erg bloemrijk, op de foto zien we voornamelijk Gewone engelwortel en Kale jonker, 
vegetatief is vooral Moerasspirea te zien. (foto: Pieter Vanormelingen) 

 

Naast deze specialisten & hun waardplanten komen nog andere belangrijke bijenplanten voor 

in natte ruigtes: Moesdistel, Moerasrolklaver, Koninginnekruid, Heelblaadjes… 

 

Het behoud van natte ruigtes kan best gebeuren door middel van een extensief maaibeheer. Elke 

2 of 3 jaar maaien is in principe voldoende. Om niet alle bovengrondse nestgelegenheid in één 

keer te laten verdwijnen is het belangrijk dat minimum enkele delen blijven staan. Idealiter 

wordt in een driejaarlijkse cyclus gemaaid, waarbij ieder jaar één derde van het perceel aan 

beurt komt en het maaisel wordt afgevoerd. Omdat de bodem vaak weinig draagkrachtig is 

wordt best op het droogste moment van het jaar gemaaid (augustus-september) én met 

aangepast materiaal (bijvoorbeeld een softrack of moerastractor). 

 

Natte ruigtes hebben helaas vaak te maken met milieuproblemen. Vaak is de waterhuishouding 

verstoord en mineraliseert het organisch materiaal sneller of overstromen ze met aangerijkt 

water. Hierdoor treed er een verruiging op, bijvoorbeeld met Liesgras (eutrofiëring), Rietgras 

(verdroging), Grote brandnetel (verdroging/eutrofiëring) of Bramen (verdroging). Naast het 

oplossen van de oorzaken hiervan kan er ook direct op het perceel ingegrepen worden, door het 

beheer aan te passen. Dit loont vaak omdat het oplossen van de grondoorzaken vaak veel tijd 

en geld kost. Hydrologisch herstel kan bijvoorbeeld vaak pas toegepast worden als er geen 

benadeelde partijen meer zijn van het herstelde grondwaterpeil. Het aangepaste beheer gaat dan 

vooral over een intensiever maaibeheer met een vervroegd maaitijdstip. Zo kunnen vergraste 

zones al half of eind mei gemaaid worden om de dominantie van grassen te doorbreken. Door 

hierbij steeds 10 à 20% faunastroken niet mee te maaien wordt de korte-termijn impact van het 

intensieve maaibeheer op bijen en andere insecten deels verlicht. 
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Verstruweling met wilg treedt vaak op in natte ruigtes, of langs de perceelranden ervan. Een 

beperkte aanwezigheid van wilgen is een bonus voor wilde bijen (zie het hoofdstuk over 

wilgenstruwelen). Maar wanneer niet ingegrepen wordt verdwijnt de natte ruigte op termijn. 

Het gefaseerd terugzetten van wilgenkoepels biedt hierbij soelaas. Het is beter om elk jaar 

enkele wilgenkoepels terug te zetten dan het volledige perceel te ontdoen van wilgenopslag. Zo 

blijft deze voedselbron voorhanden voor de vroege bijensoorten die hier voorkomen. Voor 

bijvoorbeeld Roodrandzandbij is dit erg belangrijk, gezien de voorjaarsgeneratie zeer vaak op 

wilgen te vinden is (terwijl de zomergeneratie afhankelijk is van schermbloemigen). 

 

 

5.3.2 Rivierduinen & heides 

 

Rivierduinen en heides komen in Klein-Brabant in zeer kleine, versnipperde gebieden voor, 

vooral in de omgeving van Branst. Ze kenmerken zich door een zanderige, voedselarme bodem. 

Rivierduinen zijn opgebouwd uit zand dat uit de rivierbedding van de Schelde is gewaaid, en 

zijn slechts zeer lokaal te vinden. Stuifzandgebieden als deze zijn van nature erg voedselarm en 

dus schaars begroeid. De (half)natuurlijke vegetatie bestaat er uit aangepaste grassoorten zoals 

Buntgras en Fijn schapengras, aangevuld met Zandblauwtje, Klein vogelpootje, composieten 

en (korst)mossen. Veel rivierduinen in de Scheldevallei zijn echter opgeplant met (naald)bos, 

verkaveld of afgegraven. In Klein-Brabant vinden we nog relicten op de Hoogheide in Branst, 

Marselaer en op het Noordelijk eiland in Wintam. De heides zijn misschien zeer klein, maar 

wel bijzonder, omdat ze vaak productiever zijn dan de zeer arme heides die we in de Kempen 

vaak terugvinden. Het zijn juist deze productievere heides waarvan het grootste deel verdwenen 

is en die belangrijk zijn voor insecten. 
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Figuur 22: Voedselarme, open graslanden met Zandblauwtje herbergen een bijzondere bijenfauna (foto: Jens 
D’Haeseleer)  

 

Heides zijn een minder extreem milieu, maar nog steeds zo voedselarm en zuur dat slechts 

weinig plantensoorten er kunnen gedijen. We vinden er vooral soorten uit de heidefamilie en 

enkele gespecialiseerde grassen zoals Pijpenstrootje. In de beter gebufferde, mineraalrijkere 

heides kunnen ook plantensoorten uit de heischrale graslanden, zoals Tormentil en 

Schermhavikskruid groeien. 

 

De waarde van rivierduinen & heides voor bodemnestelende bijen is erg groot. De bodem is er 

vaak niet volledig begroeid en dus goed bereikbaar voor gravende bijen. Zandgronden warmen 

ook snel op, het is dan ook geen toeval dat juist in deze zandige bodems veel vroeg op het jaar 

vliegende soorten nestelen zoals Grote zijdebij en Roodscheenzandbij. Een groot aandeel van 

deze vroeg vliegende soorten is sterk afhankelijk van de nabijheid van bloeiende wilgen. Het is 

dus van belang deze te behouden in de nabijheid van die heidegebieden. Kleine sachembijen 

nestelen ook in de bodem in heides, maar zoeken een deel van het stuifmeel dat ze nodig hebben 

bijéén in graslanden met veel vlinder- en lipbloemigen. 

 

Heidegebieden zijn ook essentieel voor enkele sterk gespecialiseerde soorten. In de eerste plaats 

voor soorten die gespecialiseerd zijn in het verzamelen van stuifmeel vanop Struikheide. Dit 

zijn Heizijdebij en Heidezandbij. Ook de broedparasiet van Heidezandbij en Heizijdebij komen 

voor, respectievelijk de Heidewespbij en de Heideviltbij. Al deze soorten nestelen ondergronds 

in zelfgegraven gangetjes. De best ontwikkelde heidebijenfauna in Klein-Brabant is te vinden 

in de Hoogheide.  

 

Bij heidebeheer zijn er wat aandachtspunten die specifiek zijn voor bijen. Voor nestgelegenheid 

is het belangrijk dat er voldoende schaars begroeide grond is. Steilrandjes en zuid-gerichte 

taluds herbergen vaak een bijzondere bijen-en wespengemeenschap. Extra focus op het behoud, 

of zelfs creatie van microreliëf en kale stukje grond is dus positief voor bodemnestelende bijen. 

Dit kan door (stoot)begrazing, zeer kort en vrij intensief te maaien of zeer kleinschalig te 

plaggen. Grazers zorgen ook voor het ontstaan van nestgelegenheid op en rond de paadjes die 

ze maken of in de steilrandjes die ze aftrappen. Er zijn ook bijen die bovengronds nestelen, in 

holle of merghoudende stengels en in (kevergangen in) dood hout en stengels van bramen. 

Daarvoor is het behoud van zonbeschenen dood hout en bramen belangrijk. Houdt hier rekening 

mee bij het beheer. Bijvoorbeeld door een storende boom te ringen in plaats van te kappen en 

hier en daar een koepelvormige braam te laten staan. 

 

Een belangrijke voedselbron voor wilde bijen zijn vlinderbloemigen, ook in of langs de rand 

van heideterreinen. Zo herbergen bremstruwelen enkele bijzondere soorten, zoals de 

Bremzandbij.  

 

Heidespecialisten zijn gevoelig voor de aanwezigheid van Honingbijen. Gezien Struikheide bij 

de bloei een uitstekende, massaal bloeiende stuifmeelbron vormt is het een aantrekkelijke plant 

voor Honingbijen. (Smit, Zeegers, & Slikboer, 2021)(Vanormelingen P.  et al., 2019). 

 

5.3.3 Dijken 

 

De dijken langs de Schelde & Rupel zijn zeer belangrijke plekken voor bijen in Klein-Brabant. 

Doordat het droge plekken zijn in een doorgaans natte omgeving bieden ze broodnodige 

nestgelegenheid voor ondergronds nestelende bijen. De combinatie met de nabijheid van 

wilgenstruwelen zorgt er vaak voor dat er veel zandbijen te vinden zijn op de dijken. Ook de 
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dijken zelf kunnen een belangrijke rol spelen in het voedselaanbod. Door jarenlang consequent 

maai- of graasbeheer en het ontbreken van bemesting of herbicidengebruik zijn op deze dijken 

vaak erg bloemrijke graslanden ontstaan. 

 

Zeker waar de vegetatie redelijk open is en de bodem dus goed bereikbaar is in combinatie met 

een zonnige ligging zijn in het voorjaar vaak grote aantallen zandbijen te zien die laag over de 

bodem vliegen of druk aan het graven zijn. Ook hun broedparasieten, verschillende wespbijen 

en bloedbijen, zijn dan druk op zoek naar een onbewaakt nest waar ze hun eitjes bij de 

voedselvoorraden die aangelegd zijn door de gastheerbijen leggen. 

 

De bloemrijke dijken in Klein-Brabant zijn meestal van het Glanshavergrasland-type. Dit wil 

zeggen dat ze een droge tot vochtige, relatief voedselrijke bodem hebben. Met vrij voedselrijk 

wordt bedoeld dat ze ergens tussen de voedselrijke graslanden (zoals zilverschoon- en 

kamgraslanden) en voedselarme (zoals heischrale-en struisgraslanden) in zitten qua 

bodemvoedselrijkdom. Dit is niet vergelijkbaar met de hypertrofe, quasi bloemloze graslanden 

die dominant zijn onder het huidige intensieve landbouwgebruik. Bemesting is voor deze 

graslanden funest! Veel voorkomende voedselplanten voor bijen in deze graslanden zijn 

Knoopkruid, Veldlathyrus, rolklaver, Wilde peen, Gewone berenklauw. 

 

Zowel voor de nestelende bijen als om een bloemrijke vegetatie te behouden is een goed 

maaibeheer belangrijk. Dat wil zeggen, naar gelang de voedselrijkdom één à twee keer per jaar 

maaien mét afvoer van het maaisel. Daarbij is het een goed idee om zeker bij de eerste maaibeurt 

voldoende delen (minimum 20%) niet mee te maaien. Zo blijft er steeds voldoende 

voedselaanbod over. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat de grasmat kort de winter in 

moet gaan. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen. De eerste is dat de zonneschijn de bodem 

kan bereiken in het voorjaar, waardoor ze sneller opwarmt. Bijen nestelen graag op dit soort 

plekken, zeker voor de vroeg in het voorjaar vliegende soorten zoals de op wilgen 

gespecialiseerde zandbijen is dit belangrijk. Een lange grasmat zorgt voor een koeler 

microklimaat. De tweede reden is dat dit noodzakelijk is voor het behoud van een kruidenrijke 

vegetatie. Wanneer de vegetatie te lang de winter in gaat valt ze plat en worden jonge 

kiemplanten en rozetten van kruiden in de schaduw gezet en hebben ze sneller last van rot. Dat 

is ook de reden waarom maaisel steeds goed moet worden afgevoerd. 

 

Naast de nog functionele dijken zijn er in de streek ook oude dijken of dijkjes die geen 

waterkerende functie meer hebben: de oude Vlietdijken tussen Moer en Kleine Amer, langs de 

Zielbeek (Kreweg) in Ruisbroek, Bommelsdijk in Eikevliet. Op locaties waar de vegetatie kort 

de winter is ingegaan (door begrazing of maaibeheer) kunnen er op deze oude dijken in het 

voorjaar omvangrijke nestplaatsen van zandbijen zijn. Deze nestplaatsen zijn vaak 

geconcentreerd op bepaalde, zuid-gerichte taluds. De bodem van deze oude dijken is vaak 

kalkrijker, waardoor er voor bijen waardevolle voedselplanten aanwezig kunnen zijn, zoals 

Rapunzelklokje. Ook ruige dijkbegroeiingen, met soorten als Kruldistel, Berenklauw, Gewone 

Engelwortel en Grote Klit vormen waardevol bijenhabitat. Massavegetaties van bloeiende 

dijkruigten worden best pas na de bloei gemaaid. Stengels van distels kunnen ook na de bloei 

nog als nestplaats dienen, grootschalig klepelen van deze vegetaties kan nestplaatsen van 

Dikbekbehangersbij vernielen (zie 5.2.1.2). 

  

5.3.4 Wilgenstruwelen & rietlanden 

 

Wilgenstruwelen zijn uitermate belangrijk als foerageergebied. Reeds voor het uitlopen van de 

bladeren kleuren deze struwelen geel van het stuifmeel dat op de vele katjes van de wilgen 
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hangt. Vooral enkele zandbij-soorten hebben zich gespecialiseerd op dit groot voedselaanbod. 

Naast het vlakvormig voorkomen buitendijks komen ze vaak lijnvormig of puntvormig 

(Schietwilg in knotvorm) voor langs natte graslanden of in bosranden (Boswilg). 

 

In Klein-Brabant zijn 6 bijensoorten (Zwart-rosse zandbij, Lichte wilgenzandbij, Vroege 

zandbij, Grijze zandbij, Roodbuikje en Donkere wilgenzandbij) gevonden die exclusief 

stuifmeel verzamelen op wilgen en enkele soorten zoals Grijze rimpelrug die quasi exclusief 

stuifmeel verzamelen op wilgen. Ook voor veel polylectische soorten die vroeg op het jaar 

vliegen zijn wilgen een zeer belangrijke voedselbron: Grote zijdebij, Roodrandzandbij, 

Donkere rimpelrug, hommelkoninginnen… 

 

Bij het beheer van wilgenstruwelen is het vooral belangrijk dat niet alle wilgen tegelijkertijd 

worden teruggezet of geknot. Soms worden vochtige hooilanden in natuurbeheer gaandeweg 

ingenomen door wilgenkoepels en wordt dan af en toe drastisch ingegrepen door alle 

wilgenkoepels in één gang te verwijderen. Dit is geen goede praktijk en kan beter gefaseerd 

gebeuren. Wanneer bij elke maaibeurt enkele wilgenkoepels teruggezet worden blijft het 

grasland voldoende open en blijven er toch steeds voldoende bloeiende wilgenkoepels 

aanwezig. Hetzelfde principe kan worden toegepast bij het knotten van wilgen. 

 

5.3.5  (Dood) hout 

 

Dood hout is voor talrijke organismen van groot belang, gaande van schimmels tot kevers en 

vogels. Bovengronds nestelende bijen, zoals Tronkenbij, metselbijen en behangersbijen, en de 

parasitaire tubebijen gebruiken gaten in dood hout, bijvoorbeeld gemaakt door kevers, als 

nesten. Door intensief bosbeheer en de drang om het landschap ‘op te kuisen’, is dood hout 

traditioneel slechts in kleine hoeveelheden aanwezig bij ons. Toch is het van belang om, waar 

de omstandigheden dit toestaan, zo veel mogelijk staand en liggend dood hout te bewaren. 

Aangezien bijen warmteminnende dieren zijn, is vooral staand dood hout dat door de zon 

beschenen wordt van groot belang.  

In de vochtige bossen van Klein-Brabant is dood hout ook aanwezig als dode, rechtstaande 

populierenstammen of als dode takken in oude, levende populieren. Dit vormen belangrijke 

nestplaatsen voor bijen in het polderlandschap. 

 

Naast dood hout kunnen levende bomen soms ook nestgelegenheid vormen voor wilde bijen. 

Een goed voorbeeld zijn knotwilgen, die bovenaan de stam vaak in de loop der jaren gaatjes 

krijgen, eveneens vaak aangemaakt door kevers. Ook deze levende bomen kunnen op deze 

manier als nestplaats dienen voor sommige bijensoorten. 
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Figuur 23: Bijen en hout. Linksboven: dode bomen zoals hier in het Kraaienbroek bevatten vaak veel holtes en 
vormen een belangrijke en zeldzame nestgelegenheid voor soorten zoals tronkenbij. Onder: Ook knotwilgen, zoals 
in de abdijtuin van Bornem bevatten bovenaan de stam vaak gaatjes die als nestopening kunnen dienen. 
Rechtsboven: gaatjes in de stam van een levende knotwilg (foto’s: Willem Proesmans). 
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5.3.6 Zandpaden 

 

Vooral in de omgeving van Branst en op Luipegemkouter zijn veel onverharde zandpaden te 

vinden. Deze open, zanderige bodem kan aan de rand van de wegen, waar de verstoring minder 

sterk is, dienen als nestplaats voor ondergronds nestelende bijen, zoals zandbijen en groefbijen. 

Verder warmen deze zandwegen sterk op, en worden ze gebruikt door bijen, die als thermofiele 

dieren de warmte nodig hebben om actief te kunnen zijn. Bovendien is dit een belangrijk 

microhabitat voor andere warmteminnende insecten zoals spinnendoders, loopkevers en 

graafwespen. 

 

Verdichting en verharding van deze zandpaden, en te zwaar (landbouw)verkeer, dient dus ten 

allen tijde vermeden te worden.  

 

 
Figuur 24: Een zandpad in de Luipegemkouter, ten zuiden van het Nonnenbos. Deze paden zijn niet enkel voor 
bijen, maar voor verschillende thermofiele insecten een belangrijk habitat. Ook de bermen hebben een specifieke 
flora die benut wordt door verschillende bijensoorten, met onder meer Zandblauwtje en verschillende soorten gele 
composieten (foto: Willem Proesmans). 
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5.3.7 Braamstruweel 

 

Braamstruweel speelt niet enkel een belangrijke rol door de bloemen die als waardplant kunnen 

dienen, maar ook door de aanwezigheid van talrijke holle stengels die als nest gebruikt worden 

door verschillende soorten maskerbijen en door Blauwe ertsbij. Ook andere plantensoorten, 

zoals Riet en Berenklauw kunnen op deze manier nestplaatsen voorzien. 

 

Bramenkoepels dienen gefaseerd beheerd te worden. Het afmaaien of klepelen van de randen 

van bramenkoepels kan in principe voor extra nestgelegenheden zorgen doordat stengels op die 

manier gebroken worden. Vooral op zonbeschenen, zuidgerichte, bosranden of struwelen is dit 

belangrijk. Het volledig klepelen van braamstruwelen is echter te vermijden. 

 

 
Figuur 25: Veel wegbermen worden gedomineerd door bramenstruweel. Deze vegetatie vereist weinig onderhoud 
en voorziet zowel voedsel als nestgelegenheid voor een waaier aan bijensoorten (foto: Willem Proesmans). 

 

 

5.3.8 Wegbermen 

 

Volgens het ‘bermdecreet’ mogen wegbermen pas vanaf 15 juni gemaaid worden, met een 

uitzondering voor maaibeurten uit veiligheidsoverwegingen. Te vroeg maaien is schadelijk 

voor planten en bloemen die nog geen zaad hebben kunnen afgeven. Het bermbeheer in de regio 

bespreken zou ons in het kader van deze studie te ver lijden. Hieronder formuleren we toch 

enkele aanbevelingen. 
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Ook al gaat het vaak over vrij smalle stroken, de totale oppervlakte aan bermen is aanzienlijk, 

waardoor een beheer dat streeft naar bloemrijke bermen een aanzienlijk verschil kan maken 

voor insecten. In intensief agrarisch landschap vormen bermen vaak nog de enige plaats met 

bloeiende planten. Hierdoor hebben bijen geen uitwijkmogelijkheid om elders voedsel te 

zoeken wanneer deze bermen gemaaid worden. Maaien van bermen kan dergelijke omgeving 

in één klap volledig bloemloos doen worden. Dit betekent dat de plaatselijke bijen enkele weken 

zonder voedsel zitten en zij hun nesten niet van voedsel kunnen voorzien. Waar bermen breed 

genoeg zijn kan daarom gedacht worden aan gefaseerd maaibeheer. Na een eerste maaibeurt 

treedt er, als het weer niet te droog is, na enkele weken al opnieuw bloei op. Vooral 

klaversoorten kunnen vrij snel opnieuw tot bloei komen. Andere plantensoorten doen er langer 

over, enkele soorten bloeien echter niet meer nadat ze een eerste keer zijn gemaaid.  

Een prachtig voorbeeld van een gefaseerd gemaaide berm is de zeer soortenrijke berm van de 

Sint-Amandssteenweg in Bornem (gedeelte tussen de Branstse Dreef en de Reigerlaan), in deze 

berm wordt al jaren tussen het fietspad en de weg een strook met Brem ongemaaid gelaten.  

 

Enkele bermen vormen door hun ligging of de aanwezige planten nu al belangrijk bijenhabitat. 

Dit is bijvoorbeeld het geval voor de dreven van Achterheide in Liezele, waarin omvangrijke 

groeiplaatsen van Gewone ereprijs voorkomen. Bijen die hier vliegen en nestelen zijn 

ondermeer Ereprijszandbij en Geriemde zandbij. 

 

In de bermen van de Sint-Amandssteenweg, De Kuytekopstraat, de Kraanbroekweg en het 

pleintje aan de Kraanbroekweg en de Vinkenlaan in Branst staat heel wat Beemdkroon. Hier 

mag het maaibeheer uiteraard niet plaatsvinden tijdens de hoofdbloei van deze soort. In bermen 

met Beemdkroon en potentieel voor Knautiabij mag echter zeker niet voor eind 

augustus gemaaid worden. Indien vroeger maaien ter verschraling echt nodig is wegens een 

hoge voedselrijkdom van de standplaats, kan dit best zeer vroeg (begin mei) gebeuren zodat 

tegen de vliegtijd van de Knautiabij reeds herbloei aanwezig is. Het is echter niet bekend of 

deze herbloei even uitbundig is en of hij goed genoeg overeenstemt met de vliegtijd van de 

Knautiabij, dus hier moet op potentiële vliegplaatsen van de Knautiabij voorzichtig mee 

omgesprongen worden. Een tweede late maaibeurt in het najaar kan dan zorgen dat de vegetatie 

kort de winter ingaat, een gunstige toestand voor de Beemdkroon.  

 

Bij het bermbeheer langs verharde wegen wordt in Klein-Brabant grotendeels het bermbesluit 

gevolgd. Veel van deze bermen zijn dan ook bloemrijk, met plaatselijk bijvoorbeeld veel 

Knoopkruid. Langs onverharde veldwegen wordt echter vaak gewoon nog geklepeld zonder 

maaisel af te voeren. In landbouwgebied zorgt dit klepelen voor voedselrijke bermen. Zeker als 

er meer dan 1 keer per jaar wordt geklepeld zijn dergelijke bermen van weinig waarde voor 

bijen en andere insecten. Voor insecten is het zelfs beter om veldwegen helemaal niet te 

klepelen. Een mogelijkheid kan zijn om een selectie te maken van kansrijke veldwegen die mits 

een aangepast maairegime bijvriendelijker worden beheerd. 
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5.4 Belangrijke bijenplanten in Klein-Brabant 
 

5.4.1 Beemdkroon 

 

Beemdkroon is een zomerbloeiende plant die vaak op een iets kalkrijkere bodem te vinden is. 

Het is een erg belangrijke plant voor heel wat bijensoorten, maar wordt ook vaak door andere 

bloembezoekers zoals kevers, zweefvliegen en dagvlinders bezocht.  

 

De Knautiabij, die in de provincie Antwerpen beperkt is tot de regio van Mechelen en verder 

enkel in Vlaams-Brabant en Limburg voorkomt, kent een gespecialiseerd bloembezoek op deze 

plant. Deze soort werd jammer genoeg niet waargenomen in Klein-Brabant.  

 

 
Figuur 26: Beemdkroon in de berm van de Kuytekopstraat. (foto: Jens D'Haeseleer) 

 

5.4.2 Schermbloemigen 
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Vooral tijdens de zomer spelen schermbloemigen een belangrijke rol als waardplant voor bijen. 

Gewone en Reuzenberenklauw, Gewone engelwortel, Dolle kervel en Wilde peen zijn de 

belangrijkste vertegenwoordigers in het studiegebied. Verschillende groefbijen, bloedbijen 

maar vooral maskerbijen zijn te vinden op deze planten. Ook de Roodrandzandbij, wiens 

zomergeneratie een gespecialiseerd bloembezoek heeft op schermbloemigen, maakt hier 

gebruik van.   

 

 
Figuur 27: Schermbloemigen trekken een rijke variatie aan insecten aan. Niet enkel bijen, maar ook vliegen, 
graafwespen, goudwespen en plooivleugelwespen komen op de bloemen af (foto: Willem Proesmans). 

 

5.4.3 Gele composieten 

  

Onder de gele composieten kunnen we planten onderscheiden waarvan de bloemhoofdjes enkel 

lintbloemen hebben (Klein streepzaad, Gewoon biggenkruid, Paardenbloem,…), enkel 

buisbloemen (Boerenwormkruid) of beide (Jakobskruiskruid, Bezemkruiskruid, Heelblaadjes). 

Al deze planten spelen een belangrijke rol als voedselplant voor bijen. Waar soorten als 

Wormkruidbij vooral boerenwormkruid verkiezen, vormen composieten met lintbloemen een 

belangrijke waardplant voor Pluimvoetbij, Kleine roetbij, Kruiskruidzandbij en verschillende 

soorten groefbijen. Al deze soorten kennen een gespecialiseerd bloembezoek op gele 

composieten.  
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Figuur 28: Gele composieten vormen belangrijke waardplanten voor een brede waaier aan bijensoorten. Soorten 
met enkel lintbloemen (linksboven) trekken andere bijen aan dan soorten met enkel buisbloemen, zoals 
Boerenwormkruid, dat een belangrijke waardplant is voor de Tronkenbij (rechtsboven). Ook andere insecten, zoals 
het Icarusblauwtje (linksonder) komen op deze planten af. Heelblaadjes (rechtsonder) is een belangrijke waardplant 
in de nazomer, vooral op vochtigere plaatsen. Deze plant heeft zowel lint- als buisbloemen ((foto’s: Willem 
Proesmans). 

 

5.4.4 Late guldenroede 

 

Late guldenroede verdient hier bijzondere aandacht. Ten eerste omdat het een uitzonderlijk 

goede waardplant is voor bijen, waar grote aantallen groefbijen, bloedbijen en maskerbijen op 

gevangen kunnen worden. Ten tweede omdat het een exoot is, die lokaal invasief kan zijn. 

Vooral in ruigtes, langs rivieroevers en langs spoorwegen kan deze plant door uitbreiding via 

zijn wortelstok zeer dominant worden. De plant is oorspronkelijk afkomstig uit Noord-

Amerika. In het algemeen dient Late guldenrode te worden bestreden, zeker op plaatsen waar 

verdere uitbreiding mogelijk is en de verstorende effecten zwaar zouden wegen. Kleine, 

gecontroleerde populaties, zoals in de abdijtuin van Bornem kunnen echter eenvoudig onder 

controle worden gehouden, en totale bestrijding lijkt hier, vanwege de grote waarde als pollen- 

en nectarplant, minder prioritair. 
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Figuur 29: Hoewel Late guldenroede een invasieve exoot is, speelt deze ook een belangrijke rol als waardplant 
voor een brede waaier aan insecten en worden de bloemen druk bezocht (foto: Willem Proesmans). 

 

5.4.5 Distels 

 

Distels, en met name Akkerdistel, Speerdistel en Kale jonker, zijn algemene planten die in de 

zomer bloeien en een zeer belangrijke voedselbron vormen voor een groot aantal bijen, gaande 

van maskerbijen tot groefbijen, behangersbijen en hommels. Hoewel deze plantensoorten soms 

als hardnekkig onkruid wordt gezien en de bestrijding ervan vroeger zelfs verplicht was, vormt 

het in de maand juli een van de belangrijkste waardplanten voor bijen. 

 

Voor de zeldzame Dikbekbehangersbij zijn Kruldistels dan weer van erg groot belang. Ze 

gebruiken de stengels van levende planten immers als nestplaats. Ook de Distelbehangersbij 

(zoals de naam al doet vermoeden) bezoekt erg vaak distelsoorten als voedselbron.  

 

Een uitgestrekte groeiplaats van Kruldistel en Grote klit is te vinden aan de monding van de 

Vliet, op de Vlietdijk stroomafwaarts de Eikse Amer. Hier werden zowel Dikbekbehangersbij, 

Distelbehangersbij, Gewone Behangersbij als Kielstaartkegelbij gevonden. Het volledig 

maaien of klepelen van deze locatie zou daarom moeten vermeden worden.  
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Figuur 30: Verschillende soorten distels zijn in de zomer belangrijke waardplanten voor bijen, zoals Akkerdistel 
(links) en Speerdistel (rechts) (foto’s: Willem Proesmans). 

 

 
5.4.6 Vlinderbloemigen 

 

Vlinderbloemigen, waaronder Gewone rolklaver, Witte klaver, Rode klaver en soorten wikke 

en lathyrus, zijn zeer belangrijke voedselplanten voor verschillende soorten wilde bijen, 

hoofdzakelijk voor hommels en behangersbijen. Witte klaver werd tijdens de inventarisatie 

massaal bezocht door Zwartgespoorde houtmetselbij. Voor hommels is het eiwitrijke stuifmeel 

van groot belang.  
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Figuur 31: Gewone rolklaver wordt door een groot aantal bijensoorten bezocht. In het bijzonder hommels en 
behangersbijen komen vlot op deze plant af. Ook andere vlinderbloemigen zijn zeer goede bijenplanten (foto: 
Willem Proesmans). 

 

5.4.7 Wilde reseda 

 

Wilde reseda werd in het gebied slechts zeer lokaal aangetroffen. De soort komt vooral voor op 

ruderale terreinen zoals spoorwegbermen. De Resedamaskerbij is afhankelijk van deze soort en 

zijn aanverwanten, maar ook andere (masker)bijen bezoeken deze plant. 
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Figuur 32: Wilde reseda met vrouwtje Resedamaskerbij (foto: Kurt Geeraerts). 

 

5.4.8 Knoopkruid 

 

Knoopkruid bloeide in grote aantallen in het Tekbroek, op de graslanden rond het fort van 

Liezele en in de bermen van de Kraanbroekweg. Deze plant is zeer waardevol voor bijen, en 

kan een groot aantal soorten aantrekken. Tijdens het terreinbezoek bleek echter dat vooral 

Honingbijen zeer dominant aanwezig waren op de bloemen, wat wijst op een mogelijke 

competitie met wilde bijen. Daarnaast werden onder meer Kauwende metselbij en 

Zwartbronzen houtmetselbij aangetroffen. Beide soorten hebben een voorkeur voor 

Knoopkruid en distelachtigen.  
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Figuur 33: Knoopkruid, hier bezocht door de Grote langlijf, een zweefvlieg, is een zeer goede bijenplant op de wat 
schralere graslanden. In het studiegebied was er op deze plant helaas veel concurrentie van Honingbijen (foto: 
Willem Proesmans). 

 

5.4.9 Braam 

 

Bramen vormen een belangrijke voedselbron voor verschillende polylectische bijensoorten. 

Daarnaast profiteren sommige bovengronds nestelende soorten van de holle meerjarige 

stengels, die ze als nest gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn Blauwe ertsbij en verschillende 

soorten maskerbijen. De rol als nesthabitat wordt verder besproken in 5.3.7.  

 

  



Bijenplan Klein-Brabant 
 

58 

 

 

 

5.5 Deelgebieden 
 

Na dit algemene overzicht van micro-habitats en waardplanten voor wilde bijen bespreken we 

hier de situatie binnen de verschillende deelgebieden die bezocht werden. We vermelden de 

bijzondere soorten, bespreken de huidige toestand van de locaties en geven beheeradvies om de 

bijengemeenschap te bevorderen. 
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5.5.1 Weert – Briel 

 

Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 3 juni 

2020.  

 

 
Figuur 34: In het gebied Briel komen veel distels voor, waaronder Kale jonker de belangrijkste is (foto: Jens 
D'Haeseleer) 
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Figuur 35: Bosandoorn is een van de belangrijkste waardplanten voor de Andoornbij (foto: Jens D'Haeseleer) 
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Figuur 36: In het gebied komen veel rietvegetaties voor in de jonge, aangeplante, bosjes. Deze zijn belangrijke 
nestplaatsen voor onder andere Rietmaskerbij. Indien riet gemaaid wordt is het belangrijk dat er elk jaar bepaalde 
zones blijven overstaan. (foto: Jens D'Haeseleer) 

 

Waargenomen soorten:  

 

In het gebied Weert – Briel werden 65 bijensoorten waargenomen tot en met 2020. 8 van deze 

soorten werden voor het eerst waargenomen tijdens dit onderzoek.  

 
Tabel 3: Waargenomen bijensoorten en het aantal waarnemingen in het gebied Weert-Briel  

Nederlandse naam 

# 

wnm Nederlandse naam 

# 

wnm 

 Andoornbij 5  Roodrandzandbij 1 

 Gewone sachembij 1  Meidoornzandbij 2 

 Honingbij 11  Grijze rimpelrug 3 

 Tuinhommel* 1  Doornkaakzandbij 1 

 Boomhommel 5  Grijze zandbij 9 

 Steenhommel 12  Grote zijdebij 1 

 Veldhommel 1  Wormkruidbij 1 

 Akkerhommel 24  Klimopbij 1 

 Weidehommel 4  Zuidelijke zijdebij 3 

 Vierkleurige koekoekshommel 1  Roodpotige groefbij 1 

 Aardhommel 2  Gewone maskerbij 2 

 Bonte wespbij 1  Poldermaskerbij 8 
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 Roodzwarte dubbeltand 1  Brilmaskerbij* 4 

 Geelschouderwespbij 2  Zompmaskerbij 5 

 Gewone wespbij 2  Tuinmaskerbij 1 

 Zwartsprietwespbij 10  Rietmaskerbij* 10 

 Kortsprietwespbij 1  Stipmaskerbij* 5 

 Smalbandwespbij 1  Gewone geurgroefbij 2 

 Roodharige wespbij 5  Matte bandgroefbij* 4 

 Gewone dubbeltand 3  Zesvlekkige groefbij 5 

 Variabele wespbij 1  Grote bloedbij 1 

 Goudpootzandbij 2  Kleine harsbij* 1 

 Zwart-rosse zandbij 1  Kielstaartkegelbij 2 

 Kruiskruidzandbij 2  Tronkenbij 4 

 Wimperflankzandbij 10  Tuinbladsnijder 3 

 Grasbij 15  Dikbekbehangersbij 1 

 Vosje 1  Distelbehangersbij 6 

 Weidebij 2  Gewone behangersbij 7 

 Roodgatje 8  Rosse metselbij 3 

 Donkere klaverzandbij* 3  Geelgerande tubebij* 1 

 Viltvlekzandbij 9  Gewone slobkousbij 4 

 Vroege zandbij 4  Kattenstaartdikpoot 38 

 Fluitenkruidbij 5   

 

Heel wat soorten die in het gebied voorkomen zijn sterk gelinkt aan vochtige biotopen. De 

Roodrandzandbij heeft een tweeledige vliegtijd waarbij de voorjaarsgeneratie gespecialiseerd 

is op wilgen terwijl de zomergeneratie gespecialiseerd is op schermbloemigen als Gewone 

berenklauw en Gewone engelwortel.  

 

De Rietmaskerbij werd uitgebreid besproken in 5.2.1.1 en is sterk afhankelijk van overjaarse 

rietruigtes. De Distelbehangersbij wordt vooral aangetroffen in ruigtes met voldoende 

distelachtigen. Haar specifieke broedparasiet, de Kielstaartkegelbij, komt ook voor in het 

gebied. Beide soorten werden uitgebreid besproken in 5.2.1.4 

 

Tot slot werden in het gebied ook volgende specialisten op respectievelijk Grote wederik en 

Grote kattenstaart aangetroffen: Gewone slobkousbij enerzijds en Kattenstaartdikpoot 

anderzijds. Daarnaast werd ook de specifieke broedparasiet van de Kattenstaartdikpoot 

(onrechtstreeks dus ook afhankelijk van Grote kattenstaart), de Zwartsprietwespbij hier 

aangetroffen.  

 

Er werden 7 soorten maskerbijen, waaronder de zeldzame Stipmaskerbij, waargenomen. Deze 

soorten nestelen voornamelijk in holle stengels. Overjaarse ruigtes zijn dan ook erg belangrijk 

voor deze soorten. Wanner gemaaid of beheerd wordt moet extra aandacht gegeven worden 

aan gefaseerd werken.  

 

Verschillende wilgenspecialisten (Grijze zandbij, Grote zijdebij, Zwart-rosse zandbij, Vroege 

zandbij, Doornkaakzandbij en Roodrandzandbij) werden aangetroffen. Dit duidt het belang aan 
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van een gefaseerd beheer van deze wilgen. Wanneer alle wilgen in hetzelfde jaar geknot/gekapt 

worden zullen de populaties van deze soorten verdwijnen.  

 

Ook enkele specialisten van composieten en vlinderbloemigen in graslanden werden 

waargenomen. Het gaat respectievelijk om volgende soorten: Kruiskuidzandbij, Wormkruidbij, 

Zuidelijke zijdebij, Tronkenbij en Dikbekbehangersbij enerzijds en Donkere klaverzandbij en 

Kleine harsbij anderzijds. De aanwezigheid van deze soorten duidt het belang van een goed 

maaibeheer aan.  

 

De Fluitenkruidbij is dan weer een specialist van schermbloemigen en wordt vooral op 

Fluitenkruid waargenomen.  

 

Voorgesteld beheer:  

 

Door de natte bodem zijn in het polderlandschap de nestmogelijkheden voor soorten die in de 

grond nestelen beperkt. Toch worden deze soorten er waargenomen: zij nestelen in de dijken, 

in wat hoger wat gelegen terreindelen zoals dreven, in broekbos ook wel eens in de wortelkluit 

van omgewaaide bomen. 

De soorten die wel in vochtige gebieden nestelen zijn de soorten van dood hout of holle stengels 

(riet en braam).  

 

Bij het (bos)beheer dient rekening gehouden te worden met het belang van rechtstaand, dood 

hout. Dat kan aanwezig zijn als afgestorven populieren, wilgen of elzen. Of als dode takken in 

levende oude bomen. (bv Distelbehangersbij en Kielstaartkegelbij, zie onder 5.2.1.4). In de 

polder zijn dat oude populieren of schietwilgen, in het Graafschap ook in de waardevolle 

eikendreven. 

 

Moerasruigten kunnen hier tijdelijk aanwezig zijn in kapvlakten, of een meer permanent 

karakter vertonen. Bijensoorten die nestelen in moerasruigten doen dit in rietstengels, bramen 

of andere planten zoals distels (bv Dikbekbehangersbij, zie onder 5.2.1.2). Voor deze soorten 

is van het belang dat moerasruigten, rietvelden en zomen niet grootschalig geklepeld of gemaaid 

worden. Maaien dient hier hooguit gefaseerd te gebeuren. Voor het beheer van rietvegetaties, 

zie bij Rietmaskerbij (5.2.1.1).  

 

In poldergebieden vormen wilgen in het voorjaar een belangrijke voedselbron. In Klein-Brabant 

gaat dit nog over restanten van de vroegere aanplantingen voor de teelt van wijmen en 

waterhout. Bij nieuwe aanplantingen of heraanplant kan gebruik gemaakt worden van 

verschillende wilgenvariëteiten, wat de bloeiperiode van wilgen verlengt. Wanneer kappen, 

knotten of snoeien van wilgen nodig is, dient dit gefaseerd te worden. Daarbij worden elk jaar 

een aantal andere wilgen geknot. Op deze manier blijft er steeds wilgenstuifmeel beschikbaar. 

 

In moerasruigten vormen ondermeer Gewone engelwortel, Moesdistel, Kale jonker, Kruldistel, 

Grote klit en Kattenstaart belangrijke voedselplanten. Op iets drogere percelen, bermen of 

recent gekapte percelen groeien ook Dauwbraam, Bosandoorn, Akkerdistel en 

Heggendoornzaad. Er zijn heel wat laat bloeiende soorten bij, die van belang zijn voor bijen die 

in late lente en zomer vliegen zoals diverse soorten maskerbijen en behangersbijen. Maaien van 

deze vegetaties tijdens de bloeiperiode is logischerwijze te vermijden. Klepelen in 

moerasruigten, wat in toenemende mate gebeurt ten behoeve van fazantenjacht, is evenmin 

aangewezen. 
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5.5.2 Bornem – ’t Graafschap 

 

Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 3 juni 

2020 

 

 
Figuur 37: Langs de Luipegem bevinden zich wilgenbosje waarnaast grote groepen Kale jonkers staan die erg 
belangrijk zijn voor wilde bijen (foto: Jens D’Haeseleer) 

 

 

Waargenomen soorten:  

 

In het gebied ’t Graafschap werden 55 bijensoorten waargenomen tot en met 2020. Geen van 

deze soorten werden voor het eerst waargenomen tijdens dit onderzoek.  

 
Tabel 4: Waargenomen bijensoorten en het aantal waarnemingen in het gebied ‘t Graafschap 

Nederlandse naam 
 

# wnm Nederlandse naam 
# 

wnm 

 Andoornbij  2  Fluitenkruidbij 6 

 Honingbij  16  Roodrandzandbij 2 

 Tuinhommel  3  Meidoornzandbij 3 

 Boomhommel  3  Witkopdwergzandbij 1 

 Steenhommel  11  Grijze zandbij 13 

 Veldhommel  1  Grote zijdebij 5 

 Akkerhommel  26  Kortsprietmaskerbij 1 
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 Weidehommel  4  Gewone maskerbij 2 

 Vierkleurige 

koekoekshommel 

 1 

 Poldermaskerbij 

4 

 Aardhommel  7  Tuinmaskerbij 2 

 Bonte viltbij  1  Rietmaskerbij 2 

 Gewone wespbij  1  Gewone geurgroefbij 1 

 Zwartsprietwespbij  11  Zesvlekkige groefbij 5 

 Smalbandwespbij  3  Grote bloedbij 4 

 Roodharige wespbij  5  Kleine harsbij 3 

 Vroege wespbij  1  Ranonkelbij 1 

 Gewone dubbeltand  1  Kielstaartkegelbij 2 

 Variabele wespbij  1  Gewone kegelbij 2 

 Goudpootzandbij  3  Tronkenbij 8 

 Zwart-rosse zandbij  3  Tuinbladsnijder 2 

 Kruiskruidzandbij  1  Distelbehangersbij 9 

 Wimperflankzandbij  5  Gewone behangersbij 4 

 Grasbij  6  Rosse metselbij 3 

 Vosje  2  Gehoornde metselbij 4 

 Roodgatje  3  Pluimvoetbij 5 

 Ereprijszandbij  1  Gewone slobkousbij 8 

 Viltvlekzandbij  10  Kattenstaartdikpoot 13 

 Vroege zandbij  1     

 

Heel wat soorten die in het gebied voorkomen zijn sterk gelinkt aan vochtige biotopen. De 

Roodrandzandbij heeft een tweeledige vliegtijd waarbij de voorjaarsgeneratie gespecialiseerd 

is op wilgen terwijl de zomergeneratie gespecialiseerd is op schermbloemigen als Gewone 

berenklauw en Gewone engelwortel.  

 

De Rietmaskerbij werd uitgebreid besproken in 5.2.1.1 en is sterk afhankelijk van overjaarse 

rietruigtes. De Distelbehangersbij wordt vooral aangetroffen in ruigtes met voldoende 

distelachtigen. Haar specifieke broedparasiet, de Kielstaartkegelbij komt ook voor in het 

gebied. Beide soorten werden uitgebreid besproken in 5.2.1.4 

 

Tot slot werden in het gebied ook volgende specialisten op respectievelijk Grote wederik en 

Grote kattenstaart aangetroffen: Gewone slobkousbij enerzijds en Kattenstaartdikpoot 

anderzijds. Daarnaast werden ook de specifieke broedparasieten van de Gewone slobkousbij en 

de Kattenstaartdikpoot (onrechtstreeks dus ook afhankelijk van Grote wederik en de Grote 

kattenstaart), de Bonte viltbij en de Zwartsprietwespbij hier aangetroffen.  

 

Ook een specialist van composieten in droge graslanden werd waargenomen, namelijk 

Kruiskruidzandbij. De aanwezigheid van deze soort duidt het belang van een goed maaibeheer 

aan.  

 



Bijenplan Klein-Brabant 
 

66 

 

 

 

Verschillende wilgenspecialisten (Grijze zandbij, Grote zijdebij, Zwart-rosse zandbij, Vroege 

zandbij en Roodrandzandbij) werden aangetroffen. Dit duidt het belang aan van een gefaseerd 

beheer van deze wilgen. Wanneer alle wilgen in hetzelfde jaar geknot/gekapt worden zullen de 

populaties van deze soorten verdwijnen.  

 

De Ranonkelbij, een specialist op boterbloemen, werd op deze locatie aangetroffen.  

 

De Fluitenkruidbij is dan weer een specialist van schermbloemigen en wordt vooral op 

Fluitenkruid waargenomen.  

 

Voorgesteld beheer:  

 

Het voorgestelde beheer van deze locatie is terug te vinden bij het vorige deelgebied: Weert – 

Briel 
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5.5.3 Kraaienbroek 

 

Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 29 

juli 2019, 6 mei en 3 juni 2020.  

 

Het Kraaienbroek is een divers gebied met veel variatie in landgebruik, inclusief stukken 

loofbos, naaldbos, akkers en graslanden in natuurbeheer.  

 

In het zuiden van het gebied zijn natte graslanden aanwezig, waar de belangrijkste waardplanten 

Speerdistel, Gewone engelwortel en Grote kattenstaart zijn. Tijdens het terreinbezoek was 

Kattenstaartdikpoot dan ook veruit de meest talrijke soort op deze percelen. Ook zijn 

broedparasiet, de Zwartsprietwespbij, werd hier aangetroffen. 

 

 
Figuur 38: Op vochtigere plekken bloeien in de zomer Gewone engelwortel en Grote kattenstaart in grote aantallen 
in het Kraaienbroek (foto: Willem Proesmans). 

 

Op de iets drogere ruigtes ten noorden hiervan, was Gewone berenklauw een belangrijke 

waardplant. Hier werd onder andere een vrouwelijk exemplaar van de Stipmaskerbij op 

gevangen. Op een stuk beheerd door Natuurpunt stonden verschillende bijenkasten. Hoewel er 

in het gebied relatief weinig honingbijen werden gevonden tijdens het terreinbezoek, moet toch 

met de nodige omzichtigheid worden omgesprongen betreffende honingbijen in 

natuurgebieden. 
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Figuur 39: Honingbijenkasten in het Kraaienbroek. Honingbijen kunnen in competitie gaan met wilde bijen om de 
soms schaarse pollen- en nectarbronnen. Hoewel dit op kleine schaal niet altijd een probleem vormt, moet hier met 
de nodige omzichtigheid mee om worden gegaan (foto: Willem Proesmans). 

 

Doorheen het gebied lopen verschillende zandwegen, waar ondergronds nestelende soorten hun 

nest in kunnen maken. Rond een dode boom met veel gaatjes in de stam werden bovendien 

grote aantallen Tronkenbij, en zijn parasiet, de Gewone tubebij gevonden.  

 

Waargenomen soorten:  

 

In de Kraaienbroek werden 34 bijensoorten waargenomen tot en met 2020. 16 van deze soorten 

werden voor het eerst waargenomen tijdens dit onderzoek.  

 
Tabel 5: Waargenomen bijensoorten en het aantal waarnemingen in het Kraaienbroek 

Nederlandse naam # wnm Nederlandse naam # wnm 

 Honingbij 5  Gewone maskerbij 1 

 Boomhommel 2  Weidemaskerbij 1 

 Steenhommel* 4  Rietmaskerbij 1 

 Akkerhommel* 12  Stipmaskerbij* 1 

 Aardhommel 1  Gewone geurgroefbij* 1 

 Blauwe ertsbij 2  Matte bandgroefbij* 1 

 Zwartsprietwespbij* 1  Kleigroefbij* 1 

 Roodharige wespbij 2  Zesvlekkige groefbij* 3 

 Witbaardzandbij* 1  Dikkopbloedbij 1 
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 Asbij* 1  Kleine klokjesbij 1 

 Grasbij 1  Ranonkelbij* 3 

 Grijze zandbij 15  Tronkenbij 4 

 Geelstaartklaverzandbij 1  Zwartgespoorde houtmetselbij* 1 

 Grote zijdebij 8  Rosse metselbij* 1 

 Wormkruidbij* 1  Gewone tubebij* 1 

 Duinzijdebij 1  Pluimvoetbij 10 

 Zuidelijke zijdebij 1  Kattenstaartdikpoot* 7 

 

De Ranonkelbij, een specialist op boterbloemen, werd op deze locatie aangetroffen.  

 

De Kleine klokjesbij, een specialist op klokjes, werden waargenomen.  

 

Er werden 4 soorten maskerbijen, waaronder de zeldzame Stipmaskerbij, waargenomen. Deze 

soorten nestelen voornamelijk in holle stengels. Overjaarse ruigtes zijn dan ook erg belangrijk 

voor deze soorten. Wanner gemaaid of beheerd wordt moet extra aandacht gegeven worden 

aan gefaseerd werken.  

 

Verschillende wilgenspecialisten (Grote zijdebij en Grijze zandbij) werden aangetroffen. Dit 

duidt het belang aan van een gefaseerd beheer van deze wilgen. Wanneer alle wilgen in 

hetzelfde jaar geknot/gekapt worden zullen de populaties van deze soorten verdwijnen.  

 

Ook enkele specialisten van composieten en vlinderbloemigen in graslanden werden 

waargenomen. Het gaat respectievelijk om volgende soorten: Wormkruidbij, Duinzijdebij, 

Zuidelijke zijdebij en Pluimvoetbij enerzijds en Geelstaartklaverzandbij anderzijds. De 

aanwezigheid van deze soorten duidt het belang van een goed maaibeheer aan.  

 

Tot slot werd in het gebied ook de Kattenstaartdikpoot, de specialist op Grote kattenstaart 

aangetroffen.  

 

Voorgesteld beheer:  

 

Het (natte) voedselrijke grasland perceel nr. 21 in het gebied wordt best twee maal per jaar 

gemaaid, in juni en in het najaar (vanaf eind september) om te verschralen. Om voldoende 

voedselbronnen voor bijen te behouden gebeurt dit maaien best zo gefaseerd mogelijk, waarbij 

telkens een deel van het perceel ongemaaid blijft. Het verdient daarbij aanbeveling om te kijken 

naar de aanwezige voedselplanten. Zo worden graslanden met Gewone engelwortel (zeer talrijk 

op perceel nr. 26 en voedselrijker gedeelte perceel 4) en Grote wederik pas na de bloeiperiode 

gemaaid, of dient er alleszins steeds een zone met bloeiende planten gevrijwaard te worden 

tijdens het maaien. 

 

De ruigtes kunnen dan weer om de 2 à 3 jaar gemaaid worden. Voor droog, heischraal grasland 

met weinig biomassaproductie volstaat één maaibeurt, en kunnen delen van het terrein 

ongemaaid blijven (ook belangrijk voor de overwintering van sprinkhanen en vlindersoorten).  

 

Aangezien dode bomen als nestgelegenheid zeldzaam zijn in het gebied, is het belangrijk om 

grote dode bomen of stukken liggend dood hout zo veel mogelijk te behouden, vooral waar dit 

door de zon beschenen wordt. Ook het behoud van de zandwegen in het gebied is van groot 

belang. 
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In het gebied bevinden zich tot slot enkele wilgen. Deze dienen behouden te worden. Wanneer 

kappen, knotten of snoeien nodig is, dient dit gefaseerd te worden. Daarbij worden elk jaar een 

aantal andere wilgen geknot. Op deze manier blijft er steeds wilgenstuifmeel beschikbaar. 

 

Bermen Kraanbroekweg 

 

Binnen het deelgebied Kraaienbroek werden de bermen van de Kraanbroekweg en de 

Kuytekopstraat specifiek beschreven.  

 

Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 3 juni 

2020.  

 

 
Figuur 40: De ingezaaide 'bloemenweide' op de hoek van de Kraanbroekweg en de Vinkenlaan is sterk aan het 
verbossen door opslag van Valse acacia (foto: Jens D'Haeseleer) 
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Figuur 41: Ter hoogte van Kraanbroekweg nr 60 bevindt zich een bloemrijke berm met onder meer Gewone margriet 
en Knoopkuid (foto: Jens D'Haeseleer) 
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Figuur 42: In de berm van de Kuytekopstraat staat een erg grote populatie Beemdkroon. Deze trekt heel wat 
bijensoorten aan. (foto: Jens D'Haeseleer) 

 

Waargenomen soorten:  

 

In de bermen van de Kraanbroekweg werden 14 bijensoorten waargenomen tot en met 2020. 6 

van deze soorten werden voor het eerst waargenomen tijdens dit onderzoek.  

 
Tabel 6: Waargenomen bijensoorten en het aantal waarnemingen in de bermen van de Kraanbroekweg 

Nederlandse naam # wnm 

Honingbij* 3 

Akkerhommel  1 

Blauwe ertsbij  3 

Wormkruidbij  3 

Kleine klokjesbij  3 

Grote klokjesbij* 2 

Tronkenbij  4 
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Grote bladsnijder  1 

Gehoornde metselbij  1 

Kauwende metselbij* 1 

Gewone tubebij* 2 

Zwarte tubebij* 2 

Geelgerande tubebij* 1 

Pluimvoetbij  9 

 

Zowel de Grote als de Kleine klokjesbij, beiden specialisten op klokjes, werden waargenomen.  

 

Er werden drie soorten tubebijen waargenomen, namelijk Gewone tubebij, Zwarte tubebij en 

Geelgerande tubebij. Deze broedparasieten zijn respectievelijk afhankelijk van Tronkenbij; 

Zwartbronzen houtmetselbij en Kauwende metselbij en Grote wolbij.  

 

Ook enkele specialisten van composieten in droge graslanden werden waargenomen. Het gaat 

om volgende soorten: Pluimvoetbij, Kauwende metselbij en Tronkenbij. De aanwezigheid van 

deze soorten duidt het belang van een goed maaibeheer aan.  

 

Voorgesteld beheer:  

 

Gezien het belang van Beemdkroon voor wilde bijen in het algemeen en de (nog niet in de 

streek aanwezige) zeldzame Knautiabij in het bijzonder, is het van groot belang om niet te vroeg 

te maaien in de bermen van de Kuytekopstraat en de Kraanbroekweg.  

 

Het huidige maaibeheer van veel bermen, doorgaans rond eind juni, is ongeschikt voor de 

Knautiabij, ondanks de bijbehorende verschraling en uitbreiding van Beemdkroon, die dankzij 

goede herbloei een paar maand na maaien voldoende zaad kan voorbrengen. Het verdient sterke 

aanbeveling om niet voor eind augustus te maaien op plaatsen met hoge potenties voor 

Knautiabij, zoals deze bermen. Indien vroeger maaien echt nodig is wegens een hoge 

voedselrijkdom van de standplaats, kan dit best zeer vroeg (begin mei) gebeuren zodat tegen de 

vliegtijd van de Knautiabij reeds herbloei aanwezig is, hoewel het niet bekend is of deze 

herbloei even uitbundig en goed genoeg overeenstemt met de vliegtijd van de Knautiabij.  

 

De ingezaaide zone op de hoek van de Kraanbroekweg en de Vinkenlaan is dan weer sterk 

verruigd en sterk aan het verbossen. Hier kan dus best vroeg gemaaid worden, ongeveer begin 

mei. Deze dient best ook een late maaibeurt (na eind augustus) te krijgen. Dit systeem van twee 

maaibeurten kan eventueel na enkele jaren omgezet worden in één enkele late maaibeurt vanaf 

eind augustus wanneer de voornaamste verruiging verdwenen is. Het aantal maaibeurten dient 

zoveel mogelijk beperkt te worden (maximaal 2). 
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5.5.4 Hoogheide – Branst 

 

Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 19 

maart en 6 mei 2020.  

 

Dit gebied is in beheer bij het ANB.  

 

 
Figuur 43: Aangeplante struikengordel met enkele bijenvriendelijke plantensoorten zoals Sleedoorn. (foto: Jens 
D'Haeseleer). 

 

 
Figuur 44: Struikheide en Brem (foto: Jens D'Haeseleer) 
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Figuur 45: Struikheide en Gaspeldoorn (foto: Jens D'Haeseleer) 

 

Waargenomen soorten:  

 

In het gebied Hoogheide werden 52 bijensoorten waargenomen tot en met 2020. 16 van deze 

soorten werden voor het eerst waargenomen tijdens dit onderzoek.  

 
Tabel 7: Waargenomen bijensoorten en het aantal waarnemingen in de Hoogheide 

Nederlandse naam # wnm Nederlandse naam 

# 

wnm 

Kleine sachembij  1 Roodbuikje  4 

Honingbij* 6 Grote roetbij  2 

Tuinhommel  5 Kleine roetbij  3 

Boomhommel  1 Grote zijdebij  25 

Steenhommel* 2 Klimopbij  3 

Veldhommel  1 Heizijdebij  9 

Akkerhommel* 10 Kortsprietmaskerbij  2 

Weidehommel  6 Gewone maskerbij  3 

Vierkleurige koekoekshommel* 1 Brilmaskerbij  3 

Aardhommel  6 Tuinmaskerbij  1 

Blauwe ertsbij  5 Weidemaskerbij  2 

Gewone viltbij  9 Rode maskerbij  5 

Roodharige wespbij  7 Matte bandgroefbij* 1 

Geeltipje  1 Glanzende franjegroefbij* 1 

Variabele wespbij  2 Zesvlekkige groefbij  7 

Geriemde zandbij* 1 Biggenkruidgroefbij* 1 

Witbaardzandbij  2 Grote bloedbij  34 

Donkere rimpelrug* 2 Schoffelbloedbij* 1 

Grasbij  2 Grote spitstandbloedbij* 1 

Heidezandbij  1 Kleine harsbij  5 

Weidebij* 1 Ranonkelbij* 1 
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Roodgatje* 13 Tuinbladsnijder  1 

Lichte wilgenzandbij* 1 Grote bladsnijder  5 

Zwartbronzen zandbij  1 Rosse metselbij* 1 

Bremzandbij  3 Pluimvoetbij  23 

Grijze zandbij  21 Kattenstaartdikpoot  1 

 

In het volledige onderzochte gebied is de Hoogheide het best ontwikkelde heidelandschap. Hier 

komen dan ook de meest typische soorten van heide en open zandige landschappen voor: Kleine 

sachembij, Glanzende franjegroefbij, Heidezandbij, Heizijdebij en Heideviltbij. Heidezandbij 

is een specialist op Struikhei en ook de Heizijdebij heeft een duidelijke voorkeur voor stuifmeel 

van Struikhei. Haar specifieke broedparasiet, de Heideviltbij, komt enkel in dit deelgebied voor. 

Ze werd in 2021 toegevoegd aan de soortenlijst.  

 

Verschillende wilgenspecialisten (Grote zijdebij, Roodbuikje, Grijze zandbij en Lichte 

wilgenzandbij) werden aangetroffen. Dit duidt het belang aan van een gefaseerd beheer van 

deze wilgen. Wanneer alle wilgen in hetzelfde jaar geknot/gekapt worden zullen de populaties 

van deze soorten verdwijnen.  

 

Ook enkele specialisten van composieten in graslanden werden waargenomen. Het gaat hierbij  

om volgende soorten: Pluimvoetbij, Grote en Kleine roetbij. De aanwezigheid van deze soorten 

duidt het belang van een goed maaibeheer aan.  

 

De Ranonkelbij, een specialist op boterbloemen, werd op deze locatie aangetroffen.  

 

Opvallend was het lage aantal soorten wespbijen.  

 

Voorgesteld beheer:  

 

Op de percelen waar aan heideherstel gedaan werd nestelen in het voorjaar grote aantallen 

zandbijen en Grote zijdebij. Voornaamste voedselplanten op het terrein zijn Brem en 

Gaspeldoorn, Zandblauwtje, bramen, gele composieten en Struikheide.  

 

Op de struikheide zijn ook enkele oligolectische soorten verbonden aan struikheide verschenen: 

Heidezandbij, Heizijdebij en de Heideviltbij. Enkel de Heidewespbij ontbreekt voorlopig nog. 

 

Bij het beheer van het heideterrein zal het dichtgroeien met (vooral) berk moeten tegengegaan 

worden. Voor soorten die nestelen in open zand dienen de zones met open vegetatie open te 

blijven. Naast bijen nestelen hier ook vele wespensoorten (spinnendoders, graafwespen, 

goudwespen), waaronder een in 2021 ontdekte populatie Harkwesp. Mogelijk is het nodig om 

in de toekomst delen van het terrein opnieuw naar een pioniersstadium (open zand) te brengen. 

 

Bloeiende boom- en struiksoorten en bramen in het omgevende bos en het weilandengebied ten 

zuiden vormen eveneens een belangrijke voedselbron voor bijen. In het gebied bevinden zich 

(knot)wilgen. Deze dienen behouden te worden. Wanneer kappen, knotten of snoeien nodig is, 

dient dit gefaseerd te worden. Daarbij worden elk jaar een aantal andere wilgen geknot. Op deze 

manier blijft er steeds wilgenstuifmeel beschikbaar. 

 

Gunstig voor bijen kan zijn om de bestaande bramenkanten in het weidegebied te versterken en 

te verlengen tot houtwallen met standplaatsgeschikte soorten als Sporkehout, Eenstijlige 
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meidoorn, wilgen en Brem. Aan de zuidkant van het bos is reeds een extra houtkant met enkele 

van deze plantensoorten aangeplant.  
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5.5.5 Luipegemkouter 

 

Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 8 april 

2020 

 

 
Figuur 46: Typisch voor de Luipegemkouter zijn de zandige paden en de vele paardenweides (foto: Jens 
D'Haeseleer) 

 

Waargenomen soorten:  

 
Tabel 8: Waargenomen bijensoorten en het aantal waarnemingen in de Luipegemkouter: 

Nederlandse naam 
# 
wnm Nederlandse naam 

# 
wnm 

Gewone sachembij* 1 Vosje  4 

Honingbij  8 Roodgatje  1 

Gewone koekoekshommel  1 Viltvlekzandbij  1 

Boomhommel  2 Grijze zandbij  24 

Steenhommel  11 Grote roetbij  1 

Veldhommel  3 Grote zijdebij  13 

Akkerhommel  7 Wormkruidbij  11 

Weidehommel  3 Duinzijdebij  1 

Aardhommel  11 Parkbronsgroefbij  1 

Grote koekoekshommel  1 Matte bandgroefbij  1 

Blauwe ertsbij  2 Langkopsmaragdgroefbij  1 

Bleekvlekwespbij* 1 Grote bloedbij  7 

Zwartsprietwespbij  2 Bosbloedbij* 1 

Roodharige wespbij  3 Dikkopbloedbij  1 

Gewone dubbeltand  2 Kleine harsbij  1 

Heidewespbij  1 Kleine klokjesbij  1 

Geeltipje  1 Tronkenbij  6 
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Witbaardzandbij  5 Tuinbladsnijder  1 

Zwart-rosse zandbij 5 Pluimvoetbij  15 

Grasbij  3 Gewone slobkousbij  1 

 

In het gebied is de Heidewespbij, de specifieke parasiet van de Heidezandbij, waargenomen. 

Dit is het enige deelgebied waar de soort werd aangetroffen. Haar specifieke gastheer, de 

Heidezandbij, werd hier vreemd genoeg wel niet aangetroffen.  

 

De Kleine klokjesbij, een specialist op klokjes, werden waargenomen.  

 

Verschillende wilgenspecialisten (Zwart-rosse zandbij, Grijze zandbij en Grote zijdebij) 

werden aangetroffen. Dit duidt het belang aan van een gefaseerd beheer van deze wilgen. 

Wanneer alle wilgen in hetzelfde jaar geknot/gekapt worden zullen de populaties van deze 

soorten verdwijnen.  

 

Ook enkele specialisten van composieten en vlinderbloemigen in graslanden werden 

waargenomen. Het gaat respectievelijk om volgende soorten: Tronkenbij, Wormkruidbij, 

Pluimvoetbij en Duinzijdebij enerzijds en Kleine harsbij anderzijds. De aanwezigheid van deze 

soorten duidt het belang van een goed maaibeheer aan.  

 

Tot slot werden in het gebied ook de Gewone slobkousbij aangetroffen. Dit is een specialist op 

Grote wederik dus typisch voor nattere zones.  

 

Voorgesteld beheer:  

 

De zandwegen en zandige paardenweiden van Luipegemkouter vormen in de lente een 

belangrijke nestplaats voor zandbijen. Het behoud van deze zandwegen is belangrijk voor deze 

soorten. Betreding door wandelaars, fietsers en paarden, en sporadisch autoverkeer houdt het 

zand los, zwaar(der) verkeer dient vermeden te worden. 

 

In bermen en paardenweiden op Luipegemkouter vinden we plantensoorten als Zandblauwtje, 

Gekroesde paardenbloem, Duizendblad en gele composieten, die belangrijke voedselplanten 

vormen voor bijen. 

 

Mogelijkheden om de natuurwaarde van de paardenweiden op te waarderen zijn er via het 

project ‘Paard en Landschap’ van het Regionaal Landschap Schelde Durme (RLSD), die 

paardenhouders een biodivers en landschappelijk waardevol inrichtingsvoorstel op maat 

aanbieden. 

 

De gemeente beheert een insectenrijk natuurterrein op de Heuvel aansluitend bij 

Luipegemkouter. Dit bestaat uit bos, maar er is ook een deel open landschap met heischraal 

grasland, droge ruigte, braamstruweel en een kleine populatie struikheide. Het open terreintje 

dient regelmatig gemaaid te worden omwille van de opslag van ratelpopulier. In delen met korte 

vegetatie nestelen in het voorjaar zandbijen. 

 

Nieuwe kansen doen zich voor in het bebossingsproject van de gemeente Bornem op de Heuvel. 

Aanplanting van standplaatsgeschikte bomen en struiken kan hier voor voedsel zorgen voor 

bijen. In 7.3 is een lijst met bijenvriendelijke bomen en struiken terug te vinden.  
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De nieuwe wandelpaden door het gebied kunnen omwille van de ondergrond (zand) voor 

nestmogelijkheden zorgen voor grondnestelende bijensoorten. Door deze wandelpaden 

onverhard te maken en te omgeven door een open, zonbeschenen zone, en de aanleg van mantel-

zoomvegetatie met struiken in de overgang naar het nieuwe bos.  
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5.5.6 Nonnenbos 

 

Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 29 

juli 2019, 8 april 2020.  

 

 
Figuur 47: Hoewel het Nonnenbos zelf minder interessant is als bijenhabitat, zijn de ruigere stukjes ten zuiden van 
het bos in de zomer een stuk interessanter, door de talrijke bloei van onder meer Boerenwormkruid en Duizendblad 
(foto: Willem Proesmans). 
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Figuur 48: Op de overgang van het Nonnenbos en de Luipegemkouter bevinden zich enkele zandige, brede, paden 
die gebruikt (kunnen) worden als nestplaatsen voor grondnestelende soorten. Belangrijk is wel dat, zeker in het 
voorjaar, voldoende zon de bodem raakt. (foto: Jens D'Haeseleer) 

 

Het Nonnenbos is eigendom van de gemeente Bornem en is een 5 ha groot bosgebied ten oosten 

van het centrum. Op het moment van terreinbezoek waren de belangrijkste waardplanten in de 

bosrand gele composieten, hoofdzakelijk Gewoon biggenkruid. Het bos zelf is, net als bij het 

Kasteeldomein d’Ursel, minder interessant voor bijen, maar de omgeving van het bos biedt 

potentieel.  

 

De omgeving rond het bos is ook zeer interessant voor bijen. De onverharde zandwegen ten 

westen van het Nonnenbos hebben een groot potentieel voor ondergronds nestelende bijen. In 

de wegberm werd in de zomer Zandblauwtje gevonden, wat voor verschillende soorten bijen 

een belangrijke waardplant is.  

 

Waargenomen soorten:  

 

In het Nonnenbos werden 21 bijensoorten waargenomen tot en met 2020. 13 van deze soorten 

werden voor het eerst waargenomen tijdens dit onderzoek.  

 
Tabel 9: Waargenomen bijensoorten en het aantal waarnemingen in het Nonnenbos 

Nederlandse naam # wnm Nederlandse naam # wnm 

Honingbij  2 Grijze zandbij  4 

Tuinhommel* 1 Kleine roetbij  1 

Steenhommel  2 Grote zijdebij* 1 

Akkerhommel* 3 Matte bandgroefbij* 2 

Weidehommel  1 Grote bloedbij* 2 

Bleekvlekwespbij* 1 Bosbloedbij* 1 

Gewone kleine wespbij* 1 Pantserbloedbij* 1 

Smalbandwespbij* 

2 Kleine 

spitstandbloedbij* 

1 

Roodharige wespbij* 3 Gewone dwergbloedbij* 1 
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Zwart-rosse zandbij 1 Pluimvoetbij  1 

Grasbij  1     

 

Verschillende wilgenspecialisten (Grijze zandbij, Grote zijdebij en Zwart-rosse zandbij) 

werden aangetroffen. Dit duidt het belang aan van een gefaseerd beheer van deze wilgen. 

Wanneer alle wilgen in hetzelfde jaar geknot/gekapt worden zullen de populaties van deze 

soorten verdwijnen.  

 

Ook enkele specialisten van composieten in (droge) graslanden werden waargenomen. Het gaat 

hierbij  om volgende soorten: Pluimvoetbij en Kleine roetbij. De aanwezigheid van deze soorten 

duidt het belang van een goed maaibeheer aan.  

 

Voorgesteld beheer:  

 

Hoewel creatie van open plekken in het bos de bijengemeenschap kan bevorderen, is dit door 

de geringe oppervlakte en de invulling van het gebied als speelbos geen realistische optie. Bijen 

kunnen echter op een gelijkaardige manier profiteren van beheeringrepen in de bosrand. Waar 

mogelijk is het aan te bevelen om de bosrand naar buiten toe uit te breiden op een geleidelijke 

manier, met de aanplant van inheemse struiken. Op deze zanderige bodem kan bijvoorbeeld 

worden gekozen voor de aanplant van Sporkehout.  

 

Om de bermen van de zandwegen ten zuiden van het bos in goede staat te houden en verruiging 

te voorkomen is het belangrijk om de bermen te blijven maaien en afvoeren onder het huidige 

maairegime. Verder moet worden vermeld dat door de grote waarde van de zandwegen als 

nesthabitat, eventuele verharding van deze wegen zonder enige twijfel een negatief effect zou 

hebben op de lokale wilde bijengemeenschap. 

 

In het gebied bevinden zich enkele wilgen. Deze dienen behouden te worden. Wanneer kappen, 

knotten of snoeien nodig is, dient dit gefaseerd te worden. Daarbij worden elk jaar een aantal 

andere wilgen geknot. Op deze manier blijft er steeds wilgenstuifmeel beschikbaar. 
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5.5.7 Abdijtuin van Bornem 

 

Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 29 

juli 2019 en 8 april 2020.  

 

De Sint-Bernardusabdij, in eigendom van de gemeente Bornem, heeft een grote abdijtuin die 

bijvriendelijk wordt beheerd.  

 

In de abdijtuin werden grote aantallen bijen, graafwespen en goudwespen gevangen op Late 

guldenroede. Hoewel deze plant een exoot is, die oorspronkelijk uit Noord-Amerika komt, lijkt 

de soort ook een zeer gunstige waardplant te zijn voor wilde bijen.  

 

Een andere belangrijke waardplant in de abdijtuin was aasjeskruid, dat in graslanden in het 

zuiden van de tuin bloeide. Naast een waarneming van Kaasjeskruiddikkopje, werden hier ook 

verschillende bijensoorten gevangen. De meest bijzondere soort was de Slanke kegelbij, een 

zeldzame soort die ‘kwetsbaar’ is volgens de nieuwe Belgische Rode Lijst (Drossaert et al., 

2019). 

 

 
Figuur 49: In de abdijtuin wordt al een gericht beheer gedaan om ongewervelden te bevoordelen. Met infoborden 
zoals deze wordt het principe van sinusbeheer bovendien op een heldere manier uitgelegd (foto: Willem 
Proesmans). 
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Figuur 50: In de abdijtuin zijn 'verwilderde' delen aanwezig met een iets ruigere vegetatie. Deze vormen een 
belangrijke reden van de grote diversiteit aan bijen in dit gebied (foto: Willem Proesmans). 

 

 
Figuur 51: Brem aan de binnenmuren van de Abdij van Bornem (foto: Jens D'Haeseleer) 
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Figuur 52: Fruitbomen (op de achtergrond) en knotwilgen (op de voorgrond) in de Abdij van Bornem (foto: Jens 
D'Haeseleer) 

 

 
Figuur 53: Damastbloem en Overblijvende ossentong (foto: Jens D'Haeseleer) 

 

Waargenomen soorten:  

 

In de abdijtuin van Bornem werden 25 bijensoorten waargenomen tot en met 2020. 23 van deze 

soorten werden voor het eerst waargenomen tijdens dit onderzoek.  
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Tabel 10: Waargenomen bijensoorten en het aantal waarnemingen in de Abdijtuin van Bornem 

Nederlandse naam # wnm Nederlandse naam # wnm 

Gewone sachembij* 2 Breedkaakgroefbij* 1 

Honingbij* 3 Brede dwergbloedbij* 1 

Steenhommel* 3 
Kleine 
spitstandbloedbij* 1 

Akkerhommel* 5 
Gewone 
dwergbloedbij* 1 

Aardhommel  1 Dikkopbloedbij* 1 

Blauwe ertsbij* 1 
Grote 
spitstandbloedbij* 1 

Gewone wespbij* 1 Rimpelkruinbloedbij* 1 

Smalbandwespbij* 1 Slanke kegelbij* 1 

Donkere rimpelrug* 1 Tronkenbij* 1 

Grasbij* 3 Rosse metselbij* 2 

Roodbuikje* 1 Gehoornde metselbij  3 

Gewone maskerbij* 2 Pluimvoetbij* 4 

Tuinmaskerbij* 1     
 

Het Roodbuikje, een wilgenspecialist werd hier aangetroffen. Dit duidt het belang aan van een 

gefaseerd beheer van de aanwezige wilgen. Wanneer alle wilgen in hetzelfde jaar geknot/gekapt 

worden zullen de populaties van deze soorten verdwijnen.  

 

Ook enkele specialisten van composieten in (droge) graslanden werden waargenomen. Het gaat 

hierbij  om volgende soorten: Pluimvoetbij en Tronkenbij. De aanwezigheid van deze soorten 

duidt het belang van een goed maaibeheer aan.  

 

Tot slot viel ook het grote aantal (6) bloedbijen op. Bloedbijen zijn broedparasieten van 

voornamelijk groefbijen en een hoge diversiteit aan bloedbijen betekent dat er een gezonde 

populatie bestaat van een reeks groefbijen.  

 

Voorgesteld beheer:  

 

De abdijtuin wordt nu al vrij bijvriendelijk beheerd. Er is een bijenhotel aanwezig en in het 

zuidelijke deel van de abdijtuin wordt een gunstig maaibeheer toegepast, met onder andere 

sinusbeheer, wat naar alle waarschijnlijkheid een positief effect heeft op bijen en veel andere 

ongewervelden door het gefaseerd karakter. 

 

Het huidige maairegime in het zuiden van de abdijtuin wordt best aangehouden. Ook de iets 

ruigere stukjes in het noorden van de tuin, met onder andere veel Kamille en Akkerdistel, 

herbergen een rijke bijengemeenschap. Behoud van deze ruige, ‘verwilderde’ stukken is dan 

ook aan te bevelen. Deze ruigere stukken kunnen eventueel gefaseerd om het jaar gemaaid 

worden. 

 

Zoals vermeld was Late guldenroede in dit gebied een belangrijke waardplant voor bijen. 

Aangezien het hier om slechts enkele vierkante meters gaat, in een intensief beheerde en 

gecontroleerde omgeving, lijkt verwijderen van deze exoten dan ook niet aan de orde, en is het 

best om enkel te voorkomen dat de planten zich uitbreiden, maar ze wel te behouden. 
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In het gebied bevinden zich enkele wilgen. Deze dienen behouden te worden. Wanneer kappen, 

knotten of snoeien nodig is, dient dit gefaseerd te worden. Daarbij worden elk jaar een aantal 

andere wilgen geknot. Op deze manier blijft er steeds wilgenstuifmeel beschikbaar. 
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5.5.8 Kerkhof Bornem 

 

Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 8 april 

2020.  

 

 
Figuur 54: Het grootste deel van het kerkhof van Bornem is stenig en bloemloos. Slechts op enkele plaatsen komen 
grondnestelende bijensoorten voor. (foto: Jens D'Haeseleer) 

 

Waargenomen soorten:  

 

Op het kerkhof van Bornem werden 8 bijensoorten waargenomen tot en met 2020. Al deze 

soorten werden voor het eerst waargenomen tijdens dit onderzoek.  

 
Tabel 11: Waargenomen bijensoorten en het aantal waarnemingen op het kerkhof van Bornem 

Nederlandse naam # wnm 

Gewone sachembij* 2 

Roodsprietwespbij* 1 

Sierlijke wespbij* 1 

Witbaardzandbij* 3 

Lichte 

wilgenzandbij* 

1 

Grijze zandbij  1 

Slanke groefbij* 3 

Rosse metselbij* 2 

 

Verschillende wilgenspecialisten (Lichte wilgenzandbij en Grijze zandbij) werden 

aangetroffen. Dit duidt het belang aan van een gefaseerd beheer van deze wilgen. Wanneer alle 

wilgen in hetzelfde jaar geknot/gekapt worden zullen de populaties van deze soorten 

verdwijnen.  
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Voorgesteld beheer:  

 

Begraafplaatsen zijn vaak erg interessant voor wilde bijen.  

 

In de grond nestelende bijen hebben open, zonnige plekken met losse bodem nodig. Zo kunnen 

op aardestroken, onverharde paden of schrale grasperken honderden tot duizenden grondnesten 

voorkomen. Op de begraafplaatsen van Liezele en Branst zijn in het voorjaar zeer grote 

concentraties nestelende bijen aanwezig. Wellicht is dit ook op andere begraafplaatsen in de 

streek het geval. Enkele typische bijensoorten op begraafplaatsen zijn Grijze zandbij, Grote 

zijdebij en Pluimvoetbij. De nesten worden elk jaar op precies dezelfde plek gemaakt. Bij het 

beheer is het belangrijk om deze open plaatsen te behouden, bijvoorbeeld door na de 

vliegperiode oppervlakkig te schoffelen of te harken. De nesten zitten meestal meer dan 15 

centimeter diep en zijn veilig. Het gebruik van onkruidverdelgers is te vermijden. 

 

De grond op de begraafplaats is volledig bedekt met kiezel (Figuur 54). Hierdoor is er slechts 

weinig plantengroei mogelijk en kunnen ondergronds nestelende bijen geen nest bouwen. 

Bovendien is kiezel vrij arbeidsintensief om te onderhouden. De bodem open houden is ook 

arbeidsintensief, maar kan minstens op kleine schaal overwogen worden. Een andere optie is 

om de kiezel hier te vervangen door een gras-microklaver-mix. Deze is gemakkelijker te 

beheren (door te maaien) dan kiezel en daarnaast ook nog eens gunstig voor bijen. 

 

Naast nestgelegenheid, is ook het nectar- en stuifmeelaanbod van belang. Het best is om te 

werken met de natuurlijke vegetatie die al op de begraafplaats aanwezig is. Een geschikt 

maaibeheer van de graslanden en gazons kan daarvoor zorgen. Dankzij maaien en afvoeren 

neemt de spontane bloemenrijkdom en het nectar- en stuifmeelaanbod toe. Als er niet gemaaid 

wordt of wanneer het maaisel blijft liggen, vervilt en verruigt de vegetatie. Grasveldjes gaan bij 

voorkeur steeds kort de winter in. Let er bij het beheren van korte gazons op dat bloemen zoals 

kleine ooievaarsbek, gewone rolklaver, gewone ereprijs of muizenoor, … nog steeds tot bloei 

kunnen komen. Maai het gazon daarom niet té vaak en niet te kort. Dat oogt mooier en 

kleurrijker voor de bezoekers, en biedt ook nectar voor de bijen. Strooiweides en andere korte 

vegetaties bieden naast nectar ook nestgelegenheid op plekken met een open bodem die snel 

opwarmt. 

 

Met een goede communicatie worden bezoekers geïnformeerd over het belang van de 

begraafplaats voor wilde bijen en gerustgesteld dat wilde bijen geen gevaar vormen. Het 

voorzien van nestgelegenheid in de bodem en het aanbod van nectar en stuifmeel blijven het 

allerbelangrijkste in functie van wilde bijen. Daar moet dan ook als eerste aan gewerkt worden. 

 
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. Er kan een 

voorbeeldborder worden aangelegd met enkele geschikte bijvriendelijke zerkplanten (met 

een infobord erbij). 
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5.5.9 Kasteeldomein D’Ursel – Hingene 

 

Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 1 

augustus 2019. 

 

Het kasteeldomein D’Ursel, dat in handen van de provincie is, bestaat hoofdzakelijk uit gesloten 

loofbos, wat minder geschikt habitat is voor bijen, zeker in de zomer als het bladerdek gesloten 

is, en er geen bloeiende kruidlaag aanwezig is.  

 

In het zuidwesten van het kasteelpark is er echter een stuk grasland aanwezig met veel 

waardplanten voor wilde bijen. Bovendien is er rond de vijvers een oevervegetatie aanwezig 

met onder meer Grote kattenstaart, Wolfspoot en Grote wederik. Tijdens het bezoek was het 

grasland kort gemaaid, maar werden aan de randen brede stroken ongemaaid gelaten. Op het 

gemaaide deel bloeide lokaal Gewone rolklaver. Op de ongemaaide stukken waren Akkerdistel, 

Jakobskruiskruid, Gele honingklaver en Gewoon biggenkruid de belangrijkste aanwezige 

waardplanten. Hierbij werd hoofdzakelijk het bovengenoemde grasland onderzocht. 

 

 
Figuur 55: In het open stuk van het kasteeldomein worden verschillende maairegimes gebruikt. Het grootste deel 
van het grasland wordt intensiever gemaaid, waardoor Gewone rolklaver en Gewoon biggenkruid hier in vlekken 
voorkomen (links). Er waren ook brede zomen die niet gemaaid werden (rechts). Hier waren Akkerdistel en 
Jakobskruiskruid dominant (foto’s: Willem Proesmans) 
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Figuur 56: Hoewel dood hout kansen biedt voor bovengronds nestelende bijen, had het bos op het kasteeldomein 
door zijn gesloten bladerdek op het moment van het bezoek weinig te bieden voor wilde bijen (foto: Willem 
Proesmans). 

 

Waargenomen soorten:  

 

In het kasteeldomein D’Ursel in Hingene werden 23 bijensoorten waargenomen tot en met 

2020. 8 van deze soorten werden voor het eerst waargenomen tijdens dit onderzoek.  

 
Tabel 12: Waargenomen bijensoorten en het aantal waarnemingen in het kasteeldomein D’Ursel in Hingene 

Nederlandse naam # wnm Nederlandse naam # wnm 

 Honingbij* 4  Poldermaskerbij 1 

 Boomhommel 2  Tuinmaskerbij 2 

 Steenhommel 5  Gewone geurgroefbij* 1 

 Veldhommel 1  Slanke groefbij* 1 

 Akkerhommel 9  Matte bandgroefbij* 1 

 Weidehommel 

2  Fijngestippelde 
groefbij* 

1 

 Aardhommel 2  Grote wolbij 1 

 Grasbij 1  Tronkenbij 3 

 Kleine roetbij* 1  Tuinbladsnijder* 1 

 Wormkruidbij 1  Gewone behangersbij 1 

 Breedbandgroefbij 1  Gewone slobkousbij 2 

 Gewone maskerbij* 2     
 

Tot slot werden in het gebied ook de Gewone slobkousbij aangetroffen. Dit is een specialist op 

Grote wederik dus typisch voor nattere zones.  

 

Ook enkele specialisten van composieten in (droge) graslanden werden waargenomen. Het gaat 

hierbij  om volgende soorten: Tronkenbij, Kleine roetbij en Wormkruidbij. De aanwezigheid 

van deze soorten duidt het belang van een goed maaibeheer aan.  

Voorgesteld beheer:  

 

Aangezien het grootste deel van het gebied gesloten bos is, zal vooral lokaal op de open stukken 

van het domein moeten worden gekeken naar beheeringrepen om de bijengemeenschap te 

bevorderen. Het huidige maairegime lijkt goede resultaten op te leveren, te zien aan de grote 

diversiteit aan pollen- en nectarplanten. Het minder frequent en gefaseerd maaien van het 

grasperk ten oosten van het kasteel zorgt er voor dat planten als Moerasrolklaver, Gewone 

rolklaver en Witte klaver er in bloei kunnen komen. Dit maaien gebeurt best gefaseerd om 

steeds voldoende bloeiende planten te behouden om de bijengemeenschap te ondersteunen.  

 

In het oostelijk deel van het parkbos zijn er zoomvegataties met ondermeer Kale jonker en 

Bosandoorn. Maaien ervan in de zomermaanden (tijdens bloeiperiode) is niet gewenst. 

Bovendien kan de aanleg van meer geleidelijke, structuurrijke bosranden, met inheemse 

struiken zoals Meidoorn en Sleedoorn en lokaal struweel van bramen bijdragen aan een grotere 

en meer diverse bijengemeenschap. 

 

In het als hooiland beheerde grasland ten oosten van het kasteel, over de wal, groeit veel Grote 

wederik, voedselplant van de Gewone en Bruine slobkousbij. Het maaien ervan gebeurt best 
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pas in nazomer of najaar, na de bloeiperiode van Grote wederik, en dient niet elk jaar en/of 

gefaseerd te gebeuren. 
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5.5.10 Spoorlijn 52 tussen Oppuurs en Sint-Amands 

 

Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 1 

augustus 2019. 

 

Rond het station van Oppuurs waren in de spoorwegberm grote hoeveelheden 

Boerenwormkruid, Duizendblad en Akkerdistel aanwezig. Wormkruidbij werd hier in grote 

aantallen aangetroffen. Verder werd op een stuk met Gewoon biggenkruid nog Pluimvoetbij 

gevangen. In elk geval heeft de berm van deze spoorlijn het potentieel om een langgerekte 

groene corridor te vormen doorheen gebied dat minder geschikt is door bijen, onder andere door 

de aanwezigheid van intensieve akkerbouw. 

 

 
Figuur 57: De spoorwegbermen langs spoorlijn 52. Ten noorden van het station van Oppuurs (links) waren de 
bermen gemaaid. Hoewel hier een stuk ongemaaid werd gelaten, waren er amper bloemen aanwezig. Net ten 
zuiden van het station (rechts) waren bloemenrijke bermen aanwezig met onder meer Boerenwormkruid en 
Duizendblad (foto: Willem Proesmans). 
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Figuur 58: De spoorwegberm vormt een groene corridor die gebieden langs de spoorlijn kan verbinden. Intensieve 
landbouw, zoals dit tijdelijk grasland, flankeert de spoorweg langs een groot deel van zijn lengte (foto: Willem 
Proesmans).  
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Waargenomen soorten:  

 

Langs spoorlijn 52 tussen Oppuurs en Sint-Amands werden 16 bijensoorten waargenomen tot 

en met 2020. 1 van deze soorten werd voor het eerst waargenomen tijdens dit onderzoek.  

 

Nederlandse naam # wnm 

Gewone sachembij  1 

Honingbij  2 

Steenhommel  1 

Akkerhommel  3 

Blauwe ertsbij  1 

Grasbij  2 

Geelstaartklaverzandbij  2 

Wormkruidbij  5 

Brilmaskerbij  1 

Kleine tuinmaskerbij  1 

Resedamaskerbij  3 

Dikkopbloedbij* 1 

Tronkenbij  2 

Lathyrusbij  3 

Rosse metselbij  1 

Pluimvoetbij  3 
 

Er werden 3 soorten maskerbijen, waaronder de vrij zeldzame Kleine tuinmaskerbij, 

waargenomen. Deze soorten nestelen voornamelijk in holle stengels. Overjaarse ruigtes zijn 

dan ook erg belangrijk voor deze soorten. Wanner gemaaid of beheerd wordt moet extra 

aandacht gegeven worden aan gefaseerd werken.  

 

Ook enkele specialisten van composieten en vlinderbloemigen in graslanden werden 

waargenomen. Het gaat respectievelijk om volgende soorten: Wormkruidbij, Tronkenbij en 

Pluimvoetbij enerzijds en Geelstaartklaverzandbij en Lathyrusbij anderzijds. De aanwezigheid 

van deze soorten duidt het belang van een goed maaibeheer aan.  

 

Voorgesteld beheer:  

 

Hoewel het huidige maaibeheer de plantendiversiteit en de bestuivers ten goede kan komen, is 

het aan te raden om stukken te ontzien of meer gefaseerd te maaien, voor zover dit logistiek 

haalbaar is, om te voorkomen dat er gaten ontstaan in de beschikbaarheid van voedsel voor 

bijen. Het klepelen en laten liggen van maaisel dient vermeden te worden. 

 

Op twee locaties beheren de gemeenten grotere oppervlakten langs spoorwegen: 

 

1) Fietspad langs de spoorweg aan Molenveldweg in Bornem (tussen station van 

Bornem en Pedro Colomalaan): langs dit fietspad zijn zowel bomen en struiken 

aanwezig als bloemrijke plaatsen met Knoopkruid, Rijnse centaurie, Gewone rolklaver, 

Rode klaver, Witte honingklaver, Boerenwormkruid etc. Hoewel niet onderzocht tijdens 

deze studie lijkt dit gebied erg kansrijk voor bijen, aangezien er een gevarieerd aanbod 

aan voedselplanten aanwezig is. Aangezien de bloeiperiode van veel van de aanwezige 
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plantensoorten in de zomer valt, is gefaseerd maaien in nazomer of najaar het 

aangewezen beheer. Deze bloemrijke spoorwegberm sluit aan bij de bufferzone tussen 

KMO en bewoning aan de Pedro Colomalaan, waar de gemeente Bornem ook 

bloemrijke graslanden beheert. 

2) Fietspad langs de spoorweg naar Willebroek tussen Coolhemdreef en Kreweg 

(Puurs-Sint-Amands). Ook dit fietspad kent een gevarieerde plantengroei, in de buurt 

van Coolhem is de vegetatie voedselarmer met zandblauwtje, dichter bij de 

Pullaarsteenweg is er een omvangrijke groeiplaats van Grote ratelaar, tussen Olmstraat 

en Kreweg is er een brede strook met aspecten van dotterhooiland (met veel Echte 

koekoeksbloem en Knoopkruid). Voorgesteld wordt om hier niet te vroeg te maaien (pas 

vanaf half augustus) en het maaisel af te voeren, nu wordt er langs dit fietspad doorgaans 

geklepeld zonder het maaisel af te voeren. Tussen Olmstraat en Kreweg, daar waar de 

berm breder is, zou bij het maaien telkens een strook van het grasland kunnen blijven 

staan (gefaseerd maaibeheer ten gunste van insecten). 
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5.5.11 Tekbroek 

 

Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 24 

juni 2019. 

 

Het Tekbroek is een gebied van 17 ha in eigendom van de gemeente Puurs-Sint-Amands. Het 

is een gevarieerd gebied met ruigtes, graslanden en bos. 

 

In het noorden van het gebied zijn veel bosranden met braamstruweel. Hier werden dan ook 

veel maskerbijen gevonden, die op deze bramen foerageerden en hun nesten maakten in de 

stengels van de braamstruiken. Op verschillende graslanden bloeiden tijdens het bezoek grote 

hoeveelheden Knoopkruid. Hoewel dit een zeer geschikte waardplant is voor wilde bijen, leek 

de concurrentie met honingbijen voor deze plant hier zeer hoog, en werden slechts weinig wilde 

bijen op knoopkruid gevangen. 

 

Aan de zuidkant van het gebied komen in meer open stukken van de wegberm grote 

oppervlakten Witte klaver voor. Hier werd een grote populatie Zwartgespoorde houtmetselbij 

gevonden, en werd ook een exemplaar van Kleine harsbij gevangen. 

 

 
Figuur 59: Boven de aardgasleiding wordt het gebied noodgedwongen open gehouden. Dit biedt kansen om hier 
een kwalitatieve open plek aan te leggen in het overigens bosrijke gebied. Momenteel is dit stuk echter redelijk ruig 
en arm aan waardplanten voor bestuivers. Frequenter maaien kan de biologische waarde ten goede komen (foto: 
Willem Proesmans). 
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Waargenomen soorten:  

 

In de Tekbroek werden 32 bijensoorten waargenomen tot en met 2020. 9 van deze soorten 

werden voor het eerst waargenomen tijdens dit onderzoek.  

 
Tabel 13: Waargenomen bijensoorten en het aantal waarnemingen in het Tekbroek 

Nederlandse naam # wnm Nederlandse naam # wnm 

 Honingbij 10  Tuinmaskerbij* 2 

 Tuinhommel 2  Weidemaskerbij* 1 

 Boomhommel 5  Stipmaskerbij* 1 

 Steenhommel 6  Gewone geurgroefbij* 1 

 Veldhommel 2  Zesvlekkige groefbij 1 

 Akkerhommel 12  Glanzende bandgroefbij* 1 

 Weidehommel 4  Dikkopbloedbij* 1 

 Vierkleurige koekoekshommel 2  Kleine harsbij* 1 

 Aardhommel 
4  Zwartgespoorde 

houtmetselbij* 
1 

 Geelschouderwespbij 1  Distelbehangersbij 1 

 Gewone wespbij 2  Rosse metselbij 2 

 Gewone dubbeltand 1  Blauwe metselbij* 1 

 Roodgatje 1  Gehoornde metselbij 1 

 Zwartbronzen zandbij 1  Zwartbronzen houtmetselbij 1 

 Viltvlekzandbij 4  Pluimvoetbij 1 

 Fluitenkruidbij 1  Kattenstaartdikpoot 3 

 

Er werden 3 soorten maskerbijen, waaronder de zeldzame Stipmaskerbij, waargenomen. Deze 

soorten nestelen voornamelijk in holle stengels. Overjaarse ruigtes zijn dan ook erg belangrijk 

voor deze soorten. Wanner gemaaid of beheerd wordt moet extra aandacht gegeven worden 

aan gefaseerd werken.  

 

Ook enkele specialisten van composieten en vlinderbloemigen in graslanden werden 

waargenomen. Het gaat respectievelijk om volgende soorten: Pluimvoetbij en Zwartbronzen 

houtmetselbij enerzijds en Kleine harsbij en Zwartgespoorde houtmetselbij anderzijds. De 

aanwezigheid van deze soorten duidt het belang van een goed maaibeheer aan.  

 

Tot slot werd in het gebied ook de Kattenstaartdikpoot, de specialist op Grote kattenstaart 

aangetroffen.  

 

De Fluitenkruidbij is dan weer een specialist van schermbloemigen en wordt vooral op 

Fluitenkruid waargenomen.  

 

Voorgesteld beheer:  

 

Doorheen het gebied loopt een aardgasleiding. Boven deze leiding is het bos gekapt om 

praktische en veiligheidsredenen. Hierdoor kan dit stuk een brede, zonnige en bloemrijke strook 

vormen, dat in een noord-zuidrichting doorheen het gebied loopt. Tijdens het terreinbezoek viel 
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echter op dat dit stuk sterk verruigd is. Om voor bijen het volle potentieel van dit stuk te 

benutten, is het dan ook sterk aangeraden om hier twee maal per jaar te maaien. Hetzelfde 

geldt voor de vegetatie langs de Vliet. 
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5.5.12 Omgeving Fort van Liezele 

 

Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 24 

juni 2019, 8 april en 6 mei 2020.  

 

De graslanden rond het fort van Liezele zijn zeer bloemenrijk, met onder andere Gewone 

rolklaver, Witte klaver, Gewone Ereprijs, Hazenpootje, Vogelwikke, Duizendblad en 

Knoopkruid. Al deze planten zijn zeer belangrijke waardplanten voor verschillende 

bijensoorten.  

 

 
Figuur 60: Rond het fort van Liezele bevinden zich soortenrijke graslanden met veel potentiële waardplanten voor 
wilde bijen (foto: Willem Proesmans). 
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Figuur 61: rond het fort liggen veel zandige en zonbeschenen steilwanden en wallen die gebruikt worden door 
bodemnestelende bijensoorten (foto: Jens D'Haeseleer) 

 

 

 
Figuur 62: Verschillende rijen knotwilgen aan de zuidkant van het Fort zorgen voor stuifmeel in het vroege voorjaar 
(foto: Jens D'Haeseleer) 
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Figuur 63: Aan de parking van het Fort bevond zich in voorjaar 2020 een hoop opgeworpen aarde. Deze werd door 
verschillende bijensoorten als nestplaats gevonden. Deze soorten werden nergens anders in de directe omgeving 
waargenomen. Steile, zonbeschenen, nestplaatsen zijn dan ook van groot belang. (foto: Jens D'Haeseeler) 

 

Waargenomen soorten:  

 

In de omgeving van het Fort van Liezele werden 78 bijensoorten waargenomen tot en met 2020. 

2 van deze soorten werden voor het eerst waargenomen tijdens dit onderzoek.  

 
Tabel 14: Waargenomen bijensoorten en het aantal waarnemingen in de omgeving van het Fort van Liezele 

Nederlandse naam # wnm Nederlandse naam # wnm 

 Andoornbij 1  Ereprijszandbij 16 

 Honingbij 10  Gewone dwergzandbij 1 

 Tweekleurige 
koekoekshommel 

1 
 Lichte wilgenzandbij 

6 

 Tuinhommel 2  Viltvlekzandbij 14 

 Boomhommel 3  Vroege zandbij 1 

 Steenhommel 19  Fluitenkruidbij 6 

 Veldhommel 2  Meidoornzandbij 4 

 Akkerhommel 21  Witkopdwergzandbij 1 

 Weidehommel 6  Grijze rimpelrug 3 

 Rode koekoekshommel 1  Grijze zandbij 34 

 Vierkleurige koekoekshommel 2  Roodbuikje 23 

 Aardhommel 8  Geelstaartklaverzandbij 3 

 Grote koekoekshommel 1  Grote zijdebij 23 

 Bleekvlekwespbij 13  Roodpotige groefbij 1 

 Roodzwarte dubbeltand 4  Kortsprietmaskerbij 1 

 Geelschouderwespbij 12  Tuinmaskerbij 1 

 Gewone wespbij 11  Fijngestippelde groefbij* 1 

 Gewone kleine wespbij 14  Zesvlekkige groefbij 4 
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 Zwartsprietwespbij 1  Biggenkruidgroefbij 1 

 Kortsprietwespbij 7  Grote bloedbij 12 

 Roodsprietwespbij 8  Dikkopbloedbij 4 

 Smalbandwespbij 18  Schoffelbloedbij 3 

 Roodharige wespbij 25  Kleine harsbij 2 

 Vroege wespbij 4  Grote wolbij 2 

 Sierlijke wespbij 11  Ranonkelbij 3 

 Gewone dubbeltand 12  Tronkenbij 3 

 Geeltipje 
1  Zwartgespoorde 

houtmetselbij 
1 

 Signaalwespbij 3  Tuinbladsnijder 3 

 Variabele wespbij 8  Lathyrusbij 2 

 Geriemde zandbij 6  Grote bladsnijder 3 

 Witbaardzandbij 2  Rosse metselbij 6 

 Tweekleurige zandbij 8  Gehoornde metselbij 3 

 Goudpootzandbij 2  Kauwende metselbij 1 

 Asbij* 1  Zwartbronzen houtmetselbij 1 

 Zwart-rosse zandbij 6  Pluimvoetbij 2 

 Wimperflankzandbij 9  Gewone slobkousbij 6 

 Grasbij 25  Bruine slobkousbij 2 

 Vosje 13  Klaverdikpoot 2 

 Roodgatje 21  Kattenstaartdikpoot 4 

 

Er werden grote aantallen Honingbijen aangetroffen in het gebied, dus vermoedelijk levert dit 

extra druk op de aanwezige bijensoorten.  

 

Vroeg in het voorjaar werden Lichte wilgenzandbij, Vroege zandbij, Grijze zandbij, 

Roodbuikje, Zwart-rosse zandbij en Grote zijdebij als specialisten op wilgen aangetroffen. Voor 

het behoud van deze soorten is een gefaseerd beheer van de aanwezige wilgen dan ook 

belangrijk.  

 

Ook enkele specialisten van composieten en vlinderbloemigen in graslanden werden 

waargenomen. Het gaat respectievelijk om volgende soorten: Zwartbronzen houtmetselbij en 

Kauwende metselbij enerzijds en Kleine harsbij, Zwartgespoorde houtmetselbij, 

Klaverdikpoot, Lathyrusbij en Geelstaartklaverzandbij anderzijds. De aanwezigheid van deze 

soorten duidt het belang van een goed maaibeheer aan.  

 

De Ranonkelbij, een specialist op boterbloemen, werd op deze locatie aangetroffen.  

 

De Andoornbij is dan weer een specialist op lipbloemigen en wordt met name op Bos- of 

Moerasandoorn aangetroffen.  

 

De Fluitenkruidbij is dan weer een specialist van schermbloemigen en wordt vooral op 

Fluitenkruid waargenomen.  
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Tot slot werden in het gebied ook volgende specialisten op respectievelijk Grote wederik en 

Grote kattenstaart aangetroffen: Gewone en Bruine slobkousbij enerzijds en 

Kattenstaartdikpoot anderzijds.  

 

Voorgesteld beheer:  

 

Het huidige maaibeheer lijkt een gunstig effect te hebben op de beschikbaarheid van 

waardplanten. 

 

Het buitenglacis van het fort (de licht hellende graslanden ten zuiden van de wal) vormen een 

zeer soortenrijk gebied en een belangrijke nestplaats voor grondnestelende bijen. Het droge deel 

van deze graslanden gaat onder de eiken over in een ruigte, met wat eikenzaailingen, Klimop 

ed. Dit maakt dat er een mooie mantel/zoomvegetatie aanwezig was op het zuiden gericht 

(zonbeschenen en windluw). In het voorjaar nestelen hier talrijke soorten, voornamelijk in de 

drogere zone onder en net ten zuiden van de eikenhoutwal. Op het buitenglacis werden tot op 

heden 76 wilde bijensoorten waargenomen, daarvan 23 soorten zandbijen en 16 soorten 

wespbijen. De meeste van deze soorten nestelen langs en onder die eiken in grote aantallen. 

Waarschijnlijk vormt ook het droge grasland op het fort zelf een belangrijke nestplaats, maar 

dit werd nog niet in het voorjaar bezocht. 

 

Ook een aantal zeldzame soorten komen er voor, zoals Geriemde zandbij en Ereprijszandbij, 

die er beide op de grote populatie Gewone ereprijs vliegen. Helaas kent het buitenglacis een 

toegenomen recreatief gebruik en parkeren hier soms auto’s van vissers. Een betere geleiding 

van het recreatief gebruik is hier aangewezen. 

 

Het maaien van de vegetatie onder de rij zomereiken met laaghangende takken blijft best 

geheel achterwege. De laatste jaren werd hier enkele keren in het voorjaar gemaaid, wat een 

grote verstoring betekende voor de nestelende bijen. In feite bestaat voor deze bijen (en ook 

hommelnesten) het beheer onder die eiken best uit niets doen, afblijven. Ook de laaghangende 

takken van de eiken blijven best onaangeroerd. 

 

Wilgen in de Molenbeekvallei vormen een belangrijke voedselbron voor bijen in de omgeving 

van het fort. De aanwezigheid van meerdere wilgensoorten zorgt voor een langere 

beschikbaarheid van bloeiende katjes. Wilgen dienen behouden te worden en waar mogelijk 

kan gedacht worden aan nieuwe aanplantingen van wilgen. Wanneer kappen, knotten of snoeien 

nodig is, dient dit gefaseerd te worden. Daarbij worden elk jaar een aantal andere wilgen 

geknot. Op deze manier blijft er steeds wilgenstuifmeel beschikbaar. 
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Landschapspark Fort Liezele 

 

Binnen het deelgebied omgeving Fort van Liezele werd het landschapspark aan de noordzijde 

van het fort apart beschreven.  

 

Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 8 april 

2020.  

 

 
Figuur 64: Hier en daar wordt gebruik gemaakt van (Bos)wilgen bij de nieuwe beplantingen van het landschapspark. 
Belangrijk is dat deze gefaseerd beheerd worden zodat elk jaar wilgenstuifmeel voorhanden is (foto: Jens 
D'Haeseleer) 

 

 
Figuur 65: Het grootste deel van het landschapspark bestaat uit kortgemaaide gazons en is hierdoor van weinig 
belang voor wilde bijen (foto: Jens D'Haeseleer) 
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Waargenomen soorten:  

 

In het landschapspark naast het Fort van Liezele werden 9 bijensoorten waargenomen tot en 

met 2020. 2 van deze soorten werden voor het eerst waargenomen tijdens dit onderzoek.  

 
Tabel 15: Waargenomen bijensoorten en het aantal waarnemingen in het landschapspark naast het Fort van Liezele 

Nederlandse naam # wnm 

Honingbij  4 

Steenhommel  5 

Akkerhommel  4 

Grasbij  1 

Grijze zandbij* 3 

Geelstaartklaverzandbij  1 

Gehoornde metselbij* 1 

Gewone slobkousbij  2 

Kattenstaartdikpoot  1 

 

De wilgenspecialisten Grijze zandbij werd hier aangetroffen. Dit duidt het belang aan van een 

gefaseerd beheer van deze wilgen. Wanneer alle wilgen in hetzelfde jaar geknot/gekapt worden 

zullen de populaties van deze soorten verdwijnen.  

 

Ook de Geelstaartklaverzandbij, een specialist van vlinderbloemigen in graslanden werden 

waargenomen. De aanwezigheid van deze soort duidt het belang van een goed maaibeheer aan.  

 

Tot slot werden in het gebied ook volgende specialisten op respectievelijk Grote wederik en 

Grote kattenstaart aangetroffen: Gewone slobkousbij enerzijds en Kattenstaartdikpoot 

anderzijds.  

 

Voorgesteld beheer:  

 

De grasvelden van het Landschapspark Fort Liezele zijn nog vrij recent aangelegd en ingezaaid. 

Bij de aanleg werden nectarplanten mee ingezaaid zoals klavers. Sommige planten lijken nog 

te ontbreken, zo komen er nog geen Paardenbloemen of Madeliefjes voor. Een gefaseerd 

maaibeheer, waarbij er telkens een zekere oppervlakte van de grasvelden ongemaaid blijft, kan 

hier op termijn zorgen voor een grote oppervlakte bloemrijk grasland, zeker in combinatie met 

de graslanden in de aanpalende beekvallei en op het fort. 

 

Rond de nattere zone (nieuw aangelegde beek) werden veel wilgen aangeplant (vooral 

vrouwtjes?) Hopelijk ontstaat hier op termijn een natuurlijke oevervegetatie met veel bloeiende 

moerassoorten, zoals Kattenstaart. 

 

Een aantal houtige elementen die werden aangebracht, liggende boomstammen en een 

totempaal, zouden kunnen dienstdoen als bijenhotel, door er gaatjes in te boren. 

 

In het gebied bevinden zich enkele wilgen. Deze dienen behouden te worden. Wanneer kappen, 

knotten of snoeien nodig is, dient dit gefaseerd te worden. Daarbij worden elk jaar een aantal 

andere wilgen geknot. Op deze manier blijft er steeds wilgenstuifmeel beschikbaar.  
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5.5.13 Coolhem 

 

Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 1 

augustus 2019. 

 

Het grootste deel van Coolhem is gesloten bos, en dus minder geschikt als habitat voor wilde 

bijen. In het gebied zijn echter ook percelen grasland en stukjes aangelegd als ecologische tuin 

aanwezig, die meer potentieel hebben. Omdat de graslanden pas gemaaid waren tijdens het 

terreinbezoek in zomer 2019, focusten de zoekinspanningen toen zich vooral op de bijentuin. 

 

In de bijentuin staan verschillende interessante waardplanten, zowel aangeplant als wild, zoals 

Wilde marjolein, Jakobskruiskruid, Klein streepzaad, Knoopkruid en Koninginnenkruid.  

 

Waargenomen soorten:  

 

In het Coolhem werden 71 bijensoorten waargenomen tot en met 2020. 7 van deze soorten 

werden voor het eerst waargenomen tijdens dit onderzoek.  

 
Tabel 16: Waargenomen bijensoorten en het aantal waarnemingen in het Coolhem 

Nederlandse naam 
# 
wnm Nederlandse naam 

# 
wnm 

 Andoornbij 2  Gewone dwergzandbij 1 

 Gewone sachembij 1  Lichte wilgenzandbij 1 

 Kattenkruidbij 2  Vroege zandbij 4 

 Honingbij 16  Grijze zandbij 18 

 Tweekleurige 
koekoekshommel 

4 
 Roodbuikje 

8 

 Gewone koekoekshommel 13  Kleine roetbij 1 

 Tuinhommel 11  Grote zijdebij 2 

 Boomhommel 30  Wormkruidbij 6 

 Steenhommel 30  Parkbronsgroefbij 1 

 Veldhommel 17  Kortsprietmaskerbij 1 

 Akkerhommel 30  Gewone maskerbij* 1 

 Weidehommel 28  Poldermaskerbij 1 

 Vierkleurige koekoekshommel 22  Tuinmaskerbij 1 

 Aardhommel 41  Slanke groefbij* 1 

 Grote koekoekshommel 12  Kleigroefbij* 1 

 Blauwe ertsbij 1  Zesvlekkige groefbij* 3 

 Bonte viltbij 1  Biggenkruidgroefbij* 1 

 Bleekvlekwespbij 
3  Kleine 

spitstandbloedbij* 
1 

 Geelschouderwespbij 3  Kleine harsbij 3 

 Gewone wespbij 2  Grote wolbij 1 

 Gewone kleine wespbij 7  Kleine klokjesbij 1 

 Zwartsprietwespbij 1  Ranonkelbij 9 

 Roodharige wespbij 9  Grote klokjesbij 1 

 Vroege wespbij 5  Gewone kegelbij 1 
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 Gewone dubbeltand 2  Tronkenbij 11 

 Heidewespbij 1  Tuinbladsnijder 2 

 Geeltipje 1  Lathyrusbij 1 

 Signaalwespbij 1  Grote bladsnijder 6 

 Variabele wespbij 1  Rosse metselbij 14 

 Donkere wilgenzandbij 2  Blauwe metselbij 2 

 Zwart-rosse zandbij 20  Gehoornde metselbij 26 

 Kruiskruidzandbij 4  Gewone tubebij* 1 

 Grasbij 3  Pluimvoetbij 3 

 Vosje 3  Gewone slobkousbij 10 

 Sporkehoutzandbij 1  Kattenstaartdikpoot 1 

 Roodgatje 4     
 

Vroeg in het voorjaar werden Zwart-rosse zandbij, Donkere wilgenzandbij, Lichte 

wilgenzandbij, Vroege zandbij, Grijze zandbij, Roodbuikje en Grote zijdebij als specialisten op 

wilgen aangetroffen. Voor het behoud van deze soorten is een gefaseerd beheer van de 

aanwezige wilgen dan ook belangrijk.  

 

Ook enkele specialisten van composieten in (droge) graslanden werden waargenomen. Het gaat 

om volgende soorten: Kruiskruidzandbij en Pluimvoetbij. De aanwezigheid van deze soorten 

duidt het belang van een goed maaibeheer aan.  

 

De Ranonkelbij, een specialist op boterbloemen, werd op deze locatie aangetroffen.  

 

Zowel de Grote als de Kleine klokjesbij, beiden specialisten op klokjes, werden waargenomen.  

 

Opvallend was de grote dichtheid aan Zesvlekkige groefbij in de tuin. 

 

Tot slot werden in het gebied ook volgende specialisten op respectievelijk Grote wederik en 

Grote kattenstaart aangetroffen: Gewone slobkousbij enerzijds en Kattenstaartdikpoot 

anderzijds. Daarnaast werd ook de specifieke broedparasiet van de Gewone slobkousbij 

(onrechtstreeks dus ook afhankelijk van Grote wederik), de Bonte viltbij hier aangetroffen.  

 

Voorgesteld beheer:  

 

In het aangrenzende bosreservaat is er erg veel dood hout aanwezig (wilgen, elzen, populieren) 

Omwille van de recente droge, hete zomers zijn er ook een aantal beuken afgestorven of in 

slechte conditie. Dat dood hout schept mogelijkheden voor bijen en andere insecten die nestelen 

in gaatjes (kevergangen) in dood hout. Ook bieden de bloeiende wilgen in het bosreservaat in 

de lente een grote voedselbron voor bijen. Ook in het gemeentelijk domein kunnen, wel 

rekening houdend met de veiligheid van de bezoekers, stammen van enkele afgestorven beuken 

blijven staan. 

 

Het gemeentelijk domein Hof van Coolhem omvat drogere gronden met op veel plaatsen een 

zandbodem. In het voorjaar zijn her en der in de dreven nestplaatsen aanwezig van zandbijen 

en wespbijen. Het gevarieerde aanbod aan bomen en struiken, de boomgaard en heischrale 

graslanden zorgen voor een gevarieerd voedselaanbod voor bijensoorten. 
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Wat algemeen beheer betreft zijn verbeteringen voor bijen mogelijk door het maaibeheer meer 

gefaseerd uit te voeren of bredere stukken van de perceelranden ongemaaid te laten. De 

boomgaard bij de ingang van het domein kan door minder frequent te maaien en door een 

gefaseerd maaibeheer bloemrijker worden gemaakt.  

 

De bijentuin werd in 2021 opnieuw ingezaaid met een zadenmengel van voedselplanten voor 

bijen en er werden voorjaarsbloembollen geplant. Het dient opgevolgd te worden hoe dit verder 

evolueert. Mogelijk kunnen er in de bijentuin aanvullend nog enkele plantensoorten worden 

gezaaid of aangeplant. We denken daarbij aan klokjes-soorten (Campanula), Slangenkruid, 

Kattenkruid, etc, dus plantensoorten waaraan oligolectische bijensoorten gebonden zijn. In 

Bijlage 2: Bijenvriendelijke bloemborderplanten zijn meer ideeen te vinden.  
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5.5.14 Polder van Bree 

 

Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 27 

juni 2019 en 3 juni 2020.  

 

De Polder van Bree is een divers gebied dat voor een groot deel uit bos bestaat, maar ook 

stukken grasland en ruigte bevat, inclusief enkele soortenrijke bermen met waardplanten zoals 

Witte klaver, Akkerdistel, Wilde reseda en Braam. Ook de bermen van de spoorlijnen die het 

gebied doorkruisen zijn vaak zeer bloemenrijk, met onder meer Jakobskruiskruid, Vogelwikke, 

Braam en Rapunzelklokje. Door het warme microklimaat in deze bermen vormt dit een zeer 

goed habitat voor wilde bestuivers. 

 

 
Figuur 66: De in onbruik geraakte spoorlijn tussen Willebroek en Boom vormt met zijn ruderale vegetatie een 
belangrijk habitat voor wilde bestuivers (foto: Willem Proesmans). 

 

Aan Hof ter Zielen is een groot stuk schraal grasland aanwezig met grote hoeveelheden Gewoon 

biggenkruid. Hier kwamen zeer grote populaties Pluimvoetbij en Kleine roetbij voor. Een ander 

interessant stuk is de berm van de ongebruikte spoorweg tussen Willebroek en Boom. Hier 

werden grote hoeveelheden braam, en andere interessante waardplanten zoals Vogelwikke en 

Rapunzelklokje gevonden. 
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Figuur 67: De schrale graslanden aan Hof ter Zielen staan vol met Gewoon biggenkruid, waardoor soorten als 
Pluimvoetbij en Kleine roetbij in zeer grote aantallen aanwezig zijn in de vroege zomer (foto: Willem Proesmans). 

 

Waargenomen soorten:  

 

In de Polder van Bree werden 39 bijensoorten waargenomen tot en met 2020. 19 van deze 

soorten werden voor het eerst waargenomen tijdens dit onderzoek.  

 
Tabel 17: Waargenomen bijensoorten en het aantal waarnemingen in de Polder van Bree 

Nederlandse naam # wnm Nederlandse naam 
# 
wnm 

 Honingbij 11  Tuinmaskerbij* 1 

 Gewone koekoekshommel 1  Kleine tuinmaskerbij* 1 

 Tuinhommel 2  Resedamaskerbij 3 

 Boomhommel 2  Stipmaskerbij* 1 

 Steenhommel 7  Gewone geurgroefbij 1 

 Akkerhommel 18  Matte bandgroefbij* 2 

 Weidehommel* 5  Langkopsmaragdgroefbij* 1 

 Aardhommel 2  Kleigroefbij* 2 

 Grote koekoekshommel* 1  Biggenkruidgroefbij* 1 

 Roodzwarte dubbeltand 1  Kleine klokjesbij 1 

 Zwartsprietwespbij 3  Grote klokjesbij 1 

 Tweekleurige zandbij 1  Tronkenbij* 2 
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 Wimperflankzandbij* 
1  Zwartgespoorde 

houtmetselbij* 
1 

 Grasbij* 1  Lapse behangersbij 2 

 Kleine roetbij 5  Distelbehangersbij 2 

 Gewone maskerbij* 1  Grote bladsnijder* 1 

 Poldermaskerbij* 2  Pluimvoetbij* 2 

 Brilmaskerbij* 1  Gewone slobkousbij 3 

 Zompmaskerbij* 1  Kattenstaartdikpoot 4 

 

Zowel de Grote als de Kleine klokjesbij, beiden specialisten op klokjes, werden waargenomen.  

 

Er werden 8 (!) soorten maskerbijen, waaronder de zeldzame Stipmaskerbij, waargenomen. 

Deze soorten nestelen voornamelijk in holle stengels. Overjaarse ruigtes zijn dan ook erg 

belangrijk voor deze soorten. Wanner gemaaid of beheerd wordt moet extra aandacht gegeven 

worden aan gefaseerd werken.  

 

Ook enkele specialisten van composieten in (droge) graslanden werden waargenomen. Het gaat 

hierbij om volgende soorten: Kleine roetbij, Biggenkruidgroefbij, Tronkenbij en Pluimvoetbij. 

De aanwezigheid van deze soorten duidt het belang van een goed maaibeheer aan.  

 

Tot slot werden in het gebied ook volgende specialisten op respectievelijk Grote wederik en 

Grote kattenstaart aangetroffen: Gewone slobkousbij enerzijds en Kattenstaartdikpoot 

anderzijds. Daarnaast werd ook de specifieke broedparasiet van de Kattenstaartdikpoot 

(onrechtstreeks dus ook afhankelijk van Grote kattenstaart), de Zwartsprietwespbij hier 

aangetroffen.  

 

Voorgesteld beheer:  

 

Het domein kent een grote variatie aan habitats en op het door de gemeente gevoerde beheer 

valt niet veel aan te merken.  

 

Het graslandbeheer van het Hof ter Zielbeek levert talrijke bloei op van Gewoon biggenkruid. 

Deze graslanden lenen zich goed tot een gefaseerd maaibeheer, ze volledig maaien lijkt 

alleszins niet aangewezen, zodat er steeds bloeiende planten aanwezig zijn. 

 

Het grote aantal soorten maskerbijen (8!) is er mede dankzij de spoorwegen die het gebied 

begrenzen, waar in de bermen zowel voedselplanten (Wilde reseda, bramen,…) als 

nestgelegenheid (braamstruweel) voor deze kleine soorten aanwezig is. 

 

Wat het bosbeheer betreft kan gewezen worden op het belang van rechtopstaand, dood hout. 

Afgestorven bomen kunnen in het domein kunnen dus best blijven staan, tenzij deze gevaar 

voor bezoekers zouden opleveren. 
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7 Bijlages 
7.1 Bijlage1: Volledige soortenlijst Klein-Brabant  
 

Tabel 18: Totale soortenlijst van de waargenomen soorten wilde bijen in Klein-Brabant. Voor elke soort wordt 
verder hun nestecologie (B= Bovengronds; O= Ondergronds), socialiteit (P = Broedparasiet; S = Solitair; C= 

Communaal; E= Eusociaal) en bloembezoek (Poly = Polylectisch of plantensoort/familie waar deze op 
gespecialiseerd is) gegeven. Verder vermelden we ook de Rode Lijst status (Drossart et al. 2019) van elke soort 

(EN = Endangered/Bedreigd, VU = Vulnerable/Kwetsbaar, NT = Near threatened/Gevoelig, LC = Least 
concern/Niet bedreigd, DD = Data deficient/Onvoldoende data). Bron van de data: waarnemingen.be 

Nederlandse naam Wet. naam Socialiteit Nestecologie Bloembezoek RL 

Andrenidae (36 soorten)           

Geriemde zandbij A. angustior S O Poly NT 

Donkere wilgenzandbij A. apicata S O Wilgen DD 

Witbaardzandbij A. barbilabris S O Poly LC 

Tweekleurige zandbij A. bicolor S O Poly LC 

Donkere rimpelrug A. bimaculata S O Poly NT 

Goudpootzandbij A. chrysosceles S O Poly LC 

Asbij A. cineraria S O Poly LC 

Zwart-rosse zandbij A. clarkella S O Wilgen LC 

Kruiskruidzandbij A. denticulata S O Gele composieten NT 

Wimperflankzandbij A. dorsata S O Poly LC 

Grasbij A. flavipes S O Poly LC 

Heggenrankbij A. florea S O Heggenrank LC 

Vosje A. fulva S O Poly LC 

Sporkehoutzandbij A. fulvida S O Poly EN 

Heidezandbij A. fuscipes S O Struikhei LC 

Weidebij A. gravida S O Poly LC 

Roodgatje A. haemorrhoa P O - LC 

Donkere klaverzandbij A. labialis S O Vlinderbloemigen NT 

Ereprijszandbij A. labiata S O P (Ereprijs) LC 

Wikkebij A. lathyri S O Vlinderbloemigen NT 

Lichte wilgenzandbij A. mitis S O Wilgen LC 

Zwartbronzen zandbij A. nigroaenea S O Poly LC 

Viltvlekzandbij A. nitida S O Poly LC 

Bremzandbij A. ovatula S O P (Vlinderbloemen) NT 

Vroege zandbij A. praecox S O Wilgen LC 

Fluitenkruidbij A. proxima S O Schermbloemigen LC 

Kleine wolbij A. punctatum S O P (Gewone rolklaver) LC 

Roodrandzandbij A. rosae S O Schermbloemigen LC 

Meidoornzandbij A. scotica S O Poly LC 

Grijze rimpelrug A. tibialis S O Poly LC 

Doornkaakzandbij A. trimmerana S O Poly DD 

Grijze zandbij A. vaga S O Wilgen LC 

Roodbuikje A. ventralis S O Wilgen LC 

Geelstaartklaverzandbij A. wilkella S O Vlinderbloemigen NT 

Grote roetbij P. banksianus S O Gele composieten LC 
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Kleine roetbij P. calcaratus S O Gele composieten LC 

Apidae (42 soorten)           

Honingbij A. mellifera E B Poly DD 

Kleine sachembij A. bimaculata S O Poly met lichte voorkeur CR 

Andoornbij A. furcata S B P (Andoorn) LC 

Gewone sachembij A. plumipes S O Poly LC 

Kattenkruidbij A. quadrimaculata S O Poly LC 

Tweekleurige koekoekshommel B. bohemicus P O, B - NT 

Gewone koekoekshommel B. campestris P O, B - VU 

Tuinhommel B. hortorum E O, B Poly NT 

Boomhommel B. hypnorum E B Poly LC 

Steenhommel B. lapidarius E O, B Poly LC 

Veldhommel B. lucorum E O Poly NT 

Akkerhommel B. pascuorum E O, B Poly LC 

Weidehommel B. pratorum E O, B Poly LC 

Rode koekoekshommel B. rupestris P O, B - EN 

Vierkleurige koekoekshommel B. sylvestris P O, B - LC 

Aardhommel-gr. B. terrestris-gr. E O, B Poly LC 

Grote koekoekshommel B. vestalis P O, B - NT 

Blauwe ertsbij C. cyanea S B Poly LC 

Bonte viltbij E. coecutiens P O - LC 

Gewone viltbij E. variegatus P O - LC 

Bruine rouwbij M. albifrons P O - NT 

Bleekvlekwespbij N. alboguttata P O - LC 

Bonte wespbij N. bifasciata P O - LC 

Rood-zwarte dubbeltand N. fabriciana P O - LC 

Geelschouderwespbij N. ferruginata P O - LC 

Gewone wespbij N. flava P O - LC 

Gewone kleine wespbij N. flavoguttata P O - LC 

Zwartsprietwespbij N. flavopicta P O - LC 

Kortsprietwespbij N. fucata P O - LC 

Roodsprietwespbij N. fulvicornis P O - LC 

Smalbandwespbij N. goodeniana P O - LC 

Gedrongen wespbij N. guttulata P O - LC 

Roodharige wespbij N. lathburiana P O - LC 

Vroege wespbij N. leucophthalma P O - LC 

Donkere wespbij N. marshamella P O - LC 

Sierlijke wespbij N. panzeri P O - LC 

Gewone dubbeltand N. ruficornis P O - LC 

Heidewespbij N. rufipes P O - NT 

Geeltipje N. sheppardana P O - LC 

Signaalwespbij N. signata P O - LC 

Geel-zwarte wespbij N. succincta P O - LC 

Variabele wespbij N. zonata P O - LC 

Colletidae (19 soorten)           
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Grote zijdebij C. cunicularius S O P (Wilgen) LC 

Wormkruidbij C. daviesanus S O Gele composieten LC 

Duinzijdebij C. fodiens S, C, E O Gele composieten LC 

Klimopbij C. hederae S O Klimop LC 

Zuidelijke zijdebij C. similis S O Gele composieten LC 

Heizijdebij C. succinctus S O Struikhei LC 

Gewone maskerbij H. communis S O, B Poly LC 

Poldermaskerbij H. confusus S B Poly LC 

Gehoornde maskerbij H. cornutus S O, B Poly LC 

Brilmaskerbij H. dilatatus S B Poly DD 

Zompmaskerbij H. gredleri S B Poly DD 

Tuinmaskerbij H. hyalinatus S O, B Poly LC 

Weidemaskerbij H. incongruus S B Poly DD 

Rietmaskerbij H. pectoralis S B Poly LC 

Kleine tuinmaskerbij H. pictipes S O, B Poly LC 

Lookmaskerbij H. punctulatissimus S B Lookfamilie LC 

Resedamaskerbij H. signatus S B Poly LC 

Stipmaskerbij H. styriacus S B Poly LC 

Rode maskerbij H. variegatus S O Poly met lichte voorkeur NT 

Halictidae (28 soorten)           

Roodpotige groefbij H. rubicundus S, E O Poly LC 

Breedbandgroefbij H. scabiosae S O Poly LC 

Parkbronsgroefbij H. tumulorum S O Poly LC 

Gewone geurgroefbij L. calceatum S, C, E O Poly LC 

Slanke groefbij L. fulvicorne S O Poly LC 

Breedkaakgroefbij L. laticeps S, C O, B Poly LC 

Gewone smaragdgroefbij L. leucopus S, C O Poly NT 

Matte bandgroefbij L. leucozonium S O Poly LC 

Ingesnoerde groefbij L. minutissimum S O Poly LC 

Glanzende franjegroefbij L. monstrificum S O Poly VU 

Langkopsmaragdgroefbij L. morio E O, B Poly LC 

Kleine groefbij L. parvulum S O Poly LC 

Kleigroefbij L. pauxillum S O Poly LC 

Fijngestippelde groefbij L. punctatissimum S O Poly LC 

Zesvlekkige groefbij L. sexnotatum S O Poly LC 

Biggenkruidgroefbij L. villosulum S O Poly LC 

Glanzende bandgroefbij L. zonulum S O Poly LC 

Grote bloedbij S. albilabris P O - LC 

Brede dwergbloedbij S. crassus P O - LC 

Bosbloedbij S. ephippius P O - LC 

Roestbruine bloedbij S. ferruginatus P O, B - LC 

Pantserbloedbij S. gibbus P O - LC 

Kleine spitstandbloedbij S. longulus P O - LC 

Gewone dwergbloedbij S. miniatus P O - LC 

Dikkopbloedbij S. monilicornis P O - LC 
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Schoffelbloedbij S. pellucidus P O - LC 

Grote spitstandbloedbij S. puncticeps P O - LC 

Rimpelkruinbloedbij S. reticulatus P O - LC 

Megachilidae (31 soorten)           

Grote wolbij A. manicatum S O, B Poly LC 

Kleine harsbij A. strigatum  S B Gewone rolklaver LC 

Kleine klokjesbij C. campanularum S B Klokjes LC 

Ranonkelbij C. florisomne S B Boterbloemen LC 

Grote klokjesbij C. rapunculi S B Klokjes LC 

Kielstaartkegelbij C. alatus P B - VU 

Gouden kegelbij C. aurolimbatus P B - LC 

Slanke kegelbij C. elongatus P B - VU 

Gewone kegelbij C. inermis P B - LC 

Rosse kegelbij C. rufescens P O - NT 

Tronkenbij H. truncorum S B Gele composieten LC 

Slangenkruidbij H. adunca S B Ruwbladigen LC 

Geelgespoorde houtmetselbij H. claviventris S B Poly VU 

Zwartgespoorde houtmetselbij H. leucomelana S B Poly LC 

Tuinbladsnijder M. centuncularis S O, B Poly LC 

Lathyrusbij M. ericetorum S B Vlinderbloemigen LC 

Dikbekbehangersbij M. genalis S B Composieten CR 

Lapse behangersbij M. lapponica S B P (Wilgenroosje) LC 

Zilveren fluitje M. leachella S O, B Poly met lichte voorkeur VU 

Distelbehangersbij M. ligniseca S B P (Distels) LC 

Luzernebehangersbij M. rotundata S B Poly LC 

Gewone behangersbij M. versicolor S O, B P (Vlinderbloemen) LC 

Grote bladsnijder M. willughbiella S O, B Poly LC 

Rosse metselbij O. bicornis S B Poly LC 

Blauwe metselbij O. caerulescens S O, B Poly LC 

Gehoornde metselbij O. cornuta S O, B Poly LC 

Kauwende metselbij O. leaiana S B Composieten LC 

Zwartbronzen houtmetselbij O. niveata S B Composieten LC 

Gewone tubebij S. breviuscula P B - LC 

Zwarte tubebij S. phaeoptera P O, B - NT 

Geelgerande tubebij S. punctulatissima P B - LC 

Mellitidae (5 soorten)           

Pluimvoetbij D. hirtipes S O Gele composieten LC 

Gewone slobkousbij M. europaea S O Wederik LC 

Bruine slobkousbij M. fulvipes S O Wederik LC 

Klaverdikpoot M. leporina S O Vlinderbloemigen LC 

Kattenstaartdikpoot M. nigricans S O Grote kattenstaart LC 
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7.2 Bijlage 2: Bijenvriendelijke bloemborderplanten 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Agastache-soorten Dropplant Lipbloemigen Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht 

  

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

Alcea spec. Stokroos Kaasjeskruidfamilie Meerjarig     

Allium spec. Sierlooksoorten Lookfamilie Meerjarig     

Allium sphaerocephalon Kogellook Lookfamilie Meerjarig     

Allium ursinum Daslook Lookfamilie Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht 

Allium ursinum 

Alyssum spec. Schildzaad Kruisbloemigen 
Zowel eenjarige 
als meerjarige 
soorten 

ja   

Anethum graveolens Dille Schermbloemigen Eenjarig     

Anchusa spec. ossentong Ruwbladigen Meerjarig   Anchusa officinalis 

Anthyllis vulneraria Wondklaver Vlinderbloemigen Meerjarig     

Antirrhinum spec. Leeuwenbekjessoorten Weegbreefamilie Meerjarig     

Aquilegia spec. Akelei Ranonkelfamilie Meerjarig     

Astrantia major Zeeuws knoopje (en cultivars) Schermbloemigen Meerjarig     

Aubretia deltoidea Aubretia Kruisbloemigen Meerjarig ja   

Buphthalmum salicifolium Koeienoog Composieten Meerjarig     

Calamintha nepeta Bergsteentijm Lipbloemigen Meerjarig     

Calluna vulgaris Struikhei Heidefamilie Meerjarig     

Campanula glomerata Kluwenklokje Klokjesfamilie Meerjarig     

Campanula persicifolia Prachtklokje Klokjesfamilie Meerjarig     

Campanula portenschlagiana Dalmatieklokje Klokjesfamilie Meerjarig ja   

Campanula poscharskyana Kruipklokje Klokjesfamilie Meerjarig ja   
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

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 

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     
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

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     

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 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

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 

Verbena bonariensis Stijf ijzerhard Ijzerhardfamilie Meerjarig     

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

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Boom/Struik Belang voor (wilde) bijen Specifieke bodemvereisten 

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

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Boom groot   

Clematis vitalba Bosrank Liaan matig kalkminnend 

Cornus mas Gele kornoelje Struik of boom matig  kalkrijke bodems 

Cornus sanguinea Rode kornoelje Struik matig op rijkere bodemsoorten 

Craetagus laevigata Tweestijlige meidoorn Struik groot leemhoudende bodem 

Craetagus monogyna Eenstijlige meidoorn Struik groot   

Cytisus scoparius Brem Struik groot eerder op zandige bodems 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts Struik matig   

Hedera helix Klimop Liaan groot   

Hedera helix ‘arborescens’ struikklimop (dwerg)struik groot   

Ilex aquifolium Hulst Struik of boom matig   

Ligustrum vulgare Wilde liguster Struik matig kalkrijke bodems 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Liaan matig   

Prunus avium Zoete kers Boom groot   

Prunus padus Gewone vogelkers Boom/Struik groot vochtige bodems 

Prunus spinosa Sleedoorn Struik groot   

Quercus petraea Wintereik Boom groot   

Quercus robur Zomereik Boom groot   

Rhamnus cathartica Wegedoorn Struik matig eerder op zandige bodems 

Rhamnus frangula Sporkehout Struik groot   

Ribes nigrum Zwarte bes Struik groot vochtige bodems 

Ribes rubrum Aalbes Struik groot   

Ribes uva-crispa Kruisbes Struik groot   

Rosa agrestis Kraagroos Struik groot   

Rosa arvensis Bosroos Struik groot vooral op leembodems 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Boom/Struik Belang voor (wilde) bijen Specifieke bodemvereisten 

Rosa caesia Behaarde struweelroos Struik groot   

Rosa canina Hondsroos Struik groot   

Rosa corymbifera Heggenroos Struik groot vermoedelijk vooral op leem 

Rosa dumalis Kale struweelroos Struik groot   

Rosa henkeri-schulzei Schijnegelantier Struik groot   

Rosa inodora Schijnkraagroos Struik groot   

Rosa micrantha Kleinbloemige roos Struik groot   

Rosa pseudoscabriuscula Schijnviltroos Struik groot   

Rosa rubiginosa Egelantier Struik groot   

Rosa sherardii Berijpte viltroos Struik groot   

Rosa spinosissima Duinroos Struik groot   

Rosa stylosa Stijlroos Struik groot   

Rosa subcanina Schijnhondsroos Struik groot   

Rosa subcollina Schijnheggenroos Struik groot   

Rosa tomentella Beklierde heggenroos Struik groot   

Rosa tomentosa Viltroos Struik groot   

Rubus caesius Dauwbraam Struik groot   

Rubus spec.  Braam Struik groot   

Salix alba Schietwilg Boom matig   

Salix aurita Geoorde wilg Struik groot vochtige bodems 

Salix caprea Boswilg Struik of boom groot   

Salix cinerea cinerea Grauwe wilg Struik groot vochtige bodems 

Salix cinerea oleifolia Rossige wilg Struik matig vochtige bodems 

Salix fragilis Kraakwilg Boom matig   

Salix pentandra Laurierwilg Struik groot   

Salix purpurea Bittere wilg Struik matig   

Salix repens Kruipwilg Struik groot   

Salix triandra Amandelwilg Struik matig   
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Boom/Struik Belang voor (wilde) bijen Specifieke bodemvereisten 

Salix viminalis Katwilg Struik groot   

Tilia cordata Winterlinde Boom matig   

Tilia platyphyllos Zomerlinde Boom matig   

Ulex europaeus Gaspeldoorn Struik groot eerder op zandige bodems 
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7.4 Bijlage 4: Algemene richtlijnen betreffende bijenhotels 
 

Bijenhotels kunnen voor enkele bijensoorten (slechts ongeveer 5% van onze bijenfauna nestelt in bijenhotels) een belangrijke bron van 

nestgelegenheid zijn. Aanleg hiervan kan dan ook zowel de abundantie als de soortenrijkdom van bepaalde bijensoorten een duwtje in de rug 

geven. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de grote meerderheid van alle bijensoorten ondergronds nestelt en geen gebruik maakt van 

bijenhotels. Verder is het belangrijk om in acht te nemen dat verschillende bijensoorten verschillende voorkeuren hebben wat betreft 

nestgelegenheid en nestmaterialen. Sommige soorten zullen bijvoorbeeld eerder in holle plantenstengels nestelen, waar anderen dood hout 

gebruiken, of lemen wanden.  Wat nestmaterialen betreft, zijn er soorten die hun nestopening afdichten met hars, terwijl anderen stukjes blad, 

steentjes of aarde gebruiken. 

 

Als we een goed bijenhotel willen bouwen, zijn er een aantal richtlijnen die we in acht moeten nemen: 

 

• Oriënteer een bijenhotel steeds zo dat deze voldoende zon heeft en beschut is tegen wind en regen. Een zuidelijke of zuidoostelijke oriëntatie 

is ideaal.  

 

• Zorg voor een afdak, zodat de nestopeningen goed beschut zijn tegen de regen, en plaats de nestopeningen niet te dicht tegen de grond 

(schade door mieren, katten en vochtopspatting). 

 

• Houtblokken met voorgeboorde gaatjes zijn goede nestgelegenheid. Kies voor hard hout zoals eik, beuk of es, geen zacht hout zoals populier 

of wilg, en geen naaldhout. Boor gaatjes tussen 3 en 10 mm in diameter (vooral 3-8 mm). Gebruik houtblokken van minstens 15 cm lang, 

en mik op boorgangen van zeker 10 cm diepte. 

 

• Holle en merghoudende stengels kunnen samen worden gebonden als een bundel. Goede soorten zijn onder meer riet, bamboe, grotere 

schermbloemigen en braam. Zorg voor stengels van zeker 10-20 cm lang en zorg ervoor dat er bij holle stengels zoals riet en bamboe zeker 

een knoop zit op voldoende afstand van de opening: bijen houden niet van stengels die aan beide kanten open zijn. De stengels moeten 

ongeveer even lang zijn, niet te ver uitsteken en uit de regen blijven. Je kan ze bijvoorbeeld in een pvc-buis of in een blik stoppen. 

 

• Voor steilrandbewoners die in lemen wanden (bvb in holle wegen) leven, kan nestgelegenheid worden gemaakt door leem te voorzien in 

het bijenhotel. Een mengsel dat kan worden gebruikt is 4 delen leem, 4 delen zand en 1 deel kalk (of klei) te mengen met wat water tot een 
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vast mengsel. Dit moet in een klein vak (bvb een wijnkistje, of gaten in bakstenen) worden uitgesmeerd. Na een uurtje drogen kunnen hier 

met takjes of spijkers gaatjes van 10 cm diep, van verschillende diameters, worden geprikt. Dit alles gebeurt best in een droge periode. 

 

• Te vermijden zijn: 1) snelbouwstenen: door de grove structuur en de grote diameters worden deze stenen nauwelijks gebruikt door bijen. 

Snelbouwstenen kunnen wel gebruikt worden wanneer de gaten dichtgesmeerd worden met leem of wanneer riet-of bamboestengels hierin 

vastgeklemd worden. 2) houtblokken met rafelige gangen. Bijen zullen hun vleugels beschadigen wanneer van dergelijke nestgangen 

gebruik maken. Splinters zijn vaak het resultaat van gebruik van te zacht hout of hout dat onvoldoende gedroogd is. 3) glazen of plastieken 

buisjes. Hoewel deze een hoge educatieve waarde hebben zijn doorzichtige buisjes over het algemeen te vermijden. Doordat glas en plastic 

niet ademen zullen nesten snel beschimmelen, zeker bij soorten die de verzamelde stuifmeelvoorraad mengen met veel nectar. 4) stro en 

dennenappels: geen van beide worden gebruikt door wilde bijen als nestplaats, maar kunnen eventueel wel dienen als schuilplaats voor 

wantsen, oorwormen, gaasvliegen. Deze horen niet thuis in een bijenhotel, maar wel in een insectenhotel.  

 

 



Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele  
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke 
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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. 
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