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2 Samenvatting 
 
In Zwalm werd in 2021 onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van wilde bijen. In totaal werden 
hiervoor acht locaties bezocht.  
 
In dit rapport komt eerst een uitgebreide inleiding in de basisprincipes en de benodigdheden van wilde 
bijen aan bod. Daarna volgen hoofdstukken over de methodiek en de resultaten van de inventarisaties  
 
Niet minder dan 105 soorten wilde bijen (64 nieuw voor de gemeente) werden waargenomen in 
Zwalm. Hiermee scoort de gemeente vrij hoog en is het een van de bijenrijkste gemeentes in de 
provincie Oost-Vlaanderen.  
 
In het rapport wordt elke bezochte locatie specifiek besproken. Hierin wordt, met de resultaten van 
onze inventarisaties als basis, heel specifiek advies gegeven om de biodiversiteit aan wilde bijen op de 
locaties te behouden en extra soorten een thuis aan te bieden.  

Tot slot werd in een extra hoofdstuk het volledige traject weergegeven dat de gemeente Zwalm reeds 
voerde. Onder meer de Bijenwerkgroep, Tuinrangers en Bijentoets worden hier besproken.   

In de bijlages staan de totale soortenlijst, algemene richtlijnen voor het maken en plaatsen van 
bijenhotels, bijenvriendelijke bloemborderplanten, bijenvriendelijke bomen en struiken en een 
vereenvoudigde fiche van het maaibeheer voor de omgeving van het gemeentehuis.  
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3 Inleiding 
 

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

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

 
Wilde bijen kunnen opgedeeld worden in verschillende groepen naargelang hun voorkeur voor 
nestgelegenheden en voedselbronnen of op basis van hun sociaal gedrag. Het merendeel (zo’n 80%) 
van de soorten nestelt in de grond. Hierbij graven ze zelf een nestgang in de bodem. Deze nestgang 
kan tot wel een meter diep liggen en heeft verschillende zijgangen met nestcellen. Sommige soorten 
prefereren zandige terreinen, maar ook overgangen naar leem en zelfs klei kunnen geschikte 
nestplaatsen opleveren. Slechts een beperkt aantal soorten maakt zijn nesten in los zand. De meeste 
ondergronds nestelende bijen verkiezen plekjes waar ze makkelijk kunnen graven, in ijle vegetatie of 
op kale stukken grond.  
 
Ongeveer één vijfde maakt gebruik van bestaande holten in dode bomen, muren of holle stengels. 
Voor de nestbouw gebruiken bijen vaak specifiek materiaal zoals leem, steentjes, hars, bladmateriaal 
of plantenharen (Peeters et al., 2012; Raemakers, 2009). 
 
Ook kan een onderscheid gemaakt worden tussen soorten die gespecialiseerd zijn in het verzamelen 
van stuifmeel van specifieke plantensoorten (oligolectie) en soorten die eerder generalisten zijn en 
stuifmeel verzamelen van een hele reeks plantensoorten (polylectie) (Westrich, 1989). Eén derde van 
de Belgische bijensoorten is in bepaalde mate gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van één 
bepaalde plantensoort, -genus, of – familie. Ook onder de polylectische soorten vinden we vaak 
soorten die een sterke voorkeur hebben voor een bepaalde groep planten, maar bij gebrek daaraan 
ook van andere planten stuifmeel kunnen verzamelen. 
 
De groep van de wilde bijen bestaat uit solitaire bijen en hommels. De meeste wilde bijensoorten leven 
solitair, waarbij ieder vrouwtje haar eigen nest bouwt en haar eigen broed verzorgt. Sommige 
bijensoorten zijn socialer van aard en delen eenzelfde nestholte of verdelen de taken om efficiënter 
hun nakomelingen groot te brengen. Hommels en honingbijen leven in een kolonie, waarbij enkel de 
koningin eieren legt. Een derde groep bijen leeft parasitair. Zij leggen hun eitjes in de nesten van 
andere bijensoorten. Deze bijen worden daarom ook wel koekoeksbijen genoemd. De larve van de 
parasitaire bij doodt de larve van de gastvrouw en eet er het verzamelde voedsel.  
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Wilde bijen vliegen enkel als de weersomstandigheden gunstig zijn, dit bekent bij zon, weinig wind en 
wanneer het vrij warm is. In het vroege voorjaar duurt de activiteitsperiode ongeveer van 11.00 tot 
16.00 uur. Op zomerse dagen vliegen de meeste wilde bijen tussen 9.00 en 19.00 uur. De meeste 
soorten hebben een zeer korte vliegperiode die slechts enkele weken duurt, anderen kennen een 
sociale koloniestructuur en zijn van maart tot oktober aanwezig.  
 
Omdat bijen steeds moeten terugkeren naar hun nestplaats om het verzamelde stuifmeel en nectar in 
de nestcel te stoppen is het belangrijk dat nesthabitat en voedselhabitat dicht bij elkaar liggen. Hoe 
verder deze twee deelhabitats van elkaar liggen, hoe meer tijd en energie er verloren gaat. Dit zorgt 
ervoor dat er uiteindelijk minder nakomelingen zijn. 
 

3.2 Bijen in een stedelijke omgeving 
 
Sedert medio 20ste eeuw groeit onze bevolking gestaag en hebben we als mens meer nood aan ruimte. 
Dat brengt een toenemende graad van verstedelijking met zich mee. Die verstedelijkingsgraad is 
volgens McIntyre (2000) en de National Research Council (NRC) (2007) een van de hoofdredenen voor 
de achteruitgang in diversiteit aan geleedpotigen. Nochtans zijn die kleine beestjes erg nuttig. Bijen 
leveren vele voordelen in een stedelijke omgeving. Ze zijn niet alleen een esthetische ervaring, ze 
wakkeren ook het bewustzijn voor de instandhouding van fauna aan. Bovendien bewijzen ze hun nut 
in de bestuiving van de gewassen in de vele stadstuintjes (Gordon et al., 2009).  
 
Verstedelijking zorgt voor een complete verandering van ons fysisch milieu. Naarmate we dichter bij 
de stadskern komen, neemt de verontreiniging van bodem, water en lucht toe. Daarnaast stijgt de 
temperatuur en is de bodem sterker gecompacteerd, waardoor ze een verstoorde 
luchtwaterhuishouding heeft. Door het aanleggen van verhardingen en bebouwingen vernietigen we 
complete habitats voor veel insectensoorten (McKinney, 2002). Als mens zijn we voortdurend bezig 
met onze omgeving te manipuleren. We zorgen constant voor verstoring. In sterk verstedelijkte 
gebieden is de verstoring zo groot, dat we de bijen verplichten om uit te wijken naar sterk versnipperde 
habitats. Vaak zijn dat stadsparken, wegbermen, wijkgroen, …  
 
Verstedelijking heeft zijn impact op de soortensamenstelling, er zijn verschillende hypotheses over het 
verloop van deze impact. Enerzijds is er de “urban core hypothese”, die stelt dat er een lineaire afname 
is in soortenaantal bij toenemende verstedelijking. Dus hoe verstedelijkter, hoe minder soorten. 
Anderzijds zijn er ook hypotheses die stellen dat je juist in het overgangsgebied tussen de stadskern 
en het platteland de hoogste diversiteit vindt.  
 
Het lijkt er op dat voor bijen die tweede hypothese geldt. We vinden zowel in stedelijk milieu als in 
natuurlijkere milieus verschillende soortensamenstellingen. In de halfverstedelijkte gebieden vinden 
we beide milieu’s en dus logischerwijze een combinatie van de twee bijengemeenschappen, wat leidt 
tot een netto hoger soortenaantal. Dit is onder meer aangetoond voor hommels (Pawlikowski & 
Pokorniecka, 1990).  
 
Organismen variëren sterk in hun respons op verstedelijking. Ze kunnen op drie verschillende 
manieren reageren. Sommige soorten zijn afhankelijk van door de mens gecreëerde bronnen en zullen 
bijgevolg goed gedijen in een stedelijke omgeving. Dit zijn de zogenaamde “urban exploiters”. Ze 
worden ook wel “synantroop” of “urbanofiel” genoemd. Zij hebben een zekere tolerantie ten opzichte 
van luchtvervuiling en betreding opgebouwd en kunnen overleven in compacte en geëutrofieërde 
bodems (McKinney, 2002). Veelal gaat het om generalisten die aangepast zijn aan vroeg-succesionele 
habitats. Ze zijn vaak omnivoor. Hun diversiteit en abundantie wordt niet bepaald door de aanwezige 
vegetatie (McKinney, 2005). Ook andere soorten kunnen gebruik maken van deze menselijke bronnen, 
maar hebben tevens nood aan natuurlijke bronnen om zich te kunnen handhaven. Dit zijn de “urban 
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adapters”. Zij kunnen teruggevonden worden in suburbane gebieden (McKinney, 2002). Ze overleven 
er in de omgeving van mensen en profiteren van de reductie aan predatoren en parasieten.  
 
Weer andere soorten ten slotte zijn heel gevoelig voor verstoringen van het habitat, door de mens 
geïnduceerd, en zullen sterk verstedelijkte gebieden mijden. Dit zijn de “urban avoiders” of 
“urbanofoben”. Zij zijn vooral terug te vinden in de agrarische of natuurlijke gebieden die steden 
omgeven en zijn sterk afhankelijk van de aanwezige vegetatie.  
 
Bijen stellen hoge eisen aan de omgeving waarin ze leven. Gatmann en Tscharntke (2002) stellen dat 
de factor nestgelegenheid de belangrijkste overlevingsfactor is voor een populatie wilde bijen. 
Geschikte voedselplaatsen zijn ondergeschikt. De compactatie van de verstedelijkte bodems is dan ook 
voor ondergronds nestelende bijen heel nefast. Toch is geschikt voedsel volgens enkele auteurs ook 
van groot belang. De soortenrijkdom van een gebied zou voor 74% afhankelijk zijn van de 
plantenvariatie (Gathmann, Greiler & Tscharntke, 1994). Ook dat is een groot probleem in steden.  
 
De meeste ‘groene’ zones in verstedelijkte gebieden bevatten min of meer dezelfde planten. Dit leidt 
tot een homogenisering. In zeer sterk verstedelijkt gebied zijn er nog andere factoren die een 
belangrijke rol spelen. Matteson en Langelotto (2010) onderzochten de soortenrijkdom van bijen en 
vlinders in de wijken Bronkx en East Harlem van de stad New York (VS). Zij concludeerden dat naast 
variatie in bloemplanten de hoeveelheid zonlicht de belangrijkste factor is voor de totale 
soortenrijkdom. Groendaken in steden zijn volgens hen belangrijke potentiële habitats voor bijen, 
vlinders en andere insecten.  
 
Verder werd er ook vastgesteld dat de meeste bijensoorten die aangetroffen werden in de stedelijke 
omgeving, nestelen in holtes. Bijen die in de bodem nestelen, kwamen veel minder voor. De 
abundantie van de holte-nestelende bijensoorten kan te danken zijn aan de vele kunstmatige 
nestmogelijkheden in bijvoorbeeld gebouwen, maar misschien ook aan het verlies van bodem-
nestelende soorten, of weer aan de combinatie. Dat verlies van bodem-nestelende soorten zou te 
wijten zijn aan het gebrek aan open stukken grond en/of frequente verstoring (Matteson et al., 2008).  
 
Verschillende auteurs hebben kunnen aantonen dat ook steden een hoge soortenrijkdom kunnen 
herbergen (Cane, 2005; Eremeeva & Sushchev, 2005; Frankie et al. 2005; Hernandez, Frankie & Thorp, 
2009; Matteson, Ascher & Langellotto, 2008; Wojcik, Frankie, Thorp & Hernandez, 2008). Uit het 
onderzoek van Gordon et al. (2009) in de Amerikaanse staat Californië, blijkt dat er een verschil is 
tussen bijensoorten op het platteland en bijensoorten in de steden. Zij ontdekten dat er soorten zijn 
die enkel nog in stedelijk gebied terug te vinden zijn en vice versa. De soorten die het goed doen in 
stedelijk gebied moeten zich op een of andere manier hebben kunnen aanpassen aan de mens. Een 
mogelijke verklaring is dat die soorten zich gespecialiseerd hebben in een bepaald geslacht sierplanten 
dat veelvuldig voorkomt in steden. Volgens Banaszak-Cibicka en Zmihorski (2011) zijn het vooral 
kleinere soorten die hun activiteiten later in het seizoen beginnen, in juni of juli die zo’n aangepaste 
levenswijze kennen. Bovendien blijken het meestal bijen te zijn die niet volledig solitair leven. Dat was 
de uitkomst van hun onderzoek in de Poolse stad Poznan. Opvallend was dat slechts 15% van de 
gevonden soorten sterk oligolectisch was (gespecialiseerd in slechts één genus of plantenfamilie). Deze 
soorten komen meer voor in de minder sterk verstedelijkte stadsrand.  
 
Uitzonderingen hierop zijn onder andere de Klokjesdikpoot (Melitta haemorrhoidalis) en de Lathyrusbij 
(Chalicodoma ericetorum), soorten die respectievelijk gespecialiseerd zijn in het verzamelen van 
stuifmeel van klokjes (Campanula) en grootbloemige vlinderbloemigen (Fabaceae). Zij worden wel 
vaker in tuinen in stedelijk gebied aangetroffen dan daarbuiten (Raemakers, 2001). Deze soorten 
konden een succesvolle overstap maken van wilde planten in het buitengebied naar gecultiveerde 
planten in stedelijke milieus. 
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Tuinen herbergen mogelijk een hoge soortenrijkdom aan bijen. Tuinen zouden voor voldoende 
nestlocaties en –materialen kunnen zorgen. En omdat het merendeel van de bijen polylectisch is, zou 
een bloemrijke tuin ook in hun voedsel kunnen voorzien.  
 
Vlaanderen heeft een bevolkingsdichtheid van ongeveer 456 inwoners per km² (Algemene Directie 
Statistiek en Economische Informatie, 2008). Daarbij komt nog eens dat 70% van de Vlamingen in 
(sub)urbaan gebied woont (Kesteloot, 2003). Vlaanderen is om die redenen één groot verstedelijkt 
gebied (Danckaert et al., 2010). Vlaanderen telt ook vele lintbebouwingen die grenzen aan landbouw- 
of groengebied. Dat maakt dat onze Vlaamse tuinen mogelijk een grote potentiële habitatwaarde 
hebben voor bijen en andere ongewervelden.  
 

3.3 Bijen in landbouwgebieden 
 
In intensieve agrarische landschappen is de natuurwaarde vaak ver te zoeken. Akkerkruiden zijn zo 
goed als verdwenen, graslanden bevatten vrijwel geen bloemplanten meer en kleine 
landschapselementen zijn sterk achteruit gegaan. De elementen die van het grootste belang zijn voor 
het behoud van de biodiversiteit, zijn de wegbermen, slootkanten en akkerranden.  
 
Hoffman en Kwak vonden in 2007 dat het aantal soorten wilde bijen het laagst was waar de 
landbouwintensiteit het hoogst was (Hoffmann & Kwak, 2007). Een onderzoek op 14 plaatsen van elk 
16 km² verspreid over België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland toonde aan dat wilde bijen hinder 
ondervinden van de intensivering van de landbouw. Het onderzoek hield rekening met drie 
indicatoren: input van stikstof, densiteit van het vee en de input van gewasbeschermingsmiddelen. 
Aan de hand van die indicatoren werd voor elk gebied een intensiteitsindex opgemaakt. Hoe hoger de 
score op de index, hoe intensiever het landbouwsysteem. Daaruit blijkt ook dat België en Nederland 
de meest intensieve landbouwsystemen hebben. Frankrijk is een middenmoot, Zwitserland heeft de 
meest extensieve landbouw. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat zowel de soortenrijkdom 
als de verspreiding negatief gecorreleerd is met de opgestelde intensiteitsindex. Daarnaast ontdekten 
de auteurs dat er een positief verband is tussen het voorkomen van semi-natuurlijke landschappen en 
de soortenrijkdom aan wilde bijen (Le Féon et al.et al., 2010).  
 
Er werd ook onderzocht wat het effect van de afstand tot natuurgebieden is op de insectendiversiteit 
in agrarische gebieden. Natuurgebieden bieden immers rust, voldoende voedsel en vaak ook een 
geschikte nestplaats. Onderzoek naar zweefvliegen en bijen in Nederland toonde aan dat het aantal 
zweefvliegsoorten- en individuen en het aantal bijenindividuen sterk afnamen met de afstand tot 
natuurgebieden. De hogere aantallen bijen dichtbij de natuurgebieden was te wijten aan het feit dat 
deze dieren waarschijnlijk aangewezen zijn op de natuurgebieden voor hun nestplekken (Westrich, 
1996, in Kohler et al., 2008). Het onderzoek wees uit dat er al een dramatische terugval in bestuivers 
te bemerken viel in de eerste 25 meter buiten natuurgebieden. Bij hommels bleek er geen relatie met 
de afstand te zijn bij de onderzochte schaal (Kohler et al., 2007).  
 
Weinig onderzoek is uitgevoerd naar het belang van tuinen in landbouwgebied. Door intensivering van 
het landgebruik en gebruik van pesticiden lijken landbouwgebieden almaar soortenarmer te worden. 
Ook voor bijen, die nochtans belangrijk zijn als bestuivers van landbouwgewassen, valt er weinig te 
rapen in het buitengebied. Het moderne landbouwlandschap is arm aan nectarbronnen en 
structuurvariatie.  
 
Tuinen kunnen dus een welkome bron van nestgelegenheden en voedsel vormen. En dit heeft zijn 
effect op de bestuiving in de omgeving van deze tuinen. Onderzoek in een intensief landbouwgebied 
in Zuid-Zweden (Samnegård, 2011) toonde het mitigerende effect van tuinen op bijen én bestuiving 
aan. In deze studie werden potten met Prachtklokje (Campanula persicifolia) op 15 en 140 meter van 
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de tuinen af geplaatst. Prachtklokje is een plant die niet aan zelfbestuiving kan doen en dus strikt 
afhankelijk is van insecten voor bestuiving. Dichter bij de tuinen werden beduidend meer bijensoorten 
én –individuen gevonden, dan op locaties verder van de tuinen af. Ook de mate van bestuiving 
verschilde tussen beide locaties. Zo was het gemiddelde gewicht van de zaden significant hoger op de 
locaties het dichtst bij de tuinen (Samnegård, 2011).  
 
Deze resultaten tonen aan dat tuinen als bron voor bestuivers in het landbouwlandschap kunnen 
dienen. Verder benadrukt deze studie ook de belabberde staat van ons huidige buitengebied en het 
ontbreken van voldoende natuurlijke elementen die bestuivers nodig hebben.  
 
Een belangrijk onderdeel van onze intensieve landbouw is het telen van monoculturen. Holzschuh en 
collega’s (2008) onderzochten de invloed van monoculturen op wilde bijen in de Duitse deelstaten 
Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Hessen in het westen van het land. Ze vergeleken daarbij sites 
met monoculturen en sites met biologische teelten. De helft van de onderzochte akkers werd ingezaaid 
met conventionele wintertarwe, de andere helft met een biologische variant. Op de plaatsen met 
biologische wintertarwe kwamen 50% meer soorten voor dan op de conventionele velden. De densiteit 
aan bijen steeg met 60% ten opzichte van die van conventionele tarwe, die van hommels zelfs met 
150%.  
 
Teeltafwisseling van grasland, bloemvormende gewassen en niet-bloemvormende gewassen heeft een 
positieve invloed op de soortenrijkdom en de verspreiding van bijen (Le Féon et al., 2011). Voor 
graslanden is ook de maaiperiode en de soortenrijkdom belangrijk. Extensief beheer en maaien na half 
juli zorgt voor meer zeldzame soorten (Franzén & Nilsson, 2008; Kruess & Tscharntke, 2002).  
 
Ook half-natuurlijke graslanden, die permanent beheerd worden, kunnen optreden als belangrijke 
bronpopulaties voor vlinders en hommels in een intensief landbouwlandschap. Onderzoek van 
Öckinger & Smith in Zuid-Zweden toonde aan dat voor beide groepen zowel soortenrijkdom als 
abundantie hoger waren dichter bij de half-natuurlijke graslanden. Voor de hommels valt dit wellicht 
te verklaren doordat de graslanden hogere dichtheden aan potentiële nestplaatsen bevatten in 
tegenstelling tot het intensief beheerde landschap. De densiteit aan foeragerende hommels neemt af 
met toenemende afstand tot het nest. Heterogeniteit van het landschap, in de vorm van halfnatuurlijke 
graslanden is belangrijk voor het behoud van de agro-biodiversiteit. De onderzoekers besluiten dan 
ook dat bescherming van de resterende half-natuurlijke graslanden in intensief beheerde 
landbouwlandschap essentieel is voor het behoud van voldoende bronpopulaties van hommels en 
vlinders. Ook het herstel van bloemrijke graslanden is mogelijk (Öckinger & Smith 2007). 
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3.4 Achteruitgang insectenbestand  
 
Bestuiving is één van de meest universele en best gekende ecosysteemdiensten. Door de voortgaande 
erosie van biodiversiteit in Vlaanderen, komt deze evidente dienst echter in gevaar. Zo doen onder 
andere dagvlinders het de laatste jaren slecht: maar liefst 65% van de dagvlinders in Vlaanderen staan 
op de Rode Lijst (Maes et al., 2013). Dit betekent dat ongeveer twee op drie soorten dagvlinders in 
min of meerdere mate bedreigd zijn. Een andere belangrijke groep bestuivers, de wilde bijen, doet het 
al even slecht, daarvan staan in België 52% van de soorten op de Rode Lijst (Drossart et al. 2019). De 
impact op de landbouwproductie is potentieel zeer groot. De totale meerwaarde van bestuiving in 
België wordt immers geschat op 251,6 miljoen euro (Jacquemin et al. 2017). Zelfs bij wilde planten 
werden reeds aanwijzingen gevonden voor een achteruitgang van bestuivings-afhankelijke 
plantensoorten die gelijke tred houdt met de achteruitgang van de bestuivers (Biesmeijer et al., 2006). 
Dit alles wijst erop dat de essentiële ecosysteemdienst van bestuiving begint te falen, wat grote 
gevolgen zal hebben voor natuur, landbouw en economie. 
 
 

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

bloemen is lager dan vroeger (Van Landuyt, Vanhecke, & Hoste, 2006). Vooral intensivering en 

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

gevolg gehad (Wallis de Vries, van Swaay, & Plate, 2011).  

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

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

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

houtwallen…. 

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

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

op de Honingbij doen het ergste vermoeden (Goulson, Nicholls, Botías, & Rotheray, 2015).  

4. Vermesting van de bodem heeft tot gevolg dat kale, zandige plekjes (sneller) dichtgroeien met 

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

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

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

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

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

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

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

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

& D’Haeseleer 2015). 

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

van bijen. Door klimaatverandering kunnen mismatches ontstaan tussen de activiteitsperiode 

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

hittegolven is niet onderschatten. Zo zijn al enkele hommelsoorten in de Pyreneeen uitgestorven 
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door lokale hittegolven. Rasmont en collega’s (2015) maakten een klimaatatlas voor de Europese 

hommels. Onder het slechtste sceniario van klimaatverandering zouden volgens hun 

voorspellingen in 2100 slechts 3 hommelsoorten kunnen voorkomen in België: onze eigen 

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

niveatus.  

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

3.6 Oplossingen  
 
Maatregelen dringen zich op, maar de kennis over de toestand van bijvoorbeeld wilde bijen en de 
relatie met het omliggende landschap is nog beperkt. Door allerlei maatregelen kan worden gewerkt 
aan een verbetering van het buitengebied voor bestuivers. De overheid boekt vooruitgang in de 
afbouw van het gebruik van pesticiden. Burgers kunnen heel wat maatregelen nemen in en om de 
eigen woonst. Verhoging van het nectaraanbod en de landschapsvariatie in het buitengebied is een 
cruciaal onderdeel van een structurele oplossing. 
 
Ook gemeenten kunnen hun steentje bijdragen door bij de inrichting en het beheer van hun terreinen 
aandacht te geven aan bijenvriendelijke maatregelen.  
 
Een combinatie van geschikte bloemplanten, nestgelegenheden en een gunstig microklimaat kan zo 
voor een waar insectenparadijs zorgen waarbij natuurbescherming hand in hand gaat met heel wat 
andere functies.  
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4 Methoden 
4.1 Gebiedsbeschrijving 
 
De projectzone van dit bijenplan bevindt zich in de gemeente Zwalm. Binnen dit gebied werden 8 
verschillende deelgebieden geselecteerd, deels in beheer bij de gemeente Zwalm, deels bij de 
provincie Oost-Vlaanderen. Deze werden door de auteur bezocht tijdens 4 veldwerkdagen in 2021.  
 
De bedoeling hierbij was om een zo groot mogelijke variatie in habitattypes te omvatten, maar ook, 
waar mogelijk, om gebieden te bezoeken waar momenteel beheerplannen voor in opmaak zijn.  
 
Een gedetailleerdere beschrijving van de deelgebieden en hun potentiële waarde voor bijen wordt in 
de resultatensectie (4.4 Deelgebieden) besproken. Hierbij is zowel rekening gehouden met de 
waarnemingen door het professionele bijenteam als alle waarnemingen verricht door vrijwilligers.  
 
 

 
Figuur 1: Overzichtskaart van het studiegebied in Zwalm, met de onderzochte deelgebieden aangeduid met een 
nummer. 1 = omgeving gemeentehuis; 2 = kerkhof Munkzwalm, 3 = Woonuitbreidingszone Munkzwalm, 4 = 
Steenbakkerij Roborst, 5 = streekpunt Munkzwalm, 6 = Station Sint-Denijs-Boekel, 7 = De Kaaihoeve (Meilegem), 
8 = Kerkhof Rozebeke 
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4.2 Vangstmethodiek 
 
De gebieden werden door de auteur bezocht en geïnventariseerd gedurende 4 inventarisatiedagen 
gespreid over alle seizoenen in 2021. Het ging om volgende dagen: 17 april 2021, 1 juni 2021, 18 juli 
2021 en 2 september 2021. Niet alle deelgebieden werden even vaak bezocht. Grotere gebieden en 
gebieden met een hoger potentieel voor wilde bijen werden vaker bezocht dan andere. De tijd 
gespendeerd in elk gebied varieerde tussen 2 en 7 uur, afhankelijk van de grootte van het gebied, de 
diversiteit aan habitats, het verwachte potentieel voor bijen en de grootte van de kennishiaten.  
 
Inventarisaties werden enkel uitgevoerd onder geschikte weersomstandigheden: geen neerslag, 
representatieve temperaturen voor de tijd van het jaar, zonnig weer en lage windsnelheden. In Tabel 
1 is voor elke veldwerkdag aangeduid welke gebieden bezocht werden.  
 
De vangsten gebeurden door langzaam doorheen geschikte habitats te wandelen en alle bijen te 
vangen met een insectennet. Aan geschikte waardplanten of microhabitats die als nestplaats kunnen 
dienen (zoals open zandgrond of dood hout met veel gaatjes in), werd extra tijd gespendeerd, om een 
zo groot mogelijk deel van de bijengemeenschap waar te nemen. 
 
Waar mogelijk werden bijen in het veld gedetermineerd. Exemplaren die niet met zekerheid in het veld 
op naam konden worden gebracht werden gedood met ethylacetaat, opgespeld en geïdentificeerd 
met behulp van een stereomicroscoop. De ingezamelde dieren werden gedeponeerd in de collectie 
van Natuurpunt.  
 

Tabel 1: terreinbezoeken bijenplan Zwalm 2021 

  17/04/21 1/06/21 18/07/21 2/09/21 

Omgeving gemeentehuis  x   
Kerkhof Munkzwalm x x   
Woonuitbreidingsgebied 
Munkzwalm x x   
Steenbakkerij Roborst x  x x 

Streekpunt Munkzwalm  x   

Station Sint-Denijs-Boekel  x x  

De Kaaihoeve x x x  

Kerkhof Rozebeke    x 
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5 Resultaten 
 

5.1 Algemene resultaten 
 
In totaal werden in de gemeente Zwalm 105 bijensoorten waargenomen. De volledige soortenlijst, 
inclusief informatie over de ecologie en de mate van bedreiging, is te vinden in 8.1.  
 
Van het totaal aantal werden 61 soorten voor het eerst waargenomen in 2021. Vermoedelijk zijn nog 
enkele tientallen soorten in de gemeente aan te treffen, bij extra inventarisatie-inspanningen en 
wanneer meer beheermaatregelen voor bijen genomen worden.  
 

5.1.1 Nestgedrag 
 
Van de waargenomen soorten in Zwalm nestelt de grote meerderheid ondergronds. Bijna 70% van de 
soorten nestelt ondergronds. Slechts 17% nestelt strikt bovengronds. Nog eens 15% kan boven- of 
ondergronds nestelen (onder andere enkele hommelsoorten).  
 
Deze verhoudingen komen overeen met de Vlaamse toestand. Het is ook duidelijk dat het plaatsen van 
bijenhotels alleen onvoldoende zal zijn om de volledige aanwezige bijengemeenschap te 
ondersteunen.  
 

 
Figuur 2: verdeling volgens nestgedrag van de waargenomen soorten in Zwalm 

 
 

5.1.2 Voedingswijze 
 
We bekijken hieronder enkel de waardplantkeuze van de niet-parasitaire soorten, gezien enkel deze 
een voedselvoorraad aanleggen. Hiervoor hebben ze vaak een specifieke voorkeur, onder meer omdat 

68%

17%

15%

Nestgedrag

Ondergronds Bovengronds Boven- of ondergronds
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niet elk stuifmeel dezelfde samenstelling heeft, of omdat de adulte bijen aangepast zijn aan een 
bepaalde bloemvorm. Bij bloembezoek voor nectar zijn voorkeuren een stuk minder sterk, bijen 
kunnen zelfs stuifmeel en nectar op andere planten verzamelen. Niet-parasitaire soorten hebben 
dikwijls ook een voorkeur voor bepaalde plantensoorten, maar dit is minder bepalend dan de 
waardplantkeuze van de niet-parasitaire soorten.  
 
Een totaal van 77 niet-parasitaire soorten werd waargenomen in de gemeente. Ongeveer een derde 
van deze soorten is oligolectisch, dat wil zeggen dat ze één of slechts enkele families bezoeken om 
stuifmeel te verzamelen. Vaak hebben de oligolectische soorten nog een voorkeur voor een bepaalde 
subfamilie. Bijvoorbeeld de Kleine roetbij, die uitsluitend stuifmeel verzamelt op de Cichoridae-
subfamilie van de composietenfamilie. Nog 3 andere soorten zijn strikt genomen niet oligolectisch, 
maar zijn in de praktijk vrijwel uitsluitend gebonden aan één familie of genus van waardplanten. 
 
Deze verhoudingen komen ongeveer overeen met het landelijke gemiddelde.   
 

 
Figuur 3: verdeling volgens bloembezoek van de waargenomen (niet-parasitaire) soorten in Zwalm 

  
In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de voedselvoorkeuren binnen de oligo- en monolectische 
bijen. Vooral composieten, vlinderbloemgen en wilgen zijn belangrijke voedselplanten voor de 
gespecialiseerde bijensoorten.  
 

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

Waardplant Aantal geassocieerde bijensoorten in Zwalm 

Boterbloemen 1 

Composieten 10 

Gewone rolklaver 1 

Grote kattenstaart 1 

Klimop 1 

Schermbloemigen 1 

Vlinderbloemigen 3 

65%4%

31%

Bloembezoek van niet-parasitaire soorten in Zwalm

Polylectisch Polylectisch met sterke voorkeur Oligolectisch
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Wederik 2 

Wilgen 4 

Eindtotaal 24 

 

5.1.3 Socialiteit 
 
Wanneer we de socialiteit bekijken zien we dat ongeveer een vierde van de bijengemeenschap in 
Zwalm bestaat uit parasitaire soorten. Dit is een vrij normale situatie in bijengemeenschappen in 
Vlaanderen. Een groot aantal parasitaire soorten wijst op een stabiele en gezonde bijengemeenschap.  
 
Een groep van 10% is in mindere of meerdere mate eusociaal, dat wil zeggen dat er een rolverdeling is 
binnen het nest, gaande van één vrouwtje die wat meer eieren legt dan de andere tot een volledig 
eusociaal systeem zoals bij hommels en koninginnen, waarbij de verschillende rollen zoals werkster en 
koningin ook makkelijk morfologisch te onderscheiden zijn. Het grootste deel van de waargenomen 
bijensoorten is echter solitair, ze leggen dus hun eigen nestcellen aan. Enkele soorten nestelen dan 
weer solitaire, communaal of sociaal.  
 

 
Figuur 4: verdeling volgens socialiteit van de waargenomen soorten in Zwalm 

 

5.1.4 Rode Lijst 
 
Figuur 5 toont het de verdeling van het aantal soorten per Rode Lijst-categorie (Drossart et al. 2019) 
 
Van alle bijensoorten die in de studieperiode werden geobserveerd staan er 91 soorten op de huidige 
Rode Lijst als niet bedreigd (LC). Acht soorten zijn gevoelig (NT) op de lijst: Tuinhommel, Veldhommel, 
Grote koekoekshommel, Texelse zandbij, Bremzandbij, Geelstaartklaverzandbij, Berijpte geurgroefbij 
en Gedoornde slakkenhuisbij.  
 

61%

10%

27%

1% 2%

Socialiteit

Solitair Eusociaal Parasitair Communaal of sociaal Solitair, communaal of sociaal



  19 
 

Eén soort, de Witgevlekte tubebij staat dan weer als kwetsbaar (VU) op de lijst, terwijl ook één soort, 
de Wafelbloedbij, op de lijst als bedreigd (EN) staat.  
 
Verder staan de Honingbij (Apis mellifera), de Breedbanddwergzandbij (Andrena pusilla) en enkele 
soorten maskerbijen (Hylaeus spp.) aangegeven als ‘data deficient’ (onvoldoende gegevens, DD). Bij 
de eerste is de reden dat deze soort hier vooral door imkers wordt gehouden en dus niet relevant is 
voor de wilde bijenfauna. Bij de Breedbanddwergzandbij en beide maskerbijen is de reden dat de 
verspreiding van verschillende soorten slecht gekend is vanwege de moeilijkheden bij identificatie. 
 
Vooral voor de 10 soorten die dus in min of meerdere mate bedreigd zijn dient de gemeente haar 
verantwoordelijk op te nemen. In 5.2 worden enkele van deze soorten beschreven, net als hun 
specifieke noden en voorkomen in de gemeente Zwalm. Voor de Tuinhommel, Veldhommel, Grote 
koekoekshommel en Berijpte geurgroefbij zijn algemene beheermaatregelen in principe voldoende.  
 

 
Figuur 5: verdeling volgens Rode Lijst-categorie van de waargenomen soorten in Zwalm 
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5.2 Bijzondere soorten in Zwalm 
 
Hieronder worden zes van de Rode-Lijst soorten en 3 andere zeldzame soorten besproken die typisch 
zijn voor Zwalm. Bronnen: Falk 2017, Peeters et al. 2012 , Westrich 2018, Drossart et al. 2019 en 
www.waarnemingen.be.  
 
 

5.2.1 Stipmaskerbij (Hylaeus styriacus) 
 
Ecologie en herkenning 
 
Een voorlopig nog zeldzame soort, die zich de laatste jaren sterk lijkt uit te breiden. Het vrouwtje is 
redelijk makkelijk te herkennen door de aanwezigheid van een klein geel vlekje op de clypeus, in 
combinatie met de ronde kop (Figuur 6). Het mannetje is een stuk moeilijker te herkennen.   
 

 
Figuur 6: Vrouwtjes van de Stipmaskerbij zijn eenvoudig te herkennen aan de kleine gele vlek midden op de 

clypeus in combinatie met de ronde kop (foto: Stefan Verheyen). 

 
De soort nestelt in plantenstengels en dood hout en is gelinkt aan voedselrijke ruigtes. Wat 
bloembezoek betreft, is de soort polylectisch, maar met een duidelijke voorkeur voor 
schermbloemigen. Ze is actief van juni tot augustus.  
 
Verspreiding en behoud 
 
Stipmaskerbij heeft de status ‘niet bedreigd’ op de Belgische Rode Lijst (Drossart et al. 2019). De soort 
lijkt de laatste jaren, mogelijk onder impuls van klimaatverandering, sterk uit te breiden. Ze komt in 
Vlaanderen vooral ten oosten van de as Antwerpen-Brussel voor.  
 
In Zwalm werd de soort op volgende plaatsen waargenomen: aan de steenbakkerij van Roborst en aan 
de Kaaihoeve.  

http://www.waarnemingen.be/
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Om de Stipmaskerbij te behouden, is vooral het behoud van voldoende ruigtes van belang. Deze 
ruigtes dienen gefaseerd gemaaid te worden, aangezien de Stipmaskerbij haar nesten maakt in holle 
stengels. Elk jaar de volledige ruigte maaien zal nefast zijn voor deze soort!  
 

5.2.2 Texelse zandbij (Andrena fulvago) 
 
Ecologie en herkenning 
 
De Texelse Zandbij is een middelgrote, grondnestelende, zandbij die gespecialiseerd is in het 
verzamelen van het stuifmeel van planten uit de familie van de composieten zoals gewoon 
biggenkruid. De Texelse zandbij is de laatste tijd sterk aan het uitbreiden. De vliegperiode is vanaf mei 
tot en met juli. 
 
Ze lijkt wat op de, eveneens gespecialiseerde, Paardenbloembij. De Texelse zandbij heeft echter oranje 
achterpoten en een glanzend achterlijf. De Paardenbloembij heeft dan weer donkere achterpoten en 
een mat achterlijf.  
 

 
Figuur 7: vrouwtje Composietwespbij (foto: Kurt Geeraerts) 

 
Verspreiding en behoud 
 
De Texelse zandbij heeft de status ‘bijna bedreigd’ op de Belgische Rode Lijst (Drossart et al. 2019). De 
soort lijkt de laatste jaren uit te breiden. In Vlaanderen is de soort vooral te vinden in zandige regio’s, 
maar recent werd ze ook op verschillende plaatsen in het zuiden van Oost-Vlaanderen waargenomen.  
 
De soort werd in Zwalm waargenomen in De Kaaihoeve en in de tuin van het Streekpunt in 
Munkzwalm.  
 
Voor het behoud van deze soort is vooral het behoud van graslanden op lichtere (zand)gronden 
belangrijk. Deze zijn de belangrijkste groeiplaats van biggenkruiden en andere waardplanten voor 
de Texelse zandbij. Vooral in de periode mei-juni dient een voldoende groot deel van de graslanden 
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waar deze plantensoorten voorkomen ongemaaid te blijven. Bemesting en een verkeerd 
maaibeheer zijn nefast.  
 

5.2.3 Composietwespbij (Nomada facilis) 
 
Ecologie en herkenning 
 
De Composietwespbij is de broedparasiet van de Texelse Zandbij (zie hierboven). De vliegperiode is 
vanaf mei tot en met juli. 
 
De Composietwespbij lijkt erg sterk op de Tweekleurige wespbij en de Dubbeldoornwespbij en is hier 
in het veld nauwelijks van te onderscheiden. Het zijn allen middelgrote roodzwart gekleurde 
wespbijen. De verschillen zitten hem in de vleugeladering, de tandjes op het kopschild en de doorntjes 
op de achterdij. Determinatie is dan ook specialistenwerk.  
 

 
Figuur 8: vrouwtje Composietwespbij (foto: Hubert Baltus) 

 
Verspreiding en behoud 
 
De Composietwespbij heeft de status ‘niet bedreigd’ op de Belgische Rode Lijst (Drossart et al. 2019). 
De soort lijkt de laatste jaren, mogelijk door de verspreiding van zijn gastheer, uit te breiden. In 
Vlaanderen is de soort vooral te vinden in Limburg en Vlaams-Brabant.  
 
De waarneming in Sint-Denijs-Boekel was de eerste waarneming voor Oost-Vlaanderen. 
 
Voor het behoud van deze soort, en zijn gastheer, is vooral het behoud van graslanden op lichtere 
(zand)gronden belangrijk. Deze zijn de belangrijkste groeiplaats van biggenkruiden en andere 
waardplanten voor de Texelse zandbij. Vooral in de periode mei-juni dient een voldoende groot deel 
van de graslanden waar deze plantensoorten voorkomen ongemaaid te blijven. Bemesting en een 
verkeerd maaibeheer zijn nefast.  
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5.2.4 Bremzandbij (Andrena ovatula) 
 
Ecologie en herkenning 
 
De zeldzame Bremzandbij behoort tot een groep van erg moeilijk te onderscheiden zandbijen. Onder 
meer de Geelstaartklaverzandbij en de Roodstaartklaverzandbij behoren tot deze groep. Kenmerkend 
voor deze groep zijn de opvallende (onderbroken) haarbanden op het achterlijf dat verder zo goed als 
onbehaard is.  
 
De Bremzandbij is een grondnestelende zandbij die twee generaties kent en actief is in de lente (april-
juni) als in de zomer (juli-half september). Wat bloembezoek betreft, is de soort polylectisch, maar 
heeft ze een duidelijke voorkeur voor vlinderbloemigen.  
 

 
Figuur 9: Vrouwtje Bremzandbij op Brem. De zomergeneratie is vooral op klavers in graslanden te vinden. (foto: 

Kurt Geeraerts). 

 
Verspreiding en behoud 
 
De Bremzandbij heeft de status ‘niet bedreigd’ op de Belgische Rode Lijst (Drossart et al. 2019). Deze 
soort kan je in Vlaanderen in elke provincie terugvinden. De globale verspreiding van deze soort is 
vanaf China tot in Europa, alsook Noord-Afrika. 
 
In Zwalm werd de soort waargenomen in de Kaaihoeve en langs het station van Sint-Denijs-Boekel. 
Bloembezoek werd in de gemeente vastgesteld op Voederwikke en Gevlekte rupsklaver in graslanden.  
 
Voor het behoud van deze soort is het behoud van voldoende vlinderbloemigen in graslanden in de 
zomermaanden vooral van belang. Vooral in de periode mei-juli dient een voldoende groot deel van 
de graslanden waar deze soorten voorkomen ongemaaid te blijven. Bemesting en een verkeerd 
maaibeheer zijn nefast.  
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5.2.5 Geelstaartklaverzandbij (Andrena wilkella) 
 
Ecologie en herkenning 
 
De zeldzame Geelstaartklaverzandbij behoort tot een groep van erg moeilijk te onderscheiden 
zandbijen. Onder meer de Bremzandbij en de Roodstaartklaverzandbij behoren tot deze groep. 
Kenmerkend voor deze groep zijn de opvallende (onderbroken) haarbanden op het achterlijf dat 
verder zo goed als onbehaard is.  
 
De Geelstaartklaverzandbij is een grondnestelende zandbij die een generatie kent en actief is van mei 
tot juli. Wat bloembezoek betreft, is de soort oligolectisch. Ze verzamelt alleen stuifmeel van 
vlinderbloemigen als voedsel voor haar nakomelingen.  
 

 
Figuur 10: Vrouwtje Geelstaartklaverzandbij. (foto: Maarten Cuypers). 

 
Verspreiding en behoud 
 
De Geelstaartklaverzandbij heeft de status ‘bijna bedreigd’ op de Belgische Rode Lijst (Drossart et al. 
2019). Deze soort kan je in Vlaanderen in elke provincie terugvinden. De globale verspreiding van deze 
soort is geheel Europa en Kazachstan.  
 
In Zwalm werd de soort, op Witte honingklaver, waargenomen op de terreinen van de Steenbakkerij 
in Roborst.  
 
Net als bij de Bremzandbij (zie hierboven) is het behoud van voldoende vlinderbloemigen in 
graslanden in de zomermaanden vooral van belang. Vooral in de periode mei-juli dient een 
voldoende groot deel van de graslanden waar deze soorten voorkomen ongemaaid te blijven. 
Bemesting en een verkeerd maaibeheer zijn nefast.  
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5.2.6 Gehoornde maskerbij (Hylaeus cornutus) 
 
Ecologie en herkenning 
 
Een voorlopig nog zeldzame soort, die zich de laatste jaren sterk lijkt uit te breiden. Staat vooral gekend 
als een warmteminnende soort uit het Zuiden.  
 
Een kleine vooral zwarte bij van 6-7,5mm groot waarvan de vrouwtjes makkelijk te herkennen zijn door 
een knobbel op de kop ter hoogte van de antennes. Het vrouwtje is een van de weinige soorten met 
een volledig zwart gezicht. Mannetjes hebben een opvallende gele antennevlag, maar verder ook een 
volledig zwart gezicht.  
 

 
Figuur 11: vrouwtje Gehoornde metselbij met de typisch zwarte kop en de hoorntjes. (foto: Johan Raes) 

 
De soort nestelt in plantenstengels en dood hout en is gelinkt aan warme, droge voedselrijke ruigtes. 
Wat bloembezoek betreft, is de soort polylectisch, maar met een duidelijke voorkeur voor 
schermbloemigen. Ze is actief van juni tot augustus.  
 
Verspreiding en behoud 
 
De  Gehoornde maskerbij heeft de status ‘niet bedreigd’ op de Belgische Rode Lijst (Drossart et al. 
2019). De soort lijkt de laatste jaren, mogelijk onder impuls van klimaatverandering, sterk uit te 
breiden. Ze komt in Vlaanderen vooral op de as Antwerpen-Brussel voor, maar ook sporadisch op 
andere plaatsen.  

 

Om de Gehoornde maskerbij te behouden, is vooral het behoud van voldoende ruigtes van belang. 
Deze ruigtes dienen gefaseerd gemaaid te worden, aangezien de Gehoornde maskerbij haar nesten 
maakt in holle stengels. Elk jaar de volledige ruigte maaien zal nefast zijn voor deze soort!  
 

5.2.7 Wafelbloedbij (Sphecodes scabricollis)  
 
Ecologie en herkenning 



Bijenplan Zwalm  26 
 

 
Wafelbloedbijen (Figuur 12) zijn zeer zeldzame bijen die te herkennen zijn aan de ruwe, honingraatvormige 
bestippeling op hun kop en borststuk. Bovendien loopt er een scherpe kant over hun slapen. Deze soort 
parasiteert onder meer op Glanzende bandgroefbij (Lasioglossum zonulum) en Viltige groefbij (L. prasinum) 
en komt voor in open gebieden op schrale, zandige tot lemige bodem.  
 

Vrouwtjes vliegen tussen april en september, terwijl mannetjes enkel in de zomer actief zijn. Ontwikkeling 
van ei tot imago vindt plaats in lente en voorzomer. De soort paart in de nazomer. Volwassen vrouwtjes 
overwinteren en vliegen vanaf eind april. 
 

 
Figuur 12: Mannetje Wafelbloedbij (Foto: Jens D'Haeseleer). 

 
Verspreiding en behoud 
 
De  Wafelbloedbij heeft de status ‘bedreigd’ op de Belgische Rode Lijst (Drossart et al. 2019) ondanks 
dat zijn voornaamste gastheer een zeer algemene soort is voor België. Hoogstwaarschijnlijk stelt de 
Wafelbloedbij hogere eisen aan omgeving dan de gastheer. Mogelijk komt de Wafelbloedbij enkel voor 
op vochtige plekken waar de Glanzende bandgroefbij nestelt.  
 
In Nederland is de soort vrij zeldzaam en komt ze vooral voor in de zuidelijke helft van het land, soms in 
grote aantallen. In Vlaanderen wordt de soort overal waargenomen, zij het altijd in erg lage dichtheden en 
altijd erg lokaal.  
 
In Zwalm werd de soort éénmaal waargenomen, meerbepaald aan de Kaaihoeve.  
 

Voor het behoud van deze soort zijn geen specifieke adviezen te geven. Het nastreven van voldoende 
zomerbloeiende planten lijkt de belangrijkste maatregel.  
 

5.2.8 Witgevlekte tubebij (Stelis ornatula) 
 
Ecologie en herkenning 
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De zeldzame Witgevlekte tubebij is makkelijk te herkennen aan de witte zijvlekken op de eerste drie 
(mannetje) of vier (vrouwtje) tergieten. De soort is actief tussen mei en augustus. Deze soort parasiteert op 
verschillende Hoplitis‐soorten, waarvan Zwartgespoorde houtmetselbij werd aangetroffen in het 
studiegebied. 

 
De soort is vooral te vinden in open, warme terrein met dood hout of holle of merghoudende stengels 
van onder andere bramen.  
 

 
Figuur 13: De Witgevlekte tubebij is een zeldzame soort waarvan het vrouwtje witte zijvlekken heeft op de eerste 
vier tergieten. De soort parasiteert op Zwartgespoorde houtmetselbij die ook in Zwalm werd aangetroffen (Foto: 

Jens D’Haeseleer) 

 
Verspreiding en behoud 
 
De  Witgevlekte tubebij heeft de status ‘kwetsbaar’ op de Belgische Rode Lijst (Drossart et al. 2019). 
Deze soort komt verspreid voor in Vlaanderen, maar altijd in lage dichtheden en erg lokaal. In Nederland, 
waar de soort de afgelopen decennia lijkt afgenomen te zijn, is een groot deel van de waarnemingen van 
deze soort afkomstig van de kustduinen, terwijl de soort in het binnenland vooral in het rivierengebied en 
in Zuid‐Limburg aanwezig is.  
In Zwalm werd de soort enkel aangetroffen in de Kaaihoeve.  
 
Voor het behoud van deze soort is het vooral van belang om voldoende nestgelegenheden te voorzien 
voor de voornaamste gastheer (Zwartgespoorde houtmetselbij). Deze soort nestelt voornamelijk in 
planten met merghoudende stengels zoals bramen. Deze dienen dan ook gefaseerd beheerd te worden. 
In zones waar bramen gesnoeid of teruggedrongen te worden mag dat dus niet allemaal in hetzelfde jaar 
gebeuren.  
 

5.2.9 Gedoornde slakkenhuisbij (Osmia spinulosa) 
 
Ecologie en herkenning 
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De Gedoornde slakkenhuisbij is een kleine metselbij (7-8 mm) met opvallende blauwe ogen. Verder is de 
bij los bruinig behaard op zowel borststuk als achterlijf. Beide geslachten hebben doorntjes op het schildje 
dat achteraan het borststuk staat. Vrouwtjes hebben zoals alle metselbijen een buikschuier, die bij deze 
soort oranje is en heel breed is, zodat ze van bovenaf zichtbaar is. Mannetjes hebben dan weer een 
opvallende stekel onderaan de basis van het achterlijf.   
 
Deze soort maakt nestjes in lege slakkenhuisjes. Hiervoor gebruikt ze huisjes van verschillende soorten 
slakken, maar bij ons zijn huisjes van de Heideslak wellicht het meest gebruikt. De Gedoornde slakkenhuisbij 
komt door de nood aan veel slakkenhuisjes, elk vrouwtje maakt gemiddeld nestjes in 10 slakkenhuisjes, 
vooral voor in kalkrijke gebieden, zoals de kustduinen of op kalkrijke opgespoten of ruderale terreinen. Qua 
voedselplant is de soort ook kieskeurig, ze is oligolectisch op composieten.  
 
De Gedoornde slakkenhuisbij is aan te treffen vanaf begin juni tot midden augustus  
 

 
Figuur 14: Een vrouwtje Gedoornde slakkenhuisbij, merk de blauwe ogen en het paarse stuifmeel dat ze heeft 

verzameld in haar buikschuier op. (foto: Stefan Verheyen) 
 
Verspreiding en behoud 
 
In Vlaanderen is de Gedoornde slakkenhuisbij vooral aan te treffen in de kustduinen. Verder wordt ze 
verspreid over het gewest gevonden in kalkrijke, ruderale vegetaties zoals opgespoten terreinen en 
mijnterrils (Peeters, et al., 2012). In Zuid-Limburg en het oosten van Vlaams-Brabant komt de soort ook 
voor in halfnatuurlijke graslanden op kalkrijke bodem. In West-Vlaanderen is de soort in de duinen 
algemeen, maar in de rest van de provincie zeer zeldzaam.  
 
In Zwalm werd de soort éénmaal aangetroffen, meerbepaald op de Steenbakkerij in Roborst.  
 
Voor het behoud van deze soort is enerzijds de aanwezigheid van voldoende zomerbloeiende 
composieten en anderzijds het behoud van voldoende geschikte nestplaatsen belangrijk. 
Zomerbloeiende ruigtes waar deze soort voorkomt mogen dus niet elk jaar volledig gemaaid worden, en 
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al zeker niet in de periode juni-juli. Daarnaast is te sterke betreding (met machines, door vee of door 
recreatie) te vermijden aangezien dit de lege slakkenhuisjes verbrijzelt.  
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5.3 Deelgebieden 
 
In dit deel van het rapport worden de verschillende bezochte deelgebieden in detail besproken. We 
vermelden de waargenomen bijzondere bijensoorten, bespreken de huidige toestand van de locaties 
en geven beheeradvies om de bijengemeenschap te bevorderen. 
 
Soms komen de voorgestelde maatregelen terug bij de bespreking van verschillende deelgebieden. 
Hierdoor staan de besprekingen van de verschillende deelgebieden op zichzelf.   
 

5.3.1 Omgeving gemeentehuis 
 
Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 1 juni 2021.  
 
5.3.1.1 Beschrijving:  

 

 
Figuur 15: De zone met 'ecologisch groenbeheer' was begin juni volledig gemaaid, op een erg smalle strook langs 
de beek na. Foto: Jens D'Haeseleer, 1/06/2021 

 



Bijenplan Zwalm  31 
 

 
Figuur 16: heuveltje met bijenvriendelijk bloemenmengsel is extreem voedselrijk en daardoor erg bloemenarm. 
Vaker maaien mét afvoer van het maaisel is de boodschap. Foto: Jens D'Haeseleer, 1/06/2021.  

 

 
Figuur 17: speelheuveltje is extreem voedselrijk, wat zich vertaald in haarden van distels en brandnetels. Vaker 
maaien mét afvoer van het maaisel is de boodschap. Foto: Jens D'Haeseleer, 1/06/2021.  
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Figuur 18: grote delen van de site achter het gemeentehuis en de loods worden erg kort gemaaid. Deze gazons 
hebben een eerder recreatieve functie, maar toch zou iets minder maaien al snel tot heel wat extra winst op vlak 
van bloeiende nectar- en stuifmeelplanten kunnen leiden. Foto: Jens D'Haeseleer, 1/06/21 

 
 
5.3.1.2 Waargenomen soorten:  

 
Tabel 3: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de omgeving van het gemeentehuis en het aantal waarnemingen 
per soort. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. Let op: ook waarnemingen 

die buiten dit project om gebeurden zijn opgenomen. Soorten die reeds gevonden zijn voor 2021 zijn gemarkeerd 
met een * 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena flavipes Grasbij  1 

Andrena nitida Viltvlekzandbij  1 

Apis mellifera Honingbij  1 

Bombus hypnorum Boomhommel  1 

Bombus lapidarius Steenhommel  2 

Bombus pascuorum Akkerhommel  1 

Bombus pratorum Weidehommel  2 

Colletes daviesanus Wormkruidbij  1 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij  2 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij 2 

 
In de omgeving van het gemeentehuis in Munkzwalm werden 10 bijensoorten waargenomen tot en 
met 2021. Al deze soorten waren nieuw voor het gebied.  
Er werden geen zeldzame soorten aangetroffen.  
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De Wormkruidbij is een gespecialiseerde bijensoort die enkel stuifmeel van gele composieten, met een 
sterke voorkeur voor Boerenwormkruid, verzamelt.  
 
5.3.1.3 Evaluatie  

 
Voedselaanbod:  

 
Op een van de heuveltjes werd een bloemenmengsel ingezaaid, maar dit levert slechts een klein beetje 
bloei op door slecht beheer Er zijn aanpassingen aan de maaidata nodig. De grootste delen van de 
gazons worden erg kort gemaaid. Ook de zone die in ecologisch beheer is wordt in de zomermaanden 
nog te kort en te frequent gemaaid.  

 
Nestgelegenheid:  

 

Er is in de omgeving van het gemeenthuis vrij weinig bovengrondse en ondergrondse nestgelegenheid. 

• Bovengronds: voor bovengronds nestelende soorten is er erg weinig nestgelegenheid 
aanwezig. Er staan geen dode bomen, bijenhotels of merghoudende stengels in de omgeving. 
Het plaatsen van een bijenhotel zou dit hiaat deels kunnen invullen.  

• Ondergronds: de verschillende heuveltjes leveren steile, zuidgerichte, hellingen en steilkantjes 
op die voor nestgelegenheid voor ondergronds nestelende soorten zorgen.  

 
Microklimaat:    

 
Door de afwezigheid van hagen is de locatie erg open en structuurloos, waardoor het bij winderig of 
koud weer sneller te koud is voor bijen om te blijven rondvliegen. Het reliëf dat gecreëerd wordt door 
de verschillende speelheuveltjes zorgt voor enkele plaatsen die goed opwarmen en waar windluwe 
zones ontstaan.  
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5.3.1.4 Voorgesteld beheer:  

 

 
Figuur 19: Overzichtskaart met aanduiding van de verschillende maaizones. 

 
Doordat de gazons hier zo vaak gemaaid worden, komen hier enkel gazonplanten als Paardenbloem 
en Witte klaver voor. En zelfs deze planten hebben moeite om tot bloei te komen. Door enkele 
maaibeurten per jaar over te slaan kunnen deze gazons, of tenminste een deel ervan, tot een bloemrijk 
gazon omgevormd te worden zonder het ‘nette’ karakter te verliezen. Naast bovenstaande 
plantensoorten bestaan immers nog heel wat andere typische gazonplanten zoals Madeliefje,  Gewone 
ereprijs, Gewoon biggenkruid, Draadereprijs, Muizenoor, Kruipend zenegroen, Gewone brunel, 
Pinksterbloem, Kruipende boterbloem, … Al deze planten verdragen goed veelvuldig maaien. Door iets 
minder frequent te maaien, vooral in het voorjaar, kunnen deze plantensoorten zich vestigen en tot 
bloei komen. Welke soorten zich zullen ontwikkelen, hangt af van de voedselrijkdom, de hoeveelheid 
schaduw en de bodemsamenstelling en –vochtgehalte. Zo is Muizenoor een typische plant van kort 
gemaaide, zonnige graslanden op droge zandgrond terwijl Pinksterbloem eerder voorkomt in 
graslanden op vochtigere leembodems. Daarnaast zou een eventuele bemesting en gebruik van 
pesticiden/herbiciden moeten afgebouwd worden. Beide maatregelen zorgen immers voor een zeer 
bloemarme situatie. Tot slot dient ook nog vermeld te worden dat het belangrijk is dat al het maaisel 
steeds volledig wordt afgevoerd. Dit zorgt voor een verschraling van het gazon waardoor minder 
maaibeurten in de toekomst zullen nodig zijn en waardoor het gazon soorten- en bloemrijker zal 
worden. 
 
ZONE 1 - In het zuidwestelijke gedeelte van het gebied ligt een heuveltje dat ingezaaid werd met een 
(bijvriendelijk) bloemenmengsel. Momenteel is deze zone echter extreem vergrast en schieten er bijna 
geen bloemen meer over, op enkele planten Beemdkroon, Blaassilene en Gewone margriet na. 
Daartussen staat Scherpe boterbloem. De reden dat deze zone zo bloemenarm (geworden) is heeft te 
maken met de zeer voedselrijke bodem. Om deze verder te verschralen dient net meer gemaaid te 
worden. Afvoer van het maaisel is daarbij cruciaal! Op deze manier wordt de dominantie van de 
grassen gebroken en zal veel voedsel afgevoerd worden. Na een aantal jaar zal de vegetatie vanzelf 



Bijenplan Zwalm  35 
 

minder hoog en dicht staan en zullen er meer bloemplanten in verschijnen. Als datum voor de eerste 
maaibeurt dient begin tot half mei aangehouden te worden, voor de tweede maaibeurt eind juni en 
voor de derde maaibeurt eind september. Wanneer de situatie voldoende verschraald is kan opnieuw 
doorzaaien met een bloemenmengsel nodig/interessant zijn. Nu meteen opnieuw inzaaien zal dan 
weer niet zo interessant zijn, aangezien bloemenmengsels het best gedijen op voedselarmere bodems. 
Na enkele jaren verschraling kan de eerste maaibeurt verlaat worden tot half juni tot eind juni en dient 
de tweede maaibeurt overgeslagen te worden. 
 
ZONE 2 - Ook de zone waar een infobord staat over ‘ecologisch groenbeheer’ werd zeer kort gemaaid 
op een zeer smalle (haast bloemloze) strook langs de beek na. Idealiter wordt de volledige zone hier 
omgezet in een hooilandbeheer waarbij slechts twee keer per jaar gemaaid wordt. Enkel een smalle 
strook langsheen het pad kan vaker gemaaid worden zodat een net karakter behouden blijft. Als eerste 
maaibeurt wordt best half tot eind mei gekozen zodat verschraalt kan worden. De tweede maaibeurt 
dient in september-oktober te gebeuren. Na enkele jaren verschraling kan de eerste maaibeurt verlaat 
worden tot half juni tot eind juni. Uiteraard dient ook hier het maaisel afgevoerd te worden.  
 
ZONE 3 - In het zuidoostelijke gedeelte van het gebied liggen nog twee heuveltjes, die als speelzone 
gebruikt worden. Ook hier gaat het om een extreem voedselrijke situatie die resulteert in een dichte 
grasmat en lokaal haarden van distels en brandnetels. Ook hier geldt dat voldoende maaien en 
afvoeren zal zorgen voor verschraling en de situatie bloemrijker zal maken. Als datum voor de eerste 
maaibeurt dient begin tot half mei aangehouden te worden, voor de tweede maaibeurt eind juni en 
voor de derde maaibeurt eind september. Na enkele jaren verschraling kan de eerste maaibeurt 
verlaat worden tot half juni tot eind juni en dient de tweede maaibeurt overgeslagen te worden.  
 
Op deze locatie zou het plaatsen van een bijenhotel een erg interessante maatregel kunnen zijn. Er is 
veel recreatie en dus kan het bijenhotel een erg educatieve functie hebben. Dit bijenhotel dient wel 
uit de juiste materialen te bestaan en goed afgewerkt te zijn. Tenslotte is de juiste plaatsing en 
oriëntatie van groot belang. In 8.2Bijlage 2: Algemene richtlijnen betreffende bijenhotels zijn hierover 
meer details te vinden.  
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5.3.2 Kerkhof Munkzwalm 
 
Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 17 april 
2021 en 1 juni 2021.  
 
5.3.2.1 Beschrijving:  

 

 
Figuur 20: De gazons op het kerkhof van Munkzwalm worden het jaar rond erg kort gemaaid. Iets minder maaien 
zou al snel tot heel wat extra winst op vlak van bloeiende nectar- en stuifmeelplanten kunnen leiden. Foto Jens 
D'Haeseleer, 17/04/21 
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Figuur 21: Rond enkele graven waren interessante nectar- en stuifmeelplanten aangeplant. Foto: Jens D'Haeseleer, 
17/04/21 

 

 
Figuur 22: Grote delen van het kerkhof zijn bestraat en dus van weinig belang voor bijen of andere natuur. Foto: 
Jens D'Haeseleer, 17/04/21 

 
5.3.2.2 Waargenomen soorten:  
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Er werden geen bijen waargenomen tijdens het onderzoek.  
 
5.3.2.3 Evaluatie  

 
Voedselaanbod:  

 
De gazons op het kerkhof zorgen nauwelijks voor voedsel. Een sterk verminderd aantal maaibeurten 
zou voor een sterke stijging van het voedselaanbod kunnen zorgen. Daarnaast is het aantal bloeiende 
zerkplanten erg beperkt.  

 
Nestgelegenheid:  

 

Er is op het kerkhof van Munkzwalm zeer weinig bovengrondse en ondergrondse nestgelegenheid. 

• Bovengronds: er staan enkele bomen op het kerkhof. De bomen kunnen in de toekomst 
eventueel potentiele nestplaatsen opleveren, indien ze lang genoeg kunnen blijven staan tot 
er dode stukken in ontstaan. Kleinschalige bijenhotels kunnen dit hiaat gedeeltelijk invullen.  

• Ondergronds: Door het gebrek aan reliëf zijn er geen hellingen of zonbeschenen zuidelijke 
steilwanden aanwezig in het gebied. Tussen de graven kunnen enkele soorten potentieel wel 
nestelen.  

 
Microklimaat:   

 
Door de afwezigheid van hagen en reliëf is de locatie erg open en structuurloos, waardoor het bij 
winderig of koud weer sneller te koud is voor bijen om te blijven rondvliegen. De aanplant van meer 
hagen en bomen in het gebied kunnen hier een oplossing voor bieden. Voorlopig zorgt enkel de kerk 
voor het breken van de wind.  
 
5.3.2.4 Voorgesteld beheer:  

 
Doordat de gazons hier zo vaak gemaaid worden, komen hier enkel gazonplanten als Paardenbloem 
en Witte klaver voor. En zelfs deze planten hebben moeite om tot bloei te komen. Door enkele 
maaibeurten per jaar over te slaan kunnen deze gazons, of tenminste een deel ervan, tot een bloemrijk 
gazon omgevormd te worden zonder het ‘nette’ karakter te verliezen. Naast bovenstaande 
plantensoorten bestaan immers nog heel wat andere typische gazonplanten zoals Madeliefje,  Gewone 
ereprijs, Gewoon biggenkruid, Draadereprijs, Muizenoor, Kruipend zenegroen, Gewone brunel, 
Pinksterbloem, Kruipende boterbloem, … Al deze planten verdragen goed veelvuldig maaien. Door iets 
minder frequent te maaien, vooral in het voorjaar, kunnen deze plantensoorten zich vestigen en tot 
bloei komen. Welke soorten zich zullen ontwikkelen, hangt af van de voedselrijkdom, de hoeveelheid 
schaduw en de bodemsamenstelling en –vochtgehalte. Zo is Muizenoor een typische plant van kort 
gemaaide, zonnige graslanden op droge zandgrond terwijl Pinksterbloem eerder voorkomt in 
graslanden op vochtigere leembodems. Daarnaast zou een eventuele bemesting en gebruik van 
pesticiden/herbiciden moeten afgebouwd worden. Beide maatregelen zorgen immers voor een zeer 
bloemarme situatie. Tot slot dient ook nog vermeld te worden dat het belangrijk is dat al het maaisel 
steeds volledig wordt afgevoerd. Dit zorgt voor een verschraling van het gazon waardoor minder 
maaibeurten in de toekomst zullen nodig zijn en waardoor het gazon soorten- en bloemrijker zal 
worden. 
 
Grote delen van de begraafplaats zijn bestraat. Hierdoor is geen plantengroei mogelijk en kunnen 
ondergronds nestelende bijen geen nest bouwen. Een deel van de bestrating zou kunnen vervangen 
worden door paden met een gras-microklaver-mix. Deze is gemakkelijk te beheren (door te maaien) 
en daarnaast ook nog eens gunstig voor bijen.  
 



Bijenplan Zwalm  39 
 

Tot slot kan ook de zone met de zerken zelf bloemrijker worden door nabestaanden aan te sporen om 
bloemplanten te plaatsen. Heel wat plantensoorten uit de lijst in Bijlage 3: Bijenvriendelijke 
bloemborderplanten zijn ook voor deze doelstelling geschikt. Er kan een voorbeeldborder worden 
aangelegd met enkele geschikte bijvriendelijke zerkplanten (met een infobord erbij).  
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5.3.3 Woonuitbreidingsgebied Munkzwalm 
 
Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 17 april 
2021 en 1 juni 2021.  
 
5.3.3.1 Beschrijving:  

 

 
Figuur 23: In de huidige toestand biedt de woonuitbreidingszone niets voor bijen of andere insecten. Foto: Jens 
D'Haeseleer, 17/04/21 

 
5.3.3.2 Waargenomen soorten:  

 
Er werden geen bijen waargenomen tijdens het onderzoek.  
 
5.3.3.3 Evaluatie  

 
Voedselaanbod:  

 
Op deze locatie bevinden zich momenteel geen bloemplanten.  

 
Nestgelegenheid:  

 

Er is het woonuitbreidingsgebied momenteel eigenlijk geen bovengrondse en ondergrondse 
nestgelegenheid. 

• Bovengronds: Zowel merghoudende struwelen, ruigtes met holle stengels, dood hout en 
paaltjes ontbreken. Deze kunnen in de toekomst wel aangelegd/aangeplant/voorzien worden 
waardoor er wel nestgelegenheid voor deze soort kan ontstaan.  

• Ondergronds: Door het gebrek aan reliëf en het feit dat de volledige zone geploegd is, is er 
momenteel geen enkele nestgelegenheid. Het aanleggen van steilkanten en relief (vooral 
zuidgericht!) kan dit in de toekomst sterk verbeterd worden.  
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Microklimaat:   

 
Door de afwezigheid van hagen en reliëf is de locatie erg open en structuurloos, waardoor het bij 
winderig of koud weer sneller te koud is voor bijen om te blijven rondvliegen. De aanleg van 
speelbergjes of het aanplanten van hagen en bomen in de toekomst kunnen hier een oplossing voor 
bieden. 
 
 
5.3.3.4 Voorgesteld beheer:  

 
Wanneer het gebied ontwikkeld wordt tot een woonuitbreidingsgebied kan best rekening gehouden 

worden met volgende aspecten:  

- Plaatsen van een bijenhotel. Wanneer een bijenhotel op een zichtbare plek geplaatst wordt 

kan het een erg educatieve tool. Daarnaast maakt men meteen een statement door dit in een 

gloednieuwe wijk in te passen. Voor meer info over bijenhotels zie Bijlage 2: Algemene 

richtlijnen betreffende bijenhotels 

- Aanleg bloemborders. Door meteen in een nieuwe wijk ruimte te voorzien voor bloemrijke 

zones wordt een statement gemaakt. Dit kan ervoor zorgen dat burgers ook bijenvriendelijke 

bloemborders in hun eigen tuin zullen aanleggen. Voor een uitgebreide lijst van 

bloemborderplanten zie Bijlage 3: Bijenvriendelijke bloemborderplanten.  

- Aanleg hagen om een gunstig microklimaat te creëren. Hiervoor kunnen onder meer Wilde 

liguster, Sleedoorn, Veldesdoorn, Eenstijlige meidoorn, … gebruikt worden. Deze hebben als 

voordeel dat ze ook tot bloei komen. Maar zelfs hagen van niet-bloeiende plantensoorten als 

Haagbeuk kunnen interessant zijn doordat ze zorgen voor een gunstig microklimaat.  

- Gunstig maaibeheer in gazons. Op de aan te leggen gazons kan meteen een gunstig 

maaibeheer toegepast worden. Hierbij wordt best een halvering van het klassieke aantal 

maaibeurten toegepast. Zones die wat verder af liggen van recreatieve zones of wandelpaden 

kunnen zelfs meteen een hooilandbeheer krijgen met twee maaibeurten (eerste maaibeurt 

half juni, tweede maaibeurt vanaf eind september). Afvoeren van het maaisel is sowieso 

cruciaal!  

- Indien er ruimte is voor enkele bomen of grotere struiken kan in Bijlage 4: Bijenvriendelijke 

bomen, struiken en lianen gezocht worden naar bijenvriendelijke soorten.  
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5.3.4 Steenbakkerij Roborst 
 
Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 17 april 
2021, 18 juli 2021 en 2 september 2021.  
 
5.3.4.1 Beschrijving:  

 

 
Figuur 24: De zone grenzend aan de Borstekouterstraat is vrij open en bevat veel zuidgerichte hellingen en 
steilkantjes. Deze zijn groot belang als nestplaats. Het grootste deel van de bijensoorten in Zwalm nestelt immers 
ondergronds. Er werden verschillende zandbijen, wespbijen en bloedbijen aangetroffen. Foto: Jens D'Haeseleer, 
17/04/21 
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Figuur 25: Zuidgerichte steilkanten zijn van erg groot belang als nestplaats. Het grootste deel van de bijensoorten 
in Zwalm nestelt immers ondergronds. Aan dit steilwandje werden verschillende nestelende zandbijen aangetroffen.  
Foto: Jens D'Haeseleer, 17/04/21 

 
Figuur 26: Zuidgerichte steilkanten zijn van erg groot belang als nestplaats. Het grootste deel van de bijensoorten 
in Zwalm nestelt immers ondergronds. Aan dit steilwandje werden verschillende nestelende zandbijen aangetroffen.  
Foto: Jens D'Haeseleer, 17/04/21 
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Figuur 27: Naast de akker bevindt zich een brede gemengde houtkant met onder meer Sleedoorn en meidoorn. 
Deze is van groot belang voor bloembezoekers, maar biedt ook heel wat vogels een nestplaats en voedsel. Foto: 
Jens D'Haeseleer, 17/04/21 

 
Figuur 28: Zuidgerichte steilkanten zijn van erg groot belang als nestplaats. Het grootste deel van de bijensoorten 
in Zwalm nestelt immers ondergronds. Aan dit steilwandje werden onder meer nestelende zandbijen en 
Kattenstaartdikpoot aangetroffen.  Foto: Jens D'Haeseleer, 18/07/21 
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Figuur 29: Net naast de gebouwen bevindt zich een zeer bloemrijke ruigte met hoofdzakelijk Witte honingklaver. 
Foto: Jens D'Haeseleer, 18/07/21 

 

 
Figuur 30: De aardehopen aan de zuidkant van de gebouwen zijn erg bloemrijk met onder meer Kruldistel, Grote 
kaardebol en kamille. Foto: Jens D'Haeseleer, 18/07/21 
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Figuur 31: Bloemrijke ruigte met Wilde peen en Heelblaadjes. Foto: Jens D'Haeseleer, 2/09/21 

 
 

 
Figuur 32: Zuidgerichte steilkanten zijn van erg groot belang als nestplaats. Het grootste deel van de bijensoorten 
in Zwalm nestelt immers ondergronds. Aan dit steilwandje werden onder meer nestelende zandbijen en 
Kattenstaartdikpoot aangetroffen. Foto: Jens D'Haeseleer, 2/09/21 
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5.3.4.2 Waargenomen soorten:  

 
Tabel 4: Lijst van bijensoorten aangetroffen aan de steenbakkerij in Roborst en het aantal waarnemingen per 

soort. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. Let op: ook waarnemingen die 
buiten dit project om gebeurden zijn opgenomen. Soorten die reeds gevonden zijn voor 2021 zijn gemarkeerd met 

een * 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena cineraria Asbij  1 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij  9 

Andrena flavipes Grasbij  14 

Andrena haemorrhoa Roodgatje  5 

Andrena minutula Gewone dwergzandbij  6 

Andrena mitis Lichte wilgenzandbij  1 

Andrena nitida Viltvlekzandbij  1 

Andrena vaga Grijze zandbij  2 

Andrena ventralis Roodbuikje  4 

Andrena wilkella Geelstaartklaverzandbij  1 

Anthidiellum strigatum Kleine harsbij  3 

Apis mellifera Honingbij  24 

Bombus hortorum Tuinhommel  2 

Bombus hypnorum Boomhommel  4 

Bombus lapidarius Steenhommel  13 

Bombus pascuorum Akkerhommel  25 

Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel  1 

Ceratina cyanea Blauwe ertsbij  8 

Colletes cunicularius Grote zijdebij  2 

Colletes daviesanus Wormkruidbij  3 

Colletes hederae* Klimopbij  2 

Colletes similis Zuidelijke zijdebij  1 

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij  1 

Epeolus variegatus Gewone viltbij  2 

Halictus scabiosae Breedbandgroefbij  2 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij  2 

Heriades truncorum Tronkenbij  5 

Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij  2 

Hylaeus communis Gewone maskerbij  1 

Hylaeus cornutus Gehoornde maskerbij  1 

Hylaeus dilatatus Brilmaskerbij  6 

Hylaeus gredleri Zompmaskerbij  2 

Hylaeus styriacus Stipmaskerbij  1 

Lasioglossum malachurum Groepjesgroefbij  2 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij  2 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij  6 

Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij  2 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij  5 



Bijenplan Zwalm  48 
 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij  2 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder  1 

Megachile ericetorum Lathyrusbij  4 

Melitta leporina Klaverdikpoot  1 

Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij  2 

Nomada flavopicta Zwartsprietwespbij  2 

Nomada fucata Kortsprietwespbij  5 

Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij  1 

Nomada lathburiana* Roodharige wespbij  3 

Nomada panzeri Sierlijke wespbij  3 

Nomada zonata Variabele wespbij  3 

Osmia leaiana Kauwende metselbij  1 

Osmia spinulosa Gedoornde slakkenhuisbij  5 

Sphecodes albilabris* Grote bloedbij  3 

Sphecodes crassus Brede dwergbloedbij  1 

Sphecodes longulus Kleine spitstandbloedbij  1 

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij  1 

Sphecodes reticulatus Rimpelkruinbloedbij  1 

 
Aan de steenbakkerij van Roborst werden 56 bijensoorten waargenomen tot en met 2021. 53 van deze 
soorten waren nieuw voor het gebied.  
 
Er werden 4 zeldzame soorten aangetroffen. De Gehoornde maskerbij en Stipmaskerbij worden 
uitgebreid besproken in respectievelijk 5.2.5 en 5.2.1. De Kleine spitstandbloedbij en de 
Rimpelkruinbloedbij zijn beide parasitaire soorten. Ze zijn afhankelijk van populaties van hun 
voornaamste gastheersoorten, namelijk de Witbaardzandbij en enkele soorten groefbijen. Een 
algemeen beheer waarbij voldoende bloemen aanwezig blijven en waarbij aandacht is voor voldoende 
zonbeschenen open stukjes bodem zal zowel de gastheersoorten als de parasieten ten goede komen.  
 
Er werden 5 soorten maskerbijen waargenomen. Deze soorten nestelen voornamelijk in holle stengels. 
Overjaarse ruigtes zijn dan ook erg belangrijk voor deze soorten. Wanneer gemaaid of beheerd wordt 
moet extra aandacht gegeven worden aan gefaseerd werken.  
 
Verschillende wilgenspecialisten (Lichte wilgenzandbij, Grijze zandbij, Roodbuikje, Grote zijdebij) 
werden aangetroffen. Dit duid het belang aan van een gefaseerd beheer van deze wilgen. Wanneer 
alle wilgen in hetzelfde jaar geknot/gepakt worden zullen de populaties van deze soorten verdwijnen.  
 
Ook enkele specialisten van composieten en vlinderbloemigen in graslanden werden waargenomen. 
Het gaat respectievelijk om volgende soorten: Pluimvoetbij, Tronkenbij, Wormkruidbij, Zuidelijke 
zijdebij, Kauwende metselbij en Gedoornde slakkenhuisbij enerzijds en Klaverdikpoot, Lathyrusbij, 
Bremzandbij en Geelstaartklaverzandbij anderzijds. De aanwezigheid van deze soorten duid het belang 
van een goed maaibeheer aan.  
 
Tot slot werden erg veel soorten zandbijen en hun parasieten, wespbijen, aangetroffen in het gebied. 
Om deze soorten te behouden is het van belang om voldoende open grond te voorzien.  
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5.3.4.3 Evaluatie  

 
Voedselaanbod:   

 
De erg bloemrijke ruigtes en de aangeplante gemengde houtkanten en wilgen zorgen voor een erg 
uitgebreid voedselaanbod doorheen het volledige jaar en voor heel wat verschillende soorten bijen.  

 
Nestgelegenheid:  

 

Er is in de Steenbakkerij vrij weinig bovengrondse, maar zeer veel ondergrondse nestgelegenheid. 

• Bovengronds: Zowel het bosje aan de noordkant als de grote oppervlakte ruigtes kunnen 
gebruikt worden door bovengronds nestelende bijensoorten. Ook bramenkoepels staan op 
het terrein en worden door verschillende bijensoorten gebruikt.  

• Ondergronds: Door de aanwezigheid van heel wat zuidgerichte en zonnige taluds en 
steilkantjes is heel wat nestgelegenheid voorhanden. Dit vertaald zich dan ook in de grote 
aantallen grondnestelende soorten.  

 
Microklimaat:    

 
Door de aanwezigheid van heel wat reliëf in de vorm van heuvels, terrassen, hellingen en steilkanten 
is het terrein erg geschikt voor warmteminnende insecten als wilde bijen. Verder zorgen het bosje en 
de verschillende houtkanten voor extra windluwe zones en mogelijkheden om goed op te warmen (of 
net af te koelen).  
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5.3.4.4 Voorgesteld beheer:  

 
Aangezien een volledige herinrichting van de terreinen van de Steenbakkerij gepland is worden hier 
enkel een aantal algemene principes neergeschreven:  
 

 
Figuur 33: Overzichtskaart met aanduiding van de verschillende te behouden zones. 

 
ZONE 1, 2, 4 en 5 -  Een van de grootste pluspunten aan deze locatie is de aanwezigheid van heel wat 
zuidgerichte en zonnige taluds en steilkantjes. Hierdoor werd een groot aantal grondnestelende 
bijensoorten aangetroffen. Bij een herinrichting dient reliëf behouden of opnieuw gecreëerd te 
worden. Idealiter worden de zones naast de Borstekouterstraat en grenzend aan het bosje in het 
noordoosten behouden. Indien deze toch dienen te verdwijnen kan hier best gefaseerd te werk gegaan 
worden (over verschillende jaren heen) en dienen alternatieve (zuidgerichte!) steilkanten aangelegd 
te worden. Pas wanneer voldoende bijen ook deze nieuwe locaties als nestplaats in gebruik genomen 
hebben kunnen de oorspronkelijke zones vergraven worden. Het hele terrein zou in een drietal 
terrassen kunnen aangelegd worden die via steilkanten van een halve tot een volledige meter 
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overgaan in elkaar. Belangrijk hierbij is dat voldoende zon op de taluds en steilkantjes terecht kan 
komen. Beschaduwing, bijvoorbeeld door bebossing, is nefast!  
 
Delen van het terrein zijn momenteel erg open waardoor de wind  er vrij spel heeft. Bij een heraanleg 
dienen voldoende windkerende elementen aangelegd te worden zoals hagen, houtkanten, heuvels of 
terrassen. Bovenop taluds en steilkanten kan een houtkant aangelegd worden (zoals aan de 
Borstekouterstraat). Hierdoor worden een gunstig microklimaat, nestplaatsen en voedsel 
gecombineerd.  
 
ZONE 3 - De houtkant met Sleedoorn, meidoorn, Hazelaar, Veldesdoorn, Gelderse roos, … tussen de 

gebouwen van de Steenbakkerij zelf en de akker wordt best behouden. Deze is van groot belang voor 

bloembezoekers (ook als nestplaats!), maar biedt ook heel wat vogels een nestplaats en voedsel.  

Tot slot bestaat het grootste deel van het terrein momenteel uit een erg bloemrijke ruigte. Grote 

kaardebol, Kruldistel, Veldlathyrus, Witte honingklaver,… zijn allemaal interessante bijenplanten en 

enkele ervan kunnen zelfs optreden als nestplaats voor bovengronds nestelende soorten. Deze ruigte 

kan best gefaseerd gemaaid worden waarbij het volledige terrein in 3 verdeeld wordt en elk jaar een 

ander deel van het terrein gemaaid wordt. Daarbij dient het maaisel ook wel afgevoerd te worden. 

Maaien gebeurt best pas vanaf eind september.   
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5.3.5 Streekpunt Munkzwalm 
 
Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 1 juni 2021.  
 
5.3.5.1 Beschrijving:  

 

 
Figuur 34: De tuin van het Streekpunt bestaat voor het grootste deel uit grasland en is weinig bloemrijk. Foto: Jens 
D'Haeseleer, 1/06/2021 
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Figuur 35: Gewoon biggenkruid komt lokaal voor in de tuin van het Streekpunt en is een erg belangrijke 

bijenplant. Foto: Jens D'Haeseleer, 1/06/2021 

 

 
Figuur 36: Langs het Molenpad langs de Zwalmbeek staat heel wat Scherpe boterbloem (foto), maar ook 
Overblijvende ossentong en Gewoon biggenkruid. Foto: Jens D'Haeseleer, 1/06/2021 
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Figuur 37: Walstrosoort en dovenetels in de tuin van het Streekpunt Munkzwalm als nectar- en stuifmeelbronnen 
voor wilde bijen.  Foto: Jens D'Haeseleer, 1/06/2021 

 
5.3.5.2 Waargenomen soorten:  

 
Tabel 5: Lijst van bijensoorten aangetroffen aan het streekpunt in Munkzwalm en het aantal waarnemingen per 
soort. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. Let op: ook waarnemingen die 

buiten dit project om gebeurden zijn opgenomen. Soorten die reeds gevonden zijn voor 2021 zijn gemarkeerd met 
een * 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena fulvago Texelse zandbij  1 

Andrena gravida Weidebij  1 

Andrena haemorrhoa Roodgatje  1 

Andrena humilis Paardenbloembij  2 

Andrena labiata Ereprijszandbij  3 

Andrena proxima Fluitenkruidbij  1 

Andrena pusilla Breedbanddwergzandbij  1 

Apis mellifera Honingbij  6 

Bombus hortorum Tuinhommel  2 

Bombus hypnorum Boomhommel  3 

Bombus lapidarius Steenhommel  2 

Bombus pascuorum Akkerhommel  6 

Bombus pratorum Weidehommel  3 

Halictus scabiosae Breedbandgroefbij  1 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij  1 

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij  1 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Lasioglossum minutissimum Ingesnoerde groefbij  1 

Lasioglossum nitidiusculum Borstelgroefbij  1 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij  9 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij  2 

Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij  2 

Nomada bifasciata Bonte wespbij  1 

Nomada fabriciana Roodzwarte dubbeltand  1 

Nomada goodeniana Smalbandwespbij  1 

Osmia bicornis Rosse metselbij  3 

 
Aan het streekpunt van Munkzwalm werden 25 bijensoorten waargenomen tot en met 2021. Al deze 
soorten waren nieuw voor het gebied.  
 
Er werden twee zeldzame en één zeer zeldzame bijensoorten waargenomen. Geen van deze soorten 
heeft een gespecialiseerd bloembezoek. Ze nestelen allen ondergronds in zelfgegraven nesten. Om 
deze soorten te behouden geldt eerder een algemene maatregel als het bloemrijk houden van de 
omgeving door goed maaibeheer.  
 
Daarnaast werden enkele specialisten op composieten en schermbloemigen in graslanden 
aangetroffen. Het gaat respectievelijk om volgende soorten: Texelse zandbij en Paardenbloembij 
enerzijds en Fluitenkruidbij anderzijds. De aanwezigheid van deze soorten duid het belang van een 
goed maaibeheer aan. 
 
Opvallend was het ontbreken van Ranonkelbij, een specialist op boterbloemen.  
 
5.3.5.3 Evaluatie  

 
Voedselaanbod:   

 
In de tuin van het Streekpunt zelf is vrij weinig voedsel aanwezig. Toch komt bv Gewoon biggenkruid 
lokaal veel voor. Langs de bermen van het Molenpad en de oevers van de Zwalm zelf is het 
voedselaanbod dan weer veel groter, onder meer in de vorm van graslanden met boterbloemen en 
grote groeiplaatsen van Overblijvende ossentong. Daarnaast bevinden zich hier ook enkele rijen 
wilgen.  

 
Nestgelegenheid:  

 

Er is in het Streekpunt Munkzwalm vrij weinig bovengrondse en ondergrondse nestgelegenheid. 

• Bovengronds: Er is weinig dood hout, maar ook weinig holle stengels of andere vormen van 
bovengrondse nestgelegenheid aanwezig. De aanleg van een bijenhotel zou hiervoor al een 
oplossing zijn.  

• Ondergronds: Door de dichte vegetatie en het beperkte reliëf is de nestgelegenheid voor 
ondergronds nestelende soorten vrij beperkt. Toch komen hier enkele soorten zand- en 
groefbijen voor, allen grondnestelende soorten.  

 
Microklimaat:    
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Door de aanwezigheid van hagen, struiken en bomen is deze locatie erg structuurrijk en is er een goeie 
afwisseling tussen plekjes om op te warmen en windluwe zones.   
 
5.3.5.4 Voorgesteld beheer:  

 
De tuin van het Streekpunt is vrij klein en bestaat voor het grootste deel uit een (weinig bloemrijk) 
graslandje. De belangrijkste bijenplanten waren Gewoon biggenkruid, Kruipende en Scherpe 
boterbloem en ooievaarsbekken. Grote delen van de tuin zouden een hooilandbeheer kunnen krijgen 
met volgend maaibeheer: tweemaal maaien per jaar, eerste maaibeurt rond eind juni, tweede 
maaibeurt eind september.  
 
In de tuin staat een gemengde haag die, indien ze niet te vaak en te kort wordt gesnoeid, zeer geschikt 
is voor heel wat bijensoorten van het vroege voorjaar tot in de voorzomer.  
 
Langs het Molenpad langs de Zwalmbeek staat heel wat Scherpe boterbloem, maar ook Fluitenkruid 
en Voederwikke en hier en daar Gewoon biggenkruid. Deze zone dient verder verschraald te worden 
door een gunstig maaibeheer (tweemaal maaien per jaar, eerste maaibeurt rond eind juni, tweede 
maaibeurt eind september). De fruitbomen langs het pad leveren in het voorjaar extra nectar- en 
stuifmeel.  
 
Langs het Molenpad In het gebied bevinden zich enkele wilgen. Deze dienen behouden te worden. 
Wanneer kappen, knotten of snoeien nodig is, dient dit gefaseerd te worden. Daarbij worden elk jaar 
een aantal andere wilgen geknot. Op deze manier blijft er steeds wilgenstuifmeel beschikbaar. 
 
Naast de Zwalmbeek zelf staat redelijk wat Overblijvende ossentong en Gewone smeerwortel. Beiden 
zijn echte hommelmagneten en kunnen dan ook aangeplant worden in de (meer beschaduwde en 
vochtige) zones van de tuin van het Streekpunt zelf. Andere plantensoorten die in een bloemborder 
kunnen aangeplant worden zijn te vinden in Bijlage 3: Bijenvriendelijke bloemborderplanten.  
 
Tot slot zou ook deze locatie het plaatsen van een bijenhotel een erg interessante maatregel kunnen 
zijn. Er is veel recreatie en dus kan het bijenhotel een erg educatieve functie hebben. Dit bijenhotel 
dient wel uit de juiste materialen te bestaan en goed afgewerkt te zijn. Tenslotte is de juiste plaatsing 
en oriëntatie van groot belang. In 8.2Bijlage 2: Algemene richtlijnen betreffende bijenhotels zijn 
hierover meer details te vinden.  
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5.3.6 Station Sint-Denijs-Boekel 
 
Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 1 juni 2021 
en 18 juli 2021.  
 
5.3.6.1 Beschrijving:  

 
 

 
Figuur 38: de strook net naast het perron is erg bloemrijk met oa veel Rode klaver. Foto: Jens D'Haeseleer, 
1/06/2021 
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Figuur 39: De zone naast het station van Sint-Denijs-Boekel is vrij bloemrijk met onder meer Blaartrekkende 
boterbloem (voorgrond) en Fluitenkruid (achtergrond rechts). Foto: Jens D'Haeseleer, 1/06/2021 

 

 
Figuur 40:  de strook net naast het perron is erg bloemrijk met oa enkele Kruldistels. Deze distelsoort (net als alle 
andere distelsoorten) is van groot belang voor onze (inheemse) bijensoorten. Onder andere Breedbandgroefbij en 
Zwartbronzen houtmetselbij werden op deze plant aangetroffen. Foto: Jens D'Haeseleer, 1/06/2021 
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Figuur 41: Ook de zone tussen het fietspad en de kasseistrook is vrij bloemrijk. Vooral Witte klaver zorgt in de 
zomermaanden voor het bloeiaspect. Foto: Jens D'Haeseleer, 18/07/21 

 
5.3.6.2 Waargenomen soorten:  

 
 
Tabel 6: Lijst van bijensoorten aangetroffen aan het station van Sint-Denijs-Boekel en het aantal waarnemingen 
per soort. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. Let op: ook waarnemingen 

die buiten dit project om gebeurden zijn opgenomen. Soorten die reeds gevonden zijn voor 2021 zijn gemarkeerd 
met een * 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena flavipes Grasbij  2 

Andrena nitida* Viltvlekzandbij  1 

Andrena ovatula Bremzandbij  1 

Anthidium manicatum Grote wolbij  2 

Apis mellifera Honingbij  4 

Bombus lapidarius* Steenhommel  14 

Bombus pascuorum* Akkerhommel  14 

Bombus pratorum Weidehommel  3 

Ceratina cyanea Blauwe ertsbij  3 

Chelostoma florisomne Ranonkelbij  1 

Halictus scabiosae Breedbandgroefbij  1 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij  2 

Heriades truncorum Tronkenbij  2 

Hylaeus gredleri Zompmaskerbij  1 

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij  5 

Hylaeus pictipes Kleine tuinmaskerbij  2 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Lasioglossum nitidulum Glimmende smaragdgroefbij  2 

Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij  2 

Megachile willughbiella Grote bladsnijder  1 

Nomada facilis Composietwespbij  1 

Nomada flava* Gewone wespbij  1 

Osmia bicornis* Rosse metselbij  2 

Osmia cornuta* Gehoornde metselbij  3 

Osmia niveata Zwartbronzen houtmetselbij  1 

 
Aan het station van Sint-Denijs-Boekel werden 24 bijensoorten waargenomen tot en met 2021. 18 van 
deze soorten werden voor het eerst waargenomen tijdens dit onderzoek.  
 
Er werd één zeldzame en één zeer zeldzame bijensoort aangetroffen. Beide soorten (Bremzandbij en 
Composietwespbij) worden besproken in respectievelijk 5.2.4 en 5.2.2.  
 
Er werden 3 soorten maskerbijen waargenomen. Deze soorten nestelen voornamelijk in holle stengels. 
Overjaarse ruigtes zijn dan ook erg belangrijk voor deze soorten. Wanneer gemaaid of beheerd wordt 
moet extra aandacht gegeven worden aan gefaseerd werken.  
 
Daarnaast werden enkele specialisten op composieten in graslanden aangetroffen. Het gaat 
respectievelijk om volgende soorten: Tronkenbij en Zwartbronzen houtmetselbij. De aanwezigheid van 
deze soorten duid het belang van een goed maaibeheer aan. 
 
5.3.6.3 Evaluatie  

 
Voedselaanbod:  

 
De zone net naast de spoorlijnen aan de zuidkant is erg bloemrijk met onder meer veel 
vlinderbloemigen en distels.  

 
Nestgelegenheid:  

 

Er is aan het station van Sint-Denijs-Boekel vrij weinig bovengrondse en ondergrondse 
nestgelegenheid. 

• Bovengronds: Merghoudende stengels, overjaarse ruigtes, staand dood hout ontbreken op 
deze locatie allemaal. Hierdoor is er erg weinig nestgelegenheid voor bovengronds nestelende 
soorten. De aanwezigheid van enkele soorten metselbijen en de Ranonkelbij is waarschijnlijk 
te wijten aan de nestgelegenheid die zich in de nabijgelegen tuinen bevindt.  

• Ondergronds: Er is weinig reliëf aanwezig, maar toch lijkt het er op dat er wel wat bijensoorten 
nestelen in de vegetatie.  

 
Microklimaat:    

 
Doordat hagen en reliëf grotendeels afwezig zijn is de locatie vrij open en structuurloos, waardoor het 
bij winderig of koud weer sneller te koud is voor bijen om te blijven rondvliegen. De aanleg van 
heuveltjes of het aanplanten van extra hagen en bomen in het gebied kunnen hier een oplossing voor 
bieden. 
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5.3.6.4 Voorgesteld beheer:  

 

 
Figuur 42:  Overzichtskaart met aanduiding van de verschillende besproken zones. 

ZONE 1 - Aan de overkant van de Stationsstraat (westkant) is een kleine parkingzone die voor een deel 
‘verwilderd’ is met oa heel wat Grote klaproos. Deze parking kan op een duurzamere manier ingezet 
worden voor het vergroten van het bloemenaanbod door het aanbieden van grote bloembakken met 
geschikte nectar- en stuifmeelplanten zoals bv. Lavendel, Grijs kattenkruid of andere plantensoorten 
uit Bijlage 3: Bijenvriendelijke bloemborderplanten.  
 
ZONE 2 - De zuidelijke graslandzone net naast het perron is erg bloemrijk met onder andere Rode 
klaver, Witte klaver, Voederwikke, Gevlekte rupsklaver,… maar ook enkele haarden van Kruldistel. 
Deze distelsoort (net als alle andere distelsoorten) is van groot belang voor onze (inheemse) 
bijensoorten. Onder andere Breedbandgroefbij en Zwartbronzen houtmetselbij werden op deze plant 
aangetroffen. Idealiter blijft deze smalle zone (tussen het perron en het fietspad) behouden zoals hij 
nu is en is het maaibeheer aangepast aan de noden van wilde bijen (tweemaal maaien, eerste 
maaibeurt ten vroegste eind juni, tweede maaibeurt vanaf eind september, afvoer maaisel).  
 
ZONE 3 - De bredere strook ten zuiden van het fietspad bestaat uit een ruigere, grazige, zone met oa 
veel Fluitenkruid en Blaartrekkende boterbloem. Hier zou een verschralingsbeheer, waarbij de eerste 
maaibeurt al vanaf half mei plaatsvindt, al nuttig kunnen zijn om de situatie bloemrijker te maken. De 
tweede maaibeurt mag niet voor half tot eind september vallen. Ook hier is de afvoer van het maaisel 
cruciaal.  
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5.3.7 De Kaaihoeve 
 
Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 17 april 
2021, 1 juni 2021 en 18 juli 2021.  
 
5.3.7.1 Beschrijving:  

 
 

 
Figuur 43: Het kruidentuintje aan de werknemersparking van de Kaaihoeve trekt heel wat extra bijensoorten aan. 
Foto: Jens D'Haeseleer, 1/06/2021 
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Figuur 44: Het kruidentuintje met onder meer Hyssop, Lavendel, Marjolein, Kerrieplant, Scharlei (allemaal 
lipbloemigen), maar ook Rode zonnehoed (composieten) trok tot diep in de zomer erg veel bijensoorten aan. Foto: 
Jens D'Haeseleer, 18/07/21 

 
 

 
Figuur 45: Scherpe boterbloem was bepalend voor het bloeiaspect in de graslanden van de tuin van de Kaaihoeve 
begin juni. Foto: Jens D'Haeseleer, 1/06/2021 
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Figuur 46: Rode klaver is een erg belangrijke nectar- en stuifmeelplant voor heel wat soorten wilde bijen en kwam 
vooral in de meest oostelijke hoek van de tuin van de Kaaihoeve voor. Foto: Jens D'Haeseleer, 1/06/2021 

 
Figuur 47: Enkele spelelementen, volledig uit hout opgetrokken, kunnen ook dienst doen als bijenhotel. Eventueel 
kunnen extra gaatjes geboord worden om dit proces te versnellen. Foto: Jens D'Haeseleer, 1/06/2021 
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Figuur 48: Houtstapels kunnen voor nestgelegenheid zorgen voor heel wat wilde bijen en wespen. Van belang is 
dat de stapel lang genoeg mag blijven liggen en dat hij ook zonbeschenen en enigszins beschut voor de wind ligt. 
Foto: Jens D'Haeseleer, 18/07/21 

 
 

 
Figuur 49: Later in de zomer is het grootste deel van de graslanden al van minder groot belang voor wilde bijen of 
andere bloembezoekers. Dan valt vooral de dominantie van grassen erg op. Sommige zones zouden nog net iets 
vroeger gemaaid mogen worden bij de eerste maaibeurt om deze grassendominantie te doorbreken.  Foto: Jens 
D'Haeseleer, 18/07/21 
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Figuur 50: In het vroege voorjaar staan de graslanden van de Kaaihoeve bijna vlakdekkend vol met 
paardenbloemen. Foto: Jens D'Haeseleer, 17/04/21 

 

 
Figuur 51: In het voorjaar biedt de boomgaard extra nectar en stuifmeel. De aanwezige wilde bijen zorgen dan weer 
voor voldoende bestuiving. Molshopen bieden dan weer nestgelegenheid aan grondnestelende soorten. Deze 
stukjes open bodem warmen snel op in het voorjaar. Foto: Jens D'Haeseleer, 17/04/21 
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Figuur 52: Bepaalde onderdelen (zie tekst hieronder voor meer details) zoals de snelbouwstenen en de bakstenen 
zijn volledig ongeschikt als nestplaatsen voor wilde bijen. Foto: Jens D'Haeseleer, 17/04/21 
 

 

 
Figuur 53: Het bijenhotel in de tuin van de Kaaihoeve zou in principe best verplaatst worden naar de zuidgerichte 
muur. Vooral in het voorjaar zou dat voor meer activiteit kunnen zorgen. Foto:Jens D'Haeseleer, 18/07/21 
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5.3.7.2 Waargenomen soorten:  

 
Tabel 7: Lijst van bijensoorten aangetroffen aan de Kaaihoeve en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) 
zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. Let op: ook waarnemingen die buiten dit project 

om gebeurden zijn opgenomen. Soorten die reeds gevonden zijn voor 2021 zijn gemarkeerd met een * 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij  1 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij  4 

Andrena flavipes Grasbij  3 

Andrena fulvago Texelse zandbij  3 

Andrena haemorrhoa Roodgatje  10 

Andrena mitis Lichte wilgenzandbij  4 

Andrena ovatula Bremzandbij  1 

Andrena proxima* Fluitenkruidbij  1 

Andrena subopaca Witkopdwergzandbij  1 

Andrena vaga* Grijze zandbij  2 

Anthidiellum strigatum Kleine harsbij  2 

Anthidium manicatum Grote wolbij  2 

Apis mellifera* Honingbij  35 

Bombus hortorum* Tuinhommel  10 

Bombus hypnorum Boomhommel  1 

Bombus lapidarius* Steenhommel  7 

Bombus lucorum Veldhommel  3 

Bombus pascuorum* Akkerhommel  28 

Bombus pratorum* Weidehommel  4 

Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel  1 

Bombus terrestris* Aardhommel  10 

Bombus vestalis Grote koekoekshommel  2 

Colletes daviesanus Wormkruidbij  4 

Halictus scabiosae Breedbandgroefbij  4 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij  2 

Heriades truncorum* Tronkenbij  10 

Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij  3 

Hylaeus communis Gewone maskerbij  2 

Hylaeus gredleri Zompmaskerbij  3 

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij  6 

Hylaeus styriacus Stipmaskerbij  3 

Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij  2 

Lasioglossum malachurum Groepjesgroefbij  1 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij  4 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij  7 

Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij  1 

Melitta nigricans* Kattenstaartdikpoot  5 

Nomada fabriciana Roodzwarte dubbeltand  4 

Nomada ferruginata Geelschouderwespbij  3 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Nomada flava Gewone wespbij  1 

Nomada flavopicta Zwartsprietwespbij  2 

Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij  1 

Nomada panzeri Sierlijke wespbij  3 

Nomada ruficornis Gewone dubbeltand  3 

Nomada zonata Variabele wespbij  1 

Osmia bicornis* Rosse metselbij  8 

Osmia cornuta* Gehoornde metselbij  8 

Sphecodes reticulatus Rimpelkruinbloedbij  1 

Sphecodes scabricollis Wafelbloedbij  1 

Stelis breviuscula Gewone tubebij  7 

Stelis ornatula Witgevlekte tubebij  3 

Stelis punctulatissima Geelgerande tubebij  2 

 
Aan de Kaaihoeve werden 51 bijensoorten waargenomen tot en met 2021. 39 van deze soorten 
werden voor het eerst waargenomen tijdens dit onderzoek.  
 
Er werden 4 zeldzame en één zeer zeldzame bijensoorten waargenomen. De Bremzandbij, de 
Stipmaskerbij, de Wafelbloedbij en de Witgevlekte tubebij worden uitgebreid besproken in 
respectievelijk 5.2.4, 5.2.1, 5.2.7 en 5.2.8.  
 
De zeldzame Rimpelkruinbloedbij is een parasitaire soort. Ze is afhankelijk van populaties van de 
Witbaardzandbij en vermoedelijk ook de Matte bandgroefbij en de Geelstaartklaverzandbij. Een 
algemeen beheer waarbij voldoende bloemen aanwezig blijven en waarbij aandacht is voor voldoende 
zonbeschenen open stukjes bodem zal zowel de gastheersoorten als deze parasiet ten goede komen.  
 
Er werden 4 soorten maskerbijen waargenomen. Deze soorten nestelen voornamelijk in holle stengels. 
Overjaarse ruigtes zijn dan ook erg belangrijk voor deze soorten. Wanneer gemaaid of beheerd wordt 
moet extra aandacht gegeven worden aan gefaseerd werken.  
 
Verschillende wilgenspecialisten (Lichte wilgenzandbij en Grijze zandbij) werden aangetroffen. Dit duid 
het belang aan van een gefaseerd beheer van deze wilgen. Wanneer alle wilgen in hetzelfde jaar 
geknot/gepakt worden zullen de populaties van deze soorten verdwijnen.  
 
Ook enkele specialisten van composieten en vlinderbloemigen in graslanden werden waargenomen. 
Het gaat respectievelijk om volgende soorten: Texelse zandbij, Wormkruidbij en Tronkenbij enerzijds 
en Bremzandbij, Kleine harsbij en Zwartgespoorde houtmetselbij anderzijds. De aanwezigheid van 
deze soorten duid het belang van een goed maaibeheer aan.  
 
Daarnaast is de Kattenstaartdikpoot afhankelijk van Grote kattenstaart terwijl de Fluitenkruidbij enkel 
op Schermbloemigen te vinden is.  
 
Tot slot werden erg veel soorten zandbijen en hun parasieten, wespbijen, aangetroffen in het gebied. 
Om deze soorten te behouden is het van belang om voldoende open grond te voorzien.  
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5.3.7.3 Evaluatie  

 
Voedselaanbod:   

 

Op deze locatie bevindt zich een prachtig Glanshavergrasland met een groot aanbod aan 
zomerbloeiende bijenplanten zoals Gewoon biggenkruid, Rode klaver, Groot streepzaad, Scherpe 
boterbloem,… In het voorjaar staan in dit grasland grote aantallen paardenbloemen en Madeliefjes.  
In het kruidentuintje zorgen onder meer Hyssop, Lavendel, Marjolein, Kerrieplant, Scharlei en Rode 
zonnehoed voor heel wat nectar en stuifmeel.  
Rond de vijvertjes in de ommuurde tuin bevindt zich een zomerbloeiende ruigere vegetatie met onder 
meer Grote kattenstaart, Witte honingklaver en Wilde peen.  
Op het terrein staan enkele interessante bijenvriendelijke struiken als Sleedoorn en meidoorn en 
bomen zoals wilgen en appel. 
Tot slot zijn grote Klimopstruwelen aanwezig op enkele muurtjes. Deze lijken zo gesnoeid te worden 
dat de Klimop tot bloei kan komen in het najaar.  

 
Nestgelegenheid:  

 

Er is aan de Kaaihoeve vrij veel bovengrondse en ondergrondse nestgelegenheid. 

• Bovengronds: Door de aanwezigheid van bosjes, enkele ruigtes, liggend dood hout, een 
bijenhotel en bramenkoepels is er een grote verscheidenheid van nestgelegenheden voor 
bovengronds nestelende soorten.  

• Ondergronds: Ondanks de afwezigheid van zuidgerichte taluds en steilkantjes lijkt het gebied 
toch erg geschikt voor grondnestelende soorten. In het voorjaar zorgen de korte vegetatie in 
combinatie met de vele molshopen voor nestgelegenheid.  

 
Microklimaat:    

 
Door de aanwezigheid van hagen, struiken en bomen is deze locatie erg structuurrijk en is er een goeie 
afwisseling tussen plekjes om op te warmen en windluwe zones. De bosranden zijn ook golvend en 
met open plekken aangelegd wat dit effect alleen maar verder versterkt.  
 
5.3.7.4 Voorgesteld beheer:  

 
Het bijenhotel in de ommuurde tuin ten noorden van het bezoekerscentrum kan best verplaatst 

worden naar de zuidgerichte muur. Daarnaast bevat dit hotel enkele onderdelen die ongeschikt zijn 

als nestplaats voor wilde bijen. Zo leveren snelbouwstenen en bakstenen sowieso geen meerwaarde 

op voor bijen en waren er heel wat takjes aanwezig waar geen gangen in geboord waren. Sowieso 

moeten op tijd geschikte holle stengels en geboorde stammetjes vervangen worden. Tot slot kunnen 

best enkele gaten voorgeboord worden in het leemwandje, aangezien dit nu te hard is voor bijen om 

hier zelf gangen in uit te knagen. Meer informatie is te vinden in Bijlage 2: Algemene richtlijnen 

betreffende bijenhotels. 

De beestentoren naast de speelzone die deels uit betonnen palen bestond was matig succesvol. Vooral 
de stukjes met holle stengels zijn geschikt. Ook hier kan verwezen worden naar Bijlage 2: Algemene 
richtlijnen betreffende bijenhotels voor meer informatie en tips.  
 
Klimop aan het Koetsenhuis wordt momenteel goed gesnoeid. Belangrijk voor Klimop is dat er bloei 

kan optreden. Terugsnoeien dient dus te gebeuren in de periode februari-april. Een latere snoeibeurt 

kan ervoor zorgen dat er geen bloemen aangemaakt worden, waardoor Klimopbijen (specialist op 
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Klimop) en heel wat andere bijensoorten geen stuifmeel of nectar kunnen verzamelen. In de winter 

zijn er dan ook geen bessen, die voor vogels een belangrijke voedselbron zijn.  

In het gebied bevinden zich enkele wilgen. Deze dienen behouden te worden. Wanneer kappen, 
knotten of snoeien nodig is, dient dit gefaseerd te worden. Daarbij worden elk jaar een aantal andere 
wilgen geknot. Op deze manier blijft er steeds wilgenstuifmeel beschikbaar. Daarnaast bevinden zich 
in de struiklaag ook heel wat andere bijenvriendelijke soorten: Sleedoorn, meidoorn, appel,… Ook hier 
is het van belang om gefaseerd te werk te gaan indien er gekapt moet worden.  
 
In de Kaaihoeve bevindt zich een erg bloemrijk grasland (de hele westelijke helft van het terrein) met 
naast Scherpe boterbloem, vooral Rode klaver en Groot streepzaad die van groot belang zijn voor bijen 
in de maanden mei en juni. Verder staat hier ook Vogelwikke, Wilde peen, Jakobskruiskruid,… Het 
verschralend maaibeheer dat hier plaatsvindt dient dan ook verder gezet te worden. Eventueel kunnen 
enkele zones een nog iets vroegere eerste maaibeurt krijgen (vanaf begin tot half mei) zodat er minder 
vergrassing optreedt (vooral later in de zomer een probleem).  
 
Het gedeelte van de tuin met de vijvertjes is nu al erg interessant door aanwezigheid van 
bijenvriendelijke planten als Goudgele/Citroengele honingklaver, Jakobskruiskruid, Wilde peen, 
Akkerdistel,…  
 
Het kruidentuintje aan de parking van de medewerkers dient behouden te worden. Dit levert een erg 
belangrijke aanvulling op het voedselaanbod in de zomermaanden.  
 
Door de aanleg van een voedselbos aan de zuidoostkant van de graslanden verdween een stukje 
grasland. Door deze verstoring staat hier wel lokaal veel Gewone smeerwortel, wat een erg 
interessante hommelplant is. In zijkant die ingeplant is met bessenstruiken (en aan de kant met 
honingbijenkasten) staat veel Gewone berenklauw en Gewone smeerwortel. Toch kan dit voedselbos 
best beperkt blijven tot de zone die nu al ingepalmd is.  
 
Ondanks de erg educatieve functie die het plaatsen van honingbijenkasten heeft dient men wel op te 

letten met het te grote hoeveelheden Honingbijen. Momenteel staan er 4 bijenkasten. Die leveren 

samen gemakkelijk 160.000-200.000 honingbijen op. In de omgeving van de bijenkasten waren 

Honingbijen dan ook in de meerderheid bij het bloembezoek op paardenbloem. Eventueel kan het 

aantal kasten nog wat naar beneden geschroefd worden. Het aantal kasten verhogen is sowieso af te 

raden.  
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5.3.8 Kerkhof Rozebeke 
 
Dit gebied werd in het kader van het project door het professionele bijenteam bezocht op 2 september 
2021.   
 
5.3.8.1 Beschrijving:  

 
 

 
Figuur 54: Delen van het kerkhof van Rozebeke zijn bestraat en dus van weinig belang voor bijen of andere natuur. 
Het is belangrijk om deze volledige verhardingen zoveel mogelijk beperkt te houden bij de verdere inrichting van 
het kerkhof. Foto: Jens D'Haeseleer, 2/09/21 
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Figuur 55: De gazons op het kerkhof van Rozebeke worden het jaar rond erg kort gemaaid. Iets minder maaien zou 
al snel tot heel wat extra winst op vlak van bloeiende nectar- en stuifmeelplanten kunnen leiden. Op dit kerkhof 
zouden, nu er nog geen graven liggen, zelfs enkele zones volledig kunnen omgevormd worden tot bloemrijke 
hooilanden die slechts 2 keer per jaar gemaaid worden. Foto: Jens D'Haeseleer, 2/09/21 

 
5.3.8.2 Waargenomen soorten:  

 
Tabel 8: Lijst van bijensoorten aangetroffen op het kerkhof van Rozebeke en het aantal waarnemingen per soort. 
Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. Let op: ook waarnemingen die buiten dit 

project om gebeurden zijn opgenomen. Soorten die reeds gevonden zijn voor 2021 zijn gemarkeerd met een * 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij  1 

 
Op het kerkhof van Rozebeke werd slechts 1 bijensoort waargenomen, namelijk de Honingbij.  
 
5.3.8.3 Evaluatie  

 
Voedselaanbod:   

 
Momenteel is het kerkhof van Rozebeke erg bloemenarm. Het grasland lijkt vaak gemaaid te worden 
en er zijn nauwelijks bloeiende planten te vinden aan de zerken.  

 
Nestgelegenheid:  

 

Op het kerkhof van Rozebeke is momenteel vrij weinig bovengrondse en ondergrondse 
nestgelegenheid. 

• Bovengronds: Merghoudende stengels, overjaarse ruigtes en staand dood hout ontbreken op 
deze locatie momenteel allemaal. Hierdoor is er erg weinig nestgelegenheid voor bovengronds 
nestelende soorten. 
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• Ondergronds: In de graslandzone van het kerkhof hebben bijen weinig mogelijkheden om een 
nestje te maken door het gebrek aan reliëf. Door het huidige intensieve maaibeheer ontstaan 
wel veel zones met een korte vegetatie die in principe geschikt zijn als nestplaats.  

 
Microklimaat:    

 
Door de afwezigheid van hagen en reliëf is de locatie erg open en structuurloos, waardoor het bij 
winderig of koud weer sneller te koud is voor bijen om te blijven rondvliegen. De aanleg van heuveltjes 
of het aanplanten van extra hagen en bomen in het gebied kunnen hier een oplossing voor bieden. 
 
 
5.3.8.4 Voorgesteld beheer:  

 
Op het kerkhof van Rozebeke bevinden zich momenteel erg grote zones gazons. Deze worden vaak 
gemaaid. Tot zolang hier geen graven geïnstalleerd worden kunnen grote zones hier een 
hooilandbeheer krijgen waarbij slechts twee keer per jaar gemaaid wordt. Enkel een smalle strook 
langsheen het pad kan vaker gemaaid worden zodat een net karakter behouden blijft. Als eerste 
maaibeurt wordt best half tot eind mei gekozen zodat verschraalt kan worden. De tweede maaibeurt 
dient in september-oktober te gebeuren. Na enkele jaren verschraling kan de eerste maaibeurt verlaat 
worden tot half juni tot eind juni. Uiteraard dient ook hier het maaisel afgevoerd te worden.  
 
Ook de zone met de zerken zelf bloemrijker worden door nabestaanden aan te sporen om 
bloemplanten te plaatsen. Heel wat plantensoorten uit de lijst in Bijlage 3: Bijenvriendelijke 
bloemborderplanten zijn ook voor deze doelstelling geschikt. Er kan een voorbeeldborder worden 
aangelegd met enkele geschikte bijvriendelijke zerkplanten (met een infobord erbij).  
 
In het gebied bevinden zich enkele wilgen. Deze dienen behouden te worden. Wanneer kappen, 
knotten of snoeien nodig is, dient dit gefaseerd te worden. Daarbij worden elk jaar een aantal andere 
wilgen geknot. Op deze manier blijft er steeds wilgenstuifmeel beschikbaar. 
 
Delen van het kerkhof van Rozebeke zijn bestraat en dus van weinig belang voor bijen of andere 
natuur. Het is belangrijk om deze volledige verhardingen zoveel mogelijk beperkt te houden bij de 
verdere inrichting van het kerkhof. Bij de aanleg van extra bestrating kan gekozen worden voor 
halfverharding met grasdallen waar een gras-microklavermix door gezaaid wordt. Dit levert propere, 
arbeidsluwe en insectenvriendelijke paden op.  
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6 Zwalm als bijenvriendelijke gemeente 
 
De gemeente Zwalm zet zich via verschillende initiatieven in voor het bijenvriendelijk maken/houden 
van het grondgebied en het sensibiliseren en informeren van de burgers. Hieronder volgt een korte 
samenvatting van de acties die de gemeente nam.  
 

6.1 Zwalms bijenteam 
 
In 2020 lanceerde de gemeente Zwalm een oproep in het gemeentelijk informatiemagazine ‘De 
Zwalmse Post’ om een bijenteam op te richten. In 2022 bestond de groep reeds uit 18 
geïnteresseerden. Dit Zwalms Bijenteam is heel gevarieerd samengesteld en de interesses zijn ruim, 
maar allen hebben eenzelfde doel en inzet: daadwerkelijk iets willen doen voor de wilde en honing-
bijen.  
 
Het Bijenteam werd opgestart om een breed actieplan op poten te zetten om van Zwalm een echte 
bij-vriendelijke gemeente te maken. Zo willen ze niet alleen sensibiliseren en adviseren maar ook de 
enorm grote aanwezige kennis en expertise delen met éénieder. Ze waren de afgelopen jaren al op 
heel wat lokale markten en evenementen te vinden. Alle activiteiten en info over het Zwalmse 
bijenteam zijn te volgen op haar facebookpagina.  
 
In het maandelijks gemeentelijk informatiemagazine ‘De Zwalmse Post’ verschenen gedurende 10 
maanden paginagrote artikels over het wel en wee van de bijen, met vanzelfsprekend speciale 
aandacht voor de Week van de Bij. 
 
Er werd een logo ontworpen dat voor alle communicatie gebruikt wordt, alsook rollups en 
beachvlaggen en pins die gebruikt worden voor de standjes van het Zwalms bijenteam op marktjes, … 
 

 
Figuur 56: Logo bijenteam Zwalm 
 
De werkgroep heeft als doelen ook nog om mee na te denken en te adviseren hoe de gemeentelijke 
domeinen bij-vriendelijker kunnen maken. Verder werd er werk gemaakt van de opstart van een 
Bijenplan (dat voor u ligt) dat de gemeente gigantisch veel informatie en aandachtspunten bezorgt om 
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de actieplannen daadwerkelijk te kunnen uitrollen. Dit plan werd apart aan de Milieuraad, de 
Tuinrangers en het Bijenteam voorgesteld. Op 8/6/2022 werd het ook aan het brede publiek 
voorgesteld.  
 
In de zomer van 2022 werd met het volledig bijenteam een bezoek gebracht aan de tuin (met een 
unieke Wisteria-collectie) van de graaf van het kasteel van Beerlegem en had het Zwalms bijenteam 
een standje op een lokale markt. 
 
Het Bijenteam Zwalm bestaat uit een gevarieerde groep mensen. Binnen het team werden drie 
werkgroepen opgestart:  

• Informeren en sensibiliseren van de Zwalmenaars over bijen  
Deze werkgroep is er voor burgers die graag info-avonden organiseren, wedstrijden lanceren 
(vb meest bijenvriendelijke tuin, fotowedstrijd), ideeën willen aanbrengen over hoe de 
gemeente meer over het belang van de bijen kan communiceren, hoe de gemeente over tips 
kan informeren, hoe de gemeente mensen kan helpen om hun tuin bijenvriendelijker te 
maken, …  

• Communiceren over het bijenteam 
Deze werkgroep is er voor burgers die liever de handen uit de mouwen steken en het 
bijenteam zoveel mogelijk in de kijker willen zetten, standjes willen opzetten, zorgen voor 
promotiemateriaal, campagne naar de week van de bij begeleiden, …  

• Adviseren van het gemeentebestuur en de startende imkers op Zwalm 
Deze werkgroep is er voor burgers die graag hun kennis en expertise delen, advies geven aan 
het gemeentelijk beleid om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen, aanbevelingen doen 
om de biodiversiteit in Zwalm te verhogen, het bijenplan mee te begeleiden, … 

 

6.2 Duurzaamheid en gedragenheid bijenplan 
 
Voor Zwalm is het belangrijk dat het voorliggende Bijenplan de meerwaarde voor de bevolking en de 
administratieve diensten van het gemeentebestuur beschrijft. Het Bijenplan zorgt voor de 
mogelijkheid om inrichtingsprojecten en groenbeheer af te stellen door het personeel, wat op zijn 
beurt een teruggave is naar de bevolking toe. De bewoners kunnen zo de investering in het Bijenplan 
meemaken en uiteindelijk van genieten. 
 
Op basis van het bijenplan en de adviezen daarin en enkele andere overlegmomenten werd de  
heraanleg van het Fatimapleintje en het ecologisch gefaseerd maaibeheer van de sportsite 
aangepast. 
 
Voor de opmaak van de plannen voor de herinrichting van de oude laadkoer aan het station van Sint-
Denijs-Boekel werden de informatie en de aanbevelingen uit het bijenplan meegenomen. 
De komende maanden en jaren staan o.m. de zoektocht naar bijenvriendelijke plekjes in Zwalm, het 
bijenvriendelijk inrichten van een gemeentelijk pleintje,… op het programma en wie weet… een 
deelname aan de wedstrijd van bijenvriendelijkste gemeente.  
 
Het Bijenplan kan, alsook door de Bijentoets die nog wordt opgemaakt, meegedragen worden in 
andere beslissingen en projecten, in vergunningen, inrichtingsprojecten (belevingsbos, site 
steenbakkerij) en subsidies (groendaken, ontharding, geveltuintjes,…). 
 
Een bredere kijk wordt altijd zoveel mogelijk nagestreefd: het Bijenteam zijn de ambassadeurs van het 
Bijenplan, de Milieuraad steunt het Bijenplan, de Tuinrangers kunnen nieuwe inzichten verkrijgen door 
het Bijenplan mee te nemen in hun tuinbezoeken. Het Bijenplan wordt op die manier dieper verweven 
in de Zwalmse structuur en acties. 
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6.3 Zwalm als bijenvriendelijke gemeente 
 
De gemeente Zwalm is op zich een vrij bijenrijke gemeente. Dat reeds 105 bijensoorten konden 
waargenomen worden in slechts 4 veldwerkdagen is hiervan een bewijs.  
 
Om een echte bijenvriendelijke gemeente worden is echter meer nodig dan een lange soortenlijst. 
Volgende onderdelen zijn onder andere belangrijk:  
 

- Sensibilisatie van de brede bevolking 
o De gemeente Zwalm doet hier heel wat inspanningen rond, onder andere via het 

bijenteam en de tuinrangers 
- Sensibilisatie van de eigen diensten 

o Als onderdeel van de samenwerking tussen de gemeente Zwalm en Natuurpunt Studie 
zal een opleidingsmoment voor de groendienst voorzien worden in 2022. Toch zal hier 
ook daarna blijvend aandacht aan moeten besteed worden, ook in de komende jaren. 
De ‘bijenreflex’ dient bij elke beslissing aanwezig te zijn.  

- Bijenvriendelijk beheer van openbaar groen 
o Vooral op dit vlak dient de gemeente nog een inhaalbeweging te doen. Enkele locaties 

verdienen extra aandacht, onder andere het nastreven van een open en bloemrijk 
karakter van de Steenbakkerij in Roborst, de verbloeming van de kerkhoven en het 
maaibeheer aan de omgeving van het gemeentehuis.  

- Bijenvriendelijk beheer van tuinen 
o De Tuinrangers ondersteunen reeds het Bijenplan van de gemeente.  
o Door het promoten van de tuinrangers doet de gemeente inspanningen om alle 

burgers te overhalen om hun tuin meer biodivers, klimaatproof of bijenvriendelijk te 
onderhouden. Een opvolging van de tuinen over de komende jaren zal nodig zijn om 
te zien of de aanpassingen ook echt doorgevoerd worden. De focus moet er liggen op 
meerjarige planten van groot belang voor wilde bijen, op nestgelegenheden en op het 
creëren van een gunstig microklimaat.  

 
Samengevat doet de gemeente Zwalm heel wat zaken die bijen in principe ten gunste komen. Of de 
gemeente echt als een bijenvriendelijke gemeente kan (h)erkend worden zal dus vooral afhangen van 
de verdere inspanningen, voornamelijk op vlak van beheer op de openbare terreinen.  
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8 Bijlages 
 

8.1 Bijlage1: Volledige soortenlijst Zwalm 
 
Tabel 9: Totale soortenlijst van de waargenomen soorten wilde bijen in Zwalm met het aantal waarnemingen (#). 

Voor elke soort wordt verder hun nestecologie (B= Bovengronds; O= Ondergronds), socialiteit (P = Broedparasiet; 
S = Solitair; C= Communaal; E= Eusociaal) en bloembezoek (Poly = Polylectisch of plantensoort/familie waar 
deze op gespecialiseerd is) gegeven. Verder vermelden we ook de Rode Lijst status (Drossart et al. 2019) van 

elke soort (EN = Endangered/Bedreigd, VU = Vulnerable/Kwetsbaar, NT = Near threatened/Gevoelig, LC = Least 
concern/Niet bedreigd, DD = Data deficient/Onvoldoende data). Bron van de data: waarnemingen.be 

Nederlandse naam Wet. naam 
# 
wnm Socialiteit Nestecologie Bloembezoek RL 

Apidae (28 soorten)       

Gewone sachembij A. plumipes 1 S O Poly LC 

Honingbij A. mellifera 100 E B Poly DD 

Tuinhommel B. hortorum 20 E O, B Poly NT 

Boomhommel B. hypnorum 18 E B Poly LC 

Steenhommel B. lapidarius 63 E O, B Poly LC 

Veldhommel B. lucorum 4 E O Poly NT 

Akkerhommel B. pascuorum 119 E O, B Poly LC 

Weidehommel B. pratorum 37 E O, B Poly LC 

Vierkleurige 
koekoekshommel B. sylvestris 2 P O, B - LC 

Aardhommel B. terrestris 27 E O, B Poly LC 

Grote koekoekshommel B. vestalis 2 P O, B - NT 

Blauwe ertsbij C. cyanea 11 S B Poly LC 

Gewone viltbij E. variegatus 2 P O - LC 

Bleekvlekwespbij N. alboguttata 1 P O - LC 

Bonte wespbij N. bifasciata 1 P O - LC 

Rood-zwarte dubbeltand N. fabriciana 8 P O - LC 

Composietwespbij N. facilis 1 P O - LC 

Geelschouderwespbij N. ferruginata 7 P O - LC 

Gewone wespbij N. flava 6 P O - LC 

Gewone kleine wespbij N. flavoguttata 3 P O - LC 

Zwartsprietwespbij N. flavopicta 6 P O - LC 

Kortsprietwespbij N. fucata 8 P O - LC 

Roodsprietwespbij N. fulvicornis 2 P O - LC 

Smalbandwespbij N. goodeniana 2 P O - LC 

Roodharige wespbij N. lathburiana 4 P O - LC 

Sierlijke wespbij N. panzeri 6 P O - LC 

Gewone dubbeltand N. ruficornis 3 P O - LC 

Variabele wespbij N. zonata 4 P O - LC 

Andrenidae (23 soorten)       

Tweekleurige zandbij A. bicolor 2 S O Poly LC 

Asbij A. cineraria 1 S O Poly LC 

Wimperflankzandbij A. dorsata 14 S O Poly LC 

Grasbij A. flavipes 25 S O Poly LC 
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Vosje A. fulva 9 S O Poly LC 

Texelse zandbij A. fulvago 4 S O Gele composieten NT 

Weidebij A. gravida 1 S O Poly LC 

Roodgatje A. haemorrhoa 26 S O Poly LC 

Paardenbloembij A. humilis 2 S O Gele composieten LC 

Ereprijszandbij A. labiata 3 S O P (Ereprijs) LC 

Gewone dwergzandbij A. minutula 6 S O Poly LC 

Lichte wilgenzandbij A. mitis 6 S O Wilgen LC 

Viltvlekzandbij A. nitida 6 S O Poly LC 

Dageraadzandbij A. nycthemera 1 S O Wilgen LC 

Bremzandbij A. ovatula 2 S O P (Vlinderbloemen) NT 

Fluitenkruidbij A. proxima 4 S O Schermbloemigen LC 

Breedbanddwergzandbij A. pusilla 1 S O Poly DD 

Meidoornzandbij A. scotica 3 S O Poly LC 

Witbaarddwergzandbij A. subopaca 1 S O Poly LC 

Grijze zandbij A. vaga 5 S O Wilgen LC 

Roodbuikje A. ventralis 5 S O Wilgen LC 

Geelstaartklaverzandbij A. wilkella 1 S O Vlinderbloemigen NT 

Kleine roetbij P. calcaratus 1 S O Gele composieten LC 

Colletidae (11 soorten)       

Grote zijdebij C. cunicularius 2 S O P (Wilgen) LC 

Wormkruidbij C. daviesanus 10 S O Gele composieten LC 

Klimopbij C. hederae 9 S O Klimop LC 

Zuidelijke zijdebij C. similis 1 S O Gele composieten LC 

Gewone maskerbij H. communis 3 S O, B Poly LC 

Gehoornde maskerbij H. cornutus 1 S O, B Poly LC 

Brilmaskerbij H. dilatatus 6 S B Poly DD 

Zompmaskerbij H. gredleri 6 S B Poly DD 

Tuinmaskerbij H. hyalinatus 11 S O, B Poly LC 

Kleine tuinmaskerbij H. pictipes 2 S O, B Poly LC 

Stipmaskerbij H. styriacus 4 S B Poly LC 

Halictidae (22 soorten)  
     

Breedbandgroefbij H. scabiosae 8 S O Poly LC 

Parkbronsgroefbij H. tumulorum 10 S O Poly LC 

Berijpte geurgroefbij L. albipes 1 S, C, E O Poly NT 

Gewone geurgroefbij L. calceatum 2 S, C, E O Poly LC 

Matte bandgroefbij L. leucozonium 2 S O Poly LC 

Groepjesgroefbij L. malachurum 5 E O Poly LC 

Ingesnoerde groefbij L. minutissimum 1 S O Poly LC 

Langkopsmaragdgroefbij L. morio 7 E O, B Poly LC 

Borstelgroefbij L. nitidiusculum 1 S O Poly LC 

Glimmende smaragdgroefbij L. nitidulum 2 C, E O Poly LC 

Kleigroefbij L. pauxillum 24 S O Poly LC 

Fijngestippelde groefbij L. punctatissimum 4 S O Poly LC 

Zesvlekkige groefbij L. sexnotatum 1 S O Poly LC 



Bijenplan Zwalm  81 
 

Biggenkruidgroefbij L. villosulum 7 S O Poly LC 

Glanzende bandgroefbij L. zonulum 5 S O Poly LC 

Grote bloedbij S. albilabris 3 P O - LC 

Brede dwergbloedbij S. crassus 1 P O - LC 

Kleine spitstandbloedbij S. longulus 1 P O - LC 

Dikkopbloedbij S. monilicornis 1 P O - LC 

Schoffelbloedbij S. pellucidus 1 P O - LC 

Rimpelkruinbloedbij S. reticulatus 2 P O - LC 

Wafelbloedbij S. scabricollis 1 P O - EN 

Megachilidae (16 soorten)       

Kleine harsbij A. strigatum  5 S B Gewone rolklaver LC 

Grote wolbij A. manicatum 6 S O, B Poly LC 

Ranonkelbij C. florisomne 1 S B Boterbloemen LC 

Tronkenbij H. truncorum 26 S B Gele composieten LC 

Zwartgespoorde 
houtmetselbij H. leucomelana 5 S B Poly LC 

Tuinbladsnijder M. centuncularis 3 S O, B Poly LC 

Lathyrusbij M. ericetorum 4 S B Vlinderbloemigen LC 

Grote bladsnijder M. willughbiella 3 S O, B Poly LC 

Rosse metselbij O. bicornis 20 S B Poly LC 

Gehoornde metselbij O. cornuta 21 S O, B Poly LC 

Kauwende metselbij O. leaiana 1 S B Composieten LC 

Zwartbronzen houtmetselbij O. niveata 1 S B Composieten LC 

Gedoornde slakkenhuisbij O. spinulosa 5 S B Composieten NT 

Gewone tubebij S. breviuscula 7 P B - LC 

Witgevlekte tubebij S. ornatula 3 P B - VU 

Geelgerande tubebij S. punctulatissima 4 P B - LC 

Melittidae (5 soorten)       

Pluimvoetbij D. hirtipes 1 S O Gele composieten LC 

Gewone slobkousbij M. europaea 1 S O Wederik LC 

Bruine slobkousbij M. fulvipes 4 S O Wederik LC 

Klaverdikpoot M. leporina 1 S O Vlinderbloemigen LC 

Kattenstaartdikpoot M. nigricans 17 S O Grote kattenstaart LC 
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8.2 Bijlage 2: Algemene richtlijnen betreffende bijenhotels 
 
Bijenhotels kunnen voor enkele bijensoorten (slechts ongeveer 5% van onze bijenfauna nestelt in 
bijenhotels) een belangrijke bron van nestgelegenheid zijn. Aanleg hiervan kan dan ook zowel de 
abundantie als de soortenrijkdom van bepaalde bijensoorten een duwtje in de rug geven. Hierbij dient 
wel opgemerkt te worden dat de grote meerderheid van alle bijensoorten ondergronds nestelt en geen 
gebruik maakt van bijenhotels. Verder is het belangrijk om in acht te nemen dat verschillende 
bijensoorten verschillende voorkeuren hebben wat betreft nestgelegenheid en nestmaterialen. 
Sommige soorten zullen bijvoorbeeld eerder in holle plantenstengels nestelen, waar anderen dood 
hout gebruiken, of lemen wanden.  Wat nestmaterialen betreft, zijn er soorten die hun nestopening 
afdichten met hars, terwijl anderen stukjes blad, steentjes of aarde gebruiken. 
 
Als we een goed bijenhotel willen bouwen, zijn er een aantal richtlijnen die we in acht moeten nemen: 
 

• Oriënteer een bijenhotel steeds zo dat deze voldoende zon heeft en beschut is tegen wind en 

regen. Een zuidelijke of zuidoostelijke oriëntatie is ideaal.  

 

• Zorg voor een afdak, zodat de nestopeningen goed beschut zijn tegen de regen, en plaats de 

nestopeningen niet te dicht tegen de grond (schade door mieren, katten en vochtopspatting). 

 

• Houtblokken met voorgeboorde gaatjes zijn goede nestgelegenheid. Kies voor hard hout zoals 

eik, beuk of es, geen zacht hout zoals populier of wilg, en geen naaldhout. Boor gaatjes tussen 

3 en 10 mm in diameter (vooral 3-8 mm). Gebruik houtblokken van minstens 15 cm lang, en 

mik op boorgangen van zeker 10 cm diepte. 

 

• Holle en merghoudende stengels kunnen samen worden gebonden als een bundel. Goede 

soorten zijn onder meer riet, bamboe, grotere schermbloemigen en braam. Zorg voor stengels 

van zeker 10-20 cm lang en zorg ervoor dat er bij holle stengels zoals riet en bamboe zeker een 

knoop zit op voldoende afstand van de opening: bijen houden niet van stengels die aan beide 

kanten open zijn. De stengels moeten ongeveer even lang zijn, niet te ver uitsteken en uit de 

regen blijven. Je kan ze bijvoorbeeld in een pvc-buis of in een blik stoppen. 

 

• Voor steilrandbewoners die in lemen wanden (bvb in holle wegen) leven, kan nestgelegenheid 

worden gemaakt door leem te voorzien in het bijenhotel. Een mengsel dat kan worden 

gebruikt is 4 delen leem, 4 delen zand en 1 deel kalk (of klei) te mengen met wat water tot een 

vast mengsel. Dit moet in een klein vak (bvb een wijnkistje, of gaten in bakstenen) worden 

uitgesmeerd. Na een uurtje drogen kunnen hier met takjes of spijkers gaatjes van 10 cm diep, 

van verschillende diameters, worden geprikt. Dit alles gebeurt best in een droge periode. 

 

• Te vermijden zijn: 1) snelbouwstenen: door de grove structuur en de grote diameters worden 

deze stenen nauwelijks gebruikt door bijen. Snelbouwstenen kunnen wel gebruikt worden 

wanneer de gaten dichtgesmeerd worden met leem of wanneer riet-of bamboestengels hierin 

vastgeklemd worden. 2) houtblokken met rafelige gangen. Bijen zullen hun vleugels 

beschadigen wanneer van dergelijke nestgangen gebruik maken. Splinters zijn vaak het 

resultaat van gebruik van te zacht hout of hout dat onvoldoende gedroogd is. 3) glazen of 

plastieken buisjes. Hoewel deze een hoge educatieve waarde hebben zijn doorzichtige buisjes 

over het algemeen te vermijden. Doordat glas en plastic niet ademen zullen nesten snel 
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beschimmelen, zeker bij soorten die de verzamelde stuifmeelvoorraad mengen met veel 

nectar. 4) stro en dennenappels: geen van beide worden gebruikt door wilde bijen als 

nestplaats, maar kunnen eventueel wel dienen als schuilplaats voor wantsen, oorwormen, 

gaasvliegen. Deze horen niet thuis in een bijenhotel, maar wel in een insectenhotel.  
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8.3 Bijlage 3: Bijenvriendelijke bloemborderplanten 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Agastache-soorten Dropplant Lipbloemigen Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht 

  

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

Alcea spec. Stokroos Kaasjeskruidfamilie Meerjarig     

Allium spec. Sierlooksoorten Lookfamilie Meerjarig     

Allium sphaerocephalon Kogellook Lookfamilie Meerjarig     

Allium ursinum Daslook Lookfamilie Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht 

Allium ursinum 

Alyssum spec. Schildzaad Kruisbloemigen 
Zowel eenjarige 
als meerjarige 
soorten 

ja   

Anethum graveolens Dille Schermbloemigen Eenjarig     

Anchusa spec. ossentong Ruwbladigen Meerjarig   Anchusa officinalis 

Anthyllis vulneraria Wondklaver Vlinderbloemigen Meerjarig     

Antirrhinum spec. Leeuwenbekjessoorten Weegbreefamilie Meerjarig     

Aquilegia spec. Akelei Ranonkelfamilie Meerjarig     

Astrantia major Zeeuws knoopje (en cultivars) Schermbloemigen Meerjarig     

Aubretia deltoidea Aubretia Kruisbloemigen Meerjarig ja   

Buphthalmum salicifolium Koeienoog Composieten Meerjarig     

Calamintha nepeta Bergsteentijm Lipbloemigen Meerjarig     

Calluna vulgaris Struikhei Heidefamilie Meerjarig     

Campanula glomerata Kluwenklokje Klokjesfamilie Meerjarig     

Campanula persicifolia Prachtklokje Klokjesfamilie Meerjarig     

Campanula portenschlagiana Dalmatieklokje Klokjesfamilie Meerjarig ja   

Campanula poscharskyana Kruipklokje Klokjesfamilie Meerjarig ja   
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Campanula-soorten Andere klokjes Klokjesfamilie Meerjarig   
Campanula rapunculus, C. 
rotundifolia, C. trachelium 

Centaurea spec. Centaurie soorten Composieten Meerjarig   Centaurea jacaea 

Cephalaria gigantea Schoepkruid Kaardebolfamilie Meerjarig     

Coreopsis spec. Meisjesogen Composieten Meerjarig     

Doronicum orientale Voorjaarszonnebloem Composieten Meerjarig     

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid Weegbreefamilie Tweejarig     

Echinacea purpurea Rode zonnehoed Composieten Meerjarig     

Echinops spec. kogeldistel Composieten Meerjarig     

Echium spec. slangenkruidsoorten Ruwbladigen Een- of tweejarig   Echium vulgare 

Erica carnea Winterheide Heidefamilie Meerjarig     

Eryngium spec. Kruisdistelsoorten Schermbloemigen Meerjarig   Eryngium campestre 

Erysimum cheiri Muurbloem Kruisbloemigen Meerjarig     

Eupatorium spec. Koninginnekruid (en cultivars) Composieten Meerjarig   Eupatorium cannabinum 

Fragaria spec. Bosaardbei Rozenfamilie Meerjarig ja Fragaria vesca 

Geranium cantabrigiense   Ooievaarsbekfamilie Meerjarig ja   

Geranium dalmaticum   Ooievaarsbekfamilie Meerjarig     

Geranium maccrorhizum Rotsooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht 

  

Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig   Geranium phaeum 

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig   Geranium pyrenaicum 

Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig     

Glechoma hederacea Hondsdraf Lipbloemigen Meerjarig ja Glechoma hederacea 

Gypsophila paniculata Gipskruid Anjerfamilie Meerjarig     

Helenium spec. Zonnekruid Composieten Meerjarig     

Hyssopus officinalis Hyssop Lipbloemigen Meerjarig     
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Iberis sempervirens Scheefbloem Kruisbloemigen Meerjarig ja   

Inula spec. Alant Composieten Meerjarig     

Knautia spec. Knautia soorten Kaardebolfamilie Meerjarig   Knautia arvensis 

Lathyrus latifolius Brede Lathyrus Vlinderbloemigen Meerjarig     

Lamium spec. Dovenetel soorten Lipbloemigen Meerjarig ja 
Lamium album, L. 
galeobdolon, L. maculatum 

Lavendula spec. Lavendel Schermbloemigen Meerjarig     

Levisticum officinale Lavas Schermbloemigen Meerjarig     

Lysimachia spec. Wederiksoorten Sleutelbloemfamilie Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht 

Lysimachia vulgaris 

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

Meconopsis cambrica Schijnpapaver Papaverfamilie Meerjarig     

Muscari armeniacum Druifhyacinth Aspergefamilie Meerjarig     

Nepeta spec. 
Kattenkruid (verschillende 
soorten) 

Lipbloemigen Meerjarig   
  

Origanum vulgare Wilde marjolein Lipbloemigen Meerjarig   Origanum vulgare 

Penstemon spec. Schildpadbloem (en cultivars) Helmkruidfamilie Meerjarig     

Perovskia spec. Russische salie (en cultivars) Lipbloemigen Meerjarig     

Phlomis spec. Brandkruid (en cultivars) Lipbloemigen Meerjarig     

Phoeniculum vulgare Venkel Schermbloemigen Meerjarig     

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid Ruwbladigen Meerjarig   Pulmonaria officinalis 

Reseda alba/lutea Witte/Wilde reseda Resedafamilie 
Zowel eenjarige 
als meerjarige 
soorten 

  Reseda lutea 

Rosmarinus officinalis Rozemarijn Lipbloemigen Meerjarig     

Rudbeckia spec. Zonnehoed Lipbloemigen Meerjarig     

Salvia spec. Salie Lipbloemigen Meerjarig   Salvia pratensis 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Scabiosa columbaria Duifkruid Kaardebolfamilie Meerjarig   Scabiosa columbaria 

Stachys byzantina Ezelsoor Lipbloemigen Meerjarig ja   

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

Symphytum spec. Smeerwortelsoorten Ruwbladigen Meerjarig   Symphytum officinalis 

Telekia speciosa Grote koeienoog Composieten Meerjarig     

Teucrium soorten Gamander Lipbloemigen Meerjarig 
ja (afhankelijk van de 
soort) 

Teucrium chamaedrys, 
Teucrium montanum 

Thymus spec. Tijmsoorten Lipbloemigen Meerjarig     

Trifolium ochroleucon Geelwitte klaver Vlinderbloemigen Meerjarig 
als klaverstroken 
naast gazons 

  

Trifolium pannonicum Hongaarse Klaver Vlinderbloemigen Meerjarig 
als klaverstroken 
naast gazons 

  

Trifolium rubens Purperrode Klaver Vlinderbloemigen Meerjarig 
als klaverstroken 
naast gazons 

  

Trifolium spec. Klaversoorten Vlinderbloemigen Meerjarig 
als klaverstroken 
naast gazons 

Trifolium repens, T. pratense 

Verbena bonariensis Stijf ijzerhard Ijzerhardfamilie Meerjarig     

Veronica spec. Ereprijssoorten Weegbreefamilie Meerjarig   Veronica chamaedrys 
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8.4 Bijlage 4: Bijenvriendelijke bomen, struiken en lianen 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Boom/Struik Belang voor (wilde) bijen Specifieke bodemvereisten 

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

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Boom groot   

Clematis vitalba Bosrank Liaan matig kalkminnend 

Cornus mas Gele kornoelje Struik of boom matig  kalkrijke bodems 

Cornus sanguinea Rode kornoelje Struik matig op rijkere bodemsoorten 

Craetagus laevigata Tweestijlige meidoorn Struik groot leemhoudende bodem 

Craetagus monogyna Eenstijlige meidoorn Struik groot   

Cytisus scoparius Brem Struik groot eerder op zandige bodems 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts Struik matig   

Hedera helix Klimop Liaan groot   

Hedera helix ‘arborescens’ struikklimop (dwerg)struik groot   

Ilex aquifolium Hulst Struik of boom matig   

Ligustrum vulgare Wilde liguster Struik matig kalkrijke bodems 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Liaan matig   

Prunus avium Zoete kers Boom groot   

Prunus padus Gewone vogelkers Boom/Struik groot vochtige bodems 

Prunus spinosa Sleedoorn Struik groot   

Quercus petraea Wintereik Boom groot   

Quercus robur Zomereik Boom groot   

Rhamnus cathartica Wegedoorn Struik matig eerder op zandige bodems 

Rhamnus frangula Sporkehout Struik groot   

Ribes nigrum Zwarte bes Struik groot vochtige bodems 

Ribes rubrum Aalbes Struik groot   

Ribes uva-crispa Kruisbes Struik groot   

Rosa agrestis Kraagroos Struik groot   

Rosa arvensis Bosroos Struik groot vooral op leembodems 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Boom/Struik Belang voor (wilde) bijen Specifieke bodemvereisten 

Rosa caesia Behaarde struweelroos Struik groot   

Rosa canina Hondsroos Struik groot   

Rosa corymbifera Heggenroos Struik groot vermoedelijk vooral op leem 

Rosa dumalis Kale struweelroos Struik groot   

Rosa henkeri-schulzei Schijnegelantier Struik groot   

Rosa inodora Schijnkraagroos Struik groot   

Rosa micrantha Kleinbloemige roos Struik groot   

Rosa pseudoscabriuscula Schijnviltroos Struik groot   

Rosa rubiginosa Egelantier Struik groot   

Rosa sherardii Berijpte viltroos Struik groot   

Rosa spinosissima Duinroos Struik groot   

Rosa stylosa Stijlroos Struik groot   

Rosa subcanina Schijnhondsroos Struik groot   

Rosa subcollina Schijnheggenroos Struik groot   

Rosa tomentella Beklierde heggenroos Struik groot   

Rosa tomentosa Viltroos Struik groot   

Rubus caesius Dauwbraam Struik groot   

Rubus spec.  Braam Struik groot   

Salix alba Schietwilg Boom matig   

Salix aurita Geoorde wilg Struik groot vochtige bodems 

Salix caprea Boswilg Struik of boom groot   

Salix cinerea cinerea Grauwe wilg Struik groot vochtige bodems 

Salix cinerea oleifolia Rossige wilg Struik matig vochtige bodems 

Salix fragilis Kraakwilg Boom matig   

Salix pentandra Laurierwilg Struik groot   

Salix purpurea Bittere wilg Struik matig   

Salix repens Kruipwilg Struik groot   

Salix triandra Amandelwilg Struik matig   
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Boom/Struik Belang voor (wilde) bijen Specifieke bodemvereisten 

Salix viminalis Katwilg Struik groot   

Tilia cordata Winterlinde Boom matig   

Tilia platyphyllos Zomerlinde Boom matig   

Ulex europaeus Gaspeldoorn Struik groot eerder op zandige bodems 
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8.5 Bijlage 5: Vereenvoudigde versie maaibeheer omgeving gemeentehuis 
 

ZONE 1 – 3 maaibeurten 
Maaibeurt 1: Begin tot half mei 
Maaibeurt 2: Eind juni 
Maaibeurt 3: Eind september 
 
ZONE 2 – 2 maaibeurten 
Maaibeurt 1: Begin tot half mei 
Maaibeurt 2: Eind september 
 
ZONE 3 – 3 maaibeurten 
Maaibeurt 1: Begin tot half mei 
Maaibeurt 2: Eind juni 
Maaibeurt 3: Eind september 
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Figuur 57: Overzichtskaart omgeving 
gemeentehuis met aanduiding van 

de verschillende maaizones. 
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Figuur 58: Overzichtskaart omgeving 
gemeentehuis met aanduiding van 

de verschillende maaizones. 



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


