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Samenvatting 
 
In 2020 en 2021 werd onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van wilde bijen in enkele wegbermen 
en parken in de gemeente Knokke-Heist. Daarnaast werd, in de jaren voordien, onderzoek uitgevoerd 
op de Zwinvlakte en in de Zwinduinen en -polders.  
 
Het eerste deel van dit rapport bevat een korte introductie tot wilde bijen in België, en wilde bijen in 
de stad in het algemeen. Je vindt er de basis over de ecologie van wilde bijen en welke basisfactoren 
wilde bijen nodig hebben.  
 
Het tweede deel behandelt het terreinonderzoek dat specifiek voor dit rapport werd verricht in 
gebieden in Knokke-Heist. We behandelen eerst de algemene resultaten van het onderzoek en 
plaatsen ze in de context van andere Vlaamse steden en gemeenten, we belichten de meest bijzondere 
soorten en soorten waarvoor de regio een belangrijke verantwoordelijkheid draagt.  
 
Verschillende typische kust- en duinsoorten werden tijdens dit onderzoek aangetroffen. De huidige 
soortenlijst (september 2022) bevat niet minder dan 140 soorten. Hiermee staat de gemeente Knokke-
Heist momenteel op de tweede plaats van de soortenrijkste gemeentes in West-Vlaanderen, na 
Brugge. In dit rapport worden enkele kapstoksoorten in detail besproken. Het gaat om de Schorviltbij 
& Schorzijdebij, Donkere zijdebij, Kortsprietgroefbij, Wafelbloedbij, Zilverenfluitje en Duinkegelbij, 
Witgevlekte tubebij en Grashommel. Deze soorten dienen als kapstok waarvoor specifiek aandacht 
aan kan worden besteed bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte.  
 
Daarnaast worden 13 gebieden en 7 wegbermen meer in detail besproken, waarbij we bekijken welke 
soorten er te vinden zijn en hun relatie met de hulpbronnen die ze nodig hebben. We geven ook een 
evaluatie van de waarde van het gebied voor bijen op basis van de aanwezige hulpbronnen. Vervolgens 
worden specifieke aanbevelingen geformuleerd om het gebied waardevoller te maken voor bijen. 
 
Tot slot bevat dit rapport ook algemeen beheeradvies dat toegepast kan worden in het openbaar groen 
binnen de gemeente, worden enkele bijenvriendelijke plantenlijsten toegevoegd en worden suggesties 
voor vervolgonderzoek in de gemeente gegeven.  
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Aanleiding 
 
De aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat de gemeente Knokke-Heist vanaf begin 2021 een 
verbod op het gebruik van pesticiden in privé-tuinen instelde. De gemeente doet, net als andere 
gemeenten in Vlaanderen, het al sinds 2015 zonder pesticiden in het openbaar groen. De gemeente 
wil met dit extra verbod een stap verder gaan dan anderen in Vlaanderen en heeft zo dus een 
voorbeeldfunctie.    
 

 
 
Natuurpunt Studie werd benaderd door Siska Willems, stafmedewerker bij de dienst milieu, natuur en 
landbouw van de gemeente, met de vraag om een T0-meting te doen vóór de invoering van het 
pesticidenverbod begin 2021. Natuurpunt Studie argumenteerde dat ook het huidige beheer in het 
openbaar groen diende opgenomen te worden in het onderzoek en de rapportage. Deze studie en 
voorliggend rapport kunnen dus dienen als basis en vergelijking voor een vervolgonderzoek binnen 
enkele jaren.  
 
Tot slot werd in het verleden ook al veel bijenonderzoek in de gemeente Knokke-Heist gevoerd, 
voornamelijk in de regio rond het Zwin. Ook de resultaten van dit onderzoek werden in voorliggend 
rapport opgenomen.  
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1 Wilde bijen 
 

1.1 Wilde bijen in België: een spoedcursus 
 
Wilde bijen zijn een groep insecten die door meer dan 400 soorten worden vertegenwoordigd in België 
(Drossart, et al., 2019). Daarnaast is er één soort1 die historisch wordt gekweekt om onder andere 
honing te kunnen oogsten: de Honingbij. Alle andere soorten zijn in principe enkel in wilde vorm in 
België te vinden, ze planten zich voort zonder inmenging van de mens, hoewel recent ook hommels en 
metselbijen worden gekweekt om landbouwgewassen te bestuiven. 
 
Wilde bijen hebben een gemeenschappelijk bouwplan: ze hebben twee paar vleugels, die aan elkaar 
worden vastgehaakt bij het vliegen, een lichaam dat in drie stukken onderverdeeld is: de kop, het 
borststuk en het achterlijf, en zoals alle insecten hebben ze 6 poten. De vrouwtjes hebben een angel 
en vaak een speciaal verzamelapparaat waarmee ze stuifmeel verzamelen. Dit kunnen 
gespecialiseerde verzamelharen op de poten, onderzijde van het achterlijf of borststuk zijn. Dit 
verzamelapparaat gebruiken ze om stuifmeel te verzamelen voor hun nageslacht. Iedere bij legt 
nestcellen aan waarin een voedselvoorraad voor de larve, bestaande uit stuifmeel en nectar, en een 
eitje dat bij de voedselvoorraad wordt gelegd. De larve kruipt vervolgens uit dit eitje en eet de 
voedselvoorraad op en maakt een pop. In de pop ondergaat de bij een metamorfose, net zoals bij 
vlinders, waarbij ze verandert van een made-achtig larfje naar een volwassen bij met 4 vleugels en zes 
poten. Wanneer de tijd rijp is, knaagt de jonge bij zich dan een weg naar buiten en begint de cyclus 
terug opnieuw (Peeters, et al., 2012). 
 

1.1.1 Bijtjes en bloemetjes 
 
Bijen zijn alom gekend door hun gewoonte om bloemen te bezoeken. Ze bezoeken bloemen enerzijds 
om nectar te drinken, zodat ze voldoende energie hebben om te kunnen vliegen, een partner te zoeken 
en stuifmeel te verzamelen. Anderzijds hebben ze bloemen nodig om stuifmeel te verzamelen voor 
hun nakomelingen. Het is daarbij belangrijk om weten dat niet elke bijensoort op gelijk welke bloem 
vliegt. De meeste bijensoorten hebben een voorkeur voor bepaalde bloemen, en een belangrijk 
aandeel verzamelt quasi exclusief stuifmeel van een bepaald geslacht planten of zelfs één enkele plant! 
 

1.1.2 Nesten 
 
Bijen hebben een plekje nodig om hun nestcellen in aan te leggen. Het grootste deel van de solitaire 
soorten nestelt ondergronds in een nestgang die ze zelf graven. Een ander deel nestelt bovengronds 
in bestaande holtes of in zelfgeknaagde holtes. Hommels gebruiken vaak bestaande nesten van muizen 
of vogelnestjes om een nest te maken. De laatste categorie zijn de uitzonderingen die een eigen nest 
maken in de buitenlucht, zoals de Kleine harsbij die kleine ‘kruikjes’ bouwt uit hars van naaldbomen. 
 

1.1.3 Sociale gevallen 
 
Het grootste deel van de wilde bijen is solitair, dat wil zeggen dat ze elk apart voor hun eigen 
nakomelingen zorgen. Hommels daarentegen hebben een sociale levenswijze, vergelijkbaar met die 
van Honingbijen. De verschillende klasses voeren andere taken uit binnen het nest en zijn ook 
morfologisch verschillend. De koninginnen zijn grote vrouwtjes die in het voorjaar het nest stichten. 
Ze verzamelen stuifmeel en leggen eitjes waaruit de eerste generatie werksters voortkomt. Werksters 
zijn kleinere vrouwtjes die geen eitjes leggen, maar de koningin helpen bij het verzamelen van 
stuifmeel en de nestzorg van de nakomelingen. De koningin komt dan niet meer uit het nest en legt 

                                                           
1 Recent worden ook (Aard)hommels, Gehoornde en Rosse metselbijen ingezet in de tuin-en landbouw. 
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nog meer eitjes. Op het einde van het seizoen legt de koningin eitjes waaruit nieuwe koninginnen 
komen, maar ook mannetjeshommels. Deze paren en de nieuw uitgevlogen, bevruchte koninginnen 
gaan in overwintering. 
 
Bij enkele bijengeslachten zoals groefbijen en zandbijen vinden we ook tussenvormen tussen deze 
solitaire en sociale levensstrategieën. Ze gebruiken bijvoorbeeld een gemeenschappelijke nestgang, of 
helpen elkaar bij het aanleggen van nestcellen. 
 
Een ander belangrijk deel van onze bijengemeenschap zijn de parasitaire bijen. Deze bijen leggen geen 
eigen nestcellen aan, maar gaan - net als koekoeken bij vogels - binnen in de nesten van andere bijen 
en leggen er hun eitjes bij. Ze worden daarom ook wel koekoeksbijen genoemd. De larven van de 
koekoeksbijen nemen dan de nestcel over van de nakomelingen van de gastheersoort. Deze 
koekoeksbijen vormen een belangrijk deel van de diversiteit bij wilde bijen. Ongeveer een kwart van 
de Belgische bijenfauna is parasitair. Ze vormen een belangrijke indicator voor het wel en wee van hun 
gastheersoorten: zonder een gezonde populatie gastheerbijen kan er immers ook geen populatie 
parasitaire bijen overleven. 
 

1.1.4  Wilde bijen: een diverse én bedreigde insectengroep 
 
De diversiteit aan neststrategieën, sociale kenmerken en voedselvoorkeuren leidt ertoe dat bijen een 
morfologisch erg diverse groep zijn. De kleinste bijen meten slechts enkele millimeter, terwijl de 
grootste tot 2,5 cm meten. Sommige zijn erg harig, zoals hommels, andere zijn bijna volledig kaal en 
metaalachtig glimmend. Sommige bijen zijn bruin en hebben een typische bijenvorm, andere lijken 
sterk op wespen en hebben zwarte en gele strepen. 
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Figuur 1: Bijen zijn een morfologisch diverse groep: van links boven naar rechts onder: Geelzwarte 
wespbij, Aardhommel-groep, Blauwe ertsbij, Grijze zandbij. (foto’s vlnr.: Jens D’Haeseleer, Vera Buhl,, 
Lieven Decrick, Ocrdu) 
 
Die diversiteit aan neststrategieën, sociale kenmerken en voedselvoorkeuren leidt ertoe dat bijen een 
morfologisch erg diverse groep zijn. De kleinste bijen m)eten slechts enkele millimeter, terwijl de 
grootste tot 2,5 cm meten. Sommige zijn erg harig, zoals hommels, andere zijn bijna volledig kaal en 
metaalachtig glimmend. Sommige bijen zijn bruin en hebben een typische bijenvorm, andere lijken 
sterk op wespen en hebben zwarte en gele strepen. 
 
Door de sterke afhankelijkheid van bloemen en hun gevoeligheid voor pesticiden zijn bijen een sterk 
bedreigde groep. Ongeveer één derde van de bijensoorten in België is met uitsterven bedreigd! De 
voornaamste oorzaken lijsten we hieronder op. 
 
1. Verarming van de flora. Het aantal plantensoorten is afgenomen en ook de dichtheid van 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Vermesting van de bodem heeft tot gevolg dat kale, zandige plekjes dichtgroeien met grassen en 

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

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

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

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

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

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

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

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

& D'Haeseleer, Over Beemdkroon en haar Knautiabij - Voorkomen van, knelpunten en beheer 

voor een zeldzame gespecialiseerde bij, 2015) 

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

van bijen. Door klimaatverandering kunnen mismatches ontstaan tussen de activiteitsperiode 

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

hittegolven is niet onderschatten. Zo zijn al enkele hommelsoorten in de Pyreneeën uitgestorven 

door lokale hittegolven. Rasmont en collega’s (2015) maakten een klimaatatlas voor de Europese 

hommels. Onder het slechtste scenario van klimaatverandering zouden volgens hun 

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

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

niveatus.  

 
Intensief landgebruik, grootschaligheid en gebruik van pesticiden worden aangewezen als de 
belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van bestuivers (Kuldna et al., 2009; Rasmont et al. 2005). 
 

 
Figuur 2: De kwaliteit van het buitengebied voor bijen in Vlaanderen is in de laatste 50 jaar snel afgenomen. Op 

bovenstaande beelden zie je twee maal hetzelfde landbouwgebied in het Hageland, links in 1971, rechts in 2021. 
Binnen de actieradius van een wilde bij (maximaal 200 meter, de lengte van het maatstreepje) vond je vroeger al 
gauw meer dan 10 verschillende percelen met andere teelten en bijhorende akkerrandjes, nu zijn dat er met wat 

geluk 3. Enkele helling-graslanden raakten ook bebost of bebouwd. (luchtfoto’s: Agentschap Informatie 
Vlaanderen, omgeving Houwaart, Vlaams-Brabant) 

 
 
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, zie ook Figuur 2 (Maes, Vanreusel, & Van Dyck, 2013).       
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1.2 Bijen in de stad? 
 
Leuk die bijen! Maar zitten er wel bijen in de stad of midden in een dorp? Zitten die niet allemaal in 
natuurgebieden?  
Er zitten zeker bijen in de stad! Stedelijke gebieden bevatten dikwijls waardevolle bijenhabitats, ook al 
zien ze er voor het ongeoefende oog totaal ongeschikt uit voor bijen. Zo is de Friche Josaphat in Brussel, 
een in onbruik geraakt rangeerterrein voor treinen in 20 jaar één van dé bijenhotspots in België 
geworden: maar liefst 124 soorten bijen werden hier gevonden op een terrein van amper 24 hectare 
(Vertommen & D'Haeseleer, 2021). Het warme microklimaat, ook wel ‘stedelijk hitte-eiland’ effect 
genoemd, zorgt ervoor dat warmteminnende insecten zoals bijen vaak meer te vinden zijn in steden 
dan erbuiten. Steden vormen zo een belangrijke toegangspoort voor bijensoorten die in België door 
klimaatverandering een geschikt leefgebied kunnen vinden. Voorbeelden hiervan zijn soorten als 
Luzernebehangersbij en Stadsmaskerbij. Beide soorten werden eerst ontdekt in Brussel, maar 
verspreiden zich vervolgens snel langs de sterk verstedelijkte as Brussel-Antwerpen (D'Haeseleer, 
2016; De Grave, De Rycke, Vanormeling, & De Wolf, 2015). Op het platteland zijn deze soorten bijna 
niet te vinden. 
 
Als we kijken welke soorten specifiek te vinden zijn in steden in België en Nederland, zien we vaak dat 
steeds dezelfde soortengemeenschap voorkomt in verschillende steden. In landelijkere regio’s en in 
natuurlijke biotopen zijn soortengemeenschappen vaak sterk verschillend tussen verschillende 
streken, en bevatten ze meer bedreigde soorten. Niettemin is er een bepaald deel van onze bijenfauna 
die (voorlopig nog) voornamelijk in stedelijk gebied voorkomt! 
 
Als we iets willen doen om bijen te helpen, gebruiken we best de ‘hulpbronnenaanpak’. Bij deze 
aanpak kijken we naar wat bijen specifiek nodig hebben om te kunnen overleven, en belangrijker, zich 
voort te planten. Bij bijen vinden we dan drie pijlers waarop we kunnen steunen: de eerste is voedsel, 
zowel de volwassen bijen als de larven hebben voedsel nodig in de vorm van nectar en stuifmeel. De 
tweede is een plekje om de nestcellen aan te leggen, dit kan bovengronds zijn, bijvoorbeeld in een 
bijenhotel, of ondergronds op een zanderig plekje. Een derde voorwaarde is een geschikt 
microklimaat: bijen houden niet van winderige, koude plaatsen, je vindt ze vooral in warme, beschutte 
hoekjes.  
 

1.2.1 Voedsel 
 
Volwassen bijen hebben energie nodig om te kunnen vliegen, paren, nestjes te bouwen en een 
voedselvoorraad te kunnen aanleggen voor hun nakomelingen. Daarvoor gebruiken ze suiker uit 
nectar. Hiervoor zijn ze niet zo kieskeurig, zo lang de nectar bereikbaar is, kunnen ze de bloemen 
bezoeken. Sommige bijen hebben hiertoe een lange kop of lange tong om in diepe bloemen te kunnen 
nectar drinken. De grote verschillen in bloembezoek vinden we vooral wanneer bijen op zoek zijn naar 
stuifmeel om voedselvoorraden voor hun nakomelingen aan te leggen. Niet alle stuifmeel bevat 
immers dezelfde bestanddelen. Stuifmeel van een plant kan giftig of ongeschikt zijn voor veel soorten, 
terwijl het de voorkeur wegdraagt van een andere bij. Een goed voorbeeld hiervan zijn boterbloemen. 
Boterbloemen worden slechts door een beperkt aantal bijen bezocht, Ranonkelbijen zijn er zelfs in 
gespecialiseerd om het stuifmeel van boterbloemen te verzamelen voor hun nakomelingen. 
 
Veel bijen zijn in mindere of meerdere mate gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van 
bepaalde planten. We spreken van mono-, oligo- en polylectische soorten. Monolectische soorten zijn 
het meest kritisch: ze verzamelen uitsluitend stuifmeel van één bepaalde plantensoort. Oligolectische 
soorten zijn iets minder kritisch: ze gebruiken stuifmeel van één bepaald geslacht of plantenfamilie. 
Polylectische soorten zijn veel flexibeler, ze gebruiken stuifmeel van verschillende plantenfamilies. 
Minstens 20 % van de bijensoorten in België heeft een mono-of polylectische levenswijze (Drossart, et 
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al., 2019). Dit lijkt weinig, maar het is belangrijk hierbij in het achterhoofd te houden dat 
stuifmeelvoorkeur voor de broedparasitaire bijen niet van belang is, en dat er onder de polylectische 
soorten ook veel soorten schuilgaan die het grootste deel van hun voedsel van één plantensoort of 
één groep halen, maar soms opportunistisch zijn en daardoor bij de polylectische soorten geklasseerd 
worden. Soorten die in twee generaties vliegen, bezoeken in het voorjaar bijvoorbeeld voornamelijk 
wilgen, maar de zomergeneratie gebruikt vanzelfsprekend een andere stuifmeelbron (vermits wilgen 
enkel in het vroege voorjaar bloeien!). 
 
De planten waarvan de bijen afhankelijk zijn, moeten bovendien in voldoende grote aantallen 
aanwezig zijn én bloeien op het juiste moment. De Knautiabij is een zandbijsoort die in Vlaanderen 
vrijwel enkel stuifmeel verzamelt van Beemdkroon. Eén vrouwtje heeft 72 bloemhoofdjes nodig voor 
het vullen van 6 nestcellen, dat komt overeen met 11 planten Beemdkroon (Larsson & Franzen, 2007). 
Voor een levensvatbare populatie Knautiabijen zijn er dus minstens een honderdtal planten nodig, die 
bovendien niet mogen worden gemaaid tijdens de vliegtijd van de Knautiabij. 
 
 

1.2.2 Nestgelegenheid 
 
Naast voedsel is onderdak nodig, meer bepaald voor de nakomelingen van de bijen. Veruit de meeste 
bijen maken nestcellen: een omhulsel dat een eitje en een voedselvoorraad bevat. Er zijn wel grote 
verschillen in de plaats waar ze deze nestcellen aanleggen. Het grootste deel van de bijensoorten legt 
nestcellen aan in een ondergronds gangetje die ze zelf uitgraven in de bodem. Een ander deel maakt 
ze in bestaande (half) ondergrondse holtes zoals muizenholletjes. De rest van de bijensoorten nestelt 
boven de grond, bijvoorbeeld in kevergangen in dood hout, of in stengels van braam, riet of grote 
ruigtekruiden zoals distels. 
 
Vele soorten hebben nog een extra hulpbron nodig bij het bouwen van hun nesten. Metselbijen 
gebruiken modder of gekauwde bladeren om hun nesten af te sluiten, behangersbijen gebruiken 
stukjes van bladeren die ze uitknippen met hun sterke kaken om hun nesten te bekleden.   
 

1.2.3 Een volledig bijenbiotoop 
 
De hierboven genoemde elementen moeten allemaal aanwezig zijn in een beperkte straal, bijen 
vliegen immers steeds terug naar dezelfde nestplaats. Hoe verder ze moeten vliegen tussen 
voedselbron en nest, hoe lager het nestsucces. Voor kleine bijen is 200 meter zowat de 
maximumafstand die ze afleggen tussen hun nestplaats en de voedselbron. Hommels zijn na 
Honingbijen de grootste globetrotters, zij kunnen enkele kilometers vliegen naar een goede 
voedselbron, maar hoe dichter de voedselbron, hoe efficiënter het voedsel verzamelen natuurlijk gaat. 
Een kleinschalig, gevarieerd landschap is dus het beste voor bijen! 
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1.3 Wilde bijen en Honingbijen 
 
Er is de laatste jaren heel wat inkt gevloeid over de invloed van Honingbijen op wilde bijen. Niet zelden 
leidt dit tot emotionele discussies, zeker omdat natuurbescherming een belangrijk argument vormt 
voor veel imkers om hun hobby uit te oefenen. We geven hier een korte samenvatting van de recentste 
inzichten in het probleem, maar we verwijzen voor een uitgebreidere uitéénzetting naar het artikel 
dat in Natuur.Focus verscheen (Vanormelingen, Schelfhout, Foubert, Eeraerts, & D'Haeseleer, 2019)2. 
 
Wanneer we het hier over Honingbijen hebben, gaat het over de door imkers gehouden 
cultuurvarianten of uitheemse ondersoorten zoals Apis mellifera carnica of de ‘Buckfast bij’ (A. 
mellifera mellifera x A. m. ligustica). De Zwarte bij (A. mellifera mellifera), de inheemse ondersoort die 
in het wild voorkwam bij ons, is immers wellicht uitgestorven in het wild in Vlaanderen, al wordt er de 
laatste jaren sterk ingezet op kweekprojecten met deze ondersoort. 
 
Wilde bijen en Honingbijen gebruiken dezelfde voedselbronnen, waardoor er verschillende manieren 
zijn waarop ze elkaar beïnvloeden. Ten eerste kunnen Honingbijen wilde bijen fysiek wegjagen van de 
voedselbronnen. Wanneer je bij een bloeiende plant staat, kan je dit gedrag vaak waarnemen tussen 
verschillende soorten bijen en zweefvliegen. Veelal zijn het schijnaanvallen, maar soms wordt de ene 
bij door de andere simpelweg ‘weggebokst’. Deze factor draagt wellicht niet significant mee aan het 
probleem van concurrentie tussen Honingbijen en wilde bijen. 
 
Bloemen hebben een eindig aanbod aan stuifmeel en nectar: wat verzameld wordt door één soort kan 
niet meer door een andere bij worden verzameld. Dit is wellicht de belangrijkste factor die 
concurrentie tussen Honingbijen en wilde bijen veroorzaakt. Om hier een idee van te geven: een groot 
Honingbijenvolk (ca. 50 000 individuen) verzamelt tussen juni en augustus een hoeveelheid stuifmeel 
waarmee anders ca. 110 000 nakomelingen van een gemiddelde solitaire bijensoort kunnen worden 
gevoed. Solitaire bijen zijn gevoeliger aan dit soort concurrentie, omdat hun actieradius en vliegtijd 
veel korter zijn dan die van Honingbijen. Daarnaast is 30% van onze bijensoorten gespecialiseerd in het 
verzamelen van stuifmeel van een beperkt aantal planten (vaak beperkt tot 1 specifieke 
plantenfamilie). Zij kunnen dus niet uitwijken naar andere planten wanneer er een te grote 
voedselconcurrentie optreedt.  
 
De laatste factor is overdracht van ziektes en parasieten tussen gekweekte Honingbijen en wilde bijen. 
Omdat er internationaal gehandeld wordt in Honingbijen, komen er regelmatig ziektes en parasieten 
bij hen voor. De grootte van dit effect op wilde bijen is echter onduidelijk. 
 
De problemen die hierboven genoemd zijn, worden natuurlijk versterkt door de 
omgevingsomstandigheden. Wanneer er minder bloemen beschikbaar zijn, is er sowieso meer 
concurrentie voor pollen en nectar. Pesticiden verminderen de afweer van bijen voor ziektes. 
Natuurlijk moeten deze problemen ook opgelost worden, maar het is nu eenmaal eenvoudiger én 
sneller om op te letten hoeveel en waar bijenkasten worden geplaatst dan om ons landschap terug 
bloemrijker te maken. We adviseren dan ook om geen bijenvolken te plaatsen op plekken waar 
bedreigde bijensoorten voorkomen en elders terughoudend te zijn met de aantallen geplaatste 
kasten. Dit komt immers ook de opbrengst en gezondheid van de volken ten goede! 
 
 
 
 

  

                                                           
2 https://www.natuurpunt.be/publicatie/natuurfocus-2019-4-honingbijen-natuurgebieden 
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1.4 Wilde bijen & pesticidengebruik 
 
Wanneer er berichtgeving is over ‘de achteruitgang van de bij(en)’ gaat het erg vaak over 
pesticidengebruik. Ook in Knokke-Heist probeert men deze bedreiging voor bijen zoveel mogelijk weg 
te nemen. Zo is vanaf 1 januari 2021 het pesticidengebruik in de hele gemeente verboden, met 
uitzondering van landbouwgebruik. Het is aannemelijk dat dit een goede zaak is voor de bijen in 
Knokke-Heist. Bee-o-diversity onderzoekt deze situatie aan de hand van Honingbijen. Het is echter 
belangrijk om erop te wijzen dat de reactie van wilde bijen en Honingbijen op pesticidegebruik sterk 
kan verschillen. Bovendien is het effect van pesticiden op wilde bijen veel minder onderzocht. In dit 
hoofdstuk geven we een inleiding over de effecten van pesticidengebruik op wilde bijen en hoe ze 
verschillen tussen Honingbijen en wilde bijen. 
 
In de eerste plaats zorgt pesticidengebruik vaak voor rechtstreekse dodelijke slachtoffers onder bijen. 
Wanneer bijen een voldoende hoge dosis binnenkrijgen van een pesticide, door gecontamineerde 
nectar of stuifmeel te eten of door ander contact met pesticiden, door bijvoorbeeld rechtstreeks of in 
de nestplaats besproeid te worden, sterven ze hierdoor. Dit is de bekendste en directste route waarbij 
bijen problemen ondervinden door pesticidegebruik. Hiervoor moeten bijen natuurlijk een hoge dosis 
binnenkrijgen. Problematisch is dat verschillende moderne pesticiden, waaronder de welbekende 
neonicotinoiden, zeer toxisch zijn voor bijen, en dat de totale hoeveelheid mogelijk giftige dosissen 
(LD50) dus toenam, ondanks dat de hoeveelheid toegediende actieve stoffen afnam (Goulson, 
Thompson, & Croombs, Rapid rise in toxic load for bees revealed by analysis of pesticide use in Great 
Britain, 2018). Bovendien hebben bijen de neiging om planten die behandeld zijn met neonicotinoiden 
vaker te bezoeken, waardoor ze een hogere dosis binnen krijgen dan je zou verwachten op basis van 
de oppervlaktes teelt die behandeld zijn (Kessler, et al., 2015). 
 
Sommige pesticiden, zoals pyrethroiden, een veelgebruikt insecticide, zijn toxischer bij lage 
temperatuur. Bovendien zijn met name hommels vaak bij koudere weersomstandigheden actief dan 
Honingbijen of andere bijensoorten, waardoor maatregelen als het spuiten in de koudere ochtend of 
avonduren even schadelijk zijn (Thompson, 2001). 
 
Minder bekend, maar mogelijk belangrijker, zijn de zogenaamde sublethale effecten. Bijen gaan in dat 
geval niet direct dood door contact met de pesticides, maar hun functioneren wordt toch beïnvloed. 
Het kan gaan om verminderde overleving van de larven, een verminderd vlieg-en oriëntatievermogen, 
kleinere lichaamsgrootte, minder succesvolle paringen, kleinere koloniegroottes. Dit alles beïnvloedt 
de evolutie van bijenpopulaties. Wanneer bijvoorbeeld elk jaar 5% minder nakomelingen opgroeien 
door pesticidegebruik in een bepaalde populatie, is de populatie na 10 jaar  40% kleiner dan wanneer 
er geen pesticiden worden gebruikt. 
 
Bij wilde bijen spelen ook belangrijke interactie-effecten, verschillende stressfactoren voor wilde bijen 
hebben invloed op elkaar. Zo is in West-Europa het bloemaanbod de laatste decennia sterk gedaald , 
we kunnen er dus vanuit gaan dat voedselgebrek regelmatig voorkomt.  
 
Een belangrijk gat in de pesticidenban van Knokke-Heist is wellicht de aanplant van met (systemische) 
pesticiden behandelde sierplanten. Ook planten die worden verkocht als ‘bijvriendelijk’ bevatten 
immers pesticiden. Het gebruik van neonicotinoiden is door de controverse errond sterk verminderd 
in het landbouwgebied, maar die regelgeving geldt niet voor tuinplanten. Bovendien zijn de dosissen 
die op tuinplanten worden aangetroffen véél groter dan die op behandelde landbouwgewassen 
werden aangetroffen (Lentola, et al., 2017). 
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2 Methodiek terreinonderzoek 
 
Om zo veel mogelijk van de diversiteit in kaart te brengen worden bijen gezocht op kansrijke plaatsen 
in de geselecteerde gebieden. Hierbij worden nestplaatsen en voedselplanten bekeken, maar ook 
ontmoetingsplaatsen die bijen gebruiken bij het zoeken naar een partner, zoals struiken, of beschutte 
hoekjes waar ze opwarmen. De bijen worden indien mogelijk na vangst met een insectennet in het 
veld op naam gebracht en vrijgelaten. Indien dat niet mogelijk is, worden de bijen meegenomen en 
met behulp van een stereomicroscoop op naam gebracht. Alle bijen worden in het veld ingevoerd in 
de waarnemingen.be-database met behulp van de Obsmapp-applicatie. Bloembezoek wordt indien 
mogelijk telkens genoteerd, zo krijgen we een beeld van welke planten verkozen worden in de 
gebieden. Bovendien gebruiken we telkens routeregistratie, waarbij naast de waarnemingen ook de 
tijd en afgelegde route worden bijgehouden. Dit laat toe om de gebieden opnieuw te bezoeken en de 
resultaten te vergelijken. 
 
Omdat bijen een korte vliegtijd hebben, veel soorten vliegen maar 4 of 5 weken per jaar, worden 
gebieden meerdere keren per jaar bezocht. Zo proberen we een zo volledig mogelijk beeld van de 
aanwezige bijengemeenschap te krijgen. Wanneer alle dieren op naam zijn gebracht, kunnen we kijken 
welke bijzondere soorten er te vinden zijn in het gebied, of welke soorten juist opvallend afwezig zijn. 
Vervolgens kunnen we op basis van deze vaststellingen maatregelen voorstellen om de aanwezige 
bijen te helpen, of om het gebied geschikter te maken voor meer soorten.  
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3 Resultaten 
3.1 Algemene bevindingen 
 
Voor dit rapport starten we niet van nul. In de voorbije jaren is al heel wat inspanning gedaan om de 
bijenfauna van Knokke-Heist op de kaart te zetten. We zetten ze hieronder op een rijtje: 
 
Van 2010 tot 2016 onderzocht Maarten Jacobs de bijenfauna van het Zwin, met als projectgebied de 
‘oude Zwinvlakte’, voor de recente uitbreidingswerken. Het veldwerk gebeurde deels voor de 
inrichtingswerken in het kader van LIFE ZTAR, waarbij de broedvogeleilanden werden aangelegd en 
voor de uitbreiding van de Zwinvlakte. Bij dit onderzoek werden zowel netvangsten, pantraps als 
malaisevallen ingezet om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Tijdens dit onderzoek werden in 
totaal 92 soorten wilde bijen gevonden op 11 inventarisatiedagen (Jacobs 2018). 
 
In 2018 was het de beurt aan de Zwinduinen-en polders. In het kader van het INTERREG-project SAPOLL 
werd dit natuurgebied van het Agentschap Natuur & Bos geïnventariseerd op 5 dagen met behulp van 
netvangsten. Hierbij werden in totaal 91 soorten waargenomen (Proesmans et al. 2020). 
 
Hoewel beide gebieden zeer verschillende biotopen hebben en dus een deels verschillende 
bijengemeenschap huisvesten, kunnen er gelijkaardige conclusies uit getrokken worden. Het 
natuurcomplex van de Zwinduinen, polders en het Zwin omvat veel bijzondere, kustgebonden soorten, 
maar, er ontbreken enkele kustspecialisten die wel nog aan de Westkust of in de Nederlandse 
kustgebieden te vinden zijn. De versnippering van de duinen aan de Oostkust, samen met de tijdelijke, 
maar ernstige, verstruweling en verbossing van de duingraslanden en duinpannen in de Zwinduinen 
zorgt er wellicht voor dat deze soorten hier uitgestorven zijn, of slechts in zeer lage, lastig 
detecteerbare aantallen aanwezig zijn. Recent werden echter in de duinen van de Middenkust wel 
enkele specialisten teruggevonden, zoals Kustbehangersbij, teruggevonden (Proesmans 2019, 2020). 
 
Naast deze projectmatige inventarisatie worden doorlopend waarnemingen door vrijwilligers van 
onder andere wilde bijen verzameld op het platform Waarnemingen.be van Natuurpunt Studie. Samen 
met de waarnemingen van de voorgenoemde projecten en inclusief het huidige project komen we op 
niet minder dan 4098 zekere waarnemingen van bijen in Knokke-Heist door 256 waarnemers. Na 
kritisch nakijken van alle soorten kunnen we een betrouwbare lijst opstellen van 140 soorten. Na de 
gemeente Brugge (met 162 bijensoorten) staat de gemeente Knokke-Heist hiermee op de tweede 
plaats binnen de provincie West-Vlaanderen.  
 

3.1.1 Soortenlijst 
 
Onderstaande tabel geeft de volledige soortenlijst van wilde bijen in de gemeente Knokke-Heist weer.  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam # wnm RL Voedingswijze Levenswijze Nestwijze 

Witbaardzandbij Andrena barbilabris 57 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Tweekleurige zandbij Andrena bicolor 4 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Goudpootzandbij Andrena chrysosceles 4 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Asbij Andrena cineraria 12 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Wimperflankzandbij Andrena dorsata 14 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Grasbij Andrena flavipes 93 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Heggenrankbij Andrena florea 45 LC Specialist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Vosje Andrena fulva 32 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Weidebij Andrena gravida 3 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Roodgatje Andrena haemorrhoa 90 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Paardenbloembij Andrena humilis 2 LC Specialist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Ereprijszandbij Andrena labiata 1 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Gewone dwergzandbij Andrena minutula 1 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Zwartbronzen zandbij Andrena nigroaenea 5 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Viltvlekzandbij Andrena nitida 34 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Vroege zandbij Andrena praecox 8 LC Specialist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Fluitenkruidbij Andrena proxima 3 LC Specialist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Meidoornzandbij Andrena scotica 18 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Witkopdwergzandbij Andrena subopaca 19 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Grijze rimpelrug Andrena tibialis 1 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Doornkaakzandbij Andrena trimmerana 2 DD Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Grijze zandbij Andrena vaga 11 LC Specialist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Roodbuikje Andrena ventralis 1 LC Specialist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Geelstaartklaverzandbij Andrena wilkella 3 NT Specialist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Kleine harsbij Anthidiellum strigatum 4 LC Opportunist Solitair Bovengronds - zelfgemaakt nest 

Grote wolbij Anthidium manicatum 27 LC Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Kattenkruidbij Anthophora furcata 2 LC Specialist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Gewone sachembij Anthophora plumipes 24 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam # wnm RL Voedingswijze Levenswijze Nestwijze 

Honingbij Apis mellifera 296 DD Opportunist Eusociaal Bovengronds - bestaande holtes 

Tweekleurige 
koekoekshommel Bombus bohemicus 2 NT - 

Sociaal 
parasiet  

Gewone koekoekshommel Bombus campestris 21 VU - 
Sociaal 
parasiet  

Tuinhommel Bombus hortorum 60 NT Opportunist 
Primitief 
eusociaal Ondergronds - bestaande holtes 

Boomhommel Bombus hypnorum 64 LC Opportunist 
Primitief 
eusociaal Bovengronds - bestaande holtes 

Veenhommel Bombus jonellus 3 VU Opportunist 
Primitief 
eusociaal Ondergronds - bestaande holtes 

Steenhommel Bombus lapidarius 658 LC Opportunist 
Primitief 
eusociaal Ondergronds - bestaande holtes 

Veldhommel Bombus lucorum 15 NT Opportunist 
Primitief 
eusociaal Bovengronds - bestaande holtes 

Grote veldhommel Bombus magnus 4 EN Opportunist 
Primitief 
eusociaal Bovengronds - bestaande holtes 

Akkerhommel Bombus pascuorum 676 LC Opportunist 
Primitief 
eusociaal  

Weidehommel Bombus pratorum 123 LC Opportunist 
Primitief 
eusociaal Ondergronds - bestaande holtes 

Grashommel Bombus ruderarius 12 EN Opportunist 
Primitief 
eusociaal  

Vierkleurige koekoekshommel Bombus sylvestris 18 LC - 
Sociaal 
parasiet  

Aardhommel Bombus terrestris 351 LC Opportunist 
Primitief 
eusociaal Bovengronds - bestaande holtes 

Aard/Veldhommel Bombus terrestris/lucorum 35     

Grote koekoekshommel Bombus vestalis 4 NT - 
Sociaal 
parasiet  

Blauwe ertsbij Ceratina cyanea 3 LC Opportunist Solitair Bovengronds - dode plantenstengels 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam # wnm RL Voedingswijze Levenswijze Nestwijze 

Gewone kegelbij Coelioxys inermis 7 LC - Broedparasitair  
Duinkegelbij Coelioxys mandibularis 34 VU - Broedparasitair  
Grote zijdebij Colletes cunicularius 46 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Wormkruidbij Colletes daviesanus 14 LC Specialist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Duinzijdebij Colletes fodiens 18 LC Specialist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Schorzijdebij Colletes halophilus 75 LC Specialist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Klimopbij Colletes hederae 23 LC check! Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Donkere zijdebij Colletes marginatus 29 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Zuidelijke zijdebij Colletes similis 9 LC Specialist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes 48 LC Specialist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Heideviltbij Epeolus cruciger 1 NT - Broedparasitair  
Schorviltbij Epeolus tarsalis 3 CR - Broedparasitair  
Gewone viltbij Epeolus variegatus 37 LC - Broedparasitair  

Heidebronsgroefbij Halictus confusus 22 VU Opportunist 

Solitair + 
primitief 
eusociaal Ondergronds - zelfgegraven holte 

Roodpotige groefbij Halictus rubicundus 14 LC Opportunist 

Solitair + 
primitief 
eusociaal Ondergronds - zelfgegraven holte 

Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum 27 LC Opportunist 

Solitair + 
primitief 
eusociaal Ondergronds - zelfgegraven holte 

Tronkenbij Heriades truncorum 99 LC Specialist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Slangenkruidbij Hoplitis adunca 1 LC Specialist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Geelgespoorde houtmetselbij Hoplitis claviventris 1 VU Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Zwartgespoorde 
houtmetselbij Hoplitis leucomelana 12 LC Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Driedoornige metselbij Hoplitis tridentata 6 LC check! Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Kortsprietmaskerbij Hylaeus brevicornis 4 DD Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam # wnm RL Voedingswijze Levenswijze Nestwijze 

Gewone maskerbij Hylaeus communis 24 LC Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Poldermaskerbij Hylaeus confusus 14 LC Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Brilmaskerbij Hylaeus dilatatus 8 DD Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Zuidelijke poldermaskerbij Hylaeus gibbus 1 DD Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Zompmaskerbij Hylaeus gredleri 6 DD Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Tuinmaskerbij Hylaeus hyalinatus 12 LC Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Weidemaskerbij Hylaeus incongruus 1 DD check! Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Rietmaskerbij Hylaeus pectoralis 1 LC Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Kleine tuinmaskerbij Hylaeus pictipes 6 LC Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Resedamaskerbij Hylaeus signatus 1 LC Specialist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Berijpte geurgroefbij Lasioglossum albipes 2 NT Opportunist 
Primitief 
eusociaal Ondergronds - zelfgegraven holte 

Kortsprietgroefbij Lasioglossum brevicorne 4 EN Specialist 
Primitief 
eusociaal Ondergronds - zelfgegraven holte 

Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum 42 LC Opportunist 
Primitief 
eusociaal Ondergronds - zelfgegraven holte 

Breedkaakgroefbij Lasioglossum laticeps 1 LC Opportunist 
Primitief 
eusociaal Ondergronds - zelfgegraven holte 

Gewone smaragdgroefbij Lasioglossum leucopus 7 NT Opportunist 
Primitief 
eusociaal Ondergronds - zelfgegraven holte 

Matte bandgroefbij Lasioglossum leucozonium 45 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Glanzende groefbij Lasioglossum lucidulum 2 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Groepjesgroefbij Lasioglossum malachurum 1 LC Opportunist 
Primitief 
eusociaal Ondergronds - zelfgegraven holte 

Ingesnoerde groefbij Lasioglossum minutissimum 13 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio 32 LC Opportunist 
Primitief 
eusociaal Ondergronds - zelfgegraven holte 

Kleigroefbij Lasioglossum pauxillum 13 LC Opportunist 
Primitief 
eusociaal Ondergronds - zelfgegraven holte 

Fijngestippelde groefbij Lasioglossum punctatissimum 26 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam # wnm RL Voedingswijze Levenswijze Nestwijze 

Halfglanzende groefbij Lasioglossum semilucens 2 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Gewone franjegroefbij Lasioglossum sexstrigatum 13 LC Opportunist 
Primitief 
eusociaal Ondergronds - zelfgegraven holte 

Biggenkruidgroefbij Lasioglossum villosulum 14 LC Opportunist 
Primitief 
eusociaal Ondergronds - zelfgegraven holte 

Glanzende bandgroefbij Lasioglossum zonulum 18 LC Opportunist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Tuinbladsnijder Megachile centuncularis 22 LC Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Lathyrusbij Megachile ericetorum 9 LC Specialist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Lapse behangersbij Megachile lapponica 1 LC 

Opportunist 
met sterke 
voorkeur Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Zilveren fluitje Megachile leachella 80 VU 

Opportunist 
met sterke 
voorkeur Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Distelbehangersbij Megachile ligniseca 4 LC Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Gewone behangersbij Megachile versicolor 3 LC Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Grote bladsnijder Megachile willughbiella 26 LC Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Klaverdikpoot Melitta leporina 4 LC Specialist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Kattenstaartdikpoot Melitta nigricans 1 LC Specialist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Bleekvlekwespbij Nomada alboguttata 17 LC - Broedparasitair  
Bonte wespbij Nomada bifasciata 4 LC - Broedparasitair  
Roodzwarte dubbeltand Nomada fabriciana 8 LC - Broedparasitair  
Geelschouderwespbij Nomada ferruginata 2 LC - Broedparasitair  
Gewone wespbij Nomada flava 14 LC - Broedparasitair  
Gewone kleine wespbij Nomada flavoguttata 11 LC - Broedparasitair  
Kortsprietwespbij Nomada fucata 8 LC - Broedparasitair  
Roodsprietwespbij Nomada fulvicornis 7 LC - Broedparasitair  
Smalbandwespbij Nomada goodeniana 17 LC - Broedparasitair  
Tweekleurige wespbij Nomada integra 1 VU - Broedparasitair  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam # wnm RL Voedingswijze Levenswijze Nestwijze 

Roodharige wespbij Nomada lathburiana 10 LC - Broedparasitair  
Vroege wespbij Nomada leucophthalma 2 LC - Broedparasitair  
Donkere wespbij Nomada marshamella 9 LC - Broedparasitair  
Gewone dubbeltand Nomada ruficornis 19 LC - Broedparasitair  
Geeltipje Nomada sheppardana 5 LC - Broedparasitair  
Signaalwespbij Nomada signata 4 LC - Broedparasitair  
Geelzwarte wespbij Nomada succincta 3 LC - Broedparasitair  
Variabele wespbij Nomada zonata 5 LC - Broedparasitair  
Rosse metselbij Osmia bicornis 72 LC Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Blauwe metselbij Osmia caerulescens 11 LC Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Gehoornde metselbij Osmia cornuta 35 LC Opportunist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Kauwende metselbij Osmia leaiana 8 LC Specialist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Zwartbronzen houtmetselbij Osmia niveata 2 LC Specialist Solitair Bovengronds - bestaande holtes 

Gedoornde slakkenhuisbij Osmia spinulosa 56 NT Specialist Solitair Bovengronds - slakkenhuisjes 

Kleine roetbij Panurgus calcaratus 2 LC Specialist Solitair Ondergronds - zelfgegraven holte 

Grote bloedbij Sphecodes albilabris 51 LC - Broedparasitair  
Brede dwergbloedbij Sphecodes crassus 4 LC - Broedparasitair  
Glanzende dwergbloedbij Sphecodes geoffrellus 1 LC - Broedparasitair  
Pantserbloedbij Sphecodes gibbus 3 LC - Broedparasitair  
Kleine spitstandbloedbij Sphecodes longulus 4 LC - Broedparasitair  
Gewone dwergbloedbij Sphecodes miniatus 1 LC - Broedparasitair  
Dikkopbloedbij Sphecodes monilicornis 8 LC - Broedparasitair  
Schoffelbloedbij Sphecodes pellucidus 2 LC - Broedparasitair  
Rimpelkruinbloedbij Sphecodes reticulatus 4 LC - Broedparasitair  
Kraagbloedbij Sphecodes scabricollis 4 EN - Broedparasitair  
Gewone tubebij Stelis breviuscula 11 LC - Broedparasitair  
Witgevlekte tubebij Stelis ornatula 3 VU - Broedparasitair  
Geelgerande tubebij Stelis punctulatissima 1 LC - Broedparasitair  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam # wnm RL Voedingswijze Levenswijze Nestwijze 

Blauwzwarte houtbij Xylocopa violacea 4 LC Opportunist Solitair Bovengronds - zelfgemaakte holte 
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3.1.2 Kapstoksoorten/Aandachtsoorten voor Knokke 
 
Om gerichter actie te kunnen ondernemen voor bijen kunnen we gebruik maken van kapstoksoorten, 
waar we de maatregelen aan kunnen ‘ophangen’. Het zijn soorten die vooral, of opvallend, talrijk in 
deze gemeente of regio voorkomen binnen Vlaanderen of zelfs België. We kunnen zeggen dat de 
gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om deze soorten te behouden in het land. 
Sommige soorten kunnen bijvoorbeeld vrij algemeen zijn binnen een gemeente, maar buiten de ruime 
regio eigenlijk nergens in die aantallen voorkomen in Vlaanderen. 
 

 Schorviltbij & Schorzijdebij – Epeolus tarsalis & Colletes halophilus 

 
Zonder twijfel de meest bijzondere soort die in Knokke-Heist voorkomt, is de Schorviltbij. Het is de 
broedparasiet van de Schorzijdebij. Deze soort is internationaal bedreigd en heeft een zeer beperkt 
verspreidingsgebied in Europa. Deze soort komt tegenwoordig enkel nog voor in de delta van Maas en 
Rijn in België en Nederland, en op een enkele plaats in het zuidwesten van Frankrijk. Al werd in 2017 
een populatie herontdekt in Slovakije, waar de soort voorkomt in binnenlandse zoutvlaktes en er 
parasiteert op Colletes collaris. Deze twee populaties worden soms als aparte ondersoorten 
beschouwd doordat ze geïsoleerd zijn van elkaar en een andere gastheer gebruiken. De ondersoort die 
in België voorkomt is rozenburgiensis. 
 

 
Figuur 3: mannetje Schorviltbij. Let op het erg donkere uiterlijk. Bij de andere viltbijen is altijd meer roodbruin 
aanwezig. Foto: Jens D'Haeseleer 

 
Het is belangrijk om de gastheerbij goed te kennen wanneer we een koekoeksbij willen beschermen. 
In dit geval worden enkel nestjes van Schorzijdebij geparasiteerd. Schorzijdebijen zijn specialisten. Ze 
gebruiken quasi uitsluitend stuifmeel van Zeeaster of Zulte (Tripolium pannonicum). Wanneer er 
tijdelijk geen Zeeaster beschikbaar is, schakelen ze even over op Akkermelkdistel of andere 



  27 
 

composieten zoals Heelblaadjes. De soort komt dan ook vrijwel uitsluitend voor op schorren, 
binnendijkse zilte graslanden en opgespoten terreinen met voldoende Zulte. In België komt ze voor 
aan de Oostkust, meer bepaald in het Zwin en in de Zeebrugse haven, en voorts langs de Zeeschelde 
stroomafwaarts van Antwerpen. En in lage aantallen langs de rest van de kust.  
In Knokke-Heist zijn populaties in het Zwin, in de Baai van Heist en in lage aantallen in de Zwinduinen 
-en bosjes. Mogelijk zijn nog andere populaties aanwezig op binnendijkse zilte graslanden met veel 
Zulte zoals in de Hoekevaartweiden, Kleiputten Oude vrede en de Kleiputten van Heist. Dit dient nog 
onderzocht te worden.  
De soort nestelt ondergronds, zowel op vlakke plaatsen als in steilwandjes. Ze verkiest daarbij zandige 
bodems. In de praktijk worden vaak zandige dijken, steilwandjes in de duinen en met zand gevulde 
kasseiverhardingen gebruikt. Terreinen waar veel graafactiviteit is van Konijnen, worden vaak gebruikt. 
De Schorzijdebijen nestelen in de steile wandjes van de konijnenholen. 
 
Schorviltbij werd in België enkel nog maar gezien langs de Zeeschelde in 2020 & 2021 en in Knokke-
Heist in het Zwin. De eerste waarneming in het Zwin in 2007 was meteen ook de eerste waarneming 
van deze soort voor België. Nadien zijn nog waarnemingen verricht in 2016 en in 2021. Op de Belgische 
Rode Lijst staat de soort als ‘ernstig bedreigd’. Ook de gastheersoort is ‘bijna in gevaar’. 
 

 Donkere zijdebij – Colletes marginatus 

 
De Donkere zijdebij is een zeldzame soort die bij ons vooral in de kustduinen van de Oostkust en in 
enkele heidegebieden in het binnenland voorkomt. Verder heeft ze sommige opgespoten en ruderale 
terreinen gekoloniseerd zoals in het Antwerpse en Zeebrugse havengebied en op de Limburgse 
mijnterrils. Verder komt ze enkel voor in Oostende en De Panne. De soort is niet bedreigd volgens de 
Belgische Rode Lijst. 
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Figuur 4: mannetje Donkere zijdebij. Deze soort is opvallend kleiner en donkerder dan andere zijdebijen. Foto: JEns 
D'Haeseleer 

 
Het is een polylectische soort, al lijken de bijen wel een duidelijke voorkeur te hebben voor 
vlinderbloemigen zoals hazenpootje, witte klaver en honingklaver. Ze vormen één generatie per jaar 
met de piek van hun vliegtijd in juli. Ze nestelen ondergronds. De soort is niet gemakkelijk van andere 
soorten zijdebijen te onderscheiden in het veld. De soort lijkt vooral gebonden aan warme 
microklimaten op plaatsen met voldoende open zand. In Knokke-Heist is de soort niet zeldzaam in de 
Zwinduinen-en bosjes.  
 
Voor het behoud van deze zeldzame soort is het behoud van open, bloemrijke duingebieden van 
groot belang. Verder is het belangrijk dat er voldoende open zand behouden blijft.  
 

 Kortsprietgroefbij – Lasioglossum brevicorne 

 
Van deze zeer zeldzame soort zijn slechts een handvol waarnemingen in België bekend, de moeilijkheid 
om deze soort in het veld van gelijkende soorten te onderscheiden speelt daarbij waarschijnlijk een 
rol.  
Het is een soort die typisch voorkomt op zandgronden, waar ze in de bodem nestelen. Op de Belgische 
Rode Lijst staat de soort genoteerd als ‘bedreigd’. 
 

 Wafelbloedbij – Sphecodes scabricollis 

 
De Wafelbloedbij is een zeer zeldzame koekoeksbij. Ze ontleent haar enigszins vreemde naam aan de 
grove structuur op de zijkant van het borststuk die wat doet denken aan een wafel. Ze komt verspreid 
over Vlaanderen soort. De soort lijkt een voorkeur te hebben voor gebieden met schrale graslanden. 
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Aan de kust is ze gevangen in het Koksijde en Oostduinkerke. In Knokke-Heist zijn ze in aantal gevonden 
in de Zwinbosjes-en duinen. 
 

 
Figuur 5: mannetje Wafelbloedbij uit de Zwinduinen. Foto: Jens D'Haeseleer 

 
De waardsoort voor Wafelbloedbij is hoogstwaarschijnlijk de Glanzende bandgroefbij (Lasioglossum 
zonulum). Opvallend is dat dit op zich niet zo’n zeldzame gastheersoort is. Het is onduidelijk waarom 
de koekoeksbij dan zoveel zeldzamer is, maar het is een verschijnsel wat we bij nog andere bloedbijen 
en wespbijen zien. Mogelijk is de larve van de koekoeksbij gevoeliger voor kleine veranderingen in het 
klimaat van de nestcellen dan de gastheerbij. 
 
Doordat de ecologie van deze soort zo slecht bekend is, is het moeilijk om beheeradvies voor deze 
soort te formulieren. Het verbeteren van het biotoop voor de gastheersoort is sowieso een goede 
maatregel. Glanzende bandgroefbijen zijn gebonden aan open of halfopen, vochtige biotopen. Het 
verbeteren van de grondwaterstand is dus alvast een goed idee! 
 

 Zilveren fluitje & Duinkegelbij – Megachile leachella & Coelioxys mandibularis 

 
Het Zilveren fluitje is een typische duinsoort. Het opvallende zoemgeluid dat de bijtjes maken bij het 
vliegen is tegenwoordig vooral in duingebieden aan de kust te horen, terwijl ze vroeger ook algemener 
was in duingebieden in het binnenland. In Vlaanderen komt ze voor langs de volledige kustlijn en in 
enkele heidegebieden in Limburg. Ook in Knokke-Heist komt de soort in vrijwel alle duinfragmenten 
voor, zoals aan de Baai van Heist, Willemspark, aan het Tijl & Nele plein, in de bijentuin aan de 
Paulusstraat, in de Hazegrasduinen, Zwinduinen en het Zwin. 
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Figuur 6: vrouwtje Duinkegelbij. Let op de typisch gehoekte kaken. Foto: Jens D'Haeseleer 

 
Het Zilveren fluitje is polylectisch, maar rolklaver is een vast deel van het menu. In de duinen gaat het 
vooral om Gewone & Smalle rolklaver. Maar andere plantensoorten worden ook bezocht. Bijzonder is 
ook het nestgedrag van deze soort. Het is één van de weinige soorten die zowel ondergronds in 
zelfgegraven gangen in het zand nestelt, als bovengronds in holle plantenstengels. Het is een echte 
zomersoort die van juni tot augustus vliegt. 
 
Nesten van deze soort worden geparasiteerd door de Duinkegelbij. Deze koekoeksbij parasiteert 
meerdere bijensoorten, maar in België lijkt het Zilveren fluitje de hoofdwaardsoort te zijn. 
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 Witgevlekte tubebij – Stelis ornatula 

 

 
Figuur 7: Een vrouwtje Witgevlekte tubebij uit de Zwinduinen in 2018. De witte vlekjes op het achterlijf zijn hier 

duidelijk zichtbaar. (foto: Jens D’Haeseleer) 

 
De Witgevlekte tubebij is een zeldzame koekoeksbij. Ze is vrij eenvoudig te herkennen aan de witte 
vlekjes op de zijden van het achterlijf, wat extra opvalt omdat de bij verder volledig zwart gekleurd is. 
Deze soort parasiteert nesten van verschillende metsel- en behangersbijen. De belangrijkste zijn 
wellicht Geelgespoorde en Zwartgespoorde houtmetselbijen. Deze twee gastheersoorten zijn ook 
goed vertegenwoordigd in de kustduinen, Witgevlekte tubebijen komen dan ook opvallend vaak voor 
in de kustduinen, terwijl ze in het binnenland meer verspreid, maar minder frequent voorkomen. In 
Knokke-Heist zijn Witgevlekte tubebijen gekend van: de Bijentuin in de Paulustraat, de Zwinduinen en 
het Zwin. De dichtstbijzijnde andere vindplaatsen zijn in de duinbossen van de Haan en in het Heidebos 
bij Moerbeke. 
 

 Grashommel – Bombus ruderarius 

 
Grashommel is één van de hommelsoorten met een rode achterlijfspunt. Vrouwtjes (koninginnen) en 
werksters zijn doorgaans volledig zwart behaard met een rode achterlijfspunt, waardoor ze sterk lijken 
op de veel algemenere Steenhommel. Grashommelvrouwtjes hebben echter rode in plaats van zwarte 
beharing op de achterpoten. Mannetjes hebben vaker dan vrouwtjes vage, geelgrijs gekleurde 
haarbandjes op het borststuk of op de basis van het achterlijf. Beide geslachten hebben een vrij lange 
kop, Grashommels behoren namelijk tot de ‘langtongige’ hommels.  
 
Het is één van de laat-vliegende soorten. Koninginnen verschijnen vanaf april, terwijl ze bij andere 
hommelsoorten al bij de eerste lentedag massaal verschijnen. De eerste nakomelingen van de 
koninginnen, de werksters, verschijnen vanaf eind april tot begin mei. Koninginnen bezoeken graag 
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lipbloemigen zoals Witte dovenetel, Hondsdraf en Gewone smeerwortel. De werksters verzamelen 
vooral pollen op vlinderbloemigen zoals Veldlathyrus, Vogelwikke & Bonte wikke. Favoriet is Rode 
klaver. Die plantensoort is van groot belang voor veel hommelsoorten, omdat ze zeer eiwitrijk 
stuifmeel produceert. 
 
Nestjes maakt de soort net boven de grond in ruige vegetatie zoals lang gras of mos. De koningin bouwt 
hierin zelf een nestje van gras en mos, maar gebruikt soms ook oude muizennesten. Grashommels 
zoeken meestal voedsel op vrij korte afstand van het nest. Typisch blijven ze binnen de 500 meter van 
het nest. 
 
Vroeger kwam de Grashommel verspreid over het hele land voor, zij het in lage aantallen, maar ze is 
tegenwoordig in Vlaanderen teruggedrongen tot de Kust- en Scheldepolders en de regio rond de 
Kalmthoutse heide. 
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3.2 Gebiedsbesprekingen 
 
Voor elk gebied wordt een oplijsting voorzien van zowel de sterke punten als de werkpunten. Voor elk 
gebied wordt ook een score gegeven voor de belangrijkste hulpbronnen die bijen nodig hebben. 
 

 
 
 

Scoresysteem: 
Hulpbronnen:  
-Voedsel:  

-Voor imago’s 
-Voor nakomelingen (pollen & nectar +olie) 
Parameters: continuïteit, hoeveelheid & diversiteit/kwaliteit 

-Nestgelegenheid: 
 -Bovengronds 
 Parameters: aanbod, kwaliteit, continuïteit 
 -Ondergronds 
 Parameters: aanbod, diversiteit & continuïteit en locatie (!) 
 Ondergeschikt: Nestmateriaal 
-Beschutting/Microklimaat 
 -Warme plekjes 
 -Beschutting tegen wind 
 
 
Doel: 
Intuïtief, snel beeld van waar de grootste knelpunten liggen, zodat de meest dringende zaken 
zeker aangepast raken. Leesbaar voor iedereen, zonder de tekst te lezen. 
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3.2.1 Bijentuin Paulusstraat 
 Waargenomen soorten 

 
In de bijentuin werden in totaal 29 bijensoorten waargenomen op 5 bezoeken, voor dit project waren 
reeds 5 soorten gezien in het gebied, deze werden allemaal teruggevonden tijdens het veldwerk voor 
dit project. 
 
Bijzonder is dat in dit aangelegde gebiedje verschillende duinsoorten werden aangetroffen. 
Heggenrankbij, Duinzijdebij, Duinkegelbij, Zilveren fluitje, Gedoornde slakkenhuisbij en Witgevlekte 
tubebij zijn allen soorten die vaak in de duinen zijn terug te vinden. Dat wil zeggen dat de opzet van 
de bijentuin, namelijk een proeftuin om te kijken of er met een aangepaste, streekeigen beplanting 
ook voor duinspecialisten geschikt openbaar groen kan worden gemaakt, geslaagd is!  
 
Tabel 1: Waargenomen soorten in de bijentuin in de waarnemingen.be-database. Rode-lijst categorieën: LC: 
Momenteel niet bedreigd, NT: Bijna in gevaar, VU: Kwetsbaar, EN: Bedreigd, CR: Ernstig bedreigd, DD: 
Onvoldoende data (Drossart et al. 2019) 

Soort Aantal Rode lijst-status 

Andoornbij  2 LC 

Honingbij  4 DD 

Steenhommel  4 LC 

Akkerhommel  9 LC 

Weidehommel  2 LC 

Gewone viltbij  2 LC 

Witbaardzandbij  1 LC 

Heggenrankbij  1 LC 

Roodgatje  1 LC 

Duinzijdebij  1 LC 

Gewone maskerbij  1 LC 

Kleine tuinmaskerbij  2 LC 

Grote wolbij  2 LC 

Gewone kegelbij  1 LC 

Duinkegelbij  1 VU 

Tronkenbij  7 LC 

Zwartgespoorde houtmetselbij  1 LC 

Tuinbladsnijder  2 LC 

Lathyrusbij  1 LC 

Zilveren fluitje  8 VU 
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Gewone behangersbij  1 LC 

Rosse metselbij  2 LC 

Blauwe metselbij  3 LC 

Kauwende metselbij  1 LC 

Gedoornde slakkenhuisbij  7 NT 

Gewone tubebij  2 LC 

Witgevlekte tubebij  1 VU 

Geelgerande tubebij  1 LC 

 
 Evaluatie 

 
Voedselaanbod:   

In de graslanden is een divers en uitgebreid voedselaanbod aanwezig. De aangeplante 
soorten kwijnen wel hier en daar weg door het uitblijven van beheer. In de randen vinden bijen 
ook voedsel. 
  

Nestgelegenheid:  
 Er is vrij veel nestgelegenheid aanwezig. 

• Ondergronds: De open graslandjes in de bijentuin bieden voor soorten die van zandige bodem 
houden vrij veel nestgelegenheid, het grootste deel van het grasland is echter verruigd en de 
bodem is er moeilijk toegankelijk 

• Bovengronds: Het bijenhotel is erg druk bezocht en goed uitgevoerd, maar er is ook nog in 
andere vormen bovengrondse nestgelegenheid aanwezig. Zo vonden we een Andoornbij die 
nestjes aan het uitknagen was in het vermolmde hout van de pergola en in een dode knotwilg 
die ter plaatse aan het vergaan was. Het braamstruweel biedt ook veel soorten een nestplaats. 
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Figuur 8: In deze dode knotwilg werd een nestelende Andoornbij gezien, de soort zoekt specifiek vermolmde 

stukken hout om haar nest in uit te knagen. (foto: Ward Tamsyn) 

 
Microklimaat:    

De tuin is goed beschut door de aangeplante houtkanten, dit is erg nodig gezien de anders erg 
open ligging van de tuin. 
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Figuur 9: Door het ontbreken van maaibeheer heeft zich een dikke mat, in dit geval van afgestorven zandzegge, 

gevormd die de kieming en overleving van kruiden tegengaat. Bovendien hebben zich al bramen gevestigd in 
deze zone. 

 
Figuur 10: Door gebrek aan maaibeheer vormt zich een hoge, bloemenarme vegetatie. (foto: Ward Tamsyn) 
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 Voorgestelde maatregelen  

 
1. Terug instellen van een maaibeheer op de graslandzones. Deel van de verbraamde zone terug 

open maaien. Het maaibeheer is relatief weinig werk, door de voedselarme bodem volstaat 
één maaibeurt in het najaar. Dat wil niet zeggen dat die maaibeurt niet belangrijk is, want door 
helemaal niet te maaien, wat nu gebeurde, valt de vegetatie in de winter plat en verstikken de 
rozetten van de kruiden onder een mat van afgestorven plantenmateriaal. Ook het 
verwijderen van het maaisel zal een belangrijke rol spelen. Wanneer dit niet gebeurt zal de 
vegetatie snel ‘vervilten’ en dus ruiger (en vooral minder bloemrijk) worden.  

2. Gefaseerd terugzetten van de houtkanten. Om de houtkanten vitaal te houden kunnen ze 
best af en toe tot op de grond teruggezet worden. Dit kan best in verschillende jaren gebeuren, 
zodat het bloemaanbod en de beschutting behouden blijven. Bijzondere aandacht moet er zijn 
voor het behouden van dood hout en andere bovengrondse nestplaatsen. Het snoeisel moet 
ofwel afgevoerd worden ofwel gestapeld worden in takenrillen. Het toepassen van 
houtsnippers is geen goed idee. Door het hout te versnipperen verteert het erg snel en komen 
er plots veel voedingstoffen vrij, wat tot de opkomst van ongewenste kruiden zoals 
brandnetels leidt. Bovendien worden zo potentiële ondergrondse nestplaatsen onbereikbaar 
voor bijen. 
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3.2.2 Tijl & Neleplein 
 Waargenomen soorten 

 
Op het Tijl & Neleplein werden in totaal 7 bijensoorten gevonden op 1 bezoek.  
 
Het Zilveren fluitje is de zeldzaamste soort die hier gevonden werd. Een bijzondere vondst, want hier 
lijkt niet direct een geschikt biotoop aanwezig te zijn. Mogelijk gaat het om een zwerver van de 
populatie die wellicht op het golfterrein aanwezig is. 
 
Tabel 2: Waargenomen soorten in de Tijl & Neleplein in de waarnemingen.be-database. Rode-lijst categorieën: 
LC: Momenteel niet bedreigd, NT: Bijna in gevaar, VU: Kwetsbaar, EN: Bedreigd, CR: Ernstig bedreigd, DD: 
Onvoldoende data (Drossart et al. 2019) 

Soort Aantal Rode lijst-status 

Honingbij  8 DD 

Steenhommel  4 LC 

Kortsprietwespbij  1 LC 

Wormkruidbij  2 LC 

Langkopsmaragdgroefbij  1 LC 

Zilveren fluitje  1 VU 

Pluimvoetbij  1 LC 

 
 Evaluatie 

 
Voedselaanbod:   

Het voedselaanbod bestaat quasi volledig uit een ingezaaide ‘bloemenweide’ waar vrijwel 
uitsluitend voor enkele generalistische soorten voedsel te halen is. 
  

Nestgelegenheid:  
 Er is slechts in beperkte mate nestgelegenheid aanwezig. 

• Ondergronds: In de gazons kunnen bijen een nestplaatsje vinden, al zijn er geen zuid gerichte 
taluds of hellingen aanwezig. De bodem is er wel droog en zeer zanderig. De zone van het 
bloemenmengsel is wellicht niet geschikt als nestplaats door een te intensieve 
bodembewerking. 

• Bovengronds: Bovengrondse nestgelegenheid is afwezig. Zowel kunstmatige nesthulp (vb. 
bijenhotel) als natuurlijke nestplaatsen zijn er niet. 

 
Microklimaat:    

Het microklimaat is vrij warm door de ligging tussen de bebouwing. Binnen het park is echter 
weinig structuur aanwezig in de vorm van struiken en lage bomen. 

 
 

 Voorgestelde maatregelen 

 
1. Het bloemenmengsel beter aanpassen aan de noden van wilde bijen. Zie ook de paragraaf 

over bloemenmengsels. Eerder ‘esthetisch’ bedoelde plantensoorten kunnen ook verwerkt 
worden in een bijvriendelijker mengsel. Het mengsel kan specifiek worden aangepast voor de 
zeldzame soorten die in de buurt voorkomen: in dit geval Zilveren fluitje, die een sterke 
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voorkeur heeft voor rolklaver, en Grashommel, die bij de waterwinning gezien werd, en die 
een sterke voorkeur heeft voor lipbloemigen in het voorjaar en vlinderbloemigen, 
voornamelijk Rode klaver, in de zomer.  

2. Verbeteren van de nestsituatie voor bovengronds nestelende soorten door een bijenhotel te 
plaatsen. 
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3.2.3 Groenzone waterwinning (Helmweg) 
 Waargenomen soorten 

 
In de groenzone aan de waterwinning werden in totaal 10 bijensoorten gevonden op 1 bezoek.  
 
De bijzonderste soort die we aantroffen op het bloemenmengsel was een Grashommel (zie ook 3.1.2.7 
voor meer informatie over deze soort). Dit is opvallend, gezien er in het ingezaaide bloemenmengsel 
geen geschikte voedselplanten voor de soort aanwezig waren. 
 
Tabel 3: Waargenomen soorten in de groenzone aan de waterwinning in de waarnemingen.be-database. Rode-
lijst categorieën: LC: Momenteel niet bedreigd, NT: Bijna in gevaar, VU: Kwetsbaar, EN: Bedreigd, CR: Ernstig 
bedreigd, DD: Onvoldoende data (Drossart et al. 2019) 

Soort Aantal Rode lijst-status 

Honingbij  10 DD 

Steenhommel  7 LC 

Akkerhommel  3 LC 

Weidehommel  2 LC 

Grashommel  1 EN 

Aardhommel-groep 8 / 

Grasbij  2 LC 

Tuinmaskerbij  2 LC 

Brede dwergbloedbij  2 LC 

Tronkenbij  2 LC 

 
 

 Evaluatie 

 
Voedselaanbod:   

Het voedselaanbod wordt voornamelijk gevormd door het ingezaaide bloemenmengsel, met 
voor wilde bijen en hommels weinig aantrekkelijke soorten. Zo ontbreken vlinderbloemigen 
vrijwel volledig. Op de rest van de terreinen zijn kruidenrijke graslanden aanwezig, die echter 
te intensief gemaaid worden en daardoor weinig meerwaarde bieden. 
  

Nestgelegenheid:  
 Er is relatief weinig nestgelegenheid aanwezig. 

• Ondergronds: in de droge, kruidenrijke gazons kunnen een aantal bijen(soorten) een 
nestplaats vinden. 

• Bovengronds: er is amper bovengrondse nestgelegenheid aanwezig. 
 
Microklimaat:    

Het microklimaat is goed op de site. Er is voldoende beschutting aanwezig door de bosjes langs 
de randen en net buiten het terrein. 
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 Voorgestelde maatregelen 

 
1. Het gazonbeheer minder intensief maken. De gazons dienen hier geen recreatieve functie, 

een hooilandbeheer is aangewezen om de biodiversiteit van de site sterk te verhogen. 
Hierdoor zouden zich waardevolle droge duingraslanden kunnen ontwikkelen, waardoor het 
leefgebied voor bijen op de nabijgelegen Koninklijke Zoute Golf Club wordt uitgebreid. Zo zal 
de waargenomen Grashommel hoogstwaarschijnlijk vanop het golfterrein afkomstig geweest 
zijn.  

2. Het bloemenmengsel beter aanpassen aan de noden van wilde bijen. Zie ook de paragraaf 
over bloemenmengsels. Eerder ‘esthetisch’ bedoelde soorten kunnen ook verwerkt worden in 
een bijvriendelijker mengsel. Specifiek kan hier Rode klaver worden toegevoegd, dit is in de 
zomer het stapelvoedsel voor de bedreigde Grashommel. 

3. In het voorjaar dient extra aandacht besteed te worden aan het niet verwijderen van 
groeiplaatsen Hondsdraf en Witte en Paarse dovenetel. Dit zijn de belangrijkste 
voedselplanten voor de bedreigde Grashommel die hier waargenomen werd. Daarnaast kan 
ook Gewone smeerwortel of een van de smeerwortelcultivars aangeplant worden.  
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3.2.4 Directeur generaal Willemspark 
 Waargenomen soorten 

 
Het Directeur Generaal Willemspark is een vrij groot duinrelict tussen de dichte bebouwing van Heist.  
Tijdens 4 bezoeken werden in totaal 44 bijensoorten gevonden. Het park herbergt in vergelijking met 
andere groenzones in Knokke-Heist, veel Rode Lijst soorten. Twee soorten zijn ‘bedreigd’, drie soorten 
zijn ‘kwetsbaar’ en nog enkele soorten zijn ‘bijna in gevaar’. Het natuurlijke karakter van het park 
draagt hier sterk tot bij. 
 
We vonden een beperkt aantal duinspecialisten terug: Heggenrankbij, Duinzijdebij, Duinkegelbij, 
Zilveren fluitje en Gedoornde slakkenhuisbij. Allen in lagere aantallen dan we in andere duinrelicten 
terug kunnen vinden, het biotoop is dus niet (meer) ideaal voor deze soorten. 
 
Ook Grashommel werd in het park gevonden, voor meer info over deze soort zie de soortbespreking 
in hoofdstuk 3.1.2.7. 
 
Belangrijke bijenplanten die werden aangetroffen in het park zijn onder meer rolklaver, Fluitenkruid, 
Witte dovenetel, braam, Veldhondstong, Kruldistel, Kruipende en Scherpe boterbloem, Grote 
zandkool, …  
 
Tabel 4: Waargenomen soorten in het Directeur Generaal Willemspark in de waarnemingen.be-database. Rode-
lijst categorieën: LC: Momenteel niet bedreigd, NT: Bijna in gevaar, VU: Kwetsbaar, EN: Bedreigd, CR: Ernstig 
bedreigd, DD: Onvoldoende data (Drossart et al. 2019) 

Soort Aantal Rode lijst-status 

Gewone sachembij  3 LC 

Honingbij  20 DD 

Gewone koekoekshommel  1 VU 

Tuinhommel  5 NT 

Boomhommel  3 LC 

Steenhommel  15 LC 

Akkerhommel  14 LC 

Weidehommel  8 LC 

Grashommel  1 EN 

Rode koekoekshommel  1 EN 

Vierkleurige koekoekshommel  1 LC 

Aardhommel  4 LC 

Heideviltbij  1 NT 

Gewone viltbij  2 LC 

Roodsprietwespbij  2 LC 

Witbaardzandbij  2 LC 
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Grasbij  1 LC 

Heggenrankbij  2 LC 

Roodgatje  2 LC 

Paardenbloembij  1 LC 

Grijze rimpelrug  2 LC 

Grote zijdebij  1 LC 

Wormkruidbij  1 LC 

Duinzijdebij  2 LC 

Klimopbij  1 LC 

Parkbronsgroefbij  1 LC 

Zuidelijke weidemaskerbij  1 DD 

Tuinmaskerbij  1 LC 

Langkopsmaragdgroefbij  1 LC 

Fijngestippelde groefbij  1 LC 

Biggenkruidgroefbij  2 LC 

Grote bloedbij  1 LC 

Rimpelkruinbloedbij  1 LC 

Grote wolbij  1 LC 

Duinkegelbij  5 VU 

Zwartgespoorde houtmetselbij  1 LC 

Tuinbladsnijder  1 LC 

Zilveren fluitje  2 VU 

Blauwe metselbij  2 LC 

Gehoornde metselbij  2 LC 

Kauwende metselbij  1 LC 

Gedoornde slakkenhuisbij  6 NT 

Kattenstaartdikpoot  1 LC 

Gewone sachembij  3 LC 
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Figuur 11: Grote delen van de duinen in het Willemspark zijn overgroeid door de invasief exotische Rimpelroos. 

Deze plantensoort heeft weinig meerwaarde voor bijen. (foto: Jens D’Haeseleer, juni 2021) 

 
 Evaluatie 

 
Voedselaanbod:   

De duinen dichtst bij de kust zijn vrij sterk geruderaliseerd, maar herbergen veel gele 
composieten zoals Kleine leeuwentand. Bezemkruiskruid is er sterk aanwezig; ondanks dat dit 
een invasieve exoot is, lijkt ze toch vaak bezocht te worden door wilde bijen. Meer naar het 
binnenland op zijn de duingraslanden (erg) soortenarm. Ze bevatten nog weinig interessante 
soorten waar duinbijensoorten van afhankelijk zijn, zoals rolklaver of Kruipend stalkruid. We 
vonden er dan ook veel minder nestelende bijen dan verwacht kan worden in dit biotoop. Dit 
komt wellicht door een gebrek aan beheer, hierdoor wordt het gebied meer en meer 
ingenomen door struweel en ruige vegetatie. Het beboste gedeelte is vooral in het voorjaar 
interessant voor hommels. De vegetatie is er stikstofminnend en bestaat voor een groot 
gedeelte uit Grote brandnetel. 
  

Nestgelegenheid:  
 Er is vrij veel nestgelegenheid aanwezig. 

• Ondergronds: De graslanden zijn voldoende open voor bodemnestelende bijen. Er zijn veel 
overgangen aanwezig van los, stuivend zand naar vastgelegd zand, zodat verschillende 
bijensoorten die in elk van deze stadia nestelen, er een plekje kunnen vinden. 

• Bovengronds: Er zijn in het park (braam)struwelen aanwezig en sommige stengels van grote 
ruigtekruiden blijven ook overstaan wanneer ze afgestorven zijn. Zonbeschenen dood hout is 
slechts beperkt aanwezig. Bijenhotels zijn niet aanwezig. 
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Microklimaat:    
 

Door de geleidelijke overgangen tussen bos, struweel en grasland in combinatie met het 
uitgesproken reliëf zijn veel windluwe, warme hoekjes aanwezig waar bijen zich kunnen 
opwarmen en vliegen wanneer de temperaturen net te laag zijn.  

 

 
Figuur 12: Kruldistels zijn erg geliefd bij verschillende bijensoorten, we troffen er onder andere Kauwende 

metselbij en Vierkleurige koekoekshommels op aan. Distels hebben een kwalijke reputatie, maar vervullen een 
belangrijke rol in ons ecosysteem. (foto: Jens D’Haeseleer) 
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Figuur 13: de grote groeiplaatsen Witte dovenetel vallen in de smaak bij langtongige bijen waaronder 

Tuinhommel, Akkerhommel en Gewone sachembij. (foto: Jens D’Haeseleer, juni 2022) 

 
 Voorgestelde maatregelen 

 
1. Uitvoeren van het beheerplan dat werd opgesteld.  
2. Het bestrijden van exoten gecombineerd met de opstart van een maai -en graasbeheer in de 

(half)open delen van het park is essentieel voor de aanwezige bijenfauna. Hierdoor zullen de 
duingraslanden en mosduinen opener en bloemrijker worden, wat niet alleen de bijen ten 
goede komt, maar ook de belevingswaarde van het gebied! 
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3.2.5 Park 58 
 Waargenomen soorten 

 
Park 58 is een middelgroot duingebied dat middenin de bebouwing van Duinbergen ligt. 
 
In totaal werden er 49 soorten wilde bijen waargenomen, waarvan 7 soorten enkel buiten 
voorliggende studie werden waargenomen. 
 
We vonden er verschillende (bijna) bedreigde soorten terug. Opvallend is hieronder het groot aantal 
hommelsoorten die voorkomen in het gebied. Er zijn verschillende Grashommel-waarnemingen.  
 
In het gebied komen verschillende voedselspecialisten voor. Op wilgen vinden we Grijze zandbij, later 
op het jaar op de (Knol)boterbloemen de Ranonkelbij, terwijl de Fluitenkruidbij - zoals haar naam 
aangeeft - voor het Fluitenkruid gaat. Heggenrankbijen zoeken de bloeiende Heggenrank in het 
duinstruweel op en verschillende soorten zoeken composieten op: Pluimvoetbij, Kauwende metselbij, 
Tronkenbij en Wormkruidbij. In de herfst vliegt dan de Klimopbij, die stuifmeel van Klimop verkiest. 
 
Er zijn ook enkele soorten aanwezig met een bijzonder nestgedrag: Zo verkiezen Witbaardzandbijen, 
en hun koekoeksbij, Bleekvlekwespbij, plekken met heel los zand om een nest in te maken. 
 
Tabel 5: Waargenomen soorten in Park 58  in de waarnemingen.be-database. Rode-lijst categorieën: LC: 
Momenteel niet bedreigd, NT: Bijna in gevaar, VU: Kwetsbaar, EN: Bedreigd, CR: Ernstig bedreigd, DD: 
Onvoldoende data (Drossart et al. 2019) 

Soort Aantal Rode lijst-status 

Gewone sachembij  3 LC 

Honingbij  21 DD 

Tweekleurige koekoekshommel  1 NT 

Gewone koekoekshommel  1 VU 

Tuinhommel  4 NT 

Boomhommel  3 LC 

Steenhommel  16 LC 

Veldhommel  1 NT 

Akkerhommel  23 LC 

Weidehommel  2 LC 

Grashommel  3 EN 

Aardhommel  15 LC 

Gewone viltbij  2 LC 

Bleekvlekwespbij  1 LC 

Roodzwarte dubbeltand  1 LC 

Witbaardzandbij  6 LC 
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Grasbij  3 LC 

Heggenrankbij  6 LC 

Vosje  2 LC 

Roodgatje  2 LC 

Ereprijszandbij  1 LC 

Zwartbronzen zandbij  1 LC 

Fluitenkruidbij  1 LC 

Meidoornzandbij  1 LC 

Grijze zandbij  1 LC 

Wormkruidbij  1 LC 

Klimopbij  5 LC 

Parkbronsgroefbij  2 LC 

Kortsprietmaskerbij  1 DD 

Gewone maskerbij  1 LC 

Brilmaskerbij  1 DD 

Tuinmaskerbij  1 LC 

Kleine tuinmaskerbij  1 LC 

Gewone geurgroefbij  1 LC 

Matte bandgroefbij  6 LC 

Ingesnoerde groefbij  1 LC 

Langkopsmaragdgroefbij  2 LC 

Fijngestippelde groefbij  1 LC 

Halfglanzende groefbij  1 LC 

Rimpelkruinbloedbij  1 LC 

Grote wolbij  2 LC 

Ranonkelbij  1 LC 

Tronkenbij  6 LC 

Grote bladsnijder  3 LC 

Rosse metselbij  7 LC 

Blauwe metselbij  2 LC 
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Gehoornde metselbij  1 LC 

Kauwende metselbij  1 LC 

Pluimvoetbij  5 LC 

 
 Evaluatie 

 

 
Figuur 14: Bloemrijk duingrasland met veel structuur. (foto: Win Vertommen, september 2021) 
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Figuur 15: Duintjes naast het oude pompgebouw zijn begroeid met Grijskruid, een van de favoriete 

voedselplanten van de zeldzame Donkere zijdebij.(foto: Jens D’Haeseleer) 

 
Voedselaanbod:   

Er is een beperkte oppervlakte bloemrijk duingrasland aanwezig. Hierin zijn veel uitstekende 
bijenplanten aanwezig zoals Kleine ratelaar, rolklaver, Gewone ereprijs, Fluitenkruid, Look-
zonder-look, Akkerhoornbloem, Heggenrank, Eenstijlige meidoorn, Wilde liguster, 
Overblijvende ossentong, Grijskruid, braam, Knolboterbloem…. Ook bij de houtige planten zijn 
veel goede bijenplanten aanwezig, zoals Eenstijlige meidoorn en verschillende rozensoorten. 
Aan de toegangszone Arcadelaan zijn verschillende bomen met een mooie, grote bloeiende 
Klimop rond. Dit is de enige voedselbron voor Klimopbijen. 
  

Nestgelegenheid:  
 Er is veel nestgelegenheid aanwezig. 

• Ondergronds: De graslanden zijn voldoende open voor bodemnestelende bijen. Er zijn veel 
overgangen aanwezig van los, stuivend zand naar vastgelegd zand, zodat verschillende 
bijensoorten die in elk van deze stadia nestelen, een plekje vinden. 

• Bovengronds: Er zijn enkele delen staand dood hout aanwezig, maar ook dorre plantenstengels 
en braamstruweel die dienen als bovengrondse nestgelegenheid. 

 
Microklimaat:    

De vele structuur, met verspreid struweel en bomen, in combinatie met het reliëf in het park, 
zorgt voor een goed microklimaat. 
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Figuur 16: Bloeiende Klimop langs de toegangszone Arcadelaan, de belangrijkste voedselbron in het najaar! 

(foto: Win Vertommen) 

 

 
Figuur 17: Open zand en vooral de overgangen naar meer vastgelegd zand zijn erg belangrijke nestplaatsen in 
duingebieden. Bij werkzaamheden om voldoende open zand te behouden is het dus belangrijk dat er voldoende 

randzone behouden blijft. (foto: Win Vertommen) 
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Figuur 18: Enkele ‘slordige plekjes’ met afvalhout van braam en vlier worden gebruikt als nestplaats door 

maskerbijen en metselbijen. (foto: Jens D’Haeseleer) 

 
 Voorgestelde maatregelen 

 
1. Voortzetten van het goede maaibeheer. Dit is een goede manier om bloemrijke 

duingraslanden te behouden en te ontwikkelen, getuige de bloemrijke graslanden in het 
gebied. Extra aandacht moet gaan naar de recent omgevormde delen, waar snel terug 
verbossing kan optreden. Bij het maaien kunnen best steeds enkele zones enkele jaren blijven 
overstaan. Zo kunnen soorten die in dode, grote plantenstengels nestelen, zoals die van 
toortsen, hun levenscyclus voltooien. Driedoornige metselbijen bijvoorbeeld hebben nood 
aan een vegetatie die minstens 3 jaar blijft staan. Het eerste jaar bloeit de toorts, het volgende 
jaar staat er een verdroogde stengel die geschikt is om een nest in aan te leggen en pas het 
derde jaar sluipen haar nakomelingen uit. 

2. Exotenbestrijding is een blijvend aandachtspunt in dynamische milieus zoals duinen. In het 
gebied is o.a. Amerikaanse vogelkers aanwezig. 

3. Bij werkzaamheden om voldoende open zand te behouden in het gebied, moet er op gelet 
worden dat er steeds een deel van de randzones gespaard worden. Deze overgangszones zijn 
erg belangrijk voor nestelende bijen. Gefaseerd te werk gaan is essentieel! Er moet ook 
aandacht zijn voor microreliëf zoals steilwandjes en afbreukkantjes. 

4. De uitgespaarde dennen moeten zo lang mogelijk behouden blijven, ook als ze afsterven. 
Wanneer het veiligheidsrisico te groot is, kan de top uit de bomen worden gezaagd, zodat 
enkel de stam blijft staan. Door aantasting door kevers ontstaat zo een reusachtig bijenhotel! 
Om de veiligheid te garanderen kan er jaarlijks eens met een lang touw worden aan getrokken 
om te zien of de restanten van de bomen nog voldoende stevig zijn. Ook andere beheerresten 
zoals in Figuur 18 kunnen dienen als nestplaats! 
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Figuur 19: Een goed, volgehouden maaibeheer zorgt voor een erg bloemrijke vegetatie. Hier zie je onder andere 

Akkerhoornbloem, rolklaver en Kleine ratelaar. Een vegetatie die veel bijensoorten kan huisvesten! (foto: Jens 
D’Haeseleer, juni 2021) 

 

 
Figuur 20: Verdroogde bloeistengels, zoals deze van toorts, bieden nestgelegenheid aan bijzondere bijensoorten, 

maar enkel wanneer ze lang genoeg blijven staan. (foto: Jens D’Haeseleer, juni 2021)
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3.2.6 Groenzone kruispunt Camille Lemonnierlaan & Zwinlaan 
 Waargenomen soorten 

 
In de groenzone op het kruispunt van de Camille Lemonnierlaan en de Zwinlaan werden op 3 bezoeken 
12 soorten bijen aangetroffen. De bijzonderste soorten vonden we op de (Smalle) rolklaver die in de 
randzones van de plas en in de gazon bloeiden. Het gaat hier om de duinspecialist Zilveren fluitje en 
de klaverspecialist Klaverdikpoot.  
 
Tabel 6: Waargenomen soorten wilde bijen in de groenzone op het kruispunt van de Camille Lemonnierlaan en 
de Zwinlaan in de waarnemingen.be-database. Rode-lijst categorieën: LC: Momenteel niet bedreigd, NT: Bijna in 
gevaar, VU: Kwetsbaar, EN: Bedreigd, CR: Ernstig bedreigd, DD: Onvoldoende data (Drossart et al. 2019) 

Soort Aantal Rode lijst-status 

Honingbij  1 DD 

Steenhommel  10 LC 

Akkerhommel  3 LC 

Aardhommel/Veldhommel/Grote 
Veldhommel/Wilgenhommel  

2 
/ 

Wimperflankzandbij  1 LC 

Matte bandgroefbij  2 LC 

Langkopsmaragdgroefbij  2 LC 

Grote wolbij  1 LC 

Tronkenbij  6 LC 

Zilveren fluitje  7 VU 

Pluimvoetbij  3 LC 

Klaverdikpoot  1 LC 

 
 Evaluatie 

 
Voedselaanbod:   

Het voedselaanbod bestaat uit aangeplante sierplanten met een beperkte waarde voor wilde 
bijen. De gazons bevatten waardevolle bijenplanten zoals Smalle rolklaver, maar worden 
intensief gemaaid zodat ze weinig tot bloei kunnen komen. Enkel in de ruigere randzones van 
de poel kan de spontane vegetatie tot bloei komen. De knotwilgen bieden in het vroege 
voorjaar ook het nodige voedsel, wanneer ze niet jaarlijks gesnoeid worden. 

Nestgelegenheid:  
 Er is in beperkte mate nestgelegenheid aanwezig. 

• Ondergronds: Wanneer de heuvel niet te dicht beplant wordt en de bodem niet te diep 
bewerkt, kunnen hier bijen in nestelen. Ook in de kruidenrijke gazons kunnen bijen in de 
bodem nestelen. 

• Bovengronds: Bovengrondse nestgelegenheid is slechts beperkt aanwezig in de vorm van wat 
rietstengels. 

 
Microklimaat:    

Het microklimaat van de groenzone is redelijk goed.  
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 Voorgestelde maatregelen 

 
1. Het bloemenmengsel beter aanpassen aan de noden van wilde bijen. Zie ook de paragraaf 

over bloemenmengsels. Eerder ‘esthetisch’ bedoelde soorten kunnen ook verwerkt worden in 
een bijvriendelijker mengsel. We stellen echter voor om het ingezaaid terrein om te zetten in 
een bijvriendelijk beheerd hooiland. Dit zal goedkoper en duurzamer zijn, en zeker op 
termijn betere resultaten opleveren voor de zeldzame duinspecialisten die hier aanwezig 
zijn. 

2. Het gazon minder intensief maaien, hier zijn immers al interessante bijenplanten aanwezig, 
zoals rolklaver, die nu slechts beperkt tot bloei kunnen komen. Bij een iets extensiever 
maaibeheer, waarbij steeds een deel van de bloemrijkste zones worden uitgespaard tot de 
volgende maaibeurt, kunnen specialistische soorten zoals het Zilveren fluitje meer voedsel 
vinden. 

3. De knotwilgen niet jaarlijks knotten, maar pas om de 3 jaar. Daarnaast is het belangrijk niet 
alle bomen tegelijk te knotten. Jaarlijks kunnen bijvoorbeeld de bomen aan één zijde van het 
‘driehoekje’ geknot worden. Zo blijft ieder jaar voldoende voedselaanbod beschikbaar. Het 
diversifiëren van de knotwilgen zou ook een goede zaak zijn. Hierbij worden verschillende 
wilgensoorten aangeplant, zo is de bloeiboog langer.  
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3.2.7 Begraafplaats Knokke 
 Waargenomen soorten 

 
Er werden op de begraafplaats van Knokke in totaal 11 wilde bijensoorten aangetroffen op 2 bezoeken. 
We troffen vooral algemene, weinig kieskeurige soorten aan. Een uitzondering was de Matte 
bandgroefbij, die uitsluitend stuifmeel van composieten verzamelt. Op een bloeiende lavendel vonden 
we de Gewone kegelbij. Dit is een schaars voorkomende soort koekoeksbij.  
 
Tabel 7: Waargenomen soorten op de begraafplaats van Knokke in de waarnemingen.be-database. Rode-lijst 
categorieën: LC: Momenteel niet bedreigd, NT: Bijna in gevaar, VU: Kwetsbaar, EN: Bedreigd, CR: Ernstig 
bedreigd, DD: Onvoldoende data (Drossart et al. 2019) 

Soort Aantal Rode lijst-status 

Honingbij  1 DD 

Boomhommel  1 LC 

Steenhommel  2 LC 

Akkerhommel  4 LC 

Aardhommel-groep 2 / 

Matte bandgroefbij  1 LC 

Gewone kegelbij  1 LC 

Honingbij  1 DD 

Boomhommel  1 LC 

Steenhommel  2 LC 

Akkerhommel  4 LC 

 
 Evaluatie 

 
Voedselaanbod:   

De gazons zijn vrij kruidenrijk, maar worden intensief gemaaid, waardoor het bloemaanbod 
beperkt is. 
  

Nestgelegenheid:  
 Er is globaal in te beperkte mate nestgelegenheid aanwezig. 

• Ondergronds: In de voedselarme gazons is wel voldoende nestgelegenheid aanwezig, vooral 
op de plekjes waar de begroeiing niet zo dicht is. 

• Bovengronds: Bovengrondse nestgelegenheid is quasi afwezig. 
 
Microklimaat:    

De begraafplaats is ommuurd, maar er is verder relatief weinig structuur aanwezig op het 
terrein. 
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Figuur 21: Op veelgebruikte paden is een vrij intensief gazonbeheer logisch vanuit gebruikersoogpunt, terwijl 

tussen de graven wél bloemen kunnen bloeien. (foto: Win Vertommen, september 2021) 
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Figuur 22: Op andere zones van de begraafplaats is veel ruimte voor een bijvriendelijker beheer, waarbij het 

gazon minder vaak gemaaid wordt, zodat bloemen de kans krijgen om te bloeien. (foto: Win Vertommen, 
september 2021) 

 
 Voorgestelde maatregelen 

 
1. In de minder intensief gebruikte delen van de begraafplaats minder maaien. Zo kan de vrij 

kruidenrijke vegetatie die er al is (!) tot bloei komen. Minder werk en kosten voor meer natuur! 
Een quick-win voor natuur en bijen in het bijzonder. 2 maal per jaar maaien (in juni en 
september, met afvoer) is in principe voldoende, maar maandelijks maaien in plaats van om 
de 14 dagen levert op zich ook al een serieuze ecologische winst op. 

2. Op moeilijk te onderhouden delen, zoals tussen graven kunnen bijvriendelijke vaste planten 
worden aangeplant, dit vergt een initiële investering, maar vereenvoudigt het onderhoud op 
termijn. Dit is al deels toegepast, maar de plantkeuze kan nog wat beter. 

3. Vervangen van de steenslag op enkele graven door sedumcasettes (zie Figuur 24) 
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Figuur 23: Zoals op veel andere plaatsen leverde de overvloedige regen in 2021 een erg hoge ‘onkruiddruk’ op. 

Het aanbrengen van een vaste beplanting helpt de ‘onkruiddruk’ laag houden. (foto: Win Vertommen) 
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Figuur 24: Sommige graven zijn bedekt met steenslag, die kan vervangen worden door onderhoudsvriendelijkere 

en ecologisch waardevollere oplossingen, zoals bijvoorbeeld sedumcasettes. (foto: Win Vertommen) 
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3.2.8 Park Duinenwater 
 Waargenomen soorten 

 
In het park Duinenwater werden in totaal 12 bijensoorten gevonden op 2 bezoeken. 2 soorten werden 
door vrijwilligers waargenomen en niet teruggevonden tijdens het project. Er werden twee 
specialisten die uitsluitend composieten bezoeken aangetroffen: Pluimvoetbij en Tronkenbij. Deze 
zullen waarschijnlijk hun voedsel vinden op de composieten die in het gazon in het park groeien. 
 
 
Tabel 8: Waargenomen soorten in park Duinenwater in de waarnemingen.be-database. Rode-lijst categorieën: 
LC: Momenteel niet bedreigd, NT: Bijna in gevaar, VU: Kwetsbaar, EN: Bedreigd, CR: Ernstig bedreigd, DD: 
Onvoldoende data (Drossart et al. 2019) 

Soort Aantal Rode lijst-status 

Honingbij  12 DD 

Steenhommel  18 LC 

Akkerhommel  12 LC 

Weidehommel  1 LC 

Aardhommel-groep 9 / 

Smalbandwespbij  1 LC 

Grasbij  2 LC 

Tuinmaskerbij  1 LC 

Kleine tuinmaskerbij  1 LC 

Glanzende bandgroefbij  1 LC 

Grote wolbij  3 LC 

Tronkenbij  6 LC 

Pluimvoetbij  5 LC 

 
 Evaluatie 

 
Voedselaanbod:   

Het gazongedeelte is vrij kruidenrijk, maar wordt intensief gemaaid, waardoor het niet lang 
in bloei kan komen. Wanneer het wel in bloei komt staan er veel gele composieten in waarop 
veel Pluimvoetbijen en groefbijtjes waren te vinden. De randzones rond de vijver worden 
minder intensief beheerd, hier kunnen de erg goede bijenplanten Heelblaadjes, rolklaver & 
Grote kattenstaart in bloei komen. 
De ingezaaide zone bij de honingbijenkasten is zeer bloemrijk en bestaat deels uit voor bijen 
interessante soorten en deels uit soorten die een eerder esthetische functie hebben. Dit 
mengsel kan behouden worden. 
  

Nestgelegenheid:  
 Er is in te beperkte mate nestgelegenheid aanwezig. 

• Ondergronds: Er zijn geen opvallende goede nestplaatsen voor bodemnestelende soorten 
aanwezig. Mogelijk gebruiken ze wel de minder dicht begroeide zones langs de vijver. 
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• Bovengronds: Er is een bijenhotel aanwezig. Maar ook in rietstengels en in gallen op riet 
kunnen bijen nestelen. Braamstruweel of dood hout is verder afwezig. 

 
Microklimaat:    
Het microklimaat is relatief goed. 
 

 
Figuur 25: de niet ingezaaide zones bevatten veel goede bijenplanten zoals Heelblaadjes, rolklaver en Grote 
kattenstaart. Deze zones zullen, mits een tweetal maaibeurten per jaar, interessant blijven voor wilde bijen en 

hommels (foto: Ward Tamsyn). 
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Figuur 26: Het ingezaaide mengsel bevat over het algemene goede bijenplanten. (foto: Ward Tamsyn) 

 
 Voorgestelde maatregelen 

 
1. Extensief beheerde zones langs de vijver uitbreiden en jaarlijks 1x maaien met afvoer in het 

najaar. Hierdoor zal een bloemrijke vegetatie ontstaan waar verschillende specialisten voedsel 
kunnen vinden. 

2. Houtige beplanting wat meer aanpassen aan wilde bijen en meer inheemse struiken en bomen 
gebruiken, zie 7.3. Bij de vijver kunnen enkele wilgen behouden worden, om reeds in het 
vroege voorjaar bijen van voedsel te voorzien.
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3.2.9 Groenzone Noordhinder 
 Waargenomen soorten 

 
In de groenzone Noordhinder werden in totaal 15 bijensoorten gevonden op 3 bezoeken. Eén soort 
werd enkel buiten voorliggend onderzoek waargenomen. 
 
Opvallend is de waarneming van een Slangenkruidbij op een ingezaaide plant Slangenkruid. Deze bij is 
een echte specialist die enkel stuifmeel verzamelt van Slangenkruid. Ondanks dat dit een algemene 
plantensoort is in de duinen, is dit pas de eerste waarneming van deze bijensoort in Knokke-Heist. Ook 
langs de rest van de kust zijn weinig waarnemingen van deze soort bekend. 
 
Verder werd een relatief groot aandeel specialistische soorten aangetroffen op het bloemenmengsel. 
Een goede soortkeuze bij het inzaaien van mengsels levert dus resultaat op! 
 
Tabel 9: Waargenomen soorten in de groenzone Noordhinder in de waarnemingen.be-database. Rode-lijst 
categorieën: LC: Momenteel niet bedreigd, NT: Bijna in gevaar, VU: Kwetsbaar, EN: Bedreigd, CR: Ernstig 
bedreigd, DD: Onvoldoende data (Drossart et al. 2019) 

Soort Aantal Rode lijst-status 

Honingbij  2 DD 

Tuinhommel  1 NT 

Boomhommel  1 LC 

Steenhommel  2 LC 

Akkerhommel  5 LC 

Weidehommel  2 LC 

Aardhommel-groep 2 / 

Tweekleurige zandbij  1 LC 

Grasbij  2 LC 

Zuidelijke zijdebij  3 LC 

Gewone maskerbij  1 LC 

Biggenkruidgroefbij  1 LC 

Tronkenbij  1 LC 

Slangenkruidbij  1 LC 

Grote bladsnijder  1 LC 

Gewone tubebij  1 LC 

 
 Evaluatie 

 
Voedselaanbod:   

Het ingezaaide bloemenmengsel is vrij goed, het bevat verschillende inheemse 
plantensoorten waar veel verschillende wilde bijen voedsel op kunnen vinden. Verder is het 
park weinig interessant als foerageergebied voor bijen, met een frequent gemaaid gazon. 
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Nestgelegenheid:  
 Er is slechts in beperkte mate nestgelegenheid aanwezig. 

• Ondergronds: In de gazons kunnen nauwelijks bijen nestelen, het is vrij dicht begroeid (wegens 
te productief). 

• Bovengronds: Bovengrondse nestgelegenheid is aanwezig in de vorm van een bijenhotel in de 
volkstuintjes, verder is er enkel nestgelegenheid in het struweel op de spoorwegberm (beheer 
bij Infrabel) 

 
Microklimaat:    

Goed. De spoorwegberm breekt de koude noordelijke wind, maar ook aan de zuidzijde en 
oostzijde is beschutting aanwezig. 

 
 

 Voorgestelde maatregelen 

 
1. Behouden van het bloemenmengsel. Het bevat verschillende interessante bijenplanten. Het 

is belangrijk de ingezaaide zone goed te beheren, namelijk door het te maaien op het einde 
van de zomer (september/oktober) met afvoer van het maaisel. Zo blijft het bloemenmengsel 
langer mooi bloemrijk. 

2. Extensiveren van het gazonbeheer in de rest van de groenzone. Steeds 10% à 20% op de 
bloemrijkste plekken laten staan bij de maaibeurten. Die zones dan de volgende maaibeurt 
mee maaien en andere zones uitsparen. Zo blijft een net gazonbeeld behouden, terwijl de 
voedselsituatie voor bijen er toch drastisch op vooruit gaat. Eventueel kunnen enkele delen in 
hooilandbeheer (1 tot 2 keer per jaar maaien) genomen worden. 
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3.2.10 Hoekestraat 
 Waargenomen soorten 

 
Op het ingezaaide mengsel en omliggende bermen langs de Hoekestraat werden in totaal 8 
bijensoorten aangetroffen op 2 bezoeken. De bijzonderste soorten werden aangetroffen op het 
‘onkruid’ dat opkwam tussen het bloemenmengsel, namelijk Akkermelkdistel en een wikke-soort. 
 
Tabel 10: Waargenomen soorten in het gebied langs de Hoekestraat in de waarnemingen.be-database. Rode-lijst 
categorieën: LC: Momenteel niet bedreigd, NT: Bijna in gevaar, VU: Kwetsbaar, EN: Bedreigd, CR: Ernstig 
bedreigd, DD: Onvoldoende data (Drossart et al. 2019) 

Soort Aantal Rode lijst-status 

Honingbij  10 DD 

Steenhommel  20 LC 

Akkerhommel  16 LC 

Aardhommel-groep 6 / 

Kleine roetbij  2 LC 

Matte bandgroefbij  2 LC 

Kleigroefbij  2 LC 

Tuinbladsnijder  2 LC 

 

 
Figuur 27: In de ingezaaide zone zijn het vooral ‘onkruiden’ die populair zijn bij solitaire bijen en hommels. Enkel 

de Korenbloemen werden ook nog relatief veel bezocht. 
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Figuur 28: In de gemaaide bermen bevindt zich een zeer kruidenrijke vegetatie met veel wikkes, rolklaver, Rode 

klaver en Heelblaadjes. Een zeer rijk buffet voor wilde bijen. 
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Figuur 29: In de gemaaide bermen zijn ook bedreigde planten te vinden, zoals deze prachtige wilde orchidee: 

Bijenorchis. 
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 Evaluatie 

 
Voedselaanbod:   

Er is een gemengd beeld: 
Het voedselaanbod in de ingezaaide zone is weinig interessant voor wilde bijen en 
voornamelijk afhankelijk van de opkomst van enkele ‘onkruiden’ zoals Bonte wikke en 
Akkermelkdistel, op deze laatste werden dan ook de grootste aantallen wilde bijen op 
waargenomen. Buiten de bloemenweide zijn de bermen echter zeer rijk aan waardevolle 
bijenplanten zoals rolklaver, Heelblaadjes, Voederwikke eva. Soorten. Bovendien stonden hier 
wilde orchideeën zoals Bijenorchis.  
  

Nestgelegenheid:  
 Er is slechts in zeer beperkte mate nestgelegenheid aanwezig. 

• Ondergronds: De bloemenweide zelf wordt te intensief bewerkt om een goede nestplaats te 
zijn voor bijen. Slechts een deel van de bijensoorten die bij ons voorkomt, kunnen succesvol 
nestelen in bewerkte akkers, maar dan nog enkel wanneer er slechts zeer oppervlakkige 
bodembewerkingen plaatsvinden die de nestcellen niet vernielen. 
In de bermen langs de bloemenweide en in de taluds langs de E34 zijn wel geschikte 
nestplaatsen te vinden voor bodemnestelende dieren. 

• Bovengronds: Bovengrondse nestgelegenheid is enkel te vinden in het ruige kantje achteraan 
de bloemenweide, waar dode plantenstengels en riet blijven staan. 

 
Microklimaat:    

Er is nauwelijks sprake van enige beschutting op het terrein. Buiten het terrein breken de 
omliggende bebouwing en de E34 enigszins de wind. 

 
 

 Voorgestelde maatregelen 

 
1. De oppervlakte van de beheerde bermen uitbreiden. Deze bieden de meest bijzondere 

soorten een biotoop. Een goed bermbeheer zou voldoende moeten zijn. 
2. Het bloemenmengsel beter aanpassen aan de noden van wilde bijen. Zie daarvoor de 

paragraaf over bloemenmengsels. Eerder ‘esthetisch’ bedoelde soorten kunnen ook verwerkt 
worden in een bijvriendelijker mengsel. Veel beter vanuit ecologisch oogpunt, maar evenzeer 
goedkoper en duurzamer, is om het ingezaaid terrein te ontwikkelen tot een bloemrijk 
grasland. 
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3.2.11 Groenzone Dudzelestraat 
 Waargenomen soorten 

 
In de groenzone bij het kunstwerk op de Dudzelestraat werden in totaal 8 bijensoorten aangetroffen 
op 2 bezoeken. Het is een erg bloemrijke locatie, met grote aanwezigheid van enkele belangrijke 
bijenplanten zoals Gewone rolklaver en wikke-soorten. We vonden hier vooral grote aantallen 
hommels (Akker en Aardhommel-groep), op beide planten. De behangersbijen, zoals Grote 
bladsnijder, waren vooral terug te vinden op de rolklaver. Het Biggenkruid trok ook enkele kleine 
groefbijtjes aan, zoals de op gele composieten gespecialiseerde soort Biggenkruidgroefbij. 
Steenhommel verkoos dan weer de Korenbloem om op te foerageren. Dit mengsel scoort zowel goed 
qua soortensamenstelling voor wilde bijen, maar is ook visueel aantrekkelijk door de aanwezigheid van 
enkele kleurrijke plantensoorten die weliswaar minder aantrekkelijk zijn voor wilde bijen. 
 
Tabel 11: Waargenomen soorten in de groenzone op de Dudzelestraat in de waarnemingen.be-database. Rode-
lijst categorieën: LC: Momenteel niet bedreigd, NT: Bijna in gevaar, VU: Kwetsbaar, EN: Bedreigd, CR: Ernstig 
bedreigd, DD: Onvoldoende data (Drossart et al. 2019) 

Soort Aantal Rode lijst-status 

Honingbij  6 DD 

Steenhommel  5 LC 

Akkerhommel  9 LC 

Aardhommel-groep 6 / 

Grasbij  2 LC 

Zuidelijke zijdebij  1 LC 

Biggenkruidgroefbij  1 LC 

Grote bladsnijder  4 LC 

 
 Evaluatie 

 
Voedselaanbod:   

Het voedselaanbod is in de zomer goed, het mengsel bevat verschillende vlinderbloemigen 
(Gewone rolklaver, wikke), maar ook composieten zoals Gewoon biggenkruid. Houtige planten 
ontbreken, waardoor vroeg op het jaar het voedselaanbod zeer beperkt is.  
  

Nestgelegenheid:  
 Er is slechts in beperkte mate nestgelegenheid aanwezig. 

• Ondergronds: Wanneer er niet wordt heringezaaid met de bijbehorende bodembewerking, 
kunnen bijen nestelen op de ijler begroeide delen van de bloemenweide.  

• Bovengronds: Er is geen bovengrondse nestgelegenheid aanwezig. 
 
Microklimaat:    
  De locatie is zeer open gelegen en heeft weinig structuur, waardoor het er winderig en koel is. 
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 Voorgestelde maatregelen 

 
1. Een goed maaibeheer voeren, waarbij één maal per jaar wordt gemaaid met afvoer van het 

maaisel in het najaar. Bij toenemende vergrassing kan 2 maal gemaaid worden, éénmaal in 
(begin) mei en éénmaal in september/oktober. Daarbij kunnen best bij de eerste maaibeurt 
enkele stukjes niet mee gemaaid worden om de continuïteit in het voedselaanbod te 
behouden. Wellicht zal de vegetatie zo vrij lang bloemrijk blijven. Eventueel kan nog wat bij 
gezaaid worden na het maaien, of na een zeer oppervlakkige bodembewerking. bij diepere 
bodembewerking worden immers de nestjes van de bijen verstoord. 

2. Het aanbrengen van structuur indien mogelijk, door de aanplant van enkele solitaire struiken 
en bomen. Zo ontstaan windluwe plekjes waar bijen op winderige en koude dagen kunnen 
opwarmen. 
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3.2.12 Park Scharpoord 
 Waargenomen soorten 

 
In het park Scharpoord werden in totaal 24 bijensoorten aangetroffen op 3 bezoeken tijden het 
project, waarvan 7 soorten die enkel gevonden werden bij een bezoek in 2010. De waarnemingen.be-
database bevat ook nog een waarneming van Grote zijdebij uit 1952. Mogelijk is deze soort nog 
aanwezig, maar het biotoop is in die tijd natuurlijk erg veranderd. 
 
Opvallend is de aanwezigheid van de wilgenspecialist Vroege zandbij. Vroege-voorjaarsoorten zoals de 
Vroege zandbij zijn slechts beperkt aanwezig langs de kust, zo werd vastgesteld bij inventarisaties in 
de kustduinen in het kader van het SAPOLL-project zie (Proesmans, 2020; Proesmans, Tamsyn, & 
D'Haeseleer, 2020) 
 
Enkele bijzondere soorten vonden we op de ingezaaide bloemenmengsels: Kleine tuinmaskerbij en 
Resedamaskerbij. Dit zijn 2 soorten die in bovengrondse stengels nestelen, bijvoorbeeld van bramen. 
Resedamaskerbij heeft als voedselbron Wilde reseda of Wouw nodig. De aanwezigheid van 
verschillende bovengronds nestelende soorten, zoals Blauwe metselbij, Grote bladsnijder of 
Tronkenbij wijst ook op de aanwezigheid van geschikte bovengrondse nestplaatsen. 
 
Tabel 12: Waargenomen soorten in het park Scharpoord in de waarnemingen.be-database. Rode-lijst 
categorieën: LC: Momenteel niet bedreigd, NT: Bijna in gevaar, VU: Kwetsbaar, EN: Bedreigd, CR: Ernstig 
bedreigd, DD: Onvoldoende data (Drossart et al. 2019) 

Soort Aantal Rode lijst-status 

Gewone sachembij  1 LC 

Honingbij  7 DD 

Steenhommel  7 LC 

Veldhommel  1 NT 

Akkerhommel  7 LC 

Weidehommel  2 LC 

Aardhommel  2 LC 

Grasbij  5 LC 

Vosje  1 LC 

Vroege zandbij  5 LC 

Wormkruidbij  2 LC 

Tuinmaskerbij  2 LC 

Kleine tuinmaskerbij  1 LC 

Resedamaskerbij  1 LC 

Ingesnoerde groefbij  1 LC 

Langkopsmaragdgroefbij  1 LC 

Gewone franjegroefbij  1 LC 
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Grote wolbij  1 LC 

Tronkenbij  4 LC 

Tuinbladsnijder  1 LC 

Grote bladsnijder  1 LC 

Rosse metselbij  1 LC 

Blauwe metselbij  1 LC 

Pluimvoetbij  7 LC 

 
 Evaluatie 

 
Voedselaanbod:   

De ingezaaide mengsels zijn goed, ze bevatten vrij veel interessante, inheemse bijenplanten, 
zoals Wilde reseda of klaversoorten. 
  

Nestgelegenheid:  
 Er is vrij beperkte mate nestgelegenheid aanwezig. 

• Ondergronds: In sommige delen van de gazons, waar de begroeiing niet te dicht is, kunnen 
bijen een nestplaats vinden. Verder is de ondergrondse nestgelegenheid vrij beperkt. 

• Bovengronds: Bovengrondse nestgelegenheid is beperkt, al is er wel een bijenhotel aanwezig! 
 
Microklimaat:    

Het microklimaat in het park is goed te noemen, langs de randen is hoog opgaande houtige 
beplanting aanwezig die de wind remt. Ook de gebouwen helpen hierbij. 

 
 

 Voorgestelde maatregelen  

 
1. De ingezaaide mengsels zijn relatief goed gekozen, maar beginnen enkele jaren na de aanleg 

wel te vergrassen. De beste optie is om de delen waarin veel gras staat, te maaien juist voor 
het gras bloeit, wat al vrij vroeg op het jaar is, ongeveer in mei. Deze zones komen nadien ook 
terug in bloei, iets later dan de ongemaaide zones. In de herfst moet dan de volledige 
bloemenweide worden gemaaid, zodat de weide kort de winter in gaat. Zo krijgen de rozetten 
van de kruiden voldoende licht. 

2. De houtige aanplant aanvullen met wat meer inheemse, bijvriendelijke struiken en bomen, 
zie bijlage 7.3.
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3.2.13 Joseph Stübbepark 
 Waargenomen soorten 

 
In het Joseph Stübbepark werden in totaal 8 bijensoorten aangetroffen op 1 bezoek. We vonden één 
bedreigde soort: Gewone koekoekshommel. Dit is een parasitaire hommelsoort, die nesten van andere 
hommelsoorten overneemt en daarbij de koningin van de gastheren doodt of onderdrukt, en de 
werksters gebruikt om haar jongen op te voeden. De Gewone koekoekshommel parasiteert 
voornamelijk op nesten van Akkerhommel. Ondanks dat de Akkerhommel een algemene 
gastheersoort is, is de Gewone koekoekshommel toch veel minder algemeen, en zelfs als ‘kwetsbaar’ 
opgenomen in de Belgische Rode Lijst. 
 
Verder valt ook de aanwezigheid van de Gewone viltbij op, een koekoeksbij van verschillende soorten 
zijdebijen, waarvan dus zeker één soort moet aanwezig zijn. 
 
Tabel 13: Waargenomen soorten in het Joseph Stübbepark in de waarnemingen.be-database. Rode-lijst 
categorieën: LC: Momenteel niet bedreigd, NT: Bijna in gevaar, VU: Kwetsbaar, EN: Bedreigd, CR: Ernstig 
bedreigd, DD: Onvoldoende data (Drossart et al. 2019) 

Soort Aantal Rode lijst-status 

Honingbij  1 DD 

Gewone koekoekshommel  1 VU 

Steenhommel  4 LC 

Akkerhommel  3 LC 

Aardhommel  1 LC 

Gewone viltbij  1 LC 

Matte bandgroefbij  1 LC 

Gewone franjegroefbij  1 LC 
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 Evaluatie 

 

 
Figuur 30: Het Joseph Stübbepark is sterk verstruweeld, waardoor nog weinig typische duinsoorten er een plekje 

vinden. (foto: Win Vertommen, september 2021)  

 
Voedselaanbod:   

Door de grote hoeveelheid struweel is er vrijwel geen plaats meer voor bloemrijke 
duingraslanden, het bloemaanbod bestaat dan ook vrijwel uitsluitend uit houtige planten zoals 
Vlier en enkele rozensoorten. 
  

Nestgelegenheid:  
Er is vrij weinig nestgelegenheid aanwezig, zowel voor ondergronds als bovengronds 
nestelende bijen. 

• Ondergronds: Hier en daar zijn nog open zones aanwezig met plekjes waar bodemnestelende 
soorten terecht kunnen, maar het grootste deel van de oppervlakte is begroeid met 
duinstruweel waardoor weinig nestplek is. Bovendien zijn de zones die open zijn, sterk 
betreden en dus ook minder geschikt voor nestelende bijen.  

• Bovengronds: In de struwelen vinden bijen die in holle of met merg gevulde stengels nestelen, 
nestgelegenheid. Soorten die zonbeschenen dood hout verkiezen, vinden hier echter quasi 
geen nestgelegenheid. 

 
Microklimaat:    

Het microklimaat in het gebied is vrij goed. De open plekken zijn wel vrij klein. 
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Figuur 31: Er zijn slechts enkele kleine relicten van duingrasland en mosduin aanwezig, waar veel 

nestgelegenheid en voedsel voor wilde bijen aanwezig is. Er kan best vanuit deze kleine plek aan uitbreiding 
ervan gewerkt worden. (foto: Win Vertommen, september 2021) 
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Figuur 32: Onbegroeid zand, een essentieel deel van een duinsysteem, is nog slechts fragmentarisch aanwezig. 
Waar het voorkomt, is het sterk betreden. Er zijn te weinig geleidelijke en minder sterk betreden overgangen naar 

duingrasland (foto: Win Vertommen, september 2021) 
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Figuur 33: De overgangszones zijn smal, dus sterk betreden open zand gaat snel over naar jong duinstruweel. 

(foto: Win Vertommen, september 2021) 
  

 Voorgestelde maatregelen 

 
1. Herstel van bloemrijke duingraslanden door het verwijderen van een deel van het 

duinstruweel. Hierna moet een graas of maaibeheer ingevoerd worden. Zo zal zich hier een 
bloemrijke duinvegetatie vormen, die meer bijensoorten een plek biedt. 
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3.3 Bermen 
 
Voor de bermen is geen volledige analyse gemaakt met waargenomen soorten, knelpunten en 
beheeradvies. Deze bermen werden eerder al door Arnout Zwaenepoel van de WVI bezocht. We 
volgen het beheeradvies dat hij voor deze bermen opstelde volledig.  
 

3.3.1 Berm Marouxdreef 
 
Aan de Marouxdreef werd een klein bloemrijk stukje bekeken met oa. Knoopkruid, Gewone agrimonie, 
Vogelwikke, ... Vooral Knoopkruid leverde heel wat resultaat op. Steenhommel, Akkerhommel en 
Aardhommel werden in deze berm gevonden, net als Zwartsprietdikkopje, Oranje zandoogje, Bruin 
zandoogje, Bruin blauwtje en Klein geaderd witje.  
 

3.3.2 Berm Rode ossenstraat 
 
Van de Rode ossenstraat werd een stukje van 100 meter bekeken in het midden van de straat. Er is 
onder meer een brede, schuin aflopende, berm met veel Rode klaver. Hier werd een mannetje 
Grashommel gevonden. Bermen met veel Rode klaver zijn van groot belang voor deze soort en moeten 
dus goed in stand gehouden worden! Verder werden hier ook nog Brilmaskerbij, Akkerhommel, 
Steenhommel, Oranje zandoogje en Klein koolwitje aangetroffen.  
 

3.3.3 Greveningedijk 
 
Ook hier werd maar een beperkt stukje van de straat bekeken, namelijk op de grens met de 
Nederherenweg. Hier werden enkele grote groeiplaatsen Boslathyrus aangetroffen. Op deze plant 
werden de zeldzame Driedoornige metselbij, Tuinbladsnijder en de Lathyrusbij aangetroffen. Verder 
vlogen hier ook Honingbij, Akkerhommel en Oranje zandoogje rond. Deze Boslathyrus dient zeker in 
stand gehouden te worden! Voor Boslathyrus is maaien half juni uitgesloten. Idealiter wordt deze plant 
slechts één keer per 2 a 3 jaar gemaaid. Maar ook hier verwijzen we naar het specifieke beheeradvies 
opgesteld door de WVI.  
 

3.3.4 Burkeldijk 
 
Van de Burkeldijk werd het volledige stuk langsheen de plassen bekeken. Op de aanwezige Akkerdistels 
werden verschillende maskerbijen aangetroffen, daarnaast werden volgende zeldzame soorten: 
Zwartgespoorde houtmetselbij, Zompmaskerbij en Brilmaskerbij er ook aangetroffen. Daarnaast ook 
nog Tronkenbij, Akkerhommel, Honingbij, Oranje zandoogje en Icarusblauwtje. We zijn het ook hier  
volledig eens met het voorstel tot beheer door WVI. De dijk zelf is erg ruig en zou baat hebben bij 
maaibeheer of extensief graasbeheer, bijvoorbeeld met een schaapskudde. De wegbermdelen die niet 
naast de dijk lopen hebben last van het aangrenzende akkerlandbeheer. Hier zou een bufferstrook in 
de akker kunnen aangelegd worden.  
 

3.3.5 Zwinstraat 
 
Een klein bloemrijk stukje van de Zwinstraat, ter hoogte van de Isabellavaart, werd bekeken. Hier is 
onder meer veel bloeiend Boerenwormkruid te vinden. Onder meer waarnemingen van Steenhommel, 
Akkerhommel en de zeldzame Brilmaskerbij. De berm lijkt vrij ruig en dat heeft waarschijnlijk te maken 
met het niet verwijderen van strooisel. Verwijderen van maaisel/strooisel vermijd te sterke verruiging 
met planten als Akkerdistel en Grote brandnetel.  
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3.3.6 Bronlaan & Zwinlaan 
 
Zowel de Bronlaan als de Zwinlaan, Camille Lemonnierlaan en Wiedauwpad werden hier bekeken. De 
meeste bermen waren hier strak gemaaid (tijdens het bezoek tenminste), met enkel wat Klein 
streepzaad als bloeiaspect. In de ruigere kanten werd ook Stinkende Ballote aangetroffen, met daarop 
Grote wolbij. Aan het pleintje ter hoogte van de Roze Villa werd een bloemperkje met vooral Ruige 
rudbeckia bemonsterd. Ondanks de massale bloei werden hier maar weinig bijen op aangetroffen. De 
inheemse rolklaver die er naast stond leverde dan weer veel meer bijen op. Dit past helemaal in de 
andere bevindingen dat uitheemse plantensoorten vaak minder interessant zijn dan inheemse soorten 
voor wilde bijen. In de bermen van bovenstaande straten werden onder meer de zeldzame 
Klaverdikpoot en Zilveren fluitje aangetroffen. Daarnaast ook Tronkenbij, Grote wolbij, Matte 
bandgroefbij, Aardhommel, Akkerhommel, Steenhommel en Honingbij.  
 

3.3.7 Kalfstraat 
 
In de Kalfstraat werd het ingezaaide stuk bekeken, wat naast een bloeiend uienveld ligt. Het ingezaaide 
stuk bevat vooral Rode klaver, Inkarnaatklaver, Korenbloem, wikke en kaasjeskruid. Ondanks de 
geschiktheid van het mengsel werden maar weinig bijen aangetroffen, voornamelijk Steenhommel en 
Honingbij, maar ook Akkerhommel en Tronkenbij.  
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4 Algemeen beheeradvies 
 
In dit hoofdstuk gaan we wat dieper in op algemeen groenbeheer voor wilde bijen. 
 

4.1 Gazons 
 
Gazons zijn niet het toonbeeld van een biodiverse biotoop. Toch kunnen ze wel een belangrijke plek 
hebben in een bijenhabitat, mits ze goed beheerd worden. Ze kunnen goede nestplaatsen vormen, 
vaak zijn grote nestaggregaties te vinden in korte gazons in het voorjaar. In een gazon waarin 
paardenbloemen de kans krijgen om tot bloei te komen, kunnen bovendien veel bijensoorten een 
maaltijd vinden. 
 
Essentiële zaken bij het beheer van gazons: géén meststoffen of herbiciden gebruiken en het maaisel 
steeds verwijderen, zo ontstaat een vrij voedselarme situatie en wordt er geen dikke strooisellaag 
opgebouwd. Bovendien groeit het gazon dan ook minder sterk, waardoor minder moet worden 
gemaaid, en de hoeveelheid af te voeren maaisel ook kleiner wordt. Dit resulteert in een 
kostenbesparing ten opzichte van een intensief gazonbeheer waarbij het maaisel wordt afgevoerd.  
 
Een te hoge maaifrequentie zorgt ervoor dat veel gazons biodiversiteitswoestijnen zijn. Er zijn slechts 
weinig plantensoorten die snel genoeg kunnen groeien en bloeien om bij tweewekelijkse maaibeurten 
tot bloei kunnen komen. Best maai je daarom wat minder vaak, in voedselarme gazons is één 
maaibeurt per 4 of 5 weken voldoende om toch een vrij korte gazon te behouden. In voedselrijkere 
gazons kan iets meer gemaaid worden. Omdat we niet alle bloemen die we kunnen verwelkomen door 
het minder intensieve gazonbeheer vroegtijdig zouden afmaaien en de bijen plots confronteren met 
een bloemloos landschap kunnen op de delen van het gazon met de laagste, meest bloemrijke 
vegetatie een maaibeurt worden overgeslagen. De volgende maaibeurt worden die zones dan weer 
wel meegemaaid en worden andere delen van het gazon behouden. Zo blijft de lage gazonvegetatie 
behouden, maar hebben bijen er ook iets aan! 
 

 
Figuur 34: Rode klaver, één van de belangrijkste voedselplanten voor bijen in België, kan ook in een goed 

beheerd gazon voorkomen. 
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Figuur 35: Gewone rolklaver is een andere belangrijke voedselplant voor wilde bijen die vaak in gazons te vinden 

is. 

 
 

Box: steilwandjes en taluds 
 
Steilwanden en warme taluds zijn nestplekken bij uitstek voor bijen die ondergronds nestelen. Je 
vindt er vaak grote aantallen nestelende bijen van verschillende soorten bijéén. Ze zijn een goede 
aanvulling op het voorzien van bijenhotels, gezien de meeste van onze bijen ondergronds nestelen.  
 
De aanleg kan eruit bestaan om, bijvoorbeeld, grondhopen die overblijven na een werf, te laten 
liggen, of de vorm ervan wat aan te passen. Een langwerpige vorm die op het zuiden gericht is, levert 
de meeste bruikbare oppervlakte op. In de taluds kan hier en daar een klein stukje loodrecht 
afgestoken worden om meer bijzondere soorten te lokken. Periodiek moeten er nieuwe steilwandjes 
worden aangelegd, wanneer de oude overgroeid raken of verzakken. 
 
Bij bestaande taluds kan extra nestgelegenheid worden voorzien door eventueel houtige aanplant te 
verwijderen of door de vegetatie wat intensiever te maaien, vanzelfsprekend met afvoer van het 
maaisel. Idealiter zie je kleine stukjes open bodem tussen de vegetatie. 
Nestwanden voor Oeverzwaluw worden ook gebruikt door bijen, als ze tenminste niet in beton zijn 
uitgevoerd. 
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Figuur 36: Kleine heuveltjes als deze bieden veel bijen nestplaats: dit exemplaar in Boutersem biedt wellicht meer 

dan 50 soorten een nestplaats! Daarnaast zijn ze ook leuke speelelementen en kunnen ze kosten voor 
grondtransport verminderen. (foto: Ward Tamsyn)  

 

 
Figuur 37: Sommige soorten nestelen bij voorkeur in zeer steile, ijl of onbegroeide steilwandjes. Ze kunnen zowel 

spontaan ontstaan of kunstmatig gemaakt worden. (foto: Ward Tamsyn) 
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4.2 Graslanden en bloemenweides 
 
Graslanden zijn met uitstek belangrijke leefgebieden voor bijen. Niet elk grasland is echter even 
waardevol. Een goed grasland voor bijen is 
-Bloemrijk: een hoge diversiteit en hoge aantallen bloemen (> voedselaanbod) 
-Warm: de vegetatie is open en de zon bereikt lokaal de bodem (> nestgelegenheid en microklimaat) 
-Goed ingebed in het landschap: Verschillende nestgelegenheden zijn vlakbij aanwezig, zowel 
ondergronds als bovengrondse nestplaats. Bovendien zorgt het omliggende landschap voor aanvullend 
voedselaanbod en extra beschutting. Het bloemrijke grasland ligt ingebed in een bloemrijk landschap. 
Daarnaast kan het grasland zo ook makkelijk gekoloniseerd worden door extra soorten. 
 
Hoe ontwikkelen we zo’n bloemrijk grasland?  
 
Een goed maaibeheer is steeds de basis. Afhankelijk van de voedselrijkdom en de ontwikkelingsgraad 
van het grasland moet 1 tot 3 keer gemaaid worden per jaar, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. In 
het onderstaande schema wordt - afhankelijk van de graslandfase - het juiste beheer aangegeven. Het 
is steeds belangrijk dat er laat genoeg op het jaar gemaaid wordt, zodat het grasland kort de winter 
ingaat en het gras gedurende winter niet platvalt. 
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Tabel 14: Graslandtypes en bijhorend beheer 

Fase  Bloemenrijkdom waarde voor 
bijen 

Maaibeurten Beheer Typische plantensoorten 

Fase 0 Raaigrasland Bloemen vrijwel afwezig Nul 3 tot 4  Engels en Italiaans raaigras, Ruw 
beemdgras 

Fase 1 Grassenmix Bloemen vrijwel afwezig Zeer laag 3 Maaien net voor 
piekbloei grassen 
(begin mei) 

Verschillende productieve grassoorten  

Fase 2 Dominantie-fase Bloemen beperkt 
aanwezig 

Laag 3 
 

Maaien net voor 
piekbloei grassen 
(begin mei) 

De grassoorten komen in quasi 
monospecifieke haarden voor, 
Glanshaver, Gestreepte witbol en Grote 
vossenstaart zijn typische soorten in dit 
stadium. 

Fase 3 Grassen-
kruidenmix 

Vrij veel bloemen 
aanwezig 

Matig 2 à 3 
 

Deels maaien net 
voor piekbloei 
grassen (begin 
mei), gefaseerd 
maaien 

Laagproductieve grassoorten zijn 
dominant (Reukgras, Rood zwenkgras 
en Gewoon struisgras). Voor de 
bodemtoestand specifieke kruiden 
verschijnen 

Fase 4 Bloemrijk grasland Veel bloemen aanwezig Groot 1 à 2 Gefaseerd maaien 
en opletten voor 
terugval naar fase 
2 of 3 (op tijd 
bijsturen!) 

Meer typische soorten voor de 
bodemtoestand verschijnen. Het 
perceel maakt een bonte indruk door 
het grote aantal kruiden. 

Fase 5 Schraalland Veel bloemen aanwezig Zeer groot 
(geschikt voor 
specialistische 
soorten) 

1 à 2 Gefaseerd maaien 
na bloei 

De vegetatie wordt gedomineerd door 
schijngrassen en russen. De aanwezige 
kruiden zijn zeldzaam en sterk gebonden 
aan het bodemtype. 
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Belangrijk is dat, zodra er voldoende kruiden aanwezig zijn in het grasland, gefaseerd gemaaid wordt, 
zodat er geen gaten in de voedselvoorziening ontstaan. Minimum 20% van het perceel moet bij elke 
maaibeurt uitgespaard blijven. Bij de laatste maaibeurt op het jaar is dit voor bijen van minder belang, 
maar wel voor andere insecten. 
 
De meeste graslanden kunnen best ontwikkelen tot een bloemrijk grasland zonder inzaaien, zo blijft 
het bloemaanbod qua soorten het meest constant over de jaren heen. Op die manier kan de 
bijengemeenschap zich aanpassen aan de voedselbronnen die voorhanden zijn. Bij ingezaaide 
bloemenweides lukt dit veel minder goed, aangezien het voedselaanbod daar sterk wisselt van jaar tot 
jaar. Omdat veel graslanden bij ons geïsoleerd zijn van andere bloemrijke graslanden kan het wél nuttig 
zijn om zaden van andere bloemrijke graslanden in de buurt te introduceren in het te ontwikkelen 
grasland. Dit kan door handmatig zaden te oogsten, bijvoorbeeld met een vlindernet en ze vervolgens 
in molshopen of andere open plekjes in het grasland in te brengen. Het kan ook machinaal, door kort 
na een maaibeurt maaisel van een bloemrijk grasland in de buurt met gelijkaardige 
milieuomstandigheden op te brengen en enkele dagen te laten liggen op het doelperceel. Daarna moet 
dit maaisel terug afgevoerd worden. 
 
Niet op elke locatie zal het mogelijk zijn om een bloemrijk grasland te ontwikkelen. De bodem kan te 
voedselrijk zijn of het gebruik te intensief. Op die locaties valt een goed gazonbeheer te overwegen, 
eventueel in combinatie met enkele bloemborders. 
 

4.3 Bloemborders en vaste planten 
 
Zoals in de inleiding besproken wordt, zijn onze wilde bijen hoofdzakelijk gespecialiseerd in het zoeken 
van voedsel van inheemse planten. Bij de keuze van vaste planten voor in bloemborders kan hier dus 
ook best voor gekozen worden. Uitheemse soorten uit dezelfde genera als inheemse soorten, kunnen 
vaak ook nuttig zijn voor wilde bijen. Ook uitheemse soorten uit de mediterrane zone hebben hun plek 
in borders, zeker in steden of dorpscentra. Ze zijn immers dikwijls goed bestand tegen de 
omgevingsomstandigheden in urbane milieus: ze kunnen over het algemeen goed tegen droogte en 
houden van de warmere omstandigheden in de stad. Ook zijn er veel plantensoorten bij die 
kalkminnend zijn, prima voor bodems in de stad waar kalkrijk steenpuin zoals beton in verwerkt is. De 
‘wilde’ vormen van al deze planten zijn over het algemeen beter geschikt voor wilde bijen. Cultivars 
met afwijkende bloemkleur of ‘dubbele’ bloemen, waarbij het stuifmeel en nectar moeilijk bereikbaar 
is, of zelfs afwezig is, zijn af te raden. Een voorbeeld zijn de vele Hydrangea-cultivars waarbij de 
bloemen enkel bestaan uit lokbloemen die geen nectar of stuifmeel bevatten. 
 
Zie bijlage 2 voor inspiratie voor aangeraden bijvriendelijke vaste planten. 
 



  88 
 

  
Figuur 38: Links een Hydrangea-cultivar die vaak toegepast wordt, volledig bestaande uit niet-fertiele lokbloemen, 

die geen nectar of stuifmeel bevatten. Rechts een Klimhortensia met zowel fertiele, de zeer fijne bloemen, als 
niet-fertiele lokbloemen, de bloemen aan de rand van het scherm met de grote bloemdekbladeren. 

 

4.4 Houtige aanplant, struwelen en bos 
 
Bomen en struiken vormen een belangrijk onderdeel van de groene infrastructuur in een stad. Ze 
bezorgen ons schaduw en verkoelen en zuiveren de warme stadslucht met hun bladerdak. Naast deze 
ecosysteemdiensten zijn ze ook belangrijk voor bijen. Niet elke boom- of struiksoort is echter even 
geschikt voor bijen. Inheemse soorten hebben sowieso de voorkeur, onze bijen hebben zich immers 
over duizenden jaren aangepast aan deze lokale soorten. Bij de struiken zijn meidoorn, Sleedoorn, 
wilde rozen, Spaanse aak en Sporkehout belangrijk. Bomen worden vaak over het hoofd gezien als het 
over bijen gaat, omdat de meeste bijensoorten gebonden zijn aan bloemrijke, open milieus. Bomen 
zijn in het voorjaar echter ook een belangrijke voedselbron, hoewel niet alle bomen bruikbaar 
stuifmeel produceren voor bijen. Enkele soorten die eruit springen omwille van hun waarde voor wilde 
bijen, zijn wilgen, Gewone esdoorn, Noorse esdoorn,  linde, Spaanse aak, Zoete kers en fruitbomen, 
zoals kers. Voor een volledige lijst van bijvriendelijke struiken, klimplanten en bomen, zie Bijlage 3: 
Bijvriendelijke bomen, struiken en lianen. 
 
Onder houtige aanplant is in het vroege voorjaar vaak veel activiteit van nestelende bijen. Zeker op 
plaatsen waar het strooisel wegwaait, en onder laat uitlopende bomen en struiken, zijn er vaak zeer 
goede nestplaatsen. Op dergelijke plaatsen is het goed om het strooisel te verwijderen. 
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Figuur 39: Een mannetje Blauwe ertsbij, deze soort nestelt in braamstengels of andere met merg gevulde 

stengels. (foto: Lieven Decrick) 

 
Naast voedsel bieden struweel en bos ook beschutting voor bijen. Zeker in het vroege voorjaar of op 
koude, winderige dagen zijn windluwe, zonnige hoekjes in bosranden druk bezette plekjes door bijen 
die een partner zoeken, of gewoon willen opwarmen. Een golvende bosrand met veel hoekjes en 
kantjes is dus te verkiezen buiten een strak geschoren haag waarlangs de wind alle ruimte krijgt. Die 
golvende structuur van inhammen in de bosrand is al te voorzien bij de aanplant, maar kan ook door 
een kapbeheer worden verkregen. Wanneer de buitenste struikengordel van de bosrand regelmatig 
wordt teruggezet kan dit gefaseerd gebeuren, waarbij ieder jaar bijvoorbeeld één vijfde van de 
bosrand in stukjes wordt teruggezet. Door dit ieder jaar te herhalen, is uiteindelijk in 5 jaar de hele 
bosrand verjongd, wat sowieso een goed beheer is om te vermijden dat de bosrand scherper wordt.  
 
Bij het beheer van houtige aanplant en bossen wordt snoeiafval dikwijls ter plaatse verhakseld. Het is 
een goede praktijk vanuit het oogpunt om transport te verminderen, maar houthaksel vergaat veel 
sneller dan een volledige tak. Hierdoor komen op korte tijd erg veel voedingstoffen vrij waardoor de 
vegetatie gaat verruigen. Typische soorten die je in de buurt van houthaksel kan vinden zijn Grote 
brandnetel en bramen. De bodem wordt ook onbereikbaar voor bijen die er in willen nestelen. 
Onverharde paden kunnen waardevolle nestplaatsen zijn, door het toepassen van haksel gaan die 
verloren. Het haksel kan beter afgevoerd worden, of het snoeiafval in takkenhopen of rillen verwerkt, 
die veel trager afbreken. 
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Figuur 40: Deze gekandelaarde bomen kunnen nog een hele tijd veilig blijven staan en in tussentijd onder andere 
nestgelegenheid bieden aan bovengronds nestelende bijen. (foto: Ward Tamsyn, Uppsala, Zweden) 

 
 
Zoals voor veel soortgroepen in bossen is dood hout voor bijen ook erg belangrijk. Belangrijk is wel dat 
dit dood hout droog is en zonbeschenen. Vooral staand dood hout is dus nuttig voor bijen als 
nestplaats. Het nestaanbod kan dus uitgebreid worden wanneer meer bestaand dood hout in de zon 
wordt geplaatst door de omgevende struiken of bomen te verwijderen. Het is ook mogelijk om zelf het 
aanbod dood staand hout te verhogen door bomen te ringen of wanneer bomen dreigen om te vallen 
ze niet volledig te kappen, maar de onderste paar meter te laten staan als ‘giga-insectenhotel’. Dit kan 
prima veilig gebeuren wanneer de stammen jaarlijks gecheckt worden op stabiliteit door er even met 
een lang touw aan te trekken. 
 

4.5 Beheer van kerkhoven 
 
Kerkhoven bestaan vaak deels uit de types die hierboven al besproken zijn, maar hebben ook nog 
enkele andere delen die niet in ander openbaar groen voorkomen. Vaak worden delen van 
begraafplaatsen geschoffeld, gebrand of met stoom of heet water behandeld om onkruid te bestrijden. 
Het resultaat is vaak een zeer aantrekkelijke situatie voor bijen die in de bodem nestelen. 
 
Andere bijzondere nestplaatsen op kerkhoven zijn vaak de oude muren die gevoegd zijn met 
kalkmortel. In die zachte mortel zitten vaak gaatjes die gebruikt kunnen worden als nestplaats. Onder 
meer metselbijen en sachembijen gebruiken dergelijke muren graag als nestplaats. Daarom kunnen ze 
best gefaseerd en met zachte kalkmortel gerestaureerd worden. 
 
Specifiek rond beheer van begraafplaatsen verscheen in 2020 een rapport van Natuurpunt Studie, te 
raadplegen via deze link:  https://www.natuurpunt.be/publicatie/ecologisch-beheer-van-kerkhoven-
en-begraafplaatsen-vlaams-brabant.  
 
Men kan ook dit kort filmpje bekijken: https://www.ecopedia.be/pagina/beheer-voor-wilde-bijen-op-
begraafplaatsen.  
 
 

  

https://www.natuurpunt.be/publicatie/ecologisch-beheer-van-kerkhoven-en-begraafplaatsen-vlaams-brabant
https://www.natuurpunt.be/publicatie/ecologisch-beheer-van-kerkhoven-en-begraafplaatsen-vlaams-brabant
https://www.ecopedia.be/pagina/beheer-voor-wilde-bijen-op-begraafplaatsen
https://www.ecopedia.be/pagina/beheer-voor-wilde-bijen-op-begraafplaatsen
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4.6 Bijenhotels en andere nestgelegenheid 
 
Voor een uitgebreide handleiding met tips voor het bouwen van een bijenhotel verwijzen we naar: 
https://www.natuurpunt.be/hanleidingbijenhotel. We beperken ons hier tot de meest gemaakte 
fouten bij het plaatsen van bijenhotels. 
 

- Verkeerde of te weinig diverse diameters van de nestgangetjes. Te grootte >10 mm worden 
niet gebruikt door bijen, maar alle diameters tot 1-2 mm worden wel benut. Gaatjes rond de 
8 mm diameter zijn het populairst bij de zeer algemene Gehoornde en Rosse metselbijen, maar 
ook de kleinere soorten verdienen een nestplaatsje! 

- Slechte plaatsing: De ingangen moeten zoveel mogelijk zon kunnen opvangen. Een bijenhotel 
in de schaduw van een boom of op een donkere plaats in het midden van het bos zal niet veel 
huurders opleveren. De ingangen worden ook best richting het zuiden of zuidoosten gericht. 

- Verkeerd materiaalgebruik: Snelbouwstenen en dennenappels worden (bijna) niet gebruikt 
door bijen. 

- Het voorzien van bakjes gevuld met leem (met voorgemaakte gangetjes) kan soorten die 
normaal in steilwandjes nestelen ook een nestplaats voorzien. 

   

https://www.natuurpunt.be/hanleidingbijenhotel


  92 
 

5 Suggesties voor vervolgonderzoek 
 
 

• Onderzoek naar en beheer voor gespecialiseerde bijensoorten 
 
De gemeente zou specifiek beheer kunnen uitvoeren voor een reeks van specifieke en gespecialiseerde 
bijensoorten (zie 3.1.2) die hier voorkomen. We denken daarbij onder meer aan de Grashommel, maar 
ook andere specifieke duinsoorten zoals het Zilveren fluitje en de Schorzijdebij kunnen geboost 
worden.  
 
Hiervoor dient grondig verspreidingsonderzoek naar deze soorten te gebeuren. Zo schreven we elders 
in dit rapport reeds: ‘mogelijk zijn nog andere populaties Schorzijdebij aanwezig op binnendijkse zilte 
graslanden met veel Zulte zoals in de Hoekevaartweiden, Kleiputten Oude vrede en de Kleiputten van 
Heist. Dit dient nog onderzocht te worden.’ Ook voor Grashommel is het verspreidingsbeeld binnen 
de gemeente verre van volledig.  
 

• Uitgebreid biodiversiteitsonderzoek op golfterrein Knokke Zoute Golf Club 
 

Momenteel is slechts 1 bijensoort bekend van het golfterrein, namelijk de Heggenrankbij. In de rand 
van het golfterrein is onder andere Grijze rimpelrug waargenomen. Ook de Grashommelwaarneming 
aan het waterwinningsbedrijf in de Helmweg (3.2.3) doet vermoeden dat heel wat interessante 
bijensoorten voorkomen op het nabijgelegen Golfterrein. Met enkele aanpassingen zou dit golfterrein 
wellicht interessanter kunnen worden voor de biodiversiteit. Het golfterrein in Damme kan hiervoor 
als voorbeeld dienen.     

 

• Meer onderzoek naar voorkomen bijen en dagvlinders in wegbermen  
 
Tijdens dit onderzoek werd vooral de focus gelegd op grotere stukken openbaar groen. Door het WVI 
werd in het verleden reeds een uitgebreid onderzoek gedaan naar de planten in een reeks wegbermen.  
In voorliggend onderzoek werden slechts sporadisch wegbermen bezocht. In een vervolgonderzoek 
zou, op basis van het bermbeheerplan dat opgesteld werd door de WVI, meer aandacht kunnen 
besteed worden aan het voorkomen van bijen en dagvlinders.  
 

• Vervolgonderzoek en evaluatie in reeds onderzochte locaties   
 
Door voorliggend onderzoek is een vrij goed beeld ontstaan van het voorkomen van wilde bijen in een 
aantal gebieden in het openbaar groen van de gemeente. Om te kijken of de voorgestelde 
beheeradviezen ook een positief effect gehad hebben op wilde bijen zou binnen een aantal jaar een 
vervolgonderzoek kunnen gebeuren waarbij dezelfde locaties bezocht worden om te kijken of er een 
vooruitgang is van de bijenpopulaties die in 2020-2021 werden waargenomen.  

 

• Combinatie pollen & pesticidenonderzoek wilde bijen 
 

In het kader van de plannen voor pesticidenreductie in de gemeente worden door Bee-O-Diversity 
momenteel honingbijen ingezet om pesticiden(residu’s) op te sporen. Door ULB werd een techniek 
uitgewerkt waarbij dit ook door de inzet van wilde bijen kan gedaan worden. Het voordeel van de inzet 
van wilde bijen is de veel kleinere actieradius. Zo kunnen pesticidenbronnen veel fijnmaziger 
opgespoord worden. Deze techniek kan gebruikt worden in combinatie met die van Bee-O-Diversity.  
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7 Bijlagen 
7.1 Bijlage 1: Begrippenlijst 
 
Monolectisch: De soort verzamelt slechts stuifmeel op één enkele plantensoort. 
Oligolectisch: De soort verzamelt slechts stuifmeel op een beperkte groep plantensoorten, zoals één 
geslacht of familie. 
Nestaggregatie: Een plaats waar veel bijen in elkaars buurt een individueel nest gegraven hebben. 
Polylectisch: De soort verzamelt stuifmeel op meer dan één familie planten. 
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7.2 Bijlage 2: Bijenvriendelijke bloemborderplanten 
 
Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Agastache-soorten Dropplant Lipbloemigen Meerjarig groeit zeer goed 
dicht 

  

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

Alcea spec. Stokroos Kaasjeskruidfamilie Meerjarig     

Allium spec. Sierlooksoorten Lookfamilie Meerjarig     

Allium 
sphaerocephalon 

Kogellook Lookfamilie Meerjarig     

Allium ursinum Daslook Lookfamilie Meerjarig groeit zeer goed 
dicht 

Allium ursinum 

Alyssum spec. Schildzaad Kruisbloemigen Zowel eenjarige 
als meerjarige 
soorten 

ja   

Anethum graveolens Dille Schermbloemigen Eenjarig     

Anchusa spec. ossentong Ruwbladigen Meerjarig   Anchusa officinalis 

Anthyllis vulneraria Wondklaver Vlinderbloemigen Meerjarig     

Antirrhinum spec. Leeuwenbekjessoorten Weegbreefamilie Meerjarig     

Aquilegia spec. Akelei Ranonkelfamilie Meerjarig     

Astrantia major Zeeuws knoopje (en 
cultivars) 

Schermbloemigen Meerjarig     

Aubretia deltoidea Aubretia Kruisbloemigen Meerjarig ja   

Buphthalmum 
salicifolium 

Koeienoog Composieten Meerjarig     

Calamintha nepeta Bergsteentijm Lipbloemigen Meerjarig     

Calluna vulgaris Struikhei Heidefamilie Meerjarig     

Campanula glomerata Kluwenklokje Klokjesfamilie Meerjarig     

Campanula 
persicifolia 

Prachtklokje Klokjesfamilie Meerjarig     
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Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Campanula 
portenschlagiana 

Dalmatieklokje Klokjesfamilie Meerjarig ja   

Campanula 
poscharskyana 

Kruipklokje Klokjesfamilie Meerjarig ja   

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

Centaurea spec. Centaurie soorten Composieten Meerjarig   Centaurea jacaea 

Cephalaria gigantea Schoepkruid Kaardebolfamilie Meerjarig     

Coreopsis spec. Meisjesogen Composieten Meerjarig     

Doronicum orientale Voorjaarszonnebloem Composieten Meerjarig     

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid Weegbreefamilie Tweejarig     

Echinacea purpurea Rode zonnehoed Composieten Meerjarig     

Echinops spec. kogeldistel Composieten Meerjarig     

Echium spec. slangenkruidsoorten Ruwbladigen Een- of tweejarig   Echium vulgare 

Erica carnea Winterheide Heidefamilie Meerjarig     

Eryngium spec. Kruisdistelsoorten Schermbloemigen Meerjarig   Eryngium campestre 

Erysimum cheiri Muurbloem Kruisbloemigen Meerjarig     

Eupatorium spec. Koninginnekruid (en 
cultivars) 

Composieten Meerjarig   Eupatorium 
cannabinum 

Fragaria spec. Bosaardbei Rozenfamilie Meerjarig ja Fragaria vesca 

Geranium 
cantabrigiense 

  Ooievaarsbekfamilie Meerjarig ja   

Geranium dalmaticum   Ooievaarsbekfamilie Meerjarig     

Geranium 
maccrorhizum 

Rotsooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig groeit zeer goed 
dicht 

  

Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig   Geranium phaeum 

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig   Geranium pyrenaicum 
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Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Geranium 
sanguineum 

Bloedooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig     

Glechoma hederacea Hondsdraf Lipbloemigen Meerjarig ja Glechoma hederacea 

Gypsophila paniculata Gipskruid Anjerfamilie Meerjarig     

Helenium spec. Zonnekruid Composieten Meerjarig     

Hyssopus officinalis Hyssop Lipbloemigen Meerjarig     

Iberis sempervirens Scheefbloem Kruisbloemigen Meerjarig ja   

Inula spec. Alant Composieten Meerjarig     

Knautia spec. Knautia soorten Kaardebolfamilie Meerjarig   Knautia arvensis 

Lathyrus latifolius Brede Lathyrus Vlinderbloemigen Meerjarig     

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

Lavendula spec. Lavendel Schermbloemigen Meerjarig     

Levisticum officinale Lavas Schermbloemigen Meerjarig     

Lysimachia spec. Wederiksoorten Sleutelbloemfamilie Meerjarig groeit zeer goed 
dicht 

Lysimachia vulgaris 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart (en 
cultivars) 

Kattenstaartfamilie Meerjarig   Lythrum salicaria 

Meconopsis cambrica Schijnpapaver Papaverfamilie Meerjarig     

Muscari armeniacum Druifhyacinth Aspergefamilie Meerjarig     

Nepeta spec. Kattenkruid (verschillende 
soorten) 

Lipbloemigen Meerjarig   
 

Origanum vulgare Wilde marjolein Lipbloemigen Meerjarig   Origanum vulgare 

Penstemon spec. Schildpadbloem (en 
cultivars) 

Helmkruidfamilie Meerjarig     

Perovskia spec. Russische salie (en 
cultivars) 

Lipbloemigen Meerjarig     
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Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Phlomis spec. Brandkruid (en cultivars) Lipbloemigen Meerjarig     

Phoeniculum vulgare Venkel Schermbloemigen Meerjarig     

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid Ruwbladigen Meerjarig   Pulmonaria officinalis 

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

  Reseda lutea 

Rosmarinus officinalis Rozemarijn Lipbloemigen Meerjarig     

Rudbeckia spec. Zonnehoed Lipbloemigen Meerjarig     

Salvia spec. Salie Lipbloemigen Meerjarig   Salvia pratensis 

Scabiosa columbaria Duifkruid Kaardebolfamilie Meerjarig   Scabiosa columbaria 

Stachys byzantina Ezelsoor Lipbloemigen Meerjarig ja   

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

Symphytum spec. Smeerwortelsoorten Ruwbladigen Meerjarig   Symphytum officinalis 

Telekia speciosa Grote koeienoog Composieten Meerjarig     

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

Teucrium 
chamaedrys, 
Teucrium montanum 

Thymus spec. Tijmsoorten Lipbloemigen Meerjarig     

Trifolium ochroleucon Geelwitte klaver Vlinderbloemigen Meerjarig als klaverstroken 
naast gazons 

  

Trifolium pannonicum Hongaarse Klaver Vlinderbloemigen Meerjarig als klaverstroken 
naast gazons 

  

Trifolium rubens Purperrode Klaver Vlinderbloemigen Meerjarig als klaverstroken 
naast gazons 

  

Trifolium spec. Klaversoorten Vlinderbloemigen Meerjarig als klaverstroken 
naast gazons 

Trifolium repens, T. 
pratense 

Verbena bonariensis Stijf ijzerhard Ijzerhardfamilie Meerjarig     
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Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Veronica spec. Ereprijssoorten Weegbreefamilie Meerjarig   Veronica chamaedrys 
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7.3 Bijlage 3: Bijvriendelijke bomen, struiken en lianen 
 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Boom/Struik Streekeigen in 

regio XX 
Belang voor 
(wilde) bijen 

Specifieke 
bodemvereisten 

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

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Boom ja groot   

Prunus avium Zoete kers Boom ja groot   

Prunus padus Gewone vogelkers Boom/Struik ja groot vochtige bodems 

Tilia cordata Winterlinde Boom ja groot   

Tilia platyphyllos Zomerlinde Boom ja groot   

Cornus sanguinea Rode kornoelje Struik ja matig op rijkere bodemsoorten 

Craetagus laevigata Tweestijlige meidoorn Struik ja groot leemhoudende bodem 

Craetagus monogyna Eenstijlige meidoorn Struik ja groot   

Cytisus scoparius Brem Struik ja groot eerder op zandige bodems 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts Struik ja matig   

Ligustrum vulgare Wilde liguster Struik ja groot kalkrijke bodems 

Prunus spinosa Sleedoorn Struik ja groot   

Rhamnus cathartica Wegedoorn Struik neen matig eerder op zandige bodems 

Rhamnus frangula Sporkehout Struik ja groot   

Ribes nigrum Zwarte bes Struik ja groot vochtige bodems 

Ribes rubrum Aalbes Struik ja groot   

Ribes uva-crispa Kruisbes Struik neen groot   

Salix aurita Geoorde wilg Struik ja groot vochtige bodems 

Salix alba Schietwilg Boom ja matig   

Salix fragilis Kraakwilg Boom ja matig   

Salix cinerea cinerea Grauwe wilg Struik ja groot vochtige bodems 

Salix cinerea oleifolia Rossige wilg Struik neen matig vochtige bodems 

Salix pentandra Laurierwilg Struik neen groot   
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Boom/Struik Streekeigen in 
regio XX 

Belang voor 
(wilde) bijen 

Specifieke 
bodemvereisten 

Salix purpurea Bittere wilg Struik ja matig   

Salix repens Kruipwilg Struik ja groot   

Salix triandra Amandelwilg Struik neen matig   

Salix viminalis Katwilg Struik neen groot   

Cornus mas Gele kornoelje Struik of boom neen matig  kalkrijke bodems 

Ilex aquifolium Hulst Struik of boom ja matig   

Salix caprea Boswilg Struik of boom ja groot   

Rosa agrestis Kraagroos Struik neen groot   

Rosa arvensis Bosroos Struik ja groot vooral op leembodems 

Rosa caesia Behaarde struweelroos Struik ja groot   

Rosa canina Hondsroos Struik ja groot   

Rosa corymbifera Heggenroos Struik neen groot vermoedelijk vooral op leem 

Rosa dumalis Kale struweelroos Struik neen groot   

Rosa henkeri-schulzei Schijnegelantier Struik neen groot   

Rosa inodora Schijnkraagroos Struik neen groot   

Rosa micrantha Kleinbloemige roos Struik neen groot   

Rosa pseudoscabriuscula Schijnviltroos Struik neen groot   

Rosa rubiginosa Egelantier Struik ja groot   

Rosa sherardii Berijpte viltroos Struik neen groot   

Rosa spinosissima Duinroos Struik ja groot   

Rosa stylosa Stijlroos Struik neen groot   

Rosa subcanina Schijnhondsroos Struik neen groot   

Rosa subcollina Schijnheggenroos Struik neen groot   

Rosa tomentella Beklierde heggenroos Struik ja groot   

Rosa tomentosa Viltroos Struik ja groot   

Rubus caesius Dauwbraam Struik ja groot   
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Boom/Struik Streekeigen in 
regio XX 

Belang voor 
(wilde) bijen 

Specifieke 
bodemvereisten 

Rubus spec.  Braam Struik diverse 
autochtone 
soorten 

groot   

Ulex europaeus Gaspeldoorn Struik ja groot eerder op zandige bodems 

Clematis vitalba Bosrank Liaan neen matig kalkminnend 

Hedera helix Klimop Liaan ja groot   

Hedera helix 
‘arborescens’ 

struikklimop (dwerg)struik ja groot  

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Liaan ja groot   

 
 
 
 
 
 



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


