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Samenvatting
Tijdens een tweejarig project werd in Beersel de basis gelegd voor een werking rond bijen op lange termijn.
Vernieuwend daarbij waren de gerichte inventarisaties die werden uitgevoerd om de populaties van wilde bijen
in kaart te brengen. Daarbij werd de gemeente zo goed mogelijk uitgekamd, met bijzondere aandacht voor
openbaar groen. In totaal werden tijdens dit project 130 soorten bijen waargenomen, en werden eveneens 20
soorten goud‐, graaf‐, knots‐ en plooivleugelwespen geïdentificeerd. De meest bijzondere bijensoorten zijn de
Groene en Texelse zandbij, waarvan populaties in Dworp ontdekt werden. Van de eerstgenoemde soort zijn dit
momenteel de enige gekende populaties in België. Van de zeldzame Texelse zandbij lijkt het zwaartepunt van de
Vlaamse verspreiding in Vlaams‐Brabant te liggen. Daarnaast werden nog 11 andere bijensoorten als ‘typisch
Beerselse soorten’ aangeduid. Het gaat om –op Vlaams niveau‐ als zeldzaam of bedreigd beschouwde soorten,
waarvan enkele in de gemeente beter dan elders vertegenwoordigd blijken te zijn.
Het project liet toe bijzondere en waardevolle gebieden en percelen voor bijen te identificeren. Waardevolle
hotspots blijken zowel natuurgebieden (Rilroheide), openbaar domein (kerk Alsemberg), wegbermen
(Dikkemeerweg) als private tuinen te zijn. Deze locaties worden alle in dit rapport besproken. Waar mogelijk en
relevant wordt concreet beheeradvies gegeven. Ook worden in dit rapport een aantal (wilde) plantensoorten
besproken die van bijzondere waarde zijn voor bijen en hommels. Vervolgens komen een aantal algemene
beschouwingen in verband met bijenhotels, bloemenmengsels en andere beheermaatregelen aan bod. Ten
slotte worden in dit rapport ook kapstokken aangereikt voor een verdere werking rond bijen.
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1 Inleiding
1.1 Achtergrond bij het project ‘BIJvriendelijk Beersel – fase 1’
Dit project kwam tot stand vanuit de gemeente Beersel. Al vanaf 2013 veranderde er veel op vlak van
groenbeheer in de gemeente. De gemeente trekt daarbij volop de kaart van het pesticidenvrij beheer.
Daarenboven formuleerde het gemeentebestuur in 2014 de ambitie om een meerjarig bijenplan uit te werken,
met acties op korte en lange termijn. Dit tweejarig project vormt daarin de eerste fase. Voor dit project werd
een subsidiedossier ingediend bij de provincie Vlaams‐Brabant. Bovendien werd voor dit project een
samenwerkingsverband tussen verschillende actoren opgezet: Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
vzw (die een coördinerende functie opnam), Natuurpunt afdeling Beersel, Natuurpunt Studie vzw en de Vlaamse
Imkersbond Brussel en Omstreken.
De gemeente wilde daarbij werken aan een project dat breed gedragen is en waarbij diverse partijen betrokken
waren. Vanuit die optiek werd een gemeentelijke bijenwerkgroep opgericht waarin de volgende actoren
zetelden: Provincie Vlaams‐Brabant (Dirk Buysse), Regionaal Landschap (Koen De Rijck), de lokale
Natuurpuntafdeling (Piet Onnockx & David De Grave), Natuurpunt Studie (Jens D’Haeseleer, die in 2015
vervangen werd door Wim Veraghtert), Vlaamse Imkersbond Brussel en Omstreken (Yves Mostien) en Pro Natura
vzw (Nathalie Saelens). Vanuit de gemeente zetelden de schepen voor leefmilieu (Veerle Leroy), de
milieuambtenaar (Katleen Claeys) en de groenambtenaar (Geert Van Parys) in de bijenwerkgroep. De
bijenwerkgroep kwam, na goedkeuring van het project door de provincie, voor het eerst samen op 19 juni 2014.

1.2 Achtergrondinformatie over wilde bijen
Bijen spelen een echte sleutelrol in de natuur. Ze zijn in grote delen van de wereld de belangrijkste bestuivers
van wilde planten, en ook van heel wat land‐ en tuinbouwgewassen. Weinig mensen zijn zich bewust van het feit
dat er naast de honingbij ook nog zo’n 375 soorten wilde bijen in België leven.
De groep van de wilde bijen bestaat uit solitaire en sociale bijen. De meeste wilde bijensoorten leven solitair,
waarbij ieder vrouwtje haar eigen nest bouwt en haar eigen broed verzorgt. Sommige bijensoorten zijn socialer
van aard en delen eenzelfde nestholte of verdelen de taken om efficiënter hun nakomelingen groot te brengen.
Hommels en honingbijen leven in een kolonie, waarbij enkel de koningin eieren legt. Een derde categorie van
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 steelt er het
verzamelde voedsel.
Wilde bijen kunnen opgedeeld worden in verschillende groepen naargelang hun voorkeur voor
nestgelegenheden en voedselbronnen en op basis van hun sociaal gedrag. Het merendeel van de soorten nestelt
in zelfgegraven nesten in de grond, terwijl ongeveer één derde gebruik maakt van bestaande holten in dode
bomen, muren of holle stengels. Ook kan een onderscheid gemaakt worden tussen soorten die gespecialiseerd
zijn in het verzamelen van stuifmeel van slechts één of enkele specifieke plantensoorten (oligolectie) en soorten
die eerder generalisten zijn en stuifmeel verzamelen van een hele reeks plantensoorten, zelfs van verschillende
plantenfamilies (polylectie) (Westrich, 1989). Eén vijfde van de Belgische bijensoorten is in bepaalde mate
gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van één bepaalde plantensoort, ‐genus, of –familie.
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 loopt 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 korte vliegperiode
in één of twee generaties en afgestemd op de bloeiperiode van de plantensoort(en) waarop ze stuifmeel
verzamelen, anderen kennen een sociale koloniestructuur en zijn van maart tot oktober aanwezig.
f
Zowel honingbijen als wilde bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit (Kuldna et al. 2009; Rasmont et al. 2005).
Deze sterke achteruitgang van bijen kan leiden tot een wereldwijde bestuivingcrisis, met zowel grote ecologische
als economische gevolgen. Zelfs bij wilde planten werden reeds aanwijzingen gevonden voor een achteruitgang
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van bestuivingsafhankelijke plantensoorten die gelijke tred houdt met de achteruitgang van de bestuivers
(Biesmeijer et al. 2006).
Intensief landgebruik, grootschaligheid en gebruik van pesticiden worden aangewezen als de belangrijkste
oorzaken van de achteruitgang van bestuivers (Kuldna et al. 2009). Verstedelijking kan ook een negatieve invloed
hebben op bijenpopulaties wanneer natuurlijke biotopen worden opgeofferd. Anderzijds zijn er indicaties dat
steden biodiverser zijn wat betreft bijen vergeleken met uitgestrekte landbouwgebieden waar groene
infrastructuur schaars is (pers. med. Pieter Van Breugel). Wellicht zijn stadstuinen, parken en andere groene
plekken belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit aan arthropoden in steden (McIntyre, 2000; Smith et
al, 2006; Mathieu et al, 2007). Enkele studies wezen intussen al uit dat tuinen de biodiversiteit promoten
(McIntyre, 2000 en referenties hierin). Bovendien biedt de stedelijke omgeving een hoge structuurdiversiteit
door de aanwezigheid van onder andere warme en beschutte tuintjes en oude muren en geplaveide voetpaden,
wat tot een hoge bijendiversiteit kan leiden (D’Haeseleer, J, 2014b).
Bijen als indicator voor effecten van ecologisch groenbeheer
Klassiek wordt de effectiviteit van ecologisch groenbeheer aan de hand van vogel‐ of plantenwaarnemingen
afgetoetst. Toch zijn heel wat ongewervelden eigenlijk beter geschikt om zowel de effectiviteit van beplantingen
als het gevoerde beheer te evalueren.
Wilde bijen hebben hoge habitatvereisten. Ze hebben nood aan geschikte nestplaatsen, specifiek nestmateriaal,
nectarplanten als voedselbron voor de adulte bijen en geschikt stuifmeel als voornaamste voedselbron voor de
larven (Westrich, 1989; Gathmann &Tscharntke, 2002). Door hun hoge eisen zijn het uitstekende bio‐indicatoren
die veranderingen in habitatkwaliteit kunnen aantonen (Steffan‐Dewenter et al., 2002; Gathmann & Tscharntke,
2002). Experimenten van Gathmann & Tscharntke (2002) toonden aan dat de maximaal overbrugbare
foerageerafstand voor de meeste solitaire bijensoorten tussen 200 en 600 meter ligt. Lokale habitatstructuur
speelt dus een belangrijke rol. Hommels zijn dan weer afhankelijk van structuren op middelgrote schaal. Zij
overbruggen gemakkelijk afstanden tot en met 1500 meter.
Soorten die het beste kunnen optreden als indicator voor het effect van ecologisch groenbeheer zijn de
oligolectische of gespecialiseerde bijensoorten, maar ook parasitaire soorten van zeldzame gastheerbijen zijn
goede indicatoren (Koster, 2000). Van de kruidachtige vegetaties die in en rondom beplantingen groeien, zijn ca.
60% van de inheemse plantensoorten van betekenis voor bijen (Koster, 2000).

1.3 Wilde bijen in Beersel
Voor de aanvang van het project was er nog maar weinig recent onderzoek gebeurd naar de soortenrijkdom van
wilde bijen in de gemeente. Er werd de voorbije jaren wel sporadisch naar wilde bijen gekeken door twee
inwoners van Beersel, namelijk Ingrid Piryns en David De Grave. Deze laatste is tevens één van de auteurs van
dit rapport. Daardoor stond de teller op vlak van diversiteit aan bijen op 1 januari 2014 op 50 soorten en van
wespen op 8 soorten (waarnemingen.be). Dat aantal kon dankzij dit project meer dan verdubbeld worden. De
inventarisatieresultaten komen uitgebreid aan bod in hoofdstuk 2; de volledige soortenlijst is terug te vinden in
Bijlage 1: Waargenomen bijen‐ en wespensoorten in de gemeente Beersel

1.4 Doelstellingen van het project
De doelstellingen van dit project waren vijfledig.
1) Het in kaart brengen van de populaties wilde bijen in de gemeente Beersel. Tijdens de duur van het
project werd getracht een zo volledig mogelijke soortenlijst voor de gemeente aan te leggen.
2) Het in kaart brengen van bijenhotspots: waardevolle plekjes of gebieden met bijzondere soorten,
kolonies of een hoge bijendiversiteit. Dit kunnen locaties zijn op openbaar domein maar ook op privé‐
domein (in dat laatste geval werd aan de eigenaar toestemming tot betreding gevraagd).
3) Het opstellen van advies omtrent bijenvriendelijk beheer in de gemeente, en in het bijzonder voor de
geïdentificeerde bijenhotspots. Daarbij was het de bedoeling concrete adviezen te geven waarmee de
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gemeente aan de slag kan. Ook voorstellen voor vervolgprojecten (maatregelen uit te voeren na afloop
van dit project) werden opgenomen.
4) Sensibilisatie en educatie. Aangezien ook tuinen bijzondere soorten en populaties kunnen herbergen,
ligt er een belangrijke taak in de voorlichting van inwoners rondom wilde bijen.
5) Het oplijsten van werkpunten die als basis konden dienen voor een toekomstige bijenwerking in de
gemeente.
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2 Onderzoek & inventarisatie
2.1 Materiaal en methodiek
Inventarisatie
De gemeente werd per fiets of wagen uitgekamd, waarbij zoveel mogelijk interessante locaties bezocht werden.
Het was de bedoeling zoveel mogelijk gebieden meer dan éénmaal te bezoeken. Door verschillende
inventarisatiemomenten konden zowel voorjaars‐ als zomersoorten opgespoord worden.
Zowel de professionele projectmedewerker als verschillende vrijwilligers verzorgden waarnemingen in het kader
van dit project. Daarbij is de inzet van David De Grave onontbeerlijk gebleken. David woont in Beersel en is actief
bij Aculea, de wilde bijen‐ en wespenwerkgroep van Natuurpunt. Hij heeft al het veldwerk in het tweede
projectjaar (2015) voor zijn rekening genomen.
Het onderzoek spitste zich toe op wilde bijen en hommels. Ook graaf‐, goud‐ en plooivleugelwespen die tijdens
de bijeninventarisatie werden aangetroffen werden in de mate van het mogelijke gedetermineerd. Gal‐, sluip‐,
blad‐, brons‐ en andere wespen vielen buiten het bestek van deze studie.

Figuur 1. Jens D’Haeseleer aan het werk op de site ‘kerk Alsemberg’ (foto: David De Grave).

Onderzoeksomstandigheden
Aangezien bijen warmteminnende insecten zijn, werd het veldwerk enkel uitgevoerd bij temperaturen boven
12°C en wanneer het droog en windstil was in de periode maart‐oktober. Van het tweede projectjaar (2015)
werden waarnemingen tot begin september meegenomen.
Onderzoeksmateriaal
Bijen werden tijdens de verschillende excursies en inventarisatiemomenten gevangen met behulp van een
vlindernet, gedetermineerd en daarna zo snel mogelijk opnieuw in vrijheid gesteld. Sommige bijen werden,
indien determinatie in het veld niet mogelijk was, verzameld en achteraf geprepareerd en gedetermineerd. Het
verzamelde materiaal wordt zorgvuldig bewaard in een collectie die bewaard/beheerd wordt door vrijwilligers
van Aculea.
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Er werd geen gebruik gemaakt van kleurvallen aangezien dit een sterk verstorend effect kan hebben op de lokale
populaties (mond. med. Maarten Jacobs) en omdat de kans op vandalisme zeer groot is in openbaar groen.
Determinatie
Alle verzamelde dieren werden zorgvuldig in insectendozen bewaard en tijdens de projectperiode op naam
gebracht. Aangezien dit vaak een specialistenwerk is, werd hierbij de kennis van de professionele medewerker
wilde bijen ingezet. In 2015 heeft David De Grave zich sterk verdiept in de determinatie van wilde bijen met
behulp van een stereomicroscoop. Daarbij werd dankbaar gebruik gemaakt van materiaal dat dankzij eerdere
provinciale bijenprojecten ter beschikking was, met name een binoculaire stereomicroscoop en een externe
lichtbron. Determinaties van moeilijke groepen of genera werden bevestigd/gecontroleerd door externe
specialisten. Voor dit project waren dat Alain Pauly (Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de
Gembloux) voor het genus Lasioglossum (groefbijen) en Kobe Janssen (Aculea) voor de genera Andrena en
Sphecodes. Gezien de focus op bijen werden de tijdens de inventarisatie waargenomen wespensoorten niet
verder gecontroleerd. Door de organisatie van gezamenlijke determinatiedagen werd deze kennis ook
overgedragen naar de vrijwillige medewerkers.
Alle gegevens werden opgenomen in de databank van www.waarnemingen.be.

2.2 Soortgerichte resultaten
2.2.1

Algemeen

In Beersel werden 130 soorten bijen aangetroffen. Aangevuld met 20 soorten wespen geeft dit een totaal van
150 soorten Dat is op zich een mooi resultaat. In gemeenten waar geen projecten doorgaan ligt het gekende
aantal soorten veel lager. Dat geldt bijvoorbeeld voor Sint‐Pieters‐Leeuw (28 soorten wilde bijen, wespen en
mieren), Ukkel (54 soorten wilde bijen, wespen en mieren) en Pepingen (37 soorten wilde bijen, wespen en
mieren). Een uitzondering is de eveneens grote gemeente Halle, waar in totaal 157 soorten bijen, wespen en
mieren op de lijst staan. Dat hoge aantal kan verklaard worden door eerdere projecten die Natuurpunt Studie
uitvoerde in deze gemeente (Hallerbos, Lembeekbos), door gemeentegrensoverschrijdend onderzoek door
David De Grave en door de inzet van een lokale Natuurpuntvrijwilliger die eveneens de wilde bijen in kaart brengt
(Kurt Geeraerts).
In Bijlage 2: kruistabel besproken locaties is een kruistabel opgenomen waarin de aanwezigheid van de soorten
per besproken locatie (zie 2.4) vermeld staat.
Voor de totale soortenlijst werd een rarefaction curve opgesteld. Dit is een statistische methodiek om het totaal
aantal te verwachten soorten te bepalen. Hiervoor wordt rekening gehouden met de zeldzaamheid van soorten
en het totaal aantal waarnemingen van elke soort. In de grafiek is op de x‐as het aantal waarnemingen te zien,
terwijl de y‐a het aantal waargenomen soorten weergeeft. Het eindpunt van de grafiek (rechtsboven) toont de
huidige situatie, met 130 soorten. Aangezien dit punt zich duidelijk in het afvlakkende gedeelte van de grafiek
bevindt is dit een teken dat het maximaal aantal te verwachten soorten ongeveer bereikt is. De statistische
analyse (S Chao) voorspelt een mogelijk totaal aantal soorten van 146, maar om dit aantal te halen zullen vele
honderden of duizenden extra waarnemingen moeten gerealiseerd worden. We kunnen dus stellen dat we met
de huidige inventarisatie‐inspanning een heel groot stuk van de diversiteit in kaart hebben gebracht.
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Figuur 2: rarefaction curve van het aantal bijensoorten in Beersel

2.2.2

Typisch Beerselse bijen & rode-lijstsoorten

Uit de lijst van 130 bijensoorten kunnen 13 typische soorten voor de gemeente worden aangeduid. Deze staan
in Tabel 1. In Vlaanderen bestaat geen Rode lijst voor wilde bijen. Daarom wordt hier verwezen naar de Rode
lijst van Nederland, waar de situatie voor veel bijensoorten vergelijkbaar is. Ook wordt aangegeven in hoeveel
gemeenten in Vlaanderen de soort reeds waargenomen werd.
Tabel 1: Dertien typisch Beerselse bijen.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke
naam

Aantal
locaties in de
gemeente

Zwartbronzen
houtmetselbij
Wikkebij
Groene zandbij
Texelse zandbij
Roodrandzandbij
Bruine slobkousbij
Bruine rouwbij
Klokjesdikpoot
Gewone
langhoornbij
Andoornbij
Zwarte tubebij
Kleine harsbij
Klimopbij

Osmia niveata

RL‐categorie Nederland

10

Aantal
gemeenten
in
Vlaanderen
21

Andrena lathyri
Andrena viridescens
Andrena fulvago
Andrena rosae
Macropis fulvipes
Melecta albifrons
Melitta haemorrhoidalis
Eucera longicornis

4
3
2
1
7
2
2
3

12
2
10
26
12
30
14
22

Momenteel niet bedreigd
Gevoelig
Bedreigd
Ernstig bedreigd
Gevoelig
Bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Bedreigd

Anthophora furcata
Stelis phaeoptera
Anthidiellum strigatum
Colletes hederae

4
2
3
14

82
10
60
87

Kwetsbaar
Bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

Bedreigd
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Een overzicht van andere bijzondere soorten die in de gemeente werden aangetroffen, maar die niet als ‘typisch
Beersels’ werden geselecteerd, is te vinden in Tabel 2.
Tabel 2: Soorten die in Beersel werden waargenomen en op de Nederlandse Rode Lijst staan. Deze soorten zijn niet
geselecteerd als typisch Beerselse soorten omdat ze bijv. maar een enkele keer zijn waargenomen en/of in andere delen van
Vlaanderen beter vertegenwoordigd zijn.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Bremzandbij
Grijze rimpelrug
Geelstaartklaverzandbij
Paardenbloembij
Breedbandgroefbij
Gehoornde metselbij
Geelgerande tubebij
Gouden kegelbij
Slanke kegelbij
Bonte wespbij
Roodharige wespbij
Smalbandwespbij
Vroege wespbij
Variabele wespbij
Zwartsprietwespbij
Zesvlekkige groefbij
Ranonkelbij

Andrena ovatula
Andrena tibialis
Andrena wilkella
Andrena humilis
Halictus scabiosae
Osmia cornuta
Stelis punctatissima
Coelioxys aurolimbata
Coelioxys elongata
Nomada bifasciata
Nomada lathburiana
Nomada goodeniana
Nomada leucophthalma
Nomada zonata
Nomada flavopicta
Lasioglossum sexnotatum
Chelostoma florisomne

Aantal vindplaatsen
in de gemeente
2
4
4
7
1
30+
2
1
1
3
7
8
6
6
1
7
6

Rode‐lijststatus
Nederland
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Gevoelig
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Ernstig bedreigd
Bedreigd
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Gevoelig
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar

In deze tabel vinden we een aantal vrij algemene soorten terug. Die werden op de Nederlandse Rode Lijst
opgenomen omdat ze duidelijk achteruitgaan. De Gehoornde metselbij doet het goed in Vlaanderen en is hier
zeer algemeen, in Nederland wordt deze soort echter enkel in een aantal verstedelijkte gebieden teruggevonden.
9 van de 17 soorten uit tabel 2 zijn overigens parasiterende soorten (nl. de wesp‐, tube‐ en kegelbijen).
2.2.2.1

Zwartbronzen houtmetselbij

De Zwartbronzen houtmetselbij (Osmia niveata) is een middelgrote metselbij (9‐10 mm). De vrouwtjes hebben
een geelbruine beharing op het borststuk, het achterlijf is slechts dun behaard met ijle haarbandjes. De
buikbeharing is roodbruin. Het kopschild (clypeus) is duidelijk boogvormig uitgerand en mondt uit in één tand in
het midden. Hierdoor zijn vrouwtjes met een sterke loep in het veld te onderscheiden van de sterk gelijkende
Kauwende metselbij (Osmia leaiana). Mannetjes hebben een sterke groenbronzen glans en zijn moeilijk te
onderscheiden van de Blauwe metselbij (Osmia caerulescens) en de Kauwende metselbij. De Zwartbronzen
houtmetselbij vliegt in de periode mei‐augustus (Peeters et al., 2012).
Ecologie
Vrouwtjes van deze soort zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van composieten en ze hebben
een sterke voorkeur voor knoopkruid en distels. In Nederland wordt ze vaak aangetroffen op Gewoon knoopkruid
(Centaurea jacea) en vederdistelsoorten als Speerdistel (Cirsium vulgare) en Akkerdistel (Cirsium arvense)
(Peeters et al., 2012). Ook in Vlaanderen wordt de soort vaak op deze plantensoorten aangetroffen. Nesten
worden in bestaande holten aangelegd, zoals in dood hout, holle stengels en gaten in muren. De tussenwanden
en de eindafsluiting worden gemaakt van fijngekauwd bladmateriaal. De soort is te vinden in bloemrijke
graslanden, langs structuurrijke, warme bosranden, in oude boomgaarden, in ruigten en in stedelijk gebied en in
tuinen. De Zwartbronzen houtmetselbij lijkt een warmteminnend karakter te hebben. Ze kent haar noordgrens
alleszins in Nederland. De Zwarte tubebij (Stelis phaeoptera) en de Geelgerande tubebij (Stelis punctulatissima)
staan bekend als broedparasiet; beide soorten komen voor in Beersel. Daarnaast worden de Gewone knotswesp
(Sapyga clavicornis) en de Bonte knotswesp (Sapyga quinquepunctata) als broedparasieten vernoemd (Peeters
et al., 2012).
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Figuur 3. Vrouwtje Zwartbronzen houtmetselbij (foto: David De Grave)

Verspreiding
De Zwartbronzen houtmetselbij komt voor in Europa, Noord‐Afrika, Zuidwest‐Azië en China. In Nederland komt
de soort verspreid voor in de zuidoostelijke helft. Er zijn slechts enkele waarnemingen uit de duinen. De soort is
zeldzaam, maar lijkt in Zuid‐ en Midden‐Limburg wat algemener (wat misschien samenhangt met het
warmteminnend karakter) (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen lijkt de soort vooral voor te komen in het (zand‐
)leemgebied, waar de hoogste dichtheden opgetekend kunnen worden. Toch is het huidige verspreidingsbeeld
sterk versnipperd. De verspreiding dient dus verder in kaart gebracht te worden (www.waarnemingen.be). De
Zwartbronzen houtmetselbij lijkt zeer sterk op de Kauwende metselbij. Van deze laatste zijn slechts vijf zekere
waarnemingen in de provincie bekend. Een heel aantal dieren werd onder de naam van de dubbelsoort
Zwartbronzen houtmetselbij/Kauwende metselbij ingevoerd. De Zwartbronzen houtmetselbij werd verspreid
over de provincie in 13 kilometerhokken vastgesteld.
De Zwartbronzen houtmetselbij in de gemeente Beersel
De Zwartbronzen houtmetselbij werd in alle deelgemeenten uitgezonderd Beersel waargenomen. In Lot betrof
het één waarneming, in de omgeving van de Artic‐site, in Huizingen in een weiland aan de Sollenberg. In de
deelgemeenten Dworp en Alsemberg betrof het steeds enkele waarnemingen, onder andere in tuinen. In de
gemeente werd de soort aangetroffen op onder meer Kale jonker (Cirsium palustre), Gewoon knoopkruid en
vooral op Speerdistel. Nestplaatsen zijn voorlopig nog niet bekend uit de gemeente.
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Figuur 4. Verspreiding van de Zwartbronzen houtmetselbij in Beersel

Bepaalde distelachtigen zijn van bijzonder groot belang voor het voortbestaan van de Zwartbronzen
houtmetselbij. Zowel Akkerdistel (Cirsium arvense), Kruldistel (Carduus crispus), Speerdistel als Kale jonker vallen
nog steeds onder de geldende wet van de distelbestrijding. Deze wetgeving staat echter onder grote druk en we
raden in het kader van dit project dan ook aan om vooral het gezonde verstand te laten gelden. Kale jonker en
Speerdistel, in de gemeente de belangrijkste waardplant voor de Zwartbronzen houtmetselbij, zijn absoluut geen
woekerende soorten en kunnen gemakkelijk ingetoomd worden indien nodig. Bovendien zijn distels ook voor
vele andere bijen zoals bv. de Distelbehangersbij (Megachile ligniseca) van belang. Solitaire planten of kleine
groepjes kunnen dus zonder veel problemen in tuinen of in weilanden blijven staan. De Zwartbronzen
houtmetselbij heeft dood hout nodig om haar nesten in te maken, maar ook het aanbieden van artificiële
nestgelegenheden (liefst met een binnendiameter van 6‐8 mm) kan helpen om de populatie op peil te houden.
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Figuur 5. Deze ruige berm met bloeiende Speerdistel, in de buurt van de Destelheide, is een essentieel onderdeel van het
leefgebied van de Zwartbronzen houtmetselbij (foto: Jens D’Haeseleer).

2.2.2.2

Groene zandbij

De Groene zandbij (Andrena viridescens) is een kleine zandbij (7‐8 mm). Het is de enige Europese zandbijensoort
met een groenblauw glanzende kop, borststuk en achterlijf. De achterranden van de achterlijfssegmenten zijn
geelachtig. De antennen zijn aan de onderzijde grotendeels roodgeel. Mannetjes hebben een wit tot geel
kopschild. De Groene zandbij vliegt in de periode april‐mei (Peeters et al., 2012).
Ecologie
Vrouwtjes van deze soort verzamelen uitsluitend stuifmeel van ereprijs, met name Gewone ereprijs (Veronica
chamaedrys). De soort heeft daardoor grote groeiplaatsen van ereprijs nodig voor haar voortbestaan. Groene
zandbijen nestelen solitair of soms in kleine aggregaties in zandige of lemige grond. Ze wordt vooral
teruggevonden op begroeide hellingen, bermen, taluds, boomgaarden en vaak langs bosranden. De eerste
Nederlandse vindplaats was op een hellende, grazige berm langs een weiland, vlak bij bos. De zeer waarschijnlijke
broedparasiet is de wespbij Nomada atroscutellaris, maar deze soort is niet bekend uit Nederland of België
(Peeters et al., 2012).
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Figuur 6. Vrouwtje Groene zandbij. Deze uiterst zeldzame op ereprijs gespecialiseerde bijensoort leeft op verschillende plaatsen
in de gemeente Beersel (foto: David De Grave)

Verspreiding
De verspreiding van de Groene zandbij is beperkt tot Europa en Irak. In Europa wordt de soort waargenomen
van Denemarken tot in Frankrijk en Bulgarije en van Nederland tot in Rusland. In Nederland beperkt de soort zich
tot Limburg (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen kent de soort een zeer beperkte verspreiding. Zekere recente
waarnemingen zijn er uit de omgeving van Gent en Beersel. De Groene zandbij komt vermoedelijk op meer
plaatsen voor. Enkele mogelijke waarnemingen uit de provincie Antwerpen worden op dit moment nog
onderzocht (www.waarnemingen.be).
De Groene zandbij in de gemeente Beersel
De Groene zandbij werd slechts op drie locaties in de gemeente aangetroffen. De waarneming van een mannetje
in het provinciedomein in Huizingen betrof een enkeling, maar in Dworp werd op minstens 1 locatie een heuse
populatie van deze bijzonder zeldzame bijensoort aangetroffen. De waarneming in het provinciedomein werd
verricht in de boomgaard, die in 2015 (en op aanraden van Natuurpunt Studie in 2014) minder frequent gemaaid
werd. Op deze locatie was onder meer Gewone ereprijs aanwezig en werd ook de gespecialiseerde
Ereprijszandbij (Andrena labiata) teruggevonden. In Dworp werden waarnemingen verricht in de omgeving van
de Destelheide. Onder meer in de berm langs de Groenejagersstraat ter hoogte van de wei van de Destelheide
groeit veel Gewone ereprijs. Bij toeval werd daar een Groene zandbij gevonden. Ook in de weide zelf werden tot
30 individuen gevonden. Deze waarneming is meteen de eerste bekende Belgische populatie in meer dan 20 jaar.
Tot slot werd de Groene zandbij ook aangetroffen op de Rilroheide, waar zich een kleine populatie bevindt.
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Figuur 7: Verspreiding van de Groene zandbij in Beersel.

De Groene zandbij is gespecialiseerd op Gewone ereprijs en heeft hiervan grote hoeveelheden nodig. Zeker op
de gekende locaties is het van groot belang om deze soort tot bloei te laten komen en dus niet te maaien of al te
sterk te begrazen tijdens de hoofdvliegtijd van de Groene zandbij in de maand mei. Indien nestplaatsen bekend
zijn dienen deze ook gevrijwaard te blijven en dient zware betreding hier lokaal vermeden te worden.
2.2.2.3

Texelse zandbij

De Texelse zandbij (Andrena fulvago) is een middelgrote zandbij (9‐10 mm). Het vrouwtje heeft een vrijwel
onbehaard en glanzend achterlijf, met smalle bruine haarbandjes. De achterschenen en de achterlijfspunt zijn
geel gekleurd. Verwarring met de Paardenbloembij (Andrena humilis) kan optreden, maar deze laatste is een
beetje groter en plomper. De Texelse zandbij vliegt in de periode april‐juni (Peeters et al., 2012).
Ecologie
Vrouwtjes van deze soort verzamelen uitsluitend stuifmeel van gele composieten. Bloembezoek wordt vooral
waargenomen op Groot streepzaad (Crepis biennis), Muizenoortje (Hieracium pilosella) en Gewoon biggenkruid
(Hypochaeris radicata) (Peeters et al., 2012 en mond. med. Pieter Vanormelingen). De soort nestelt solitair of in
kleine groepjes in schaars begroeide lemige bodem of zandgrond. In Nederland wordt ze vooral teruggevonden
in bloemrijke graslanden op hellingen en rond groeven. Als broedparasieten zijn de Tweekleurige wespbij
(Nomada integra) en de Dubbeldoornwespbij (Nomada femoralis) bekend (Peeters et al., 2012).
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Figuur 8. De zeldzame Texelse zandbij foerageert uitsluitend op gele composieten in bloemrijke graslanden of zelfs niet te frequent
gemaaide schrale gazons (foto: Kurt Geeraerts).

Verspreiding
De verspreiding van de Texelse zandbij is beperkt tot Europa en Turkije. In Nederland beperkt de soort zich tot
Zuid‐Limburg en het waddeneiland Texel, vanwaar de benaming komt (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen kent
de soort een beperkte verspreiding. Ze komt enkel voor in de provincies Vlaams‐Brabant en Limburg, ten oosten
van Brussel (www.waarnemingen.be). De kern van de huidige gekende verspreiding ligt in de regio Leuven‐
Aarschot‐Tienen. In beide provincies komt het gros van de waarnemingen uit de zandleemstreek met uitlopers
in de Maasvallei. De uitzondering hierop is de waarneming uit de omgeving van Betekom aan de Demer. De
Texelse zandbij komt vermoedelijk op meer plaatsen voor. De soort vliegt vaak in vrij lage dichtheden en kent
een eerder verborgen levenswijze.
De Texelse zandbij in de gemeente Beersel
Van deze bijzondere bijensoort werden waarnemingen verricht op 3 locaties, alle in Dworp en in 2015. Een eerste
waarneming betrof enkele individuen in een weilandje aan de Destelheide. Later werden ook individuen langs
de Deuveressenweg, in de omgeving van de Rilroheide en langs de Vroenenbosstraat gevonden. Alle dieren
werden op Muizenoortje aangetroffen. Op Groot streepzaad, volgens de literatuur nochtans de
hoofdwaardplant, werden in de gemeente tot nog toe geen waarnemingen van de Texelse zandbij verricht. De
waarnemingen van deze soort in de gemeente zijn meteen de meest westelijke in Vlaanderen. Nesten werden
niet aangetroffen.
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Figuur 9: Verspreiding van de Texelse zandbij in Beersel.

Belangrijk voor het voortbestaan van de Texelse zandbij is het voorkomen in het voorjaar bloeiende gele
composieten zoals Muizenoortje, Groot streepzaad of aanverwanten. Naast bloemrijke graslanden kunnen zelfs
gazons in voortuintjes waar Muizenoortje of Gewoon biggenkruid de kans krijgen tot bloei te komen in de periode
mei‐juni van belang zijn voor de Texelse zandbij. Eventueel kan hier een gefaseerd maaibeheer toegepast
worden. De burgers (en groendiensten in het geval van bepaalde wegbermen) dienen hiervan op de hoogte
gebracht te worden. Kleine steilkantjes dienen, als nestplaats, gevrijwaard te worden van bewerking met zware
materialen. Toch dienen zij vrij van vegetatie gehouden te worden, zodat bijen steeds gemakkelijk toegang tot
hun nesten hebben.
2.2.2.4

Wikkebij

De Wikkebij (Andrena lathyri) is een grote zandbij (13‐14 mm). De vrouwtjes hebben een ingesneden 6e
achterlijfssegment. De soort is verder vooral te herkennen aan de oranje achterschenen, de plompe indruk en
de smalle, onderbroken witte haarbandjes op achterlijfssegmenten 2 tot 4. Vrouwtjes hebben verder ook een
oranjerode beharing op de achterpoten en het einde van het achterlijf. Mannetjes zijn moeilijk te onderscheiden
van andere soorten in het veld. De soort vliegt vanaf eind april tot en met eind juni (Peeters et al., 2012).
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Figuur 10. De Wikkebij foerageert op verschillende wikkesoorten in bermen en graslanden (foto: David De Grave)

Ecologie
Vrouwtjes van deze soort verzamelen uitsluitend stuifmeel van wikke‐ en lathyrussoorten. Met name
Heggenwikke (Vicia sepium) wordt vaak bezocht. Andere bekende stuifmeelplanten zijn Vogelwikke (Vicia
cracca), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis) en Smalle wikke (Vicia sativa). Mannetjes patrouilleren vaak rond de
waardplanten. De soort nestelt solitair in lemige of zanderige grond. Ze wordt vooral teruggevonden in open,
droge en warme gebieden, zoals droge warme graslanden en (spoor)dijken. De Grote stomptandwespbij
(Nomada villosa) staat bekend als broedparasiet (Peeters et al., 2012).
Verspreiding
De Wikkebij kent een verspreiding van West‐Europa tot in Rusland en Iran. In Europa wordt ze waargenomen
van Engeland tot in Spanje. In Nederland beperkt de soort zich tot het zuidoosten. Recente Nederlandse
waarnemingen liggen alle uitsluitend in Zuid‐Limburg en het rivierengebied (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen
kent de soort een beperkte verspreiding met waarnemingen enkel in de provincies Vlaams‐Brabant en Limburg.
De soort lijkt hier vooral de (zand)leemstreek te volgen. Slechts 1 waarneming (in het Neigembos in Gooik) ligt
westelijker dan de waarnemingen in de gemeente Beersel (www.waarnemingen.be).
De Wikkebij in de gemeente Beersel
Ook van de Wikkebij werden enkel waarnemingen verricht in de deelgemeenten Dworp en Alsemberg. De soort
werd pas in 2015 ontdekt. In Alsemberg werd de grootste populatie aangetroffen in de berm van de
Dikkemeerweg. In Dworp werd onder meer een populatie waargenomen in de omgeving van de Rilroheide. De
soort werd in de gemeente enkel op Heggenwikke en Smalle wikke aangetroffen. Nesten werden hier niet
aangetroffen.
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Figuur 11. Verspreiding van de Wikkebij in Beersel.

Belangrijk voor de Wikkebij is het behoud van voldoende bloeiende wikkes en dan vooral de Heggenwikke. Dit
houdt in dat bermen of graslanden waar deze waardplant bloeit niet gemaaid mogen worden in mei of juni, maar
eerder een latere maaibeurt dienen te krijgen.
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2.2.2.5

Roodrandzandbij

De Roodrandzandbij is een grote, donkere, zandbij (11‐13 mm) die haar naam dankt aan de variabele hoeveelheid
rood langs de randen van de eerste achterlijfssegmenten. Dit contrasteert vaak met het witte stuifmeel aan de
achterpoten. Samen maken deze kenmerken haar in het veld eenvoudig te herkennen. Verwarring zou eventueel
kunnen optreden met de Knautiabij (Andrena hattorfiana), Ereprijszandbij (Andrena labiata), Doornkaakzandbij
(Andrena trimmerana) en Heggenrankbij (Andrena florea), alle vier donkere soorten met rood in het achterlijf.
Geen van voorgaande soorten wordt echter op schermbloemigen in de late zomer aangetroffen. De
voorjaarsgeneratie kiest het luchtruim in april‐mei en werd vroeger hoogstwaarschijnlijk ten onrechte als een
aparte soort aanzien (nl. Andrena stragulata). Donkere exemplaren (met weinig rood) zijn in het veld te
verwarren met de Honingbij (Apis mellifera) en eventueel ook met de Meidoornzandbij (Andrena jacobi).
Mannetjes van de voorjaarsgeneratie hebben een lange doorn die bij zomergeneratie meestal ontbreekt. De
Roodrandzandbij vliegt in de periode april‐september in twee generaties (Peeters et al., 2012).
Ecologie
Onderzoek uit de Biesbosch in Nederland (van der Meer et al., 2006) wees uit dat vrouwtjes van de
voorjaarsgeneratie enkel stuifmeel verzamelen op bloeiende wilgen (Salix) met ronde tot ovale katjes, terwijl ze
nectar vooral halen van onder andere Sleedoorn (Prunus spinosa). Hun nesten worden ondergronds gemaakt in
warme, zuidoost‐ tot zuidwest‐gerichte hellingen van weinig bemeste en niet dichtgereden dijken. In Duitsland
nestelt de soort in uiterwaarden in taluds en hellingen, en worden ook Zoete kers (Prunus avium) en
paardenbloem (Taraxacum) genoemd als stuifmeelbron in het voorjaar. Uit de voorjaarsnesten komt in juli‐
augustus de zomergeneratie die haar stuifmeel zoekt op schermbloemigen, voornamelijk Gewone berenklauw
(Heracleum sphondylium) en Gewone engelwortel (Angelica sylvestris), maar soms ook andere schermbloemigen
zoals Zevenblad (Aegopodium podagraria), Wilde peen (Daucus carota), Gewone kruisdistel (Eryngium
campestre) en Pastinaak (Pastinaca sativa). Ook Moerasspirea (Filipendula ulmaria) wordt genoemd als
stuifmeelbron (Van der Meer et al., 2006; Peeters et al., 2012). Het stuifmeel van deze planten kan je aan de
achterpoten van de wijfjes zien kleven als spierwitte pakketjes. Waar de zomergeneratie van de Biesbosch‐
populatie nestelt is onbekend. In Duitsland nestelt de zomergeneratie in schraal begroeide plekken op zandige
of lemige bodem. De soort is in Nederland vooral te vinden in uiterwaarden, graslanden, weilanden, en langs
dijken en bosranden. De Donkere wespbij (Nomada marshamella) treedt mogelijk op als broedparasiet (Peeters
et al., 2012).
Verspreiding
De Roodrandzandbij komt voor van West‐Europa tot de Koerillen‐eilanden en Japan. In Europa ontbreekt ze
enkel in Scandinavië. Ze komt ook niet noordelijker voor dan Estland. In Nederland kwam de soort vroeger wijd
verspreid voor over de zuidoostelijke helft, met name in Limburg. Momenteel is het een zeer zeldzame soort die
slechts heel lokaal voorkomt, met de belangrijkste populatie in de Biesbosch. Vroeger lag het zwaartepunt van
de verspreiding in Zuid‐Limburg, maar deze regio is om onbekende redenen thans vrijwel volledig verlaten. In
Vlaanderen is onze kennis van de verspreiding recent sterk verbeterd.
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Figuur 12. Vrouwtje Roodrandzandbij (foto: Leo Janssen)

De Roodrandzandbij in de gemeente Beersel
De enige waarneming van de Roodrandzandbij dateert van 2014. Ze werd verricht in de deelgemeente Dworp,
meerbepaald in een ruig stukje ter hoogte van de Rilroheidestraat. De soort werd hier toen aangetroffen op
Gewone engelwortel. Deze waardplant werd in groten getale aangetroffen op enkele percelen langs de
Kampendaal. Deze zone is echter grotendeels planologisch niet beschermd en zal wellicht in de nabije toekomst
verkaveld worden. Hierdoor zal de populatie Roodrandzandbijen die zich hier bevindt vermoedelijk lokaal
uitsterven.
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Figuur 13: Verspreiding van de Roodrandzandbij in Beersel.

Figuur 14. Leefgebied van de Roodrandzandbij aan de Rilroheidestraat. De grote witte bloemen zijn die van Gewone engelwortel,
waarop de Roodrandzandbij stuifmeel verzamelt. (foto: Jens D’Haeseleer).
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Voor het voortbestaan van deze soort zijn bloeiende wilgen met korte katjes en geschikte nestgelegenheid nodig
in de buurt van droge tot vochtige ruigtes met Gewone berenklauw en Gewone engelwortel. Deze laatste mogen
geen jaarlijkse zomermaaibeurt krijgen, maar dienen slechts eenmaal per 2 à 3 jaar gemaaid te worden, liefst
door pas eind september‐begin oktober te maaien, of extensief begraasd te worden. Deze ruigere vegetaties zijn
ook voor heel wat andere bijzondere bijen‐ en insectensoorten belangrijk. Graslanden kunnen eventueel wel
(deels) in het voorjaar (eerste helft mei) gemaaid worden, aangezien herbloei van engelwortel en bereklauw dan
reeds optreedt tegen dat de vliegtijd van de zomergeneratie van de Roodrandzandbij begint.
2.2.2.6

Bruine slobkousbij

De Bruine slobkousbij is een middelgrote slobkousbij (9‐10 mm). Het is een zwarte, weinig behaarde bij met
smalle witte haarbandjes op het achterlijf. De vrouwtjes zijn te herkennen aan de typerende witbehaarde
schenen in combinatie met donkere dijen en metatarsen. De Bruine slobkousbij onderscheidt zich van de sterk
gelijkende Gewone slobkousbij (Macropis europaea) door goudbruine, in plaats van zwarte, haren aan binnen‐
en buitenzijde van de metatars. De mannetjes hebben een geel gevlekt gezicht. Mannelijke Bruine
slobkousbijen onderscheiden zich van de sterk gelijkende Gewone slobkousbij door een volledig geel gekleurde
lip en een grote gele vlek aan de kaakbasis (Peeters et al., 2012). Van deze soort werd een infofiche opgesteld
in het kader van het Bijzondere Natuurbeschermingsproject ‘Aanzet tot onderzoek PPS‐soorten wilde bijen in
de provincie Vlaams‐Brabant’ (D’Haeseleer J. 2014a.). Deze fiche is terug te vinden in bijlage 2.
Ecologie
Vrouwtjes van deze soort zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van zowel Grote wederik
(Lysimachia vulgaris), Moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora) als Puntwederik (Lysimachia punctata). Hierop
worden stuifmeel en plantenoliën verzameld. Nectar wordt vaak verzameld op andere planten zoals distels en
Grote kattenstaart (Lythrum salicaria). Het vrouwtje graaft haar nest in de grond. Nestcellen liggen ondiep en
zijn beschermd door een olijfgroen, waterafstotend laagje aan de binnenwand. De soort is te vinden langs taluds,
greppels en bermen van weilanden en in de bebouwde kom. In Duitsland en Rusland vooral in bosgebieden.
Aangepast maaibeheer waarbij niet gemaaid wordt voor het einde van de bloeitijd van wederik (eind juli) is een
van de belangrijkste maatregelen ter bescherming van deze soort. De Bruine slobkousbij lijkt een
warmteminnend karakter te hebben. Ze kent haar noordgrens alleszins in Nederland. De Bonte viltbij (Epeoloides
coecutiens) staat bekend als broedparasiet (Peeters et al., 2012).

Figuur 15. Bruine slobkousbij met goudbruine beharing op de achterpoten (foto: Kurt Geeraerts).
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Verspreiding
De verspreiding van de Bruine slobkousbij is beperkt tot Europa, Noord‐Afrika en gematigde delen van Azië tot
in Oost‐Rusland. In Nederland is de soort historisch bekend van een zestal vindplaatsen in Noord‐Brabant en
Midden‐Limburg. Recent werd de soort enkel in Zuid‐Limburg gevonden (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen is
in het kader van het project ‘Aanzet tot onderzoek PPS‐soorten wilde bijen in de provincie Vlaams‐Brabant’ goed
gezocht naar deze soort en werden alle slobkousbijen goed bekeken (D’Haeseleer J. 2014a.). Tevens werden alle
waarnemingen met foto’s van de online databank grondig onderzocht. Desondanks blijft de gekende
verspreiding voornamelijk beperkt tot de leemstreek in het zuiden van de provincies Vlaams‐Brabant en Limburg.
De soort werd vaak aangetroffen in de omgeving van Halle en Beersel. Beide soorten slobkousbijen komen in
deze regio voor (www.waarnemingen.be). Doordat weinig waarnemers het onderscheid maken tussen beide
slobkousbijen is de soort hoogstwaarschijnlijk onderbemonsterd. De specifieke ecologische noden van de Bruine
slobkousbij zijn nog steeds onbekend, maar zijn vermoedelijk sterk gelijkaardig aan die van de Gewone
slobkousbij. Verder onderzoek naar deze soort is dus nodig.
De Bruine slobkousbij in de gemeente Beersel
Van de Bruine slobkousbij werden enkel waarnemingen verricht in de deelgemeenten Alsemberg en Dworp. In
Alsemberg werd deze bijzondere soort onder meer in een voortuin in de Grootbosstraat, in de tuin van schepen
voor leefmilieu Veerle Leroy en in de tuin van medeauteur David De Grave aangetroffen. In Dworp werd de soort
aangetroffen langs het Molenveld, de Holderbosstraat, de Destelheidestraat en de Rilroheidestraat. In het
merendeel van de gevallen foerageerde de soort op Puntwederik. Een enkele keer werd de soort op Grote
wederik aangetroffen. Nestplaatsen zijn in de gemeente tot nog toe niet bekend.

Figuur 16. In deze Alsembergse voortuin werd de Bruine slobkousbij waargenomen op Puntwederik (foto: Jens D’Haeseleer).

De Bruine slobkousbij is, net als de algemenere Gewone slobkousbij, sterk afhankelijk van wederiksoorten. In de
gemeente kan zowel ingezet worden op aanplant en onderhoud van Puntwederik en Gewone wederik in tuinen
als op het behoud van bloemrijke natte ruigtes. Op verschillende plaatsen in de gemeente, onder meer aan het
Kesterbeekmoeras en de omgeving van de Rilroheide, komen nog natte ruigtes met Gewone wederik voor.
Belangrijk is dat deze slechts een late maaibeurt krijgen en slechts eenmaal per 2 a 3 jaar gemaaid worden.
Verder is ook begrazing met runderen hier af te raden omdat vertrappeling ervoor zal zorgen dat deze ruigtes
soortenarmer zullen worden. Een hooilandbeheer is hier het geschiktst.
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Figuur 17. Verspreiding van de Bruine slobkousbij in Beersel

2.2.2.7

Gewone langhoornbij

De Gewone langhoornbij is een grote bij (14‐16 mm). Vrouwtjes hebben een hommelachtig, plomp, dichtbehaard
uiterlijk. Mannetjes hebben een geel gevlekt kopschild en de typerende lange antennen waar het genus haar
naam aan te danken heeft. De soort is in het veld niet te onderscheiden van de veel zeldzamere Zuidelijke
langhoornbij (Eucera nigricens). De Gewone langhoornbij vliegt in de periode mei‐augustus (Peeters et al., 2012).
Ecologie
Vrouwtjes van deze soort zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van vlinderbloemigen zoals
Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) en klavers (Trifolium spp.) (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen wordt de
soort vaak op Veldlathyrus (Lathyrus pratensis) waargenomen. Mannetjes vliegen vaak snel en laag langs
nestplaatsen en mogelijke voedselplanten. Nesten worden in kleine groepjes in de bodem aangelegd. Er zijn
weinig details over de geschikte bodemtypes bekend. De soort is te vinden in bloemrijke graslanden, bermen,
uiterwaarden en langs structuurrijke bosranden. De soort vliegt in de periode dat veel graslanden en bermen
voor het eerst in het jaar gemaaid worden. Gefaseerd maaibeheer is dan ook een belangrijke beheervorm voor
het behoud van de Gewone langhoornbij. De Grote wespbij (Nomada sexfasciata) staat bekend als broedparasiet
(Peeters et al., 2012).
Verspreiding
De Gewone langhoornbij komt voor in Europa en in de gematigde delen van Azië tot in China. In Nederland kwam
de soort vroeger wat wijder verspreid voor. Tegenwoordig wordt ze vooral aangetroffen in Zuid‐ en Midden‐
Limburg en in de omgeving van Nijmegen. Eén enkele populatie is ook te vinden op het waddeneiland Texel. De
soort is nergens echt talrijk (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen is de verspreiding beperkt tot de
(zand)leemstreek. Waarnemingen zijn vooral verricht ten oosten van Brussel, met uitzondering van meldingen
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uit Zwevegem (WVL), Herzele (OVL) en Beersel (VLBR) (www.waarnemingen.be). Het lijkt er op dat de
verspreiding van de Gewone langhoornbij eerder afhankelijk is van de aanwezigheid van vlinderbloemigen dan
van de bodemgesteldheid (mond. med. Kobe Janssen).

Figuur 18. Mannetje Gewone langhoornbij. Aangezien deze bij tot ver in juli vliegt op vlinderbloemigen als veldlathyrus dienen
haar vliegplaatsen een aangepast laat maaitijdstip te krijgen (foto: Roeland Libeer).

De Gewone langhoornbij in de gemeente Beersel
De Gewone langhoornbij werd slechts in het zuidelijk deel van de gemeente aangetroffen, meer bepaald in de
deelgemeenten Dworp en Alsemberg. De waarnemingen in Alsemberg kwamen alle uit de wegberm van de
Dikkemeerweg. In Dworp ging het om waarnemingen in Kampendaal en de Zevenbronnenstraat. Langs de
Dikkemeerweg foerageerden de bijen vooral op Veldlathyrus, elders ging het eerder over bloembezoek op
sierlathyrus. Nestplaatsen zijn in de gemeente tot nog toe niet bekend.
Om deze soort te behouden in de gemeente is het belangrijk om voor voldoende geschikte stuifmeelbronnen te
zorgen. Dit kan enerzijds door wegbermen met Veldlathyrus (onder meer die langs de Dikkemeerweg in
Alsemberg) een late zomermaaibeurt te geven. Maaien in juni of juli zou immers nefast zijn voor de Gewone
langhoornbij en enkele andere zeldzame bijensoorten. Verder kunnen burgers gestimuleerd worden om
pronkerwten en sierlathyrussen in hun tuin op te nemen. Ook in het openbaar groen kunnen deze
plantensoorten een plaats krijgen.

29

Figuur 19. Verspreidingskaart van de Gewone langhoornbij in Beersel

2.2.2.8

Andoornbij

De Andoornbij is een vrij grote (10‐12 mm) en plompe sachembij. De vrouwtjes hebben een afgerond lichaam en
een zwartgrijze grondkleur met een kenmerkende oranje behaarde achterlijfspunt. Er zijn geen haarbandjes op
het achterlijf. De mannetjes hebben geelbruine haren op het borststuk. Alle poten zijn normaal behaard. In de
gele koptekening bevinden zich géén zwarte vlekken. De Andoornbij kan met andere soorten sachembijen of
hommels verward worden, maar is door haar specifieke voorkeur voor lipbloemigen en de opvallende rosse
achterlijfspunt bij de vrouwtjes toch relatief gemakkelijk in het veld te herkennen. De Andoornbij vliegt van eind
mei tot half september (Peeters et al., 2012).
Ecologie
De Andoornbij is beperkt polylectisch en verzamelt slechts stuifmeel van enkele lipbloemigen zoals Kattenkruid
(Nepeta grandiflora), Echte gamander (Teucrium chamaedrys), Stinkende ballote (Ballota nigra) en verschillende
andoornsoorten (Stachys). Verder wordt ze ook wel aangetroffen op dovenetels (Lamium), Slangenkruid (Echium
vulgare), Valse salie (Teucrium scorodonia), Basterdwederik (Epilobium), Grote kattenstaart (Lythrum salicaria)
en op helmbloemachtigen (Corydalis). Andoornbijen hebben een extreem lange tong waardoor ze ter plaatste
kunnen blijven vliegen vóór de bloem terwijl ze nectar drinken. In tegenstelling tot de andere sachembijen nestelt
ze in vermolmd hout. Ze maakt hierin zelf haar nestgang. De tussenschotjes tussen de nestcellen bestaan uit
gekauwde houtpulp. De Andoornbij wordt vaak in bosranden en op open plekken in bossen waargenomen, maar
ze neemt ook genoegen met beschutte tuinen en parken en houtwallen en struwelen. Zowel Kielstaartkegelbij
(Coelioxys alata), Rosse kegelbij (Coelioxys rufescens) als Heidekegelbij (Coelioxys quadridentata) treden op als
broedparasieten (Peeters et al., 2012).
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Figuur 20. De Andoornbij op Bosandoorn, een van haar voornaamste voedselplanten (foto: Kurt Geeraerts)

Verspreiding
De Andoornbij komt verspreid over heel Europa voor. In Nederland lijkt ze overal voor te komen (Peeters et al.,
2012). Ook in Vlaanderen lijkt de soort wijd verspreid. Het zwaartepunt van de verspreiding in Vlaanderen lijkt
in het centrum te liggen, maar dit kan ook te wijten zijn aan een waarnemerseffect. De soort wordt zowel op
zandige, lemige en zandlemige bodems aangetroffen (www.waarnemingen.be). Ze vliegt in lage aantallen en is
vaak moeilijk waar te nemen, waardoor ze onderbemonsterd is. De soort komt verspreid in de provincie Vlaams‐
Brabant voor.
De Andoornbij in de gemeente Beersel
De Andoornbij werd waargenomen in Het Broek in Alsemberg en langs de Alsembergsesteenweg. Deze soort
heeft iets ruigere hoekjes nodig in tuinen, waar dood hout kan blijven liggen of staan. Ook andoornsoorten in
bloemborders kunnen bezocht worden. Wellicht is de Andoornbij wijder verbreid dan het kaartje doet aangeven.
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Figuur 21. Verspreiding van de Andoornbij in Beersel

2.2.2.9

Bruine rouwbij

De Bruine rouwbij (Melecta albifrons) is een grote bij die erg variabel is in lichaamslengte (9‐17 mm) en tekening,
waardoor de soort gemakkelijk te verwarren is met de verwante Witte rouwbij (Melecta luctuosa). Rouwbijen
worden gekenmerkt door een hommelachtig uiterlijk, met bruinachtige beharing op het borststuk en lichte
haarvlekken op het zwarte achterlijf en aan de poten. De Bruine rouwbij vliegt van eind maart tot en met half
juni (Peeters et al., 2012).
Ecologie
De Bruine rouwbij is een koekoeksbij van sachembijen. In Nederland (en vermoedelijk ook in Vlaanderen) is de
Gewone sachembij (Anthophora plumipes) de belangrijkste gastheer. Ze dringt de nesten van de gastheer binnen
om er een eitje te leggen op de verzamelde voedselvoorraad. De rouwbijenlarve zal zowel het stuifmeel als de
gastheerlarve verorberen. In Nederland worden vooral dovenetel (Lamium), kattenkruid (Nepeta), longkruid
(Pulmonaria) en zenegroen (Ajuga) bezocht voor nectar. De Bruine rouwbij wordt vaak in de buurt van zand‐ of
leemwanden aangetroffen waar de gastheer nestelt, bijvoorbeeld in groeven of in steden en dorpen bij oude
muren en in tuinen met bakken gevuld met leem (Peeters et al., 2012).
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Figuur 22. Vrouwtje Bruine rouwbij. Voldoende stabiele populaties van de gastheer Gewone sachembij zijn noodzakelijk voor
deze koekoeksbij (foto: Kurt Geeraerts)

Verspreiding
De Bruine rouwbij komt voor in Europa, Noord‐Afrika en aangrenzende delen van Azië tot aan de Kaspische Zee
en in Iran. In Europa wordt ze teruggevonden van Denemarken en Letland tot aan de Middellandse Zee en van
Engeland tot in Rusland. In Nederland komt ze verspreid voor over het gehele land en ze kan er plaatselijk talrijk
voorkomen. Recente meldingen komen hier ook meer en meer uit grote steden (Peeters et al., 2012). Ook in
Vlaanderen lijkt de soort wijd verspreid. De soort wordt zowel op zandige, lemige en zandlemige bodems
aangetroffen (www.waarnemingen.be). Ze vliegt soms in hoge aantallen, maar is waarschijnlijk nog sterk
onderbemonsterd.
De Bruine rouwbij in de gemeente Beersel
De Bruine rouwbij is in de gemeente bekend van twee locaties, een in Alsemberg en een andere in Dworp. De
locatie in Alsemberg betreft het braakliggende terreintje aan de voet van de trappen van de kerk. Hier werd ook
de belangrijkste gastheer, Gewone sachembij, aangetroffen. In Dworp ging het om een waarneming in een van
de graslanden van de Destelheide. Ook hier werd de Gewone sachembij aangetroffen.
Voor het behoud van de Bruine rouwbij is het belangrijk om te zorgen voor voldoende stabiele populaties van de
gastheersoort. Dit kan door het vrijwaren van potentiele braakliggende terreintjes en kleine steilkantjes als
nestplaatsen voor deze laatste soort. De bekende nestplaatsen aan de Destelheide en de kerk van Alsemberg
dienen beschermd te worden. Hier mag zeker geen bodemverdichting door het gebruik van zware machines
optreden. Deze nestplaatsen mogen daarnaast ook niet dichtgroeien of beplant worden. De Gewone sachembij
bezoekt vooral plantensoorten met een lange kelkbuis zoals dovenetels, kattenkruid, longkruid en zenegroen,
vaak in tuinen of openbaar groen. Deze dienen dus behouden en waar mogelijk gestimuleerd te worden.
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Figuur 23. Verspreiding van de Bruine rouwbij in Beersel

2.2.2.10 Klokjesdikpoot
De Klokjesdikpoot is een vrij grote (11‐13 mm), goed herkenbare dikpootbij. Toch wordt ze nog vaak met een
zandbij verward. Dikpootbijen onderscheiden zich echter door een vergroot laatste tarslid. De vrouwtjes hebben
zeer smalle, witte haarbandjes op het achterlijf. De achterlijfspunt en de beharing op de achterpoten is
oranjegeel. Mannetjes hebben licht gezaagde antennen (Peeters et al., 2012; www.wildebijen.nl).
Ecologie
Klokjesdikpoten zijn sterk oligolectisch en verzamelen slechts stuifmeel van planten uit de klokjesfamilie
(Campanula). Voornamelijk het stuifmeel van Grasklokje (Campanula rotundifolia) wordt verzameld, maar ook
Ruig klokje (Campanula trachelium) en Breed klokje (Campanula latifolia) worden bezocht. Het stuifmeel wordt
vermengd met nectar en aan de achterpoten vervoerd. Nesten bevinden zich tussen de begroeiing op de grond
en zijn moeilijk te vinden. De mannetjes slapen, net als de klokjesbijen (Chelostoma), vaak in de bloemen. De
soort komt voor in zonnige bosranden, droge schraallanden, kalkgraslanden en vaak ook in parken en tuinen. De
Zwartsprietwespbij (Nomada flavopicta) en de zeer zeldzame Doornloze wespbij (Nomada emarginata) treden
waarschijnlijk op als broedparasieten (Peeters et al., 2012; www.wildebijen.nl).
Verspreiding
De Klokjesdikpoot komt in Europa voor van Schotland en Midden‐Finland tot de Pyreneeën en van Engeland tot
in Rusland. In Nederland komt ze verspreid voor over de hogere zandgronden, op Texel en in Zuid‐Limburg
(Peeters et al., 2012).
In Vlaanderen lijkt de soort vrij zeldzaam. Recente waarnemingen zijn vooral bekend van de provincies
Antwerpen en Vlaams‐Brabant, maar blijven schaars (www.waarnemingen.be).
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Figuur 24. Vrouwtje Klokjesdikpoot, een bij die enkel vliegt op klokjessoorten (foto: David De Grave)

De Klokjesdikpoot in de gemeente Beersel
De Klokjesdikpoot werd enkel in de deelgemeente Alsemberg aangetroffen. Het betrof tweemaal waarnemingen
uit een tuin, namelijk de tuin van medeauteur David De Grave en die van schepen van leefmilieu Veerle Leroy. In
beide gevallen werden klokjes bezocht. Nesten werden nog niet waargenomen in de gemeente.
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Figuur 25: Verspreiding van de Klokjesdikpoot in Beersel

De Klokjesdikpoot is heel sterk afhankelijk van de aanwezigheid van klokjes. Dit kunnen zowel wilde soorten zijn
zoals Grasklokje of Ruig klokje, maar ook cultivars worden bezocht. Klokjes kunnen gemakkelijk in het openbaar
groen en in tuinen ingepast worden. Belangrijk is dat ze niet weggemaaid of geknipt worden tijdens de bloei.
Bermen of graslanden met veel klokjes dienen een late maaibeurt, vanaf eind september of begin oktober, te
krijgen. Dit beheer zal ook andere klokjesspecialisten zoals de Kleine (Chelostoma campanularum) en de Grote
klokjesbij (Chelostoma rapunculi) ten goede komen.
2.2.2.11 Kleine harsbij
De Kleine harsbij (Anthidiellum strigatum) is een kleine wolbijensoort (5‐7 mm). Beide geslachten zijn bol en
weinig behaard. Ze hebben een zwart achterlijf met gele dwarsvlekken. De vrouwtjes hebben een witgelige
buikschuier, de mannetjes een lange stekel op het voorlaatste achterlijfssegment. De soort kan in de lucht
stilhangen zoals een zweefvlieg. De Kleine harsbij vliegt in de periode eind mei‐begin september (Peeters et al.,
2012).
Ecologie
Vrouwtjes van deze soort zijn beperkt polylectisch, maar hebben een duidelijke voorkeur voor het stuifmeel van
Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) (Peeters et al., 2012). Ook in Vlaanderen wordt de soort vaak op deze
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plantensoort aangetroffen. Nesten bestaan uit een omgekeerd flesvormig bouwsel van plantenvezels en hars
van ongeveer 1 centimeter. Dit wordt aan stenen, stammen of plantenstengels bevestigd. De soort is in
Nederland vooral te vinden op overgangen van naaldbossen en heidevelden naar graslanden en bermen. De
specifieke habitatsvoorkeur in Vlaanderen is voorlopig nog onbekend. De Gele tubebij (Stelis signata) staat
bekend als broedparasiet. Deze soort lijkt als twee druppels water op haar gastheer (Peeters et al., 2012).

Figuur 26. Kleine harsbij op haar geliefkoosde voedselplant, de Gewone rolklaver (foto: Kurt Geeraerts).

Verspreiding
De Kleine harsbij komt voor van Europa tot in Irak en Noord‐Afrika. In Europa komt de soort voor van Finland tot
aan de Middellandse Zee en van Nederland tot in Rusland. In Nederland lijkt de soort vooral verspreid over de
oostelijke helft van het land voor te komen. Verwacht wordt dat de soort vaak over het hoofd gezien wordt door
het zeer lokale voorkomen (Peeters et al., 2012). Ook in Vlaanderen lijkt de soort vooral voor te komen in de
oostelijke helft, met slechts enkele waarnemingen in Oost‐ en West‐Vlaanderen. De soort lijkt hier geen voorkeur
voor bepaalde bodemtypes te hebben (www.waarnemingen.be).
De Kleine harsbij in de gemeente Beersel
Deze soort staat bekend als zeldzaam, maar is gemakkelijk over het hoofd te zien. Ze werd in de gemeente op
drie locaties vastgesteld, en dat is ongetwijfeld een onderschatting. Het is een zomersoort die in 2014 werd
aangetroffen, maar waarnaar in 2015 minder specifiek gezocht werd. Eén van de vindplaatsen betreft een tuin
in Alsemberg; ook tuinen vormen dus een geschikt leefgebied. Voorwaarde is wel de aanwezigheid van Gewone
rolklaver, een plant die ook in gazons kan voorkomen indien deze niet te veelvuldig en te kort gemaaid worden.
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Figuur 27. Verspreiding van de Kleine harsbij in Beersel.

2.2.2.12 Zwarte tubebij
De Zwarte tubebij (Stelis phaeoptera) is een middelgrote tubebij (7‐11 mm). Het is een geheel zwarte tubebij en
daardoor tamelijk onopvallend. Ze is oppervlakkig te verwarren met andere tubebijen, ook al spelen de grootte
en het ontbreken van opvallende haarbandjes een belangrijke rol in de determinatie. De Zwarte tubebij vliegt in
de periode eind mei‐half augustus (Peeters et al., 2012).
Ecologie
De Zwarte tubebij is een parasitaire bijensoort. In de literatuur zijn heel wat bijensoorten als potentiële gastheren
beschreven. Zo zijn onder meer Rosse metselbij (Osmia bicornis), Kauwende metselbij (Osmia leaiana),
Zwartbronzen houtmetselbij (Osmia niveata) en de Boommetselbij (Osmia parietina) mogelijke gastheren. In
België behoren de metselbijen Osmia emarginata en Osmia mustelina ook tot de mogelijkheden. Waarschijnlijke
gastheren zijn verder Grote wolbij (Anthidium manicatum) en Papaverbij (Hoplitis papaveris). De soort is vooral
te vinden in de omgeving van nesten van potentiële gastheren, onder andere in bosranden en aan artificiële
nestplaatsen. De enige Vlaamse waarneming aan de kust werd aan een rieten dak verricht. Over de
plantenvoorkeur is slechts zeer weinig bekend (Peeters et al., 2012).
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Figuur 28. Zwarte tubebij, de weinig waargenomen koekoeksbij van de Zwartbronzen houtmetselbij (foto: David De Grave)

Verspreiding
De Zwarte tubebij komt voor in Europa, Noord‐Afrika en Azië. In Europa wordt ze teruggevonden van Midden‐
Finland tot aan de Middellandse Zee. In Nederland is de soort vooral bekend uit het oosten, met slechts enkele
oude waarnemingen uit de duinen. Recent zijn slecht enkele waarnemingen bekend (Peeters et al., 2012). In
Vlaanderen zijn slechts een handvol recente waarnemingen bekend. De soort werd tot nog toe echter al van de
kustduinen tot de Grensmaas aangetroffen. De verspreiding dient dus verder in kaart gebracht te worden
(www.waarnemingen.be).
De Zwarte tubebij in de gemeente Beersel
De Zwarte tubebij werd in 2015 tweemaal aangetroffen. In beide gevallen ging het om waarnemingen in tuinen
in Alsemberg. Zowel de tuin van mede‐auteur David De Grave als de tuin van schepen voor leefmilieu Veerle
Leroy leverden een mannetje van deze bijzondere bijensoort op. Deze soort parasiteert op diverse bijensoorten,
maar vermoedelijk kiest ze toch vooral voor nesten van de Zwartbronzen houtmetselbij, een van de andere
bijzondere Beerselse bijen. Om deze soort in stand te houden dienen dus vooral voldoende grote populaties van
de gastheersoort in stand gehouden te worden.
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Figuur 29: Verspreiding van de Zwarte tubebij in Beersel

2.2.2.13 Klimopbij
De Klimopbij (Colletes hederae) is een grote zijdebij (8.5‐14.5 mm). Het is een donkere soort met bruine beharing
op het borststuk en roomkleurige haarbandjes op het achterlijf. Het eerste achterlijfssegment heeft meestal een
iets roodbruine achterrand. De soort is nauw verwant aan de Schorzijdebij (Colletes halophilus) en de Heizijdebij
(Colletes succinctus), maar is door grootte, vliegtijd en sterk gespecialiseerd bloembezoek normaal van
bovenstaande soorten te onderscheiden. De soort wordt soms ook verward met werksters van de Honingbij (Apis
mellifera), die ook vaak te vinden zijn op bloemen van Klimop (Hedera helix). De soort werd slechts in 1993 voor
het eerst onderscheiden van verwante soorten zijdebijen. De Klimopbij vliegt in de periode half augustus‐eind
oktober (Peeters et al., 2012).
Ecologie
De Klimopbij is polylectisch, maar heeft een sterke voorkeur voor het verzamelen van stuifmeel van Klimop.
Mannetjes worden wel vaak nectardrinkend aangetroffen op andere planten. Nesten worden, vaak in groepen,
aangelegd in stenige of zandige grond of löss in bijvoorbeeld paden, steilkanten, wijngaarden, kliffen, kerkhoven,
steile (weg)randen en in lemige daken. De soort komt voor in parken, op kerkhoven, rond gebouwen, in tuinen
en langs houtwallen of bosranden. Hierbij is steeds enkele tientallen vierkante meter bloeiende Klimop in de
onmiddellijke omgeving nodig. Twee soorten viltbijen (Epeolus) treden mogelijk op als broedparasieten. De
oliekever Stenoria analis is een andere parasiet, die in Nederland en België inmiddels ook is aangetroffen (Peeters
et al., 2012).
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Figuur 30. Vrouwtje Klimopbij (foto: Marc Herremans).

Verspreiding
De Klimopbij is enkel bekend van Europa. Ze komt hier voor van Nederland tot Noord‐Spanje en Sardinië en van
Zuid‐Engeland tot in Griekenland en Turkije. In Nederland werd de soort pas voor het eerst waargenomen in
1997, in de omgeving van Maastricht. Momenteel is ze enkel bekend van het zuiden van Nederland (Peeters et
al., 2012). In Vlaanderen werd de eerste waarneming in 2007 gemeld. De soort is intussen bekend van alle
provincies, hoewel de soort in grote delen van Oost‐ en West‐Vlaanderen voorlopig nog niet teruggevonden
werd. De verspreidingskaart vertoont duidelijke clusters rond de grote steden, maar dit kan ook een
waarnemerseffect zijn (www.waarnemingen.be). Door gerichte zoekacties zal de soort wellicht nog op meer
plaatsen kunnen aangetroffen worden.
De Klimopbij in de gemeente Beersel
Het merendeel van de waarnemingen van de Klimopbij kwam uit de deelgemeenten Alsemberg en Dworp. In Lot
werd de soort slechts tweemaal aangetroffen, eenmaal langs de Jozef Hauwaertstraat en eenmaal aan de
Beverstraat aan het begin van de Artic‐site. In Huizingen en Beersel werd de soort tot nog toe niet aangetroffen,
maar dat is te verklaren door een waarnemerseffect: er is in de juiste periode nog onvoldoende gezocht. In
Alsemberg werd een grote nestkolonie aangetroffen in een braakliggend stukje aan de voet van de trappen van
de kerk. Hier bevonden zich minstens 20 nesten. In Dworp werd een nestkolonie van zo’n 60 nesten in een
steilkantje van een akkerrand langs de Hoogkouter aangetroffen. Deze nestkolonie werd hier al in 2012
aangetroffen. Nog in Dworp werden kleinere nestkolonies aangetroffen in de Halderbosstraat in een tuin en in
De Geer langs de kant van de straat (mond. med. Yves Mostien en Piet Onnonckx). Tot slot werden in Dworp nog
enkele waarnemingen van de Klimopbij verricht, maar het ging hier telkens om lage aantallen bloembezoekende
individuen.
De Klimopbij heeft grote hoeveelheden bloeiende Klimop als stuifmeelbron nodig. Braakliggende terreintjes of
steilkanten dienen dan weer als geschikte nestplaats. Aangezien Klimop in Beersel meestal op particuliere
gronden bloeit is het belangrijk om de burgers (en de groendiensten) op de hoogte te brengen van het belang
van deze plantensoort voor de Klimopbij. Klimopbijenvriendelijk snoeien kan door niet jaarlijks de volledige
muur/afsluiting te snoeien, maar telkens een deel van de bloemkoppen te sparen. Ook gekende nestplaatsen
dienen te allen tijde gevrijwaard te blijven. Bij de bespreking van de specifieke locaties verderop in het rapport
wordt een voorstel gedaan voor het beheer van de omgeving van de kerk van Alsemberg (zie 2.4.5.1).
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Figuur 31. Verspreiding van de Klimopbij in Beersel

2.2.3

Bijen in Beersel: variatie in voedselspecialisatie

Al naar gelang het aantal plantensoorten dat bezocht wordt, worden bijen verdeeld in polylectische (veel
plantensoorten bezoekend uit veel families), oligolectische (weinig plantensoorten bezoekend behorende tot
een paar families, de bezochte plantensoorten en –geslachten liggen vast) en monolectische (de bezochte
plantensoort en –geslacht ligt vast) bijensoorten. Sommige polylectische bijensoorten zijn bloemvast: ze vliegen
langere tijd op één bepaalde plantensoort. Van de 256 niet‐parasitaire bijensoorten in Nederland kent 30%
(77/256) een sterk gespecialiseerd (oligo‐monolectisch) bloembezoek. Nog eens 16% (40/256) heeft een beperkt
polylectische levenswijze (Peeters et al., 2012).
Bij een analyse van het specialistische karakter van de niet‐parasitaire bijensoorten uit Beersel op basis van de
Nederlandse criteria blijkt dat 31% van de teruggevonden soorten een sterke specialisatie kent, terwijl nog eens
11% een beperkt polylectische levenswijze kent. De resultaten binnen de gemeente zijn dus een goede
afspiegeling van de situatie op nationaal niveau.
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Figuur 32. Ranonkelbij: deze soort verzamelt enkel stuifmeel op boterbloemen en is dus oligolectisch (foto: David De Grave).

2.2.4

Bijen in Beersel: variatie in nestplaatskeuze

Naast stuifmeel voor het grootbrengen van de larven en nectar dat als energiebron voor de volwassen dieren
dient hebben wilde bijen ook nood aan een geschikte nestplaats. Sommige soorten hebben daarnaast ook nog
nood aan specifiek nestmateriaal.
Wat betreft hun nestplaats hebben de meeste bijen voorkeur voor warme, droge plaatsen. Voor de nestbouw
maken ze gebruik van diverse materialen, zoals klei, steentjes en plantendelen zoals hout, schors, hars, bladeren
en plantenharen. Wilde bijen kunnen ingedeeld worden in twee grote groepen wat betreft nestgedrag: de
ondergronds nestelende (endogeïsch) en bovengronds (hypergeïsch) nestelende soorten. In Nederland nestelen
de meeste bijen ondergronds (250 soorten, 70%). Circa 40 soorten (11%) kunnen zowel onder‐ als bovengronds
nestelen, zoals veel hommels. De overige 65 soorten (19%) nestelen bovengronds. Tot deze categorie zijn ook de
soorten gerekend die gebruik maken van allerlei holle ruimten, slakkenhuizen of oude gallen van halmvliegen op
riet. Kunstmatige nestblokken in de bebouwde omgeving bieden nestgelegenheid aan ongeveer 5% van de
bijensoorten in Nederland (Peeters et al., 2012).
Bij een analyse van het nestgedrag van de wilde bijen uit Beersel op basis van de Nederlandse criteria blijkt dat
68% van de teruggevonden soorten ondergronds nestelt, terwijl 17% haar nesten bovengronds aanlegt. Zo’n 15%
van de aangetroffen soorten kan zowel boven‐als ondergronds nestelen. Bij een gelijkaardig onderzoek in Leuven
werd vastgesteld dat 62% van de aangetroffen soorten ondergronds nestelt (D’Haeseleer, J, 2014b). Een
binnenstad biedt voor ondergronds nestelende soorten minder mogelijkheden dan een meer landelijke
gemeente als Beersel.

2.3 Beerselse bijenplanten
Tal van wilde en gekweekte planten produceren nectar en stuifmeel, maar doen dat niet allemaal in gelijkaardige
mate. Hieronder bespreken we een selectie van plantensoorten die voor wilde bijen en hommels in de gemeente
Beersel belangrijk zijn. Daarbij wordt de plant kort beschreven en wordt aangehaald wat de plant nodig heeft.
Kort wordt ingegaan op beheer. Ook wordt voor elke plantensoort een waarde (van nul tot vijf) meegegeven, die
aangeeft hoe vaak een plant door honingbijen bezocht wordt (bron: www.drachtplanten.nl; 0 = oninteressant, 5
= zeer interessant voor honingbijen). De selectie van besproken planten is verre van volledig.
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2.3.1

Struikhei

Struikhei (Calluna vulgaris) is een dwergheester die van juli tot september bloeit. De soort wordt tot 1 meter
hoog. De soort gedijt vooral in vochtige tot droge, voedselarme, zure, zand‐, leem‐ en hoogveenbodems. Ze staat
hoofdzakelijk in heidevelden, maar komt ook voor in bossen, duinen, spoor‐, weg‐ en kanaalbermen,
zandafgravingen, greppels, en op aangevoerd zand en spoorwegemplacementen. De soort verdraagt zowel
zonnige als tijdelijk of licht beschaduwde standplaatsen. De nectarproductie is sterk afhankelijk van de
bodemvochtigheid. De meeste nectar wordt gewonnen na een natte periode. De plant is een belangrijke nectar‐
en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Om de soort te behouden is het belangrijk om ze regelmatig te maaien. Het maaien van deze vegetatie hoeft
maar eenmaal in de 5‐7 jaar, maar de houtige begroeiing maakt het beheer gecompliceerd; bij een lage
maaifrequentie treedt bosvorming op. Men dient hierbij gefaseerd te werk te gaan.
De nectar‐ en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5 (Koster, 2007). Struikhei trekt vooral honingbijen,
hommels, zandbijen en groefbijen aan. De Heidezandbij (Andrena fuscipes) kent een strikt gespecialiseerd
bloembezoek op Struikhei. De Heizijdebij (Colletes succinctus) wordt dan weer bijzonder vaak aangetroffen op
deze plantensoort. Ook de koekoeksbijen op voorgaande soorten, respectievelijk de Heidewespbij (Nomada
rufipes) en de Heideviltbij (Epeolus cruciger) worden vaak op Struikhei aangetroffen (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).

Figuur 33. Struikhei in een zanderige voortuin in de Losseweg (foto: Google Street View).

Struikhei komt in de gemeente Beersel slechts zeer beperkt voor. Het werd vooral teruggevonden in het zuiden
(Alsemberg, Dworp). Struikhei staat onder andere in enkele (voor)tuinen in Alsemberg en aan de Rilroheide. In
een voortuin van de Losseweg in Alsemberg werd de Heizijdebij foeragerend waargenomen op Struikhei. De
populatie in de Rilroheide is momenteel nog te klein om van belang te zijn voor heidespecialisten, maar hier
wordt volop aan heide‐uitbreiding gewerkt. De dichtstbijzijnde grote populatie Struikhei staat in de gemeente
Halle, meerbepaald in het Vroenenbos. Hier werden zowel Heizijdebijen als Heidezandbijen aangetroffen (Nijs et
al, 2013).

2.3.2

Winterbloeiende heide

Winterbloeiende heide (Erica carnea) is een dwergheester die bloeit van januari tot maart. De soort wordt tot
40 cm hoog. De soort gedijt vooral op vochtige tot zomerdroge, voedselarme, zure tot iets kalkhoudende
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bodems. De soort verkiest vooral zonnige, maar soms ook licht beschaduwde standplaatsen. De plant is een
belangrijke nectar‐ en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl).
Om deze plant te behouden dient ze af en toe eens teruggesnoeid te worden, maar zie ook 2.3.1.
De nectar‐ en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5 (Koster, 2007). Winterbloeiende heide trekt vooral
hommels, metselbijen, zandbijen en honingbijen aan (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).

2.3.3

Brem

Brem (Cytisus scoparius) is een heester die tot 2m hoog wordt. De plant groeit graag op droge, kalkarme en
voedselarme, veelal omgewerkte of afgegraven bodems. Op zandgronden verschijnt deze plant vaak op zonnige
plaatsen. De soort groeit onder andere in weg‐ en spoorwegbermen. De struiken degraderen relatief snel. In
geschikte milieus zaaien ze zich uit en ontstaan er nieuwe struiken of struwelen (www.drachtplanten.nl).
De nectar‐ en stuifmeelwaarde voor honingbijen is 5. Deze soort is daarnaast ook een belangrijke stuifmeelbron
voor de gespecialiseerde Bremzandbij (Andrena ovatula) (Koster, 2007).
In de gemeente Beersel komt Brem verspreid voor, met name in Alsemberg en Dworp. Brem is te vinden in
Destelheide. Op onbebouwde percelen bouwgrond komt Brem wel eens voor. Een perceel met relatief veel brem
is gelegen in de Wielemansstraat in Alsemberg. Langs enkele weides aan de Sollenberg in Lot staan enkele grote
bremkoepels.

2.3.4

Zandblauwtje

Zandblauwtje (Jasione montana) is een tweejarige plant die tot 30cm 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 vermesting en strooiselophoping.
De nectar‐ en stuifmeelwaarde voor honingbijen is 3. Zandblauwtje wordt bezocht door diverse soorten
zandbijen, groefbijen en maskerbijen. In Vlaanderen komen sterk gespecialiseerde bijensoorten voor die hun
stuifmeel enkel op deze plant halen, zoals de Rode maskerbij (Hylaeus variegatus). Deze specialisten werden nog
niet in (de omgeving van) Beersel aangetroffen.
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Figuur 34. Bloeiende exemplaren van Zandblauwtje op een perceel bouwgrond in de J.B. Wielemansstraat (foto: Jens
D’Haeseleer).

In de gemeente komt Zandblauwtje slechts sporadisch voor. Naast een mooie, bedreigde populatie op een
bouwgrond in de Wielemansstraat in Alsemberg (zie bovenstaande Figuur 34) is er ook een grote groeiplaats in
de wegberm van de Groenejagersstraat. Die zou zeker gevrijwaard moeten worden.

2.3.5

Gewone ereprijs

Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys) is een vaste plant die in het voorjaar bloeit (april‐juni). De standplaatsen
zijn niet te droog (tot vochtig), in bermen, grasvelden en grazige vegetaties, op humushoudende, matig
voedselrijke bodem. De plant wordt doorgaans niet hoger dan 25cm.
Gewone ereprijs verdwijnt indien de vegetatie te hoog wordt. Een‐ of tweemaal maaien per jaar van de vegetatie
zal dit tegengaan. Hierbij kan de eerste maaibeurt best na de bloei van de Gewone ereprijs plaatsvinden. In
lagere, grazige vegetaties kan ze echter dominant worden. Op een aantal locaties is dat duidelijk het geval (bijv.
provinciedomein Huizingen, Destelheide).
De nectar‐ en stuifmeelwaarde van Gewone ereprijs voor honingbijen bedraagt 3. Naast groefbijen en Rosse
metselbijen (Osmia bicornis) zijn het vooral zandbijen die graag op Gewone ereprijs foerageren. Twee soorten
zijn zelfs exclusief aan deze plant gebonden; beide soorten komen in de gemeente voor, met name de in
Vlaanderen vrij zeldzame Ereprijszandbij (Andrena labiata) en de uiterst zeldzame Groene zandbij.
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Figuur 35. Ereprijszandbij bij Gewone ereprijs (foto: David De Grave).

2.3.6

Rode klaver

Rode klaver (Trifolium pratense) is een tweejarige of meerjarige plant die bloeit in de periode mei tot oktober.
De plant wordt tot 50 centimeter hoog. Ze gedijt vooral goed in vochtige, matig voedselrijke lemige tot kleiige
bodems. De soort is terug te vinden in matig bemeste hooilanden, graslanden, bermen en dijken. Ze verkiest
zonnige standplaatsen. De soort is een belangrijke nectar‐ en stuifmeelplant voor vlinders, solitaire bijen,
honingbijen en vooral hommels. Meer soorten solitaire bijen zijn gespecialiseerd op Rode klaver dan op Witte
klaver (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Vegetaties waarin Rode klaver aanwezig is worden meestal tweemaal per jaar gemaaid met een eerste maaibeurt
eind mei, begin juni en een tweede maaibeurt in september tot half oktober.
De nectarwaarde voor honingbijen bedraagt 1, de stuifmeelwaarde 0. Rode klaver trekt vooral hommels,
zandbijen, langhoornbijen, metselbijen en behangersbijen aan. Verschillende solitaire bijen hebben een
gespecialiseerd bloembezoek op vlinderbloemigen en foerageren vaak op Rode klaver zoals de Bremzandbij
(Andrena ovatula). Nectar is moeilijk bereikbaar in deze plant voor honingbijen vanwege de kelkdiepte. Bij
herbloei na maaien zijn de bloemen kleiner en dus beter toegankelijk voor honingbijen. Ook gebruiken zij
bijtgaatjes die door nectarrovende hommels gemaakt worden (Koster, 2007; drachtplanten.nl en Peeters et al.,
2012).

2.3.7

Gewone rolklaver

Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) is een overblijvende plant die van juni tot september bloeit. De soort wordt
tot 40 cm hoog. Ze gedijt vooral op vochthoudende tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke, veelal
kalkhoudende, zandige tot zavelige bodems. We vinden ze terug in duinvalleien, graslanden en bermen, op
dijken, spoorwegterreinen en in zandafgravingen. De soort verkiest vooral zonnige standplaatsen. De plant is een
belangrijke nectar‐ en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl).
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Vegetaties met Gewone rolklaver zouden het beste in september kunnen worden gemaaid. Op matig voedselrijke
bodems wordt er vaak begin juli al gemaaid. Dit verbreekt de synchronisatie met de bloembezoekende insecten:
vooral wilde bijen. Gefaseerd maaibeheer is wenselijk. De overstaande gedeelten worden dan met de tweede
maaibeurt mee gemaaid.

Figuur 36. Gewone rolklaver ‘als onkruid’ in openbaar groen in Alsemberg: een interessante nectar- en stuifmeelbron voor wilde
bijen (foto: David De Grave).

De nectar‐ en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 3. Gewone rolklaver trekt vooral wolbijen,
behangersbijen, groefbijen, metselbijen, zandbijen en hommels aan. Een aantal soorten is gespecialiseerd in het
verzamelen van stuifmeel van vlinderbloemigen, waaronder Gewone rolklaver. Voor Beersel moet benadrukt
worden dat de Kleine harsbij, één van de typisch Beerselse soorten, vooral op Gewone rolklaver gezien wordt.
Daarnaast is rolklaver ook de waardplant van een dagvlinder, het Icarusblauwtje (Polyommatus icarus) (Koster,
2007 en drachtplanten.nl, Peeters et al., 2012).

2.3.8

Madeliefje

Madeliefje (Bellis perennis) is een overblijvende plant die zijn hoofdbloei kent van april tot september, maar
verder buiten de vorstperioden eigenlijk het hele jaar door kan bloeien. De soort wordt tot 15 cm hoog. De soort
gedijt vooral in vochtige en vochthoudende, voedselrijke en humushoudende bodems. Ze wordt voornamelijk
aangetroffen in veelvuldig gemaaide gazons en op regelmatig betreden en begraasde grasvelden, dijken en
bermen. De soort verkiest vooral zonnige standplaatsen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Om de soort te behouden dient zij maximaal 8 tot 10 keer per jaar gemaaid worden. Bij intensievere maaibeurten
blijven de rozetten wel in stand, maar komt de plant slechts sporadisch tot bloei. In het belang van wilde bijen
kan de maai‐intensiteit best nog iets lager liggen.
De nectar‐ en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 1. Madeliefje trekt vooral kleinere soorten zandbijen,
groefbijen, bloedbijen en wespbijen aan. Vooral in het vroege voorjaar of wanneer weinig andere nectar‐ en
stuifmeelplanten voorhanden zijn wordt deze plantensoort vaak bezocht. Ook wordt sporadisch bloembezoek
door honingbijen waargenomen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl; Peeters et al., 2012; D’Haeseleer, 2014c).
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2.3.9

Paardenbloem

Noot: er bestaan tientallen soorten paardenbloemen, die hier gemakkelijkheidshalve als Paardenbloem
besproken worden.
Paardenbloemen (Taraxacum sp.) zijn overblijvende planten die hun hoofdbloei in de periode maart tot mei
kennen. Daarnaast is er ook nog een bloeiperiode in september tot november. De planten worden tot 50 cm
hoog. Ze gedijen vooral goed in vochtige tot droge, voedselrijke bodems; in allerlei grazige vegetaties; verder op
braakliggende terreinen, stadsplantsoenen, boomspiegels, op verhardingen en halfverhardingen, op muren en
tussen stenen beschoeiingen. Paardenbloemen verdragen zowel zonnige als licht beschaduwde standplaatsen.
Ze zijn een sterk onderschatte nectar‐ en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen
(Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Paardenbloemen houden stand bij veel maaibeurten. Voor een optimale bloei mag echter niet voor eind april‐
half mei gemaaid worden.
De nectar‐ en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5. Paardenbloemen trekken vooral hommels,
zandbijen, groefbijen en metselbijen aan. De Paardenbloembij (Andrena humilis) kent een gespecialiseerd
bloembezoek op gele composieten en heeft een sterke voorkeur voor het stuifmeel van Paardenbloem. Ook
enkele andere, op gele composieten gespecialiseerde, solitaire bijensoorten zijn vaak aan te treffen op
Paardenbloem (Koster, 2007; drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).

Figuur 37. Een weiland vol paardenbloemen langs de J.B. Woutersstraat in Alsemberg. Deze locatie is een ware hotspot voor
zandbijen (foto: David De Grave).

In de gemeente Beersel komen paardenbloemen wijdverbreid en veelvuldig voor. Zie paragrafen 2.4.5.3
(Dikkemeerweg) en 0 (J.B. Woutersstraat) voor besprekingen van locaties met uitzonderlijk veel
paardenbloemen.

2.3.10 Muizenoor
Muizenoor(tje) (Hieracium pilosella) is een overblijvende plant die vooral in mei‐juni bloeit. Deze gele composiet
wordt doorgaans niet hoger dan 20cm. Ze groeit vooral op (matig) voedselarme, zanderige tot zavelige bodems
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op droge standplaatsen. Het gaat vaak om gazons, grachtkanten, taluds of schrale graslanden. Muizenoor groeit
liefst op zonnige plaatsen (Koster, 2007; drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Muizenoor verdraagt veelvuldige maaibeurten goed. Deze plant wijst op interessante omstandigheden, waar
vaak ook andere plantensoorten voor (kunnen) komen die eveneens voor bijen interessant zijn (we denken dan
aan Gewone brunel, Klein vogelpootje, Zandblauwtje etc.). Graslanden en bermen waarin Muizenoor voorkomt,
zijn sowieso waardevol voor bijen. Dergelijke plekken omvormen tot ingezaaide bloemenakkers betekent vanuit
het biodiversiteitsoogpunt eerder achteruitgang dan vooruitgang (zie ook paragraaf 4.4).
De nectar‐ en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 1. Op Muizenoor foerageren diverse soorten
zandbijen, groefbijen en roetbijen. Specifiek voor de gemeente Beersel is deze plant de belangrijkste
voedselplant voor de Texelse zandbij (Andrena fulvago), een op Vlaams niveau zeldzame soort (zie paragraaf
2.2.2.3). Er werd vastgesteld dat in de omgeving van Destelheide in verschillende (voor)tuinen Muizenoor
veelvuldig voorkomt in gazons. Deze tuinen worden mogelijk ook door de Texelse zandbij bezocht.

Figuur 38. Muizenoor, een lage composiet die ook in vaak gemaaide gazons goed kan gedijen (foto: Paul Wouters/Marianne
Horemans).

2.3.11 Gewoon knoopkruid
Gewoon knoopkruid (Centaurea jacea) is een overblijvende plant die in de periode juni tot september bloeit. De
soort wordt tot 120 cm hoog. Ze gedijt vooral goed in vochtige tot vochthoudende, schrale tot matig voedselrijke,
zandige (humushoudend) tot kleiige bodems. De soort is vaak terug te vinden in grazige vegetaties in graslanden,
allerlei bermen, op dijken en veel langs spoorwegen Ze verkiest vooral zonnige standplaatsen. De plant is een
belangrijke nectar‐ en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen. (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl).
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Afhankelijk van de voedselrijkdom van de standplaats dient de soort één‐ of tweemaal per jaar gemaaid te
worden. Voor de fauna is een late, eenmalige, maaibeurt vanaf september beter. Gewoon knoopkruid houdt dan
goed stand met soorten van zowel graslanden als ruigten (drachtplanten.nl).
De nectar‐ en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 3. Gewoon knoopkruid trekt vooral hommels,
pluimvoetbijen, behangersbijen, zandbijen, dikpootbijen en groefbijen aan. De Zwartbronzen houtmetselbij
(Osmia niveata) en de Kauwende metselbij (Osma leaiana) worden vaak op deze plant aangetroffen (Koster,
2007; drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).

2.3.12 Speerdistel
Speerdistel (Cirsium vulgare) is een tweejarige plant die in de maanden juli en augustus bloeit. De soort wordt
tot 150 cm hoog. De soort gedijt vooral in vochtige en vochthoudende, zeer voedselrijke bodems. Ze komt vooral
voor op min of meer open plaatsen en in stukgetrapte of –gereden vegetaties. De soort verkiest zonnige
standplaatsen. Het is een belangrijke nectar‐ en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en
honingbijen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Om de soort te behouden is het belangrijk om de bodem pleksgewijs te verstoren. De plant verdwijnt meestal
vanzelf, vooral als bodem schraler wordt of tot rust komt. Indien de soort ongewenst is dient ze kort voor de
bloei gemaaid of afgestoken te worden.
De nectar‐ en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 1. Speerdistel trekt vooral hommels, pluimvoetbijen,
tronkenbijen, metselbijen, zandbijen, groefbijen en behangersbijen aan. De Zwartbronzen houtmetselbij (Osmia
niveata) kent een gespecialiseerd bloembezoek op composieten en vliegt vaak op Speerdistel (Koster, 2007;
drachtplanten.nl; Peeters et al., 2012).

2.3.13 Grote kattenstaart
Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) is een overblijvende plant die in de periode juni tot oktober bloeit. De
soort wordt tot 2 meter hoog. Ze gedijt vooral goed in natte voedselrijke bodems en is bestand tegen zeer
wisselende waterstanden. Ze komt voor in ruigten, natte bossen, moerassen, verlandingsvegetaties, verruigde
rietkragen, langs allerlei water en vijverkanten, als pionierplant op braakliggende en droogvallende plaatsen als
greppels, poelen en afgravingen. Ze staat graag zonnig, maar verdraagt ook tijdelijke schaduw. De plant is een
belangrijke nectar‐ en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl).
Vegetaties waarin Grote kattenstaart voorkomt dienen ten hoogste éénmaal per jaar na het groeiseizoen
gemaaid te worden. Deze soort komt vaak samen met Gewone wederik voor in natte ruigtes. Belangrijk is dat
deze slechts een late maaibeurt krijgen en slechts eenmaal per 2 a 3 jaar gemaaid worden. Verder is ook
begrazing met runderen hier af te raden omdat vertrappeling ervoor zal zorgen dat deze ruigtes soortenarmer
zullen worden. Een hooilandbeheer dus eigenlijk het geschiktst voor dit type vegetaties. .
De nectar‐ en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5. Grote kattenstaart trekt vooral hommels, tubebijen,
viltbijen en groefbijen aan. De Kattenstaartdikpoot (Melitta nigricans) is volkomen afhankelijk van het stuifmeel
van Grote kattenstaart. Slobkousbijen (Macropis europaea) worden dan weer vaak aangetroffen op Grote
kattenstaart voor het drinken van nectar (Koster, 2007; drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).

2.3.14 Gewone berenklauw
Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium) is een overblijvende plant die in de periode juni tot oktober
bloeit. De soort wordt tot 180 cm hoog. Ze gedijt vooral goed in vochtige tot vochthoudende, veelal zeer
voedselrijke en humushoudende zand‐, leem‐ en kleibodems. Ze komt voor in allerlei bermen en grasvelden, op
dijken, braakliggende terreinen, langs bosjes en in stadsplantsoenen. De soort komt zowel voor op zonnige als
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tijdelijk beschaduwde standplaatsen. De plant is een belangrijke nectar‐ en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire
bijen en wespen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Wanneer de Gewone berenklauw in graslandvegetaties voorkomt wordt ze gewoonlijk tweemaal per jaar
gemaaid, met een eerste maaibeurt in juni‐juli en een tweede in september‐half oktober. De soort kan echter
ook in ruigtes voorkomen waarbij ze slecht éénmaal om de 3 à 5 jaar gemaaid wordt.
De nectar‐ en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 3. Gewone berenklauw trekt net als Gewone
engelwortel (Angelica sylvestris) vooral solitaire wespen, zandbijen, groefbijen, maskerbijen en metselbijen aan.
De zomergeneratie van de Roodrandzandbij (Andrena rosae) kent een gespecialiseerd bloembezoek op Gewone
berenklauw en engelwortel. Ook de Wimperflankzandbij (Andrena dorsata) wordt vaak op Gewone berenklauw
aangetroffen. Overblijvende stengels zijn een belangrijke nestplaats voor heel wat kleinere solitaire bijen en
wespen (Koster, 2007; drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012). Hierdoor is het vooral interessant om ruigtes te
laten overstaan.

2.3.15 Braam sp.
Bramen (Rubus sp.) zijn heesters die vooral in de periode juli tot september bloeien. Bramenkoepels kunnen
gemakkelijk tot 4 meter hoog/lang worden. Bramen gedijen vooral goed in min of meer vochtige, schrale tot
voedselrijke bodems. Veel bramen wijzen op stikstofverrijking van de bodem onder invloed van landbouw.
Bramen zijn zowel in zonnige als halfbeschaduwde zones aan te treffen. De plant is een belangrijke nectar‐ en
stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl).
Verschillende bramensoorten zijn in staat om tot enige meters hoog alles te overwoekeren; dit is een proces dat
geleidelijk aan begint maar op een onverwacht moment uit de hand kan lopen waardoor lastige
beheerproblemen kunnen ontstaan in plantsoenen en parken. Bramen dienen daar steeds tot bepaalde zones
beperkt te worden en daarbuiten in de perken gehouden te worden door middel van maaien. Bij gedeeltelijk
maaien ontstaan stukken dode stengels waarin heel wat bijensoorten hun nesten kunnen uitknagen. In
natuurgebied, met name in zonnige bosranden, kan een groot braamstruweel een erg waardevol element zijn.
De nectar‐ en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5. Bramen trekken vooral zandbijen, hommels,
groefbijen, maskerbijen, behangersbijen en metselbijen aan. Een heel aantal kleinere bijensoorten, waaronder
heel wat maskerbijen en de Blauwe ertsbij (Ceratina cyanea) nestelen in de merghoudende bramenstengels.
Vooral bramenkoepels in zonnige, windluwe zones zijn bijzonder aantrekkelijk voor wilde bijen en dagvlinders
(Koster, 2007; drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).

2.3.16 Heggenrank
Heggenrank (Bryonia dioica) is een giftige kruidachtige klimplant die vooral in de periode juni tot september
bloeit. De soort kan tot 4 meter hoog/lang worden. Ze gedijt vooral goed op droge tot vochthoudende,
voedselarme tot voedselrijke, kalkhoudende, zandige tot zavelige bodems. We vinden ze voornamelijk in
doornstruwelen, heggen en ruigte; in duinen, op dijken en langs spoorwegen. De plant staat het liefst zonnig en
is een belangrijke nectar‐ en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en honingbijen (Koster, 2007
en drachtplanten.nl).
De soort dient tijdens de bloei vooral met rust gelaten te worden. Ze kan naast verschillende afsluitingen, hagen,
struwelen en houtkanten aangeplant worden zodat de soort hierop kan klimmen.
De nectarwaarde voor honingbijen bedraagt 0, de stuifmeelwaarde 3. Heggenrank trekt vooral zandbijen,
maskerbijen, groefbijen en behangersbijen aan. De Heggenrankbij (Andrena florea) kent een gespecialiseerd
bloembezoek op Heggenrank en werd ook in Beersel aangetroffen (Koster, 2007 en drachtplanten.nl, Peeters et
al., 2012).
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Figuur 39. De Heggenrankbij verzamelt enkel op Heggenrank stuifmeel (foto: David De Grave).

2.3.17 Grauwe wilg
Grauwe wilg (Salix cinerea) is een boom die vooral in de periode maart‐april bloeit. De plant kan tot 8 meter hoog
worden. Hij gedijt vooral goed op natte tot vochtige matig voedselrijke tot vrij schrale, zwak zure bodems;
meestal op de lichter gronden; in moerasbossen; spoorsloten en –greppels en langs allerlei oevers. De soort
verdraagt zowel zonnige als licht beschaduwde standplaatsen. De plant is evenals Boswilg (Salix caprea) een
belangrijke nectar‐ en stuifmeelbron voor vlinders, honingbijen, solitaire bijen en hommels (Koster, 2007 en
drachtplanten.nl).
De soort kan sterk teruggesnoeid worden, maar dit gebeurt best gefaseerd zodat niet alle wilgenkoepels in een
gebied in hetzelfde jaar gesnoeid worden. Verder dient vooral verdroging tegengegaan te worden.
De nectar‐ en stuifmeelwaarde voor honingbijen bedraagt 5. Grauwe wilg trekt vooral hommels, honingbijen,
zandbijen, zijdebijen en metselbijen aan. Verder kennen tal van zandbijensoorten en de Grote zijdebij (Colletes
cunicularius) een gespecialiseerd bloembezoek op wilgen en zijn dus te verwachten op deze plantensoort (Koster,
2007; drachtplanten.nl en Peeters et al., 2012).
Grauwe wilg en Boswilg komen verspreid in de gemeente voor. Opvallend was dat in het voorjaar 2015 nergens
echt hoge aantallen bijen werden waargenomen op wilgen. Daarvoor valt moeilijk een verklaring te geven. Zoals
vermeld zijn er een aantal zandbijen die enkel op wilg stuifmeel verzamelen; van enkele van deze soorten (Grote
zijdebij, Zwart‐rosse en Grijze zandbij) werden in Beersel ook kolonies gevonden.
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2.4 Gebiedsgerichte resultaten
Tijdens dit project werden alle deelgemeenten bezocht. Op plekken die interessant bleken te zijn, lag de
zoekinspanning hoger door herhaalde bezoeken. Onderstaand kaartje toont de detaillocaties van waarnemingen
van bijen en wespen in de gemeente.
De zoekinspanning was ongelijk verdeeld over de gemeente. De ongelijke zoekinspanning is deels te verklaren
door de woonplaats van medeauteur David De Grave, langs de zuidgrens van de gemeente, in Alsemberg. David
nam al het veldwerk in 2015 voor zijn rekening en verkende de gemeente per fiets. De deelgemeenten Alsemberg
en Dworp werden bijgevolg beter geïnventariseerd dan Lot, Huizingen en Beersel. Daarbij moet gezegd worden
dat de meest interessante, zanderige biotopen met schrale, bloemrijke vegetaties ook vooral in Alsemberg en
Dworp te vinden zijn. Lot is bijv. veel natter en daarmee ook iets minder interessant voor (grondbewonende)
bijen.

Figuur 40. Kaart met alle waarnemingen van wilde bijen en wespen, als puntlocatie aangeduid.
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2.4.1
2.4.1.1

Lot
Begraafplaats Lot

Dit kerkhof werd recent heringericht.
Aangeplante nectarplanten zijn aanwezig aan de straatkant, in de vorm van narcissen en in het voorste deel van
het kerkhof, waar bloemen (o.a. Verbena bonariensis en een cultivar van Slangenkruid) werden aangeplant
tussen de graven.
Zowel in 2014 als in 2015 werd deze locatie bezocht. In totaal werden slechts 12 bijensoorten bijen vastgesteld.
Langs de parking van het kerkhof was een kolonie van enkele tientallen Grasbijen aanwezig op een verhoogd
zonbeschenen stuk tussen de narcissen. Boodschap hier, en ook geldend voor veel andere locaties: niet alles
moet helemaal vol met bloemen staan om bijen te helpen. Het is minstens zo belangrijk om schrale, zanderige,
open stukjes te behouden voor nestgelegenheden in plaats van ze vol te planten met bloemen.
Achteraan op het kerkhof waren nog enkele zanderige steilkantjes met wat nestelende bijen (vooral kleinere
soorten en nog een kolonie Grasbijen) maar in het algemeen vlogen hier weinig bijen. Winterheide was wel goed
voor hommels en de Grasbijen. Op dit kerkhof lijkt vooral de afwezigheid van inheemse en interessante nectar‐
en stuifmeelbronnen een rol te spelen, al zijn in de randzone wel meidoorn, sleedoorn, etc. aanwezig. De
gazonstukjes worden kort gehouden waardoor rolklaver, paardenbloem, madeliefjes,… niet tot bloei kunnen
komen. Delen van het kerkhof worden om esthetische redenen strak beheerd: hier valt nog natuurwinst te halen.
Bij het inzaaien van bloemenmengsels is de samenstelling van het mengsel een aandachtspunt. Het ingezaaide
Slangenkruid lijkt niet inheems te zijn. De Slangenkruidbij (specialist op) werd er (nog) niet aangetroffen.

Figuur 41. Aan de voorzijde van het kerhof bloeien niet alleen narcissen, maar is ook een open en schrale gazon aanwezig waarin
Grasbijen kunnen nestelen (foto: David De Grave).
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Figuur 42. Dit type steilkantjes zijn geschikte nestplaatslocaties voor vele grondbewonende bijen (foto: David De Grave).

Figuur 43. Delen van het kerkhof kennen een klassiek en strak beheer, en zijn daardoor weinig interessant voor wilde bijen (foto:
David De Grave).

2.4.1.2

Artic (parkzone Zennestraat)

Deze locatie omvat heel wat elementen die voor bijen interessant zijn. In de grazige vegetatie komen veel
boterbloemen, paardenbloemen en (rol)klaver voor. Daarnaast staan er veel wilgen, Sleedoorn en meidoorn.
Ook het aanwezige braamstruweel en vochtige plekjes met Grote kattenstaart zijn waardevol voor bijen.
Deze locatie is onregelmatig bezocht en leverde slechts 13 bijensoorten op. In april viel de aanwezigheid van
metselbijen op bloeiende wilgen op. Op andere bloeiende planten werden vooral Grasbijen aangetroffen. Ook
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bij het bezoek in juni werden relatief weinig soorten gevonden. In de zomermaanden werd Kattenstaartdikpoot
aangetroffen op Grote kattenstaart en nestelden Tronkenbijen op deze locatie. Gezien het lage aantal bezoeken
en het beperkte aantal waargenomen soorten valt te verwachten dat hier nog meer soorten voorkomen.

Figuur 44. Dit bijenhotel werd geplaatst aan de Artic site maar zou best grondig aangepast worden om de aantrekkelijkheid voor
bijen te verhogen (foto: David De Grave).

Het grote bijenhotel heeft een belangrijke educatieve functie. Helaas bevat het een aantal tekortkomingen
waardoor kansen voor wilde bijen gemist worden. Er zijn heel weinig gaatjes in de grote houtblokken geboord,
de kwaliteit van het hout is niet goed, het bevat veel snelbouwstenen die wel door pissebedden of spinnen
gebruikt worden, maar niet door bijen. Dit bijenhotel kan men dus best vervangen of grondige aangepast
worden. De Gehoornde metselbij maakt momenteel wel gebruik van het hotel, maar niet in de hoge dichtheden
waarin deze soort vaak bij bijenhotels gezien wordt. Desondanks was deze soort wel talrijk aanwezig op de
bloeiende wilgen in dit gebied. Een goed bijenhotel heeft hier dus wel degelijk veel potentieel! Het heeft
bovendien ook een belangrijke educatieve waarde.
In de Artic‐site werd in 2014 een bloemenweide ingezaaid. Deze inzaai mislukte echter grotendeels en was tijdens
het veldbezoek reeds volledig uitgebloeid en verdord. De vegetatie waar dit stuk op ingezaaid werd is van nature
al vrij divers aan bloemplanten, met onder andere Rode klaver, boterboemen en duizendblad. Inzaai betekent
hier eerder achteruitgang dan vooruitgang
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Figuur 45. Grazige, maar bloemrijke strook nabij de Artic-site in Lot: hier zijn van nature al een diversiteit aan interessante
voedselbronnen aanwezig. Inzaai betekent hier eerder achteruitgang dan vooruitgang (foto: Jens D’Haeseleer).

Figuur 46. Vrij gevarieerd grasland met veel bloeiende boterbloemen, een geschikt habitat voor wilde bijen (foto: David De Grave).

Een onverwacht element: de boomstammen die er staan als speelhoekje trekken ook nestelende bijtjes en
parasiterende goudwespen aan. Ze zijn dus zeker te behouden. Ook dit toont de potentie van een goed bijenhotel
op deze locatie aan.
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Figuur 47. Aan deze boomstammetjes was beweging van wilde bijen en parasiterende soorten (foto: David De Grave).

2.4.1.3

Kanaalbermen Lot

Deze locatie ziet er op het eerste zicht interessant uit. In het voorjaar zijn bloeiende wilgen aanwezig en een
steile, niet te grazige berm, met daarnaast wat ruigere stukjes. In dit soort biotoop is een kolonie van Grijze
zandbij te verwachten. Maar behalve enkele Gehoornde metselbijen, hommels en Tweekleurige zandbij op
bloeiende wilg werden er tijdens het aprilbezoek geen bijen genoteerd. Dat is moeilijk te verklaren want op het
eerste zicht is er een goede combinatie van stuifmeelbronnen en geschikte ruimte voor nestgelegenheden. Later
op het jaar werd deze locatie niet meer bezocht.
2.4.1.4

Overige bezochte locaties

Omgeving kerk
De omgeving van de kerk werd zowel in het voorjaar (april) als in de voorzomer (juni) bezocht. De voorjaarsronde
leverde weinig op, maar in juni viel de aanwezigheid van Speerdistel en Akkerdistel op. Desondanks werden
weinig bijensoorten aangetroffen, maar wel verschillende vrouwtjes Zwartbronzen houtmetselbij (één van de
typisch Beerselse bijen).
Rond punt Kerkhofstraat
Op de massaal bloeiende lavendel werden in de zomer van 2014 grote aantallen hommels en bijen
waargenomen. Het vermelden waard is een ook kleine kolonie Lathyrusbij en de minder algemene parasiet op
deze soort, de Gouden kegelbij. Een bezoek in het voorjaar van 2015 leverde nagenoeg niets op, bij gebrek aan
bloeiende planten.
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Figuur 48: Rond punt Kerkhofstraat met bloeiende lavendel, een geschikte plant voor grote aantallen hommels en bijen (foto:
Jens D'Haeseleer).

Inzaai Kesterbeeklaan
Een ingezaaide strook langs de Kesterbeeklaan gaf niet het gewenste resultaat. Buiten algemene hommels werd
hier niets gezien. In 2015 werd de strook niet opnieuw ingezaaid.
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Figuur 49:Minder gelukte inzaai van bloemen langs de Kesterbeeklaan (foto: Jens D'Haeseleer).

Zittert
Braakliggend stukje langsheen de weg. Op de foto zien we Wouw (Reseda luteola) en kool‐ (of raap‐)zaad; dat
zijn interessante ‘onkruiden’ die veel nectar en stuifmeel produceren. De waarde van dit soort kleine
braakliggende percelen kan nauwelijks overschat worden. Ze blijken vaak evenveel (of zelfs meer) bestuivers aan
te trekken dan ingezaaide bloemenmengsels. Op deze specifieke locatie werden, foeragerend op Wouw, zowel
de Kleine tuinmaskerbij (Hylaeus pictipes; de enige waarneming in de gemeente) als de gespecialiseerde
Resedamaskerbij (Hylaeus signatus) waargenomen. Deze laatste soort foerageert naast Wouw ook graag op
Wilde reseda (Reseda lutea); ook deze plant groeit graag op braakliggende terreinen en langs spoorwegen.
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Figuur 50: Braakliggend stukje Zittert met voor wilde bijen interessante bloemen als Wouw en kool- of raapzaad (foto: David De
Grave).

2.4.2
2.4.2.1

Huizingen
Provinciaal domein Huizingen

Het provinciedomein kent een vrij grote oppervlakte, maar werd tijdens de inventarisate in het kader van het
bijenplan van de gemeente Beersel slechts vluchtig geïnventariseerd. Opvallend is de grote oppervlakte zeer kort
gemaaide graslanden. Daarnaast zijn grote delen van het domein ook op een klassieke manier ingericht, met
vijvers, kortgemaaide gazons, bloemborders met uitheemse planten en grindpaden.
Dit domein werd zowel in juli 2014 als in april, mei en juni 2015 bezocht. Er werden 43 bijensoorten aangetroffen,
wat voor’zo’n groot domein een eerder laag aantal is. Dat lage aantal is wellicht te wijten aan het gebrek aan
‘wilde’ hoekjes met inheemse nectarplanten.
Tijdens het aprilbezoek kon worden vastgesteld dat het bijenhotel druk bewoond is door de algemene
Gehoornde metselbij (met tientallen individuen aanwezig). Verschillende soorten zandbijen die typisch zijn voor
het voorjaar werden in het grasland genoteerd, zoals Wimperflankzandbij, Weidebij en Viltvlekzandbij. Vooral
de Wimperflankzandbij werd veelvuldig gevonden. Ook de koekoeksbij van die laatste, de Variabele wespbij, was
aanwezig, net als enkele andere wespbijen. Op een zanderige heuvel tussen de bomen bevindt een kolonie
Zwart‐rosse zandbij, evenals de begeleidende parasiet. Verder zijn vrij veel zandbijensoorten aangetroffen in dit
gebied, wat wijst op de aanwezigheid (en de potentie tot uitbreiding van) ondergrondse nestgelegenheden.
Ook tijdens het meibezoek bleek dat het bijenhotel gegeerd is. Er was veel beweging van Ranonkelbijen;
daarnaast waren ook Blauwe metselbij en knotswespen present aan het hotel. In 2014 werd de locatie in juli
bezocht. Toen werden onder meer Gewone tubebij, Tronkenbijen en Ranonkelbijen aangetroffen.
Tijdens een bezoek in 2014 werd hier een bijzonder Wilgenhommel aangetroffen.
Dankzij aangepast maaibeheer in de boomgaard was de stuifmeelbeschikbaarheid er in 2015 sterk verbeterd.
Dat leidde meteen tot hogere aantallen bijen. Op ereprijs werd de Ereprijszandbij teruggevonden, maar ook een
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mannetje van de zeer zeldzame Groene zandbij (zie ook bespreking hieronder). Het junibezoek leverde weinig
nieuwe soorten op.
Hieronder worden een aantal voor bijen belangrijke elementen apart besproken:
Bijenhotel
Grosso modo is het bijenhotel goed en functioneel. Zoals hierboven vermeld wordt het druk bewoond. Er zijn
enkele kleine aandachtspunten. Zo wordt het leemgedeelte niet gebruikt door bijen: de leem is te hard.
Daarnaast zijn enkele elementen vanuit esthetisch oogpunt interessant, maar voor bijen van weinig waarde.
Bijvoorbeeld de ingebrachte keramieken potjes: mogelijk kunnen hierin spinnen leven, maar door bijen gaan ze
niet gebruikt worden. Ook de snelbouwstenen worden door bijen niet bewoond.

Figuur 51: Bijenhotel in het provinciedomein (foto: Jens D’Haeseleer)

Boomgaard
Het perceel met de hoogstamboomgaard werd kort gemaaid in 2014. Dit was een gemiste kans. In het
boomgaardengrasland waren restanten van het bloemrijk grasland terug te vinden in de (ook al zeer kort
geschoren) haagkant. In 2015 werd het maaibeheer hier reeds aangepast waardoor boterbloemen en vooral
Gewone ereprijs tot bloei konden komen. Dit resulteerde meteen in hogere aantallen wilde bijen.
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Figuur 52: Grazige vegetatie met veel bloeiende Witte klaver (foto: Jens D'Haeseleer).

Met onder andere Gewone rolklaver, Rode klaver, Witte klaver, Wilde margriet, Echt knoopkruid, Klein
streepzaad en Muskuskaasjeskruid heeft dit stukje zeer veel potenties voor bijen, vlinders én mensen die gefnuikt
werden door het veelvuldig maaien waardoor geen bloei kon optreden (in 2014). De vegetatie (klaarblijkelijk in
het verleden ingezaaid) heeft een aantal kenmerken van glanshaverhooilanden. Het aantal maaibeurten
terugschroeven naar 1 à 2 per jaar zou hier een wereld van verschil maken. Met het behoud van enkele
kortgemaaide wandelpaden kan ook kritiek over ‘slordigheid’ proactief opgevangen worden.
Het beheer van glanshavergraslanden wordt meestal afhankelijk gesteld van de voedselrijkdom van de bodem,
waarbij zo mogelijk wordt gestreefd naar geleidelijke overgangen met aangrenzende percelen en soms ook
rekening gehouden wordt met de zaadzetting van bepaalde soorten. Continuïteit in het beheer is van belang
voor de instandhouding van de stabiele en soortenrijke begroeiingen. Een grasland zoals dat in de
hoogstamboomgaard wordt in de regel in de tweede helft van juni of begin juli gemaaid. De hergroei is meestal
zodanig dat in september nog een tweede keer wordt gemaaid.
Maaien dient zoveel mogelijk met machines met een zo laag mogelijke bandendruk te gebeuren. Dit beperkt de
bodemdruk en zal minder potentiele nestgelegenheden vernietigen. Maaisel dient steeds enkele dagen te blijven
liggen zodat zaden de kans krijgen om af te rijpen en zodat ongewervelden veiligere oorden kunnen zoeken.
Daarna dient het maaisel wel steeds afgevoerd te worden. Maaien kan best gefaseerd gebeuren, waarbij bij elke
maaibeurt een strook blijft overstaan tot de volgende maaibeurt. In de boomgaard kunnen enkele wandelpaden
vrij gehouden worden door verschillende maaibeurten per jaar.
Graslanden/ligweiden
Een groot deel van het provinciedomein bestaat uit kortgemaaide gazons, de zogenaamde ligweiden. Deze
hebben echter een lage ecologische waarde. Uiteraard zijn deze functioneel voor recreanten.
Bij een aantal van deze gazons is een rand uitgespaard, die minder gemaaid wordt. Hier kunnen wilde bijen en
andere ongewervelden nesten maken of foerageren op de bloeiplanten. Er kan bekeken worden waar deze zones
nog uitgebreid kunnen worden. Op een van de extensiever beheerde graslanden werd een van de weinige Kleine
harsbijen uit de gemeente waarnemingen op Gewone rolklaver.
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Daarnaast zijn er in het domein ook kleinere stroken gazon, met name langs wandelpaden en langs de vijver, die
door bezoekers niet als ligweide gebruikt kunnen worden, maar toch intensief beheerd worden. Er kan bekeken
worden of deze kleinere oppervlaktes geen extensiever beheer kunnen krijgen. Met name langs de vijver komt
in het gazon ook Gewone ereprijs voor, maar deze wordt frequent gemaaid.
Dood hout
In het kader van de ondersteuning van de koesterbuur Vliegend hert werden op verschillende plaatsen
houtblokken opgestapeld. Wanneer deze voldoende verrot zijn, vormen ze de geschikte broedgelegenheid voor
deze bijzondere kever. Ook wilde bijen (en wespen) kunnen van dit soort nestgelegenheden gebruik maken,
ondermeer de Andoornbij, die in het domein te verwachten is. Verder is dood opstaand hout (in de vorm van
afgestorven bomen) van groot belang als nestgelegenheid voor bijen en wespen. Dode bomen of takken worden
vaak preventief verwijderd omdat ze een gevaar voor de veiligheid van bezoekers kunnen betekenen. Dit kan
echter vermeden worden door zijtakken te verwijderen en enkel de stam te laten staan. Van zodra deze dreigt
omver te vallen kan hij tevens omgezaagd worden. Ook liggend dood hout kan van belang zijn als
nestgelegenheid voor wilde bijen.
In de stukken ongemaaid grasland (ter hoogte van de rotstuin) vielen vooral enkele plekken Witte klaver en
Gewone rolklaver op, met waarnemingen van de zeldzame Kleine harsbij als gevolg.

Figuur 53: In het domein zijn nog grote oppervlakten kort gemaaide gazons die deels als ligweide gebruikt worden (foto: David
De Grave).
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Figuur 54: Op de in het bos gelegen heuvel bevindt zich in het vroege voorjaar een kolonie Zwart-rosse zandbij (foto: David De
Grave).

Figuur 55: Dit grasland werd in 2015 minder gemaaid, waardoor Gewone ereprijs en Kruipende boterbloem massaal tot bloei
konden komen, een geschikte situatie voor zowel Ereprijszandbij als de Beerselse trots de Groene zandbij (foto: David De Grave).

2.4.2.2

Den Beemd

Het gebied Den Beemd is een vochtig gebied. Voor bijen zijn de potenties hier eerder beperkt. Bloeiende wilgen
zijn potentieel interessant, maar leverden toch geen hoge aantallen bijen op. Het vermelden waard is de
aanwezigheid van de sterk gespecialiseerde Heggenrankbij (die in de gemeente echter vrij algemeen is).
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2.4.2.3

Sollenberg

Aan de Sollenberg grenzen enkele weides op een west/zuidwestgerichte helling. Deze vallen op door hun
uitgesproken reliëf. Daarnaast kwamen hier ook enkele relicten uit voor bijen interessante graslandvegetaties
voor. Onder meer Rapunzelklokje, Knoopkruid, Wilde margriet, maar ook Muizenoortje, Speerdistel en Kale
jonker. Verder zijn dood hout en omgevallen rozenstruikjes aanwezig. Op verschillende plaatsen komt een
prikkeldraadvegetatie voor. Bovenaan het terrein was ook een groot Bremstruweel aanwezig. Deze weides zijn
privéterrein, maar konden in het kader van dit project toch eenmaal (in 2014) bezocht worden.

Figuur 56: Een zonbeschenen, schrale helling met een gevarieerde vegetatie (foto: Jens D'Haeseleer).

Onder meer de Zwartbronzen houtmetselbij werd hier aangetroffen, een zeldzame soort die graag op distels en
op Knoopkruid zit. Verder kunnen ook Kleine klokjesbij, Kleine roetbij, Poldermaskerbij en Zwartgespoorde
houtmetselbij als bijzonderheden vermeld worden.
De combinatie van het kleinschalige karakter, de zuidgerichte helling en de aanwezigheid van enkele
bijenvriendelijke plantensoorten maakt dat deze locatie zeer bijenvriendelijk is. Ook in de toekomst dient de
kleinschaligheid in stand gehouden te worden. Een grootschalige verkaveling alsook een te hoge begrazingsdruk
zouden nefast zijn voor heel wat bijensoorten.

2.4.3
2.4.3.1

Beersel
Dwersbos

Tegenover het Dwersbos bevindt zich een hoogstamboomgaard met veel dood hout. In theorie zijn dit
interessante natuurlijke nestplaatsen voor bovengronds nestelende bijen, maar in het voorjaar van 2015 werden
hier geen bijen aangetroffen. Aangezien metselbijen (Osmia) zeer goede bestuivers van kleinfruit zijn zou hier
wat extra artificiële nestgelegenheid kunnen geplaatst worden. Ondanks een vrij hoge begrazingsdruk in deze
boomgaard werden toch enkele bijensoorten (Grasbijen, Weidebijen, wespbijen en hommels) aangetroffen.
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Gezien de potentiele zuidgerichte steilkantjes was het resultaat hier echter wat aan de magere kant. De zuidrand
van het Dwersbos heeft potentieel voor bijen aangezien hier veel Valse salie, bramenkoepels en hier en daar
dood hout aanwezig zijn.

Figuur 57: Een hoogstamboomgaard met oude bomen en dood hout is interessant voor wilde bijen (foto: David De Grave).

Figuur 58:. Een hellend, zuidgericht grasland met open plekjes tussen de graspollen: hier kunnen zandbijen hun nestjes graven
(foto: David De Grave).

2.4.3.2

Lobbos
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De site Lobbos betreft een openbaar groen hoekje tussen Laarheidestraat – Albert Deneyerplein – Lobbos. Deze
driehoekige open ruimte heeft een grazige vegetatie met verspreid groeiende bomen, met name grote lindes,
berken en enkele naaldbomen.
Tijdens terreinbezoek in april bleek dat deze locatie waardevolle troeven heeft voor wilde bijen. Aan de rand is
het grasveld verstoord op enkele locaties, waardoor er kale bodem aanwezig is. Bovendien waren kolonies Grijze
zandbij, Grasbij en Weidebij aanwezig, evenals tal van parasiterende bijen. De voor bijen interessante aanwezige
planten waren vooral paardenbloem, Madeliefje en Hondsdraf. Het open, zonbeschenen karakter van deze rand
moet zeker bewaard worden. Ook in juni 2015 werd de plek opnieuw bezocht, maar toen werden geen hoge
aantallen of bijzondere soorten waargenomen.
Het centrale deel van de groene ruimte is voor wilde bijen minder interessant. Door de grote bomen is dit deel
te sterk beschaduwd en de grazige vegetatie is dicht en arm aan nectarplanten. Desondanks zijn de grote lindes
voor bijv. hommels en honingbij wel interessant. Linde en berk zijn bovendien waardevolle bomen voor andere
ongewervelden zoals nachtvlinders. Er wordt voorgesteld dit centrale deel te laten zoals het is.
Gezien de ligging aan de straatkant (zijde Lobbos) is dit een geschikte locatie voor een bijenhotel en eventueel
infobord waar ook grondnestelende bijen worden beschreven. Het vrijwaren en behoud van de kale grond is hier
aan te raden. Daarbij mag worden opgemerkt dat periodieke verstoring (bijv. door parkeren van wagens) wellicht
niet negatief is voor bijen. Wanneer verstoring uitblijft, zal de grasmat hier na verloop van tijd dichtgroeien,
waardoor geschikte nestruimte voor bijen verdwijnt. Tenslotte vermelden we dat er ook activiteit is van bijen op
de straat zelf: de voegen tussen de kasseien zijn er breed en bieden plaats voor nestgangen.

Figuur 59: Verstoorde, kale bodem aan Lobbos. Drie soorten bijen graven hier honderden nestgangetjes (foto: David De Grave).
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Figuur 60:. Banale bloemplanten zoals paardenbloem en madeliefje voorzien wilde bijen hier van levensnoodzakelijke nectar
(foto: David De Grave).

Een deel van de zuidzone van Lobbos werd ingezaaid met een bloemenmengsel. Hierop werden in de zomer van
2014 wilde bijen gezocht. Vooral algemene en niet‐gespecialiseerde bijensoorten werden hierop aangetroffen.
De zeldzamere en gespecialiseerde wilde bijen werden enkel aangetroffen op de natuurlijke vegetatie die in de
rest van het stuk stonden. Men kan zich dus vragen stellen over de effectiviteit van de inzaai op deze locatie.

Figuur 61: ingezaaide bloemenstroken hebben niet altijd het gewenste effect

2.4.3.3

Groenzone Zennedreef
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Langs een wandelweg die dichtbij de Zennedreef ligt, bevindt zich een open plek met kaal zand en veel
microreliëf. Vlak ernaast ontwikkelt zich een groot bramenstruweel. Deze site heeft op het eerste zicht hoge
potenties, omwille van het open zand in een natuurlijke omgeving. Desondanks werden er tijdens een bezoek in
april 2015 opvallend weinig (zand)bijen voor een theoretisch potentiele locatie waargenomen. Wel was er een
relatief kleine aggregatie Grote zijdebij aanwezig, evenals de daarop parasiterende Grote bloedbij. Van de Grijze
zandbij, die op dergelijke locaties met honderden aanwezig kan zijn, werd slechts 1 exemplaar waargenomen.
Mogelijk kan deze locatie bij toekomstige bezoeken, vooral later in het jaar wanneer de bramen in bloei staan,
toch nog bijzondere soorten opleveren.

Figuur 62. Ondanks de interessante elementen (open zand, braamstruweel) werden op dit plekje geen hoge aantallen bijen gezien
(foto: David De Grave).

2.4.3.4

Park Frankveld

Het park Frankveld is een groenzone van 10ha tussen Beersel en Drogenbos. Al sinds 1994 wordt dit gebied
beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos, maar recent (2011) gebeurde een grondige heraanleg van het
park. Daarbij werden ondermeer hoogstamfruitbomen en bosschages met inheemse struiken en bomen
aangeplant.
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Figuur 63: Het park Frankveld heeft plantsoenen met veel inheemse soorten bomen en struiken (foto: David De Grave).

Deze site werd enkel in april 2015 bezocht. Opvallend was dat paardenbloemen, madeliefjes, hondsdraf,
veldkers, ereprijs,... in de gazons kans leken te krijgen. Dat is een positief element. Daarnaast waren ook veel
bloeiende sleedoornstruiken en enkele wilgen interessant voor wilde bijen. Tijdens het bezoek werden echter,
qua aantal, helaas niet veel bijen gevonden. Dit gebied werd te weinig bezocht om te concluderen dat het weinig
interessant is. Onder de waargenomen soorten noteren we ondermeer Roodgatje, een vroege Blauwe ertsbij,
een kolonie Weidebijen en een kolonie Grasbijen.

2.4.4
2.4.4.1

Dworp
Destelheide

Destelheide is een groot en bekend domein in Dworp. De site werd niet integraal onderzocht; het meest
interessante deel van Destelheide situeert zich langs de Groenejagersstraat. De belangrijke waarde voor bijen
werd in mei 2015 ontdekt door bijzondere waarnemingen in de wegberm van vernoemde straat. Met
toestemming van de eigenaar werd vervolgens de begraasde en bloemrijke weide met regelmaat onderzocht.
Op deze percelen zijn alle belangrijke elementen voor bijen aanwezig: veel microreliëf, dood hout en bloemen
vormen de ideale combinatie van nestgelegenheden en stuifmeelbronnen. De vrij intensieve inventarisatie in
mei 2015 leverde 46 soorten op.
De meest opmerkelijke vondst hier was de grote populatie Groene zandbij, voor zover geweten de enige in
Vlaanderen! Andere bijzonderheden waren Texelse zandbij, Bruine rouwbij, Zwartbronzen houtmetselbij en
waarschijnlijk ook de Bremzandbij (een moeilijk te determineren soort die het liefst op brem foerageert). Er
werden ook veel soorten koekoeksbijen gevonden, wat wijst op stabiele populaties van de gastheren. De
belangrijke planten voor bijen zijn hier Gewone ereprijs, Gewoon biggenkruid, Brem, boterbloemen,
paardenbloem, Heggenrank,... Opvallend was hier overigens dat er veel meer soorten bijen op boterbloem te
zien waren dan op andere locaties.
De wei wordt grotendeels begraasd door een pony, maar eind mei kwam ook een groter paard (tijdelijk?) op de
wei. De begrazingsdruk is niet te hoog. Enkel Zandblauwtje, een interessante plant voor wilde bijen, kan niet in
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hoge aantallen tot bloei komen wanneer beide paarden op de wei staan; in de aangrenzende berm, waar er geen
begrazing is, is dat wel het geval.
Tijdens het voorjaar bleken er concrete plannen te bestaan om een toegangsweg tot een werf op het domein
aan te leggen. Daarop werd een overleg georganiseerd tussen Veerle Leroy (schepen van leefmilieu), David De
Grave (bijenwerkgroep & medeauteur) en de directeur van het domein. Dit overleg verliep in een constructieve
sfeer en leidde tot een wijziging van de plannen. Het grasland wordt gevrijwaard en de directie is op de hoogte
van de bijzondere natuurwaarden op het domein. Hiermee zijn de contacten gelegd voor een verdere
samenwerking.

Figuur 64: Dit hellend grasland wordt extensief begraasd. Er is een grote diversiteit aan voedselplanten en voldoende microreliëf
aanwezig (foto: David De Grave).
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Figuur 65: Gewone ereprijs in bloei. Deze plant groeit hier in grote hoeveelheden en is een onontbeerlijke voedselplant voor de
op de Destelheide voorkomende Groene zandbij (foto: David De Grave).

Figuur 66: Open plekjes kale grond tussen de graspollen: ideale plekken voor nesten van grondbewonende bijen (foto: David De
Grave).
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Figuur 67: Bloeiende Brem op het domein Destelheide. Hier werd ook de zeldzame Bremzandbij waargenomen (foto: David De
Grave).
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2.4.4.2

Rilroheide & omgeving

Het natuurgebied Rilroheide wordt beheerd door Natuurpunt. Niet enkel het gebied zelf, maar ook de omgeving
is interessant. Deze site werd zeer regelmatig bezocht. Met 74 bijensoorten scoort deze locatie het hoogst op
vlak van biodiversiteit.
Zo is er rond het gebiedje een zanderige boshelling waar over een lengte van 50 meter een zeer grote kolonie
Zwart‐rosse zandbijen nestelt. Ook haar koekoeksbij is hier aanwezig. Ook zijn er schrale en zanderige
bermen/steilkanten met kolonies Grasbij, Weidebij, Grijze zandbij, Gewone sachembij, Asbij, Witbaardzandbij,
Grote zijdebij,... Tenslotte zijn er ook (nattere) graslandpercelen te vinden. Het is dus een zeer divers gebied dat
toch vooral voor zandbijen in het voorjaar van zeer veel waarde is. De meest opvallende soorten zijn de Groene
zandbij (kleine populatie aanwezig!), Texelse zandbij, Wikkebij, Roodrandzandbij, Zwartbronzen houtmetselbij
en Gewone langhoornbij. Het bijenhotel doet het goed met zeer veel activiteit en relatief veel diversiteit.
Het grasland in het reservaatgedeelte wordt begraasd door zeven schapen. In de schapenwei grazen in 2015, na
advies van Natuurpunt Studie, minder schapen, maar de begrazingsdruk blijft nog steeds vrij hoog waardoor
weinig bloemen tot bloei kunnen komen. Het afgerasterde stuk om struikhei kans te geven is uitgebreid en dat
is positief.
Met het oog op de lokale populatie van Groene zandbij moet hier (en in de omgeving) gewerkt worden aan zoveel
mogelijk plekjes met bloeiende Gewone ereprijs.

Figuur 68: Dit type steilkantjes kan bijzonder waardevol zijn voor nestelende bijen. Het wordt soms bijna overwoekerd door bramen
en dat is een aandachtspunt (foto: David De Grave).
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Figuur 69: Deze zonbeschenen wegberm herbergt duizenden nesten van zandbijen (foto: David De Grave).

Figuur 70: Reservaatgedeelte Rilroheide. Een lagere begrazingsdruk op dit perceel zou resulteren in meer bloei van de vegetatie
en dus een hogere waarde voor wilde bijen (foto: David De Grave)..

2.4.4.3

Overige locaties (Dworp)

Kruispunt Alsembergsesteenweg en Lotsesteenweg
Naast de rijweg (Lotsesteenweg) bevindt zich een zeer smalle grasstrook langsheen een haag. In deze strook
werd een mooie kolonie (150+) Grasbijen aangetroffen. Voedselbronnen zijn er aanwezig in de vorm van
paardenbloemen. Ook op het korte stukje middenberm zijn bijennestjes aanwezig. Dit illustreert dat ook
minieme oppervlaktes geschikt kunnen zijn voor wilde bijen.
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Figuur 71: Deze smalle strook herbergt een kolonie Grasbijen (foto: David De Grave).

Figuur 72: Middenberm met kale bodem en nestelende Grasbijen (foto: David De Grave).

2.4.5
2.4.5.1

Alsemberg
Site kerk

Aan de voet van de trap (Witteweg) aan de kerk van Alsemberg bevindt zich een plantsoen dat extensief beheerd
wordt. Het betreft een zonbeschenen, maar beschutte, talud met veel kale grond. Langs de achterzijde groeien
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bramen en Klimop op de omwalling. De oppervlakte van deze zone is beperkt tot hooguit enkele tientallen
vierkante meters.
Deze site werd veelvuldig bezocht. Hier werden niet minder dan 31 soorten wilde bijen vastgesteld. Zo herbergt
de locatie ondermeer een kolonie Klimopbijen en een kolonie Gewone sachembij. De zeldzame parasitaire soort
op deze laatste, de Bruine rouwbij, werd hier ook aangetroffen. Van deze soort zijn tot dusver twee vindplaatsen
in de gemeente gekend. Ook de minder algemene Ereprijszandbij, Blauwe ertsbij en de Zwartbronzen zandbij
werden hier aangetroffen.

Figuur 73: Deze kleine zanderige heuvel herbergt diverse bijenkolonies (foto: David De Grave).

Figuur 74: Van de Klimopbij werd een grote kolonie aangetroffen aan de kerk (foto: David De Grave).
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Tenslotte vermelden we dat ook op de trap (Witteweg) zelf grondbewonende bijen nestelen. Zij graven daar hun
nestje in de brede voegen tussen de tegels.
Op deze locatie is het vooral van belang om voldoende open grond te voorzien/behouden. Inzaaien of aanplanten
van deze locatie is dus uit den boze. Een goede communicatie is hierbij van belang, zowel intern naar de eigen
groendiensten, als extern naar burgers toe. Braakliggende terreintjes met een ruderale vegetatie zoals deze
stoten immers vaak op nogal wat verzet. De bijzondere waarde voor bodemnestelende soorten dient dan ook
uitdrukkelijk benadrukt te worden.
2.4.5.2

Het Broek

Deze valleizone is vochtig van aard, waardoor de potenties voor grondbewonende bijen beperkt zijn. Wel zijn
hier veel potenties voor interessante nectar‐ en stuifmeelplanten. Er werden tot nog toe 20 bijensoorten
aangetroffen.
Momenteel komen hier vooral smalbladige wilgen voor, wat het lage aantal waargenomen bijen in het voorjaar
kan verklaren. Breedbladige wilgen, zoals Grauwe wilg (zie paragraaf 2.3.17) en Boswilg, zijn voor bijen veel
interessanter.
Indien hier, na de omvorming tot overstromingsgebied, nog ruimte is voor aanplanten zouden rondbladige
wilgensoorten zoals Grauwe wilg en Boswilg kunnen aangeplant/gestekt worden. Naast de beek groeit op enkele
plekken Bosandoorn: hier werd ook de vrij zeldzame Andoornbij waargenomen. Behoud van de zone met
Bosandoorn is dus van groot belang! In de ruige vegetatie groeien ondermeer Kale jonker en Grote kattenstaart.
Zwartgespoorde houtmetselbij en de gespecialiseerde Kattenstaartdikpoot zijn twee soorten die er werden
waargenomen.

Figuur 75: Het Broek, met variatie aan nectarplanten in juli 2014 (foto: David De Grave).

Aan het begin van het fiets‐ en wandelpad langsheen de beek werd in september 2015 een bijenhotel geplaatst.
Dat hotel staat op een geschikte locatie en heeft een belangrijke educatieve waarde. Wel werden enkele
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tekortkomingen vastgesteld die mogelijk kunnen leiden tot een relatief lage bezettingsgraad door bijv.
metselbijen.

Figuur 76: Detail bijenhotel Het Broek. Op deze foto is te zien dat niet alle boorgangen mooi afgewerkt zijn (foto: David De Grave).

Verbeterpunten aan dit bijenhotel zijn:
‐ Er werd deels gebruik gemaakt van vermolmd hout, met veel slecht geboorde, gerafelde gaten tot
gevolg
‐ Ook in kwalitatief goed hout werden niet alle gaten mooi afgewerkt (cfr splinters!).
‐ De overgrote meerderheid van de gebruikte bamboestengels is dicht en/of geknipt op een knoop.
‐ Een aantal bamboestengels zijn wel heel breed (te grote diameter).
2.4.5.3

Dikkemeerweg (& naastgelegen grasland)

Deze site bestaat uit een bloemrijke wegberm (met talud) en een grasland dat opviel door de grote hoeveelheid
paardenbloemen. De locatie werd in het voorjaar van 2015 zeer regelmatig bezocht, alsook in de zomer van
2014. Er werden veel typische graslandsoorten en/of voorjaarssoorten genoteerd: Weidebij, Grasbij,
Viltvlekzandbij, Grijze rimpelrug, Paardenbloembij,... Later in het voorjaar stond er in de wei en berm
Heggenwikke (waar mooie aantallen Wikkebij en Gewone langhoornbij gezien werden), Groot streepzaad,
Veldlathyrus, klokjes, Fluitenkruid, Witte en Rode klaver,... Mits goed maaibeheer kan deze berm nog
soortenrijker worden. Door de steilheid van de berm en erosie zijn er op sommige plaatsen ook open, zanderige
stukken/wandjes ontstaan. Dit zijn uitstekende nestgelegenheden voor verschillende soorten bijen. Langs de
weg staan ook enkele wilgen die o.a. Vosje en Zwart‐rosse zandbij aantrekken. In totaal werden niet minder dan
38 bijensoorten aangetroffen in deze berm.
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Figuur 77: Een talud met zowel veel voedselplanten als geschikte nestgelegenheden: dit is een bijenhotspot (foto: David De
Grave).

Figuur 78: In het naastgelegen grasland groeit veel Rode klaver en paardenbloemen (foto: David De Grave).
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2.4.5.4

J.B. Woutersstraat & omgeving

Langs de J.B. Woutersstraat ligt een groot weiland in agrarisch gebruik. Dit grasland wordt omsloten door de Sint‐
Laureinsborreweg, een trage weg (Papenrotweg) en de Fabrieksstraat. In het voorjaar wordt dat grasland
gekenmerkt door een hoge dichtheid aan paardenbloemen. Aanpalend ligt de wegberm die voor een groot deel
uit een zuidgericht, zonbeschenen talud bestaat en bijgevolg geschikt is als nestlocatie voor grondbewonende
soorten. Dankzij de combinatie van een hoge nectar‐ en stuifmeelbeschikbaarheid en vlakbij gelegen
nestplaatsen konden hier in het voorjaar van 2015 34 soorten gevonden worden. In totaal werden 35
bijensoorten aangetroffen op deze locatie. Deze zijn alle (vrij) algemeen (behalve Wikkebij en Paardenbloembij),
maar nergens anders in de gemeente nestelen zoveel individuen van zoveel verschillende soorten bij elkaar met
bovendien opvallend veel koekoeksbijen. Opvallend ‐ door hoge aantallen ‐ in dit grasland waren Viltvlekzandbij,
Wimperflankzandbij, Meidoornzandbij, Paardenbloembij en Weidebij. Vrij veel wespbijen, de specifieke
parasieten van zandbijen, werden aangetroffen in de bermen van de Wouterstraat.

Figuur 79: Langsheen de straatkant ligt een zuidgericht talud met honderden nestgangen van zandbijen (foto: David De Grave).

84

Figuur 80: Grasland vol paardenbloemen: een gedekte tafel voor zandbijen (foto: David De Grave).

Aan het begin van de J.B. Woutersstraat, naast de Herisemweg, ligt een klein hoekje met zitbank en picnicktafel
dat ook door de gemeente (pesticidenvrij) beheerd wordt. Rondom het zithoekje bevindt zich een grazige, maar
vrij diverse vegetatie met verschillende nectar‐ en stuifmeelbronnen. In de zomer van 2014 bleek dat de hele
zone volledig kort gemaaid werd, waardoor alle nectar‐ en stuifmeelbronnen weg waren. In 2015 werd het
beheer hier aangepast, na advies van Natuurpunt Studie. Er werd toen intensief gemaaid rondom de picnicktafel;
de rest van het perceel kreeg een latere maaibeurt. Dat leidde meteen tot een interessantere situatie voor bijen
en andere insecten.
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Figuur 81:. 3 juli 2014: rondom de picnicktafel is alles plots kort gemaaid; in 2015 werd het maaibeheer aangepast (foto:Jens
D’Haeseleer).

2.4.5.5

J. Wielemansstraat & Losseweg

In deze straat ligt onder meer een onbebouwd perceel met een interessante vegetatie die typisch is voor
voedselarme omstandigheden. In het voorjaar is enkel Brem als bijenplant aanwezig; later op het jaar ook
Zandblauwtje, Mannetjesereprijs en vele gele composieten. Dit is een relictvegetatie die aantoont hoe de
omgeving van de J. Wielemansstraat er oorspronkelijk uitzag.
Tijdens het voorjaar van 2015 werden hier diverse hommelsoorten waargenomen, evenals een waarschijnlijke
Bremzandbij (foeragerend op Brem). In de zomer van 2014 werden hier onder meer Kleine harsbij, Blauwe
ertsbij, Pluimvoetbij, Kleine roetbij en Kortsprietmaskerbij aangetroffen.
Jammer genoeg zijn dergelijke waardevolle percelen niet planologisch beschermd en werd al in 2015 gestart met
de bebouwing ervan.
In een voortuin aan de Losseweg (voor foto: zie paragraaf 2.3.1) is vrij veel Struikhei te vinden, die tussen
Zandzegge en vooral aangeplante Cotoneaster groeit. Op deze locatie gebeurde de totnogtoe enige waarneming
van de Heizijdebij, een aan heide gebonden soort die ook in Halle reeds gezien werd. Dit geeft aan dat er ook in
de gemeente Beersel potenties zijn voor heidegebonden bijen.
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Figuur 82. Bloeiende Brem, een interessante voedselplant voor bijen & hommels (foto: David De Grave)

Figuur 83. Overzichtsfoto van het perceel, met veel bloeiende Brem (foto: David De Grave).
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Figuur 84. Gewoon biggenkruid volop in bloei (foto: David De Grave).

2.4.5.6

Rondenbos

Het domein Rondenbos is een mooi parkdomein. Het dominante biotooptype is loofbos. Voor bijen blijkt het
geen hotspot te zijn. Tot nog toe werden hier 17 bijensoorten aangetroffen.
Een aprilbezoek (in 2015) leverde 7 soorten op, waaronder Gewone sachembij en Roodbuikje (niet algemeen in
de gemeente). De zone tussen de parking en het gemeentehuis heeft veel open kale, zanderige plekjes die
geschikte nestruimte voor bijen vormen. Er staat verder maagdenpalm, madeliefjes, speenkruid, bosanemoon,
viooltjes en narcis. Op de grotere grasweide viel tijdens het aprilbezoek weinig te beleven bij gebrek aan nectar
en stuifmeel. Aan de randen vonden we wel een kolonie Zwart‐rosse zandbijen en hun parasiet de Vroege
wespbij. Voor het gemeentehuis ligt een border met bloemen die misschien heraangelegd kan worden. De
winterheide was goed voor Honingbij en Gehoornde metselbij.
Het bezoek in mei 2015 was eerder teleurstellend, met slechts enkele hommels en een Viltvlekzandbij. Eens er
bladeren aan de bomen staan is het veel donkerder en bijgevolg minder interessant voor bijen. Voor het
gemeentehuis zijn paadjes in de grazige vegetatie gemaaid. In die vegetatie groeit wel Gewone ereprijs en enkele
andere interessante planten maar vermoedelijk is het er toch te sterk beschaduwd. Ook de grote weide wordt
niet frequent gemaaid, waardoor veel madeliefjes en ook Gewone ereprijs tot bloei kunnen komen. Mogelijk kan
het aandeel nectar‐ en stuifmeelplanten hier nog toenemen.
Verder werd ook het Roodbuikje aangetroffen in het Rondenbos. In de zomer van 2015 werden foeragerende
Klimopbijen op bloeiende klimop aan de muur van het domein aangetroffen.
Rondenbos is een geschikte locatie voor de plaatsing van een bijenhotel; dat moet dan wel op een zonnig plekje
geplaatst worden. Metselbijen zijn aanwezig en aan het gemeentehuis/politie is de educatieve waarde hoog. Een
mooie gelegenheid om het bijenplan in de kijker te zetten.
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Figuur 85. Maagdenpalm in de boomspiegel werd courant bezocht door Gewone sachembij (foto: David De Grave).

Figuur 86. Open vegetatie met voorjaarsbloeiers (narcissen) en zonbeschenen, kale grond (foto: David De Grave).
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Figuur 87. In het vroege voorjaar is het domein Rondenbos nog lichtrijk en bijgevolg geschikt voor bijv. Zwart-rosse zandbij. Later
op het jaar is de beschaduwing te sterk voor wilde bijen (foto: David De Grave)..

Figuur 88. Winterheide in de border, een belangrijke voedselplant voor honingbijen en hommels (foto: David De Grave).

90

Figuur 89. Paadjes gemaaid in grasland. Potenties voor bloemrijkere situaties zijn aanwezig (foto: David De Grave).

Figuur 90. Grazige vegetatie met bloemrijk aspect (Madeliefje, Gewone ereprijs, Scherpe boterbloem) (foto: David De Grave).
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Figuur 91. Grasveld met bloeiende madeliefjes. Hoewel de nectar- en stuifmeelwaarde van deze plant beperkt is, wordt ze toch
bezocht door bijen (foto: David De Grave).

Figuur 92. Border met ruimte voor meer bijvriendelijke planten (foto: David De Grave).
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Figuur 93.De vijver in Rondenbos is sterk beschaduwd. Eventueel kunnen hier oeverplanten in bakken en netjes worden
aangeplant. Grote kattenstaart is een geschikte plant voor bijen en vlinders (foto: Jens D’Haeseleer).

2.4.5.7

Waardevolle tuinen

Ook tuinen kunnen waardevolle hotspots zijn voor bijzondere bijen. Hieronder worden twee tuinen in Alsemberg
besproken. Deze hebben beide een uitgebreide soortenlijst, respectievelijk 49 en 64 soorten (zie ook Bijlage 2:
kruistabel besproken locaties! Die hoge aantallen reflecteren deels ook een hogere zoekinspanning. Deze
soortenaantallen geven ook aan dat de reële soortendiversiteit op locaties zoals Destelheide of het
provinciedomein Huizingen wellicht een pak hoger is dan momenteel bekend.
Tuin Veerle Leroy
De tuin van de schepen van leefmilieu ligt in de Beukenbosstraat in Alsemberg en is erg divers. Er is niet enkel
aandacht besteed aan de beplanting maar er is ook veel reliëf aanwezig. De zonbeschenen hellingen en
steilkantjes zijn duidelijk geschikt als nestgelegenheden. Ook wanneer er bij een lentebezoek nog niet veel
bloeiende planten aanwezig waren, werd toch een mooie diversiteit aan grondbewonende soorten
teruggevonden, met ondermeer Weidebij, Meidoornzandbij, Roodbuikje en Grijze zandbij. Later in het voorjaar
werden aan de lijst Ereprijszandbij (geen evidente tuinsoort) en diverse koekoeksbijen aan toegevoegd.
Bijzonderheden waren Klokjesdikpoot, de aanwezigheid van zowel de Gewone als de Bruine slobkousbij, Slanke
kegelbij (de enige waarneming in de gemeente) en Zwarte tubebij!. Die laatste twee parasiteren op
respectievelijk behangersbijen en metselbijen. Twee voorjaarsbezoeken in de lente van 2015 alleen al waren
goed voor 33 soorten! Het totaal aantal soorten in deze bedroef 49.
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Figuur 94. Zonbeschenen zone met veel reliëf in de tuin van Veerle Leroy (foto: David De Grave).

Figuur 95. Een opengemaakte talud die ruimte biedt aan nestaggregaties van zandbijen (foto: David De Grave).
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Figuur 96. Border met hoge diversiteit aan voor bijen geschikte planten, waaronder Puntwederik (foto: David De Grave).

Tuin David De Grave
Deze tuin ligt in de Rodestraat te Alsemberg. Het gaat om een tuin met een combinatie van klassieke en
natuurlijke elementen. De voorbije jaren werd vooral gefocust op de ontwikkeling van een wilde tuin met
inheemse planten. Een belangrijk element in de tuin is de grote variatie in bloemen in de tuin die kansen bieden
aan gespecialiseerde en niet‐gespecialiseerde soorten. Tot de aangeplante soorten behoren verschillende
soorten klokjes, Zandblauwtje, Slangenkruid, Winterheide, lavendel, inheemse struiken, rozen, Heelblaadjes,
Gewone rolklaver, Heggenrank, krokussen, Ezelsoor, Tijm, Sporkehout, Kattenstaart,... Ook rozen zijn
aangeplant. Rozen lijken misschien niet meteen de beste keuze voor bijen, maar sommige soorten maskerbijen
zijn vaak op rozen te vinden. Ook in deze tuin werd dat al vastgesteld.
Een kleine zone rond de tuinvijvers werd ingezaaid met Ratelaar en Duifkruid. Die zone wordt zeer extensief
beheerd (quasi nulbeheer). Daar komen dan ook spontaan gele composieten op zoals Biggenkruid. Verspreid in
de tuin worden delen van het gazon niet afgemaaid zodat er wandelpaadjes ontstaan en gele composieten,
paardenbloemen, ereprijs, madeliefjes op de 'eilandjes' kunnen bloeien. Het aantal maaibeurten is gereduceerd.
In de tuin staan 2 grote bijenhotels die drukbewoond zijn, niet alleen door klassieke soorten zoals metselbijen,
maar ook door parasiterende bijen zoals de Geelgerande tubebij.
De soortenlijst van de tuin telt 64 soorten. Daarmee is dit een van de soortenrijkste locaties in de gemeente.
Uiteraard is dit deels te verklaren door een waarnemerseffect. Mede‐auteur David De Grave woont hier immers
en zorgde dus voor een buitenproportioneel aantal waarnemingen van deze locatie.
De meest bijzondere soorten op de lijst zijn: Andoornbij, Breedbandgroefbij, Klokjesdikpoot, Kleine harsbij,
Bruine slobkousbij, Zwarte tubebij, Kattenstaartdikpoot, Ereprijszandbij en Heggenrankbij (populatie). Vier
typisch Beerselse bijen werden er reeds waargenomen. Breedbandgroefbij en Klokjesdikpoot werden slechts 1
keer waargenomen en zijn meer dan waarschijnlijk zwervers van bestaande populaties in de buurt. Deze
waarnemingen tonen wel aan dat dit soort tuinen zeer nuttig kunnen zijn als stapstenen!
In vergelijking met de tuin van Veerle Leroy is in de tuin in de Rodestraat geen reliëf of zanderige/open stukken
grond aanwezig. Dit beperkt het aantal potentiele nestplaatsen voor ondergronds nestelende soorten. Alle
soorten hier werden aangetrokken door het nectar en stuifmeel dat beschikbaar is, in combinatie met de
bijenhotels.
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Figuur 97. Bijenhotels omgeven door nectar- en stuifmeelplanten, waaronder klokjes (foto: Ingrid Piryns).

Figuur 98. Grote diversiteit aan nectar- en stuifmeelplanten (foto: Ingrid Piryns).

96

Figuur 99. Ongemaaide zone met bloeiende ratelaar (foto: David De Grave).

Figuur 100. Bruine slobkousbij, een zeldzaamheid die ook op wederik in tuinen voorkomt (foto: Kurt Geeraerts).

2.4.5.8

Overige locaties (Alsemberg)

Kruispunt Losseweg – Meiboomweg
Op de hoek van dit kruispunt bevindt zich een hellend gazon dat op het eerste zicht weinig natuurwaarde heeft.
Toch herbergt dit kleine stukje een mooie kolonie Grasbijen met hun begeleidende koekoeksbijen. Daarnaast
werden er ook diverse groefbijen aangetroffen. Opnieuw illustreert dit hoekje dat ook kleine oppervlaktes van
belang kunnen zijn voor bijen.
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Figuur 101. Hoek Losseweg - Meiboomweg: een kolonie Grasbijen in een hellend gazon (foto: David De Grave).

2.5 Bijenhotspots in de gemeente Beersel: een overzicht
Uit het bovenstaande, uitgebreide overzicht kunnen verschillende conclusies getrokken worden.






Als we de locatie met hoogste aantal bijensoorten bekijken (in absolute cijfers), dan komt de omgeving
van de Rilroheide als winnaar uit de bus met 74 soorten. Dit hoge aantal geeft aan dat de gemeente
Beersel (of op zijn minst de deelgemeente Dworp) een zeer biodiverse regio is. Ook de tuin van mede‐
auteur David De Grave dient vermeld te worden. Hier werden niet minder dan 64 soorten bijen
aangetroffen. Deze tuin is dan wel bijvriendelijk ingericht, maar grenst niet aan een bijzonder waardevol
natuurgebied. Integendeel, de tuin ligt aan de rand van de dorpskern van Alsemberg en is ingebed in
een woonwijk. Uit dat cijfer kan ook worden afgeleid dat de reële soortenrijkdom in andere
bijenhotspots zoals het topgebied Destelheide wellicht een pak hoger ligt dan het waargenomen aantal
soorten (48 in mei 2015). Verder is het hoge aantal soorten in de tuin van David uiteraard ook te wijten
aan een verhoogde zoekinspanning.
De zoekinspanning was ongelijk verdeeld over de gemeente. Op Figuur 40 valt af te lezen waar er veel
en waar er weinig bijenwaarnemingen gebeurden. De ongelijke zoekinspanning is deels te verklaren
door de woonplaats van medeauteur David De Grave, langs de zuidgrens van de gemeente, in
Alsemberg. David nam al het veldwerk in 2015 voor zijn rekening en verkende de gemeente per fiets.
De deelgemeenten Alsemberg en Dworp werden bijgevolg beter geïnventariseerd dan Lot, Huizingen
en Beersel. Daarbij moet gezegd worden dat de meest interessante, zanderige biotopen met schrale,
bloemrijke vegetaties ook vooral in Alsemberg en Dworp te vinden zijn. Lot is bijv. veel natter en
daarmee ook iets minder interessant voor (grondbewonende) bijen.
Als we een oplijsting maken van de interessantste gebieden voor bijen, dan springen de gebieden
Destelheide en Rilroheide in het oog wegens de aanwezigheid van (zeer) zeldzame soorten. Bovendien
worden beide locaties ook gekenmerkt door hoge aantallen van gewone soorten.
Dat laatste kan jammer genoeg nog niet gezegd worden van het provinciedomein Huizingen, al werd
daar ook de Groene zandbij waargenomen en is in het gebied veel potenties aanwezig. Wegbermen
zoals die van de Dikkemeerweg en de J.B. Woutersstraat, telkens palend aan een grasland in agrarisch
gebruik maar boordevol nectar‐ en stuifmeelplanten (vnl. paardenbloem) blinken ook uit omwille van
de aanwezigheid van grote kolonies van algemene en minder algemene soorten. De site van de kerk
van Alsemberg is klein, maar er werden evenveel bijensoorten genoteerd dan op het hele domein van
Huizingen.
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3 Sensibilisatie en educatie
Dankzij het bijenproject stonden de bijen de voorbije jaren geregeld in de kijker bij het gemeentelijke
milieubeleid. Niet alleen op het vlak van uitwerking van terreinacties, maar ook op het vlak van sensibilisering
van de verschillende doelgroepen (o.a. inwoners) speelt de gemeente een belangrijke rol.
De gemeente had hiertoe in 2013 al een eerste aanzet gegeven met de organisatie van een filmavond –
panelgesprek met de voorstelling van de documentaire ‘More Than Honey’ op 26 september 2013 in CC de
Meent, waarbij auteur Jens D'Haeseleer deel uitmaakte van het panel.
Als vervolg van deze sensibilisatie‐actie, werd op 8 mei 2014 een bijenavond ‘Koester je bijen‐buren’
georganiseerd. Spreker Nobby Thys (Regionaal Landschap Noord‐Hageland) gaf de deelnemers hierbij o.a.
informatie over de verschillende wilde bijensoorten. Hij toonde aan op welke manieren bloemen insecten lokken
en wat het belang is van bijen als bestuivers.
Op diverse locaties in de gemeente werden bloemenmengsels ingezaaid. In Alsemberg werd een nieuw
bijenhotel geplaatst in de beekvallei ter hoogte van Colruyt, in het Broek. In de wijk Langblok/Blokbos werd naast
de inzaai van bloemen ook geëxperimenteerd met de aanplant van Puntwederik in voortuinen (deze plant is
onontbeerlijk voor de typisch Beerselse Bruine slobkousbij). Op verschillende andere locaties werden
bloemenmengsels ingezaaid.
In het najaar van 2014 riep de gemeente de inwoners op om restjes en lege verpakkingen van pesticiden naar de
inzamelplaats voor het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) op het recyclagepark Zitterbos te brengen. Wie dat tijdens de
inzamelweek deed, ontving bovendien een bijenvriendelijke bodembedekker.
In 2015 stond de wedstrijd ‘Groene pluim‐prijs’ volledig in het teken van de bijen. Hiervoor werd de nodige
promotie gemaakt onder het motto ‘Minder grasmachien, meer bijen zien’. Inwoners die hun tuin bijvriendelijk
hadden ingericht konden daarbij hun kandidatuur indienen. De Groene pluimprijs werd in het najaar uitgereikt.
De eerste prijs ging eveneens naar een kleine tuin rond een alleenstaande woning in de rij.
Op 10 mei 2015 kregen de bewoners van de wijk Langblok/Blokbos de kans om samen met de kringloopkrachten
hun voortuintje in te zaaien met wilde bloemen. Als vervolg van deze actie werden in het najaar (14 november
2015) in diezelfde wijk samen met de wijkbewoners ook bloembollen aangeplant zodat de bijen ook in het vroege
voorjaar voedsel hebben.
Op 7 juni 2015 ging een bijenwandeling door in het provinciaal domein van Huizingen, gegidst door Yves Mostien,
imker en lid van de bijenwerkgroep.
Op 15 september organiseerde de provincie een Koestersafari in Beersel om de bijenwerking van de gemeente
bekend te maken bij andere gemeenten en geïnteresseerden van buitenaf. Deze kon op heel wat belangstelling
rekenen.
De open milieuraad op 14 oktober 2015 stond eveneens in het kader van de bijen. Daarbij werd uitleg gegeven
door Wim Veraghtert (Natuurpunt Studie) over de wilde bijen in Beersel en kwamen tips aan bod rond
bijenvriendelijk tuinieren.
Tijdens de duur van het project verschenen korte tekstjes en aankondigingen van het bijenproject in de
Rondenboskrant (infoblad gemeente Beersel), de websites van de gemeente Beersel en het Regionaal Landschap
Pajottenland & Zennevallei, Natuur.Blad, Hyacint (lokaal natuurblad), PenZine (streekmagazine), en op
verschillende Facebook‐pagina’s van projectpartners. Naar aanleiding van de vondst van de Groene zandbij
verscheen een natuurbericht1 dat ook door de media werd opgepikt2.
1

http://www.natuurpunt.be/news/zeer‐zeldzame‐groene‐zandbij‐ontdekt‐beersel#.VjJBgrcveM8
RingTV: http://www.ringtv.be/nieuws/zeldzame‐groene‐zandbij‐ontdekt‐beersel
Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/cnt/blhde_01763341
VRT: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2380544
2
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Ook werden terreinacties gerealiseerd die ook een educatief karakter hebben:
‐ INL/Pro Natura plaatste 3 zelfgemaakte bijenhotels ’n ’t Broek (Alsemberg), Langblok‐Blokbos (Lot) en Lobbos
(Lot) waarbij telkens een infobord (genre streekmeubilair Pajottenland & Zennevallei; zie bijlage 3) wordt
geplaatst.
‐
Aan het natuurgebied Rilroheide (Dworp) staat een ‘beestenhotel’ aan de hand van Fred Willems aan het
natuureducatieve hoekje. Nog in de Rilroheide werd een Warré‐bijenkast geplaatst. Het bijenvolk stierf echter
in de winter van 2014‐2015, om tot nog toe onbekende reden.
‐ De groendienst zaaide in het kerkhof van Huizingen een bijenbloemenmengsel in.
‐
Er worden door INL/Pro Natura 4 beestenpalen geplaatst in Beersel, ook in het genre streekmeubilair
Pajottenland & Zennevallei (zie bijlage 3): kegelbaan Elsemheide, Herisemmolen, speeltuin De Meent, zitbank
Grootbosstraat‐Herisemweg (Alsemberg).
‐
Via het Regionaal Landschap werden 25 bijenblokken besteld en uitgereikt als dank aan de leden van de
werkgroep en alle anderen die dit project tot een goed einde brachten.

Figuur 102. Insectenhotel dat in Alsemberg geplaatst werd (foto: David De Grave)
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4 Aanbevelingen en tips
4.1 Algemene beschouwingen
Bijen staan de laatste jaren sterk in de aandacht, ook bij beleidsmakers. Maatregelen ten behoeve van bijen zijn
dan ook populair. Maar al te vaak wordt teruggevallen op twee populaire maatregelen. Enerzijds het plaatsen
van een bijenhotel, anderzijds het inzaaien van een bloemenmengsel.
Deze maatregelen hebben als voordeel dat ze duidelijk zichtbaar zijn: ook voor de modale burger is het duidelijk
dat er op het terrein iets gebeurt voor bijen. De vraag is of de genomen maatregelen ook leiden tot hogere
natuurwaarden. Met andere woorden: zijn ze wel doeltreffend?
Bij beide maatregelen kunnen belangrijke kanttekeningen gemaakt worden.
 Zo zijn bijenhotels geschikt voor hooguit enkele tientallen ( 5%) soorten bijen. De overgrote
meerderheid van de wilde bijen nestelt in de grond en kan niet geholpen worden met een kunstmatige
nestgelegenheid.
 Daarnaast blijkt er vaak wat te schorten aan de kwaliteit van de bijenhotels. Daarop wordt verder
ingegaan in paragraaf 4.2.
 Bloemenmengsels kunnen interessant zijn voor hommels en honingbijen. Door andere wilde bijen zijn
ze vaak minder gegeerd en dat heeft veel te maken met de voedselspecialisatie van wilde bijen. De
minder algemene wilde bijensoorten halen hun stuifmeel vaak bij enkele plantensoorten (of bij planten
uit eenzelfde familie). De samenstelling van het mengsel is dus al erg belangrijk als je een zo groot
mogelijke diversiteit aan soorten wil aantrekken.
Uit dit project kwamen verschillende zaken naar voren die bij klassieke bijenprojecten vaak uit het oog verloren
worden.

4.1.1

Behoud van bestaande nestgelegenheden in bijenhotspots

Het is gemakkelijker om bestaande plekken met bijenkolonies te behouden dan om nieuwe locaties te creëren
die bijen moeten koloniseren. Dit project is uniek in Vlaanderen in die zin dat door middel van een inventarisatie‐
inspanning op het hele oppervlak van de gemeente bestaande interessante locaties met aggregaties van
nestelende bijen in kaart gebracht werden. Belangrijke bijenhotspots werden geïdentificeerd. Het gaat hier
doorgaans om bijensoorten die grondbewonend zijn en dus niet door middel van bijenhotels geholpen kunnen
worden.
Om de bestaande nestplaatsen voor bijen te behouden volstaat doorgaans een verderzetting van het beheer dat
op die locaties reeds gebeurde. We denken daarbij aan het maaien en afvoeren van de reliëfrijke berm in de J.B.
Woutersstraat, het behouden van het open grasveld in de berm van de straat Lobbos of het behoud van het
‘verwaarloosde’ hoekje aan de kerk van Alsemberg. Op locaties zoals deze laatste is het informeren en
sensibiliseren van de bevolking en de gemeentelijke diensten en groenarbeiders essentieel.

4.1.2

Natuurlijke pioniersvegetaties (versus inzaai en aanplant)

Opmerkelijke vaststelling: op plekken die, al dan niet toevallig, braak liggen verschijnen pioniersvegetaties die
voor bijen vaak bijzonder waardevol zijn. Met planten als honingklaver, Akker‐ en Speerdistel, Wilde reseda, Klein
hoefblad is het nectar‐ en stuifmeelaanbod daar vaak hoog. Maar vooral ruderale vegetaties en ruigtes staan
sterk onder druk. Braakliggende terreinen waar een spontane begroeiing opschiet worden vaak als ‘vuil’ en
‘slordig’ beschouwd, zowel door burgers als door de gemeentelijke diensten. Deze terreinen worden dan ook
meestal vrij snel ‘opgeruimd’. Zij zijn nochtans een belangrijk onderdeel van de natuurlijke vegetaties én dienen
te allen tijde een plek te krijgen in het openbaar groen. Daarvoor is dus een mentaliteitswijziging nodig op de
verschillende niveaus. In het kader van bijenvriendelijk beheer worden ze soms ingezaaid met een
bloemenmengsel. Die maatregel kan soms contraproductief zijn voor de aanwezige bijenpopulaties. Ruderale

101

vegetaties kennen heel wat specifieke plantensoorten en dus ook unieke bijensoorten die niet in een standaard
bloemenmengsel zitten. Verschillende van deze plantensoorten zijn de unieke voedselbron voor één of meerdere
soorten wilde bijen. Voor de gemeente Beersel vermelden we specifiek de Zwartbronzen houtmetselbij die enkel
foerageert op Speerdistel en op knoopkruid. De Resedamaskerbij is nog zo’n specialist, die enkel Wilde reseda
en Wouw bezoekt. Ook gazons of graslanden zijn vaak bloemrijker of interessanter dan op het eerste zicht
gedacht wordt.
Wat distels betreft, zijn we in Vlaanderen nog veraf van een mentaliteitswijziging. Distels vormen echter een
belangrijke voedselbron (veel nectar!) voor bijen, hommels én vlinders. In het steeds armer aan bloemen
wordende landschap vervullen ze een niet onbelangrijke functie.
Bovendien blijkt uit wetenschappelijke adviezen dat het met die ‘schadelijkheid’ van distels wel meevalt (Decleer
& Leten 1997). De tijden dat landbouwers die met de blote hand distels bestreden en zo kans maakten tetanus
op te lopen, liggen al ver achter ons. Van de vier volgens de wetgeving te bestrijden soorten zijn er maar twee
die zeer algemeen zijn en soms ‘haarden’ kunnen vormen: de Akkerdistel en in mindere mate de Speerdistel.
De distelbestrijdingswetgeving is niet alleen hopeloos achterhaald, ze is sinds 1989 ook ongrondwettelijk. Met
de derde staatshervorming in 1988‐1989 werd natuur, en daarmee ook plantbestrijding, immers een
gewestelijke bevoegdheid. Gemeenten en provincies die distelsancties opleggen op grond van de federale
wetgeving hebben geen rechtsgrond omwille van een bevoegdheidsoverschrijding (Cliquet & De Smedt 2002).
De federale wetgeving is ook in strijd met de Vlaamse natuurwetgeving en het bermbesluit, die samen specifieke
regels opleggen voor het verwijderen van vegetatie en het gebruik van pesticiden.

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







4.2.1

Locatie van het bijenhotel. Een bijenhotel is best gericht naar het zuiden of zuidoosten en wordt best
op een zonnige plek geplaatst. Zoniet zal het amper door wilde bijen bezocht worden.
Bijenhotels verschillen enorm qua grootte. In particuliere tuinen kunnen kleinere nestblokken die
gemakkelijk aan een gevel bevestigd kunnen worden al een mooie diversiteit aan bijen herbergen. Het
nestblok dat verdeeld wordt d!oor het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei kan hierbij
dienen als een voorbeeld (goed materiaal en goed afgewerkt; veel gaatjes van verschillende diameters).
Grote bijenhotels kunnen zowel op openbaar domein als in tuinen waardevol zijn (zie bijv. paragraaf
2.4.5.7).
Bijenhotels verschillen enorm qua gebruikte materialen. In de paragrafen hieronder wordt daar dieper
op ingegaan.
Tenslotte verschillen bijenhotels sterk qua afwerking. Gerafelde nestgangen zijn absoluut te vermijden.
Meer
info
over
bijenhotels
is
te
vinden
op:
http://bestuivers.nl/Portals/5/Publicaties/Gasten_van_bijenhotels.pdf

Houtblokken

Houtblokken met gaatjes van verschillende diameters worden gemakkelijk bezet door diverse bijensoorten, met
name metselbijen en tronkenbijen. Voorzie in een bijenhotel zeker voldoende houtblokken met veel gaatjes.
•
Boor gaten met een diameter tussen (2)3 en 10 mm. Een combinatie van verschillende diameters zorgt
voor meer soorten. Probeer ervoor te zorgen dat de gangetjes zo glad mogelijk zijn en dat er geen rafelige
binnenkant te zien is. Gekliefd hout vertoont minder krimpscheuren bij het drogen dan volledige ronde
stammetjes. Boor nestgangen niet te dicht bij elkaar, dit verlaagt de kans op scheuren.
•
Wanneer het hout te zacht is ontstaan rafelige gangetjes, die de vleugels van de bijen sterk beschadigen.
Gebruik dus zoveel mogelijk hardhout zoals eik, es of beuk of tropisch hardhout. Hout dat onvoldoende droog is
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zal tijdens het drogen gemakkelijk scheuren. Wanneer een scheur door een nestgang loopt kunnen schimmels
en parasieten gemakkelijk naar binnen dringen.
•
Naaldhout is eigenlijk niet echt geschikt voor het maken van gangen aangezien de houtvezels na het
boren opnieuw vochtig worden door de hars en zo zorgen voor een rafelige binnenwand. Maakt anders gebruik
van droog, hard loofhout zoals eik, es of beuk
•
Probeer zoveel mogelijk in overlangs hout te boren. Dit verlaagt de kans op scheuren aanzienlijk. Men
mag met andere woorden de jaarringen van de stammetjes of balken niet zien.

4.2.2

Holle stengels

In bijenhotels wordt vaak gebruik gemaakt van bamboe en rietstengels.
•
Zorg er steeds voor dat één van de zijden van de stengels afgesloten blijft, dus knip steeds net achter de
knoop en zorg dat de stengelwanden niet scheuren. Verder kunnen holle stengels van Gewone kaardebol, maar
ook toortsen, Wilde peen, Venkel, berenklauw, brandnetels en Fluitenkruid gebruikt worden. Zo creëer je
verschillende diameters en lok je dus ook verschillende soorten. Nog een alternatief bestaat uit holle stengels
van Miscanthus, stukjes die vers doorgeknipt worden om te vermijden dat de holle stengels barsten. Stengels
met een diameter die groter is dan 10 mm zijn weinig zinvol en zullen niet gebruikt worden door wilde bijen.
•
Bamboestengels kunnen onder andere in doe‐het‐zelf‐zaken aangeschaft worden en dienen in stukken
gezaagd te worden. Hiervoor wordt best gewerkt met een ijzerzaagje. Kniptangen zorgen ervoor dat de stengels
geplet worden en dat er scheuren in de zijwanden van de stengels ontstaan waarlangs vocht en parasieten
kunnen binnendringen. Zij worden afgezaagd net achter een knoop. Voorzie een nestgang met een lengte vanaf
8cm.
•
Deze stengels kunnenr in de gaten in geperforeerde bakstenen gestopt worden of samengebundeld in
een stukje regenpijp (PVC) of in een leeg conservenblik ondergebracht worden. Deze zorgen voor enige
bescherming tegen wind en regen. Stop de stengels dicht genoeg bij elkaar zodat ze wat klemmen en mezen en
spechten ze minder gemakkelijk uit de nestkast kunnen peuteren.
•
Rietmatten, die te koop zijn in zelfbouwmarkten, kunnen opgerold worden. Met een scherpe
snoeischaar kan deze in de lengte op stukken van 30 cm geknipt worden.
•
Stengels van Japanse duizendknoop zien er zeer geschikt uit, maar zij scheiden giftige stoffen uit en
worden dus best niet gebruikt. Kartonnen buisjes zijn gemakkelijk te parasiteren en zullen ook gemakkelijk nat
worden. Ze zijn daarom ook niet echt geschikt.
•
Sommige bijen nestelen graag in afgebroken dorre stengels met merg. Nesten worden gemaakt in
stengels van braam, maar soms ook in stengels van Framboos, klis, Bijvoet, Koningskaars, distels of vlier. Knip
enkele lange stukken van deze stengels en hang deze verticaal op. De bijensoorten die hierin nestelen gaan
immers op zoek naar rechtopstaande structuren. Zij maken geen gebruik van liggende stengels. De driedoornige
metselbij is een zeldzame soort die haar nest uitsluitend in zulke dorre stengels maakt. Ook de Blauwe ertsbij en
de Zwartgespoorde houtmetselbij maken hun nesten uitsluitend in stengels met zacht plantenmerg. Ook heel
wat wespensoortjes doen dit.

4.2.3

Educatieve bijenhotels (glazen buisjes)

Sommige bijenhotels bevatten glazen of rubberen buisjes. Deze hebben vooral een educatief doel. Een belangrijk
probleem met deze materiaal is dat deze niet ‘ademen’ en hierdoor is er, vooral bij de buisjes met een kleinere
diameter, vaak een probleem met schimmelvorming.
Dit type bijenhotels heeft wel een belangrijke educatieve waarde, aangezien de verschillende stadia van eileg tot
verpopping kunnen gevolgd worden. Educatieve bijenhotels kunnen zeker, maar verder dient men voor
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voldoende duurzame en geschikte nestplaatsen te zorgen. Af en toe dienen de glazen buisjes vervangen te
worden. Door inkrimping van het hout komen de glazen buisjes snel los en tijdens demonstratiemomenten
vliegen ze dan in het rond. Verder dienen de buisjes best achteraan dichtgemaakt te worden, zodat er een hoger
isolerend effect optreedt.

Figuur 103: nestbuisjes met 'verbrande' hars of 'gesmolten' stuifmeel (foto: David De Grave)

Op Figuur 103 zien we een typisch probleem dat optreedt bij educatieve bijenhotels met glazen of rubberen
materiaal. Op de achtergrond zien we buisjes met een bruine verkleuring. Deze werden (of werden) bewoond
door Tronkenbijen. De verkleuring is typerend voor ‘verbrande’ hars en ‘gesmolten’ stuifmeel. Deze nesten zijn
onherroepelijk verloren. Boven‐ en achteraan zijn nestgangen te zien waarin succesvolle nesten van de
Gehoornde of Rosse metselbij te zien zijn.

4.2.4

Ander materiaal

•
Snelbouwstenen: gebruik geen bakstenen met gaatjes (de zogenaamde snelbouwstenen). De
binnendiameter van de openingen in dit soort bakstenen is meestal te groot voor bijen. Verder zijn de gaten ook
niet rond en hebben ze geen afgesloten achterwand. Ze kunnen wel dienen als steun voor holle stengels en
hiermee opgevuld worden.
•
Ytongblokken (gasbeton) hebben absoluut geen meerwaarde als nestgelegenheid voor wilde bijen. Dit
materiaal is immers te poreus, waardoor vocht, koude en parasieten en schimmels makkelijk in de nesten kan
binnendringen.
•
Ander materiaal dat gebruikt wordt zoals gestapelde dakpannen, dennenappels, berkentwijgen en
rottende berkenbalkjes zijn waarschijnlijk in het ‘hotel’ geplaatst om andere kleine diertjes aan te trekken zoals
lieveheersbeestjes, gaasvliegen, kevers, spinnen, oorwormen, … Deze materialen hebben geen functie voor de
overwintering of overleving van bijen (maar kunnen uiteraard wel een belangrijk onderdeel vormen van
‘beestentorens’).
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4.2.5

Oriëntatie en plaatsing

•
Nesthulp richt je zoveel mogelijk naar het zuiden, zuidoosten of zuidwesten en plaats je op een plek die
veel zon krijgt. Bv. aan de muur, de pergola of de carpoort, het balkon of aan een hek. Zorg er ook voor dat de
nesten beschut zijn tegen wind en regen, door ze bv. onder een dakgoot of vensterbank te plaatsen of ze een
van een dakje te voorzien. Beschaduwing door bomen zorgt ervoor dat veel minder bijen en wespen
aangetrokken worden.
•
Spechten en mezen weten na een tijdje dat in de buisjes lekkere hapjes zitten en peuteren de nestbuisjes
soms open. Dit kan verholpen worden door de buisjes stevig genoeg vast te steken/te zetten. Een effectieve
bescherming biedt een grofmazig gaas, waarmee de nestkast beschermd wordt. Dit gaas moet een maaswijdte
hebben van 1‐3 cm en zo’n 10‐15 cm vóór de kast geplaatst worden. De bijen zijn klein genoeg en kunnen normaal
gezien doorheen dit gaas vliegen.
•
Educatie door middel van infoborden kan ervoor zorgen dat de sympathie van bezoekers gewekt wordt.
De boodschap verspreiden dat wilde bijen geen bedreiging vormen voor de mens, ze zijn immers totaal niet
aggressief, maar een levensnoodzakelijke ecosysteemdienst vervullen is belangrijk. Verder kan dit ‘hotel’ ook
een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen.

4.2.6

Onderhoud

•
wel.

Behandel het bijenhotel niet met verven of vernissen. Eventueel kan een laagje vernis met houtbeits

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

4.3 Aanplant openbaar groen
De gemeente Beersel heeft de voorbije jaren al hard gewerkt aan aangepaste aanplantingen op ronde punten,
in borders en bloembakken. Een pesticidenvrij, duurzaam, arbeidsextensief beheer vormt voor het
gemeentebestuur een leidraad.
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Figuur 104. In de gemeente werden in 2015 ondermeer kattenkruid en bossalie aangeplant, erg interessante voedselbronnen
voor bijen (foto: David De Grave).

Ook elders in Vlaanderen maken ecoplantsoenen opgang. In de stad Antwerpen kwam men na overleg met
Natuurpunt tot de volgende lijst van inheemse planten die geschikt zijn voor plantsoenen: Beemdooievaarsbek
(Geranium pratense), Gewone wederik (Lysimachia vulgaris), Wilde bertram (Achillea ptarmica), Heelblaadjes
(Pulicaria dysenterica), Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum),
Narcis (Narcissus pseudonarcissus), Hyacinth (Hyacinthoides non‐scripta), Wilde marjolein (Origanum vulgare),
Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), Lange ereprijs (Veronica longifolia), Gewone agrimonie (Agrimonia
eupatoria) en Koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum) (mond. med. Koen Van Keer).
In Beersel wordt vanuit een praktisch oogpunt veel gewerkt met cultivars. Deze planten hebben als voordeel dat
ze vaak sneller een dichte vegetatie vormen, arbeidsextensief zijn en bovendien stressbestendig. De soorten in
onderstaande tabel kwamen voor op de gemeentelijke beplantingslijst in 2014.
Tabel 3: Aangeplante plantensoorten in Beersel. De tabel geeft aan of de soort ook interessant is voor honingbijen (met een
indicatiegetal van 0 (oninteressant) tot 5 (zeer interessant)) en ook of werd waargenomen of wilde bijen voedsel komen zoeken
op deze cultivars (bron: www.drachtplanten.nl).

Soortnaam (cultivar)

Nederlandse naam

Wordt ook bezocht door:

Zonnehoed

Indicatie
voor
dracht
honingbijen
3

Rudbeckia
fulvida
‘Goldsturm’
Nepeta faassenii ‘Six Hills
Giant’
Geranium macrorrhizum
Geranium ‘Rozanne’

Kattenkruid

4

(ooievaarsbekfamilie)
(ooievaarsbekfamilie)

5
5

Lampenpoetsersgras

0

Herfstaster

5

Herfstaster

Wellicht 5

Sachembijen,
metselbijen,
wolbijen
zandbijen
maskerbijen,
groefbijen,
klokjesbijen, klokjesdikpoot en
slobkousbij.
geen
wilde
bijen
waargenomen
wellicht
groefbijen;
veel
vlinders
Wellicht
gelijkaardig
als
‘Starshine’

Pennisetum alopecuroides
‘Moudry’
Aster
ageratoides
‘Starshine’
Aster ‘Eleven purple’

Groefbijen, tronkenbijen
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Chelone obliqua

Schildpadbloem

Nectar: 3

Salvia nemorosa ‘Mainacht’
Monarda
bradburiana
‘Maramek’
Persicaria
amplexicaulis
‘Fat Domino’
Deschampsia
cespitosa
‘Schotland’
Deutzia gracilis

Bossalie
Bergamotplant

Stuifmeel: 5
?

(duizendknoopfamilie)

Nectar: 5

Smele

0

Bruidsbloem

3/4

geen
wilde
bijen
waargenomen
Wolbijen, behangersbijen
?
onbekend of ook wilde bijen
erop foerageren
geen
wilde
bijen
waargenomen
geen
wilde
bijen
waargenomen

Zoals te zien is in Tabel 3, zijn niet alle plantensoorten die aangeplant worden in plantsoenen in de gemeente
even interessant voor bijen. Ook vallen de grote verschillen tussen de aantrekkelijkheid voor honingbijen en die
voor wilde bijen sterk op. We willen dan ook graag voorstellen dat de gemeente in de toekomst volop de kaart
van ecoplantsoenen trekt en zich laat inspireren door het voorbeeld in de stad Antwerpen. Dezelfde plantenlijst
die daar gebruikt wordt kan ook dienen in Beersel.
Tot de recent aangeplante boomsoorten behoren Tulpenboom (Liriodendron tupulifera) en de sierpeer Pyrus
calleryana ‘Chanticleer’. De eerstgenoemde wordt bezocht door hommels en honingbij; de tweede heeft als
praktisch voordeel dat hij geen vruchten vormt die op straat terechtkomen, maar heeft dus steriele bloemen.
Voor insecten is’zo’n sierpeer nagenoeg waardeloos. Interessante bomen en struiken voor wilde bijen die
gebruikt kunnen worden in openbaar groen zijn onder meer: Veldesdoorn (Acer campestre), Eenstijlige meidoorn
(Crataegus monogyna), Hondsroos (Rosa canina), Sporkehout (Rhamnus frangula), Brem (Cytisus scoparius) en
diverse wilgensoorten (Salix). Een aantal van deze soorten levert naast nectar‐ en stuifmeel ook nog eens bessen
of olierijke zaden op.
Voor vroege lentesoorten onder de bijen, die al vanaf februari‐maart actief zijn, vormen Winterheide (Erica
carnea) (zie 2.3.2) enerzijds en bolgewassen anderzijds een belangrijke voedselbron.
In het voorjaar kunnen gazons opgefleurd worden met een bloembollenweide. Vingerhelmbloem (Corydalis
solida), Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum), Narcis (Narcissus) en Boerenkrokus (Crocus
tommasinianus) zijn alle vroege bloeiers en worden druk bezocht door bijen en vlinders. Deze bloembollen
zorgen voor een kleurrijk tapijt dat bloeit van eind februari tot begin april. Maai de bloembollenweide niet in die
periode. Op deze manier blijft een deel van het gazon ongemaaid in het vroege voorjaar en kunnen ook
Madeliefjes (Bellis perrenis), Paardebloemen (Taraxacum officinale) en boterbloemen (Ranunculus) tussen de
bollen tot bloei komen. Wanneer de bloembollen uitgebloeid zijn en wanneer de zaden volledig gerijpt zijn mag
opnieuw gazonbeheer toegepast worden. Bloembollen worden best in het najaar geplant, tussen eind september
en november. De vroegstbloeiende soorten zoals bijvoorbeeld Sneeuwklokje (Galanthus nivalis) moeten al voor
half oktober geplant worden.

4.4 Bloemenmengsels
Het inzaaien van bloemenakkers is een populaire maatregel die vaak gebeurt in functie van (behoud van) bijen.
In paragraaf 4.1 werden daarbij al kritische kanttekeningen geformuleerd. Zo werd ook in de gemeente Beersel
vastgesteld dat bloemenmengsels specifieke bijensoorten aantrekken. Het gaat dan in de eerste plaats om weinig
kieskeurige soorten, zoals de honingbij en diverse soorten hommels. Een groot aantal bijensoorten (46%, Peeters
et al., 2012) kent een gespecialiseerd bloembezoek. Deze soorten foerageren dan ook uitsluitend op een beperkt
aantal plantensoorten en verkiezen over het algemeen wilde planten, ook als die in de onmiddellijke omgeving
van een bloemenmengsel voorkomen.
Het inzaaien van bloemenmengsels moet dan ook weloverwogen gebeuren. Vaak is de oorspronkelijke vegetatie
reeds interessant of heeft ze goede potenties, zoals in het geval van soorten‐ en bloemrijke bermen, gazon of
graslanden: in dat geval werkt de inzaai van bloemenmengsels contraproductief. Wanneer de locatie reeds een
bloemrijk karakter heeft (met name klaversoorten, Gewone ereprijs, gele composieten zoals Biggenkruid, etc.),
dan betekent een inzaai van een mengsel eerder een achteruitgang dan een vooruitgang, met name voor
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gespecialiseerde bijensoorten. Het inzaaien van bloemenmengsels is dus vooral te overwegen op locaties die
momenteel (nog) geen bijenvriendelijke vegetatie kennen.
Ook moet op voorhand worden ingeschat of het bloemenmengsel op de geplande locatie zich wel ten volle kan
ontwikkelen. Maar al te vaak gebeurt het dat bloemenmengsels op ongeschikte (bijvoorbeeld sterk
beschaduwde) plekken worden ingezaaid. Ook de geschiktheid van de bodem is relevant.
Een goede vuistregel die in de gemeente volop gehanteerd wordt, is dat de ingezaaide oppervlaktes niet altijd
groot moeten zijn. In Beersel werden mengsels ingezaaid op ‘verloren hoekjes’, d.w.z. plekjes waar zich sowieso
geen bijzondere natuurwaarden van nature kunnen ontwikkelen. Het gaat hier om locaties zoals kleine zones
aan parkings, op ronde punten, smalle, verstoorde bermstroken etc. De bloemenhoekjes in de wijk
Blokbos/Langblok waren schoolvoorbeelden van bloemenakker(tje)s. Locaties waar de inzaai van een
bloemenmengsel eerder contraproductief werkte zijn Lobbos (Beersel) en de Articsite (Lot).
Bloemenmengsels, zeker die met eenjarigen, zijn duur én arbeidsintensief (jaarlijkse grondbewerking en inzaai).
Inzaai van meerjarige mengsels, waarbij gestreefd wordt naar een bloemenwei of hooiland, lukt op zwaardere
bodems vaak niet of moeizaam, zo blijkt uit de regionale ervaring van Pro Natura. Grassen nemen al snel de
bovenhand. Ook dit moet gezien worden als een motivatie om zoveel mogelijk te streven naar duurzaam
beheerde, natuurlijke vegetaties.
Bij de inzaai van bloemenmengsels moet ook gewaarschuwd worden voor het gevaar van een ecologische val.
Daarmee wordt bedoeld dat er gunstige omstandigheden worden gecreëerd waarop populaties van diersoorten
gaan reageren, waarna door beheermaatregelen (of het uitblijven ervan) de omstandigheden (vaak plots)
ongunstig worden, wat nefast is voor de populaties. In dit geval worden bijkomende nectar‐ en stuifmeelbronnen
ingezaaid, die toelaten dat ondermeer hommels grotere lokale populaties opbouwen. Wanneer op een bepaalde
locatie enkele jaren lang een bloemenmengsel te vinden is dat daarna abrupt verdwijnt, valt dus een deel van de
voedselvoorziening van de lokale populaties weg. Indien geopteerd wordt voor inzaai van bloemenmengsels dan
is het aan te bevelen dat op dezelfde locatie jarenlang een bloemenakker of bloemenwei met voldoende nectar
en stuifmeelaanbod aanwezig is. Zoniet creëert men geen duurzame situatie voor lokale bijen‐ en
hommelpopulaties in de omgeving.
Tenslotte is de samenstelling van een bloemenmengsel ook enorm belangrijk. Tijdens dit project bleek dat het
Tübinger bloemenmengsel dat vanuit de provincie aan de gemeentebesturen ter beschikking wordt gesteld, voor
verbetering vatbaar is. Het bevat vooral uitheemse plantensoorten en cultuurplanten. Deze planten zijn dan wel
van groot belang voor honingbijen, enkele hommelsoorten en niet‐gespecialiseerde wilde bijensoorten, maar
leveren voor het merendeel van de bijensoorten niets op. In het mengsel dat gebruikt werd in de gemeente werd
ook een cultivar van Slangenkruid aangetroffen, een plantensoort die zeer interessant is voor bijen en hommels.
Beter is het om te kiezen voor autochtoon plantgoed dat beter afgestemd is op de noden van gespecialiseerde
wilde bijen, zoals de Slangenkruidbij in het geval van Slangenkruid. Deze soort werd al wel in de buurgemeenten,
maar nog niet in Beersel zelf waargenomen.
In theorie is de inzaai van autochtoon plantgoed (zaden van inheemse soorten, die in de gemeente zelf geoogst
worden) te verkiezen. Dit lijkt moeilijk in de praktijk toe te passen, maar wellicht zijn er kansen om maaisel van
bloemrijke bermen of natuurgebieden op te brengen en enkele dagen te laten drogen op locaties waar men een
bloemrijke, bijvriendelijke locatie wil creëren. Een goede samenwerking tussen de gemeente, Pro Natura en
Natuurpunt lijkt hiervoor nodig.
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Figuur 105. Bloemenmengsel aan Lobbos. Uit eigen waarnemingen bleek dat de bloeiende planten vooral bezocht werden door
honingbijen en weinig kieskeurige hommels; de aanwezige zandbijen zochten liever stuifmeel op paardenbloemen en andere
'onkruiden' (foto: Jens D’Haeseleer).

Figuur 106: De inzaai van bloemenmengsels in kleine hoekjes in de wijk Blokbos/Langblok was een succes en betekent een
meerwaarde. Foto van eind augustus 2015, mengsel deels uitgebloeid. (foto: Wim Veraghtert).
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4.5 Maaibeheer
Aangepast maaibeheer van bermen, gazons en grasanden is voor insecten die van stuifmeel en nectar afhankelijk
zijn enorm belangrijk. Daarbij zijn er verschillende aandachtspunten:








Veel bermen zijn de voorbije decennia armer aan bloemen geworden. De belangrijkste reden daarvoor
is vermesting (met name stikstofdepositie door verschillende maatschappelijke actoren). Om de
gevolgen van stikstofdepositie om te buigen kan maaibeheer een oplossing bieden. Vermeste bermen
(met als kensoorten Grote brandnetel, raaigrassen, Ridderzuring en Zevenblad) worden idealiter
meermaals (minimum tweemaal) per jaar gemaaid. Een belangrijk aandachtspunt is de afvoer van
maaisel. Dat is een kostenpost waarop veel gemeenten willen besparen. Indien maaisel blijft liggen,
komen tijdens het rottingsproces voedingsstoffen weer vrij, wat contraproductief is. Zonder afvoer van
maaisel kan een voedselrijke berm met veel Grote brandnetel nooit evolueren naar een voedselarmere
berm met meer bloemen. Het afvoeren van maaisel is in alle bermen essentieel. Dat geldt zeker voor
bijen, die hun nestjes vaak in kale grond tussen graspollen maken. Daarop maaisel laten wegrotten, is
nefast voor de bijen.
Schrale vegetaties krijgen in de regel slechts 1 maaibeurt per jaar, terwijl rjkere vegetaties 2 tot 3
maaibeurten per jaar nodig hebben. De timing van het maaien in wegbermen is van uitermate groot
belang. Om van belang te zijn voor wilde bijen en andere bloembezoekers is het belangrijk dat er niet
midden in de hoofdbloei van de belangrijkste plantensoorten gemaaid wordt. Verder dient men ook
rekening te houden met de afvoer van het maaisel en dient men bodemverstoring zoveel als mogelijk
te vermijden. Kleinschalige verstoring van de bodem, door een laaghangende maaibalk, kan soms
zorgen voor het afvlakken van microreliëf, maar zal anderzijds ook voor open plekjes in de bodem
zorgen die geschikte nestplaatsen voor wilde bijen opleveren. Wanneer een bermbeheerplan voor de
gemeente opgesteld wordt kunnen zowel gebruikte materialen, specifieke locaties als maaitijdstippen
specifiek bepaald worden.
Aangezien een ideaal maaibeheer doorgaans duur uitvalt en voor arbeiders of aannemers praktisch
moeilijk uitvoerbaar is, is het aan te raden een prioritering van bermen (in functie van bijen) vast te
stellen. Zo konden in dit project reeds enkele zeer interessante en voor bijen belangrijke bermen
aangeduid worden. Beter is nog om een volledig en specifiek bermbeheerplan op te stellen waarin niet
alleen rekening gehouden wordt met de potenties voor bijen, maar ook voor andere diergroepen en
zeldzame planten.
Ook in grote gazons kan maaibeheer aangepast worden. Daarbij kunnen bijvoorbeeld bepaalde zones
extensief beheerd worden, waarrond dan intensiever gemaaid wordt. Zo wordt een verzorgd uitzicht
grotendeels behouden en is het voor voorbijgangers duidelijk dat de zones met langer gras zo ook
‘bedoeld’ zijn. In het voorjaar kan het uitstellen van een eerste maaibeurt van een gazon met één of
twee maanden reeds resulteren in voldoende bloei van soorten als paardenbloemen of Gewone
ereprijs. Ook later op het jaar kan een periode zonder maaien snel resulteren in uitgebreide bloei van
soorten als Biggenkruid of rolklaver.
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Figuur 107. Waar mogelijk kan een minder strak gazonbeheer leiden tot een hogere beschikbaarheid van nectar en stuifmeel.
(foto: Jens D'Haeseleer)

4.6 Pesticidenvrij beheer
Pesticidengebruik is schadelijk voor insecten in het algemeen en voor bijen in het bijzonder. Daarom wordt het
gebruik ervan ten stelligste afgeraden in de gemeente, ten zeerste daar de gemeente een belangrijke
voorbeeldfunctie heeft.
Recent onderzoek wees uit dat vooral de nieuwste generatie pesticiden van de familie van de neonicotenoïden
zeer schadelijk is. Neonicotenoïden worden vaak gebruikt bij de behandeling van plantenzaden. De plant is
hierdoor van binnenuit beschermd tegen vraat. Het grootste nadeel is dat die giftige bestanddelen ook in nectar
en stuifmeel terechtkomen, waardoor ze opgenomen worden door bijen en andere insecten. Deze stoffen
worden niet alleen in de landbouw gebruikt, maar komen ook voor in veelgebruikte producten die in de
kleinschalige groententeelt of ter bestrijding van plagen in tuinen gebruikt worden. Imidacloprid is in België het
meest gebruikte neonicotenoïde in particuliere tuinen. Het is onder andere bekend onder de merknamen
Gaucho en Confidor (D’Haeseleer & Nys, 2012).
Vooral persistente stoffen, die een lange afbraaktijd kennen en ook gemakkelijk opgenomen worden in het
grondwater, kunnen op lange termijn schade toebrengen aan de bijenfauna van de tuin en de omgeving. Via het
grondwater kunnen deze stoffen immers ook andere plantensoorten beïnvloeden.
Veel van de ‘onkruiden’ die bestreden worden met behulp van herbiciden zijn eigenlijk heel goede waardplanten
voor bijen en vlinders. Voorbeelden hiervan zijn onder meer paardenbloem (Taraxacum), diverse klaversoorten
(Trifolium), boterbloemen (Ranunculus), Akkerdistel (Cirsium arvense), Zevenblad (Aegopodium podagraria),
Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata) en Gewone brunel (Prunella vulgaris), waarvan er een aantal
specifiek besproken worden als goede nectar‐of stuifmeelplanten (zie2.3).
Pesticiden worden vaak gebruik in de strijd tegen onkruiden op verhardingen. Deze verhardingen zijn echter
enkel nuttig wanneer ze voldoende betreden worden. Anders zijn grasdallen of grasstroken een goed en
gemakkelijk beheerbaar alternatief. Verhardingen kunnen vrij van ongewenste (on)kruiden gehouden worden
door stomen, borstelen, branden of bestrijden met heet water. In borders en grasperken zijn er pesticidenvrije
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alternatieven: wieden, afsteken, plaggen en maaien. Heel wat bijensoorten, waaronder de Pluimvoetbij
(Dasypoda hirtipes), Gewone franjegroefbij (Lasioglossum sexstrigatum) en de Witbaardzandbij (Andrena
barbilabris) maken hun nesten graag tussen de stoeptegels van opritten, wandelpaden en trottoirs. Zij profiteren
van het feit dat deze tegels vaak door een dikke laag zand gestabiliseerd worden en maken hierin hun
nestgangen. Zij ondervinden dus rechtstreekse hinder van besproeien van verhardingen met pesticiden. Bij
heraanleg van tegels of kasseien is het voor nestelende bijen belangrijk om deze op de klassieke manier terug
aan te leggen met zand als stabilisator, in plaats van de tegenwoordig veel toegepaste inbedding in beton.
Verder is het ook mogelijk om borders, randen van gazons en moestuinen te begroeien met bodembekkende
planten, indien men groei van ongewenste onkruiden wil tegengaan. Geschikte bodembedekkers voor open
plekken zijn onder andere Gewone brunel (Prunella vulgaris), Kruipende boterbloem (Ranunculus repens),
Bosaardbei (Fragaria vesca), Kruipend zenegroen (Ajuga reptans), Hondsdraf (Glechoma hederacea), Speenkruid
(Ranunculus ficaria), Kleine maagdenpalm (Vinca minor),… (D’Haeseleer et al., 2013)
Meer info over alternatieven voor pesticidengebruik is te vinden op: www.zonderisgezonder.be.
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5 Kapstokken voor een vervolg
In dit laatste deel willen we een aantal punten opsommen waarrond de komende jaren kan worden verder
gewerkt. Deze lijst is uiteraard niet exhaustief.

5.1 Kennishiaten invullen: verdere inventarisatie
Wat in een bijenplan als dat van Genk ontbreekt, kwam in dit Beerselse bijenrapport uitgebreid aan bod: het
opstellen van een gemeentelijk overzicht van de (wilde) bijensoorten in de gemeente. Met een lijst van 130
waargenomen bijensoorten mag de gemeente zich als soortenrijk beschouwen. Na 2 jaar inventariseren is deze
lijst vrij volledig (2.2.1). De inventarisatie‐inspanning lag niet in de hele gemeente even hoog (zie paragraaf 2.4),
waardoor van heel wat locaties nog geen enkele bijenwaarneming gekend is. Er moet wel worden gesteld dat
het onwaarschijnlijk is dat er nog tientallen nieuwe soorten bijen aan de Beerselse lijst kan worden toegevoegd.
Voor bijkomende inventarisaties zijn er diverse kennishiaten die nog kunnen ingevuld worden:
 Gebieden die totnogtoe weinig geïnventariseerd werden. Dit gaat zowel om wellicht weinig interessante
locaties die slechts vluchtig bekeken zijn zoals Den Beemd in Huizingen als om toplocaties die pas later
in de loop van het project ontdekt werden, zoals Destelheide, dat in mei 2015 intensief onderzocht
werd, maar waar het vroege voorjaar en vooral de zomer nog nieuwe soorten kunnen opleveren. De
private percelen aan Sollenberg konden in het voorjaar nog niet bezocht worden
 Enkele locaties werden zelfs helemaal niet bezocht: bijvoorbeeld het domein van het kasteel van Beersel
of Hanenbos en omgeving Hanenbosweg.
 Van sommige soorten die verspreid in de gemeente werden waargenomen, is het beeld van hun
verspreiding in de gemeente nog erg onvolledig. Zo werd de Wikkebij tot nu toe op 4 locaties gezien en
de Kleine harsbij op 3 locaties, om twee voorbeelden te geven. Specifieke zoekacties naar dergelijke
soorten kunnen wellicht nog een resem nieuwe locaties in de gemeente opleveren.
 Het kan ook een interessante piste zijn om tuinen (verspreid over de gemeente) te inventariseren,
bijvoorbeeld bij deelnemers aan de Groene Pluim‐prijs.
 Uit dit rapport kwam het belang van bermen naar voren. Er kan ook specifiek in bermen verder gezocht
worden naar plekken met kolonies van zandbijen e.d. Vooral zuidgerichte bermen lijken van groot
belang.

5.2 Bijen om te koesteren
Zeer zeldzame soorten zoals de Groene zandbij en de Bruine slobkousbij kunnen geselecteerd worden als nieuwe
koesterbuur voor de gemeente. Op die manier past het Beerselse bijenplan nog beter in de provinciale werking
rond biodiversiteit. Deze soort lenen zich perfect voor een koesterbuurwerking, hoewel ze voor leken niet erg
gemakkelijk herkenbaar zijn. De Groene zandbij is gebonden aan Gewone ereprijs, een vrij algemene plant in de
gemeente. De Bruine slobkousbij is dan weer afhankelijk van wederiksoorten. Deze Groene zandbij komt zowel
in Dworp als in Huizingen voor, en is mogelijk nog op meer plekken aanwezig. In Huizingen werd vastgesteld dat
een aangepast gazonbeheer meteen effect had op de hoeveelheid bloeiende ereprijs. De gemeentelijke leuze
‘Minder grasmachien, meer bijen zien’ is dus perfect van toepassing op de Groene zandbij. De Bruine slobkousbij
wordt teruggevonden in de deelgemeenten Alsemberg en Dworp. Ook deze soort kan waarschijnlijk nog op meer
locaties aangetroffen worden. Voor deze soort dient vooral het beheer in natte ruigtes bijenvriendelijker te
gebeuren. Daarnaast is het ook mogelijk om Puntwederik aan te planten in tuinen en in gemeentelijke borders.
In paragraaf 2.2.2 werden tevens nog 11 andere bijensoorten opgelijst die we als typische Beerselse soorten
kunnen aanschouwden. In een vervolgproject kan dus best gefocust worden op deze soorten.
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5.3 Sensibilisatie van de bevolking en vorming van het personeel
Hoewel de bijencrisis de voorbije jaren veel aandacht kreeg in de media en veel mensen stilaan vertrouwd
geraken met het concept ‘bijenhotels’, is er nog veel onwetendheid over wilde bijen en hun noden. Nog steeds
zijn er veel mensen die eerder schrik hebben van wilde bijen en/of die niet op de hoogte zijn van het belang van
deze soortgroep. Een algemene sensibilisatie, via artikels in bijvoorbeeld de Rondenboskrant, blijft belangrijk.
Daarnaast is ook sensibilisatie rond bepaalde maatregelen ten behoeve van de bijen belangrijk. Dit kan gaan om
de ingezaaide stukjes met bloemenmengsels, waar informatieverstrekking een aandachtspunt is.

Figuur 108. Dit door een inwoner aangebrachte bordje bij een ingezaaide bloemenakker in Alsemberg geeft aan dat er nog werk
aan de winkel is op vlak van sensibilisatie (foto: Dirk Buysse).

Een moeilijk punt is sensibilisatie rond bijenhotspots waar nulbeheer de beste beheervorm is. Deze bijenhotspots
zien er vaak uit als slordige hoekjes. Sensibilisatie rond het schijnbaar uitblijven van beheer is daar belangrijk. De
site ‘kerk Alsemberg’ (2.4.5.1) is zo’n locatie waar een infobord over het belang van deze locatie voor
bijenkolonies essentieel is. Eventueel kan ook aan site Lobbos een infobord geplaatst worden bij de kolonies
grondbewonende bijen. Het plaatsen van bijenhotels past tevens in dit educatieve luik. Geschikte locaties
daarvoor zijn het domein Rondenbos en opnieuw de site Lobbos.
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Figuur 109. Deze site aan de kerk van Alsemberg is een ware bijenhotspot, maar in de ogen van sommige buurtbewoners niet
meer dan een verwaarloosd hoekje (foto: David De Grave).

Ook rond specifieke thema’s, zoals het belang van distels voor bijen en vlinders, is er nog veel sensibilisatiewerk
aan de winkel. Een niet onbelangrijke doelgroep hiervoor zijn de politiediensten van de gemeente. Zij zijn immers
vaak de eerste die klachten van verontruste burgers zullen ontvangen.
Ook voor personeel, met name groenarbeiders, is vorming rond (beheren voor) bijen aangewezen.
De vorming van de lokale natuurgidsen die tijdens wandelingen de aandacht kunnen vestigen op goede en
minder goede tuinen en het voorkomen van wilde bijen in deze tuinen kan een extra werkpunt zijn.

5.4 Het opzetten van een grootse tuinencampagne
Hoewel tuinen in dit project niet systematisch onderzocht werden, bleek zelfs uit een beperkte steekproef dat
bijvriendelijke tuinen een hoge diversiteit aan bijen kunnen herbergen. Ook bijzondere soorten komen in tuinen
voor. Op Vlaams niveau wordt 8% van de oppervlakte ingenomen door tuinen. Door tuinen bijenvriendelijk te
gaan beheren kan een enorme natuurwinst geboekt worden.
Trends in tuinbeheer gaan verschillende kanten uit: enerzijds zien we een vernieuwde aandacht voor ecologische
tuinen, anderzijds is het aandeel steriele tuinen (gekenmerkt door een hoge mate van verstening, een strak
beheer en een gebrek aan nectar‐ en stuifmeelbronnen) nog nooit zo hoog geweest. Daar is zeker nog werk aan
de winkel.
Tijdens het werkjaar 2015 werd getracht een netwerk van bijenambassadeurs op te zetten: personen die een
vorming rond bijen gevolgd hadden en vervolgens tuineigenaars gaan informeren over bijenvriendelijk tuinieren.
Helaas is dit onderdeel van het project niet doorgegaan. Het valt te overwegen om dat in de toekomst alsnog te
doen, al dan niet in een aangepaste formule.
Belangrijk daarbij is dat er voor bijenambassadeurs voldoende informatie ter beschikking wordt gesteld, zodat
ze de nodige ‘bagage’ hebben. Fiches rond algemene en minder algemene (en liefst herkenbare) soorten kunnen
verder uitgewerkt worden. Soorten die in aanmerking komen zijn ondermeer Zwartbronzen houtmetselbij,
Gewone langhoornbij, Kleine harsbij, Ereprijszandbij en Blauwe ertsbij. Voor sommige soorten, zoals de Klimopbij
en de Andoornbij, bestaan al fiches die werden opgemaakt door Aculea, de wilde‐bijenwerkgroep van
Natuurpunt (te vinden op http://aculea.be/soorten/allerlei%20soorten/soortenfiches.html)
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Figuur 110. Gazons waar voedselbronnen zoals Gewoon biggenkruid (foto) of Muizenoor tot bloei kunnen komen, zijn waardevol
voor Beerselse bijen (foto: Jens D’Haeseleer).

Ook rond specifieke soorten kan gewerkt worden. Zo werd in Land Van Reyen (regio Mortsel‐Hove, nabij
Antwerpen) en in de regio rond Mechelen een klein project georganiseerd rond de Klokjesdikpoot, een weinig
algemene soort die ook in tuinen voorkomt. Dat kan met plantacties gecombineerd gaan. Voor de genoemde
Klokjesdikpoot kan het gaan om het inheemse Ruig klokje of om het eveneens inheemse Grasklokje (dat zelfs
geschikt is op groendaken). Voor een zeldzame Beerselse soort als Bruine slobkousbij biedt (Punt)wederik
mogelijkheden.
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Figuur 111. Oproep om uit te kijken naar de Klokjesdikpoot in de Antwerpse Natuurpuntafdeling Land Van Reyen

5.5 Evaluatie van het bermbeheer
Drie punten in verband met bermbeheer kunnen nog verder worden uitgewerkt:
1.

Tijdens dit project kwam aan het licht dat een aantal bermen bijzondere populaties bijen herbergen.
Het gaat daarbij ondermeer om de bermen van de Dikkemeerweg en de J.B. Woutersstraat in
Alsemberg, de berm in de Groenejagersstraat t.h.v. Destelheide en de berm van de Rilroheidestraat in
Dworp. Deze bermen worden momenteel goed beheerd en het is erg belangrijk dat dit zo blijft.
Elders in Vlaanderen werd al te vaak vastgesteld dat waardevolle bermen door onwetende aannemers
volledig mismeesterd worden door te diep te klepelmaaien, waarbij de toplaag van de bermen nagenoeg
wordt afgeschraapt en volledig geëgaliseerd. Het voor bijen belangrijke microreliëf verdwijnt dan en dit
soort onzorgvuldig maaibeheer is ook voor de aanwezige nectarplanten ongunstig.
2. Verder behoort een grondige analyse van de bermen tot de mogelijkheden. Zijn er nog floristisch
interessante bermen die momenteel niet goed onderzocht zijn op het voorkomen van bijen?
3. Of nog: welke bermen met zuidgerichte taluds zijn momenteel niet interessant voor bijen, maar kunnen
mits aangepast beheer evolueren naar een meer bloemrijke situatie met nestgelegenheden, zoals in de
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Rilroheidestraat? Zo kunnen potenties in de gemeente in kaart gebracht worden. Hierbij dient men extra
aandacht voor steilkantjes te hebben.

5.6 Het verder optimaliseren van het bijvriendelijk groenbeheer in openbaar
groen
De gemeente schonk de voorbije jaren al veel aandacht aan pesticidenvrij beheer en aan het plantgoed dat in de
bloembakken en plantsoenen werd aangeplant. Daarbij moet opgemerkt dat op veel plaatsen al interessante
bijenplanten worden aangeplant (zie 4.3).
Er kan bekeken worden welke plantsoenen aan heraanleg toe zijn of op welke locaties nieuw openbaar groen
wenselijk is. Daarbij kan de keuze van aan te planten soorten een belangrijk aandachtspunt zijn. Opnieuw kan
daarbij ook gekeken worden naar zeldzame, typisch Beerselse soorten zoals Klokjesdikpoot (klokjes) en Bruine
slobkousbij (puntwederik).
In het meest ideale scenario zou bij elk toekomstig project dat in de gemeente plaatsvindt, moeten bekeken
worden of er iets voor bijen gedaan kan worden. Of het nu gaat om de aanleg van sportterreinen, de herinrichting
van een bepaalde wijk of een nieuwe verkaveling: meestal zijn er wel kleine of grote mogelijkheden. Vaak vraagt
dit echter horizontaal overleg, over de verschillende gemeentelijke diensten heen.
Naast het aanplanten van bijvriendelijke planten of het kleinschalig inzaaien van bloemenmengsels kan er ook
aandacht gaan naar bijenhotels en bijenpalen. Het creëren van nieuwe of kunstmatige nestruimte voor
grondbewonende soorten is verre van evident. Bij (her)aanleg van speelzones zou kunnen geëxperimenteerd
worden met de aanleg van lage heuvels, met zuidgerichte, zonbeschenen hellingen. Deze zullen wellicht begroeid
geraken met gras, maar door betreding kunnen hier mogelijk nestgelegenheden voor bijen ontstaan. Er is in
Vlaanderen en Nederland echter nauwelijks ervaring met de aanleg van dergelijke kunstmatige heuvels ten
behoeve van bijen. Voor kinderen betekent een heuvel in een speelterrein wel een meerwaarde.
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Bijlage 1: Waargenomen bijen- en
wespensoorten in de gemeente Beersel
In bijlage 1 vinden we de volledige soortenlijst van wilde bijen (inclusief hommels), goud‐, graaf‐ en sociale
wespen. Daarbij wordt de Nederlandse naam en de wetenschappelijke naam vermeld (voor een aantal
wespachtigen bestaat nog geen Nederlandse naam). In de laatste kolom wordt het aantal waarnemingen
vermeld, m.a.w. hoeveel keer is een soort waargenomen –dit zegt dus niet noodzakelijk iets over het aantal
locaties waar een soort gezien is of over de aantallen dieren die waargenomen werden.
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Aantal waarnemingen in de
databank waarnemingen.be

Wilde bijen (incl. hommels)
Geriemde zandbij
Witbaardzandbij
Tweekleurige zandbij
Meidoornzandbij
Goudpootzandbij
Asbij
Zwart‐rosse zandbij
Wimperflankzandbij
Grasbij
Heggenrankbij
Vosje
Texelse zandbij
Weidebij
Roodgatje
Valse rozenzandbij
Paardenbloembij
Ereprijszandbij
Wikkebij
Gewone dwergzandbij
Zwartbronzen zandbij
Viltvlekzandbij
Bremzandbij
Fluitenkruidbij
Roodrandzandbij
Witbaarddwergzandbij
Grijze rimpelrug
Grijze zandbij
Roodbuikje
Groene zandbij
Geelstaartklaverzandbij
Kleine harsbij
Grote wolbij
Andoornbij
Gewone sachembij
Kattenkruidbij
Honingbij
Tweekleurige koekoekshommel
Wilgenhommel

Andrena angustior
Andrena barbilabris
Andrena bicolor
Andrena carantonica
Andrena chrysosceles
Andrena cineraria
Andrena clarkella
Andrena dorsata
Andrena flavipes
Andrena florea
Andrena fulva
Andrena fulvago
Andrena gravida
Andrena haemorrhoa
Andrena helvola
Andrena humilis
Andrena labiata
Andrena lathyri
Andrena minutula
Andrena nigroaenea
Andrena nitida
Andrena ovatula
Andrena proxima
Andrena rosae
Andrena subopaca
Andrena tibialis
Andrena vaga
Andrena ventralis
Andrena viridescens
Andrena wilkella
Anthidiellum strigatum
Anthidium manicatum
Anthophora furcata
Anthophora plumipes
Anthophora quadrimaculata
Apis mellifera
Bombus bohemicus
Bombus cryptarum

4
3
64
12
7
4
17
27
73
20
30
6
16
35
3
10
15
10
4
8
17
1
11
1
5
6
36
2
14
5
10
28
6
57
7
103
1
1
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Tuinhommel
Boomhommel
Steenhommel
Veldhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Vierkleurige koekoekshommel
Aardhommel
Grote koekoekshommel
Blauwe ertsbij
Kleine klokjesbij
Ranonkelbij
Grote klokjesbij
Gouden kegelbij
Slanke kegelbij
Grote zijdebij
Wormkruidbij
Klimopbij
Heizijdebij
Pluimvoetbij
Gewone langhoornbij
Roodpotige groefbij
Breedbandgroefbij
Parkbronsgroefbij
Tronkenbij
Zwartgespoorde houtmetselbij
Kortsprietmaskerbij
Gewone maskerbij
Poldermaskerbij
Weidemaskerbij
Tuinmaskerbij
Kleine tuinmaskerbij
Resedamaskerbij
Berijpte geurgroefbij
Gewone geurgroefbij
Slanke groefbij
Breedkaakgroefbij
Breedbuikgroefbij
Matte bandgroefbij
Langkopsmaragdgroefbij
Glimmende smaragdgroefbij
Kleine groefbij
Kleigroefbij
Zesvlekkige groefbij
Biggenkruidgroefbij
Glanzende bandgroefbij
Gewone slobkousbij
Bruine slobkousbij
Tuinbladsnijder
Lathyrusbij

Bombus hortorum
Bombus hypnorum
Bombus lapidarius
Bombus lucorum
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus sylvestris
Bombus terrestris
Bombus vestalis
Ceratina cynea
Chelostoma campanularum
Chelostoma florisomne
Chelostoma rapunculi
Coelioxys aurolimbata
Coelioxys elongata
Colletes cunicularius
Colletes daviesanus
Colletes hederae
Colletes succinctus
Dasypoda hirtipes
Eucera longicornis
Halictus rubicundus
Halictus scabiosae
Halictus tumulorum
Heriades truncorum
Hoplitis leucomelana
Hylaeus brevicornis
Hylaeus communis
Hylaeus confusus
Hylaeus gibbus
Hylaeus hyalinatus
Hylaeus pictipes
Hylaeus signatus
Lasioglossum albipes
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum fulvicorne
Lasioglossum laticeps
Lasioglossum lativentre
Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum morio
Lasioglossum nitidulum
Lasioglossum parvulum
Lasioglossum pauxillum
Lasioglossum sexnotatum
Lasioglossum villosulum
Lasioglossum zonulum
Macropis europaea
Macropis fulvipes
Megachile centuncularis
Megachile ericetorum

18
42
89
9
172
42
1
26
4
8
28
29
21
2
1
15
6
47
1
25
13
25
1
11
36
4
2
5
1
2
13
1
4
5
20
12
1
1
10
25
5
3
1
13
8
2
7
20
8
19
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Distelbehangersbij
Gewone behangersbij
Grote bladsnijder
Bruine rouwbij
Klokjesdikpoot
Klaverdikpoot
Kattenstaartdikpoot
Bonte wespbij
Roodzwarte dubbeltand
Gewone wespbij
Gewone kleine wespbij
Zwartsprietwespbij
Kortsprietwespbij
Roodsprietwespbij
Smalbandwespbij
Roodharige wespbij
Vroege wespbij
Donkere wespbij
Sierlijke wespbij
Gewone dubbeltand
Signaalwespbij
Geelzwarte dubbeltand
Variabele wespbij
Rosse metselbij
Blauwe metselbij
Gehoornde metselbij
Kauwende metselbij
Zwartbronzen houtmetselbij
Kleine roetbij
Grote bloedbij
Brede dwergbloedbij
Bosbloedbij
Pantserbloedbij
Lichte bloedbij
Kleine spitstandbloedbij
Gewone dwergbloedbij
Dikkopbloedbij
Schoffelbloedbij
Grote spitstandbloedbij
Gewone tubebij
Zwarte tubebij
Goud‐, graaf‐ en sociale wespen
Gewone goudwesp

Grote snuittordoder
Groefbijendoder

Megachile ligniseca
Megachile versicolor
Megachile willughbiella
Melecta albifrons
Melitta haemorrhoidalis
Melitta leporina
Melitta nigricans
Nomada bifasciata
Nomada fabriciana
Nomada flava
Nomada flavoguttata
Nomada flavopicta
Nomada fucata
Nomada fulvicornis
Nomada goodeniana
Nomada lathburiana
Nomada leucophthalma
Nomada marshamella
Nomada panzeri
Nomada ruficornis
Nomada signata
Nomada succincta
Nomada zonata
Osmia bicornis
Osmia caerulescens
Osmia cornuta
Osmia leiana
Osmia niveata
Panurgus calcaratus
Sphecodes albilabris
Sphecodes crassus
Sphecodes ephippius
Sphecodes gibbus
Sphecodes hyalinatus
Sphecodes longulus
Sphecodes miniatus
Sphecodes molinicornis
Sphecodes pellucidus
Sphecodes puncticeps
Stelis breviuscula
Stelis phaeoptera

2
3
19
3
2
1
17
4
17
4
11
1
6
6
9
12
11
2
2
8
7
2
8
40
21
82
1
13
8
7
1
5
1
1
2
1
2
1
1
6
2

Chrysis ignita
Hedychrum nobile
Holopyga generosa
Trichrysis cyanea
Cerceris arenaria
Cerceris rybyensis
Ectemnius cephalotes
Ectemnius ruficornis
Gorytes fallax

2
1
1
3
3
5
2
1
1

124

Kameelhalswesp
Gewone vliegendoder
Bijenwolf
Gewone knotswesp
Kleine knotswesp
Gewone keverdoder
Franse veldwesp
Hoornaar
Duitse wesp
Gewone wesp

Lestica clypeata
Mellinus arvensis
Oxybelus uniglumis
Philanthus triangulum
Sapyga clavicornis
Sapygina decemguttata
Tiphia femorata
Polistes dominula
Vespa crabro
Vespula germanica
Vespula vulgaris

1
8
1
1
11
7
1
37
18
2
11
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Andrena carantonica
Andrena chrysosceles
Andrena cineraria
Andrena clarkella
Andrena dorsata
Andrena flavipes
Andrena florea
Andrena fulva

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

Andrena haemorrhoa
Andrena helvola
Andrena humilis
Andrena labiata

x
x
x
x

Andrena lathyri

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

Andrena nitida

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

Andrena ovatula
Andrena proxima

x

x

x
x
x
x

Andrena rosae
Andrena subopaca
Andrena tibialis
Andrena vaga
Andrena ventralis

x
x
x

x
x
x

x
x

Zennedreef

Park Frankveld

Lobbos

Dwersbos

Den Beemd

Beersel

Huizingen
Sollenberg

Lot
Artic site

Rilroheide

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Andrena minutula
Andrena nigroaenea

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

Andrena fulvago
Andrena gravida

Destelheide

Het Broek

Dworp
x
x
x
x
x
x
x

Provinciedomein Huizingen

x
x
x

x
x
x

Kanaalberm

Andrena barbilabris
Andrena bicolor

Kerk Alsemberg

x

Kerkhof Lot

Andrena angustior

Dikkemeerweg

Tuin Veerle Leroy

Wielemansstraat

J.B. Woutersstraat & omgeving

Locatie

Tuin David De Grave

Deelgemeente

Rondenbos

Alsemberg

Bijlage 2: kruistabel besproken locaties

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
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x

Andrena viridescens

x

Andrena wilkella
Anthidiellum strigatum
Anthidium manicatum
Anthophora furcata
Anthophora plumipes

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

Anthophora quadrimaculata
Apis mellifera

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

Bombus cryptarum
Bombus hortorum
Bombus hypnorum
Bombus lapidarius
Bombus lucorum
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus sylvestris
Bombus terrestris
Bombus vestalis

x
x
x

Chelostoma florisomne
Chelostoma rapunculi

x
x

Colletes hederae
Dasypoda hirtipes

x
x

Halictus scabiosae

x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

Hylaeus communis

Lasioglossum albipes
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum fulvicorne
Lasioglossum laticeps

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

Hylaeus gibbus
Hylaeus signatus

x
x

Hylaeus confusus
Hylaeus hyalinatus

x

x

x
x

Hoplitis leucomelana
Hylaeus brevicornis

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

Halictus tumulorum
Heriades truncorum

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

Eucera longicornis
Halictus rubicundus

x

x

Coelioxys elongata
Colletes daviesanus

x
x

x
x

x

x
x
x

Colletes cunicularius

x

x
x

x

Ceratina cynea
Chelostoma campanularum

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x
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Lasioglossum lativentre

x

Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum morio

x

x

Lasioglossum nitidulum
Lasioglossum parvulum

x

Lasioglossum pauxillum
Lasioglossum sexnotatum

x

x
x

Lasioglossum villosulum

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

Lasioglossum zonulum
Macropis europaea
Macropis fulvipes
Megachile centuncularis
Megachile ericetorum
Megachile versicolor
Megachile willughbiella

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

Nomada bifasciata
Nomada fabriciana
Nomada flava

x
x

Nomada flavoguttata
Nomada fucata
Nomada fulvicornis

x

Nomada lathburiana

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

Nomada ruficornis

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

Osmia niveata

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

Sphecodes albilabris

x

x

x

Osmia leiana

Sphecodes crassus

x

x

Nomada zonata

Panurgus calcaratus

x

x

Nomada succincta

Osmia cornuta

x

x
x
x

Nomada signata

Osmia caerulescens

x
x
x

x

Nomada marshamella

Osmia bicornis

x
x
x
x
x

x

Nomada leucophthalma
Nomada panzeri

x
x

x
x
x

x
x

Nomada flavopicta

Nomada goodeniana

x

x

Melitta leporina
Melitta nigricans

x

x

Melecta albifrons
Melitta haemorrhoidalis

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
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Sphecodes ephippius

x

x

x

Sphecodes gibbus

x
x

Sphecodes hyalinatus

x
x

Sphecodes longulus

x

Sphecodes miniatus

x

Sphecodes molinicornis

x

Sphecodes puncticeps
Stelis breviuscula
Stelis phaeoptera
Stelis punctulatissima
Aantal soorten

x

x
x
x
x
64 35 20

x
x
x
49 17 38 31 20 48 74 13 12

x

3 43 17

2 14 15 10
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Bijlage 3: infofiche Gewone en Bruine
slobkousbij
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Bijlage 4: Voorbeeld van infobord & bijenpaal
Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei levert infoborden en nieuwe bijenpalen. Onderstaande
informatie geeft aan hoe die eruitziet.
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Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren,
door soorten en leefgebieden te bestuderen en
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regionaal en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan
20.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden.
95.000 families zijn lid van Natuurpunt.

