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Over Beemdkroon en 
haar Knautiabij
Voorkomen van, knelpunten en beheer voor 
een zeldzame gespecialiseerde bij

Pieter Vanormelingen & Jens D’Haeseleer

Ondanks hun positieve imago als bestuivers krijgen bijen momenteel maar zelden aandacht als 
mogelijke doelsoorten voor het natuurbehoud. De Knautiabij bijvoorbeeld foerageert enkel op bloemen 
van Beemdkroon en is daardoor in Vlaanderen een zeldzame soort. De vondst van deze bij in Hoegaarden 
vormde de aanleiding voor een gerichte inventarisatie in heel Vlaams-Brabant. Hierbij wilden we ook en 
vooral tot een beter begrip komen van de factoren die haar voorkomen beïnvloeden en op basis daarvan 
het gevoerde beheer van de vliegplaatsen van de Knautiabij onder de loep nemen.

Bijen in het natuurbehoud
Natuurbeheer in functie van ongewervelden wordt doorgaans 
afgestemd op enkele opvallende, gemakkelijk herkenbare 
soortgroepen met een relatief beperkte diversiteit (dagvlin-
ders, sprinkhanen en krekels, libellen). Voor deze groepen is er 
voldoende kennis over de ecologie en de verspreiding. Boven-
dien is er een Rode Lijst beschikbaar (De Knijf et al. 2006, Maes 
et al. 2011). Wilde bijen passen niet in dit rijtje: het gaat om 
een soortenrijke groep die in België vertegenwoordigd wordt 
door ca. 375 soorten. Ondanks hun positieve imago als bestui-
vers, de sterk toegenomen aandacht en kennis rond bijen en 
het feit dat er heel wat ecologische informatie en collectiege-
gevens beschikbaar zijn, is de kennis van de huidige versprei-
ding van wilde bijen in ons land nog beperkt. Er bestaat geen 
recente Belgische of Vlaamse Rode Lijst voor deze soortgroep 
(in tegenstelling tot bv. Nederland, Peeters & Reemer 2003). 
Wilde bijen worden dan ook maar zelden weerhouden als 
doelsoorten in natuurbeheer. Recent is er wel een Europese 
Rode Lijst van de bijen opgemaakt (Nieto et al. 2014), maar 
daarin staat de meerderheid van de soorten in de categorie 
‘Onvoldoende data’. De soort die hier onderzocht werd, de 
Knautiabij, wordt op Europees niveau beschouwd als ‘Bijna in 
gevaar’.
Nochtans zijn wilde bijen potentieel goede indicatoren voor 
het natuurbehoud. Een wilde bij stelt over het algemeen im-
mers heel wat eisen aan haar omgeving. Zo moeten er vol-
doende bloeiende waardplanten beschikbaar zijn tijdens de 
vliegtijd en moet de bij op min of meer korte afstand daarvan 
een geschikte nestplaats en voor sommige soorten ook bouw-
materiaal voor haar nest kunnen vinden (Westrich 2011, Pee-
ters et al. 2012). De meeste Belgische wilde bijen zijn solitair: 
elk vrouwtje maakt dus zelf een nest. Nesten worden meestal 
in de grond gegraven, hoewel een aantal soorten ook een 

nest maakt in allerlei bovengrondse holtes. In de nestjes vult 
het vrouwtje de broedcellen met voldoende stuifmeel voor 
de ontwikkeling van één larve en zet er een eitje op af. Wan-
neer de larve uitkomt, zal ze zich voeden met het stuifmeel, 
verpoppen en op het geschikte moment uitkomen. Dat kan 
het jaar nadien zijn (één generatie per jaar) of nog in hetzelfde 
jaar (twee of meer generaties per jaar). De vliegtijd is vaak 
kort en volledig afgestemd op de bloeitijd van de voornaam-
ste stuifmeelplanten. Sommige soorten halen stuifmeel uit de 
bloemen van verschillende plantenfamilies, andere beperken 
zich min of meer tot één familie, terwijl nog andere, zoals de 
Knautiabij, het houden op één of een paar plantensoorten. 
Tenslotte is ook een geschikt microklimaat een belangrijke 
vereiste: heel wat soorten zijn in ons land immers aangewe-
zen op warmere microhabitats.
Naast de lokale habitatvereisten speelt ook de landschaps-
schaal een belangrijke rol. Populaties van veel soorten komen 
immers voor in gefragmenteerde habitats en leven dus in een 
netwerk van geschikte habitatplekken die onderling verbon-
den zijn door zich verspreidende individuen, een zogenaam-
de metapopulatie (Levins 1969). Als de fragmentatie van de 
leefgebieden toeneemt, kunnen de populaties zodanig ge-
isoleerd geraken dat ze niet meer met elkaar in verbinding 
staan, zodat geen of te weinig nieuwe locaties kunnen wor-
den gekoloniseerd. Deze mogelijkheid tot (her)kolonisatie is 
nochtans van levensbelang aangezien populaties een zekere 
kans hebben om lokaal uit te sterven door bv. slechte weers-
omstandigheden of ziekte. Een toegenomen fragmentatie 
kan daarom leiden tot een geleidelijke afname van het aantal 
populaties, tot de soort regionaal uitgestorven is, ook al kun-
nen lokaal nog geschikte habitatplekken aanwezig zijn. De 
lokale populatiegrootte is hierbij een belangrijke factor: gro-
tere populaties hebben immers minder kans om uit te sterven 
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dan kleine. De dynamiek in metapopulaties werd vooral bij 
bepaalde soortgroepen zoals dagvlinders goed onderzocht 
(Hanski et al. 1995).

De Knautiabij
Ook sommige gespecialiseerde solitaire bijen, zoals de Knau-
tiabij, komen voor in kleine, ruimtelijk gescheiden popula-
ties en verspreiden zich bovendien slechts over beperkte af-
standen. De Knautiabij is een grote, gemakkelijk herkenbare 
solitaire bij (Figuur 1) die als voedsel voor haar larven bijna 
uitsluitend stuifmeel van Beemdkroon Knautia arvensis ver-
zamelt. De vliegperiode strekt zich uit van eind mei tot mid-
den augustus, met een piek van midden juni tot midden juli 
(Reemer et al. 2008). De soort nestelt in een zelfgegraven 
nestgang in de grond, meestal tussen schrale vegetatie in de 
nabijheid van Beemdkroon. In tegenstelling tot een aantal an-
dere bijen, lijkt nestgelegenheid niet meteen een beperkende 
factor. Uit onderzoek in Nederlands Zuid-Limburg bleek dat 
vooral het aantal Beemdkroon planten op de vliegplaats be-
palend is (Reemer et al. 2008). Zo was de soort bijna altijd 
aanwezig waar meer dan 50 planten Beemdkroon aanwezig 
waren. Knautiabijen hebben immers een grote behoefte aan 
beemdkroonstuifmeel. Een studie uit Zweden toonde aan 
dat om een nestgang met zes broedcellen te vullen, elk met 
een enkele larve, al het stuifmeel uit 72 bloemhoofdjes (of 
11 planten) nodig was (Larsson & Franzén 2007). Naar schat-
ting maakt een vrouwtje tijdens haar leven, dat 15-25 dagen 

duurt, twee à drie dergelijke nesten (Larsson & Franzén 2007). 
De Knautiabij heeft ook een broedparasiet, de Knautiawesp-
bij Nomada armata (Figuur 1), die haar eitjes deponeert op 
de stuifmeelvoorraad in de broedcellen van de Knautiabij. 
Tijdens de inventarisatie in het kader van deze studie werd 
eveneens aandacht besteed aan de Knautiawespbij, maar 
deze werd niet aangetroffen en is dus mogelijk helemaal niet 
aanwezig. Ze zou echter nog altijd kunnen opduiken zoals 
recent in de Gelderse Poort in Nederland (Smit 2012). Het 
terugkrijgen van de Knautiawespbij kan gezien worden als 
een doelstelling op langere termijn van een op de Knautia-
bij gericht beheer gezien de noodzaak van voldoende grote 
populaties Knautiabij voor deze broedparasiet. De dichtstbij-
zijnde recente vindplaatsen van Knautiawespbij liggen langs 
de Grensmaas (mond. med. Kobe Janssen, Paul Pijpers), maar 
de soort zou ook nog aanwezig kunnen zijn in Zuid-Limburg 
of Waals-Brabant.
De Knautiabij kan goed vliegen maar lijkt toch niet erg mo-
biel te zijn. Zweeds onderzoek toont aan dat vrouwtjes voor 
het verzamelen van stuifmeel een gemiddelde afstand van 
46 meter vanaf hun nestplek afleggen. Hierbij overbruggen 
ze niet graag gebieden waar geen Beemdkroon groeit, zelfs 
niet wanneer deze zones maar 10 meter breed zijn. Slechts 
10% van de bijen in de onderzochte populaties bleek zulke 
landschapselementen over te vliegen. Uit hetzelfde Zweedse 
onderzoek bleek dat ca. 2% van de Knautiabijen andere lo-
caties koloniseert, op een maximaal waargenomen afstand 

Figuur 1. Knautiabij Andrena hattorfiana vrouwtjes (linksboven en linksonder) en mannetje (rechtsboven) en de broedparasiet Knautiawespbij 
Nomada armata vrouwtje (rechtsonder). Vrouwtjes Knautiabij zijn in het veld te herkennen door de combinatie van de grootte, het gedeeltelijk 
rood achterlijf en het bezoek aan Beemdkroon bloemen, waarbij de achterpoten vaak beladen zijn met roze stuifmeel (linksboven). Er is echter 
ook een minder algemene, donkere vorm zonder roodkleuring (linksonder). Mannetjes zijn slanker met langere antennes en hebben een 
geelwit kopschild. Voor een uitgebreide beschrijving van het uiterlijk en de herkenning van zowel Knautiabij als Knautiawespbij verwijzen we 
naar D’Haeseleer & Vanormelingen (2013). (foto’s: Henk Wallays, Nicolas J. Vereecken, Ruben Foquet en Paul Pijpers)
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van 900 meter (Franzén et al. 2009). De Knautiabij is dus erg 
plaatstrouw en kan in dit opzicht worden vergeleken met wei-
nig mobiele dagvlindersoorten als de Kommavlinder Hesperia 
comma of het Dwergblauwtje Cupido minimus.

Verspreiding van Beemdkroon en 
Knautiabij
Beemdkroon is in Vlaanderen nog vrij algemeen, vooral in de 
Leemstreek en de Maasvallei. In de Rode Lijst staat de soort in 
de categorie ‘achteruitgaand’ (Van Landuyt et al. 2006). Deze 
Rode Lijststatus vloeit vooral voort uit de zware bemesting 
van veel halfnatuurlijke graslanden of hun omzetting naar 
ingezaaide, bemeste productiegraslanden en akkers. Beemd-
kroon komt hierdoor in Nederland en Vlaanderen nauwelijks 

nog vlakdekkend in graslanden voor en is grotendeels be-
perkt tot lijnvormige elementen zoals weg- en spoorwegber-
men en dijken. Beemdkroon is een meerjarige plant die in 
Nederland voorkomt in kalkgraslanden, glanshaverhooilan-
den, droge ruigten en zoomvegetaties. Hoewel grote pollen 
het bij verruiging van de vegetatie nog jaren kunnen uithou-
den, wordt Beemdkroon onder voedselrijke omstandigheden 
op termijn weggeconcurreerd door grassen en ruigtekruiden 
(Reemer et al. 2008). Voor de kieming vormen open plekken 
in de vegetatie een vereiste. Het hoogtepunt van de bloei valt 
in juni en juli, maar kan sterk variëren naargelang de locatie. 
Er zijn aanwijzingen dat de bloeitijd van Beemdkroon in lang-
durig relatief vroeg gemaaide glanshaverhooilanden vroeger 
ligt dan in later gemaaide of extensief beheerde vegetaties, 

Figuur 2. Groeiplaatsen van Beemdkroon. Linksboven: een grote populatie in Herent met Knautiabij. Rechtsboven: een grote maar geïsoleerde 
groeiplaats in Bertem zonder Knautiabij. Linksmidden: de Walenstraat (12 juli 2013), een van de belangrijkste vliegplaatsen voor Knautiabij 
in Hoegaarden. De uitbundige bloei van Beemdkroon biedt een gedekte tafel voor de aanwezige Knautiabijen. Rechtsmidden: dezelfde locatie 
een jaar later (13 juli 2014), de berm werd pas gemaaid. Er treedt nog maar net herbloei op en dit midden in de vliegtijd van de Knautiabij. 
Linksonder: een sterk verruigde, middelgrote Beemdkroon groeiplaats in Kortenberg, zonder Knautiabij. Rechtsonder: een groeiplaats met 
slechts vier planten in Halen, zonder Knautiabij. (foto’s: Jens D’Haeseleer, Pieter Vanormelingen en Chantal Deschepper)
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zoals bosranden en schrale graslanden (Reemer et al. 2008). 
Bij sommige Beemdkroon-populaties komen er bovendien tot 
ver in het najaar (oktober) nog bloeiende exemplaren voor. Na 
een maaibeurt kunnen afgemaaide exemplaren binnen een 
maand alweer de eerste nieuwe bloeistengels vormen.
Door haar specialisatie op Beemdkroon is de Knautiabij in 
Vlaanderen waarschijnlijk altijd al zeldzaam geweest. Histo-
rische waarnemingen zijn er vooral uit Brabant en Limburg, 
maar ook uit Oost-Vlaanderen en Antwerpen (D’Haeseleer & 
Vanormelingen 2013). Meer recente gegevens zijn beperkt tot 
droog Haspengouw en de Grensmaas (www.waarnemingen.
be, Projectbureau GALS 2007). Aangezien de huidige versprei-
ding van de Knautiabij in Vlaams-Brabant slecht gekend was, 
werd met steun van de provincie een inventarisatieproject 
(2012-2013) en een opvolgproject (2014) uitgevoerd met 
als specifieke doelstellingen (1) het in kaart brengen van de 
huidige Knautiabijpopulaties in Vlaams-Brabant, (2) tot een 
beter begrip komen van de factoren die het voorkomen van 
deze soort beïnvloeden, (3) concreet beheeradvies geven in 
functie van Knautiabij voor alle locaties met Beemdkroon en 
(4) draagvlakverbreding en opvolging van het beheer van 
Beemdkroon-groeiplaatsen. In dit artikel worden de voor-
naamste resultaten belicht. Alle locaties waar Beemdkroon of 
Knautiabij gevonden zijn, worden in detail besproken in de 
online beschikbare projectrapporten (D’Haeseleer & Vanor-
melingen 2013, 2014).

Veldwerk
De inventarisatie werd uitgevoerd aan de hand van gekende 
locaties met Beemdkroon uit de Floradatabank en waarne-
mingen.be, waarbij via een infofiche ook een oproep werd 
gelanceerd om waarnemingen van Beemdkroon en Knautia-
bij in te voeren. Deze locaties werden in 2012-2013 systema-
tisch bezocht tijdens de vliegtijd van de Knautiabij (de hele 
maand juli en begin augustus) bij geschikt weer. Voor elk van 
de onderzochte locaties werd een waarnemingenformulier 
ingevuld met locatie, tijdstip, weersomstandigheden, karak-
teristieken van de Beemdkroon groeiplaats en waargenomen 
aantal Knautiabijen. Dit laatste werd bepaald door telling van 

het aantal bijen bij het langzaam aflopen van de Beemdkroon. 
Om de zoekinspanning onafhankelijk te maken van de popu-
latiegrootte van Beemdkroon werd er op elke locatie sowieso 
een kwartier op de uitkijk gestaan, ook indien er niet direct 
Knautiabijen waargenomen werden. De aantallen Beemd-
kroon en Knautiabij op de verschillende locaties werden op 
kaart uitgezet in GIS. De isolatiegraad van de Knautiabij po-
pulaties werd bepaald als de afstand tot de dichtstbijzijnde 
populatie. Knautiabij metapopulaties werden afgebakend 
door cirkels met een straal van 900 m (de maximaal waarge-
nomen dispersie-afstand, Franzén et al. 2009) rond alle loca-
ties met Beemdkroon te trekken. Alle populaties Knautiabij 
die verbonden zijn door elkaar overlappende cirkels werden 
beschouwd als behorende tot dezelfde metapopulatie.

Groeiplaatsen van Beemdkroon in 
Vlaams-Brabant
Op de 96 aldus onderzochte locaties werden in totaal 3.010 
Beemdkroon-planten geteld. De groeiplaatsen lagen bijna 
steeds in lijnvormige elementen zoals wegbermen en taluds 
(Figuur 2), vaak met een helling, die bijna altijd zuidoost tot 
zuidwest gericht is (Figuur 3). De voorkeur voor dergelijke 
groeiplaatsen is vermoedelijk gelinkt aan de combinatie van 
een warmer microklimaat, het dagzomen van onderlig-
gende, voedselarmere grondlagen en de aanwezigheid van 
naakte bodem (steilkantjes en kleine grondafstortingen) als 
kiemplaats. Bijna alle geïnventariseerde populaties die niet 
gemaaid waren, stonden in de inventarisatieperiode volop 
in bloei. Uitgebloeide planten werden nauwelijks gevonden. 
Slechts op één groeiplaats (de Galg in Meldert, Hoegaar-
den) was 40% van de planten al volledig uitgebloeid op 26 
juli 2012. Bij deze populatie valt de hoofdbloei jaarlijks in 
juni, op een moment dat andere populaties nog niet in bloei 
staan (pers. med. Pieter Abts). Vlaams-Brabant wordt dus 
gekenmerkt door laatbloeiende populaties. In hooilanden 
in de Maasvallei, die al eeuwenlang een vroegere maaibeurt 
krijgen dan de meeste graslanden en wegbermen in de rest 
van Vlaanderen, kent Beemdkroon een vroegere bloeiperiode 
(pers. med. Luc Vervoort).

Figuur 3. Oriëntatie (links) en aantallen Beemdkroon (rechts) op de groeiplaatsen in Vlaams-Brabant, zoals geïnventariseerd in 2012-2013. Het 
aantal planten werd ingedeeld in zes abundantieklassen (1 exemplaar, 2 tot 5., 6 tot 25, 26 tot 50, 51 tot 500 en > 500 exemplaren), waarbij het 
aantal locaties per abundantieklasse wordt weergegeven.
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Hoewel na het inventarisatieproject zeker nog niet alle groei-
plaatsen van Beemdkroon in waarnemingen.be waren inge-
voerd, werd toch al een goed beeld verkregen van de provin-
ciale verspreiding. Op de akkerplateaus ten zuidwesten van 
Leuven en rond Hoegaarden en Tienen en in mindere mate in 
Landen (Figuur 4) kent de soort op kilometerhokniveau een 
bijna aaneengesloten verspreiding. Daarbuiten komt Beemd-
kroon maar zeer verspreid voor met nog een kleine kern aan-
eengesloten kilometerhokken rond Diest. Het aantal planten 
per locatie varieert sterk: twee derde van de locaties telt min-
der dan 25 bloeiende planten, de meeste locaties zijn goed 
voor 6 tot 25 planten (Figuur 3) en geen enkele populatie 
bevatte meer dan 500 planten. In Nederlands Zuid-Limburg, 
waar een gelijkaardige inventarisatie werd uitgevoerd, zijn de 
populaties beduidend groter. Slechts de helft van de popu-
laties telt er minder dan 25 planten en de meeste populaties 
tellen 51-500 planten (Reemer et al. 2012). De voornaamste 
bedreiging van de soort in Vlaams-Brabant (vastgesteld op 39 
locaties) wordt gevormd door verruiging als gevolg van een 
gebrek aan geschikt beheer. Op 32 locaties werd beschadu-
wing als een knelpunt weerhouden, randinvloeden (voorna-
melijk door inspoeling van meststoffen, invloed van pestici-
den of omploegen) werden als negatieve impact gemeld op 
24 locaties en specifieke oorzaken (te veel maaibeurten of 
overbegrazing, overwoekering met Bosrank, te kleine groei-
plaatsen, gedeeltelijke inzaai met een grasmengsel) vorm-
den een knelpunt op 17 locaties. Deze situatie van kleine en 
kwetsbare groeiplaatsen kan waarschijnlijk geëxtrapoleerd 
worden naar de rest van Vlaanderen, met dien verstande dat 
de dichtheid aan groeiplaatsen er, met uitzondering van Bel-
gisch Zuid-Limburg, een stuk lager is dan in zuidoost Vlaams-
Brabant. Enkel langs de Grensmaas en het uiterste zuidoosten 
van Limburg sluit de situatie wellicht beter aan bij die in Ne-
derlands Zuid-Limburg (Reemer et al. 2012) met een hogere 
dichtheid van grotere en minder kwetsbare groeiplaatsen.

Hoe vergaat het de Knautiabij?
Knautiabijen werden in 2012-2013 aangetroffen op 16 van de 
96 onderzochte locaties in het zuidoosten van de provincie, 
meer bepaald rond Leuven, Hoegaarden en Landen (Figuur 

4, Tabel 1). Deze konden worden ingedeeld in zes metapo-
pulaties. Tijdens het opvolgproject in 2014 werd nog op drie 
bijkomende locaties telkens één vrouwtje waargenomen. 
Twee van deze nieuwe locaties behoren tot een van de zes 
reeds gekende metapopulaties; het exemplaar op de derde 
locatie wordt beschouwd als een zwerver (zie onder). Hoewel 
er vermoedelijk nog bijkomende populaties kunnen worden 
ontdekt, leidt het geen twijfel dat de Vlaams-Brabantse meta-
populaties klein tot zeer klein zijn. Per metapopulatie werd de 
soort slechts vastgesteld op 1 tot 6 locaties (Tabel 1). Bij dag-
vlinders ligt de vooropgestelde ondergrens voor een duurza-
me metapopulatie op 10 tot 20 lokale populaties, hoewel dit 
zeer sterk afhangt van de mate van fragmentatie en de lokale 
populatiegrootte (Maes & Van Dyck 1999).
Alle recente Vlaams-Brabantse waarnemingen gebeurden 
in juli, met uitzondering van twee waarnemingen op 18 juni 
2014 en 2 augustus 2012. Mogelijk is deze piek in juli een ar-
tefact, in de hand gewerkt doordat het gros van de inventa-
risatie net in juli werd uitgevoerd. Toch lijkt het erop dat de 
soort langs de Grensmaas vroeger begint te vliegen, getuige 
de vele juniwaarnemingen in waarnemingen.be.
Doorgaans werden tijdens de inventarisaties slechts één of en-
kele vrouwtjes Knautiabij waargenomen (en soms niet meer 
dan een enkel mannetje), met een maximum van 11 vrouw-
tjes (Tabel 1). Uit onderzoek blijkt dat het aantal vrouwtjes 
in een populatie kan ingeschat worden door ze te tellen bij 
het langzaam aflopen van de Beemdkroon groeiplaats (Lars-
son & Franzén 2008). Gemiddeld wordt zo 13% (9%-23%) van 
het totaal geteld. Gezien de variatie in het percentage getelde 
vrouwtjes wordt aangeraden deze telprocedure minstens zes 
keer tijdens de vliegperiode te herhalen om tot een betrouw-
bare schatting te komen (Larsson & Franzén 2008). Als een 
dergelijke inventarisatie gedurende meerdere jaren wordt 
uitgevoerd, kunnen ook de jaarlijkse aantalsschommelingen 
worden ingeschat. Een dergelijke populatieschatting werd 
vooralsnog niet uitgevoerd bij de Vlaams-Brabantse popula-
ties. De enige locatie waar reeds meerdere ‘survey walks’ wer-
den gedaan, weliswaar verspreid over verschillende jaren, be-
treft een van de twee grotere populaties in Hoegaarden (holle 
weg ‘Caberg’). Hier werden respectievelijk 12 (op 5 juli 2011), 

Figuur 4. Recente verspreiding van Beemdkroon en Knautiabij in Vlaams-Brabant op 1x1 kilometerhok niveau. De verspreidingskaart is gebaseerd 
op de data uit waarnemingen.be (periode 2008-2013), inclusief alle waarnemingen van voorliggend inventarisatieproject. Kilometerhokken waarin 
Beemdkroon werd aangetroffen zijn aangeduid in blauw, hokken waar ook Knautiabij werd gevonden zijn aangeduid in rood.
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3 (26 juli 2012), 9 (12 juli 2013) en 6 (21 juli 2013) vrouwtjes 
geteld, wat zou overeenkomen met een gemiddelde popula-
tiegrootte van niet meer dan 56 vrouwtjes. Hoewel het slechts 
gaat om een grove schatting, is het wel zeker dat dit een van 
de grootste populaties van Vlaams-Brabant is. Hieruit volgt 
dat de Knautiabij populaties in de provincie klein tot erg klein 
zijn. Ook uit een Zweeds onderzoek bleek het gros van de 
onderzochte populaties klein te zijn, met een geschatte po-
pulatiegrootte tussen 9 en 637 vrouwtjes (Larsson & Franzén 
2008). Zo’n kleine populaties lopen het risico om lokaal uit te 
sterven, o.a. door toevalsfactoren en genetische verarming. 
Het vergroten van bestaande populaties door een verhoging 
van het aantal Beemdkroon-planten op de groeiplaatsen is 
daarom cruciaal. Daarnaast is het evenzeer van belang, zeker 
in de huidige situatie, dat een lokale populatie behoort tot 
een metapopulatie, waardoor herkolonisatie na lokaal uitster-
ven en de inbreng van nieuw genetisch materiaal door zich 
verspreidende individuen mogelijk is.

Factoren die het voorkomen van de 
Knautiabij bepalen
Het belang van de aanwezigheid van voldoende bloeiende 
Beemdkroon als stuifmeelbron werd in eerder onderzoek al 
aangetoond (Reemer et al. 2012). Dit kwam ook in het voorlig-
gend onderzoek duidelijk naar voor (Figuur 5). Bij 5 of minder 
Beemdkroon planten werd bijna nooit een Knautiabij gevon-
den. Bij 6 tot 25 planten werd de soort op 13% van de locaties 
aangetroffen, een percentage dat verder steeg tot ca. 30% 
voor populaties met 25 tot 50 en 51 tot 500 planten. Dit per-
centage is wel beduidend lager dan de situatie in Nederlands 
Zuid-Limburg, waar op meer dan 90% van de groeiplaatsen 
van Beemdkroon met meer dan 50 planten Knautiabijen 

aanwezig waren (Reemer et al. 2008). Er zijn in Vlaams-Bra-
bant dus duidelijk nog andere beperkende factoren.
Op minstens 43 groeiplaatsen vormde een verkeerd maaitijd-
stip een bedreiging voor de Knautiabij. In Vlaanderen worden 
wegbermen vaak gemaaid in de loop van de maand juni. 
Door een maaibeurt in juni kan Beemdkroon niet in juli al tot 
volle herbloei komen. Het gevolg is een gebrek aan bloeiende 
Beemdkroon midden in de vliegtijd van de Knautiabij, net op 
het moment dat de soort een grote behoefte heeft aan bloei-
ende Beemdkroon om te voorzien in de stuifmeelbehoefte 
om de broedcellen mee te vullen. De plaatsen waar Knautiabij 
werd aangetroffen, werden pas laat (in september) gemaaid, 
doorgaans langs veldwegen, of het betreffen groeiplaatsen 
die ondanks een gebrek aan beheer nog voldoende Beemd-
kroon planten bevatten om Knautiabij te herbergen. Een on-
aangepast maaitijdstip, ook in natuurgebieden, wordt overi-
gens vermeld als een belangrijke mogelijke oorzaak voor het 
lokaal verdwijnen van verschillende andere uiterst zeldzame 
zomerbijen, zoals de Gewone klokjeszandbij Andrena curvun-
gula (gespecialiseerd op klokjes), de Oranje zandbij Andrena 
marginata (Blauwe knoop) of de Gewone langhoornbij Eucera 
longicornis (vlinderbloemigen) (Peeters et al. 2012).
Tenslotte speelt ook de mate van isolatie van Beemdkroon 
groeiplaatsen bijna zeker een belangrijke rol. Indien een 
groeiplaats zich op minder dan 250 meter van een locatie met 
Knautiabij bevond, werd in 67% van de gevallen ook Knautia-
bij gevonden (Figuur 5). Op een afstand van 250 tot 1.000 me-
ter bedroeg dit nog een derde, tussen 1.000 en 2.000 meter 
nog 12% en op meer dan twee kilometer slechts 5%. Op de 
kleinste afstand betreft het hoge percentage waarschijnlijk 
een combinatie van het bezoek van vrouwtjes die op de an-
dere locatie nestelen en herkolonisatie door vrouwtjes van de 

Tabel 1. Locaties waar tijdens de inventarisatie voor het project in 2012-2013 Knautiabijen werden waargenomen, incl. inventarisatiedatum en aantal 
waargenomen mannetjes en vrouwtjes. Drie nieuwe locaties Beemdkroon waar in 2014 tijdens het opvolgproject Knautiabij werd waargenomen, 
worden eveneens in deze tabel opgenomen. Voor elke locatie wordt aangegeven tot welke metapopulatie ze behoort. Voor een gedetailleerde 
bespreking van elke locatie verwijzen we naar D’Haeseleer & Vanormelingen (2013, 2014).

Locatie Metapopulatie Datum Mannetjes Vrouwtjes

Bertem 13 Kortenberg 13 juli 2013 1 0

Kortenberg 1 Kortenberg 13 juli 2013 1 0

Kortenberg 2 Kortenberg 13 juli 2013 0 1

Kortenberg 3 Kortenberg 13 juli 2013 0 1

Kortenberg 5 Kortenberg 13 juli 2013 0 2

Herent 2 Herent 18 juli 2013 0 2

Hoegaarden 13 Hoegaarden 8 juli 2012 1 0

Hoegaarden 14 Hoegaarden 8 juli 2012 0 2

Hoegaarden 15/16 Hoegaarden 7 juli 2012 1 0

Hoegaarden 17 Hoegaarden 7 juli 2012 3 11

Hoegaarden 22 Hoegaarden 18 juli 2012 0 5

Hoegaarden 23 Hoegaarden 7 juli 2012 1 1

Landen 1 Landen 1 18 juli 2012 0 1

Landen 3 Landen 1 18 juli 2012 0 10

Landen 8 Landen 2 18 juli 2012 0 3

Landen 9 Landen 2 4 juli 2014 0 1

Leuven 6 Leuven 13 juli 2013 2 4

Leuven 14 Leuven 25 juli 2014 0 1

Lubbeek 1 Geen 6 aug 2014 0 1
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andere locatie. Op grotere afstanden (> 250 m) zal het vooral 
de tweede factor zijn, waarbij de grotere kans op herkolonisa-
tie de grotere kans op uitsterven van Knautiabij in kleinere en 
op een verkeerd tijdstip gemaaide Beemdkroon groeiplaat-
sen deels kan compenseren. Dit zou verder kunnen bekeken 
worden door middel van merk-hervangst onderzoek, iets wat 
we tijdens de inventarisatie als niet opportuun beschouwden 
 gezien de kwetsbaarheid van de kleine Vlaams-Brabantse 
(meta)populaties. Mogelijk speelt in Vlaanderen een te grote 
isolatiegraad voor meer zeldzame bijensoorten een belang-
rijke rol, maar hier bestaan op Vlaams niveau erg weinig ge-
gevens over.
Dat soms wel degelijk grotere afstanden worden afgelegd 
die kunnen resulteren in weliswaar tijdelijke kolonisatie van 
verderaf gelegen habitatplekken, wordt gesuggereerd door 
de waarneming van een foeragerend vrouwtje Knautiabij in 
Meldert op 5 juli 2011, op 2,5 km van de dichtstbijzijnde loca-
tie met Knautiabij. Herhaalde bezoeken na deze waarneming 
hebben nooit meer een Knautiabij opgeleverd op deze loca-
tie, die met slechts acht planten sowieso geen duurzame po-
pulatie Knautiabijen in stand kan houden. Nog uitzonderlijker 
is de waarneming van een foeragerend vrouwtje op een klei-
ne Beemdkroon groeiplaats op het Oud Stort Pellenberg op 
6 augustus 2014, op meer dan 10 km van de dichtstbijzijnde 
gekende vliegplaats van Knautiabij. Ondanks raadplegen van 
plaatselijke natuurliefhebbers en intensief zoekwerk kon in de 
omgeving geen enkele bijkomende Beemdkroon groeiplaats 
worden gevonden. Gezien het op de groeiplaats slechts gaat 
om zes planten beschouwen we dit vrouwtje eveneens als 
een zwerver. Beide waarnemingen tonen aan dat er af en toe 
Knautiabijen kunnen opduiken ver van de bestaande popula-
ties, wat in meer geschikte situaties kan leiden tot kolonisatie 
van nieuwe locaties.

Beheer voor Beemdkroon én 
Knautiabij
Het grote aantal groeiplaatsen van Beemdkroon dat wordt 
bedreigd door verruiging als een gevolg van een uitblijvend 
beheer en door randinvloeden, toont aan dat het beheer op 

veel plaatsen niet optimaal is. Dit geldt in nog sterkere mate 
voor de Knautiabij. Het maaitijdstip van veel bermen (eind 
juni) is, ondanks de bijbehorende verschraling die gunstig is 
voor Beemdkroon, ongeschikt voor de Knautiabij doordat de 
Beemdkroon niet tot volle bloei kan komen tijdens de vlieg-
tijd. Sommige bermen worden bovendien geklepeld, waarbij 
de vegetatie wordt stuk geslagen en het maaisel blijft liggen. 
Hierdoor kan niet alleen de Beemdkroon niet bloeien, maar 
worden de bermen ook verrijkt door de nutriënten die uit het 
geklepelde maaisel vrijkomen. Dit leidt tot verruiging en een 
afname van het aantal planten Beemdkroon. Gebaseerd op de 
hierboven besproken resultaten en onze eigen praktijkerva-
ring van de laatste jaren komen we tot volgende aanbevelin-
gen voor het beheer van Beemdkroon groeiplaatsen, op een 
dusdanige manier dat zowel de Beemdkroon als de Knautiabij 
er voordeel bij hebben. Voor meer gedetailleerde aanbevelin-
gen voor elke locatie apart verwijzen we naar D’Haeseleer & 
Vanormelingen (2013, 2014).
Belangrijk voor de instandhouding en uitbreiding van Beemd-
kroon is een- tot tweemaal jaarlijks maaien of begrazen van 
de vegetatie. Door de noodzaak aan kale plekjes grond of 
een open, schrale vegetatie voor kieming handhaaft ze zich 
op langere termijn immers alleen in relatief open vegetaties 
die door maaien of begrazen in stand worden gehouden. Op 
plaatsen met potenties voor Knautiabij mag echter zeker niet 
voor eind augustus gemaaid worden. Indien vroeger maaien 
ter verschraling echt nodig is wegens een hoge voedselrijk-
dom van de standplaats, kan dit best zeer vroeg (begin mei) 
gebeuren zodat tegen de vliegtijd van de Knautiabij reeds 
herbloei aanwezig is. Het is echter niet bekend of deze her-
bloei even uitbundig is en of hij goed genoeg overeenstemt 
met de vliegtijd van de Knautiabij, dus hier moet op poten-
tiële vliegplaatsen van de Knautiabij voorzichtig mee omge-
sprongen worden. Een tweede late maaibeurt in het najaar 
kan dan zorgen dat de vegetatie kort de winter ingaat, een 
gunstige toestand voor de Beemdkroon. Dit systeem van 
twee maaibeurten moet na enkele jaren omgezet worden in 
een enkele late maaibeurt vanaf eind augustus wanneer de 
voornaamste verruiging verdwenen is. Bij grote populaties 

Figuur 5. Kans op voorkomen van Knautiabij in functie van het aantal planten Beemdkroon op een groeiplaats (links) en de afstand tot de 
dichtstbijzijnde populatie Knautiabij (rechts)op basis van de inventarisatiegegevens van 2012-2013. Tussen haakjes wordt telkens het aantal 
locaties met Knautiabij over het totaal aantal locaties van die klasse gegeven.
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van Beemdkroon die toch verschraald moeten worden, is ge-
faseerd maaien een optie, waarbij een deel van de planten 
(meer dan 50) gedurende de vliegtijd als voedselbron behou-
den blijft. Een belangrijke complementaire maatregel is het 
instellen van een bufferzone langs groeiplaatsen die te lijden 
hebben onder randinvloeden zoals inspoeling van meststof-
fen van aangrenzende agrarische percelen.
Voor het in stand houden van schrale zoomvegetaties kan 
worden volstaan met een maaibeurt in het late najaar, even-
tueel zelfs gefaseerd waarbij sommige stukken maar om de 
twee jaar afgezet worden om de opslag van houtige gewas-
sen tegen te gaan. Bij te sterke beschaduwing is het instel-
len van hakhoutbeheer wenselijk. Ook overwoekering door 
bramen Rubus sp. of Bosrank Clematis vitalba moet vermeden 
worden door ze in het najaar tot op het maaiveld terug te 
maaien.
Tenslotte kan inzaai overwogen worden door het opbrengen 
van maaisel of het rechtstreeks inwrijven van zaden in plek-
jes open grond (molshopen, kleine grondafstortingen) op 
voor Beemdkroon geschikte locaties. Doordat de zaden van 
Beemdkroon erg zwaar zijn verspreidt ze zich immers slecht. 
Het maaisel of de zaden moeten afkomstig zijn van bermen 
of graslanden met Beemdkroon in de nabije omgeving om te 
garanderen dat het gebiedseigen genetisch materiaal betreft. 
Dit kan snel resulteren in nieuwe populaties Beemdkroon en 
dus een belangrijke verhoging van de dichtheid aan groei-
plaatsen. Uiteindelijk treedt hierdoor ook een vergroting van 
de metapopulaties van Knautiabij op. We beschouwen dit 
vooral als een belangrijke bijkomende maatregel in de regio’s 
waar nog Knautiabijen aanwezig zijn of waar potentie is om 
een bijkomende metapopulatie te bekomen. Inzaai is enkel 
zinvol op plaatsen waar de bodem al voldoende schraal is en 
een gunstig beheer langdurig kan uitgevoerd worden.

Opvolging en perspectieven
Dat het ontbreken van een aangehouden geschikt beheer 
een prangend probleem is, werd ook geïllustreerd door de 
terreinbezoeken tijdens het opvolgproject in 2014. In Korten-
berg werden meerdere bermen die in 2012-2013 nog Knauti-
abij bevatten in volle Beemdkroon bloeitijd geklepeld. Ook in 
Hoegaarden werden in 2014 en deels al in 2013 drie bermen 
met Knautiabij die voordien een laat maaitijdstip hadden, 

gemaaid vlak voor de vliegtijd van de bij (Figuur 2). Op de 
twee bermen die al in 2013 op een verkeerd tijdstip gemaaid 
werden heeft dit al geleid tot lokaal uitsterven. Samen met 
het beperkt aantal locaties waar de bij nog voorkomt en de 
kleine tot erg kleine populaties leidt dit tot de conclusie dat 
de situatie voor de Knautiabij in de provinicie kritiek is. Er is 
echter ook hoop. Als deel van het opvolgproject werd direct 
of indirect contact gelegd met Regionale Landschappen, 
gemeentes, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en lokale 
Natuurpuntafdelingen. Deze contacten leverden vaak posi-
tieve reacties op (D’Haeseleer & Vanormelingen 2014) en re-
sulteerden intussen in een aangepast beheer van een aantal 
groeiplaatsen van Beemdkroon in functie van de Knautiabij, 
zowel in natuurgebieden als in wegbermen. Lokaal resulteert 
dit al in een toename van zowel Beemdkroon als Knautiabij. 
Zo is het ook erg hoopgevend dat dankzij volgehouden ver-
schralingsbeheer van hooilanden op voormalige akkers in 
natuurgebied Rosdel (Hoegaarden) op meerdere plaatsen 
Beemdkroon vanaf de wegbermen naar de aanpalende per-
celen begint uit te breiden. Deze perceelsranden krijgen sinds 
een paar jaar een aangepast laat maaibeheer en hebben nu al 
een belangrijk aandeel in de voedselvoorziening van de plaat-
selijke Knautiabij populaties. Dergelijke inspanningen moeten 
worden verdergezet en waar mogelijk uitgebreid, en de resul-
taten opgevolgd.
Hierbij is het ook noodzakelijk rekening te houden met het 
ruimere plaatje, de metapopulatie. Dit houdt praktisch ge-
zien ten eerste in dat groeiplaatsen met Beemdkroon waar 
momenteel geen Knautiabij aanwezig is maar die behoren 
tot een metapopulatie niet uit het oog verloren mogen wor-
den. Deze kunnen immers ge(her)koloniseerd worden en de 
Knautiabij populaties van de toekomst vormen. In een meta-
populatie is door geregeld lokaal uitsterven immers altijd een 
deel van de geschikte habitatplekken niet bezet. Ten tweede 
is het binnen elke metapopulatie uiterst belangrijk om met 
het oog op de langere termijn niet alleen te werken aan gro-
tere groeiplaatsen Beemdkroon, maar ook te streven naar een 
groter aantal groeiplaatsen (ruwe ondergrens 10-20) die on-
derling niet te ver van elkaar gelegen zijn (liefst niet meer dan 
enkele honderden meters tot een kilometer). Pas van zodra dit 
bereikt is kunnen we de nog bestaande metapopulaties Knau-
tiabij beschouwen als uit de gevarenzone.
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Summary:
VanormelIngen P. & d’haeseleer J. 2015. aBout FIeld scaBIous and AndrenA 
hAttorFiAnA. occurrence, threats and management For a rare sPecIalIsed Bee. 
natuur.Focus 14(2): 64-72 [In dutch]
Andrena hattorfiana is a solitary bee that forages exclusively on Field 
Scabious Knautia arvensis, which strongly limits its occurrence. Here 
the results are presented of a directed search for A. hattorfiana in the 
province of Vlaams-Brabant. The goals were to determine its present 
occurrence, identify potential threats and translate this into nature 
management practice. Results showed that Field Scabious generally 
occurs in small vulnerable stands along roadsides and field margins. 
A. hattorfiana was found on no more than 16 out of 96 investigated 
locations, grouped in six metapopulations. Three factors determined 
its occurrence: Field Scabious stand size, time of mowing and the 
degree of isolation. Field Scabious stands with more plants or situat-
ed closer to other stands with A. hattorfiana are more often inhabited 
by A. hattorfiana. Mowing shortly before or during Field Scabious 
flowering is very negative. A rough estimation of local A. hattorfi-
ana numbers, the limited Field Scabious stand size and the appar-
ent absence of its cleptoparasite Nomada armata suggest that the A. 
hattorfiana populations are very small. Targeted conservation efforts 
are urgently needed to ensure its continued survival in the province. 
Suitable management practices are presented and the first initiatives 
in this direction are taken.
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