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Samenvatting 
 
Halfnatuurlijke structuurrijke habitats herbergen een grote abundantie en diversiteit aan wilde bijen. 
Natuurbeheer specifiek voor wilde bijen wordt nog weinig toegepast, maar dient aandacht te hebben voor zowel 
nestgelegenheid, nabije foerageermogelijkheden (geschikte bloemen doorheen de hele vliegtijd), als het 
microklimaat. Op de Katteberg (Bilzen) worden sinds kort onder impuls van het Regionaal Landschap 
Haspengouw & Voeren verschillende habitats hersteld vanuit een toestand van langdurige verwaarlozing. Aan 
de hand van een winters terreinbezoek werden de potenties voor wilde bijen op de Katteberg bekeken. In dit 
rapport wordt op basis van dit bezoek voor elk habitat specifieke doelstellingen voor wilde bijen bepaald en 
beheeradviezen gegeven. Het gaat hier met name om kalkrijk droog tot vochtig glanshaverhooiland, door 
basenrijke kwel beïnvloede natte hooilanden en ruigte, en bosranden en open plekken in structuurrijk loofbos 
op leem. Deze adviezen moeten uiteindelijk resulteren in (1) een zo groot en divers mogelijk aanbod aan 
nestgelegenheid, (2) een zo groot en divers mogelijk bloemenaanbod, en (3) voldoende spreiding van de bloei. 
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1 Inleiding 

1.1 Wilde bijen 

Wilde bijen (Apidae) vormen een diverse groep met een waaier aan leefwijzes (Peeters et al. 2012). In België zijn 
in totaal niet minder dan 400 soorten waargenomen. Voor de provincie Limburg komen Maarten Jacobs en Kobe 
Janssen recent tot 260 soorten (pers. med. M. Jacobs). Bijen en hun larven leven van nectar en stuifmeel dat ze 
op bloemen verzamelen. Er zijn soorten die verschillende bloemen bezoeken (polylectisch) terwijl anderen zich 
beperken tot één of enkele plantensoorten (mono- tot oligolectisch) of plantenfamilie. Naast de beschikbaarheid 
van voldoende geschikte bloemen voor de voedselvoorziening is ook nestgelegenheid belangrijk. Afhankelijk van 
de soort worden nestjes gegraven in de bodem (zo’n 80 % van de soorten), vaak in open leem- of zandgrond, 
taluds of steilkantjes, aangelegd in allerlei holtes, van holle stengels en gaatjes in dood hout tot zelfs 
slakkenhuisjes of rietsigaargallen, of zelf gefabriceerd van specie of hars. Een belangrijk aandeel van de 
bijensoorten zijn overigens, vaak zeer specifieke, broedparasieten van andere bijen. Deze worden koekoeksbijen 
genoemd. Veel koekoeksbijen zijn een stuk zeldzamer dan hun gastheer, denkelijk grotendeels omdat de 
gastheer een minimale populatiegrootte moet hebben vooraleer de koekoeksbij zich kan handhaven. 
Nestgelegenheid en voedselvoorziening dienen dicht genoeg bij elkaar te liggen. De maximale actieradius van de 
meeste wilde bijen ligt doorgaans in de grootteorde van 100 m tot meer dan een kilometer, soms zelfs meer 
(Zurbuchen & Müller 2012). Een grotere afstand tussen nestplaats en foerageergebied heeft echter sterk 
negatieve gevolgen voor het aantal geproduceerde nakomelingen. 

De grootste diversiteit aan wilde bijen wordt aangetroffen in warmere en drogere halfnatuurlijke habitats, en 
veel soorten hebben een specifiek warm microklimaat nodig voor hun voorkomen. Ook andere biotopen 
herbergen echter specifieke soorten, evenals weinig veeleisende bijen. Natuurgebieden, maar ook structuurrijke 
tuinen, kleinschalige landbouwlandschappen en zelfs stedelijke omgevingen kunnen veel wilde bijen herbergen. 
Structuurrijke natuurgebieden in het Haspengouwse waar wordt gewerkt aan het herstel van bloemrijke 
halfnatuurlijke habitats zijn erg rijk aan wilde bijen. In goed onderzochte gebieden in deze regio zoals Rosdel 
(Hoegaarden) of de Snoekengracht (Boutersem) werden reeds meer dan 100 soorten wilde bijen aangetroffen 
(bron waarnemingen.be). Natuurbeheer specifiek voor wilde bijen wordt nog weinig toegepast, maar dient 
aandacht te hebben voor zowel nestgelegenheid, nabije foerageermogelijkheden (geschikte bloemen doorheen 
de hele vliegtijd), als het microklimaat. 

Uit recente studies uit de ons omringende landen blijkt dat wilde bijen drastisch achteruit zijn gegaan, zowel in 
soortendiversiteit als in aantallen. Uit een Brits-Nederlandse studie kwam o.a. naar voor dat in 52 tot 67% van 
de Britse en Nederlandse 10x10 km-hokken de soortenrijkdom gedaald is met ongeveer 30% (Biesmeyer et al., 
2006). Uit de Rode lijst van de Nederlandse bijen blijkt dat meer dan de helft van de soorten bedreigd of 
verdwenen is. Sinds 1970 zijn al 35 soorten niet meer gevonden (Peeters et al., 2000). Er is in Nederland geen 
diergroep aan te wijzen waarvan zoveel soorten verdwenen zijn als van de wilde bijen en waarvan het aantal 
soorten een dergelijk dramatisch verloop kennen (Calle et al., 2008). Er zijn geen redenen om aan te nemen dat 
de toestand in België of Vlaanderen beter zou zijn. Als voornaamste oorzaken voor de achteruitgang van wilde 
bijen worden genoemd de verarming van de flora, afname van kleine landschapselementen, vermesting van de 
bodem waardoor deze niet meer geschikt is voor grondnestelende bijen en versnippering. 

Naast hun algemene bijdrage aan de biodiversiteit en de bestuiving van wilde planten zijn wilde bijen (inclusief 
hommels) ook zeer belangrijk voor de bestuiving van veel landbouwgewassen, waaronder kleinfruit en 
fruitbomen. Samen met (zweef)vliegen en honingbijen behoren ze wereldwijd tot de belangrijkste bestuivers van 
landbouwgewassen (Rader et al. 2016). In onze streken is bestuiving vooral belangrijk voor koolzaad en in de 
groenten- en fruitteelt. Onderzoek door onder meer de universiteit van Mons en van Gembloux wees uit dat de 
toegevoegde waarde van bestuivers in ons land jaarlijks 251,6 miljoen euro bedraagt. Dit komt neer op 11.1% 
van de totale Belgische landbouwproductie. Voor de fruitteelt is Haspengouw veruit de belangrijkste regio in 
Vlaanderen, wat het belang van het behouden van de ecosysteemdienst bestuiving in deze regio onderstreept. 
De economische waarde van bestuiving in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg behoren dan ook tot de 
hoogste in Vlaanderen, met respectievelijk 46,84 miljoen € en 108,86 miljoen € (Jacquemin et al., 2017). Wat 
wilde bijen betreft worden op kleinfruit en fruitbomen vooral hommels, metselbijen, zandbijen en groefbijen 
gezien met een weinig uitgesproken voorkeur voor bepaalde bloemensoorten (ze zijn zogenaamd polylectisch), 
in veel gevallen met een zekere voorkeur voor bloeiende struiken en bomen. 
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1.2 Doelstellingen en methodiek 

Op de Katteberg (Bilzen)  worden sinds kort verschillende halfnatuurlijke habitats hersteld vanuit een toestand 
van langdurige verwaarlozing. Op 19 december 2017 werd een terreinbezoek gebracht samen met Ward 
Andriessen van Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren, met als doelstelling het beheer te evalueren en te 
optimaliseren in functie van wilde bijen. 

Hieronder wordt op basis van dat bezoek de huidige toestand van de verschillende aanwezige habitats en hun 
belang voor wilde bijen besproken, waarna specifieke doelstellingen voor wilde bijen worden afgebakend. 
Daarna worden gerichte beheeradviezen gegeven gericht op wilde bijen (zonder daarom andere organismen uit 
het oog te verliezen), die moeten zorgen voor  

(1) een zo groot en divers mogelijk aanbod aan nestgelegenheid,  

(2) een zo groot en divers mogelijk bloemenaanbod,  

(3) voldoende spreiding van de bloei.  

Dit laatste is erg belangrijk voor doorgaans polylectische solitaire bijen met een lange vliegtijd of twee generaties 
en voor (semi)sociale bijen als hommels, sommige groefbijen en de Honingbij. In het beheeradvies valt doorgaans 
een onderscheid te maken tussen een noodzakelijk tijdelijk omvormingsbeheer om het habitat terug in optimale 
conditie te brengen, waarna in veel gevallen het beheer wat kan geëxtensiveerd worden naar een 
instandhoudingsbeheer. Het beheeradvies is deels gebaseerd op eigen beheerervaring met de besproken 
habitats, deels op de uitgebreide en sterk aangeraden toolboxen voor wilde bijen van Jacobs & Raemakers 
(2016). Ook op www.ecopedia.be kan heel wat algemene beheerinformatie van de hieronder besproken habitats 
gevonden worden. 

  

http://www.ecopedia.be/
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2 Beheeradvies 

 
Figuur 1. Overzichtskaartje van de besproken te ontwikkelen bijenhabitats op de Katteberg (Bilzen). 

2.1 Spoortalud 

 
Figuur 2. Zuidwestgerichte talud van vroegere spoorweg, Katteberg Bilzen, 19 dec 2017. Door de kalkrijke bodem, helling en 
oriëntatie kan deze uitgroeien tot nestplaats voor 10-en soorten wilde bijen, mits de vegetatie voldoende open wordt door een 
volgehouden verschralend maaibeheer. Het bloemrijk glanshaverhooiland dat hierdoor ontstaat is overigens één van de meest 

waadevolle biotopen voor vaak habitatspecifieke wilde bijen. 
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Figuur 3. Wilde marjolein tussen de openvallende grasvegetatie op de talud van de oude spoordijk, Katteberg Bilzen, 19 dec 

2017. 

Beschrijving: 

Het open grazige deel van de oude spoortalud is zuidwestgericht, en kent sinds kort twee verschralende 
maaibeurten per jaar (mond. med. Ward Andriessen). Er lijken gezien de expositie en de massale opkomst van 
de kalkminnende Wilde marjolein zeer goede potenties op de steile helling te zijn voor  

(1) nestelende wilde bijen,  

(2) de ontwikkeling van kalkrijk glanshaverhooiland.  

Indien in goede toestand vormt een dergelijk grasland één van de beste habitats voor wilde bijen met bloemen 
als Wilde marjolein, Rode ogentroost, Kattendoorn, Beemdkroon, Wondklaver, Rapunzelklokje, havikskruiden, 
Borstelkrans, Knoopkruid, Wilde peen, Gewone rolklaver, Aardaker,... naast andere typische planten als Geel 
walstro, Gewone agrimonie en Goudhaver. De hoofdbloei van een droog glanshavergrasland ligt typisch in de 
zomer (juni-augustus). Het is voor wilde bijen essentieel dat het grasland in die periode volop kan bloeien, zodat 
vliegtijd van de bijen en bloeitijdstip van de planten synchroon verlopen. Dit zorgt bovendien ook voor voldoende 
zaadzetting van de planten. Belangrijk voor de nestelende voorjaarsbijen is dat de vegetatie kortgemaaid de 
winter ingaat zodat er voldoende open bodem beschikbaar is in het vroege voorjaar. Dit bevordert bovendien de 
kieming en uitgroei van de bloeiende planten. Dergelijke graslanden behoren indien goed ontwikkeld tot het 
Europees habitattype 6510, en hebben naast wilde bijen ook een bijzonder belang op botanisch gebied, voor 
graslandpaddestoelen en voor andere ongewervelden (bvb. dagvlinders). Naarmate de vegetatie langer kan 
ontwikkelen, worden deze graslanden biodiverser (Figuur 4); een langdurig volgehouden maaibeheer met 
afvoeren is hierdoor wenselijk. 

De recente sterke uitbreiding van Wilde marjolein en de plekken open grond tussen de grasmat op de helling, 
wijst erop dat de vegetatie snel de goede richting uitgaat. Ook Rapunzelklokje was reeds aanwezig, evenals 
Duizendblad en Boerenwormkruid. De verwachting is dat de komende jaren bij volgehouden beheer een verdere 
snelle evolutie zal plaatsvinden naar een meer open schrale vegetatie met vestiging en uitbreiding van 
bovengenoemde bloemplanten. 

Onderaan de helling  is het vochtiger en voedselrijker. Hier kan een vochtig glanshaverhooiland ontwikkelen met 
typische soorten als Groot streepzaad, Veldlathyrus, Gewone ereprijs en Rode klaver. Dit zijn eveneens goede 
bloemplanten voor wilde bijen, waaronder gespecialiseerde soorten. De bloeipiek ligt hier wat vroeger, in mei 
tot en met de eerste helft van juni. Momenteel is de helling en zeker de onderste vlakke zone wel nog steeds 
(erg) voedselrijk, met zelfs nog heel wat Grote brandnetel onderaan.  

Doelstellingen voor wilde bijen: 

- Nestplaats voor grote aantallen zandbijen, groefbijen en bijbehorende koekoeksbijen. 
- Foerageergebied voor typische en vaak zeldzame bijen van kalkrijk (droog en/of vochtiger) 

glanshaverhooiland (Figuur 4), waaronder Texelse zandbij (Andrena fulvago), Ereprijszandbij (A. 
labiata), Donkere klaverzandbij (A. labialis), Donkere klokjeszandbij (A. pandellei), Knautiabij (A. 
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hattorfiana), Wikkebij (A. lathyri), Weidebij (A. gravida), Schermbloemzandbij (A. nitidiuscula), 
Gehoornde maskerbij (Hylaeus cornutus), Breedbandgroefbij (Halictus scabiosae), Ogentroostdikpoot 
(Melitta tricincta), Gewone langhoornbij (Eucera longicornis), Roodbruine groefbij (Lasioglossum 
xanthopus), etc. De kwaliteit van het grasland kan beoordeeld worden als goed indien meer dan 30 
soorten wilde bijen, waaronder 2 specialisten, ofwel minstens 5 specialisten aanwezig zijn (cfr. Toolbox 
2, Jacobs & Raemakers 2016). 

Beheeradvies voor wilde bijen: 

- Verder ontwikkelen van de vegetatie door een volgehouden maaibeheer, zodat er een toename komt 
in soortenrijkdom en bedekking van goede bijenplanten. Voorlopig is dit nog een omvormingsbeheer 
met tweemaal jaarlijks maaien ter verschraling.  

- Op de spoortalud zelf, met als streefbeeld een droog kalkrijk glanshaverhooiland (Figuur 4), kan een 
eerste maal gemaaid worden in de eerste helft van mei (zeker niet later) en de tweede maal in het 
najaar (vanaf eind september). De eerste maaibeurt zo vroeg leggen werkt sterk verschralend, 
aangezien het gras gemaaid wordt op het moment dat het aan het bloeien gaat, en bovendien kunnen 
zomerbloeiende planten als Wilde marjolein dan nog altijd op het goede moment in de zomer terug tot 
bloei komen. De maaibeurt in mei zou best wegvallen zodra de vegetatie erg schraal geworden is. 

- Het vlakke voedselrijkere en vochtiger deel onderaan de talud, met als streefbeeld een vochtig 
glanshaverhooiland, kan best gemaaid worden vanaf 15 juni en dan nog eens in het najaar. De tweede 
maaibeurt kan samenvallen met die van de talud zelf. Dit maairegime kan altijd behouden blijven. 

- Indien op termijn (na het voltooien van het omvormingsbeheer) blijkt dat de vegetatie eerder 
soortenarm blijft doordat goede bijenplanten als Knoopkruid, Kattendoorn of Beemdkroon er door hun 
zware zaden niet geraken, kan er gedacht worden aan het opbrengen van maaisel of zelfs inwrijven van 
zaad in molshopen uit een nabijgelegen berm of talud die deze soorten bevat. Het gebruik van zo dicht 
mogelijk gelegen bronpopulaties verzekert dat het streekeigen genetisch materiaal betreft van deze 
vaak zelf ook bedreigde plantensoorten, en ook dat het bloeitijdstip samenvalt met de vliegtijd van de 
aanwezige wilde bijen. 

- Zo zonnig mogelijk houden van de spoortalud. Hiervoor zouden volgende (in de toekomst) schaduw 
gevende bomen best verwijderd worden: (1) de aanplant van jonge bomen bovenaan de talud en (2) de 
solitaire acacia’s aan de zuidkant van de talud. Voor die laatste zou de stammen op hoogte afzagen (bvb. 
4-5 m) en de dode stammen laten staan de beste optie zijn gezien het belang van dode staande 
stammen als nestgelegenheid voor wilde bijen (zie onder). 

 
Figuur 4. Voorbeeld van een droog kalkrijk glanshaverhooiland (Goudberg, Hoegaarden), een erg waardevol bijenhabitat en 

streefbeeld voor het droge bovenste deel van de spoortalud. Op de foto staat één van de langdurig bewaard gebleven snippers 
van dit vegetatietype in het Haspengouwse met uitbundige julibloei van Geel walstro, Gewone agrimonie, Beemdkroon, 

Rapunzelklokje, Kattendoorn, Wilde marjolein en Gewone rolklaver. Rechts zien we twee typische bijensoorten voor 
glanshaverhooilanden, met name Breedbandgroefbij (Halictus scabiosae, rechtsboven, op Beemdkroon en composieten als 

streepzaden, knoopkruid en havikskruiden) en Gewone langhoornbij (Eucera longicornis, rechtsonder, op Veldlathyrus en Rode 
klaver). 
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2.2 Natte hooilanden en ruigtes 

 
Figuur 5. Pas hersteld nat hooiland met kalkrijke kwel, Katteberg Bilzen, 19 dec 2017. 

Beschrijving: 

Natte hooilanden en ruigtes zijn weliswaar niet de meest soortenrijke habitats voor wilde bijen, door het koeler 
microklimaat en de natte bodem die ongeschikt is als nestplaats, maar ze herbergen wel een aantal typische 
bijen, evenals een aantal soorten typisch van bloemrijke graslanden. Indien goed ontwikkeld trekken ze 
bovendien door hun uitbundige bloei in voorjaar (hooiland) en zomer (hooiland en ruigte) zeer grote aantallen 
minder specifieke bijen aan, evenals vele andere bestuivers. Deze nestelen in de (directe) omgeving. Belangrijke 
bloeiende kruiden in deze context zijn Kale jonker, Moesdistel, Grote kattenstaart, Grote wederik, Gele lis, 
Moerasrolklaver, Harig wilgenroosje, Geoord helmkruid, Wolfspoot, Rode klaver, Koninginnenkruid, Gewone 
engelwortel, Scherpe boterbloem, Moeraskartelblad,  Gewone hoornbloem, Veldlathyrus, Gewone smeerwortel, 
Kruipend zenegroen, Moerasandoorn, etc.  

Twee stukken historische natte en kwelgevoede hooilanden in de beginfase van herstel na decennialange 
verwaarlozing zijn aanwezig op de Katteberg. Zo is er nog steeds de dominantie van grote zegges op de delen 
met veel kwel en veel Grote brandnetel op de iets minder natte stukken. Met een volgehouden maaibeheer met 
afvoeren van het maaisel zullen deze snel terug bloemrijker worden. Nog steeds aanwezige goede bijenplanten 
zijn onder andere Gewone engelwortel, Grote kattenstaart, Watermunt, Moesdistel en Geoord helmkruid. De 
delen onder sterke kwelinvloed hebben overigens ook zeer hoge botanische potenties, met mogelijkheid tot 
ontwikkeling van kalkmoeras. Enkele over deze delen verspreide wilgen met korte katjes bieden een grote 
meerwaarde door hun enorme belang voor wilde bijen. 

Langs de beek is een strook nitrofiele brandnetelruigte aanwezig die momenteel een beperkt belang heeft voor 
wilde bijen door de dominantie van Grote brandnetel, met slechts hier en daar Gewone smeerwortel en Gewone 
berenklauw. Hier is echter wel Groot warkruid aanwezig. 

Een speciale vermelding dient hier gegeven voor rietruigte. Er is momenteel een deel verruigd rietland aanwezig 
in de oostrand van het zuidelijk hooilandperceel. Overjarig riet met sigaargallen vormt de nestplaats voor 
Rietmaskerbij (Hylaeus pectoralis) en Moerasmaskerbij (H. pfankuchi). Momenteel lijkt het aanwezige riet te 
verruigd om deze soorten aan te trekken. 

Doelstellingen voor wilde bijen: 

- Foerageergebied in voorjaar en zomer voor grote aantallen in de buurt nestelende wilde bijen, 
waaronder habitatspecifieke bijen Roodrandzandbij (Andrena rosae), Andoornbij (Anthophora furcata), 
Gewone en Bruine slobkousbij (Macropis labiata en M. fulvipes), Rietmaskerbij, Kattenstaartdikpoot 
(Melitta nigricans), Distelbehangersbij (Megachile ligniseca), Zwartbronzen houtmetselbij (Osmia 
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niveata) en Bonte viltbij (Epeoloides coecutiens), samen met een aantal soorten van bloemrijke 
graslanden als Kleine harsbij (Anthidiellum strigatum), Ranonkelbij (Chelostoma florisomne), 
Tuinhommel (Bombus hortorum) of Gewone langhoornbij (Eucera longicornis), en weinig 
habitatspecifieke bijen als Grote bladsnijder (Megachile wilughbiella), Gewone sachembij (Anthophora 
plumipes), Rosse metselbij (Osmia bicornis) en Gewone maskerbij (Hylaeus communis). Een deel van de 
bovengenoemde bijen kan bovengronds nestelen in de hieronder besproken bosranden en houtige 
elementen (behangersbijen, metselbijen, maskerbijen, Andoornbij, Kleine harsbij, hommels), een ander 
deel in de hierboven besproken oude spoortalud (zandbijen, groefbijen, hommels). Wat betreft de 
ruigtestroken kan voor een goede kwaliteit van de bijenfauna > 20 soorten waarbij minstens 2 
specialisten, ofwel meer dan 3 specialisten vooropgesteld worden (cfr. Toolbox 11, Jacobs & Raemakers 
2016). Voor natte bloemrijke hooilanden werden door Jacobs & Raemakers (2016) geen specifieke 
aantallen soorten vooropgesteld. 

- Een groot nectaraanbod in de zomer creëren voor zeer grote aantallen hommels (inclusief mannetjes 
en koekoekshommels) en andere nectar-afhankelijke insecten, waaronder vele bestuivers 
(zweefvliegen, graafwespen, dagvlinders, boktorren …). Belangrijk hier is een rijkelijke zomerbloei.  

Beheeradvies voor wilde bijen: 

- Verder ontwikkelen van de vegetatie van de twee percelen historisch hooiland door een volgehouden 
maaibeheer, zodat er een toename komt in soortenrijkdom en bedekking van goede bijenplanten. 
Alleszins is dit nog minstens enkele jaren over de volledige oppervlakte een omvormingsbeheer met 
tweemaal jaarlijks maaien ter verschraling, eenmaal in de loop van de zomer, eenmaal in het najaar.  

- Belangrijk om te zorgen dat grote zegges niet domineren is ook zorgen dat het kwelwater goed kan 
doordringen in de wortelmat door behoud (en indien nodig onderhoud) van de historische zeer ondiepe 
begreppeling die voorkomt dat regenwaterlenzen blijven staan. 

- In de centrale zones met de meeste potentie voor ontwikkeling van botanisch waardevol kalkmoeras 
(kwel) kan dit maairegime aangehouden worden. Indien vrij vroeg in de zomer gemaaid wordt (juli), 
wordt bij de eerste maaibeurt best 15-20% uitgespaard om de bloei van soorten als Moerasrolklaver of 
Kale jonker niet te onderbreken. In het najaar kan dan alles gemaaid worden. 

- In de randen kunnen een paar stroken aangeduid worden die eenmaal per 2-3 jaar gemaaid worden 
met afvoer van het maaisel vanaf september. Dit zorgt voor een rijke zomerbloei van ruigtekruiden 
(Figuur 6), een gedekte tafel voor zeer grote aantallen bestuivers en andere insecten.  

- Rietland wordt best zonnig gehouden en eens om de 3-5 jaar in de winter gemaaid en afgevoerd, maar 
altijd gefaseerd dat de gallen met maskerbij larven niet allemaal worden afgevoerd. Eventueel kan het 
de eerste paar jaar in omvorming genomen worden door het jaarlijks in de winter te maaien. Indien het 
riet vervolgens vitaler en dus sterker wordt kan er vervolgens een gefaseerd maaibeheer in acht 
genomen worden zodat overstaande stengels beschikbaar komen. 

 

 
Figuur 6. Moerasspirearuigte met aspectbepalend bloeiende Moesdistel en Gewone engelwortel in augustus, de Snoekengracht 

(Vertrijk, Boutersem) (links), en een typische wilde bij voor dergelijk habitat, de Roodrandzandbij (Andrena rosae). Moesdistel 
bvb. trekt in de zomer door haar rijke nectaraanbod grote aantallen hommels aan, waaronder veel mannetjes, 

koekoekshommels en nieuwe koninginnen. De Roodrandzandbij nestelt in dijken en taluds, en vliegt in twee generaties 
waarvan de eerste foerageert op wilgen met korte katjes, en de tweede op Gewone engelwortel en Berenklauw in 

zomerbloeiende natte ruigtes en graslanden. Als dusdanig heeft deze bij een gevarieerd valleilandschap nodig. 
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2.3 Bosranden, mantels en zomen en verspreide houtige elementen 

 
Figuur 7. Westgerichte bosrand langs het zuidelijke hooiland op de Katteberg (Bilzen) met Vlier en een wilg spec. met korte 

katjes, waardevolle struiken voor wilde bijen die behouden moeten blijven. De kruidige vegetatie op de voorgrond is nog maar 
net in omvorming en daardoor nog gedomineerd door Grote brandnetel. 

Beschrijving: 

Een groot deel van de Katteberg bestaat uit een structuurrijk oud hellingbos op zwaardere (leem)grond, met heel 
wat oude bomen. Daarnaast is er een klein, en waarschijnlijk jong, valleibos met oude populierenaanplant tussen 
beide hooilandpercelen in. In en rond de hooilandpercelen staan verschillende vlier- en wilgenstruiken en een rij 
knotwilgen boort de beek af. Dit zijn (vrij) waardevolle bloeiende struiken/bomen voor wilde bijen. Rond het 
wandelpad tussen beide hooilandpercelen is er een halfopen bosgang met struikopslag, en staat er onder andere 
Fluitenkruid. Langs de randen van het bos zijn potenties voor ontwikkeling van geleidelijk opgaande bosranden, 
een belangrijk foerageer- en nesthabitat voor wilde bijen, indien voldoende zonbeschenen en bloemrijk. 
Momenteel zijn deze bosranden en bosgang nog vrij ruig met veel Grote brandnetel. 

Binnenin beschaduwde dichte bossen zijn weinig bijen te vinden. Het belang van bossen ligt vooral in (deeltijds) 
zonbeschenen bloeiende struiken en kruiden, waaronder rijkelijk bloeiende voorjaarsflora, in open plekken, langs 
bospaden, bosranden (mantels en zomen) en in open bosgangen. Deze kunnen indien zonnig en niet teveel 
verruigd heel wat wilde bijen aantrekken. Een lijst met bloeiende struiken wordt hieronder gegeven bij het 
beheeradvies. Wilgen verdienen hier een speciale vermelding, en dan met name deze met korte katjes. Deze 
vormen vroeg in het voorjaar wanneer er nog weinig andere bijenplanten bloeien een rijkelijke nectar- en 
stuifmeelbron, o.a. voor hommelkoninginnen en metselbijen. Bovendien vliegt een hele reeks wilde bijen, vooral 
zandbijen, enkel op wilgen, en dan met name deze met korte katjes. In valleigebieden dienen dan ook steeds 
voldoende wilgen aanwezig te zijn. Voor bijen belangrijke bloeiende bos(rand)kruiden zijn op rijkere bodem 
onder andere Fluitenkruid, Heggenrank, Ruig klokje, Gewone ereprijs, Aalbes, Knopig helmkruid, Hondsdraf, 
Bosandoorn, Daslook, Wilde hyacinth, etc. Ondergrondse nestplaatsen zijn er doorgaans beperkt tot steilkanten 
en wortelkluiten van omgevallen bomen vroeg in het voorjaar als de zon er nog aankan vooraleer de kroonlaag 
zich sluit. Min of meer zuidgerichte bosranden met een goed ontwikkelde mantel-zoom kunnen ook erg 
belangrijk zijn als bovengrondse nestgelegenheid in de vorm van vraatgangen in dood hout en met merg gevulde 
stengels (Braam, Vlier, Bijvoet, …) voor verschillende soorten bladsnijders, metselbijen, maskerbijen en 
Tronkenbij, en als nestplaats voor hommels in oude muizennesten en pakketten oud mos of overjaarse 
graspollen. 

Oude structuurrijke loofbossen op leem, en dan zeker indien ze vochtig zijn en er kwel aanwezig is zoals hier, 
vormen bovendien het soortenrijkste habitat voor zweefvliegen, eveneens belangrijke bestuivers. Zo vliegen er 
in Nederland meer dan 150 soorten in dergelijke weelderige loofbossen. Belangrijk is dat het bos groot genoeg 
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is om een koel en vochtig microklimaat te hebben (zweefvliegen zijn erg gevoelig aan uitdroging) en een grote 
structuurvariatie kent, inclusief grote oude bomen met rotholtes en in verschillende fasen van aftakeling, veel 
dood hout, een gevarieerde struik- en kroonlaag, bronnen en stroompjes met takhout en kwelmodder, kleine 
open plekken en bosgangen en een gevarieerde kruidlaag, inclusief typische voorjaarsflora. Dit biedt een brede 
waaier aan larvale habitats. Naarmate de bomen ouder en dikker worden, en er meer dood hout in het bos komt, 
zal het belang voor zweefvliegen (en andere insecten) van de boskern onder nulbeheer nog verder toenemen. 
Daarnaast hebben de volwassen zweefvliegen ook behoefte aan nectar en zonbeschenen beschutte plekjes, die 
ze kunnen vinden in de open plekken en bosranden en de errond gelegen herstelde bloemrijke habitats. 

 
Figuur 8. Structuurrijk oud loofbos op rijkere bodem, voor wilde bijen minder interessant maar een tophabitat voor vele andere 

insecten zoals zweefvliegen. Met het ouder worden van het bos neemt de waarde ervan stelselmatig toe. 

Doelstellingen voor wilde bijen: 

- Foerageergebied voor typische soorten als Zesvlekkige groefbij (Lasioglossum sexnotatum), Klimopbij 
(Colletes hederae), Andoornbij (Anthophora furcata), Valse rozenzandbij (Andrena helvola), 
Breedrandzandbij (A. synadelpha), Vosje (A. fulva), Fluitenkruidbij (A. proxima), Roodgatje (A. 
haemorrhoa), Halfgladde dwergzandbij (A. semilaevis), Goudpootzandbij (A. chrysosceles), Zwartrosse 
zandbij (A. clarkella), Tweekleurige zandbij (A. bicolor), Boomhommel (Bombus hypnorum) etc. Bij een 
goede kwaliteit van de bijenfauna zijn meer dan 25 soorten te verwachten waarvan minstens 2 
specialisten, ofwel meer dan > 4 specialisten (cfr Toolbox 7, Jacobs & Raemakers 2016). 

- Een groot aanbod aan bovengrondse nestgelegenheid in solitaire struiken (vlier) en in de zuidgerichte 
bosranden in de vorm van braamstruweel, overstaande stengels van ruigtekruiden en zonnig dood hout. 

Beheeradvies voor wilde bijen: 

- Mantel-zoombeheer in de bosranden, met als belangrijkste de min of meer zuidgerichte. Dit houdt in 
het creëren van een geleidelijke overgang tussen bos en hooiland die ongeveer even breed is als de 
bomen hoog, dus zo’n 20-25 m, en bij voorkeur wat golvend zodat windluwe inhammen aanwezig zijn. 
Hiervoor wordt in de eerste meters van het hooiland in het najaar gefaseerd gemaaid met hier en daar 
uitsparen van een struik. Daarachter komt een strook met struweel die in hakhoutbeheer af en toe 
teruggezet worden, met hier en daar een boom. Daarachter wordt enkel af en toe een boom 
omgezaagd. Dit heeft ook voordelen voor het hooiland zelf, aangezien schaduw en bladval op het 
hooiland sterk verminderd worden. 

- Creëren van een zonnige bosgang langs het pad tussen beide hooilandpercelen door hakhoutbeheer 
van de strook langs het wandelpad. In het najaar dient ook een golvende strook (deze mag wat variëren 
van jaar tot jaar) van enkele meters langs het wandelpad gemaaid en afgevoerd worden om de 
bloemenrijkdom van de aanwezige halfschaduwplanten te bevorderen. Momenteel is deze bosgang vrij 
verruigd. 
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- Specifiek bevorderen van de bloeiende struiken in de bosranden en –gang (zie onder voor een lijst van 
soorten). Dit kan door deze die reeds aanwezig zijn in de bosranden en bosgang en verspreid in de 
hooilanden en ruigtes specifiek uit te sparen zodat deze vrijgezet worden (bvb. reeds aanwezige 
braambollen, wilgen en meidoorns of met oude Klimop begroeide bomen). Hierdoor worden ze 
bevoordeeld maar ook meer zonbeschenen, wat hun nut voor bijen ten goede komt.  

- Daarnaast kan gedacht worden aan aanplant van een aantal struiken – individueel of in kleine groepjes, 
zowel in de bosranden als in de randen van de hooilanden. Langs de beek zouden enkele jonge 
knotwilgen vervangen kunnen worden door bloeiende wilgen met korte katjes (Grauwe, Geoorde en/of 
Boswilg). Hier kunnen eventueel ook een paar andere soorten bloeiende struiken geplant worden. 
Indien wilgenbollen uiteenvallen en te breed uitgroeien, kunnen ze verjongd worden door ze in de 
winterperiode terug te zetten (maar nooit allemaal in één keer). Goede struiken of kleine bomen voor 
wilde bijen en hommels zijn onder andere Sporkehout, Meidoorn soorten, Sleedoorn, Bos-, Geoorde en 
Grauwe wilg, Zoete kers, Gele en Rode kornoelje, Braam soorten, Gewone brem, Gaspeldoorn, Wilde 
liguster, Gewone vogelkers, Hondsroos, Klimop, Wilde appel, Aalbes of Wilde lijsterbes. 

- Zonbeschenen dood hout kan gecreëerd worden door af en toe een grotere zonbeschenen boom te 
ringen, in dit geval in het verleden aangeplante populieren. Dit kan gedaan worden in de bosrand, maar 
ook bomen die nog wegmoeten in het hooiland kunnen zo behandeld worden (Figuur 10). Indien ze ook 
getopt worden, m.a.w. de stam op een hoogte van 4-5 m of liever nog hoger afgezaagd, blijven ze langer 
rechtop staan en vormen een minder groot veiligheidsprobleem. Ook een grote hoop met groter dood 
hout kan nestgelegenheid bieden, indien deze zodanig aangelegd wordt dat de grote stukken dood hout 
boven de vegetatie errond uitsteken, zodat ze droog en zonbeschenen zijn. 

 
Figuur 9. Bosgang langs het wandelpad tussen de beide hooilandpercelen met struikopslag en vrij ruige vegetatie met 

Fluitenkruid. Indien voldoende zonbeschenen en niet teveel verruigd een waardevol habitat voor wilde bijen. Ook zweefvliegen 
uit het bos zelf komen er zonnen en nectar snoepen. Rechts twee typische bewoners van dergelijk habitat, met name de 

Andoornbij (boven) op Bosandoorn en de Fluitenkruidbij (onder) op Fluitenkruid. Foto’s rechts © Kurt Geeraerts. 
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Figuur 10. Solitaire wilgen- en vlierstruiken en twee populieren in het noordelijke hooiland. De wilgen en vlier zouden best 
blijven staan. Indien geopteerd wordt om de populieren weg te halen gezien de negatieve effecten van beschaduwing en 

bladval op het hooiland kunnen deze best op hoogte afgezaagd worden (minstens 4-5 m hoog maar bij voorkeur nog eens stuk 
hoger). Na een paar jaar zitten de staande dode stammen vol kevervraatgangen waarin heel wat wilde bijen komen nestelen. 
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