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2 Inleiding wilde bijen 
 
2.1 Wilde bijen 
Bijen spelen een echte sleutelrol in de natuur. Ze zijn in grote delen van de wereld de belangrijkste 
bestuivers van wilde planten, en ook van heel wat land- en tuinbouwgewassen. Weinig mensen zijn 
zich bewust van het feit dat er naast de honingbij ook nog zo’n 400 soorten wilde bijen in België leven. 
Voor de provincie Limburg komen Maarten Jacobs en Kobe Janssen recent tot 260 soorten (pers. med. 
M. Jacobs).  
 
Bijen hebben grofweg 4 primaire levensbehoeften: een gunstig klimaat, voldoende voedsel, geschikte 
nestplaatsen en geschikt nestmateriaal. Lokale factoren die het microklimaat beïnvloeden, zoals reliëf, 
beschutting en beschaduwing, zijn dan ook van groot belang (Raemakers, 2009).  
 
Wilde bijen kunnen opgedeeld worden in verschillende groepen naargelang hun voorkeur voor 
nestgelegenheden en voedselbronnen en op basis van hun sociaal gedrag. Het merendeel van de 
soorten nestelt in 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. 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.  
 
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 steelt er het verzamelde voedsel.  
 
Wilde bijen vliegen enkel als de weersomstandigheden gunstig zijn, dit bekent bij zon, weinig wind en 
wanneer het vrij warm is. In het vroege voorjaar duurt de activiteitsperiode ongeveer van 11.00 tot 
16.00 uur. Op zomerse dagen vliegen de meeste wilde bijen tussen 9.00 en 19.00 uur. De meeste 
soorten hebben een zeer korte vliegperiode die slechts enkele weken duurt, anderen kennen een 
sociale koloniestructuur en zijn van maart tot oktober aanwezig.  
 
2.2 Bijen in een stedelijke omgeving 
 
Sedert medio 20ste eeuw groeit onze bevolking gestaag en hebben we als mens meer nood aan ruimte. 
Dat brengt een toenemende graad van verstedelijking met zich mee. Die verstedelijkingsgraad is 
volgens McIntyre (2000) en de National Research Council (NRC) (2007) een van de hoofdredenen voor 
de achteruitgang in diversiteit aan geleedpotigen. Nochtans zijn die kleine beestjes erg nuttig. Bijen 
leveren vele voordelen in een stedelijke omgeving. Ze zijn niet alleen een esthetische ervaring, ze 
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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 de afstand tot 
de stadskern verkleint, zal de verontreiniging van bodem, water en lucht toenemen. 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 ook zijn impact op de soortensamenstelling. Hierin zijn twee verschillende 
patronen mogelijk: enerzijds is er de “urban core hypothese” die stelt dat er een lineaire afname is in 
soortenaantal bij toenemende verstedelijking. Deze hypothese is eigenlijk een toepassing van de 
“increasing disturbance hypothese” die in 1989 door Gray voorgesteld werd. Bij insecten zou dit te 
wijten kunnen zijn aan een verlies van de oorspronkelijke vegetatie. Insecten zijn immers sterk 
gecorreleerd aan de plaatselijke plantendiversiteit. In stedelijke gebieden bestaat vaak meer dan 80% 
van het oppervlakte uit gebouwen, paden en wegen. Zo blijft dus maar weinig ruimte over voor de 
vegetatie. Deze hypothese geldt voor heel wat taxa waaronder ook enkele insectengroepen (McIntyre, 
2002). Anderzijds is er de “intermediate disturbance hypothese” die er van uit gaat dat de hoogste 
diversiteit te vinden is in gebieden met een intermediaire verstoring (Connel, 1978). Suburbane 
gebieden zijn zulke gebieden. In de stadskern en de agrarische of natuurlijke gebieden rondom de 
steden zou er dan een lagere diversiteit bestaan. Deze hypothese gaat onder meer op voor hommels 
(Pawlikowski & Pokorniecka, 1990) en pissebedden (Vilisics et al., 2007).  
 
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 maken facultatief gebruik van deze menselijke 
bronnen, maar hebben tevens nood aan natuurlijke bronnen om zich te kunnen handhaven. Dit zijn de 
“urban adapters”. Zij kunnen teruggevonden worden in suburbane gebieden. (McKinney, 2002) Ze 
overleven er in de omgeving van mensen en profiteren van de reductie aan predatoren en parasieten.  
 
Weer andere soorten ten slotte zijn heel gevoelig voor verstoringen van het habitat, door de mens 
geïnduceerd, en zullen sterk verstedelijkte gebieden mijden. Dit zijn de “urban avoiders” of 
“urbanofoben”. Zij zijn vooral terug te vinden in de agrarische of natuurlijke gebieden die steden 
omgeven en zijn sterk afhankelijk van de aanwezige vegetatie.  
 
Bijen stellen hoge eisen aan de omgeving waarin ze leven. Gatmann en Tscharntke (2002) stellen dat 
de factor nestgelegenheid de belangrijkste overlevingsfactor is voor een populatie wilde bijen. 
Geschikte voedselplaatsen zijn ondergeschikt. De compactatie van de verstedelijkte bodems is dan ook 
voor ondergronds nestelende bijen heel nefast. Toch is geschikt voedsel volgens enkele auteurs ook 
van groot belang. De soortenrijkdom van een gebied zou voor 74% afhankelijk zijn van de 
plantenvariatie (Gathmann, Greiler & Tscharntke, 1994). Ook dat is een groot probleem in steden.  
 
De meeste ‘groene’ zones in verstedelijkte gebieden bevatten min of meer dezelfde planten. Dit leidt 
tot een homogenisering. In zeer sterk verstedelijkt gebied zijn er nog andere factoren die een 



belangrijke rol spelen. Matteson en Langelotto (2010) onderzochten de soortenrijkdom van bijen en 
vlinders in de wijken Bronkx en East Harlem van de stad New York (VS). Zij concludeerden dat naast 
variatie in bloemplanten de hoeveelheid zonlicht de belangrijkste factor is voor de totale 
soortenrijkdom. Groendaken in steden zijn volgens hen belangrijke potentiële habitats voor bijen, 
vlinders en andere insecten.  
 
Tijdens een onderzoek dat door dezelfde auteurs enkele jaren eerder gevoerd werd in New York werd 
een hoog aantal uitheemse soorten teruggevonden. Dit aantal lag beduidend hoger dan andere 
gebieden buiten de stad. Men vermoed dat dit grotere aantal de wijten is aan de dichte ontwikkeling 
en uitbreiding van de stad, of aan een grote aanwezigheid van deze soorten omwille van historische of 
ecologische factoren, of aan een combinatie van beide. 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 op 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). 
 
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. Omdat men ervan bewust is dat bijen en 
andere bestuivers belangrijk zijn, zijn er in de VS al organisaties die tuinadvies geven ten gunste van 
deze dieren.  
 
Tijdens een onderzoek in 2006 en 2007 dat uitgevoerd werd in de streek van New York in suburbane 
gebieden werden 110 bijensoorten geïnventariseerd. Dit is een groot aantal, en veel meer dan de 54 
soorten die in de stadstuinen van het stadscentrum van New York werden gevonden. Er wordt dan ook 
vermoed dat de voorstedelijke omgeving (ecosysteem van noordoostelijk loofbos) een grote regionale 
bijenfauna kan ondersteunen. Men geeft dan ook aan dat menselijke activiteit, met name tuinieren, 
ervoor kan zorgen dat bijen kunnen worden behouden en aangetrokken (Fetridge et al., 2008).  
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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. Tuinen vallen onder de ‘intermediate disturbance 
hypothese’ van Connel (1978). Die hypothese stelt dat de hoogste insectenbiodiversiteit niet gemeten 
wordt in de stad, maar eerder in de stadsrand. Connel gaat er van uit dat op plaatsen waar er een 
gemiddelde verstoring heerst, de biodiversiteit het hoogst is. 
 
2.3 Bijen in landbouwgebieden 
 
In intensieve agrarische landschappen is de natuurwaarde vaak ver te zoeken. De enige elementen die 
van belang zijn voor het behoud van de biodiversiteit zijn de wegbermen, slootkanten en akkerranden. 
Onderzoek van Hoffman en Kwak in 2007 wees uit dat er geen verband was tussen de diversiteit van 
insecten algemeen en de landschapsdiversiteit. Behalve voor wilde bijen, voornamelijk dan de 
oligolectische bijen. Hierbij werd wel een significant verschil gevonden tussen het voorkomen en de 
landschapsdiversiteit. Het aantal soorten wilde bijen was het laagst waar de landbouwintensiteit het 
hoogst was (Hoffmann & Kwak, 2007).  
 
Een onderzoek op 14 plaatsen van elk 16 km² verspreid over België, Frankrijk, Nederland en 
Zwitserland toonde aan dat wilde bijen hinder ondervinden van de intensivering van de landbouw. Het 
onderzoek hield rekening met drie indicatoren: input van stikstof, densiteit van het vee en de input 
van gewasbeschermingsmiddelen. Aan de hand van die indicatoren werd voor elk gebied een 
intensiteitsindex opgemaakt. Hoe hoger de score op de index, hoe intensiever het landbouwsysteem. 
Daaruit blijkt ook dat België en Nederland de meest intensieve landbouwsystemen hebben. Frankrijk 
is een middenmoot, Zwitserland heeft de meest extensieve landbouw. De resultaten van het 
onderzoek tonen aan dat zowel de soortenrijkdom als de verspreiding negatief gecorreleerd is met de 
opgestelde intensiteitsindex. Daarnaast ontdekten de auteurs dat er een positief verband is tussen het 
voorkomen van semi-natuurlijke landschappen en de soortenrijkdom aan wilde bijen (Le Féon et al., 
2010).  
 
Er werd ook onderzocht wat het effect van de afstand tot natuurgebieden is op de insectendiversiteit 
in agrarische gebieden. Natuurgebieden bieden immers rust, voldoende voedsel en vaak ook een 
geschikte nestplaats. Onderzoek naar zweefvliegen en bijen in Nederland toonde aan dat het aantal 
zweefvliegsoorten- en individuen en het aantal bijenindividuen sterk afnamen met de afstand tot 
natuurgebieden. De hogere aantallen bijen 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 eerste 25 meter van natuurgebieden. Bij hommels bleek er geen relatie met de 
afstand te zijn bij de onderzochte schaal (Kohler et al., 2007).  
 
Weinig onderzoek is uitgevoerd naar het belang van tuinen in landbouwgebied. Door intensivering van 
het landgebruik en gebruik van pesticiden lijken landbouwgebieden almaar soortenarmer te worden. 
Ook voor bijen, die nochtans belangrijk zijn als bestuivers van landbouwgewassen, valt er weinig te 
rapen in het buitengebied. Het moderne landbouwlandschap is arm aan nectarbronnen en 
structuurvariatie.  
 
Tuinen kunnen dus een welkome bron van nestgelegenheden en voedsel vormen. En dit heeft zijn 
effect op de bestuiving in de omgeving van deze tuinen. Onderzoek in een intensief landbouwgebied 
in Zuid-Zweden (Samnegård, 2011) toonde het mitigerende effect van tuinen op bijen én bestuiving 



aan. In deze studie werden potten met Prachtklokje (Campanula persicifolia) op 15 en 140 meter van 
de tuinen af geplaatst. Prachtklokje is een plant die niet aan zelfbestuiving kan doen en dus strikt 
afhankelijk is van insecten voor bestuiving. Dichter bij de tuinen werden beduidend meer bijensoorten 
én –individuen gevonden, dan op locaties verder van de tuinen af. Ook de mate van bestuiving 
verschilde tussen beide locaties. Zo was het gemiddelde gewicht van de zaden significant hoger op de 
locaties het dichtst bij de tuinen (Samnegård, 2011).  
 
Deze resultaten tonen aan dat tuinen als bron voor bestuivers in het landbouwlandschap kunnen 
dienen. Verder benadrukt deze studie ook de belabberde staat van ons huidige buitengebied en het 
ontbreken van voldoende natuurlijke elementen die bestuivers nodig hebben.  
 
Een belangrijk onderdeel van onze intensieve landbouw is het telen van monoculturen. Holzschuh en 
collega’s (2008) onderzochten de invloed van monoculturen op wilde bijen in de Duitse deelstaten 
Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Hessen in het westen van het land. Ze vergeleken daarbij sites 
met monoculturen en sites met biologische teelten. De helft van de onderzochte akkers werd ingezaaid 
met conventionele wintertarwe, de andere helft met een biologische variant. Op de plaatsen met 
biologische wintertarwe kwamen 50% meer soorten voor dan op de conventionele velden. De densiteit 
aan bijen steeg met 60% ten opzichte van die van conventionele tarwe, die van hommels zelfs met 
150%. Teeltafwisseling van grasland, bloemvormende gewassen en nietbloemvormende 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 hommels en 
vlinders. Ook het herstel van bloemrijke graslanden is mogelijk (Öckinger & Smith 2007). 
 
2.4 Achteruitgang insectenbestand  
 
Bestuiving is één van de meest universele en best gekende ecosysteemdiensten. Door de voortgaande 
erosie van biodiversiteit in Vlaanderen, komt deze evidente dienst echter in gevaar. Zo doen onder 
andere dagvlinders het de laatste jaren slecht: maar liefst 65% van de dagvlinders in Vlaanderen staan 
op de Rode Lijst (Maes et al., 2013). Dit betekent dat ongeveer twee op drie soorten dagvlinders in 
min of meerdere mate bedreigd zijn. Een andere belangrijke groep bestuivers, de wilde bijen, doet het 
al even slecht, daarvan staan in Nederland 56% van de soorten op de Rode Lijst (Peeters & Reemer, 
2003). De impact op de landbouwproductie is potentieel zeer groot. 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. 
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2.5 Oorzaken  
 
Als belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van de bijendiversiteit en aantallen worden 
genoemd: 
 Verarming van de flora. Het aantal plantensoorten is afgenomen en ook de dichtheid van bloemen 

is lager dan vroeger. Vooral intensivering en schaalvergroting in het agrarische gebied heeft een 
enorme afname van de bloemenrijkdom tot gevolg gehad. 

 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 zandwandjes, dode houtresten, 
houtwallen,…. 

 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.  

 Vermesting van de bodem heeft tot gevolg dat kale, zandige plekjes dichtgroeien met grassen en 
mossen waardoor deze niet meer geschikt zijn voor in de bodem nestelende bijen. 

 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). 

 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 
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 argillaceaus en Bombus 
niveatus. 

 
Intensief landgebruik, grootschaligheid en gebruik van pesticiden worden aangewezen als de 
belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van bestuivers (Kuldna et al., 2009; Rasmont et al. 2005). 
 
Het moderne landschap is arm aan nectarbronnen en structuurvariatie. Insecten hebben nectar nodig 
als voedselbron en allerlei structuurelementen als nestgelegenheid. Deze essentiële hulpbronnen 
moeten op beperkte afstanden van elkaar in het landschap aanwezig zijn opdat een leefgebied geschikt 
is voor een soort (Vanreusel & Van Dyck, 2007). 
 
2.6 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 is reeds ver gevorderd in de 
afbouw van het gebruik van pesticiden. Burgers kunnen heel wat maatregelen nemen in en om de 
eigen woonst. Verhoging van het nectaraanbod en de landschapsvariatie in het buitengebied is een 
cruciaal onderdeel van een structurele oplossing. 
 



Ook gemeenten kunnen hun steentje bijdragen door bij de inrichting en het beheer van hun terreinen 
aandacht te geven aan bijenvriendelijke maatregelen. Een combinatie van geschikte bloemplanten, 
nestgelegenheden en een gunstig microklimaat kan zo voor een waar insectenparadijs zorgen waarbij 
natuurbescherming hand in hand met heel wat andere functies kan gaan. 
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3 Methodiek  

3.1 Afbakening gebieden 
In overleg met verantwoordelijken van de Stad Aalst (Jan Blindeman en Jens De Bruycker) en de 
provincie Oost-Vlaanderen (Didider Van Brussel) werden verschillende gebieden geselecteerd en 
afgebakend. 

Volgende 6 gebieden binnen het werkingsgebied van het Gestroomlijnd landschap Molenbeek-
Graadbeek werden uiteindelijk uitgekozen;  

 Kravaalbos en omgeving, 
 Faluintjes,  
 Heuvelpark,  
 Leirekensroute,  
 Mijlbeekbos 
 Pastorietuin Meldert,  

In de loop van de zomer werd één extra gebied eenmalig bezocht 

 Affligemdreef  

Een overzichtskaartje van elk gebied wordt getoond bij de gebiedsbespreking.  

3.2 Inventarisatie 
Elk gekozen gebied werd verschillende keren bezocht doorheen het vliegseizoen van wilde bijen, 
gedurende enkele uren tot een halve dag. De bezoeken waren wanneer mogelijk gespreid over het 
voorjaar, de voorzomer en de nazomer. Op enkele locaties werd slechts 1 bezoek gebracht omdat de 
potenties voor wilde bijen zeer beperkt leken.  

De potenties voor wilde bijen werden bekeken, en de ecologische toestand van de verschillende 
habitats geëvalueerd in functie van het gevoerde beheer. Op de meest kansrijke plekken werden de 
wilde bijen geïnventariseerd door middel van netvangsten. Bijen die in het veld op naam gebracht 
konden worden, werden terug losgelaten.e De overige bijen werd meegenomen en later 
gedetermineerd met behulp van een stereoscopische binoculair. Alle waarnemingen werden ter 
plekke ingevoerd in de www.waarnemingen.be-database met behulp van de app Obsmapp. Ook 
belangrijke waardplanten voor wilde bijen werden zoveel mogelijk ingevoerd. 

Door de relatief korte beschikbare tijd (1 seizoen) en het beperkt aantal bezoeken per locatie mag dit 
niet gezien worden als een exhaustieve inventarisatie, wel als een gerichte verkenning van de 
aanwezige diversiteit. 

  



Tabel 1: Veldbezoeken in de verschillende deelgebieden in 2017 

Locatie 

31
/0

3/
20

17
 

10
/0

4/
20

17
 

23
/0

5/
20

17
 

30
/0

5/
20

17
 

18
/0

7/
20

17
 

26
/0

7/
20

17
 

22
/0

8/
20

17
 

23
/0

8/
20

17
 

Kravaalbos X   X   X   X   

Pastorie Meldert X   X   X   X   
Leirekensroute X X   X X X X X 

Heuvelpark   X   X   X   X 

Faluintjes   X X           
Mijlbeekbos           X     
Affligemdreef           X     

 

3.3 Analyse 
Bijenwaarnemingen die gedaan werden in de betreffende gebieden buiten het hier voorgestelde 
project (bron: www.waarnemingen.be) werden eveneens meegenomen in de bespreking, maar zijn 
zeer beperkt.  
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4 Resultaten 
4.1 Algemeen 
 

 
 
Tijdens dit project werden in totaal 736 bijenwaarnemingen verricht. Er werden 85 soorten 
aangetroffen. De totale soortenlijst is terug te vinden in Bijlage 1. Er werden tien zeldzame of zeer 
zeldzame soorten aangetroffen (in rood/vetrood aangeduid). Een aantal van deze zeldzame of typische 
soorten voor de streek werden verder uitgewerkt in 4.1.3. Vanaf hoofdstuk 4.2 wordt een specifieke 
bespreking van de 7 onderzochte locaties gegeven.  

Kijken we naar de toename van het aantal soorten wilde bijen met het aantal waarnemingen (Figuur 
1), dan zien we dat nog meer soorten verwacht kunnen worden. De rarefactioncurve is immers al deels 
afgevlakt maar zeker nog niet volledig op zijn plateau (rechtsbovenaan in de grafiek). Schatten we dit 
in met zogenaamde diversiteitsschatters (Tabel 2), dan zien we dat er tussen de 99 en 118 soorten 
wilde bijen kunnen verwacht worden (Chao1 schatter). Hiervoor dient uiteraard meer veldwerk te 
gebeuren en moeten ook verschillende andere locaties (met andere habitats) in detail bestudeerd 
worden.  

Voorbeelden van andere potentieel interessante locaties in de gemeente zijn (telkens met het huidige 
aantal gekende bijensoorten tussen haakjes): Sint-Apollonia (2), Osbroek (3), Bergenmeers (0), 
Wellemeersen (11), Honegem (14), Hogedonk (14), Keelman (5),…  

Gebieden die slechts één of twee keer bezocht zijn, tijdens dit of eerder onderzoek, zijn: 
Zandbekerheide/Asserenbos (7), Mijlbeekbos (5), Faluintjes (14). Meer bezoeken zouden de 
soortenlijst gevoelig kunnen doen toenemen. Ook onderzoek langs het verlengde van de 
Leirekensroute, zowel richting Opwijk als richting Aalst, kan extra soorten opleveren. Tot slot 
herbergen ook heel wat parken en ander openbaar groen wellicht nog extra soorten voor de 
gemeente.  

Ter vergelijking: bij een zeer doorgedreven inventarisatie in de gemeente Beersel in de periode 2014-
2017 werden al 141 soorten wilde bijen waargenomen (Veraghtert et al. 2017). Voorspeld werd dat er 
146 soorten kunnen gevonden worden (Chao1 schatter). Onderzoek in 4 gemeenten in de Hagelandse 
heuvelstreek (D’Haeseleer et al., 2017) leverde 90 tot 127 bijensoorten op, terwijl de verwachte 
diversiteit 141 tot 158 bijensoorten bedroeg.  



 
Figuur 1. Rarefaction curve die het verband toont tussen het aantal waarnemingen en het aantal waargenomen soorten wilde 

bijen in Aalst. 

 
Tabel 2: Waargenomen aantal soorten wilde bijen en het verwachte aantal volgens twee diversiteitsschatters, Chao1 en ACE. 

 Aalst 
Waargenomen 85 
Verwacht – Chao1 (± 
s.e.) 

118 ± 19 

Verwacht – ACE (± s.e.) 99 ± 4 
 
 

 
 
Ten tijde van het onderzoek door F.J. Ball in de periode 1910-1930 werden onder meer volgende 
hommelsoorten aangetroffen in de omgeving van Moorsel: Grashommel (Bombus ruderarius), 
Wilgenhommel (Bombus cryptarum), Boshommel (Bombus sylvarum), Donkere tuinhommel (Bombus 
subterreaneus), Moshommel (Bombus muscuorum) en de Lichte koekoekshommel (Bombus 
barbutellus) (Ball, 1914). Geen van deze soorten komt momenteel nog voor in Moorsel. Enkel van de 
Wilgenhommel zijn nog recente waarnemingen in de provincie Oost-Vlaanderen bekend. De andere 
soorten zijn zeer zeldzaam tot uitgestorven in Vlaanderen. De totale hommeldiversiteit in Moorsel in 
het begin van de 20ste eeuw bedroeg 19 soorten.  
 
Om de achteruitgang van hommelsoorten in kaart te kunnen brengen, werden locaties waar 
historische data van bekend zijn opnieuw bezocht in de periode 2013-2014. Dit onderzoek maakte deel 
uit van het BELBEES-project, dat kadert in het programma van het Belgisch FederaaI 
Wetenschapsbeleid (BELSPO). Gezien het grote aantal historische waarnemingen van Ball in de regio, 
werd Moorsel gekozen als een van de onderzoekslocaties. De meest algemene soorten die 
teruggevonden werden door onderzoekster Sarah Vray in dit onderzoek waren Akkerhommel (Bombus 
pascuorum), Steenhommel (Bombus lapidarius), Aardhommel (Bombus terrestris) en Weidehommel 



 
 Expert-advies wilde bijen in stroomgebied Molenbeek-Graadbeek 17 
 
 
 

(Bombus pratorum). Vray vond daarnaast ook Veldhommel (Bombus lucorum), Tuinhommel (Bombus 
hortorum), Boomhommel (Bombus hypnorum) en Gewone koekoekshommel (Bombus campestris).  
 
Tijdens het voorliggende onderzoek in 2017, dat niet alleen op grondgebied van Moorsel plaatsvond, 
werden vooral Akkerhommel, Steenhommel, Weidehommel en Boomhommel aangetroffen. Ook de 
Aardhommel en Veldhommel werden zeer algemeen teruggevonden, maar deze kunnen vaak niet 
volledig op soort gebracht worden, aangezien werksters in het veld niet onderscheidbaar zijn. 
Zeldzamere soorten waren Tuinhommel en Vierkleurige koekoekshommel (Bombus sylvestris).  
 
Het vergelijkend onderzoek tussen het begin van de 20e en 21e eeuw toont aan dat zo’n 10 
hommelsoorten verdwenen zijn uit de streek. De totale hommeldiversiteit in Moorsel in de periode 
2013-2017 bedraagt immers slechts 9 soorten. Deze sterke achteruitgang is onder meer te wijten aan 
toenemende verstedelijking en de intensivering van het landbouwlandschap in de omgeving van 
Moorsel.  
 
Historische gegevens uit andere bijenfamilies ontbreken jammer genoeg, maar vermoedelijk zijn de 
laatste eeuw ook veel andere bijensoorten verdwenen in de omgeving van Aalst.  
 

 
 

  

De Geriemde zandbij (Andrena angustior) is een vrij kleine zandbij (8-11 mm). Ze lijkt sterk op de 
Tweekleurige zandbij (Andrena bicolor). Vrouwtjes zijn te onderscheiden door een bruine kopbeharing, 
brede doorschijnende achterranden van de achterlijfssegmenten en een overlangse groef in het 
kopschild. De mannetjes zijn moeilijk in het veld te onderscheiden. De soort vliegt vanaf eind april tot 
en met eind juni (Peeters et al., 2012; Falk, 2017). 

Ecologie 

Vrouwtjes van deze soort verzamelen stuifmeel van verschillende plantenfamilies: anjerachtigen, 
composieten, kruisbloemigen, ranonkelachtigen en weegbreeachtigen (Westrich 1989 in Peeters et 
al., 2012). In Vlaanderen vindt bloembezoek vooral op Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys) en 
Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) plaats (www.waarnemingen.be). Mannetjes vliegen vaak 
langs voedselplanten, waar zij mogelijk zoeken naar foeragerende vrouwtjes. De soort nestelt solitair 
in de bodem op plaatsen die niet al te dicht begroeid zijn. De soort komt vooral voor langs bosranden, 
grote parken, heideterreinen, matig voedselrijke graslanden, spoordijken en veengebieden (Peeters et 
al., 2012). Ze lijkt een voorkeur voor zure bodems te hebben (Falk, 2017). De Roodzwarte dubbeltand 
(Nomada fabriciana) staat bekend als broedparasiet (Peeters et al., 2012). 

Verspreiding 

De Geriemde zandbij kent een verspreiding van Europa tot in Noord-Afrika. In Europa wordt ze 
waargenomen van Ierland en Zuid-Zweden tot in Roemenië en Spanje. In Nederland is de soort vooral 
algemeen in Zuid-Limbrug en komt ze verspreid voor op de hogere zandgronden in de oostelijke helft 
van het binnenland (Peeters et al., 2012).  
 
In Vlaanderen komt de soort verspreid over heel Vlaanderen voor, maar telkens in zeer lage 
dichtheden. Waarschijnlijk zorgt verwarring met de algemenere Tweekleurige zandbij ervoor dat het 
verspreidingsbeeld onvolledig is (www.waarnemingen.be).   



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

Ecologie 

Vrouwtjes van deze soort verzamelen uitsluitend stuifmeel van wikke- en lathyrussoorten. Met name 
Heggenwikke (Vicia sepium) wordt vaak bezocht. Andere bekende stuifmeelplanten zijn Vogelwikke 
(Vicia cracca), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis) en Smalle wikke (Vicia sativa). Mannetjes patrouilleren 
vaak rond de waardplanten. De soort nestelt solitair in lemige of zanderige grond. Ze wordt vooral 
teruggevonden in open, droge en warme gebieden, zoals droge warme graslanden en (spoor)dijken. 
De Grote stomptandwespbij (Nomada villosa) staat bekend als broedparasiet (Peeters et al., 2012). 
 

 
Figuur 2: Vrouwtje Wikkebij op Heggenwikke 

 

Verspreiding 

De Wikkebij kent een verspreiding van West-Europa tot in Rusland en Iran. In Europa wordt ze 
waargenomen van Engeland tot in Spanje. In Nederland beperkt de soort zich tot het zuidoosten. 
Recente Nederlandse waarnemingen liggen alle uitsluitend in Zuid-Limburg en het rivierengebied 
(Peeters et al., 2012).  
 
In Vlaanderen kent de soort een beperkte verspreiding. De soort ontbreekt voorlopig nog in West-
Vlaanderen en ze lijkt hier vooral de (zand)leemstreek te volgen. In Oost-Vlaanderen gaat het om een 
echte zeldzaamheid met waarnemingen in Aalst, Neigembos en Bos t’Ename 
(www.waarnemingen.be). 
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De Lichte wilgenzandbij (Andrena mitis) is een middelgrote bij (8-10mm). Deze soort behoort tot een 
soortcomplex met sterk gelijkende soorten, de zogeheten helvola-groep. Het vrouwtje laat zich 
herkennen aan het glanzende schildje, het mannetje aan de roodachtige achtertarsen (Peeters et al., 
2012).  

Ecologie 

Zoals de naam doet vermoeden verzamelt deze soort uitsluitend stuifmeel op wilgen, vnl. Grauwe wilg 
en Schietwilg. De soort nestelt op open plekken in de bodem en verkiest daarbij zandige bodems. 
Broedparasieten zijn niet bekend. De vliegtijd loopt van begin maart tot half mei (Peeters et al., 2012; 
Westrich, 1989).  

Verspreiding 

Het verspreidingsgebied loopt van West-Europa tot in Klein-Azië. In Noord-Europa ontbreekt deze 
zandbij. In Vlaanderen is het verspreidingspatroon gefragmenteerd. De soort lijkt wel meer voor te 
komen in de westelijke helft van het land, maar bij moeilijk herkenbare soorten zoals deze spelen 
mogelijkers wel waarnemerseffecten.   

 

De Andoornbij (Anthophora furcata) is een vrij grote (10-12 mm) en plompe sachembij. De vrouwtjes 
hebben een afgerond lichaam en een zwartgrijze grondkleur met een kenmerkende oranje behaarde 
achterlijfspunt. Er zijn geen haarbandjes op het achterlijf. De mannetjes hebben geelbruine haren op 
het borststuk. Alle poten zijn normaal behaard. In de gele koptekening bevinden zich géén zwarte 
vlekken. De Andoornbij kan met andere soorten sachembijen of hommels verward worden, maar is 
door haar specifieke voorkeur voor lipbloemigen en de opvallende rosse achterlijfspunt bij de 
vrouwtjes toch relatief gemakkelijk in het veld te herkennen (Peeters et al., 2012). 

Ecologie 

De Andoornbij is beperkt polylectisch en verzamelt slechts stuifmeel van enkele lipbloemigen zoals 
Kattenkruid (Nepeta grandiflora), Echte gamander (Teucrium chamaedrys), Stinkende ballote (Ballota 
nigra) en verschillende andoornsoorten (Stachys). Verder wordt ze ook wel aangetroffen op 
dovenetels (Lamium), Slangenkruid (Echium vulgare), Valse salie (Teucrium scorodonia), 
Basterdwederik (Epilobium), Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) en op helmbloemachtigen 
(Corydalis). Andoornbijen hebben een extreem lange tong waardoor ze ter plaatste kunnen blijven 
vliegen vóór de bloem terwijl ze nectar drinken. In tegenstelling tot de andere sachembijen nestelt ze 
in vermolmd hout. Ze graaft hierin zelf haar nestgang uit. De tussenschotjes tussen de nestcellen 
bestaan uit gekauwde houtpulp. De Andoornbij wordt vaak in bosranden en op open plekken in bossen 
waargenomen, maar kan evengoed voorkomen in tuinen en parken en langs houtwallen en struwelen. 
Zowel Kielstaartkegelbij (Coelioxys alata), Rosse kegelbij (Coelioxys rufescens) als Heidekegelbij 
(Coelioxys quadridentata) treden op als broedparasieten De Andoornbij vliegt van eind mei tot half 
september (Peeters et al., 2012 en www.waarnemingen.be). 



 

Figuur 3: Vrouwtje Andoornbij op Bosandoorn (foto: Kurt Geeraerts) 

Verspreiding 

De Andoornbij komt verspreid over heel Europa voor. In Nederland lijkt ze overal voor te komen 
(Peeters et al., 2012). Ook in Vlaanderen is de soort wijd verspreid. Het zwaartepunt van de 
verspreiding in Vlaanderen lijkt in het centrum te liggen, maar dit kan ook te wijten zijn aan een 
waarnemerseffect. De soort wordt zowel op zandige, lemige en zandlemige bodems aangetroffen 
(www.waarnemingen.be). Ze vliegt in lage aantallen en is vaak moeilijk waar te nemen, waardoor ze 
onderbemonsterd is.  

  

De Bonte viltbij (Epeoloides coecutiens) (8-10 mm) is onmiskenbaar. Het achterlijf heeft witte 
viltvlekken. Vrouwtjes hebben een zwart borststuk en een achterlijf dat zwart met rood is. Mannetjes 
hebben een zwart borststuk dat bruinoranje behaard is. Het achterlijf is zwart met oranje. De ogen zijn 
opvallend blauwgroen. De soort vliegt vanaf begin juli tot en met eind augustus (Peeters et al., 2012).  

Ecologie 

De Bonte viltbij is een koekoeksbij op de Gewone (Macropis europaea) en de Bruine slobkousbij 
(Macropis fulvipes). Ze parasiteert alleen in nesten op droge, zonnige plekken met een warm 
microklimaat. Ze verzamelt vooral nectar van paarse bloemen. Bloembezoek is in Nederland 
herhaaldelijk waargenomen op Beemdkroon (Knautia arvensis) en Haagwinde (Convolvulus sepium). 
Grote kattenstaart wordt veel genoemd als voedselplant maar uit de Nederlandse gegevens blijkt geen 
speciale voorkeur voor deze plant (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen vindt bloembezoek vooral op 
Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) en braam (Rubus spec) plaats (www.waarnemingen.be). De 
soort wordt vooral op zandgronden aangetroffen. Mannetjes worden vooral waargenomen op 
bloemen, terwijl vrouwtjes vaak laag boven de grond vliegen, op zoek naar gastheernesten (Peeters et 
al., 2012).  
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Figuur 4: Mannetje Bonte viltbij op braam (foto: Ruben Foquet) 

Verspreiding 

De Bonte viltbij kent een verspreiding in Noord-, Midden- en Oost-Europa. In Nederland is de soort 
vooral te vinden op de hogere zandgronden (Peeters et al., 2012).  
 
In Vlaanderen komt de soort verspreid over heel Vlaanderen voor, maar lijkt ze algemener ten oosten 
van Brussel. De soort vliegt telkens in lage dichtheden. Verder onderzoek in moerassige gebieden met 
voldoende grote populaties slobkousbijen zal wellicht voor extra waarnemingen zorgen 
(www.waarnemingen.be). 
 

  

De Brilmaskerbij (Hylaeus dilatatus) is een kleine (8-10 mm) maskerbij. Vrouwtjes hebben ronde, 
witgele, gezichtsvlekken. Mannetjes in het veld herkenbaar aan ruitvormig verbrede sprietschacht met 
karakteristiek geelzwart kleurpatroon. De soort is sterk gelijkend aan de Duinmaskerbij (Hylaeus 
annularis). De Brilmaskerbij vliegt vanaf begin juni tot en met eind augustus (Peeters et al., 2012).  

Ecologie 

Vrouwtjes van deze soort verzamelen stuifmeel van verschillende plantenfamilies, maar hebben op de 
zandgronden een duidelijke voorliefde voor Zandblauwtje (Jasione montana). Daarnaast vaak 
waargenomen op Akkerdistel (Cirsium arvense), Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), braam 
(Rubus), Peen (Daucus carota) en Tormentil (Potentilla erecta) (PeeterFs et al., 2012). In Vlaanderen 
wordt bloembezoek vooral op Zandblauwtje, Witte honingklaver (Melilotus albus), Boerenwormkruid, 
Zevenblad (Aegopodium podagraria) en Peen vastgesteld (www.waarnemingen.be). Nesten worden 
aangelegd in holle plantenstengels en kevergangen in hout, of worden zelf uitgeknaagd in stengels van 
bijvoet of braam. Er zijn geen broedparasieten bekend (Peeters et al., 2012). 



 

Figuur 5: Mannetje Brilmaskerbij met opvallende gele, verbrede, antenneleedjes (foto: Kurt Geeraerts) 

Verspreiding 

De Brilmakserbij komt voor in geheel Europa, van Zuid-Scandinavië tot de Middellandse Zee en van 
Groot-Brittannië tot de Oeral. In Nederland is de soort vrij zeldzaam en beperkt tot de hogere 
zandgronden en Zuid-Limburg (Peeters et al., 2012).  

In Vlaanderen komt de soort verspreid, maar in lage dichtheden voor. Maskerbijen worden sowieso 
door veel bijenonderzoekers over het hoofd gezien aangezien het vaak over zeer kleine soorten gaat 
(www.waarnemingen.be). 

  

De Grote bandgroefbij (Lasioglossum majus) is een van de grootste (11-12 mm) groefbijen van het 
land. Ze lijkt sterk op de Glanzende (Lasioglossum zonulum) en de Matte bandgroefbij (Lasioglossum 
leucozonium) en is hiervan eigenlijk enkel op basis van detailkenmerken te onderscheiden. De soort 
vliegt van eind april tot en met eind september (Peeters et al., 2012).  

Ecologie 

De Grote bandgroefbij is uitgesproken polylectisch. Bloembezoek is vastgesteld op 18 plantengenera 
uit diverse families, met mogelijk een lichte voorkeur voor composieten en lipbloemen. De soort 
nestelt solitair in zand- of leemgrond op en langs karig begroeide voetpaden, in weiden en hellingen. 
Er zijn geen broedparasieten bekend (Peeters et al., 2012). 
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Figuur 6: Mannetje Grote bandgroefbij (foto Kurt Geeraerts) 

Verspreiding 

De Grote bandgroefbij komt voor in Europa en in Noord-Afrika. In Europa komt ze voor van Noord-
Duitsland tot in Spanje en van Frankrijk tot het zuidelijke deel van de Oeral. In Nederland is de soort 
slechts eenmaal gevonden. (Peeters et al., 2012).  
 
In Vlaanderen is de soort zeer zeldzaam, de enige bevestigde recente waarnemingen komen uit het 
westen, meerbepaald uit de omgeving van Brugge, Aalst en Sint-Lievens-Houtem. De soort lijkt heel 
sterk op de andere bandgroefbijen, waardoor het huidige verspreidingsbeeld wellicht een sterke 
onderschatting is van de reele toestand (www.waarnemingen.be & www.atlashymenoptera.net) 
 

  

De Langsprietwespbij (Nomada conjungens) is een middelgrote (7-10 mm) wespbij. Het is een rood-
zwart gekleurde soort. Ze heeft opvallend lange poten en antennen en oogt slank.  

Ecologie 

De Langsprietwespbij is de koekoeksbij op Fluitenkruidbij (Andrena proxima). Bloembezoek is in 
Duitsland waargenomen op Cipreswolfsmelk (Euphorbia cyparissias), Gewone ereprijs (Veronica 



chamaedrys) en Sporkehout (Rhamnus frangula) (Westrich, 1989). De soort komt vooral voor in 
biotopen met veel schermbloemigen (Peeters et al., 2012).  

 

Figuur 7: Langsprietwespbij (foto: Yves Gevaert) 

Verspreiding 

De Langsprietwesp komt voor in Europa en in Noord-Afrika. In Europa komt ze voor in West-, Midden- 
en Zuid-Europa, inclusief Engeland. In Nederland blijft ze beperkt tot de zuidelijke helft. Er zijn veel 
meer recente dan oude vangsten, wat op een toename duidt (Peeters et al., 2012).  

In Vlaanderen is de soort zeer zeldzaam, met voornamelijk waarnemingen langs de Grensmaas en op 
verschillende plaatsen in Oost-Vlaanderen (www.waarnemingen.be). 

  

Het Geeltipje (Nomada sheppardana) is een van de kleinste (4-7 mm) wespbijen. Het is een donkere 
soort, met enkele geelrode delen op de kop, borststuk en het achterlijf. Mannetjes hebben opvallend 
witgele vlekken op het achterlijf en oranje antennepunten. De soort is moeilijk te onderscheiden van 
andere kleine wespbijen. De soort vliegt van half april tot en met half augustus (Peeters et al., 2012). 

Ecologie 

Het Geeltipje is de koekoeksbij van enkele kleine soorten groefbijen, waaronder de Borstelgroefbij 
(Lasioglossum nitidiusculum) en de Gewone franjegroefbij (Lasioglossum sexstrigatum) (Peeters et al., 
2012). Bloembezoek is in Duitsland onder meer waargenomen op Grote muur (Stellaria holostea), 
Madeliefje (Bellis perennis) en Gewone ereprijs (Veronica chamaedrys) (Westrich, 1989). In 
Vlaanderen is bloembezoek vooral op Madeliefje, Wilde margriet (Leucanthemum vulgare), 
Paardenbloem (Taraxacum), Gewone ereprijs waargenomen (www.waarnemingen.be).  



 
 Expert-advies wilde bijen in stroomgebied Molenbeek-Graadbeek 25 
 
 
 

 

Figuur 8: Mannetje Geeltipje met opvallend witgele vlekken op het achterlijf en oranje antennepunten (foto: Henk Wallays) 

Verspreiding 

Het Geeltipje komt voor in Noord-, Zuid- en Midden-Europa en in Japan. In Nederland is de soort 
algemeen, behalve in het westen en uiterste noorden (Peeters et al., 2012).  

In Vlaanderen is de soort verspreid, met voorlopig weinig waarnemingen in Limburg en West-
Vlaanderen, wat wellicht een waarnemerseffect betreft. De soort lijkt wel minder algemeen dan de 
sterk gelijkende Gewone kleine wespbij (www.waarnemingen.be). 

  
 
De Zwartbronzen houtmetselbij (Osmia niveata) is een middelgrote metselbij (9-10 mm). De vrouwtjes 
hebben een geelbruine beharing op het borststuk, het achterlijf is slechts dun behaard met ijle 
haarbandjes. De buikbeharing is roodbruin. Het kopschild (clypeus) is duidelijk boogvormig uitgerand 
en mondt uit in één tand in het midden. Hierdoor zijn vrouwtjes met een sterke loep in het veld te 
onderscheiden van de sterk gelijkende Kauwende metselbij (Osmia leaiana). Mannetjes hebben een 
sterke groenbronzen glans en zijn moeilijk te onderscheiden van de Blauwe metselbij (Osmia 
caerulescens) en de Kauwende metselbij (Peeters et al., 2012).  
 

Ecologie 

Vrouwtjes van deze soort zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van composieten en ze 
hebben een sterke voorkeur voor knoopkruid en distels. In Nederland wordt ze vaak aangetroffen op 
Gewoon knoopkruid (Centaurea jacea) en vederdistelsoorten als Speerdistel (Cirsium vulgare) en 
Akkerdistel (Cirsium arvense) (Peeters et al., 2012). Ook in Vlaanderen wordt de soort vaak op deze 
plantensoorten aangetroffen. Er zijn daarnaast ook vondsten op Grote centaurie (Centaurea scabiosa) 
en biggenkruid (Hypochaeris spec.) bekend. Nesten worden in bestaande holten aangelegd, zoals in 
dood hout, holle stengels en gaten in muren. De tussenwanden en de eindafsluiting worden gemaakt 
van fijngekauwd bladmateriaal. De soort is te vinden in bloemrijke graslanden, langs structuurrijke, 
warme bosranden, in oude boomgaarden, in ruigten en in stedelijk gebied en in tuinen. De 
Zwartbronzen houtmetselbij lijkt een warmteminnend karakter te hebben. Ze kent haar noordgrens 



alleszins in Nederland. De Zwarte tubebij (Stelis phaeoptera) en de Geelgerande tubebij (Stelis 
punctulatissima) staan bekend als broedparasiet; beide soorten komen voor in Beersel. Daarnaast 
worden de Gewone knotswesp (Sapyga clavicornis) en de Bonte knotswesp (Sapyga quinquepunctata) 
als broedparasieten vernoemd. De Zwartbronzen houtmetselbij vliegt in de periode mei-augustus 
(Peeters et al., 2012). 
 

 
Figuur 9: Vrouwtje Zwartbronzen houtmetselbij (foto: Kurt Geeraerts) 

 

Verspreiding 

De Zwartbronzen houtmetselbij komt voor in Europa, Noord-Afrika, Zuidwest-Azië en China. In 
Nederland komt de soort verspreid voor in de zuidoostelijke helft. Er zijn slechts enkele waarnemingen 
uit de duinen. De soort is zeldzaam, maar lijkt in Zuid- en Midden-Limburg wat algemener (wat 
misschien samenhangt met het warmteminnend karakter) (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen lijkt de 
soort vooral voor te komen in het (zand-)leemgebied, waar de hoogste dichtheden opgetekend kunnen 
worden. Toch is het huidige verspreidingsbeeld sterk versnipperd. De verspreiding dient dus verder in 
kaart gebracht te worden (www.waarnemingen.be). De Zwartbronzen houtmetselbij lijkt zeer sterk op 
de Kauwende metselbij, die een stuk zeldzamer lijkt. Een heel aantal dieren werd onder de naam van 
de dubbelsoort Zwartbronzen houtmetselbij/Kauwende metselbij ingevoerd.  
 

 
 
De Zwarte tubebij (Stelis phaeoptera) is een middelgrote tubebij (7-11 mm). Het is een geheel zwarte 
tubebij en daardoor tamelijk onopvallend. Ze is oppervlakkig te verwarren met andere tubebijen, ook 
al spelen de grootte en het ontbreken van opvallende haarbandjes een belangrijke rol in de 
determinatie. De Zwarte tubebij vliegt in de periode eind mei-half augustus (Peeters et al., 2012). 
 

Ecologie 

De Zwarte tubebij is een parasitaire bijensoort. In de literatuur zijn heel wat bijensoorten als potentiële 
gastheren beschreven. Zo zijn onder meer Rosse metselbij (Osmia bicornis), Kauwende metselbij 
(Osmia leaiana), Zwartbronzen houtmetselbij (Osmia niveata) en de Boommetselbij (Osmia parietina) 
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mogelijke gastheren. In België behoren de metselbijen Osmia emarginata en Osmia mustelina ook tot 
de mogelijkheden. Waarschijnlijke gastheren zijn verder Grote wolbij (Anthidium manicatum) en 
Papaverbij (Hoplitis papaveris). De soort is vooral te vinden in de omgeving van nesten van potentiële 
gastheren, onder andere in bosranden en aan artificiële nestplaatsen. Over de plantenvoorkeur is 
slechts zeer weinig bekend (Peeters et al., 2012). In Aalst parasiteert de soort waarschijnlijk bij de 
Zwartbronzen houtmetselbij.  
 

Verspreiding 

De Zwarte tubebij komt voor in Europa, Noord-Afrika en Azië. In Europa wordt ze teruggevonden van 
Midden- Finland tot aan de Middellandse Zee. In Nederland is de soort vooral bekend uit het oosten, 
met slechts enkele oude waarnemingen uit de duinen. Recent zijn slecht enkele waarnemingen bekend 
(Peeters et al., 2012). In Vlaanderen werd de soort tot nog toe van de kustduinen tot de Grensmaas 
aangetroffen, maar in kleine aantallen. De verspreiding dient dus verder in kaart gebracht te worden 
(www.waarnemingen.be). 
 

 
 
Volgend artikel over de ‘Moorselse Akkerhommel’ verscheen in het tijdschrift van Natuurpunt 
Denderregio (Dendriet) in nr 3 van jaargang 2016 én in het tijdschrift van De Heemkundige Kring De 
Faluintjes. Ter nagedachtenis en uit respect voor de auteur, die eind 2017 overleed, publiceren we de 
integrale tekst in dit rapport.  
 

APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE: BOMBUS MOORSELENSIS  
 
Streekproducten zijn tegenwoordig bon ton. Een mix van lokaal geografisch beïnvloede factoren 
zoals bodem, klimaat en een door traditie geraffineerde productie en bereiding verlenen aan deze 
specialiteiten de exclusieve en impliciete boodschap: elders vind je het niet en mag dat al het geval 
zijn, dan betreft het gewis inferieure marchandise (om maar niet te spreken van namaak). Uit onze 
regio genieten bijvoorbeeld Aalsterse vlaai en Geraardsbergse mattentaarten een exquise faam. 
Omdat geografische differentiatie per slot van rekening ook aanleiding geeft tot soortvorming leek 
het een amusant idee om onze regionale biota eens te toetsen aan het lastenboek van de 
beschermde oorsprongsbenaming. Herbergt onze Denderregio soms streekeigen fauna of flora 
elementen? Deze onorthodoxe benadering brengt plots de minder bekende ondersoort 
'moorselensis' van de overigens algemene Akkerhommel voor het voetlicht. Wel degelijk verwijzend 
naar Moorsel bij Aalst! Dit artikel gaat op zoek naar de herkomst van een herkomstbenaming en 
focust vervolgens op recente, hernieuwde aandacht voor wilde bijen in het algemeen en hommels 
uit Moorsel in het bijzonder.  
 
Unieke nalatenschap  
lnwoners van Moorsel zullen zowat honderd jaar geleden ongetwijfeld raar hebben opgekeken toen 
ze tijdens het labeur in de velden van de Faluintjes die mallotige figuur moeten hebben opgemerkt 
die met een wit insectennet een vinnige mosbie (= hommel in lokaal dialect) achterna holde. Met 
dat soort van activiteiten hield de bestuurlijke klasse van het dorp zich dus onledig. Francis John Ball 
(°1859 Dublin - †1940 Moorsel) behoorde destijds immers als eigenaar/bewoner van het 
waterkasteel tot de meest vooraanstaande personen van Moorsel. De toewijding en de 
methodologische aanpak waarmee Ball hommels verzamelde, oversteeg echter het vrijblijvende 
karakter van een ontspannende vrijetijdsbesteding. Hij liet het Koninklijk Belgisch lnstituut voor 
Natuurwetenschappen (KBIN) een collectie na van bijna 60 000 specimen, afkomstig uit alle 
uithoeken van België en verdeeld over 25 soorten. De figuur van Ball, zelf van lerse adel, typeert een 
tijdvak waarin natuuronderzoek een nagenoeg exclusieve aangelegenheid was van een hoger 



opgeleid establishment waar onderwijzers, artsen, geestelijken, edellieden en andere notabelen 
deel van uitmaken. Uit de collectie van Ball is af te leiden dat vele vangsten werden opgetekend in 
de nabijheid van gelijkaardige kasteeldomeinen zoals in Moorsel. Het doet vermoeden dat Ball zijn 
adellijk netwerk aansprak om hommels op landelijke schaaI te bemonsteren. Zo huisvest de collectie 
bijvoorbeeld behoorlijk wat materiaal dat is aangeleverd door Edmond de Selys Longchamp die thuis 
was op het familiedomein van Longchamp in Waremme in het Luikse en wiens naam vooral ook een 
belletje zal doen rinkelen bij libellenliefhebbers. Baron de Selys Longchamp had immers niet alleen 
een gerenommeerde staat van dienst als Belgisch senator maar wordt vooral ook herinnerd als 
wereldautoriteit inzake libellen. Balls kennis over hommels vond neerslag in twee publicaties die 
ons samen met zijn collectie vandaag toelaten een uniek en vrij gedetailleerd beeld te vormen van 
de samenstelling en verspreiding van de hommeldiversiteit in een Belgisch landschap dat inmiddels 
door een turbulente agrarische revolutie met kunstmest en eutrofiëring, mechanisatie en 
intensivering, herverkaveling en schaalvergroting, verstedellijking en versnippering niet meer is.  
 

          
Figuur 10: De drie kleurvormen van de Akkerhommel in ons land © Pierre Rasmont 
 
Kloothommels  
Net zoals een hommel, gevangen in het insectennet, zich niet graag in een potje laat duwen, doen 
hommels ook nogal weerspannig om zich in de hokjes van de taxonomie te laten onderbrengen. 
Terwijl hommels als dusdanig zeer herkenbaar zijn door de karakteristieke lange beharing, geeft net 
het veranderlijk aspect van die pels aanleiding tot verwarring wanneer we op zoek zijn naar de juiste 
soort. Twee individuen van verschillende soorten gelijken soms sterker op elkaar dan twee 
exemplaren van dezelfde soort: ziedaar de kern van het probleem met hommels. Het veelvoud aan 
verschillende kleurpatronen waargenomen tussen soorten onderling, maar ook binnen eenzelfde 
soort, kan verklaard worden door mimicry, crypsis (camouflage) en thermoregulatie als 
evolutionaire respons op selectieve processen. Anderzijds huisvest het genus Bombus clusters van 
nauwverwante taxa (soorten en/of ondersoorten/variëteiten) die morfologisch nauwelijks van 
mekaar te onderscheiden zijn. Convergente evolutie is nog zo'n storingsfactor bij identificatie, die 
ertoe heeft geleid dat deze keer ook niet verwante soorten soms op mekaar gelijken. Het komt erop 
neer dat een bepaald kleurpatroon in de loop van de evolutie twee keer is 'uitgevonden' of 
begunstigd om een bedreiging succesvol van antwoord te dienen. Zo wordt het karakteristieke 
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zwart-wit en/of geel gestreepte bijenpatroon van de aardhommelgroep ook gekopieerd in andere 
subgenera als afweermiddel tegen belagers. Ook al ben je als hommeI met vervaarlijke angel niet 
appetijtelijk voor een predator, dan loont het toch om een beproefd waarschuwingspatroon over te 
nemen van een collega die met dezelfde vijand af te rekenen heeft. Samen zijn we sterker luidt 
zowat het adagium van de mimicry van Müller. lnmiddels beschikken we over een ruimer 
instrumentarium om de verwantschap tussen hommels uit te klaren. Ball en zijn tijdgenoten deden 
het vooral op het zicht om hommels te catalogeren op basis van uiterlijke kenmerken en eventueeI 
gedrag. Een aanvankelijk veelbelovende techniek, die een 'vingerafdruk' neemt van het 
vleugeladernetwerk blijkt voor hommels niet accuraat genoeg om ze op te splitsen in soorten. Ander 
recent onderzoek berust op de chemische analyse van de soortspecifieke feromonen die mannetjes 
produceren in de kaakklieren en afzetten tijdens hun patrouillevluchten om de trefkans met een 
hommelkoningin te vergroten. Met de ontwikkeling van verschillende genetische analysetechnieken 
is het afbakenen van soortgrenzen en soortdeterminatie in een stroomversnelling gekomen. Dat 
onderzoek spitst zich toe op kleine DNA-fragmenten met een groot soortonderscheidend vermogen. 
Momenteel menen onderzoekers zowat de heilige graal te hebben gevonden met het gen dat 
codeert voor cytochroom c oxidase 1 (CO1), een enzym dat een rol speelt in de energiestofwisseling 
en terug is te vinden in (het mitochondriaal DNA van) elke dierlijke cel. Van soort tot soort toont dit 
gen lichte afwijkingen ten gevolge van de mutaties die zich over vele generaties heen hebben 
ingebouwd en de mate waarin deze verschillen worden opgemeten tussen stalen/specimen 
onderling kan dienen als criterium om te oordelen over het onderlinge taxonomische verband. Toch 
mag duidelijk zijn dat ook deze laatste methode niet altijd een éénduidig antwoord formuleert en 
soms conflicteert met andere technieken. Zo is al vastgesteld dat taxa zich in het veld gedragen als 
aparte soorten (reproduceren zich niet onderling), terwijl dit genetisch (nog) niet detecteerbaar is. 
Gezamenlijk teggen de verschillende onderzoeksdisciplines wel één pijnpunt bloot, namelijk dat de 
wetenschap vooral worstelt met het artificiële karakter van het soortconcept en de definiërende 
criteria.  
 

 
Figuur 11: Mannetje Akkerhommel (ssp. Moorselensis) © Henk Wallays 
 
 
 



Van bij ons!  
Reeds ten tijde van Ball en nog steeds is de Akkerhommel (Bombus pascuorum) met voorsprong de 
meest algemene hommel. De soort heeft een uitgebreide garderobe en binnen een spectrum van 
licht naar donker habitus worden in België drie ondersoorten onderscheiden (Figuur 10). 
Exemplaren waarvan het hele lichaam is bedekt met lichte haren zonder inmenging van zwarte 
haren worden gerekend tot de ondersoort freygessneri. Een tussenvorm met zowel het borststuk 
als de achterlijfsegmenten ten dele zwart behaard, komt het vaakst voor en behoort tot de 
ondersoort floralis. Om zich te onderscheiden van de kleurvorm floralis worden de voorwaarden 
voor de ondersoort moorselensis nog scherper gesteld: de kruin, de borststukrug en rugplaatje vier 
tot zes zijn roodbruin/oranjerood, andere lichaamsdelen zijn volledig zwart behaard (Figuur 11). 
Deze laatste vorm werd voor het eerst beschreven door Ball in zijn inventaris van 1914 als nieuwe 
variëteit van de Akkerhommel (toen overigens nog Bombus agrorum geheten) omdat deze 
kleurcombinatie hem onbekend was uit ouder collectiemateriaaI en uit de literatuur tot dusver. Het 
is aannemelijk dat hij deze de naam moorselensis gaf omdat nogal wat specimen die beantwoordden 
aan de vereisten, uit zijn Moorsel afkomstig waren. Een opmerkelijk hoofdaandeel van dit Moorselse 
collectiemateriaaI bestaat uit 55 koninginnen naast 2 werksters en 3 mannetjes. Voorts merkt Ball 
ook de sprekende gelijkenis op met een typische Boomhommel (Bombus hypnorum) want beide 
soorten hebben inderdaad hetzelfde kleurpatroon op de kleur van de achterlijfspunt, die bij de 
Boomhommel wit is, na. Zeker in het veld kan die eerste, misleidende indruk gegeven worden. 
Latere auteurs zullen de vorm moorselensis als ondersoort vermelden omdat de vorm binnen het 
soortareaal een welomschreven geografische verspreiding respecteert. Zo is het kleurpatroon van 
de moorselensis nagenoeg alleen terug te vinden in België (voornamelijk Laag-België), en 
aansluitend in grote delen van Nederland en het uiterste noorden van Frankrijk. Ball herkent in het 
kleurspectrum van de AkkerhommeI ook een geografische gradiënt. ln Zuid-Europa overheersen 
vooral de lichte variëteiten terwijI in België en noordelijker de vacht een steeds donkerder aspect 
krijgt. Een verklaring voor het plotse opduiken van de zeer donkere variëteit moorselensis blijft Ball 
schuldig maar hij roept op alert te zijn voor een eventuele uitbreiding van dit melanisme zoals dat 
omstreeks die tijd ook wordt waargenomen in de populatie van de Peper-en-zoutvlinder (Biston 
betulapria), gedocumenteerd als het bekende industrieel melanisme. Een doorlichting van alle 
bestaande hommelkleurvariaties wereldwijd, biedt inmiddels enkele veralgemenende, plausibele 
verklaringen. Egaal bleke kleurpatronen worden gekoppeld aan een camouflagevoordeeI bij een 
leefwijze in verdorrende grasvegetaties terwijl donkere hommels vermoedelijk genieten van een 
thermoregulerend effect. ln tegenstelling tot de bevindingen van Ball m.b.t. de Akkerhommel, vindt 
men de meeste donkere hommelsoorten terug in de tropen en neemt dit patroon af op noordelijker 
breedtegraad. Om te begrijpen waarom een warmte absorberende zwarte jas nu net in een tropisch 
klimaat gunst¡g uitvalt voor een insect dat eigenlijk ontworpen is om optimaal te gedijen in koudere 
regionen en aI snel vatbaar is voor oververhitting, zal meer gedetailleerd onderzoek naar de 
biotoopbezetting van deze soorten nodig zijn.  
 
Honderd jaar later: Moorsel revisited 
Onder andere spaarzame en twijfelachtige meldingen op www.waarnemingen.be duiden erop dat 
de moorselensis vorm zich zeker niet vaker manifesteert in de huidige poputaties. Maar de 
intraspecifieke diversiteit van de Akkerhommel illustreert wel een zekere weerbaarheid waarmee 
een soort eventueel kan anticiperen op veranderende leefomstandigheden. Het peilen naar 
veranderingen in de verspreiding (en vooral de verontrustende negatieve tendens van 
achteruitgang en verdwijnen van natuurlijke inheemse bijen) vormt sinds kort onderwerp van een 
grootschalig en meerjarig onderzoeksproject dat kadert in het programma van het Belgisch FederaaI 
Wetenschapsbeleid (BELSPO). Het zogenaamde BELBEES-project maakt daarbij dankbaar gebruik 
van de rijke traditie in natuurstudie en de veelheid aan historische, faunistische, floristische en 
klimatologische gegevens in beheer van onze wetenschapsinstellingen. Onder andere de collectie 
van Ball laat toe een referentiepunt te reconstrueren om de huidige bijenstand mee te vergelijken. 
lnmiddels werden andere locaties waar een representatief aantal historische waarnemingsgegevens 
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van voorhanden zijn, opnieuw geinventariseerd. Het resultaat voor Moorsel is ontluisterend en 
confronterend: de gemeente houdt slechts acht soorten over van de 20 die er honderd jaar geleden 
werden ingezameld. Zelfs de vier bemonsteringsites samen halen dit aantal niet (vergelijk: 19 
aangetroffen soorten versus 24 soorten in het verleden en een totaal van 29 actuele soorten). ln 
een poging de oorzaken van die achteruitgang te achterhalen gaat het onderzoek breed 
multidiscipIinair en wordt o.a. voedselaanbod vergeleken, de impact van habitatfragmentatie en de 
rol van pesticidengebruik nagegaan. Het klimaat is ongetwijfeld van grote invloed. Gesteld dat 
sommige hommelsoorten nog een gemiddelde temperatuurstijging van enkele graden kunnen 
tolereren, dan schuilt het nefaste effect meer dan waarschijntijk in de hittepieken waarmee de 
klimaatopwarming gepaard zaI gaan. Ook wat betreft het aantal en de aard van de ziekteverwekkers 
waaraan bijen worden blootgesteld is de situatie allicht gewijzigd. Er wordt gevreesd dat het 
toegenomen transport in het algemeen en de handel in commercië[e, bestuivende bijenrassen de 
introductie van ziektes (waar voor inheemse bijen geen natuurlijke resistentie bezitten) in de hand 
zullen werken en als katalysator fungeren in de achteruitgang en het uitsterven ervan. ln een laatste 
fase, wanneer het onderzoek een duidelijk zicht heeft op de bedreigingen van onze bestuivers, zal 
het team gefundeerde voorstelten formuleren om deze negatieve trend af te remmen, zo mogelijk 
om te keren. Meer informatie over het opzet en de vooruitgang van het Belbees-project vind je op 
de site: http://www.belbees.be/  
 
† Dirk De Vis 
 

 
De Akkerhommel is een hommel die erg variabel is, zowal qua tekening als qua grootte (9-18 mm). 
Het is een hommelsoort die overwegend bruin behaard is met een variabele hoeveelheid zwarte 
haren op de eerste segmenten van het achterlijf en op het borststuk (zie ook artikel hierboven) 
(Peeters et al., 2012).  
 
Ecologie 
 
De Akkerhommel ontwikkelt zich in 1 generatie. De soort nestelt zowel boven- als ondergronds, onder 
meer in graspollen, oude muizennesten en schuren. De kolonies worden middelgroot met 60-150 
individuen. Het is een ‘Pocket-maker’. Pocket-makers verzamelen bij elk bloembezoek zowel nectar als 
stuifmeel en mengen dit tot een brij die ze in een zakachtige cel aan de rand van het broednest 
deponeren. Op die manier kunnen de larven zichzelf voeden. Dit verklaart meteen waarom er zo’n 
grote variatie in grootte is bij werksters van deze soort (mond. med. Pierre Rasmont). De soort 
verzamelt stuifmeel van plantensoorten van heel veel verschillende plantenfamilies. De middellange 
tot lange tong maakt dat de soort op vrijwel alle typen bloemen kan foerageren. De kleinste werksters 
foerageren regelmatig op zeer kleine bloemen waarop andere hommelsoorten weinig of nooit worden 
aangetroffen, zoals Fluitenkruid, Gewone spurrie, Kleine veldkers, Klein vogelpootje, Look-zonder-look 
en Struikhei, doch nooit in grote aantallen. Koninginnen en werksters hebben sterke voorkeur voor 
vlinderbloemen en lipbloemen. Mannetjes en werksters zijn op vrijwel alle soorten composieten aan 
te treffen. In ondergroei van naaldbossen talrijk op Blauwe bosbes, Hengel en Rankende helmbloem, 
in loofbossen veelal op Bosandoorn en Vingerhelmbloem, in tuinen talrijk op Blauw kattenkruid, 
Lavendel en Vlinderstruik. In agrarisch gebied is Witte dovenetel een van de belangrijkste 
voedselplanten gedurende de nestelperiode van de koningin. In fruitboomgebieden treedt in deze 
periode regelmatig forse voedselconcurrentie op met honingbij (mededeling Menno Reemer). De 
fruitbloemen kunnen de nectarconsumptie door honingbijen niet bijhouden, waardoor er voor de 
grotere akkerhommels onvoldoende overblijft. De soort breekt zelden in, maar maakt wel regelmatig 
gebruik van oude bijtgaatjes aan de bloembasis. Nog niet geopende bloemen worden vaak al bezocht 
door de tong/kop met kracht tussen de kroonbladeren te drukken, bijvoorbeeld bij distels en gele lis. 
De Gewone koekoekshommel (Bombus campestris) en de Rode koekoekshommel (Bombus rupestris) 



zijn bekend als broedparasiet bij deze soort. Akkerhommels zijn actief van maart tot oktober (Peeters 
et al., 2012). 
 
Verspreiding 
 
De Akkerhommel komt voor in heel Europa en in Noord-Azië tot aan de Stille Oceaan. In Nederland 
gaat het om de meeste algemene en wijdverspreide bijensoort. Ze komt er in alle landschapstypen 
voor (Peeters et al., 2012).  
Ook in Vlaanderen is de soort zeer algemeen. Van de Akkerhommel zijn 23 ondersoorten bekend, 
waarvan er 3 in ons land voorkomen: freygessneri; floralis en moorselensis 
(http://zoologie.umons.ac.be). De ondersoort moorselensis wordt minder frequent aangetroffen. 
Voorlopig ontbreken waarnemingen in grote delen van West-Vlaanderen en Limburg, maar dat kan 
ook een waarnemerseffect zijn. Toch lijkt deze ondersoort minder algemeen dan de floralis-kleurvorm 
(Figuur 12, www.waarnemingen.be). 
 

 
Figuur 12: Verspreiding Akkerhommel kleurvorm moorselensis in Vlaanderen, gebaseerd op goedgekeurde waarnemingen van 

www.waarnemingen.be. Consultatie op 3/01/2018 
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4.2 Kravaalbos en omgeving 
 

 
 
Troeven: 

1. Grote populatie grondnestelende bijen in omgeving café Stinne en Putstraat 
2. In het noorden van het bos is een zone met enkele Struikheidestruwelen 
3. Aan de westkant van het bos bevindt zich een recente kapvlakte 
4. Op verschillende plaatsen in het bos vinden we zonbeschenen, staand, dood hout 
5. In het noordoosten van het Kravaalbos bevindt zich een hoogstamboomgaard  
6. In de hele omgeving van het Kravaalbos staan enkele knotwilgenrijen 
7. In het perceel naast café Stinne bevindt zich een bloemrijke ruigte 
8. Net ten zuiden van de Kiekenvilla is een zeer bloemrijk weiland 
9. In het perceel naast café Stinne werd een bloemenstrook ingezaaid. Ook elders aan de 

zuidrand van het bos bevinden zich bloemenweides 
 
Werkpunten: 

1. Op veel plaatsen ontbreekt een goede mantel-zoomvegetatie 
2. Rond de nestplaatsen op het wandelpad ter hoogte van café Stinne ontbreken enkele 

knotwilgen 
3. Grote delen van het bos zijn sterk beschaduwd. Er ontbreken dus veelal zonnige paden (maar 

ook wortelkluiten in bos) 
4. Aan de kapel van de Putstraat werden in het voorjaar herbiciden toegepast in de wegberm 

 



 
Figuur 13: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) Kravaalbos 

 



 
 Expert-advies wilde bijen in stroomgebied Molenbeek-Graadbeek 35 
 
 
 

 

 
Figuur 14: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) Kravaalbos – omgeving café Stinne 

 
 

 
Tabel 3: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het Kravaalbos en omgeving en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) 

zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Latijn) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena angustior Geriemde Zandbij 2 
Andrena bicolor Tweekleurige Zandbij 2 
Andrena dorsata Wimperflankzandbij 3 
Andrena flavipes Grasbij 6 
Andrena fulva Vosje 4 
Andrena haemorrhoa Roodgatje 12 
Andrena praecox Vroege Zandbij 2 
Andrena tibialis Grijze Rimpelrug 1 
Andrena vaga Grijze Zandbij 11 
Andrena ventralis Roodbuikje 5 
Andrena wilkella Geelstaartklaverzandbij 1 
Anthophora plumipes Gewone Sachembij 1 
Apis mellifera Honingbij 14 
Bombus hortorum Tuinhommel 2 
Bombus hypnorum Boomhommel 10 
Bombus lapidarius Steenhommel 8 
Bombus lucorum Veldhommel 3 
Bombus pascuorum Akkerhommel 27 



Naam (Latijn) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Bombus pratorum Weidehommel 10 
Bombus sylvestris Vierkleurige Koekoekshommel 3 
Bombus terrestris Aardhommel 7 
Bombus terrestris/lucorum s.l. Aard/Veldhommel 10 
Ceratina cyanea Blauwe Ertsbij 1 
Colletes cunicularius Grote Zijdebij 6 
Colletes daviesanus Wormkruidbij 2 
Halictus rubicundus Roodpotige Groefbij 3 
Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 4 
Heriades truncorum Tronkenbij 2 
Hylaeus communis Gewone Maskerbij 1 
Lasioglossum fulvicorne Slanke Groefbij 8 
Lasioglossum leucozonium Matte Bandgroefbij 3 
Megachile versicolor Gewone Behangersbij 1 
Melecta albifrons Bruine Rouwbij 1 
Melitta nigricans Kattenstaartdikpoot 3 
Nomada flava Gewone Wespbij 2 
Nomada flavoguttata Gewone Kleine Wespbij 3 
Nomada goodeniana Smalbandwespbij 1 
Nomada lathburiana Roodharige Wespbij 7 
Nomada ruficornis Gewone Dubbeltand 2 
Nomada sheppardana Geeltipje 1 
Nomada zonata Variabele Wespbij 1 
Osmia bicornis Rosse Metselbij 1 
Panurgus calcaratus Kleine Roetbij 2 
Sphecodes albilabris Grote Bloedbij 1 
Sphecodes gibbus Pantserbloedbij 1 
Sphecodes hyalinatus Lichte Bloedbij 1 
Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij 2 
Stelis breviuscula Gewone Tubebij 1 

 
Deze locatie werd 4 keer bezocht, namelijk op 31 maart, 23 mei, 18 juli en 22 augustus 2017. Tijdens 
deze bezoeken werden in totaal 48 soorten (205 waarnemingen) waargenomen. Er werden drie 
zeldzaamheden teruggevonden, die elders in de gemeente niet waargenomen werden. 
 
Van de Geriemde zandbij (zie ook 4.1.3.1) werden twee vrouwtjes teruggevonden. Beiden 
foerageerden op Brem in de omgeving van het perceel met het heiderelict.  
 
De Bruine rouwbij is de specifieke parasiet van de Gewone sachembij. Een exemplaar werd 
aangetroffen in de berm van de Putstraat. Hier werden geen nesten van sachembijen gevonden, maar 
deze soort werd wel elders op verschillende plaatsen in de omgeving van het Kravaalbos 
teruggevonden.  
 
De Lichte bloedbij is dan weer de specifieke parasiet van de Slanke groefbij. Beide soorten werden aan 
het wandelpad ter hoogte van café Stinne teruggevonden.  
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Verder waren op het wandelpad ter hoogte van café Stinne vele (tien)duizenden bijen aanwezig. Het 
meest algemeen waren de Grijze zandbij en de Grote zijdebij, maar er waren ook Roodbuikjes, 
Grasbijen, Wimperflankzandbijen, Roodgatjes, Grijze rimpelruggen en Roodpotige groefbijen 
aanwezig. Verder werden volgende parasitaire bijen teruggevonden: Grote bloedbijen, Roodharige 
wespbijen en Bosbloedbij. De aanwezigheid van parasitaire bijen (ook wel koekoeksbijen genoemd) is 
een signaal dat de gastheerpopulaties goed ontwikkeld zijn. 
 
De grote aantallen grondnestelende bijen die gevonden werden behoorden quasi allemaal tot 
wilgenspecialisten. In de omgeving van het Kravaalbos staan dan ook veel 
Schietwilgen/knotwilgenrijen. Belangrijk is om bij het beheer hiervan gefaseerd te werk te gaan. Indien 
te grote aantallen wilgen geknot zouden worden in hetzelfde jaar zullen de grote populaties van Grijze 
zandbij, Grote zijdebij, Roodbuikje, ... verdwijnen of sterk afnemen. De straal waarbinnen hiermee 
rekening dient gehouden te worden is tussen 300 en 500 meter.  
 
In de omgeving van het heiderelict in het noorden van het bos werden ook veel andere bloemplanten 
aangetroffen. Deze zone was dan ook rijk aan bijen met onder meer: Geriemde zandbij, Wormkruidbij, 
Roodpotige groefbij, Geelstaartklaverzandbij, Wimperflankzandbij, Tweekleurige zandbij, Roodgatje, 
Vroege zandbij, Vosje, Slanke groefbij,… en de parasitaire bijen Pantserbloedbij, Gewone kleine 
wespbij en Gewone wespbij. 
 
Bloembezoek 
 
Tijdens het terreinbezoek werden foeragerende bijen aangetroffen op onder meer: Duizendblad, 
Fluitenkruid, Grote klis, Struikhei, Knoopkruid, Akkerdistel, Moesdistel, Kale jonker, Speerdistel, 
streepzaad, Brem, Koninginnekruid, Hondsdraf, Gewone berenklauw, Schermhavikskruid, Sint-
janskruid, Gewoon bittenkruid, Jakobskruiskruid, Witte dovenetel, Vlasbekje, rolklaver spec., Grote 
kattenstaart, Amerikaanse vogelkers, Sleedoorn, Heelblaadjes, ribes spec., roos spec., braam spec., 
Schietwilg, Dagkoekoeksbloem, guldenroede spec., melkdistel spec., Grasmuur, Gewone smeerwortel, 
Boerenwormkruid, paardenbloem, Valse salie, Witte klaver, Vogelwikke,…  
 
Van enkele plantensoorten is duidelijk dat ze ingezaaid werden. Van deze plantensoorten werd 
bloembezoek vastgesteld op: Komkommerkruid, Koolzaad, Zonnebloem, Groot kaasjeskruid, kamille 
spec., klaproos spec., Phacelia,… 
 
 
 
 



 
Figuur 15: Spreiding waarnemingen bijen en wespen Kravaalbos en omgeving. De provinciegrens staat in het rood 

weergegeven. 
 

 
Figuur 16: Op het wandelpad dat langs café Stinne naar het bos loopt bevinden zich tienduizenden nesten van zandbijen, 

groefbijen, wespbijen en bloedbijen 
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Figuur 17: In de omgeving van de kapel van de Putstraat werden in het voorjaar van 2017 herbiciden gebruikt. 

 

 
Figuur 18: Zonbeschenen sleedoornstruwelen in de bosrand zijn van groot belang voor bijen 

 

 
Figuur 19: Bloemenakker met onder meer Zonnebloem, Phacelia en Boekweit 

 



 

 
Figuur 20: Ingezaaid bloemenmengsel met onder meer kaasjeskruid, Phacelia, Bernagie en Duizendblad 

 

 
Figuur 21: Bloemrijke ruigte aan de Putstraat ter hoogte van café Stinne met onder andere Moesdistel, Heelblaadjes, Grote 

kattenstaart en Koninginnekruid 
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Figuur 22: Smalle bosranden kunnen toch bloemrijk zijn. Bloeiende Sleedoorn, Hondsdraf, paardenbloem,… 
 

 
Figuur 23: Dezelfde bosrand, maar enkele weken later. 

 



 
Figuur 24: Bloemrijke berm en weiland met Knoopkruid in het Kravaalbos 

 

 
Figuur 25: Zonbeschenen wortelkluiten in het bos zorgen voor extra nestgelegenheid 
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Figuur 26: Relict met Struikheide in het Kravaalbos 

 

 
Figuur 27: Zonbeschenen, staand, dood hout dient zoveel mogelijk behouden te blijven. 

 
 



 
 

1. Op het wandelpad ter hoogte van café Stinne bevinden zich duizenden bijennesten (troef 1), 
maar deze zijn ook in grote aantallen in de weides ten zuidwesten van het wandelpad te 
vinden. Ook in het tweede wandelpad (dat start aan de kapel van de Putstraat) waren vele 
duizenden bijennesten te zien. Dit pad dient niet meteen afgesloten te worden hiervoor, want 
1) het grootste deel van de populatie bevindt zich in de omliggende weides en 2) fietsers, 
ruiters en voetgangers houden het pad open waardoor er nestgelegenheid gecreëerd wordt. 
Een (tijdelijk) infobordje is wel nuttig om bezoekers gerust te stellen dat deze bijen niet 
agressief zijn.  
 

2. In het noorden van het bos is een zone met enkele Struikheistruwelen. Deze omgeving is 
verder ook heel bloemrijk (troef 2). Deze zone was dan ook rijk aan bijen. Het huidige beheer 
dient verder gezet te worden. De plekken met Struikhei mogen zeker niet elk jaar gemaaid 
worden. De struikjes kunnen beter om de 5 jaar gemaaid worden. Hierbij kan ook best 
gefaseerd gewerkt worden, zodat niet alle bloeiende Struikhei in 1 jaar plots verdwijnt. In het 
verleden was hier een grotere populatie Struikhei aanwezig. Enkele, in Oost-Vlaanderen 
zeldzame, bijensoorten kennen een gespecialiseerd bloembezoek op Struikhei. Mogelijk 
(her)koloniseren deze het Kravaalbos nog in de toekomst. 
 

3. Aan de westkant van het bos bevindt zich een recente kapvlakte (troef 3). Deze is overwoekerd 
met bramen, die naast een zeer goede nectar- en stuifmeelbron, ook nestgelegenheid 
voorzien. Meer open plekken zouden dus moeten aangelegd moeten worden in het 
Kravaalbos, voornamelijk aan de zuidzijde van het bos. Hiervoor worden best minder 
waardevolle stukken bos geselecteerd.  
 

4. Aan de kapel van de Putstraat werden dit voorjaar herbiciden gebruikt in de berm en de 
onmiddelijke omgeving van de kapel (werkpunt 4). Dit is niet alleen schadelijk voor de 
vegetatie, maar kan ook ondergronds nestelende bijen vergiftigen. Deze herbiciden werden 
vermoedelijk door een particulier gebruikt.  
 

5. Behoud van staand dood hout (troef 4) als nestplaats voor bovengronds nestelende soorten. 
Indien er gevaar optreedt voor het afbreken van zijtakken, kunnen deze bomen gekandelaard 
worden. Hierbij worden alle zijtakken in de kruin weggezaagd tot er enkel takstompen 
overblijven. De stam kan, indien gewenst, ook ingekort worden. De stam kan hierdoor nog vele 
jaren ter plaatse blijven staan en zorgen voor nestgelegenheid voor wilde bijen en wespen, 
een groeimedium voorzien voor zwammen en ruimte bieden voor holenbroeders zoals mezen 
en spechten. Vooral hardere houtsoorten als Zomereik, Beuk en Gewone es zorgen voor een 
langdurige aanwezigheid van nestgelegenheid aangezien ze zeer langzaam degraderen. Het 
zwaar snoeien van een boom is voor de wet gelijk gesteld aan kappen. Een kapvergunning zal 
dus moeten aangevraagd worden.  
 

6. In het noordoosten van het Kravaalbos bevindt zich een hoogstamboomgaard (troef 5), in 
beheer bij het ANB. Hoogstamboomgaarden kunnen van groot belang zijn voor bijen indien er 
voldoende dood hout aanwezig is. Vaak hebben ze een bloemrijke ondergroei. De 
hoogstamboomgaard in het Kravaalbos werd echter begraasd in de zomer, wat de 
bloemenrijkdom in de zomermaanden sterk zal doen achteruit gaan. Om bloemrijker te 
worden, dient deze hoogstamboomgaard als een hooiland beheerd te worden met tweemaal 
maaien per jaar en afvoer van het maaisel. Daarbij kunnen 15 mei en 15 september als 
streefdata voor respectievelijk de eerste en de tweede maaibeurt dienen. Eventueel kunnen 
de maaibeurten vervangen worden door stootbegrazing. Aangezien Knoopkruid en Gewoon 
biggenkruid tot de te verwachten bloemplanten behoren, dient een lange bloeiperiode in de 
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zomermaanden voorzien te worden. Begrazing vindt dus best plaats tot eind april en opnieuw 
vanaf eind augustus.  
 

7. Heel wat van de bosranden (zowel intern als extern) in het Kravaalbos zijn nogal scherp 
(werkpunt 1). De overgang naar de omliggende akkers of weilanden is abrupt. Hierdoor 
ontbreken cruciale microhabitats waar bijen zich kunnen opwarmen of waar ze nesten of 
voedsel kunnen vinden. Door de ontwikkeling van mantel-zoomvegetaties zal het bos minder 
abrupt overgaan in de omliggende weilanden en akkers, maar via een struik- en kruidlaag 
geleidelijker overgaan. Hiervoor moet men de voorste rand golvend jaarlijks maaien/afzetten 
in het najaar met bvb. bosmaaier. Daarachter komt een zone waar niet-jaarlijks en gefaseerd 
houtige opslag (gemiddeld om de 5 jaar) afgezet wordt. In een derde zone wordt slechts af en 
toe een boom verwijderd of geringd (om het aanbod zonbeschenen dood hout te verhogen). 
Bloeiende struiken en bomen zoals wilgen of Sporkehout en bramen dienen uitgespaard te 
blijven.  
 

8. Net ten zuidwesten van de Kiekenvilla bevindt zich een bloemrijk weiland (troef 8), met 
Knoopkruid, boterbloem en Gewoon biggenkruid. Het huidige beheer van dit weiland dient 
verder gezet te worden. De weide heeft een afsluiting met houten weidepaaltjes. Deze 
paaltjes dienen zeker behouden te worden en dienen als potentiële nestplaats voor heel wat 
bijensoorten. In het algemeen kunnen de lokale overheden in samenspraak met de 
veeteeltsector het (eventueel deels) gebruik van houten, niet behandelde weidepalen 
proberen te stimuleren. Indien dit perceel toch bebost zou worden, dient voldoende open 
ruimte behouden te worden, onder de vorm van een open plek in het bos.  
 

9. Grote delen van het bos zelf zijn te donker (werkpunt 3) om interessant te zijn voor bijen. Wel 
werden verschillende nestplaatsen op de zandpaden doorheen het hele gebied gevonden, 
vaak op de meer zonbeschenen plaatsen. Om meer geschikte nestplaatsen en interne mantel-
zomen te creëeren, dient voldoende licht op de bodem te kunnen vallen. Daarvoor moeten 
bredere, lichtrijke bospaden gemaakt worden. Bij voorkeur worden noord-zuid gerichte paden 
verbreed aangezien zij een grote lichtinval zullen krijgen vanaf een minimale verbreding. Het 
kappen van bomen op kruispunten van bospaden kan nog meer effect hebben, omdat hier 
met een beperkte inspanning een open plek ontstaat die op alle momenten van de dag zonlicht 
krijgt (Maes et al., 2013). Uiteraard spelen ook andere belangen in het bosbeheer. Het 
Kravaalbos herbergt onder meer Boommarter en Vuursalamander, die net wel nood hebben 
aan dicht en donker bos. Bij bosbeheer dienen (net als bij andere vormen van natuurbeheer) 
uiteraard keuzes gemaakt te worden.  
 

10. In het park zijn heel wat knotwilgenrijen aanwezig (troef 6). Deze dienen gefaseerd geknot te 
worden. Wilgen zijn immers van groot belang als nectar- en stuifmeelbron voor wilde bijen, 
zweefvliegen en dagvlinders in het vroege voorjaar, wanneer er maar weinig andere bronnen 
voorhanden zijn. In de omgeving van de nestplaatsen op het wandelpad ter hoogte van café 
Stinne ontbreken enkele knotwilgen in de knotwilgenrij. Deze zouden hier kunnen 
heraangeplant worden (werkpunt 2).  
 

11. In het perceel naast café Stinne bevindt zich een bloemrijke vochtige ruigte (troef 7), tegen 
de Putstraat aan. Deze zone bevat onder meer Moesdistel, Heelblaadjes, Grote kattenstaart 
en Koninginnekruid. Deze dient bij voorkeur behouden te blijven. Deze planten zijn immers 
stuk voor stuk belangrijke nectar- en stuifmeelbronnen voor bijen. De Kattenstaartdikpoot is 
zelfs gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van Grote kattenstaart. Indien een poel 
aangelegd wordt in deze vochtige zone, wat we op zich niet aanbevelen in bloemrijke, 
soortenrijke ruigtes, dan wordt best een ruime rand onbe(t)reden gelaten zodat hier de 
oorspronkelijke vochtige ruigte in stand kan gehouden worden. De bloeipiek van deze ruigtes 



valt in juni-juli met een uitloop in augustus. Ruigtes vergen een minder intensief beheer dan 
graslanden, maar bij nulbeheer worden ze geleidelijk minder bloemrijk. Een gefaseerd 
maaibeheer, met jaarlijks maaien en afvoeren van de helft tot een vierde van de oppervlakte 
kan volstaan om een bloemrijke ruigte in stand te houden. Op deze manier wordt de volledige 
vegetatie eens elke 2 tot 4 jaar gemaaid. Dit moet uitgevoerd worden in het najaar (vanaf 
oktober of november) aangezien de vegetatie moet kunnen bloeien in de zomer. 
 

12. In het perceel naast café Stinne werd een bloemenstrook ingezaaid. Ook elders aan de 
zuidrand van het bos bevinden zich bloemenweides (troef 9).  Ondanks het overweldigende 
bloeiaspect werd weinig bloembezoek op deze mengsel vastgesteld. Ze trokken vooral 
Honingbijen en enkele algemene hommels en solitaire bijen aan. Beter wordt geinvesteerd in 
spontane wilde planten zoals paardenbloem, Rode en Witte klaver of wordt deze zone 
beheerd als een hooiland.  
 

13. De weides achter café Stinne zullen binnenkort heringericht worden. Daarvoor werd een 
schets gemaakt met enkele voorstellen (Figuur 28) door de eigenaar. Deze hielden onder meer 
in dat de afsluiting langs het zandpad verdwijnt en verplaatst wordt naar het midden van de 
weide zodat wandelaars ongeveer de helft van de weide kunnen betreden. Bovenaan de weide 
op het hoogste punt wordt een uitkijkpunt-zitruimte ingericht met banken, wilgenhut…... De 
andere helft van de weide (zijde Putstraat) blijft schapenweide . Achter de kleedkamers wordt 
een houten terras aangelegd vanwaar men evt spelende kinderen kan in ’t oog houden….en 
iets kan drinken… Andere mogelijke ingrepen zijn de aanplant van hoogstamfuitbomen (oude 
soorten), aanplant van een gemengde haag, stapelmuurtje voor wilde bijen langsheen 
zandpad, graven van een poel in de vochtige zone van de weide & aanleg wilgenbos tussen 
poel en Putstraat. 
 

Enkele opmerkingen op deze plannen zijn:  
 
Vooral de zone het dichtst bij het wandelpad is van groot belang voor nestelende bijensoorten. 
Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de eventuele plannen met de weide. Vooral de aanleg 
van een zitruimte kan ervoor zorgen dat bezoekers in het voorjaar omringd worden door duizenden 
bijennesten. Deze zijn dan wel onschadelijk, maar kunnen waarschijnlijk wel als overlast gezien worden 
door nietsvermoedende wandelaars. Tijdelijke of permanente inforborden kunnen daarbij helpen als 
voorlichting. 
 
Dat de weide voor het grootste deel als schapenweide ingericht zal worden, is op zich geen enkel 
probleem. Deze dieren zorgen ervoor dat de vegetatie kort blijft en dat bijen dus gemakkelijker kunnen 
nestelen in de bodem. Ook de aanplant van een hoogstamboomgaard is te verenigen met een 
bijenvriendelijk beheer.  
 
Voor de bouw van een stapelmuur voor bijen kan best steenafval van een lokale groeve gebruikt 
worden. Ook de steengroeve van Balegem is hiervoor geschikt. Als tussenlaag kan kalkmortel 
afgewisseld worden met grond.  
 
De aanplant van een wilgenhut en een gemengde haag kan de lokale bijenpopulatie ten goede komen, 
indien de wilgen tot bloei kunnen komen en er in de gemengde haag voldoende aandacht is voor 
bijenvriendelijke planten.  
 
De aanleg van een poel en wilgenbos in de zone waar zich momenteel een bloemrijke, vochtige, ruigte 
bevindt is enkel aan te raden indien er voldoende ruimte overblijft voor de bestaande ruigte.  
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Figuur 28: Schets voorstel herinrichting weides café Stinne 
 
 
 
 
  



4.3 Pastorie Meldert 
 

 
 
Troeven: 

1. Grote populaties van grondnestelende bijen in de voortuin 
2. Muur met oude voeg biedt nestgelegenheid aan bijen 
3. Schuine steunmuur met oa Grote zijdebij, knoopwespen en goudwespen 
4. Populatie Klimopbij nestelt in voortuin en foerageert op bloeiende Klimop op muur in 

achtertuin 
5. Dood hout in de achtertuin  
6. Bloeiende kerselaar in achtertuin 

 
Werkpunten: 

1. Goede communicatie ivm nestplaatsen voortuin blijft nodig 
2. Veel schaduw in achtertuin 
3. Vervilte vegetatie in achtertuin heeft dringend geschikt maaibeheer nodig 

 

 
Figuur 29: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) pastorie Meldert 

 
 

 
Tabel 4: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de Pastorie Meldert en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 

beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Latijn) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena flavipes Grasbij 6 
Andrena fulva Vosje 2 
Andrena gravida Weidebij 1 
Andrena mitis Lichte Wilgenzandbij 1 
Andrena vaga Grijze Zandbij 4 
Andrena ventralis Roodbuikje 1 
Anthophora plumipes Gewone Sachembij 2 
Apis mellifera Honingbij 6 
Bombus hortorum Tuinhommel 1 
Bombus hypnorum Boomhommel 2 
Bombus lapidarius Steenhommel 5 
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Naam (Latijn) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Bombus lucorum Veldhommel 1 
Bombus pascuorum Akkerhommel 7 
Bombus pratorum Weidehommel 3 
Bombus terrestris/lucorum s.l. Aard/Veldhommel 3 
Chelostoma campanularum Kleine Klokjesbij 2 
Chelostoma florisomne Ranonkelbij 1 
Colletes cunicularius Grote Zijdebij 4 
Colletes hederae Klimopbij 2 
Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij 4 
Lasioglossum calceatum Gewone Geurgroefbij 1 
Lasioglossum leucozonium Matte Bandgroefbij 1 
Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 6 
Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 3 
Nomada flava Gewone Wespbij 1 
Nomada fucata Kortsprietwespbij 1 
Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij 1 
Nomada goodeniana Smalbandwespbij 1 
Nomada sheppardana Geeltipje 1 
Nomada signata Signaalwespbij 1 
Osmia bicornis Rosse Metselbij 1 
Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij 1 

 
Deze locatie werd 4 keer bezocht, namelijk op 31 maart, 23 mei, 18 juli en 22 augustus 2017. Tijdens 
deze bezoeken werden in totaal 32 soorten (77 waarnemingen) waargenomen. Er werd 1 
zeldzaamheid teruggevonden. 
 
De Lichte wilgenzandbij is een zeldzame soort die sterk afhankelijk is van het stuifmeel van wilgen als 
voedselbron voor haar larven. Ze nestelt in kale plekken in zandige bodem. In de voortuin van de 
pastorie bevinden zich enkele nesten.  
 
Andere bodemnestelende bijensoorten die op deze locatie teruggevonden konden worden, zijn: 
Grasbij, Vosje, Weidebij, Grijze zandbij, Roodbuikje, Grote zijdebij, Klimopbij, Pluimvoetbij, Gewone 
geurgroefbij, Matte bandgroefbij en Langkopsmaragdgroefbij. Enkele van de specifieke parasitaire 
bijen van deze soorten werden hier ook teruggevonden: Gewone wespbij, Kortsprietwespbij, 
Roodsprietwespbij, Smalbandwespbij, Geeltipje, Signaalwespbij en Dikkopbloedbij. Dit betekent dat 
de gastheerpopulaties goed ontwikkeld zijn.  
 
Het gros van de nesten in het voorjaar zijn van de Grasbij, Grijze zandbij en de Grote zijdebij. In de late 
zomer worden achtereenvolgens grote nestaggregaties van Pluimvoetbij (juli-augustus) en Klimopbij 
(september) teruggevonden.  
 
Ondanks het feit dat er slechts enkele planten Rapunzelklokje in de achtertuin van de pastorie 
aanwezig zijn, werd hier toch een kleine populatie van de Kleine klokjesbij, een specialist op klokjes, 
aangetroffen.  
 



 
Figuur 30: Spreiding waarnemingen bijen en wespen pastorie Meldert 

 
Bloembezoek:  
 
Het bloembezoek op deze locatie is op te splitsen in bloembezoek in de voortuin, in de achtertuin en 
op het perceeltje tegenover de pastorie.  
 
In de voortuin werd bloembezoek vastgesteld op onder meer Madeliefje, Muurbloem, Gewoon 
biggenkruid en paardenbloem. Noch het grasveld, noch de bloemborders waren echt bloemrijk te 
noemen. De waarde van deze locatie ligt dan ook eerder in het aanbod aan geschikte nestplaatsen 
voor bodemnestelende bijensoorten.  
 
In de achtertuin van de pastorie, die heel wat ruiger is, werd bloembezoek onder meer vastgesteld op: 
Rapunzelklokje, Speerdistel, Kale jonker, Koninginnekruid, Klimop, Laurierkers, Gewone smeerwortel, 
Witte dovenetel, paardenbloem, Kruipende boterbloem en lathyrus.  
 
Op het perceel tegenover de pastorie werden onder meer narcissen en sieruien ingeplant. Hierop 
werden maar weinig bloembezoekende bijen aangetroffen. Witte klaver, Gewone ereprijs en 
paardenbloem leken hier van groter belang. 
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Figuur 31: In de voortuin van de pastorietuin van Meldert nestelen honderden bijen in de lente (Grijze zandbij, Grasbij, Grote 

zijdebij, …) en in de zomer (Klimopbijen, Pluimvoetbijen, groefbijen,… ) 
 

 
Figuur 32: Rond de pastorie staat een muur met een oude voeg waar bijen kunnen in nestelen. Bovenop groeit uitbundig 

bloeiende Klimop die van groot belang is voor de Klimopbij 
 



 
Figuur 33: De schuine, zuidgerichte, steunmuur bevat een nestaggregatie van de Grote zijdebij. Later op het jaar worden hier 

knoopwespen en goudwespen aangetroffen. 
 

 
Figuur 34: In de bloemborders nestelen honderden wilde bijen 

 



 
 Expert-advies wilde bijen in stroomgebied Molenbeek-Graadbeek 53 
 
 
 

 
Figuur 35: In het late voorjaar van 2017 werd een infobordje geplaatst om bezoekers en omwonenden op de hoogte te brengen 

van de aanwezigheid van de grondnestelende wilde bijen 
 
 

 
Figuur 36: Pluimvoetbijnesten op kerkhof Meldert 

 



 
Figuur 37: Pleintje tegenover pastorietuin met narcissen, sieruien, en met ondergroei van paardenbloem, Paarse dovenetel en 

ereprijs 
 

 
 

1. De zandige voortuin (zowel de bloemborders als het grasveldje) van de pastorie heeft een 
belangrijke functie als nestplaats voor grondnestelende bijensoorten (troef 1). Deze tuin 
dient dan ook zoveel mogelijk behouden te worden in zijn huidige staat. Vaak worden 
nestaggregaties vele jaren na elkaar op dezelfde locatie aangelegd. Het vernietigen van deze 
nestplaatsen zou dus tot het verlies van lokale populaties kunnen leiden. Het grasveld wordt 
best niet teveel betreden in de periode maart-mei en opnieuw vanaf half juli tot eind 
september. Bij het toekennen van een concessie voor het gebruik van de pastorie wordt best 
expliciet opgenomen dat deze zone niet kan gebruikt worden als parkeerplaats, opstelling van 
tijdelijke attracties of tijdelijke opslag van afvalmateriaal,… De bloemborders worden best 
behouden zoals ze nu zijn. Vervanging van de zandige bodem door teelaarde zal heel wat 
nesten vernietigen. Een goede, pro-actieve, communicatie naar buurtbewoners en bezoekers 
(werkpunt 1) kan hen waarschuwen voor het belang van deze plek voor bijen en hen tevens 
geruststellen dat deze bijen geen gevaar opleveren (zie ook Figuur 35). Zonbeschenen delen 
van het kerkhof kunnen wellicht gelijkaardige nestaggregaties bevatten. Voor de Pluimvoetbij 
kon dit alvast vastgesteld worden.  
 

2. Grote delen van de achtertuin van de pastorie zijn sterk beschaduwd door enkele grote bomen 
(onder meer Beuk) (werkpunt 2). Hierdoor is de waarde voor bijen minder interessant. De 
vegetatie is vrij ruig en bloemarm (werkpunt 3). Hernemen van een geschikt maaibeheer zou 
hier zeer snel tot een toename van de bloemenrijkdom leiden. De bloemenrijkdom van 
graslanden wordt bevorderd door maaien en afvoeren. Indien er niet gemaaid wordt, of het 
maaisel blijft liggen, vervilt en verruigt de vegetatie. Ze wordt hoger en dichter, en daardoor 
kouder en vochtiger, en hoge grassen en brandnetels nemen toe en de bloemenrijkdom neemt 
af. 15 juni en 15 september kunnen als streefdata voor respectievelijk de eerste en de tweede 
maaibeurt dienen. Het maaisel dient afgevoerd te worden. Op die manier zal ook de populatie 
Rapunzelklokje gevoelig kunnen uitbreiden, wat de Kleine klokjesbij ten goede komt. Ook 
indien de pastorie omgevormd wordt tot een horecazaak, kan ernaar gestreefd worden om 
enkele stroken van de achtertuin als bloemrijk hooiland te behouden. De zone aan de 
oostgrens van de tuin, tegen de muur aan, is vrij ruig, maar ook bloemrijk. Hier komen distels, 
Koninginnekruid en Gewone smeerwortel voor. Deze zone dient slechts eenmaal per jaar 
gemaaid te worden, vanaf september/oktober. Ook hier dient het maaisel afgevoerd te 
worden.  
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3. Het voegwerk van de muren rond de pastorietuin vertoont op veel plaatsen scheuren die 

geschikte nestplaatsen voor bijen vormen (troef 2). Delen van de muur zijn zelfs verzakt. Het 
voegwerk van deze muren bestaat uit een ouderwetse kalkmortel die veel nestgelegenheden 
voor wilde bijen biedt. Indien het voegwerk van de muren rond de pastorie dient hersteld te 
worden, moet dit uitgevoerd worden met kalkmortel zodat in de loop der jaren terug 
geschikte nestgelegenheid ontstaat, en kan dit best gefaseerd gebeuren waarbij niet elke 
muur gelijktijdig wordt aangepakt maar met enkele jaren tussenin. 
 

4. De schuine, zuidgerichte, steunmuur bevat een nestaggregatie van de Grote zijdebij. Later op 
het jaar worden hier knoopwespen en goudwespen aangetroffen (troef 3). Deze nestelen in 
de zandige voeg tussen de stenen. Om deze populatie te behouden dient deze voeg open te 
blijven. Opvoegen met een harde voeg of betonpleister zal deze populaties vernietigen.  
 

5. De pastorie van Meldert herbergt een mooie populatie van de Klimopbij (troef 4) Deze soort 
nestelt in de zandige bodem aan de voorzijde van het gebouw, terwijl ze stuifmeel verzamelt 
van de bloeiende Klimop die langsheen de tuinmuur omhoog kruipt. Om deze populatie in 
stand te houden dient voldoende bloeiende Klimop in de periode begin september – half 
oktober voorhanden te zijn. Klimop wordt hier, en ook elders, preferentieel pas in maart of 
april bijgesnoeid.  
 

6. Behoud van staand dood hout (troef 5) als nestplaats voor bovengronds nestelende soorten. 
Indien er gevaar optreedt voor het afbreken van zijtakken, kunnen deze bomen gekandelaard 
worden. Hierbij worden alle zijtakken in de kruin weggezaagd tot er enkel takstompen 
overblijven. De stam kan, indien gewenst, ook ingekort worden. De stam kan hierdoor nog vele 
jaren ter plaatse blijven staan en zorgen voor nestgelegenheid voor wilde bijen en wespen, 
een groeimedium voorzien voor zwammen en ruimte bieden voor holenbroeders zoals mezen 
en spechten. Vooral hardere houtsoorten als Zomereik, Beuk en Gewone es zorgen voor een 
langdurige aanwezigheid van nestgelegenheid aangezien ze zeer langzaam degraderen. Het 
zwaar snoeien van een boom is voor de wet gelijk gesteld aan kappen. Een kapvergunning zal 
dus moeten aangevraagd worden.  
 

7. Voor het behoud van de populaties van grondnestelende bijen die afhankelijk zijn van 
wilgenstuifmeel (Grote zijdebij, Lichte wilgenzandbij, Grijze zandbij, Roodbuikje, …), dienen 
voldoende bloeiende wilgen in de omgeving aanwezig te blijven. Boswilg is de vroegst 
bloeiende, maar ook Grauwe wilg, Geoorde wilg en Schietwilg zijn van groot belang. Een 
gefaseerd knotbeheer (niet elk jaar alle bomen knotten) bij de wilgen die in een straal van 500-
800 meter rond de pastorie staan, zal ervoor zorgen dat er steeds voldoende geschikt stuifmeel 
beschikbaar is.  
 

8. De bloeiende kerselaar in de achtertuin wordt best behouden (troef 6). Hij levert in het 
voorjaar heel wat nectar en stuifmeel aan bloembezoekende insecten. De kerselaar is vrij oud 
en wordt dus best tijdig vervangen. Dit kan door nu al een jonger exemplaar naast de huidige 
kerselaar te planten.  

  



4.4 Mijlbeekbos 
 

 
 
Troeven: 

1. In het Mijlbeekbos bevinden zich enkele bloemrijke, natte ruigtes met Gewone engelwortel, 
Kale jonker, Speerdistel, Haagwinde, hennepnetel spec., Gewone smeerwortel,… 

 
Werkpunten: 

1. Er bevinden zich enkele haarden van de invasieve exoot Japanse duizenknoop  
 

 
Figuur 38: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) Mijlbeekbos 

 
 

 
Tabel 5: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het Mijlbeekbos en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 

beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Latijn) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij 1 
Bombus lapidarius Steenhommel 2 
Bombus pascuorum Akkerhommel 2 
Bombus terrestris Aardhommel 1 
Hylaeus dilatatus Brilmaskerbij 1 

 
Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 26 juli 2017. Tijdens dit bezoek werden in totaal 5 
soorten (7 waarnemingen) waargenomen. Er werd één zeldzaamheid teruggevonden. 
 
Tijdens het terreinbezoek eind juli werd een foeragerend vrouwtje Brilmaskerbij op Gewone 
berenklauw aangetroffen. Maskerbijen worden wel vaker op schermbloemigen aangetroffen, omdat 
ze een hele korte tong hebben waarmee ze enkel nectar kunnen drinken van bloemen met een 
oppervlakkige nectardiscus.  
 
Doordat het terrein maar eenmaal bezocht werd, is het aantal bijenwaarnemingen en -soorten 
beperkt. Grote delen van het Mijlbeekbos zijn sterk beschaduwd en nitrofiel. Dit terrein lijkt dan ook 
geen echt bijenhabitat te zijn.  
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Figuur 39: Spreiding waarnemingen bijen en wespen Mijlbeekbos 

 
Bloembezoek 
 
Tijdens het terreinbezoek werden foeragerende bijen aangetroffen op: Gewone engelwortel, Kale 
jonker, Speerdistel, Haagwinde, hennepnetel spec. en Gewone smeerwortel.  
 
 

 
Figuur 40: Bloemrijke ruigte met onder andere Kale jonker en Moerasspirea. 

 
 

 
1. In het Mijlbeekbos bevinden zich enkele bloemrijke, natte ruigtes met onder meer Gewone 

engelwortel, Kale jonker, Speerdistel, Haagwinde, hennepnetel spec., Gewone smeerwortel,… 
(troef 1) De bloeipiek van deze ruigtes valt in juni-juli met een uitloop in augustus. Ruigtes 
vergen een minder intensief beheer dan graslanden, maar bij nulbeheer worden ze geleidelijk 
minder bloemrijk. Een gefaseerd maaibeheer, met jaarlijks maaien en afvoeren van de helft 
tot een vierde van de oppervlakte kan volstaan om een bloemrijke ruigte in stand te houden. 
Op deze manier wordt de volledige vegetatie eens elke 2 tot 4 jaar gemaaid. Dit moet 
uitgevoerd worden in het najaar (vanaf oktober of november) aangezien de vegetatie moet 
kunnen bloeien in de zomer. Enkele wilgen vormen een verrijking van de biotoop, maar bij 
teveel struiken en bomen gaat de bloemrijkheid en het belang voor bijen sterk achteruit. 
Indien deze ruigte echter te sterk verbost dient houtige opslag elk jaar gekapt te worden. 



 
2. Op deze locatie bevinden zich enkele haarden van de invasieve exoot Japanse duizenknoop 

(werkpunt 1). Deze dienen jaarlijks opgevolgd en verwijderd te worden. Deze soort zal anders 
grote delen (van de open terreinen) overwoekeren waardoor ze minder interessant voor bijen 
worden. We verwijzen naar het Technisch Vademecum invasieve exoten: 
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-
files/technisch_vademecum_beheer_van_invasieve_uitheemse_planten.pdf 
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4.5 Heuvelpark 
 

 
 
Troeven: 

1. Rond de speelzone in het Heuvelpark werd een nieuw, zeer geschikt, bijenhotel opgetrokken 
2. Aan de westelijke grens van het park bevindt zich een lange muur met Klimop 
3. De speelzone is zo opgebouwd dat ze ook voor bijen interessant is met veel bloemrijke zones, 

dood hout en steilwandjes 
4. In de noordwestelijke hoek van het park bevinden zich enkele jonge bosjes met veel Zoete 

kers, Sleedoorn, meidoorn, wilgen en Wilde kardinaalsmuts 
5. Een natte zone langs de beek net ten westen van Hof Somerghem herbergt een mooie 

moerasvegetatie met onder meer Dotterbloem in de lente, en Gewone engelwortel en 
Heelblaadjes in de zomer  

6. Langs de beekoever naast het grasland net ten oosten van Hof Somerghem komt een 
bloemrijke vegetatie met Grote kattenstaart en Grote wederik voor 

7. Op enkele plaatsen staan zonbeschenen dode bomen 
8. In de bosranden van het meest oostelijke deel van het park staat veel Zoete kers, linde en 

Wilde kardinaalsmuts  
9. Het grote grasveld in het oosten van het park is zeer bloemrijk en wordt goed beheerd 
10. De ruigtezones die grenzen aan het grote grasveld in het oosten van het park zijn zeer 

bloemrijk en worden goed beheerd 
11. In het westelijke deel van het park staat een mooie lindedreef 
12. De recent aangelegde vijver naast de speelzone heeft een bloemrijke oevervegetatie 
13. Op de grens van de speelzone werd een bijenvriendelijke haag met onder meer meidoorn, 

Wilde lijsterbes en Europese vogelkers aangeplant 
 
Werkpunten: 

1. Er bevinden zich enkele overbemeste en slecht beheerde graslanden in het westelijke deel van 
het park  

2. De boomgaard net ten westen van Hof Somerghem wordt te intensief gemaaid. Beter kan hier 
een extensief en gefaseerd maaibeheer ingesteld worden.  

3. Bosje te donker voor bijen. Er bevinden zich ook enkele haarden van Japanse duizendknoop 
4. Het grasland net ten oosten van Hof Somerghem dient een aangepast maaibeheer te krijgen 
5. Gevandaliseerd bijenhotel 
6. Bijenhotel opgebouwd uit houtstammetjes lijkt niet duurzaam 
7. (niet op kaart) Knotwilgenrijen gefaseerd knotten 

 
 
 
 



 

 
Figuur 41: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) Heuvelpark westelijk gedeelte 

 
 

 
Figuur 42: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) Heuvelpark oostelijk gedeelte 
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Tabel 6: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het Heuvelpark en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Latijn) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij 2 
Andrena flavipes Grasbij 2 
Andrena lathyri Wikkebij 5 
Andrena nitida Viltvlekzandbij 1 
Andrena wilkella Geelstaartklaverzandbij 1 
Anthidiellum strigatum Kleine Harsbij 2 
Anthidium manicatum Grote Wolbij 1 
Anthophora furcata Andoornbij 1 
Apis mellifera Honingbij 13 
Bombus hortorum Tuinhommel 1 
Bombus hypnorum Boomhommel 2 
Bombus lapidarius Steenhommel 14 
Bombus lucorum Veldhommel 2 
Bombus pascuorum Akkerhommel 35 
Bombus pratorum Weidehommel 4 
Bombus terrestris Aardhommel 4 
Bombus terrestris/lucorum s.l. Aard/Veldhommel 9 
Colletes daviesanus Wormkruidbij 3 
Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 2 
Heriades truncorum Tronkenbij 8 
Lasioglossum calceatum Gewone Geurgroefbij 1 
Lasioglossum fulvicorne Slanke Groefbij 1 
Lasioglossum leucozonium Matte Bandgroefbij 2 
Lasioglossum majus Grote Bandgroefbij 6 
Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde Groefbij 1 
Lasioglossum zonulum Glanzende Bandgroefbij 1 
Macropis europaea Gewone Slobkousbij 3 
Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 1 
Megachile ericetorum Lathyrusbij 3 
Melitta nigricans Kattenstaartdikpoot 2 
Osmia bicornis Rosse Metselbij 1 
Osmia niveata Zwartbronzen Houtmetselbij 1 
Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij 1 

 
Deze locatie werd 4 keer bezocht, namelijk op 10 april, 30 mei, 26 juli en 23 augustus 2017. Tijdens 
deze bezoeken werden in totaal 33 soorten (136 waarnemingen) waargenomen. Er werd drie 
zeldzaamheden gevonden. 
 
De Wikkebij (zie ook 4.1.3.2) is een zeldzame bijensoort die een gespecialiseerd bloembezoek op 
vlinderbloemigen kent. Met name Heggenwikke (Vicia sepium) wordt vaak bezocht. Andere bekende 
stuifmeelplanten zijn Vogelwikke (Vicia cracca), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis) en Smalle wikke 



(Vicia sativa). In het Heuvelpark werden enkele vrouwtjes foeragerend op een grote vlek Heggenwikke 
aangetroffen. Voor het behoud van deze soort is het dan ook belangrijk dat de populatie van deze 
plant behouden of zelfs uitgebreid wordt.  
 
Van de Grote bandgroefbij (zie ook 4.1.3.7) werden 6 exemplaren gevonden in het Heuvelpark, allen 
vrouwtjes. Vrijwilliger Kurt Geeraerts ontdekte daarnaast ook enkele mannetjes. Dit doet vermoeden 
dat deze extreem zeldzame bijensoort goed vertegenwoordigd is in het Heuvelpark. Nesten werden, 
ondanks enkele zoekinspanningen, niet gevonden. Ze nestelt in de grond op open plekjes. De soort 
werd wel foeragerend aangetroffen op onder meer basterdwederik, Koninginnenkruid en 
Schermhavikskruid. Grote bandgroefbijen werden gevonden tussen 30 mei en 23 augustus, wat 
overeenstemt met de gekende lange activiteitsperiode. Een langdurige, continue bloei lijkt dan ook 
belangrijk voor het behoud van deze soort.  
 
Van de Zwartbronzen houtmetselbij (zie ook 4.1.3.10) werd dan weer slechts 1 exemplaar 
teruggevonden. Dit exemplaar foerageerde op Speerdistel in de buurt van de speelzone. Deze soort 
nestelt in gangen in dood hout en nestelt dus wellicht in een van de aanwezige bijenhotels of het 
staand en liggend dood hout. Daarnaast werden nog heel wat soorten in het Heuvelpark aangetroffen 
die nestelen in holtes in dood hout of holle stengels:  Tronkenbij, Lathyrusbij, Rosse metselbij, Grote 
wolbij, Andoornbij,… Dit duidt het belang van de aanwezigheid van dood hout en bijenhotels in het 
park aan.  
 
Onder meer de Kattenstaartdikpoot en de Gewone slobkousbij werden teruggevonden in het park. Dit 
zijn soorten die afhankelijk zijn van respectievelijk Grote kattenstaart en Grote wederik. Deze 
plantensoorten zijn typisch voor vochtige omstandigheden en worden dus vooral in moerassen en 
langs sloten en oevers aangetroffen.  
 

 
Figuur 43: Spreiding waarnemingen bijen en wespen in het Heuvelpark 

 
Bloembezoek: 
 
In het Heuvelpark werd bloembezoek op heel wat plantensoorten vastgesteld: Akkerdistel, Kale jonker, 
Speerdistel, Wilde peen, basterdwederik, Koninginnekruid, hennepnetel spec., Hondsdraf, Gewone 
berenklauw, Schermhavikskruid, Gewoon biggenkruid, Reuzenbalsemien, Witte dovenetel, rolklaver 
spec., Grote kattenstaart, appel., Witte honingklaver, Smalle weegbree, Zilverschoon, Heelblaadjes, 
Scherpe boterbloem, braam, Grasmuur, Gewone smeerwortel, Boerenwormkruid, Rode klaver, Witte 
klaver, Vogelwikke, Heggenwikke, Slangenkruid, Muskuskaasjeskruid,… 
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Figuur 44: bijenhotel van stammetjes met boorgaten 

 

 
Figuur 45: De oevers van de vijver zijn zeer bloemrijk 

 



 

 
Figuur 46: In de loop van 2017 werd een bijenhotel opgebouwd naast de speelzone. Dit is opgebouwd uit de juiste materialen 

en biedt voldoende geschikte nestgelegenheden.  
 

 
Figuur 47: In de speelzone ligt heel veel zonbeschenen dood hout 

 

 
Figuur 48: In enkele delen van de speelzone komen bloemrijke ruigtestroken met Witte honingklaver, Speerdistel en Peen voor 
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Figuur 49: In de speelzone komen ook enkele zuidgerichte hellingen voor die heel wat nestgelegenheid voor grondbewonende 

bijen bieden 
 

 
Figuur 50: Er staan veel knotwilgenrijen in het Heuvelpark, die zijn van groot belang voor bijen in de lente 

 



 
Figuur 51: De boomgaard in het Heuvelpark biedt potenties voor een bijenvriendelijk beheer 

 

 
Figuur 52: Zonbeschenen dood hout dient behouden te worden 
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Figuur 53: In enkele graslanden in het Heuvelpark is de grasmat vervilt (dichte grasmat, bloemenarm) door verkeerd 

maaibeheer (maaisel blijft liggen) 
 
 
 

 
Figuur 54: De graslanden in het oostelijke deel van het park zijn zeer bloemrijk 

 



 
Figuur 55: De graslanden in het oostelijke deel van het park zijn zeer bloemrijk 

 

 
Figuur 56: De graslanden in het oostelijke deel van het park zijn omboord met een brede ruige zoom die niet gemaaid wordt 
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Figuur 57: Het bijenhotel in het oostelijke deel van het Heuvelpark werd gevandaliseerd 

 
 

 
1. Twee van de grootste graslanden in het park (werkpunt 1) zijn zeer bloemarm. Dit is 

vermoedelijk een resultaat van het feit dat deze (in het verleden) bemest worden (werden). 
De bemesting op deze terreinen dient dan ook zo snel mogelijk stopgezet te worden. 
Daarnaast is het belangrijk dat een hooilandbeheer ingesteld wordt. Op dit moment lijkt de 
grasmat op sommige plaatsen vervilt en vermest, doordat het maaisel in het verleden niet 
afgevoerd werd. In de eerste jaren zal hiervoor mogelijk nog 3 keer per jaar moeten gemaaid 
worden met afvoer van het maaisel. Op deze manier kan de hoge voedselrijkdom in de eerste 
jaren sterk dalen. Daarna kan een maaibeheer met als streefdata 15 juni en 15 september voor 
respectievelijk de eerste en de tweede maaibeurt ingesteld worden. Bloemenmengsels 
inzaaien is niet wenselijk. Beter wordt gewerkt met de plantendiversiteit die hier van nature 
aanwezig is. Indien toch ingezaaid wordt kan best gewerkt worden met inheems en lokaal 
materiaal. Zo kan het maaisel uit het meest oostelijke grasland van het park hier opgebracht 
worden.  
 

2. Aan de westelijke grens van het park bevindt zich een lange muur met Klimop (troef 2). Om 
van belang te zijn voor bijen dient deze Klimop tot bloei te kunnen komen in de periode begin 
september – half oktober. Klimop wordt hier, en ook elders, preferentieel pas in maart of april 
bijgesnoeid.  
 



3. Aan de loods naast de speelzone werd een bijenhotel met boomstammetjes in de vorm van 
een boom opgericht. In de boomstammetjes werden nestgangen uitgeboord. Deze 
boomstammetjes (van een zachte houtsoort) zijn echter weinig duurzaam (werkpunt 6). Een 
deel van de nestgangen is dan ook sterk versplinterd aan de binnenzijde. De kleinste 
diameters (2-5 mm) ontbreken ook grotendeels. Slechts een klein deel van de nestgangen 
werd bezet. Het bijenhotel dat opgericht werd in 2017 en naast de speelzone staat, zal op 
termijn wellicht meer bijen en wespen aantrekken (troef 1) dan het bijenhotel opgebouwd uit 
populierenhout. Ook de aanwezigheid van staand en liggend dood hout in de vorm van 
volledige boomstronken in de speelzone (troef 3) biedt meer duurzame nestgelegenheden 
voor bovengronds nestelende soorten.  
 

4. De boomgaard, bestaande uit appel, peer en kers, net ten westen van Hof Somerghem wordt 
te intensief gemaaid. Beter kan hier een extensief en gefaseerd maaibeheer ingesteld worden 
(werkpunt 2). Momenteel komen hier onder meer Smalle en Grote weegbree, Gewoon 
biggenkruid en Kruipende boterbloem voor. Toch zou hier veel winst te halen zijn indien dit 
grasland slechts 2 keer per jaar gemaaid zou worden. Daarbij kunnen 15 juni en 15 september 
als streefdata voor respectievelijk de eerste en de tweede maaibeurt dienen. Eventueel 
kunnen enkele paden dwars doorheen de boomgaard gemaaid worden. Dat geeft een 
verzorgde indruk wat tot minder klachten van bezoekers zal leiden. Ook de randen langs de 
wandelpaden worden best strak gemaaid.  
 

5. Het bosje net ten oosten van Hof Somerghem is eigenlijk te donker om een echt interessante 
ondergroei voor bijen te hebben. Daarnaast bevinden zich hier enkele haarden van de 
invasieve exoot Japanse duizendknoop. Deze sterk woekerende plant dient hier dan ook 
jaarlijks opgevolgd en zeer grondig verwijderd te worden.  
 

6. Langs de beekoever naast het grasland net ten oosten van Hof Somerghem komt een 
bloemrijke vegetatie met Grote kattenstaart en Grote wederik voor (troef 6). Deze vegetatie 
dient bewaard te blijven. Het huidige gevoerde beheer dient dus verder gezet te worden. Bij 
het ruimen van de beek dient hier ook rekening mee gehouden te worden door gefaseerd te 
werk te gaan. Slib kan best niet direct op de oeverwand geplaatst worden. Verder naar het 
westen komt over een grote strook Reuzenbalsemien voor. Deze invasieve exoot wordt wel 
door enkele bijensoorten bezocht, maar verdringt anderzijds de natuurlijke oevervegetatie die 
aan meer bijensoorten kansen biedt. Deze plant dient hier dan ook jaarlijks opgevolgd en 
verwijderd te worden.  
 

7. Behoud van staand dood hout (troef 7)(Figuur 52) als nestplaatsen voor bovengronds 
nestelende soorten. Indien er gevaar optreedt voor het afbreken van zijtakken, kunnen deze 
bomen gekandelaard worden. Hierbij worden alle zijtakken in de kruin weggezaagd tot er 
enkel takstompen overblijven. De stam kan, indien gewenst, ook ingekort worden. De stam 
kan hierdoor nog vele jaren ter plaatse blijven staan en zorgen voor nestgelegenheid voor 
wilde bijen en wespen, een groeimedium voorzien voor zwammen en ruimte bieden voor 
holenbroeders zoals mezen en spechten. Vooral hardere houtsoorten als Zomereik, Beuk en 
Gewone es zorgen voor een langdurige aanwezigheid van nestgelegenheid aangezien ze zeer 
langzaam degraderen. Het zwaar snoeien van een boom is voor de wet gelijk gesteld aan 
kappen. Een kapvergunning zal dus moeten aangevraagd worden.  
 

8. Het grote grasveld net ten oosten van de straat Hof Somerghem is, op enkele bloemrijke 
plekken met onder meer Heggenwikke na, vrij bloemarm (werkpunt 4)(Figuur 53). De grasmat 
lijkt hier vervilt door een gebrek aan maaibeheer en doordat het maaisel niet afgevoerd werd. 
Deze zone kan bloemrijker worden wanneer het grasveld tweemaal per jaar gemaaid wordt 
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mét afvoer van het materiaal. 15 juni en 15 september kunnen als streefdata voor 
respectievelijk de eerste en de tweede maaibeurt dienen.  
 

9. In het grote grasveld (Figuur 54, Figuur 55 en Figuur 56) aan de oostelijke grens van het park 
dient het huidige maairegime van tweemaal maaien per jaar mét afvoer van het materiaal 
volgehouden te worden. Daarbij kunnen 15 juni en 15 september als streefdata voor 
respectievelijk de eerste en de tweede maaibeurt dienen. Dit resulteert nu al in een zeer 
bloemrijke situatie (troef 9) met veel Knoopkruid, Smalle weegbree, Kruipende boterbloem, 
paardenbloem, Rode klaver,…  In dit grasveld bevinden zich veel molshopen, wat de ideale 
nestgelegenheden biedt voor bodemnestelende bijen.  
 

10. In het meest oostelijke deel van het Heuvelpark (troef 10) bevinden zich enkele bloemrijke, 
droge, ruigtestroken met onder meer Boerenwormkruid, hennepnetel, distels, Gewone 
smeerwortel, Vogelwikke en Peen. Een gefaseerd maaibeheer, met jaarlijks maaien en 
afvoeren van de helft tot een vierde van de oppervlakte kan volstaan om deze bloemrijke 
ruigte in stand te houden. Op deze manier wordt de volledige vegetatie eens elke 2 tot 4 jaar 
gemaaid. Dit moet uitgevoerd worden in het najaar (vanaf oktober of november) aangezien 
de vegetatie moet kunnen bloeien in de zomer. Het laten overstaan van een deel van de 
vegetatie zal voor extra nestgelegenheid zorgen. Boerenwormkruid, hennepnetel, Peen en 
heel wat andere ruigtekruiden hebben immers holle stengels en kunnen zo voor kleinere 
bijensoorten een geschikte nestplaats vormen. Deze ruigtes liggen op enkele kleine heuveltjes 
wat voor extra variatie in microklimaat zorgt.  
 

11. Het bijenhotel in het meest oostelijke deel van het park werd in het verleden in brand 
gestoken (werkpunt 5), door een combinatie van een tekort aan sociale controle en een 
uitnodigende opbouw (het bijenhotel zag er uit als een brandstapel, zie ook Figuur 57). De 
resten van dit hotel kunnen hier dan ook best verwijderd worden. Door in dit deel van het park 
te focussen op staand, zonbeschenen, dood hout (zie ook troef 7) zullen wellicht minder 
nesten gevandaliseerd worden.  
 

12. In het park zijn heel wat knotwilgenrijen aanwezig (werkpunt7). Deze dienen gefaseerd 
geknot te worden. Wilgen zijn immers van groot belang als nectar- en stuifmeelbron voor 
wilde bijen, zweefvliegen en dagvlinders in het vroege voorjaar, wanneer er maar weinig 
andere bronnen voorhanden zijn.  

 
  



4.6 Faluintjes 
 
Het perceel op Figuur 58, onder werkpunt 2, is in eigendom van het OCMW Aalst. De stuurgroep vroeg 
om de inventarisatie op dit perceel te focussen. Tijdens het onderzoek werden ook enkele percelen in 
de omgeving bezocht, net als de dreef (verlengde van de Affligemdreef) die leidt naar het perceel van 
de Stad Aalst.  
 

 
 
Troeven: 

1. Er bevinden zich enkele bloemrijke graslanden met veel boterbloemen in de omgeving  
2. Er bevindt zich een bloemrijk, vochtig grasland met veel pinksterbloem in de omgeving 

 
Werkpunten: 

1. De houtkant langs de Affligemdreef is smal en weinig ontwikkeld 
2. Het perceel in eigendom van het OCMW Aalst is zeer bloemarm 
3. Er trad bodemverdichting op door gebruik van te zware machines aan de ingang van het 

perceel 
4. In 2017 bevond zich een uienveld net ten noorden van het perceel van het OCMW Aalst. 

Doordat dit volledig geoogst werd, was dit niet geschikt voor de Lookmaskerbij.  
 

 
Figuur 58: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) Faluintjes 
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Tabel 7: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de Faluintjes en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Latijn) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena flavipes Grasbij 1 
Andrena nitida Viltvlekzandbij 1 
Andrena wilkella Geelstaartklaverzandbij 3 
Apis mellifera Honingbij 2 
Bombus hortorum Tuinhommel 1 
Bombus hypnorum Boomhommel 4 
Bombus lapidarius Steenhommel 4 
Bombus pascuorum Akkerhommel 4 
Bombus pratorum Weidehommel 7 
Bombus sylvestris Vierkleurige Koekoekshommel 1 
Bombus terrestris/lucorum s.l. Aard/Veldhommel 6 
Chelostoma florisomne Ranonkelbij 3 
Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 2 
Nomada sheppardana Geeltipje 1 
Osmia bicornis Rosse Metselbij 1 

 
Deze locatie werd 2 keer bezocht, namelijk op 10 april en 23 mei 2017. Tijdens deze bezoeken werden 
in totaal 15 soorten (41 waarnemingen) waargenomen. Er werd geen zeldzaamheden gevonden. 
 
Het grootste aantal waarnemingen werd niet verricht in de weide die eigendom is van het OCMW Aalst 
(zie voor ligging werkpunt 2 in Figuur 58), maar wel in de dreef er naar toe en in een bloemrijk(er) 
weiland iets ten zuiden.  
 
In dit laatste weiland werden onder meer Geelstaartklaverzandbij en Ranonkelbij aangetroffen. De 
vrouwtjes van de eerste soort verzamelen uitsluitend stuifmeel van vlinderbloemigen, doch hier werd 
enkel een mannetje aangetroffen. De Ranonkelbij heeft dan weer een voorkeur voor het stuifmeel van 
boterbloemen.  
 
Ook in de weide van het OCMW Aalst werd een mannetje Geelstaartklaverzandbij aangetroffen. 
Daarnaast werden ook de algemene Parkbronsgroefbij, Steenhommel, Weidehommel en Honingbij 
gevonden.  
 



 
Figuur 59: Spreiding waarnemingen bijen en wespen in de Faluintjes en omgeving 

 
Bloembezoek: 
 
Bloembezoek werd onder meer vastgesteld op: Fluitenkruid, Witte dovenetel, Scherpe boterbloem, 
Kruipende boterbloem, Sporkehout, Rododendron, braam spec., Gewone smeerwortel, Rode klaver, 
Gewone ereprijs,…  
 

 
Figuur 60: De weide in de Faluintjes is op het eerste zicht weinig interessant voor bijen, aangezien er weinig bloemen in 

voorkomen. De weide dient meermaals per jaar gemaaid en afgevoerd te worden. 
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Figuur 61: Enkele delen van dit weiland zijn stukgereden met zware machines. 

 

 
Figuur 62: Er staan enkele bloeiende wilgen op de rand van het perceel 

 



 
Figuur 63: De nabijgelegen percelen zijn iets bloemrijker. Boterbloemen en Pinksterbloemen bepalen er het bloeiaspect. 

 
 

 
 

1. Het perceel in eigendom van het OCMW Aalst is momenteel nog zeer bloemarm (werkpunt 2) 
wegens te voedselrijk. Vermoedelijk is dit perceel, wat dienst doet als een weiland, in het 
verleden bemest. Er bevinden zich slechts enkele bloemplanten (Kruipende boterbloem, 
Scherpe boterbloem, paardenbloem, enkele klavers,… ) in het perceel. Dit weiland kan op een 
natuurlijke wijze bloemrijker worden door het als een hooiland te beheren. Hierbij dient het 
perceel 2 keer per jaar gemaaid te worden, met afvoer van het maaisel. Daarbij kunnen 15 
juni en 15 september als streefdata voor respectievelijk de eerste en de tweede maaibeurt 
dienen. Maaien in de bloeiperiode van paardenbloem, Scherpe en Kruipende boterbloem is te 
vermijden aangezien beide plantensoorten de belangrijkste nectar- en stuifmeelbronnen zijn 
die momenteel aanwezig zijn. Maaien dient bij voorkeur in drogere periodes plaats te vinden. 
Maaien met zware machines in vochtige periodes kan leiden tot bodemverdichting (werkpunt 
3), wat meestal negatieve gevolgen heeft voor de vegetatie. Dat percelen met veel 
boterbloemen en paardenbloemen interessant kunnen zijn wordt bewezen door de bloemrijke 
graslanden net ten zuiden van het perceel van het OCMW Aalst (troef 1). De (knot)wilgen op 
de rand van het perceel (Figuur 62) dienen behouden te worden. Het knotten van deze wilgen 
wordt best afgestemd op andere wilgen in de omgeving zodat niet alle wilgen in hetzelfde 
seizoen geknot worden. Het perceel kan door een bloemrijke houtkant omzoomd worden. Op 
deze manier zal het perceel beschutter zijn. Zowel Sleedoorn als Eenstijlige meidoorn lenen 
zich perfect hiervoor. Deze struiken bloeien in het voorjaar en zijn zeer geliefd bij bijen en 
andere bloembezoekers.  
 

2. De houtkant langs de Affligemdreef is zeer smal en weinig ontwikkeld (werkpunt 1). Op veel 
plaatsen zijn bomen verdwenen. De resterende bermen zijn smal en staan onder hoge druk. 
Alleen wat stevigere kruiden als Fluitenkruid kunnen zich er handhaven. Deze bermen, hoe 
smal ook, dienen goed gerespecteerd te worden.  
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3. Net ten noorden van het perceel van het OCMW Aalst bevond zich in 2017 een uienveld. Om 
van belang te zijn voor bijen, en dan in het bijzonder de gespecialiseerde Lookmaskerbij, 
dienen enkele uien tot bloei te kunnen komen. Aangezien dit perceel onderdeel van een 
commercieel bedrijf was, werden de uien allemaal geoogst voor de bloeitijd (werkpunt 4).  
 

  



4.7 Leirekensroute 
 

 
 
Troeven: 

1. Op verschillende plaatsen zijn bloemrijke bermen aanwezig langsheen de Leirekensroute. Het 
gaat dan onder meer om grote vlekken Zevenblad, Overblijvende ossentong, Bosandoorn, 
Boslathyrus, Boerenwormkruid,…  Enkele relictpopulaties van Rapunzelklokje zijn aanwezig 

2. Er is een bloemrijke ruigte aanwezig aan het oude station van Moorsel (Ook bekend als 
‘Exterken’) 

3. Vlakbij de grens met de gemeente Opwijk ligt een oude, verwaarloosde boomgaard langs het 
fietspad 

4. (niet op kaart) Langsheen de Leirekensroute staan enkele dode bomen 
5. (niet op kaart) De bermen van de Leirekensroute kunnen populaties van wilde bestuivers 

herbergen die de nabijgelegen boomgaarden bestuiven 
 
Werkpunten: 

1. Op veel plaatsen zijn de bermen van de Leirekensroute zeer smal 
2. Op veel plaatsen zijn de bermen van de Leirekensroute sterk beschaduwd 
3. Bij de heraanleg en verbreding van de Leirekensroute tot een fietssnelweg zullen veel van de 

interessantste bermen verdwijnen 
4. (niet op kaart) Knotwilgenrijen gefaseerd knotten 

 

 
Figuur 64: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) Leirekensroute deel 1 
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Figuur 65: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) Leirekensroute deel 2 

 
 

 
Tabel 8: Lijst van bijensoorten aangetroffen langs de Leirekensroute en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 

beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Latijn) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij 2 
Andrena flavipes Grasbij 7 
Andrena fulva Vosje 4 
Andrena haemorrhoa Roodgatje 9 
Andrena nitida Viltvlekzandbij 5 
Andrena praecox Vroege Zandbij 2 
Andrena proxima Fluitenkruidbij 4 
Andrena scotica Meidoornzandbij 5 
Anthidium manicatum Grote Wolbij 2 
Anthophora furcata Andoornbij 6 
Anthophora plumipes Gewone Sachembij 2 
Apis mellifera Honingbij 21 
Bombus hortorum Tuinhommel 4 
Bombus hypnorum Boomhommel 15 
Bombus lapidarius Steenhommel 10 
Bombus lucorum Veldhommel 3 
Bombus pascuorum Akkerhommel 46 
Bombus pratorum Weidehommel 12 
Bombus terrestris Aardhommel 1 
Bombus terrestris/lucorum s.l. Aard/Veldhommel 14 
Chelostoma campanularum Kleine Klokjesbij 1 
Chelostoma florisomne Ranonkelbij 3 
Colletes daviesanus Wormkruidbij 7 



Naam (Latijn) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Halictus rubicundus Roodpotige Groefbij 1 
Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 3 
Heriades truncorum Tronkenbij 14 
Hylaeus communis Gewone Maskerbij 4 
Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij 3 
Hylaeus signatus Resedamaskerbij 1 
Lasioglossum calceatum Gewone Geurgroefbij 3 
Lasioglossum laticeps Breedkaakgroefbij 1 
Lasioglossum leucozonium Matte Bandgroefbij 2 
Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 1 
Lasioglossum parvulum Kleine Groefbij 2 
Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij 6 
Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 5 
Megachile ericetorum Lathyrusbij 2 
Megachile willughbiella Grote Bladsnijder 3 
Nomada conjungens Langsprietwespbij 1 
Nomada flava Gewone Wespbij 3 
Nomada ruficornis Gewone Dubbeltand 2 
Nomada signata Signaalwespbij 3 
Osmia bicornis Rosse Metselbij 6 
Osmia cornuta Gehoornde Metselbij 4 
Osmia niveata Zwartbronzen Houtmetselbij 3 
Stelis phaeoptera Zwarte Tubebij 1 

 
Deze locatie werd 7 keer bezocht, namelijk op 31 maart, 10 april, 30 mei, 18 juli, 26 juli, 22 augustus 
en 23 augustus 2017. Tijdens deze bezoeken werden in totaal 46 soorten (259 waarnemingen) 
waargenomen. Er werden drie zeldzaamheden teruggevonden. 
 
Van de zeer zeldzame Langsprietwespbij (zie ook 4.1.3.8) werd 1 exemplaar teruggevonden. Deze soort 
kent een parasitaire levenswijze op de Fluitenkruidbij. Deze laatste is dan weer gespecialiseerd in het 
verzamelen van stuifmeel van schermbloemigen. Deze soort werd op 4 verschillende plaatsen 
aangetroffen langsheen de Leirekensroute. Zowel Fluitenkruid als Zevenblad werden bezocht. Beide 
soorten zijn op enkele, meer beschaduwde plaatsen aanwezig. Door deze planten te behouden wordt 
onrechtstreeks ook de populatie van de Langsprietwespbij behouden.  
 
Van de Zwartbronzen houtmetselbij (zie ook 4.1.3.10) werden enkele exemplaren gevonden, vooral in 
de omgeving van het oude treinstation van Baardegem (Aalst). Deze soort foerageerde hier op 
Knoopkruid. Daarnaast is ze ook vaak op distels te vinden. Deze soort nestelt in gangen in dood hout 
en nestelt wellicht in de onmiddelijke omgeving in staand dood hout. Ook de specifieke parasitaire bij 
van de Zwartbronzen houtmetselbij, meer bepaald de Zwarte tubebij (zie ook 4.1.3.11) werd op deze 
locatie gevonden. De aanwezigheid van parasitaire bijen (ook wel koekoeksbijen genoemd) is een 
signaal dat de gastheerpopulaties goed ontwikkeld zijn.  
 
Verder werden volgende gespecialiseerde bijensoorten langs de Leirekensroute aangetroffen: Vroege 
zandbij (specialist op wilg), Andoornbij (specialist op lipbloemigen zoals andoorns), Kleine klokjesbij 
(specialist op klokjes, hier op Rapunzelklokje), Ranonkelbij (specialist op boterbloemen), Wormkruidbij 
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(specialist op gele composieten, hier op Boerenwormkruid), Tronkenbij (specialist op gele 
composieten), Resedamaskerbij (specialist op Wilde reseda en Wouw), Biggenkruidgroefbij (specialist 
op gele composieten) en Lathyrusbij (specialist op vlinderbloemigen).  
 

 
Figuur 66: Drie gespecialiseerde bijen op hun specifieke waardplant langsheen de Leirekensroute: Ranonkelbij op boterbloem 

(linksboven), Fluitenkruidbij op Fluitenkruid (linsonder) en Andoornbij op Bosandoorn (rechts). 
 

 
Figuur 67: Spreiding waarnemingen bijen en wespen Leirekensroute deel 1 

 



 
Figuur 68: : Spreiding waarnemingen bijen en wespen Leirekensroute deel 2 

 
Bloembezoek: 
 
Bloembezoek werd onder meer vastgesteld op: Zevenblad, Fluitenkruid, Rapunzelklokje, Knoopkruid, 
Wilgenroosje, Akkerdistel, Speerdistel, Klein streepzaad, Brem, hennepnetel spec., Robertskruid, 
Hondsdraf, Gewone berenklauw, Schermhavikskruid, Gewoon biggenkruid, Jakobskruiskruid, Witte 
dovenetel, Paarse dovenetel, Boslathyrus, Vlasbekje, Blauwe druifjes, Overblijvende ossentong, Smalle 
weegbree, Sleedoorn, Kruipende boterbloem, Wilde reseda, roos spec., braam spec., Schietwilg, 
Gewone vlier, kruiskruid spec., Boskruiskruid, guldenroede spec., Bosandoorn, Gewone smeerwortel, 
paardenbloem, Boerenwormkruid, Rode klaver, Witte klaver, Reukloze kamille, Vogelwikke,…  
 

 
Figuur 69: Bloemrijke, zonnige, droge ruigtes zijn interessant voor bijen en wespen. In dit perceel overheerst Gewone 

berenklauw, terwijl ook Boerenwormkruid aanwezig is. 



 
 Expert-advies wilde bijen in stroomgebied Molenbeek-Graadbeek 83 
 
 
 

 
Figuur 70: Grote muur en Overblijvende ossentong bepalen het bloeiaspect langs sommige delen van de Leirekensroute in het 

voorjaar 
 

 
Figuur 71: Hondsdraf bepaalt het bloeiaspect langs sterk beschaduwde delen van de Leirekensroute 

 

 
Figuur 72: Bloemrijk weitje met Paardenbloem en Paarse dovenetel,… 

 



 
Figuur 73: Palen met gangen als potentiële nestplaatsen 

 

 
Figuur 74: Onderzochte appelboomgaard aan de Jan Frans Vonckstraat langs de Leirekensroute 
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Figuur 75: Op beschaduwde plekken komen grote vlekken Bosandoorn voor, de waardplant voor de Andoornbij 

 

 
Figuur 76: Grote, zonbeschenen vlekken Zevenblad zijn van groot belang voor maskerbijen, Fluitenkruidbij en heel wat wespen- 

en vliegensoorten. 
 

 
Figuur 77: De bermen van de Leirekensroute zijn slechts op enkele plaatsen wat breder, bloemrijker en zonbeschenen. 

 



 
Figuur 78: Distels, zoals deze Speerdistel, zijn van groot belang voor wilde bijen 

 

 
Figuur 79: Zomerbloeiend aspect van de Leirekensroute met Gewone berenklauw en Boerenwormkruid 
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Figuur 80: Bloeiende bramen en Boslathyrus zorgen voor nectar en stuifmeel tijdens de hoogzomer. 

 

 
Figuur 81: Verwaarloosde boomgaard langs de Leirekensroute 

 
 



 
 

1. Het belangrijkste actiepunt voor deze locatie is het behoud van de bermen langsheen deze 
fietsroute (troef 1, werkpunt 1 & 2). Deze zijn op sommige plaatsen wat breder en bloemrijker. 
Sommige zones zijn meer beschaduwd (plaatsen met Bosandoorn en Fluitenkruid), terwijl 
andere net zeer zonnig gelegen zijn. Bij de verbreding van de Leirekensroute tot een 
fietssnelweg (werkpunt 3) zullen veel van de interessantste bermen verdwijnen. Daarom kan 
de verbreding van de Leirekensroute best aan de opmaak van een bijenvriendelijk 
bermbeheerplan worden gekoppeld. Vooral die stukken die nu het bloemrijkst zijn of 
bijzondere planten herbergen (Boslathyrus, Rapunzelklokje,…) dienen zoveel mogelijk 
gevrijwaard te worden. Een gunstig maaibeheer, waarbij tweemaal gemaaid wordt met afvoer 
van het maaisel, dient ingesteld te worden. 15 juni en 15 september kunnen als streefdata 
voor respectievelijk de eerste en de tweede maaibeurt dienen. Het maaisel dient afgevoerd 
te worden. Langs bloemrijke en zonnige zones kan de eerste maaibeurt overgeslaan worden 
zodat er doorheen het hele jaar voldoende nectar en stuifmeel voorhanden blijft langsheen 
deze route. Op plaatsen waar de berm smal en sterk beschaduwd is, kan nagegaan worden of 
er geen bomen kunnen gekapt worden. Daarbij dient vooral de zuidoostflank vrijgezet te 
worden. Tenslotte is het aangewezen om na te gaan of er aan de Leirekensroute aanpalende 
gronden kunnen (aangekocht en) ingericht en beheerd worden tot bloemrijke graslanden, om 
zo het verlies aan bloemrijke bermen te compenseren. 
 

2. Ter hoogte van de parking aan de Leirekensstraat aan het oude station van Moorsel bevindt 
zich een droge, bloemrijke ruigte met onder meer Gewone berenklauw en Boerenwormkruid 
(troef 2). De bloeipiek van dit type ruigtes valt in juni-juli met een uitloop in augustus. Ruigtes 
vergen een minder intensief beheer dan graslanden, maar bij nulbeheer worden ze geleidelijk 
minder bloemrijk. Een gefaseerd maaibeheer, met jaarlijks maaien en afvoeren van de helft 
tot een vierde van de oppervlakte kan volstaan om een bloemrijke ruigte in stand te houden. 
Op deze manier wordt de volledige vegetatie eens elke 2 tot 4 jaar gemaaid. Dit moet 
uitgevoerd worden in het najaar (vanaf oktober of november) aangezien de vegetatie moet 
kunnen bloeien in de zomer. Het laten overstaan van een deel van de vegetatie zal voor extra 
nestgelegenheid zorgen. Gewone berenklauw, Boerenwormkruid en heel wat andere 
ruigtekruiden hebben immers holle stengels en kunnen zo voor kleinere bijensoorten een 
geschikte nestplaats vormen.  
 

3. Behoud van staand dood hout (troef 4) als nestplaatsen voor bovengronds nestelende 
soorten. Indien er gevaar optreedt voor het afbreken van zijtakken, kunnen deze bomen 
gekandelaard worden. Hierbij worden alle zijtakken in de kruin weggezaagd tot er enkel 
takstompen overblijven. De stam kan, indien gewenst, ook ingekort worden. De stam kan 
hierdoor nog vele jaren ter plaatse blijven staan en zorgen voor nestgelegenheid voor wilde 
bijen en wespen, een groeimedium voorzien voor zwammen en ruimte bieden voor 
holenbroeders zoals mezen en spechten. Op minstens 1 plaats langsheen de Leirekensroute 
bevindt zich een nest van Europese hoornaar in een holte van een boom. Ondanks het feit dat 
dit nest zich op 1 meter van het fietspad bevindt zorgen deze wespen toch niet voor overlast. 
Vooral hardere houtsoorten als Zomereik, Beuk en Gewone es zorgen voor een langdurige 
aanwezigheid van nestgelegenheid aangezien ze zeer langzaam degraderen. Het zwaar 
snoeien van een boom is voor de wet gelijk gesteld aan kappen. Een kapvergunning zal dus 
moeten aangevraagd worden.  
 

4. In de omgeving van de Leirekensroute zijn heel wat knotwilgenrijen aanwezig (werkpunt 4). 
Deze dienen gefaseerd geknot te worden. Wilgen zijn immers van groot belang als nectar- en 
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stuifmeelbron voor wilde bijen, zweefvliegen en dagvlinders in het vroege voorjaar, wanneer 
er maar weinig andere bronnen voorhanden zijn.  
 

5. Vlakbij de grens met de gemeente Opwijk ligt een oude, verwaarloosde boomgaard langs het 
fietspad (troef 3)(Figuur 81: Verwaarloosde boomgaard langs de Leirekensroute). 
Landschappelijk is deze boomgaard zeer waardevol met een combinatie van hoogstamfruit 
en laagstamfruit. Er lijken potenties voor Eikelmuis indien er voldoende nestplaatsen in 
voorzien worden. Tussen de fruitbomenrijn zijn spontaan enkele grote Boswilgen 
opgeschoten. Deze zorgen in het vroege voorjaar voor heel wat voedsel voor bestuivers die 
belangrijk zijn voor de bevruchting van fruitbloesems. De ondergroei lijkt beperkt en is vrij 
nitrofiel met bramen, Gewone smeerwortel, Fluitenkruid en Grote brandnetel. Maaien met 
afvoer van het maaisel zal dus nodig zijn om deze boomgaard te herstellen.  
 

6. De bermen van de Leirekensroute kunnen populaties van wilde bestuivers herbergen die de 
nabijgelegen boomgaarden bestuiven (troef 5). Ter hoogte van de boomgaard ter hoogte van 
de boomgaard aan de Jan Frans Vonckstraat werden onder meer Boomhommel, Roodgatje, 
Aard/Veldhommel, Akkerhommel en Meidoornzandbij langs en in de boomgaard 
aangetroffen. Dit zijn bijensoorten die wellicht nestelen in de boomgaard zelf of langs de 
Leirkensroute en zeer goede bestuivers van appel en peer zijn.  

 



4.8 Affligemdreef 
 
Deze locatie werd bezocht op eigen initiatief aangezien ze zeer bloemrijk was. Er wordt dus geen 
uitgebreid verslag van uitgebracht.  
 

 
 
Troeven: 

1. Langs de Affligemdreef bevinden zich enkele bloemrijke, natte ruigtes met onder meer 
Gewone engelwortel, Kale jonker, Grote wederik, Grote kattenstaart, Heelblaadjes,… 

 
Werkpunten: 

0. Er werden geen werkpunten vastgesteld op deze locatie. 
 

 
Figuur 82: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) langs Affligemdreef 

 
 

 
Tabel 9: Lijst van bijensoorten aangetroffen langs de Affligemdreef en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 

beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 

Naam (Latijn) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij 2 
Bombus lapidarius Steenhommel 1 
Bombus lucorum Veldhommel 1 
Epeoloides coecutiens Bonte Viltbij 1 
Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 1 
Heriades truncorum Tronkenbij 1 
Macropis europaea Gewone Slobkousbij 3 
Melitta nigricans Kattenstaartdikpoot 1 

 
Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 26 juli 2017. Tijdens dit bezoek werden in totaal 8 
soorten (11 waarnemingen) waargenomen. Er werd één zeldzaamheid teruggevonden. 
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Een exemplaar van de zeldzame Bonte viltbij werd hier, na lang zoeken, gevonden. Volgens de 
literatuur heeft deze soort een voorkeur voor paarse bloemen, maar uit eigen ervaring wordt ze ook 
vaak op Heelblaadjes teruggevonden. Dat was ook in deze ruigte langs de Affligemdreef het geval. Het 
is de specifieke parasiet van de Gewone (en de Bruine) slobkousbij, waarvan een mooie populatie werd 
aangetroffen.  
 
Door de grote populaties van Gewone engelwortel heeft deze locatie potenties voor de zeldzame 
Roodrandzandbij. Deze soort is sterk afhankelijk van het stuifmeel van schermbloemigen (bv Gewone 
engelwortel, Gewone berenklauw,…) en komt vooral voor in bloemrijke ruigtes. Ook de 
Zwartsprietwespbij kan hier wellicht nog gevonden worden. Deze soort is de parasiet van de 
Kattenstaartdikpoot, waarvan hier een populatie gevonden werd. Tot slot behoort ook de 
Zompmaskerbij tot de mogelijkheden. Ook dit is een soort die sterk afhankelijk is van bloemrijke 
ruigtes. Ze werd tot nu toe nog niet in de gemeente aangetroffen. 
 

 
Figuur 83: Spreiding waarnemingen bijen en wespen langs de Affligemdreef 

 
Bloembezoek: 
 
Bloembezoek werd onder meer vastgesteld op: Gewone engelwortel, Kale jonker, Grote wederik, 
Grote kattenstaart, Heelblaadjes, braam spec. 
 
 



 
Figuur 84: Bloemrijke ruigte langs de Affligemdreef met Gewone engelwortel, Kale jonker, Grote wederik, Grote kattenstaart, 

Heelblaadjes,… 
 

 
Figuur 85: Mannetje Bonte viltbij in een bloemrijke ruigte langs de Affligemdreef. 
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1. Langs de Affligemdreef bevinden zich enkele bloemrijke, natte ruigtes met onder meer 
Gewone engelwortel, Kale jonker, Grote wederik, Grote kattenstaart, Heelblaadjes,… (troef 1) 
De bloeipiek van deze ruigtes valt in juni-juli met een uitloop in augustus. Ruigtes vergen een 
minder intensief beheer dan graslanden, maar bij nulbeheer worden ze geleidelijk minder 
bloemrijk. Een gefaseerd maaibeheer, met jaarlijks maaien en afvoeren van de helft tot een 
vierde van de oppervlakte kan volstaan om een bloemrijke ruigte in stand te houden. Op deze 
manier wordt de volledige vegetatie eens elke 2 tot 4 jaar gemaaid. Dit moet uitgevoerd 
worden in het najaar (vanaf oktober of november) aangezien de vegetatie moet kunnen 
bloeien in de zomer. Enkele wilgen vormen een verrijking van de biotoop, maar bij teveel 
struiken en bomen gaat de bloemrijkheid en het belang voor bijen sterk achteruit. Indien deze 
ruigte echter te sterk verbost dient houtige opslag elk jaar gekapt te worden. 

 

  



5 Algemeen beheeradvies 
Voor dit onderdeel wordt expliciet verwezen naar de 21 toolboxen die zijn opgesteld voor de provincie 
Limburg voor een bijvriendelijk beheer van de verschillende habitats (Jacobs & Raemakers 2016). 
Gebaseerd op deze toolboxen en de eigen ervaring opgedaan tijdens deze en eerdere inventarisaties, 
wordt hieronder het beheer van de verschillende habitats aanwezig in de voor dit project 
geselecteerde gebieden besproken. Dit wordt geïllustreerd met concrete voorbeelden uit de 
onderzochte gebieden.  

Meer info is te vinden in D’Haeseleer, Jacobs & Vanormelingen (2017).  

5.1 Grazige bermen, hooilanden en gazons 

 
Bloemrijke graslanden en de bijbehorende biodiversiteit zijn, zeker in een intensieve landbouwstreek, 
tegenwoordig grotendeels teruggedrongen tot bermen en andere lineaire landschapselementen. 
Nochtans zijn dit erg belangrijke habitats voor wilde bijen en hommels. Gemeentes dragen hier dan 
ook een grote verantwoordelijkheid.  

De bloemenrijkdom van bermen en hooilanden wordt bevorderd door maaien en afvoeren. Indien er 
niet gemaaid wordt of het maaisel blijft liggen vervilt en verruigt de vegetatie (Figuur 53). Ze wordt 
hoger en dichter, en daardoor kouder en vochtiger. Hoge grassen en brandnetels nemen toe en de 
bloemenrijkdom neemt af. Inspoeling van nutriënten van nabijgelegen percelen heeft hetzelfde effect. 
Naast voedselaanbod bieden bermen en taluds, en dan vooral zuidgerichte schrale bermen met 
steilkantjes, zeer goede nestgelegenheid aan wilde bijen. Ook hier neemt de geschiktheid van de berm 
voor nestelende bijen af met verruiging, doordat deze voornamelijk open schrale vegetatie met kale 
goed opwarmende grond gebruiken om nestjes in te graven. Een voorbeeld hiervan is de zuidwest 
georienteerde berm van de Putstraat in Meldert.  

Wat betreft het maaitijdstip worden bermen op rijkere en vochtigere (leem)bodems, met typisch een 
zogenaamde voedselrijkere glanshavervegetatie met piekbloei in het (late) voorjaar (mei-juni), best 
gemaaid vanaf midden juni tot eind juli. Ideaal genomen wordt een tweede maaibeurt uitgevoerd in 
de herfst zodat de vegetatie kort de winter in kan. Dit laat de zaden van veel bloemen toe te kiemen, 
en creëert een open grasmat vroeg in het voorjaar voor nestelende wilde bijen. Van dit type bermen 
zijn er behoorlijk veel aanwezig in de studiegebieden. Ze vallen op door de rijkelijke bloei van onder 
andere Groot streepzaad en Rode klaver  

Op één plaats in het Kravaalbos werd zelfs een heiderelict aangetroffen. Gezien de grote waarde 
(uitbundige hoogzomerbloei) voor zowel algemenere als op Struikhei gespecialiseerde wilde bijen, 
dient dit heiderelicht bevorderd te worden.  

Belangrijk is wel dat eenmaal een goed maaitijdstip gevonden is, dit jaar na jaar volgehouden wordt 
om de planten- en bijbehorende bijengemeenschappen goed te laten ontwikkelen. 

Voor bijen en hommels met een langere vliegtijd is het belangrijk om in een gebied een spreiding te 
hebben van de bloei, zodat doorheen het zomerhalfjaar binnen gezichtsafstand steeds bloeiende 
vegetaties te vinden zijn. Anders ondervinden bvb. hommels op een bepaald tijdstip in een jaar een 
voedseltekort, waardoor veel kolonies te gronde kunnen gaan, wat de dichtheden sterk negatief 
beïnvloedt. Dit kan door een verschillend maaitijdstip van de verschillende bermen in een gebied zoals 
hierboven besproken, eventueel in combinatie met verschillende bloeitijdstippen van de andere 
habitats zoals hieronder besproken. In een groter grasland kan gefaseerd gemaaid worden met 
overstaan van een deel van de vegetatie (10-20%) bij elke maaibeurt. 
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Bermen zijn zeer gevoelig voor het landgebruik van de aanpalende percelen, aangezien het gaat om 
(zeer) smalle stroken, en vele bermen hadden hier dan ook duidelijk onder te lijden. Enkele 
veelvoorkomende randeffecten zijn: 

 Overspuiten - doodspuiten van (een deel van) de bermvegetatie. Vaak betreft het al dan niet 
bewust drift van herbiciden bij onkruidbestrijding in de aanpalende akker, soms bewust kapot 
spuiten van de bermvegetatie door particulieren. 

 Overploegen - mee inploegen van (een deel van) de berm. Op hoge bermen betreft dit vaak 
de schouder waardoor voedselrijke grond op de berm stort en meststoffen gemakkelijker 
insijpelen. 

 Insijpelen meststoffen – aanrijking van de bermvegetatie door inspoeling van nutriënten. Dit 
is voornamelijk een probleem wanneer het aanpalend perceel bewerkt wordt als akker, of 
wanneer de schouder van de berm beplant is met laagstam fruitbomen. 

 Beheer van de berm als gazon, doodspuiten van de berm, aanrijking door rioolwater of gebruik 
als stortplaats van gazonmaaisel of snoeiafval door bewoners van aanpalende of ertegenover 
liggende huizen. 

Deze randeffecten vormen één van de grootste bedreigingen voor bloemrijke bermen. Deze doen dan 
ook veel van de inspanningen van gemeentes om bloemrijke bermen te bekomen teniet, en kunnen 
enkel tegengegaan worden door het persoonlijk aanzetten van landeigenaars tot het respecteren van 
de bermen langs hun perceel.  

Voor de waardevolste bermen is een zeer nuttig hulpmiddel voor landbouwers de aanleg van een 
bufferstrook in de vorm van een beheerovereenkomst perceelsranden bij de VLM. Het kan dan gaan 
om een zogenaamde “grasstrook”, “gemengde grasstrook” of een “bloemenrand”. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten. 

De opmaak van een gemeentelijk bermbeheerplan, waarin zowel de flora als de fauna en het bijhorend 
beheer van alle wegbermen in de gemeente in kaart gebracht, geeft een volledig overzicht van de 
kansen en de werkpunten in de gemeente. Zo’n bermbeheerplan dient elke 10 à 15 jaar kritisch 
geëvalueerd te worden.  

 
Gazons worden doorgaans zo frequent gemaaid, al dan niet in combinatie met bemesting en gebruik 
van herbiciden, dat bloei vrijwel volledig achterwege blijft. Door minder frequent te maaien (vooral in 
voorjaar en zomer, in de herfst als de wilde bijen uitgevlogen zijn kan juist vaak gemaaid worden) en 
geen herbiciden en bemesting toe te passen, kunnen gazons soorten- en bloemrijk zijn of worden, 
terwijl ze hun gazonkarakter toch behouden. Net als voor hooilanden is het belangrijk dat het 
gazonmaaisel afgevoerd wordt. Mulchen is dus uit den boze indien een hoge bloemenrijkdom en 
bijhorende wilde bijen beoogd worden. Op grotere gazons kan gefaseerd gemaaid worden, waarbij 
bvb. elke maand de helft van het gazon gemaaid wordt en dus nooit op één enkel moment alle 
bloemen worden weggemaaid. 

De soortensamenstelling van gazons lijkt min of meer op die van kortgegraasde weides, met 
“begrazings”tolerante laagblijvende soorten als Paardenbloem, Witte Klaver, Kruipende Boterbloem, 
Madeliefje, Draad- en Tijmereprijs, Gewone Brunel, Gewone rolklaver, Gewoon duizendblad, Gewoon 
Biggenkruid en Pinksterbloem. Gazons kunnen dan ook als ze tot bloei kunnen komen een rijke 
voedselbron vormen voor vele wilde bijen. Sommige gazons kunnen ook een belangrijke betekenis 
hebben als nestplaats voor wilde bijen (zie punt 5.2). 



5.2 Nestplaatsen  
Het kan niet genoeg benadrukt worden dat, naast het bloemenaanbod, ook de aanwezigheid van 
voldoende geschikte nestgelegenheid in het landschap het lokale voorkomen en de abundantie van 
solitaire bijen bepaalt. Gezien de beperkte actieradius van de meeste bijensoorten dienen 
nestgelegenheid en bloemaanbod zich op een beperkte afstand (enkele 100’en meters tot 1 kilometer) 
van elkaar te bevinden. De meeste solitaire bijen nestelen in de bodem, waar ze hun nest graven in 
open grond (al dan niet tussen de vegetatie) in droge en warme omstandigheden. Geschikte 
nestlocaties worden vaak bevolkt door een hele resem soorten, in soms erg hoge aantallen, zelfs indien 
de nestlocaties (erg) klein zijn. Een zo hoog mogelijke dichtheid aan dergelijke nestlocaties in het 
landschap door een geschikt beheer van de betreffende landschapselementen is dan ook prioritair om 
een hoge dichtheid en soortenrijkdom aan wilde bijen te verkrijgen (en aan risicospreiding te doen). 

De belangrijkste in deze studie aangetroffen landschapselementen voor nestelende bijen waren de 
volgende: 

 Zuidgerichte droge steilkanten en taluds, vaak gelegen in wegbermen en holle wegen (bvb. 
in de Putstraat in Meldert). Door het warme microklimaat zijn deze uiterst aantrekkelijk voor 
nestelende wilde bijen. De steilste taluds, kantjes en kanten zijn vaak vegetatieloos door de 
dynamiek van afstortende aarde, vaak in combinatie met een schraal karakter en 
droogtestress door erbovenstaande bomen. Wanneer er vegetatie staat, is het belangrijk dat 
deze voldoende schraal en dus open is, zodat er naakte goed opwarmende bodem aanwezig 
is. Steilkanten dienen soms vrijgezet te worden zodat ze niet beschaduwd of overgroeid 
geraken, terwijl voor grazige taluds een verschralend maaibeheer zoals algemeen toegepast in 
wegbermen afdoende is. De vegetatie gaat best zo kort mogelijk de winter in, om vroeg in het 
voorjaar voldoende naakte grond te bieden voor bodemnestelende wilde bijen. 

 Schrale graslanden, gazons en bermen (bvb.Figuur 26, Voortuin pastorie Meldert Figuur 31). 
Ook vlakke bodems kunnen grote aantallen nestelende wilde bijen herbergen, indien ze 
voldoende schraal zijn zodat ze een goed opwarmende open bodem tussen de vegetatie 
hebben waarin wilde bijen hun nest kunnen graven. Ook hier creëert een verschralend 
maaibeheer, waarbij de vegetatie liefst zo kort mogelijk de winter ingaat, de geschikte 
omstandigheden. Ook strooiweides en andere korte vegetaties op kerkhoven (bv kerkhof 
Meldert) kunnen fungeren als nestplaatsen.  

 Veldwegen en paden (bvb. Figuur 16). Indien droog gelegen, onverhard of met kasseien of 
tegels op losse bodem verhard en niet te intensief vastgereden, vormen deze door de 
betreding ontstane naakte bodem belangrijke nestplaatsen voor een hele resem 
bodemnestelende wilde bijen. Verharding, bedekking met grind of houtsnippers, of inbedding 
in een betonkoffer van dergelijke veldwegen en paden dient dan ook ten stelligste vermeden 
te worden. 

 Zuidgerichte oude muren (bvb.Figuur 32). De historische zachte mortel die vroeger gebruikt 
werd, is voor heel wat wilde bijen geschikt om nestgangen in uit te graven. Indien restauratie 
nodig is, dient dit gefaseerd (om niet alle nestgelegenheid in één keer teniet te doen) en met 
zachte kalkmortel (die op termijn terug geschikt wordt als nestgelegenheid) te gebeuren. 

 Zuidgerichte mantels en zomen in en aan bosranden, houtkanten en struwelen (bvb.Fout! 
erwijzingsbron niet gevonden.). Deze zijn typisch belangrijk voor bovengronds nestelende 
wilde bijen. De meest belangrijke elementen voor nestelende bijen zijn merghoudende dode 
stengels en takken van bvb. Braam en Vlier maar ook overstaande kruiden als Bijvoet of 
Koningskaars. Ook zonbeschenen staand dood hout met vraatgangen wordt door heel wat 
soorten gebruikt als nestplaats (zie hieronder). Bijenhotels vormen een substituut voor een 
deel van de wilde bijen die in holtes in stengels en dood hout nestelen. 

 Dode (delen van) bomen en onbehandelde houten weidepalen (bvb. Figuur 27). Staand dood 
hout, zoals oude onbehandelde weidepalen, oude (deels) dode fruitbomen en staande dode 
bomen bevatten vaak veel vraatgangen van houtetende insecten (vnl. kevers). Indien 
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zonbeschenen vormen deze elementen (half)natuurlijke nestplaatsen voor heel wat 
bovengronds nestelende wilde bijen, maar ook solitaire graafwespen en plooivleugelwespen, 
en hun koekoeksbijen en –wespen. Deze elementen dienen daarom zolang mogelijk behouden 
te blijven. Indien er gevaar is door vallende takken kunnen dode bomen “gekandelaard” 
worden. Dode zonbeschenen bomen kunnen ook gecreëerd worden door bomen in een 
zonbeschenen bosrand te “ringen” (met de kettingzaag rondom rond in de stam een dubbele 
ring insnijden in de basis), weliswaar op plaatsen waar de bomen op termijn veilig kunnen 
omvallen. 

5.3 Ruigtes  

 
Ruigtes zijn hoog opgaande kruidige vegetaties die een extensief beheer kennen. Ze zijn in de 
onderzochte gebieden vooral aanwezig in het deelgebied Affligemdreef, Mijlbeekbos en 
Leirekensroute. 

Indien de bodem niet te voedselrijk is en de ruigte niet te lang onbeheerd blijft, kunnen ruigtes erg 
bloemrijk zijn, met de piek van de bloei in de zomer (Figuur 69, Figuur 84), en zeer veel bijen en 
hommels herbergen. In drogere ruigtes gaat het dan om soorten als Peen, Boerenwormkruid, Gewone 
bereklauw, Gewone rolklaver, Vogelwikke, Veldlathyrus, … in vochtige tot natte ruigtes om Hondsdraf, 
Witte dovenetel, Grote kattenstaart, Grote wederik, Watermunt, Gewone engelwortel, 
Moerasandoorn, Moerasrolklaver, Gewone smeerwortel, hennepnetel sp., … 

Ruigtes vergen een minder intensief beheer dan graslanden, maar bij nulbeheer worden ze geleidelijk 
minder bloemrijk. Een gefaseerd maaibeheer, met elk jaar –afhankelijk van de voedselrijkdom- maaien 
en afvoeren van de helft tot een vierde van de oppervlakte kan volstaan om een bloemrijke ruigte in 
stand te houden. Dit moet uitgevoerd worden in het najaar aangezien de vegetatie moet kunnen 
bloeien in de zomer. Extensieve seizoens(nazomer-winter)begrazing in combinatie met af en toe 
kappen van houtopslag kan ook een goed beheer zijn voor een ruigte. 

5.4 Zuidgerichte mantels en zomen 

 
Mantels en zomen vormen de overgangen tussen lage vegetaties en bos, waarbij de zoom een ruigere 
kruidenvegetatie is en de mantel de zone met struiken en jonge bomen. Hiertoe behoren ook brede 
struwelen, beboste holle wegen en houtkanten die op dezelfde manier functioneren (maar dan zonder 
bos achter). Deze zijn idealiter even breed of zelfs breder als de bomen hoog zijn, maar dit is in deze 
context zelden haalbaar. Ook minder brede overgangen kunnen echter functioneel zijn. Bosranden 
met veel structuur zijn zeldzaam in Vlaanderen. Meestal is de grens tussen bos en akker of graslandland 
zeer scherp (bv. Figuur 22). Nochtans vormt een mantel-zoom voor vele organismen een ideaal 
leefgebied door de hoge structuurrijkdom. Ook voor wilde bijen zijn mantels en zomen indien ze min 
of meer zuidgericht (en dus warm) zijn erg goede habitats door de combinatie van geschikte 
nestgelegenheid in de vorm van stengels en eventueel kale open grond onder de bomen en bloemen. 
In de zoom gaat het bvb. om, afhankelijk van de grondsoort en vochtigheid, Gewone ereprijs, Valse 
salie, Struikhei, Zevenblad, Knoopkruid, havikskruiden, Boerenwormkruid, Wilde marjolein, terwijl 
voorjaarsbloeiers en Meidoorn, Braam, Brem, Esdoorn, Zoete kers, Sleedoorn, rozen, Sporkehout 
voorbeelden zijn uit de mantel (bv.Figuur 18).  

 



 
Beheer gericht op een goede ontwikkeling van mantels en zomen is weinig ingeburgerd. Doorgaans 
wordt enkel de eerste meter berm opgenomen in het regulier bermbeheer en wordt de bosrand 
verticaal geklepeld als takken beginnen over te hangen. Indien toch gefaseerd wordt gekapt, op zich 
een goede maatregel, wordt het snoeihout vaak vlakdekkend in de rand gelegd, of worden hopen 
gehakseld hout achtergelaten. Dit leidt tot afdekken van geschikte nestgelegenheid in de bodem en 
op termijn verruiging. Op een paar plaatsen werd ook inplanting met bomen, laagstam fruitbomen of 
zelfs doodspuiten van de zoom waargenomen, allen maatregelen die kunnen leiden tot de vernietiging 
van dit voor wilde bijen waardevolle habitat. 

Ideaal genomen is een mantel-zoom minstens zo breed als de bomen van het achterliggende bos hoog 
zijn. In veel gevallen is dit niet mogelijk maar ook smallere mantel-zoomvegetaties kunnen erg 
waardevol zijn. Een geschikt beheer dient zoveel mogelijk te voorzien in geleidelijke overgangen 
richting het hoog opgaande bos of struweel. Dit kan door de berm vlak langs de weg te maaien met 
een regulier maairegime, de ruige strook daarachter (de zoom) in het najaar gefaseerd (bvb. elk jaar 
een helft tot een vierde) en golvend te maaien (met deels uitsparen van solitaire struiken), en 
daarachter de eerste rij bomen of het struweel in hakhoutbeheer te nemen, met hier en daar uitsparen 
van een struik of jonge boom. Vaak betreft het overigens oude hakhoutstoven (te herkennen door de 
aanwezigheid van meerdere jonge stammen in een groepje per boom). Ongewenste exoten zoals 
Amerikaanse vogelkers kunnen tegengegaan worden door deze vaker af te zetten dan andere soorten. 
Het uitsparen kan specifiek gericht worden op voor wilde bijen belangrijke bloeiende struiken 
(Meidoorn, Sleedoorn, Rozen, Brem, …) of bomen (Zoete Kers, Boswilg, Linde), zodat deze bevoordeeld 
worden en vol tot bloei kunnen komen. Daarachter kan indien mogelijk ook af en toe een boom afgezet 
worden. Grote oude bomen die vroeger nooit in hakhout genomen zijn moeten uiteraard sowieso 
blijven staan omwille van hun ecologische waarde. 

Takhout of gehakseld hout wordt best afgevoerd, omdat anders zelfs de schraalste stukken op termijn 
verruigen en volledige overwoekerd worden door bramen. Indien nodig of gewenst (ontwikkeling 
bramenkoepel) kan takhout ook in een ruimtelijk beperkte hoop in de rand opgestapeld worden, maar 
dan steeds op dezelfde plaats. 

5.5 Bosgangen 
Binnenin bossen komen door het koelere microklimaat, vergeleken met andere habitats, relatief 
weinig bijensoorten voor. Toch kunnen hommels en verschillende zandbij- en groefbijsoorten er 
aangetroffen worden op bloeiende struiken en bomen en, indien het bos lichtrijk genoeg is, op 
bloeiende bosflora (bvb. voorjaarsbloeiers, helmkruid, Kruipend zenegroen, Gewone wederik, Valse 
salie, …). Langsheen kleinere wegen en paden die door bos lopen kan de bloemenrijkdom verhoogd 
worden door verhogen van de lichtinval met gelijkaardige maatregelen als in een mantel-zoom, met 
name het in hakhoutbeheer nemen van de eerste rij hakhoutstoven langsheen de weg en gefaseerd 
najaarsmaaien van de eerste meters van de wegkant. 
 
5.6 Solitaire bomen en struiken en hagen 
Bomen en struiken kunnen ook solitair of in hagen voorkomen, vaak aangeplant, en zijn vooral nuttig 
voor wilde bijen indien ze geschikte bloesems dragen. Ze worden vaak aangeplant, maar ook spontane 
opslag van een jonge struik of boom kan uitgespaard worden door deze aan te duiden met een kleine 
paal. 

Indien toch wordt gekozen voor aanplant, wordt best gekozen voor inheemse soorten en genetisch 
materiaal van regionale oorsprong (label “Plant van hier”), zodat import van allochtoon genetisch 
materiaal (met ‘foute’ bloeitijden en dergelijke) vermeden wordt. Eveneens belangrijk is dat er gelet 
wordt op bodemtype en vochtigheid voor de soortkeuze, zodat struiken geplant worden waar ze van 
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nature voorkomen, en beter matchen met de er voorkomende wilde bijen. Boswilg staat typisch op 
wat drogere bodems, Grauwe en Geoorde wilg op natte bodems. Bij soortkeuze kan dan ook gekeken 
worden naar welke soorten in de nabije omgeving reeds voorkomen.  

Goede autochtone struiken of kleine bomen voor wilde bijen en hommels zijn onder andere: Zoete 
kers, Wilde lijsterbes, Zomerlinde, Winterlinde, Wilde kardinaalsmuts, Veldesdoorn, Meidoorn, 
Sporkehout, Sleedoorn, Boswilg, Grauwe wilg, Geoorde wilg, Rode kornoelje, Braam spec., Brem, 
Hondsroos of Gewone vogelkers.  

5.7 Boomgaarden 
Bloeiende fruitbomen zijn een goede voedselbron voor heel wat wilde bijen en hommels, indien deze 
niet teveel te lijden hebben onder de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.  

Bovendien zijn oude zonbeschenen hoogstam fruitbomen ook erg belangrijk als nestgelegenheid voor 
bovengronds nestelende wilde bijen. Vaak zijn hiervan delen van de stam en grote takken afgestorven 
zijn of betreft het volledig dode bomen. Jammer genoeg zijn deze doorgaans nog slechts beperkt 
aanwezig, vooral in tuinen en in weilanden. Ze dienen in elk geval zoveel mogelijk behouden te blijven. 
Indien er gevaar optreedt door het afbreken van zijtakken kan zo’n boom gekandelaard worden. Hierbij 
worden alle zijtakken in de kruin weggezaagd tot er enkel takstompen overblijven. De stam kan, indien 
gewenst, ook ingekort worden. De stam kan hierdoor nog vele jaren ter plaatse blijven staan en zorgen 
voor nestgelegenheid voor wilde bijen en wespen, maar ook een groeimedium voorzien voor 
zwammen en ruimte bieden aan holenbroeders zoals mezen en spechten. Het zwaar snoeien van een 
boom is voor de wet gelijk gesteld aan kappen. Een kapvergunning zal dus moeten aangevraagd 
worden indien het een levende boom betreft. 

Hier en daar worden de laatste jaren nieuwe hoogstam boomgaarden aangelegd, onder andere onder 
impuls van de Regionale Landschappen, maar deze bomen hierin zijn momenteel nog te jong om reeds 
te dienen als nestplaats voor wilde bijen. 

Een alternatief voor staand dood hout is het plaatsen van bijenhotels in boomgaarden.  

Binnen laagstamboomgaarden kunnen volgende op bloemen gerichte maatregelen genomen worden: 

 Windschermen zouden kunnen bestaan uit bloeiende bomen of struiken. Momenteel wordt 
vooral Zwarte els gebruikt, maar de waarde van deze windbestuiver voor wilde bijen is erg 
beperkt (zoniet onbestaande). Wilgen of Prunus-soorten vormen een voor bijen veel beter 
alternatief. 

 De paden tussen de rijen fruitbomen tot bloei laten komen, en deze slechts gefaseerd 
afmaaien (bijvoorbeeld bij elke maaibeurt slechts alternerend een helft van de rijen te maaien, 
dus niet zoals in Figuur 86). Het gaat dan vooral om bloei van grote aantallen Paardenbloem 
(vroege voorjaar) en Witte klaver (late voorjaar en zomer). 

 In boomgaarden kan een geïntegreerde bestrijding heel wat winst opleveren voor 
bloembezoekende insecten. Kies voor bio-logische, mechanische en biotechnologische 
methodes, eerder dan voor chemische bestrijding. 
 



 
Figuur 86. Laagstamboomgaard langs de Leirekensroute waar de bloeiende paardenboemen weggemaaid worden 

 
5.8 Kruidenakkers en bloemenstroken in akkerranden 
Kruidenakkertjes met bloeiende éénjarigen kunnen een grote betekenis hebben voor wilde bijen, 
waaronder een aantal echte akkerspecialisten. Deze waren echter slechts op een enkele plaats 
aanwezig in de onderzochte gebieden (in de marge van het Kravaalbos), en we verwijzen dan ook naar 
een recent rapport rond bijen in akkerranden voor meer informatie (D’Haeseleer & Vanormelingen 
2016; zie https://www.natuurpunt.be/publicatie/bijen-akkerranden-vlaams-brabant).  

 

 
Figuur 87: bloemenakker met eenjarigen (Zonnebloem, Phacelia, Boekweit,...) in omgeving Putstraat/Kravaalbos 

 
Meer specifieke tips voor landbouwers zijn te vinden op: https://www.natuurpunt.be/aan-de-slag-
voor-bijen.    
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6 Tips voor een bijenvriendelijke tuin 
Tuinen maken zo’n 8% uit van het Vlaamse landschap. Dat betekent dat, met een bijenvriendelijke 
inrichting en beheer, er heel wat winst te rapen valt voor wilde bijen en andere bloembezoekers. 
Onderstaande tips komen uit het rapport ‘Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen?’ van 2014 
(D’Haeseleer et al., 2014). Meer tips rond bijenvriendelijke tuinen zijn te vinden op:  
https://www.natuurpunt.be/pagina/hoe-help-je-wilde-bijen-je-tuin 
 
6.1 Pesticidengebruik 
 
Pesticidengebruik is schadelijk voor insecten in het algemeen en voor bijen in het bijzonder (zie ook 
2.5). Daarom wordt het gebruik ervan ten stelligste afgeraden in tuinen, parken en op 
bedrijventerreinen.  
 
Veel van de ‘onkruiden’ die bestreden worden met behulp van herbiciden zijn eigenlijk heel goede 
waardplanten voor bijen. Denk bijvoorbeeld aan Gewone paardenbloem, diverse klaversoorten, 
boterbloemen, Zevenblad, Gewoon biggenkruid, Gewone brunel, … 
 
Pesticiden worden vaak gebruikt in de strijd tegen ‘onkruiden’ op verhardingen. Deze verhardingen 
zijn echter enkel nuttig wanneer ze voldoende betreden worden. Anders zijn grasdallen of grasstroken 
een goed en gemakkelijk beheerbaar alternatief. Verhardingen kunnen vrij van ongewenste 
(on)kruiden gehouden worden door stomen, borstelen, branden of bestrijden met heet water. In 
borders en grasperken zijn pesticidenvrije alternatieven: wieden, afsteken en plaggen en maaien. 
 
Verder is het ook mogelijk om borders, randen van gazons en moestuinen te laten begroeien met 
bodembedekkende planten. Zo kunnen hier geen ongewenste kruiden groeien. Zie voor meer info ook 
6.2.1.2. 
 
Meer info over alternatieven voor pesticidengebruik vind je op: www.zonderisgezonder.be en 
http://www.2020pesticidevrij.nu/.  
 
6.2 Nestgelegenheden 
 

 
 
Meer dan de helft van alle bijensoorten nestelt ondergronds. Grondnestelende bijen zijn meestal zo 
plaatstrouw dat nesten zich verschillende jaren na elkaar op dezelfde plaats kunnen bevinden. 
Volgende soorten of soortsgroepen die aangetroffen werden tijdens dit project, nestelen ondergronds: 
zandbijen, enkele hommelsoorten, pluimvoetbijen, groefbijen, wespbijen, roetbijen en bloedbijen.  
 

 
 
Een van de mogelijkheden om nestgelegenheden voor grondbewonende bijen te voorzien is het 
voorzien in een zandhoop op een zonnige, maar wat beschutte plek in de tuin. Gebruik dekzand of 
lemig zand en stabiliseer jouw bijenzandbak met enkele grote keien en pioniersplanten, zoals 
bijvoorbeeld Oranje havikskruid.  
 
Wanneer geen lemig zand gevonden kan worden, zijn met zand gevulde bloembakken in een 
zonbeschenen hoekje van de tuin een goed alternatief. Ook zand- en leemstroken die zich onder brede, 
overhangende dakuitspringingen bevinden, zijn gunstig. Deze moeten wel tegen slagregens beschut 



zijn. Vooral zandbijen, maar ook pluimvoetbijen, groefbijen en roetbijen maken hun nesten in 
zanderige bodems.  
 

 
Figuur 88: nesten van Gewone sachembij in zandige bodem onder dakoversteek 

 
 

 
Borders, randen van gazons en moestuinen herbergen vaak heel wat ‘blote grond’ waar ondergronds 
nestelende bijen hun nesten in kunnen maken. Zelfs in dichtbegroeide borders is dit het geval. Zorg er 
daarom voor dat op deze plekjes open bodem behouden worden.  
 
Zowel het strooien van houtsnippers als het plaatsen van worteldoeken zijn veelgebruikte technieken 
om ‘onkruid’ tegen te gaan in borders en de moestuin, maar tegelijkertijd zorgen ze er ook voor dat de 
grondnestelende bijen geen nestgangen kunnen graven. Houtsnippers zorgen daarnaast nog voor een 
verhoging van de voedselrijkdom dat op zich weer vooral ongewenste onkruiden stimuleert zoals 
brandnetels en distels. Ongewenste onkruiden zijn vooral lichtminners. Door de bodem bedekt te 
houden en niet te verstoren, krijgen deze pioniers minder kansen.  
 
Werk liever met bodembedekkers om onkruiden tegen te gaan. De bijen vinden tussen deze vegetatie 
nog vrij gemakkelijk geschikte nestplekken. Ook éénjarigen kunnen gebruikt worden om bloemborders 
of open plekken bedekt te houden en zo ongewenste onkruidengroei tegen te gaan. 
 

 Geschikte bodembedekkers voor open plekken zijn onder andere Gewone brunel, Kruipende 
boterbloem, Bosaardbei, Kruipend zenegroen, Hondsdraf, Speenkruid, Kleine maagdenpalm, 
… 
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Figuur 89: Speenkruid als bodembedekker tegen ongewenste onkruiden 

 
Randen van gazons zijn vaak geschikte nestplaatsen voor solitaire bijen. Hou deze vrij en gebruik ook 
hier zeker geen pesticiden. 
 
Beplant boomspiegels (het stuk grond rondom de stam van een boom) met vaste planten of laat 
afgevallen bladeren liggen. Vermijd ook hier het aanbrengen van houtsnippers of worteldoek.  
 

 
 
Verhardingen van terrassen, paden en opritten door middel van beton, klinkers of gravel zorgen er 
voor dat er minder geschikte nestplaatsen voor grondbewonende bijen overblijven.  
 
Enkele bijensoorten, zoals de Pluimvoetbij, Gewone franjegroefbij en de Witbaardzandbij maken hun 
nesten graag tussen de stoeptegels van opritten, wandelpaden of trottoirs. Zij profiteren van het feit 
dat deze tegels vaak door een dikke laag zand gestabiliseerd worden en maken hierin hun nestgangen. 
Hun nestingangen lijken soms op mierenhoopjes en wanneer patrouillerende mannetjesbijen 
aangetroffen worden wordt maar al te vaak onnodig de brandweer of de civiele bescherming 
verwittigd. Solitaire bijen zijn kortlevend, bijzonder nuttig en niet gevaarlijk. Vernietig deze 
bijennestjes dus zeker niet!  
 

 
 
Minder dan de helft van alle bijensoorten nestelt bovengronds. Een aantal soorten kan gemakkelijk 
aangetrokken worden met een bijenhotel. Maar ook houtstapels, leemwanden en zelfs vogelkastjes 
kunnen bijen en hommels aantrekken.  
 



Volgende soorten of soortsgroepen die aangetroffen werden tijdens dit project nestelen bovengronds: 
wolbijen, enkele hommels, erstbijen, klokjesbij, zijdebijen, tronkenbijen, maskerbijen, behangersbijen, 
metselbijen en tubebijen.  
 

 
 
Enkele bijensoorten knagen graag hun eigen nestgang uit in dood hout. Zij komen niet af op geboorde 
nestgangen, maar verkiezen rottend, dood hout. Een goed voorbeeld van zo’n soort is de Andoornbij. 
In parken, boomgaarden, kerkhoven en tuinen zijn oude bomen van hoge waarde voor dit soort bijen.  
 
Dode of halfdode bomen in tuinen zouden, ten minste gedeeltelijk, moeten behouden blijven omdat 
zij in veel nestgelegenheid voor wilde bijen voorzien. Wanneer de boom toch dient verwijderd te 
worden kan best een groot deel van de stam blijven staan. Top daarom dode bomen op 2 à 3 meter 
hoogte af en laat de dode stronk staan. Zo voorkom je ongelukken met vallende takken en geef je 
paddenstoelen, spechten en bijen toch nog een kans!  
 
Wanneer de stam moet omgehakt worden kan deze best op een zonnige plaats blijven liggen zodat 
het bijenbroed zich verder kan ontwikkelen.  
 
Ook houtstapels of takkenhopen kunnen goeie broedplaatsen voor bijen zijn. Zowel balken als dikkere 
stammen zijn geschikt als materiaal voor de houtstapels. Takkenhopen dienen vooral om het 
overtollige snoeimateriaal te bewaren. Bijen graven nesten uit in verschillende types hout. Zowel 
naald- als loofhout zijn geschikt. Vers en zacht hout wordt door bijen niet gebruikt om nesten in uit te 
graven.  
 

 
 
Zo’n 60 bijensoorten kunnen nestelen in zogenaamde bijenhotelletjes. Vooral metselbijen vallen op 
door hun koortsachtige bouwactiviteiten. Daarnaast vind je ook tal van (ongevaarlijke!) goudwespen, 
graafwespen en ander klein grut rond jouw bijenhotel. Een bijenhotel voorziet je al gauw van uren 
kijkplezier. Een must voor elke tuin!  
 
Vooral Rosse metselbi, Blauwe metselbij en Gehoornde metselbij zijn actieve bezoekers van 
bijenhotels. Daarnaast zijn ook Tronkenbijen frequente bezoekers, zij het dan in de zomermaanden. 
Minder algemene soorten zijn Grote wolbij, klokjesbijen, maskerbijen, behangersbijen en tubebijen.  
 
Heel wat tips zijn terug te vinden in de brochure ‘Hoe bouw ik een bijenhotel?’ die te vinden is op: 
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahU
KEwiL9OeCjpnZAhXBbVAKHR9XAJ8QFgg3MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.natuurpunt.be%2Fhanleid
ingbijenhotel&usg=AOvVaw0yy79Mt-KNAicqBoO4nSsV 
 

 
 
Hommels nemen regelmatig hun intrek in mezenkastjes. En daar is niet iedereen altijd even blij mee. 
Nochtans zijn hommels bijzonder nuttige diertjes, die zeer zachtaardig zijn en pas zullen steken 
wanneer ze worden vastgeklemd. Ook in de nabijheid van het nest zijn ze normaal gezien niet agressief. 
Bij het openen van een nestkast kunnen ze wel luidruchtig zoemen maar ze vallen doorgaans niet aan. 
In tegenstelling tot wespen hebben hommels eerder kleine nesten, bestaande uit enkele tientallen tot 
maximum 200 werksters. In de loop van de zomer produceren ze nieuwe koninginnen en wordt het 
nest voor de winter verlaten.  
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Wil je toch af van het hommelnest? Maak dan in het najaar of in de vroege winter de nestkast leeg en 
schuur de binnenkant met wat lauw water. De vogels zullen er in het daaropvolgende jaar weer hun 
intrek in kunnen nemen.  
  



6.3 Nectar- en stuifmeelplanten 
 

 
Variatie is het sleutelwoord. Kies, waar mogelijk, voor inheemse plantensoorten in de bloemborder. 
Vermijd cultivars en ‘dubbele bloemen’, zij hebben bijen en andere bloembezoekende insecten vaak 
niets te bieden. Bijen houden van warme, zonnige bloempartijen. Maar ook borders in halfschaduw of 
schaduw kunnen goeie bijenplanten herbergen. Bosandoorn (Stachys sylvatica), Gele dovenetel 
(Lamiastrum galeobdolon) of Kruipend zenegroen (Ajuga reptans) worden druk bevlogen door bijen, 
maar verdragen geen fel zonlicht.  
 
Met wat kalk in de bloemborder creëer je een uniek plekje waarin planten zoals Slangenkruid (Echium 
vulgare), Wilde chicorei (Cichorium intybus) of Betonie (Stachys officinalis) goed gedijen.  
 

 
 

 
Figuur 90: Binnenkoer met veel schaduw. Gele dovenetel, Kleine maagdenpalm en Bosanemoon bloeibepalend 
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Figuur 91: Plantenvak met Kleine maagdenpalm en Bosaardbei. Beiden zijn bodembedekkend en liefhebbers van halfschaduw. 
 

 
 
 

 
Figuur 92: Zonnige borders kunnen dezelfde plantensoorten bevatten als bloemrijke bermen. Bloemrijke berm in Gelinden met 

oa Beemdkroon, Wilde marjolein en Vogelwikke. 
 



 
Figuur 93: Zonnnige border met Hazenpootje, Grasklokje en Sint-Janskruid. 

 
 

 
Niet alleen zijn tal van land- en tuinbouwgewassen rechtstreeks afhankelijk van bijen voor hun 
bestuiving. Ook het omgekeerde is waar. Laat de bijen dus eens meegenieten van jouw moestuin.  
En onthoud, bijen zijn echte topbestuivers. Geef ze een plaatsje in de moestuin en je bent verzekerd 
van een mooie oogst!  
 
Laat dus minstens één Ui of Prei doorschieten en tot bloei komen. Ook Venkel, Broccoli en andere 
kolen zorgen voor veel nectar en stuifmeel indien ze kunnen doorschieten en tot bloei komen. Zorg 
daarnaast voor wat Bosaardbeitjes als bodembedekker onder de Aalbessenstruiken of voor een hoekje 
waarin Komkommerkruid en Gewoon barbarakruid hun gang kunnen gaan.  
 
Gebruik uiteraard ook geen pesticiden in jouw groentetuin.  
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Figuur 94: Wanneer een stukje moestuin onbewerkt blijft zullen hier spontaan pionierplanten verschijnen. Kleine veldkers en 

Kroontjeskruid. 
 

 
Figuur 95: Vrouwtje Roodgatje op Aardbei. 

 
 



 
 
Gazons zien er vaak uniform donkergroen uit, zonder enige bloem. En dat is spijtig. Sla eens een 
maaibeurt over en geef Paardenbloemen, Madeliefjes en klavertjes de kans om jouw gazon op te 
vrolijken.  
Je kan zelfs een deel van het gazon inrichten als bijenweide. Voer hier een hooilandbeheer en maai 
tweemaal per jaar. Hoe minder je bemest, hoe meer wilde bloemen zullen verschijnen tussen het gras 
… en hoe minder je de grasmaaier zal moeten bovenhalen. Nog beter is het invoeren van een gefaseerd 
maaibeheer. Maai elk stuk grasveld wel minstens 1 keer per jaar, anders wordt de grasmat te dicht. 
Uiteraard zijn herbiciden uit den boze.  
 

 
Figuur 96: Gazon met Biggenkruid 

 
In het voorjaar kan je het gazon opfleuren met een bloembollenweide. Vingerhelmbloem, Gewone 
vogelmelk en Boerenkrokus zijn vroege bloeiers en worden druk bezocht door bijen en vlinders. Deze 
bloembollen zorgen voor een kleurrijk tapijt dat bloeit van eind februari tot begin april. Maai de 
bloembollenweide niet in die periode. Op deze manier blijft een deel van het gazon ongemaaid in het 
vroege voorjaar en kunnen ook Madeliefje, Paardebloemen en boterbloemen tussen de bollen tot 
bloei komen. Wanneer de bloembollen uitgebloeid zijn en wanneer de zaden volledig gerijpt zijn mag 
opnieuw gazonbeheer toegepast worden. 
 
Bloembollen plant je best in het najaar, tussen eind september en november. De vroegstbloeiende 
soorten zoals bijvoorbeeld Sneeuwklokje moeten al voor half oktober geplant worden. 
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Figuur 97: Narcissen en Kievietsbloemen in het gazon. Tweede bloei wordt veroorzaakt door Gewone margriet 

 
 

 
Groendaken zijn niet alleen geluid- en warmte-isolerend, maar zorgen ook voor een optimale infiltratie 
van regenwater en kunnen als ecologische stapsteen voor planten en dieren optreden. Met de juiste 
plantenkeuze tover je een groendak om tot een echte bijenhemel. Mossen en sedums zijn een logische 
keuze, maar waarom zou je je groendak niet beplanten met Hysop, Wondklaver of Grasklokje?  
 

 
 
Kruidentuintjes zijn top. Het gonst hier meestal van het leven. Bloeiende Lavendel, salie of Marjolein 
zijn echte bijenlokkers. En waarom probeer je het niets eens met een kruidenspiraal? Plant jouw 
kruiden in een zonnige hoek van de tuin en geniet van al het leven dat je rond de oren zoemt.  
 

 
 
Conifeer, Beuk, of Haagbeuk zijn al decennia lang populaire haagplanten, maar er zijn ook prachtige 
bijvriendelijke alternatieven. Veldesdoorn, meidoorn en Hondsroos zien er niet alleen zeer fraai uit, 
het zijn ook ware nectar- en stuifmeelbommen. En ze leveren daarnaast in de herfst nog bessen of 
olierijke zaden op. Snoei jouw haag niet te kort en laat uitlopers groeien én bloeien. De bijen en vogels 
zullen je dankbaar zijn. 
 
Een kale muur of een storende afsluiting kan in een mum van tijd omgevormd worden tot een 
bloemrijk bijenparadijs met Heggenrank, Klimop of Reukerwt.  
 
 



 
Figuur 98: Muur met Klimopbegroeiing 

 
 

 
Zelfs met een balkon- of terrastuintje van één vierkante meter kan je al heel wat ‘bij’dragen aan de 
biodiversiteit. Vervang Begonia’s en Petunia’s door een mix van Grasklokje, Wilde reseda en Ezelsoren 
en geniet van het zomerse gezoem van de talloze bijen en hommels die jouw terras een bezoekje 
brengen. Opgelet, potgrond geeft een te rijke voedsellaag voor deze plantensoorten. Plant je 
balkonplanten dus liever in een mix van compost en lemig zand.  
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7 Bijlages 
7.1 Bijlage 1: Wilde bijen per locatie 
 

Tabel 10: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de gemeente Aalst op de verschillende onderzochte locaties en het aantal 
waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood. 
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Andrena angustior Geriemde Zandbij 0 0 0 2 0 0 0 2 
Andrena bicolor Tweekleurige Zandbij 0 0 0 2 0 0 0 2 
Andrena dorsata Wimperflankzandbij 0 0 2 3 2 0 0 7 
Andrena flavipes Grasbij 0 1 2 6 7 0 6 22 
Andrena fulva Vosje 0 0 0 4 4 0 2 10 
Andrena gravida Weidebij 0 0 0 0 0 0 1 1 
Andrena haemorrhoa Roodgatje 0 0 0 12 9 0 0 21 
Andrena lathyri Wikkebij 0 0 5 0 0 0 0 5 
Andrena mitis Lichte Wilgenzandbij 0 0 0 0 0 0 1 1 
Andrena nitida Viltvlekzandbij 0 1 1 0 5 0 0 7 
Andrena praecox Vroege Zandbij 0 0 0 2 2 0 0 4 
Andrena proxima Fluitenkruidbij 0 0 0 0 4 0 0 4 
Andrena scotica Meidoornzandbij 0 0 0 0 5 0 0 5 
Andrena tibialis Grijze Rimpelrug 0 0 0 1 0 0 0 1 
Andrena vaga Grijze Zandbij 0 0 0 11 0 0 4 15 
Andrena ventralis Roodbuikje 0 0 0 5 0 0 1 6 
Andrena wilkella Geelstaartklaverzandbij 0 3 1 1 0 0 0 5 
Anthidiellum strigatum Kleine Harsbij 0 0 2 0 0 0 0 2 
Anthidium manicatum Grote Wolbij 0 0 1 0 2 0 0 3 
Anthophora furcata Andoornbij 0 0 1 0 6 0 0 7 
Anthophora plumipes Gewone Sachembij 0 0 0 1 2 0 2 5 
Apis mellifera Honingbij 2 2 13 14 21 1 6 59 
Bombus hortorum Tuinhommel 0 1 1 2 4 0 1 9 
Bombus hypnorum Boomhommel 0 4 2 10 15 0 2 33 
Bombus lapidarius Steenhommel 1 4 14 8 10 2 5 44 
Bombus lucorum Veldhommel 1 0 2 3 3 0 1 10 
Bombus pascuorum Akkerhommel 0 4 35 27 46 2 7 121 
Bombus pratorum Weidehommel 0 7 4 10 12 0 3 36 

Bombus sylvestris 
Vierkleurige 
Koekoekshommel 0 1 0 3 0 0 0 4 

Bombus terrestris Aardhommel 0 0 4 7 1 1 0 13 
Bombus terrestris/lucorum s.l. Aard/Veldhommel 0 6 9 10 14 0 3 42 
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Ceratina cyanea Blauwe Ertsbij 0 0 0 1 0 0 0 1 
Chelostoma campanularum Kleine Klokjesbij 0 0 0 0 1 0 2 3 
Chelostoma florisomne Ranonkelbij 0 3 0 0 3 0 1 7 
Colletes cunicularius Grote Zijdebij 0 0 0 6 0 0 4 10 
Colletes daviesanus Wormkruidbij 0 0 3 2 7 0 0 12 
Colletes hederae Klimopbij 0 0 0 0 0 0 2 2 
Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij 0 0 0 0 0 0 4 4 
Epeoloides coecutiens Bonte Viltbij 1 0 0 0 0 0 0 1 
Halictus rubicundus Roodpotige Groefbij 0 0 0 3 1 0 0 4 
Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 1 2 2 4 3 0 0 12 
Heriades truncorum Tronkenbij 1 0 8 2 14 0 0 25 
Hylaeus communis Gewone Maskerbij 0 0 0 1 4 0 0 5 
Hylaeus dilatatus Brilmaskerbij 0 0 0 0 0 1 0 1 
Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij 0 0 0 0 3 0 0 3 
Hylaeus signatus Resedamaskerbij 0 0 0 0 1 0 0 1 
Lasioglossum calceatum Gewone Geurgroefbij 0 0 1 0 3 0 1 5 
Lasioglossum fulvicorne Slanke Groefbij 0 0 1 8 0 0 0 9 
Lasioglossum laticeps Breedkaakgroefbij 0 0 0 0 1 0 0 1 
Lasioglossum leucozonium Matte Bandgroefbij 0 0 2 3 2 0 1 8 
Lasioglossum majus Grote Bandgroefbij 0 0 6 0 0 0 0 6 
Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 0 0 0 0 1 0 6 7 
Lasioglossum parvulum Kleine Groefbij 0 0 0 0 2 0 0 2 
Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde Groefbij 0 0 1 0 0 0 0 1 
Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij 0 0 0 0 6 0 0 6 
Lasioglossum zonulum Glanzende Bandgroefbij 0 0 1 0 0 0 0 1 
Macropis europaea Gewone Slobkousbij 3 0 3 0 0 0 0 6 
Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 0 0 1 0 5 0 3 9 
Megachile ericetorum Lathyrusbij 0 0 3 0 2 0 0 5 
Megachile versicolor Gewone Behangersbij 0 0 0 1 0 0 0 1 
Megachile willughbiella Grote Bladsnijder 0 0 0 0 3 0 0 3 
Melecta albifrons Bruine Rouwbij 0 0 0 1 0 0 0 1 
Melitta nigricans Kattenstaartdikpoot 1 0 2 3 0 0 0 6 
Nomada conjungens Langsprietwespbij 0 0 0 0 1 0 0 1 
Nomada flava Gewone Wespbij 0 0 0 2 3 0 1 6 
Nomada flavoguttata Gewone Kleine Wespbij 0 0 0 3 0 0 0 3 
Nomada fucata Kortsprietwespbij 0 0 0 0 0 0 1 1 
Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij 0 0 0 0 0 0 1 1 
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Nomada goodeniana Smalbandwespbij 0 0 0 1 0 0 1 2 
Nomada lathburiana Roodharige Wespbij 0 0 0 7 0 0 0 7 
Nomada ruficornis Gewone Dubbeltand 0 0 0 2 2 0 0 4 
Nomada sheppardana Geeltipje 0 1 0 1 0 0 1 3 
Nomada signata Signaalwespbij 0 0 0 0 3 0 1 4 
Nomada zonata Variabele Wespbij 0 0 0 1 0 0 0 1 
Osmia bicornis Rosse Metselbij 0 1 1 1 6 0 1 10 
Osmia cornuta Gehoornde Metselbij 0 0 0 0 4 0 0 4 

Osmia niveata 
Zwartbronzen 
Houtmetselbij 0 0 1 0 3 0 0 4 

Panurgus calcaratus Kleine Roetbij 0 0 0 2 0 0 0 2 
Sphecodes albilabris Grote Bloedbij 0 0 0 1 0 0 0 1 
Sphecodes gibbus Pantserbloedbij 0 0 0 1 0 0 0 1 
Sphecodes hyalinatus Lichte Bloedbij 0 0 0 1 0 0 0 1 
Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij 0 0 1 2 0 0 1 4 
Stelis breviuscula Gewone Tubebij 0 0 0 1 0 0 0 1 
Stelis phaeoptera Zwarte Tubebij 0 0 0 0 1 0 0 1 
Aantal soorten   8 15 33 48 46 5 32 84 
Aantal waarnemingen   11 41 136 205 259 7 77 736 
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Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele  
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke 
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur 
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en  
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-
naal en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
20.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
95.000 families zijn lid van Natuurpunt.


