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Samenvatting 
Met ongeveer 400 soorten vormen bijen een diverse insectengroep in ons land. De laatste jaren is er echter 

een achteruitgang zichtbaar in diversiteit en abundantie, die wordt veroorzaakt door allerlei factoren, 

zoals habitatvernietiging, pesticidengebruik en klimaatverandering. 

Kustduinen zijn voor veel bijensoorten een belangrijk habitat. Door onze korte, sterk verstedelijkte kustlijn, 

zijn duingebieden echter zeldzaam, klein en vaak gedegradeerd. Dit heeft mogelijk een negatieve impact 

op bijen die van dit habitat afhankelijk zijn. Vaak zijn dit zeldzame soorten, die in het binnenland niet, of 

slechts zeer zelden voorkomen.  

Aangezien een correcte identificatie van bijen moeilijk is, en vaak collecteren en prepareren van 

exemplaren en gebruik van buitenlandse literatuur vereist, is dit tot nu toe grotendeels specialistenwerk 

gebleven. Daarom is de kennis van onze inheemse bijenfauna eerder schaars. In de Zwinduinen en -polders 

werden tijdens dit onderzoek 91 bijensoorten gevonden, waarvan er 52 nog niet eerder in het gebied 

aangetroffen werden, en 39 soorten dus al wel gekend waren. Aangezien 10 soorten gekend waren in het 

gebied, maar niet door ons gevonden, brengt dit het totale aantal op 101 soorten. Aangezien veel soorten 

echte habitatspecialisten zijn, die afhankelijk zijn van open zandgrond of andere microhabitats typisch 

voor de duinen, is het niet verwonderlijk dat er in totaal tien bedreigde soorten werden waargenomen. 

Hiervan behoren er acht tot de Rode Lijstcategorie ‘kwetsbaar’ en twee tot de categorie ‘bedreigd’. Nog 

eens zeven soorten zijn ‘gevoelig’ en dus bijna in gevaar in België. 

Naast de soortenlijst bespreken we in dit rapport ook de aanwezige (micro)habitats, de troeven die het 

gebied kent voor wilde bijen en eventuele werkpunten die aangepakt dienen te worden om het gebied 

geschikter te maken voor wilde bijen. De zeldzaamste en meest typische soorten worden bovendien 

uitgebreid besproken. 
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1. Inleiding 
Bijen (Anthophila) vormen met bijna 20 000 beschreven soorten een zeer diverse en ecologisch belangrijke 

groep insecten. Hiervan komen in België rond de 400 soorten voor (Drossart, et al., 2019). Ze zijn uniek in 

het feit dat ze tijdens hun hele levenscyclus van stuifmeel en nectar afhankelijk zijn, zowel als larve en als 

volwassen dier. Bovendien leggen vrouwelijke dieren een voedselvoorraad aan voor hun larven. Dit maakt 

bijen zeer afhankelijk van bloemplanten, wat leidt tot hun rol als belangrijkste bestuivers. Hoewel de 

afhankelijkheid van stuifmeel een gemeenschappelijk kenmerk is van alle bijen, verschillen ze verder sterk 

in hun levenswijze. Aangezien verschillende bijensoorten verschillende noden hebben en in verschillende 

habitattypes leven, is het belangrijk om de ecologie van alle soorten in het achterhoofd te houden. Enkel 

op die manier kan beheer worden gevoerd voor een diverse en talrijke bijengemeenschap. Daarom 

besteden we in de volgende paragraaf extra aandacht aan de verschillende overlevingsstrategieën die 

bijen gebruiken om te overleven. Voor een heldere, beknopte uiteenzetting van bijenecologie toegepast 

op natuurbeheer verwijzen we naar Zurbuchen & Müller (2012).  

1.1. Ecologie van wilde bijen 
Bijen hebben ruw gesteld behoefte aan twee grondstoffen: voedsel en nesthabitat. Met andere woorden 

kan er worden gesproken over twee ‘partiële habitats’, omdat bijen deze twee habitattypes nodig hebben 

om te overleven, maar ze elk met verschillende doeleinden gebruiken (Westrich, 1996). Beide partiële 

habitats overlappen niet noodzakelijk: een voorbeeld zijn ondergronds nestelende bijen die op een 

zanderig stuk of een steilwand langs een wegberm nestelen, maar voedsel gaan verzamelen op een 

verderop gelegen koolzaadakker of grasland. Deze dieren moeten dus ‘pendelen’ tussen nest en 

foerageergebied, wat hen extra kwetsbaar maakt: ten eerste kost het heen en weer vliegen energie, wat 

een negatief effect kan hebben op de voortplanting en ten tweede kan een partieel habitat enkel een rol 

spelen als een complementair habitat binnen de actieradius van een bijensoort aanwezig is. De meeste 

bijen hebben een actieradius van hoogstens enkele honderden meters (Greenleaf, et al., 2007). Een 

uitstekende nestgelegenheid voor bijen zal dus slechts een zeer beperkte waarde hebben als er nergens 

in de buurt voedsel te vinden is en omgekeerd, een goed foerageerhabitat zonder nestgelegenheid is voor 

bijen weinig interessant. Dit maakt bijen extra gevoelig voor habitatdegradatie. 

a) Nesthabitat 

Het overgrote deel van onze inheemse niet-parasitaire bijensoorten, ca. 70%, nestelt ondergronds in 

zelfgegraven nesten (Figuur  boven). Solitaire soorten graven een eigen nest uit, al kunnen grote 

nestaggregaties ontstaan van tientallen of zelfs honderden nesten bij elkaar. Bovendien zijn er communale 

soorten: bijen die een gemeenschappelijke nestgang graven, maar hun eigen broedcellen bouwen. Ook de 

meeste hommels nestelen ondergronds, al verkiezen deze vaak bestaande gaten, zoals holletjes van 

knaagdieren. 

Ondergronds nestelende soorten graven niet eender waar een nest uit. De meeste soorten verkiezen een 

zandige of lemige bodem met weinig organisch materiaal, aangezien dit makkelijker graaft dan zware 

kleibodems. Los zand wordt dan weer gemeden door de meeste niet-gespecialiseerde soorten, wegens 

mechanische instabiliteit en risico op uitdrogen van de broedcellen. Verder worden eerder droge bodems 

gebruikt, om schimmelinfectie en zuurstoftekort in de broedcellen tegen te gaan. Sommige soorten 

verkiezen eerder licht hellende of horizontale grondoppervlakken, maar andere soorten zijn dan weer 

gespecialiseerd in verticale steilwandjes. Het belangrijkste aspect lijkt echter te zijn dat de bodem een deel 
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van de dag blootgesteld is aan de zon. De meeste bijen zijn warmteminnend en larven ontwikkelen beter 

in een voldoende warme omgeving. 

Naast ondergronds nestelende bijen zijn er ook soorten die bovengronds nestelen. De meeste soorten 

gebruiken bestaande gaten, bijvoorbeeld holle plantenstengels of vraatgangen van kevers in dood hout 

(Figuur  beneden). Andere nestsubstraten zijn bijenhotels, rieten daken of, in geval van bepaalde zeer 

gespecialiseerde soorten, lege slakkenhuisjes. Enkele soorten knagen zelf hun nestgangen uit in dood hout, 

zoals de Blauwzwarte houtbij, of in holle stengels, zoals  de Driedoornige metselbij.   

Een bijkomende beperking bij bovengronds nestelende bijen is dat er niet enkel een substraat aanwezig 

moet zijn om te nestelen, maar dat de nestgangen meestal ook een geschikte diameter dienen te hebben. 

Deze geschikte grootte is zeer soortspecifiek, en ligt binnen een nauwe range van hoogstens enkele 

millimeters. Daarom kan er competitie optreden voor de beperkt beschikbare nestgangen. Een 

evolutionaire respons hierop is dat bovengronds nestelende soorten een grotere intraspecifieke variatie 

vertonen in lichaamsgrootte, waardoor een bredere waaier aan nestdiameters gebruikt kan worden door 

een populatie en competitie geminimaliseerd wordt. 

Ook bovengronds nestelende soorten zijn meestal warmteminnend en zullen nestingangen verkiezen die 

in oostelijke of zuidoostelijke richting wijzen: dit zorgt ervoor dat het nest ’s morgens snel opwarmt en in 

de namiddag niet oververhit kan worden. Bovendien is het nest dan beschut tegen regen en onweer, dat 

in onze contreien meestal uit westelijke richting komt. 

Naast het nest zelf is ook nestmateriaal van belang. Afgezien van het kleine aantal soorten dat een volledig 

losstaand nest maakt – zoals de Kleine harsbij, die vrijstaande broedcellen van dennenhars maakt – 

gebruiken sommige soorten materialen om hun broedcellen mee af te lijnen en van elkaar te scheiden. 

Het gaat hier onder meer om leem (metselbijen), bladeren (behangersbijen), plantenharen (wolbijen) en 

plantenhars (harsbijen). Ook deze grondstoffen moeten in de onmiddellijke omgeving van het nest te 

vinden zijn voor het overleven van een soort. Onderzoek naar hoe de beschikbaarheid van deze 

nestmaterialen de bijengemeenschap structureert en invloed heeft op populaties is echter zeer beperkt. 

Naast bovenstaande bijen die zelf een nest maken en voedsel verzamelen voor de nakomelingen, heeft 

een groot deel van de bijengemeenschap, in totaal goed voor meer dan een kwart van onze inheemse 

soortenrijkdom, een parasitaire levenswijze op andere bijen. Deze koekoeksbijen dringen het nest van hun 

gastheer binnen, doden het ei of de larve dat er aanwezig is, en leggen zelf een ei. De larve van de parasiet 

leeft dan van de stuifmeelvoorraad die de gastheer heeft aangelegd. Vaak zijn relaties tussen 

broedparasiet en gastheer zeer soortafhankelijk, bijvoorbeeld in het geval van de Bonte viltbij, die enkel 

op de Gewone en de Bruine slobkousbij parasiteert. Broedparasieten hebben een voldoende grote en 

stabiele gastheerpopulatie nodig om te overleven, en kunnen dan ook worden beschouwd als goede 

indicators van een gezonde bijenpopulatie (Sheffield, et al., 2013). Naast deze koekoeksbijen zijn er ook 

verschillende andere parasitaire insecten die geassocieerd zijn met bijennesten, zoals wolzwevers, 

goudwespen en sluipwespen. Op deze manier dragen bijen nog meer bij tot een grotere biodiversiteit. 
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Figuur 1: Ongeveer twee derde van onze inheemse bijensoorten nestelt ondergronds, meestal in een zelfgegraven nest. De 
Dageraadzandbij (boven, foto: Kurt Geeraerts) gebruikt typisch open zandgrond. Sommige soorten nestelen echter bovengronds 
en gebruiken meestal bestaande holtes, zoals de Ranonkelbij (onder, foto: Kurt Geeraerts), die bestaande gaten in dood hout 
gebruikt. 
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b) Voedselbronnen 

Dé belangrijkste factor die de bijengemeenschap in een gebied bepaalt, is de aanwezigheid van een talrijk 

en divers bloemenaanbod. Zowel stuifmeel (pollen) als nectar worden gebruikt als voedsel. Nectar is 

suikerrijk en wordt hoofdzakelijk door volwassen dieren gebruikt als energiebron. Stuifmeel, dat veel 

eiwitten bevat, wordt dan weer actief verzameld om als voedsel voor nakomelingen te dienen. Verder 

wordt stuifmeel ook in mindere mate gegeten door volwassen dieren om de eiwitten binnen te krijgen die 

nodig zijn voor de ontwikkeling en rijping van de eicellen.  

Hoewel alle bijen afhankelijk zijn van stuifmeel en nectar voor hun overleven, verschillen de specifieke 

behoeftes zeer sterk van soort tot soort. Bepaalde soorten zijn beperkt tot één enkele waardplantsoort. 

We spreken dan van monolectische soorten. Een voorbeeld hiervan is de Heggenrankbij, die enkel 

stuifmeel van Heggenrank verzamelt. Andere soorten verzamelen stuifmeel van planten binnen één 

waardplantfamilie, zoals de Kustbehangersbij, die een sterke voorkeur heeft voor vlinderbloemigen. 

Hiervoor wordt de term ‘oligolectisch’ gebruikt. Polylectische soorten, de meerderheid van onze inheemse 

bijenfauna, zijn dan weer veel minder kieskeurig en foerageren op verschillende plantenfamilies. Dit is 

onder meer het geval voor de meeste van onze inheemse hommelsoorten. Hierbij is het wel belangrijk om 

op te merken dat specialisatie een spectrum is. Sommige bijensoorten die als polylectisch te boek staan 

hebben wel een duidelijke voorkeur voor bepaalde waardplanten, en zelfs de meest generalistische 

soorten verkiezen een bepaalde – weliswaar brede – selectie aan waardplanten.  

In het algemeen kan worden gesteld dat de belangrijkste families van waardplanten in onze omgeving 

composieten (Asteraceae), vlinderbloemigen (Fabaceae), lipbloemigen (Lamiaceae), kruisbloemigen 

(Brassicaceae) en schermbloemigen (Apiaceae) zijn. Het valt hierbij op dat veel bijen, zelfs zeldzamere 

soorten, vaak zeer algemene plantensoorten bezoeken. Rode klaver, Paardenbloem en Paarse dovenetel 

zijn bijvoorbeeld zeer goede waardplanten die veel bijen aantrekken. Hoewel deze plantensoorten zeer 

algemeen zijn, zijn grote aantallen noodzakelijk om een bijengemeenschap van voedsel te kunnen 

voorzien. 

Voorkeur voor een waardplant hangt af van de voedingswaarde van het stuifmeel: bijen kunnen bepaalde 

aminozuren niet zelf aanmaken en moeten deze specifiek halen uit stuifmeel van soorten die deze wel 

bevatten. Verder kan de morfologie van bloemen bepalend zijn. Bepaalde bloemen met een diepe kelk 

worden enkel bezocht door bijen met aangepaste, verlengde monddelen. Andere bloemen, zoals 

boterbloemen, produceren dan weer stuifmeel dat giftig is voor de meeste bijensoorten, maar wel 

gegeten kan worden door bepaalde specialisten, zoals de Ranonkelbij. 

Niet alleen moet de ‘juiste’ plantensoort aanwezig zijn, ook het aantal aanwezige planten is van belang. 

Om één enkele broedcel, en dus één nakomeling te produceren, heeft een bij in het algemeen het 

stuifmeel van meer dan 30 bloemen nodig. Grotere bijen hebben in het algemeen meer stuifmeel nodig. 

Grotere soorten die afhankelijk zijn van waardplanten die minder stuifmeel produceren kunnen dus om 

één enkele broedcel te maken vele honderden bloembezoeken nodig hebben. 

Om stuifmeel te verzamelen kennen bijen verschillende morfologische aanpassingen (Figuur 2). Ten eerste 

zijn er de kropverzamelaars, bijvoorbeeld de maskerbijen. Deze dieren hebben geen opvallende 

uitwendige verzamelorganen en verzamelen stuifmeel met hun mond, waarna ze het in hun krop opslaan. 

Pootverzamelaars, de grote meerderheid bij onze inheemse bijenfauna, verzamelen stuifmeel op hun 

achterpoten. Deze zijn bezet met lange, stijve haren (scopa) die het stuifmeel vasthouden. Bij honingbijen 
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en hommels is dit ontwikkeld tot een korfje (‘corbiculum’). Bij Pluimvoetbijen is de scopa dan weer zeer 

sterk ontwikkeld door de aanwezigheid van zeer lange haren. Ten slotte zijn er de zogenaamde 

buikverzamelaars, die een dichte, lange beharing hebben op hun buik. Deze buikschuier wordt als 

verzamelapparaat voor stuifmeel gebruikt bij onder meer metselbijen en behangersbijen. Koekoeksbijen 

verzamelen zelf geen stuifmeel, maar parasiteren op nesten van andere bijensoorten. Deze soorten 

hebben dan ook geen morfologische aanpassingen om stuifmeel te verzamelen. 
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Figuur 2: Bijen kennen verschillende morfologische aanpassingen om stuifmeel te verzamelen en te vervoeren. Megachilidae, zoals 
de Tronkenbij (boven, foto: Pieter Vanormelingen) hebben een buikschuier bestaande uit stijve haren, waartussen stuifmeel 
gevangen wordt. Pootverzamelaars zoals de Pluimvoetbij (onder, foto: Jens D’Haeseleer) verzamelen stuifmeel met een 
verzamelapparaat bestaande uit stijve haren op hun achterschenen. 
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c) Socialiteit  

Een derde belangrijk aspect aan de ecologie van bijen is socialiteit. Hoewel de alom gekende Europese 

honingbij een sociale soort is, die grote, langlevende nesten maakt met een duidelijke taakverdeling voor 

de werksters, leeft de overgrote meerderheid van onze inheemse bijensoorten solitair. Veel van deze 

solitaire soorten maken, mogelijk door schaarste van geschikte nestgrond, grote nestaggregaties aan, 

waardoor het lijkt dat deze soorten een sociale levenswijze hebben. Sommige communale soorten graven 

dan weer een gemeenschappelijke nestgang waarin ze elk hun eigen broedcellen aanmaken. Verder is er 

bij verschillende soorten een primitieve trend naar socialiteit zichtbaar, waarbij een dominant vrouwtje 

zich voortplant en andere bijen als werksters fungeren. Hommels zijn ook allemaal sociaal, met 

uitzondering van de koekoekshommels, die de koningin van een gastheersoort doden en het nest 

overnemen. Tussen solitaire en echt eusociale bijen zijn er verschillende tussenvormen, zoals de eerder 

vermelde communale en semisociale soorten die zich wel zelfstandig voortplanten, maar samenwerken 

bij de bouw van broedcellen. Zeker binnen de groefbijen bestaat er een grote variatie in socialiteit, en zelfs 

binnen sommige soorten komt een brede waaier aan gedragspatronen voor, van solitaire dieren tot 

primitief eusociale kolonies. 

 

d) Fenologie 

Nog een belangrijke factor om rekening mee te houden is de fenologie van bijensoorten, met andere 

woorden de periode waarbinnen ze actief zijn (Figuur 3). Veel soorten bijen als volwassen dieren slechts 

actief tijdens een beperkte periode in het jaar. Een voorbeeld is de Dageraadzandbij, die enkel in maart en 

april vliegt, of de Heizijdebij, die enkel in de nazomer vliegt. Andere soorten hebben dan weer twee 

generaties op een jaar, zoals de Grasbij, die zowel in april-mei als in juli-augustus vliegt. Sociale soorten, 

zoals hommels en sommige groefbijen zijn een langere periode in het jaar actief. Sommige 

hommelkoninginnen worden actief aan het begin van de lente, terwijl er actieve nesten blijven bestaan 

tot diep in de herfst. 

Bij voedselspecialisten is er een sterke link tussen vliegperiode en de bloei van de waardplant. Knautiabijen 

vliegen bijvoorbeeld vooral in juni, als Beemdkroon, hun enige waardplant, in bloei staat. Veel 

wilgenspecialisten zijn dan weer uitgesproken voorjaarssoorten, terwijl de Heidezandbij, die enkel 

foerageert op struikhei, enkel in de nazomer vliegt. Voor soorten die gedurende een langere 

aaneengesloten periode van het jaar vliegen, moeten beheerders rekening houden met het feit dat deze 

continu een voldoende grote bron van stuifmeel en nectar nodig hebben. Bij soorten met een zeer beperkt 

dieet moet de juiste waardplant dan weer op het juiste moment in voldoende grote aandelen aanwezig 

zijn. Het ontstaan van gaten in de voedselvoorziening of het verdwijnen van de noodzakelijke waardplant 

door onoordeelkundig beheer zal dan ook onherroepelijk leiden tot het lokaal uitsterven van de 

geassocieerde bijensoorten. 
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Figuur 3: Sommige bijen, zoals de Grijze rimpelrug (links, foto: Kurt Geeraerts) vliegen enkel tijdens een korte periode in het 
voorjaar. Andere, zoals de Kattenstaartdikpoot (rechts, foto: Pieter Vanormelingen) vliegen enkel in de zomer. Om de bijenfauna 
in een gebied goed in kaart te brengen is het dus noodzakelijk om het gebied meerdere keren op een jaar te bezoeken. 

1.2. Bedreigingen 
De laatste jaren is er veel aandacht gegaan naar de achteruitgang van bijen (onder meer  (Biesmeijer, et 

al., 2006). In tegenstelling tot de zogenaamde achteruitgang van honingbijen, zijn wilde bijen veel sterker 

bedreigd en heeft hun achteruitgang veel verregaandere ecologische gevolgen. De terugval van wilde 

bijenpopulaties is niet tot één oorzaak terug te brengen, maar wordt gestuurd door een brede waaier aan 

problemen. Deze spelen zowel een rol op lokale (bv onaangepast maaibeheer), regionale (intensivering 

landbouw, urbanisering) als op globale schaal (klimaatverandering). Hoe groot het effect van al deze zaken 

op de bijenpopulatie is en hoe deze factoren elkaar versterken, is nog niet helemaal duidelijk en moet in 

de toekomst verder onderzocht worden. 

a) Huidige situatie  

Als we de bijenfauna van vandaag vergelijken met die van enkele decennia geleden, valt direct op dat er 

duidelijke winnaars en verliezers zijn. Vooral hommels kenden de afgelopen decennia een zeer sterke 

achteruitgang, en veel soorten zijn uit onze streken verdwenen. Enkele decennia geleden waren 

habitatvernietiging en intensivering van de landbouw – met name het verminderd gebruik van 

vlinderbloemigen als groenbemester – hier de belangrijkste oorzaken van. Aangezien de meeste hommels 

koudeminnende soorten zijn met een eerder noordelijk verspreidingsgebied is de achteruitgang 

tegenwoordig vooral te wijten aan klimaatverandering, waarbij met name de droge, hete zomers een 

negatief effect hebben (Rasmont et al., 2015). Ook andere wilde bijensoorten zijn de afgelopen jaren sterk 

achteruitgegaan. Veel soorten die bijvoorbeeld met open zandgrond geassocieerd zijn, zijn verdwenen uit 

het binnenland en komen nu enkel nog voor in de kustduinen of andere gebieden met stuifzand. Van de 

381 geëvalueerde soorten op de Belgische Rode Lijst zijn er 45 regionaal uitgestorven, 47 ernstig bedreigd 

en 34 kwetsbaar (Drossart, et al., 2019). 
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Naast deze verliezers zijn er ook enkele duidelijke winnaars. Dit zijn vooral zuidelijke soorten wiens areaal 

naar het noorden is opgeschoven onder invloed van klimaatopwarming. Enkele soorten, zoals de Kleine 

sachembij en de Grote bandgroefbij, verdwenen eerder uit ons land door de vernietiging en degradatie 

van warme microhabitats zoals kalkgraslanden. Door de algemene opwarming van het klimaat zijn deze 

nu echter ook in staat om te overleven buiten deze specifieke gebieden. 

b) Oorzaken van achteruitgang 

De achteruitgang van bijen heeft verschillende oorzaken, met klimaatverandering, habitatvernietiging en 

intensivering en schaalvergroting in de landbouw als voornaamste redenen. Vermesting leidt, samen met 

gebruik van herbiciden en veranderende landbouwpraktijken tot een afname in diversiteit en dichtheid 

van geschikte voedselplanten. Bovendien groeien microhabitats met naakte bodem dicht, vaak met 

grassen, door de toegenomen voedselrijkdom in de bodem. Schaalvergroting leidt er ook toe dat kleine 

akkers worden samengevoegd en kleine landschapselementen zoals haagkanten, houtwallen en 

bomenrijen, die een potentieel habitat vormen voor bijen, grotendeels verdwijnen. 

Ook andere veranderingen in landbouwgebruiken kunnen een effect hebben. Zo is er een sterke link 

tussen de achteruitgang van langtongige hommels en het sterk verminderde gebruik van Rode klaver als 

groenbemester (Kleijn & Raemakers, 2008). 

Bovendien leidt het gebrek aan ruimtelijke ordening tot een versnippering van semi-natuurlijke gebieden, 

waardoor de gemiddelde oppervlakte ervan verkleint. Dit maakte deze gebieden gevoeliger voor 

randeffecten, zoals stikstofdepositie en andere antropogene verstoring. Kleinere gebieden kunnen ook 

kleinere populaties van soorten onderhouden, wat de uitstervingskans verhoogt, en door de ruimtelijke 

versnippering wordt migratie tussen geschikte habitats, en dus rekolonisatie, bemoeilijkt. 

Klimaatverandering heeft vooral in de afgelopen jaren een sterk effect gehad op de bijengemeenschap. 

Koudeminnende soorten zoals hommels tonen een sterke achteruitgang, terwijl warmteminnende, 

zuidelijke, soorten sterk in aantallen toenemen of voor het eerst in onze contreien verschijnen. Ook de 

langere periodes van droogte de afgelopen jaren zou een impact kunnen hebben op de bijengemeenschap. 

Door droogte produceren planten in eerste instantie minder nectar, zullen minder bloeien en tot slotte 

volledig verdrogen. Zo verkleint het voedselaanbod substantieel. Meer onderzoek is echter nodig om te 

evalueren hoe het veranderende klimaat de komende jaren onze bijendiversiteit zal beïnvloeden  
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1.3. Doel van het onderzoek 
Dit rapport is opgesteld in het kader van het SAPOLL-project (www.sapoll.eu), waarin wordt gewerkt aan 

een grensoverschrijdend beschermingsplan voor wilde bestuivers in Vlaanderen, Wallonië en Noord-

Frankrijk. Hiervoor is het van belang om de bestuivers in kaart te brengen.  

Binnen het project werden 6 door het Agentschap voor Natuur en Bos beheerde gebieden in de duinen, 

polders en zandig vlaanderen onderzocht tussen 2018 en 2020 om het belang van de Europees 

beschermde habitats voor wilde bijen beter in beeld te krijgen door kennisopbouw. Opzet was om in kaart 

te brengen welke soorten gelinkt zijn aan de Europees beschermde habitats van het SBZ Duingebieden van 

IJzer monding tot Zwin, SBZ polders en SBZ Zandig Vlaanderen en aanbevelingen te kunnen formuleren 

om een bijvriendelijk beheer te kunnen voeren.  

In dit rapport worden de bijen van de Zwinduinen- en polders , in beheer van het Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB), in kaart gebracht. Het doel is om de samenstelling van de bijengemeenschap te evalueren, 

te kijken welke zeldzame of habitatspecifieke soorten in het gebied voorkomen en hoe de gemeenschap 

gestructureerd is in de verschillende deelhabitats. Verder wordt uitgebreid advies gegeven over 

bijvriendelijk beheer in alle deelgebieden van het reservaat, en met een speciale nadruk op alle Natura 

2000-habitattypes die in het gebied voorkomen. Dit als input voor de update en de zesjaarlijks evaluatie 

van het natuurbeheerplan voor het gebied.  
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2. Materiaal & methoden 

2.1. Studiegebied 
De Zwinduinen en –polders zijn een duin(bos)gebied gelegen tussen de Zwinvlakte en het centrum van 

Knokke. Dit 222 ha grote gebied vormt samen met de Zwinvlakte het natuurreservaat ‘Het Zwin’. Tot het 

einde van de 19de eeuw bestond dit gebied net als het Zwin vooral uit schorren en slikken. Sinds de aanleg 

van de Internationale dijk (1873) werd het gebied echter van de zee afgesloten. Hierdoor konden duinen 

zich ontwikkelen. Verder trad er zowel spontane bebossing op als bosaanplantingen voor houtproductie 

en jacht. 

In 2005 en 2006 werd, na aankoop van het gebied door ANB, een beheerplan opgesteld (Zwaenepoel et 

al. 2007). Hierbij vond uitgebreid fauna en vegetatie-onderzoek plaats en daaruit bleek dat de open 

ecotopen zoals duingraslanden op dat moment onder enorme druk stonden en dat er weinig oppervlakte 

overbleef (zie Lambrechts et al. 2007). Tussen 2006 & 2010 werden in het kader van het ZENO (Zwinduinen 

Ecologische Natuurontwikkeling) LIFE project grootschalige inrichtingswerken uitgevoerd. Hierbij werden 

onder andere vochtige duinpannen en duingraslanden hersteld, poelen en begrazingszones ingericht. 

Hiervoor werden struweel en enkele polderbosjes verwijderd en werd in de Kleyne vlakte het microreliëf 

hersteld.  

 

 

Figure 4: Overzichtskaart van de Zwinduinen en -polders. Wandelroutes zijn aangeduid op deze kaart. Overgenomen en aangepast 
van www.natuurenbos.be 
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2.2. Inventarisatie 
Vanwege de korte en sterk verschillende vliegtijd van de meeste bijensoorten, werd het gebied vijf keer 

bezocht, tussen april en augustus 2018. Tijdens de terreinbezoeken werden variabele transecten gelopen: 

de gewandelde route werd met GPS gelogd en de deelgebieden en waardplanten die op het moment van 

het terreinbezoek het meeste potentieel vertoonden, werden het best onderzocht. Hoewel dit geen 

kwantitatieve meetmethode is, kan op deze manier de soortengemeenschap maximaal geïnventariseerd 

worden. Bijen werden gevangen met een insectennet en de waarnemingen werden ter plaatse ingevoerd 

in de database van www.waarnemingen.be met de app ObsMapp. Verdere informatie, zoals geslacht, 

aantallen en bloembezoek werden hierbij eveneens genoteerd. Bijen die in het veld identificeerbaar waren 

werden losgelaten, terwijl soorten die microscopisch onderzoek vereisten werden gedood met 

ethylacetaat, opgespeld, gelabeld, geïdentificeerd en gedeponeerd in de referentiecollectie van 

Natuurpunt Studie. 

Tabel 1: Data waarop de Zwinduinen en -polders geïnventariseerd werden naar wilde bijen 

Dagen van terreinbezoeken 

22.IV.2018 

06.VI.2018 

26.VI.2018 

20.VII.2018 

17.VIII.2018 

 

Op basis van de informatie over bloembezoeken werd ook een plant-bestuiversnetwerk samengesteld. Op 

deze manier kan worden geëvalueerd in welke mate bijen welke planten bezoeken, en in welke mate 

verschillende planten een belangrijke rol spelen als waardplant voor wilde bijen. Deze analyse werd 

uitgevoerd op het niveau van plantengenus en plantenfamilie. In dit laatste geval werden de composieten 

(Asteraceae) opgesplitst in hun drie subfamilies, aangezien deze elk een sterk verschillende 

bloemmorfologie hebben en bijgevolg een ander deel van de bijengemeenschap aantrekken (Zurbuchen 

& Müller, 2012). Het gaat om de Asteroideae, Cichorioideae en Carduoideae. 

2.3. Habitatevaluatie 
Naast een inventarisatie van de aanwezige bijenfauna, werd ook aandacht besteed aan de 

habitatgeschiktheid. Hierbij werd gekeken naar de belangrijkste waardplanten die in het gebied aanwezig 

waren en naar potentiële nestgelegenheden, zoals zuidgeoriënteerde stukken naakte zandgrond en 

bovengrondse nestplaatsen zoals dood hout met vraatgangen van kevers. Ook naar het habitat in zijn 

geheel werd gekeken, met een bijzondere focus op de Europese habitattypes die in het studiegebied 

aanwezig zijn en de rol die ze zouden kunnen spelen voor wilde bijen in het voorzien van nest- en 

foerageerhabitat. 

Verder werd op het niveau van duidelijk afgelijnde deelgebieden gekeken naar wat de troeven voor wilde 

bijen zijn, welke werkpunten er zijn en hoe het beheer beter afgestemd zou kunnen worden op de 

aanwezige bijengemeenschap.  

http://www.waarnemingen.be/


  

 19 
 

3. Bijengemeenschap 

3.1. Algemeen overzicht 
De Zwinduinen en –polders zijn in het verleden al verschillende malen bezocht door bijenexperts. In 

vergelijking met veel andere, gelijkaardige gebieden was de bijenfauna dus redelijk goed gekend, met 49 

reeds gekende soorten. Hiervan werden er 39 tijdens het onderzoek teruggevonden. Bovendien werden 

52 soorten aangetroffen die hier nog niet eerder gekend waren. Voor het gebied brengt dat het totaal op 

101 bijensoorten, waarvan 91 tijdens deze inventarisatie werden waargenomen. Aangezien werksters en 

koninginnen van de Aardhommel, Veldhommel, Grote veldhommel en Wilgenhommel in het veld niet te 

onderscheiden zijn van elkaar werd ook de verzamelgroep Aardhommelgroep opgenomen in de tabellen. 

De som van de aantallen in de verschillende categorieën komt dus op 102.  

Er komen enkele kustspecialisten voor, maar er zijn ook enkele van deze specialisten die voorlopig niet 

konden waargenomen worden. Het lijkt erop dat enkele habitatspecialisten van de kustduinen aan de 

Oostkust niet voorkomen, terwijl ze aan de Westkust wel nog recent werden waargenomen (zie onder 

andere Proesmans, 2019a). 

Bij het bepalen van de aantallen voorkomende soorten per deelgebied en voor de algemene uitspraken 

in de volgende hoofdstukken werd de volledige soortenlijst gebruikt, niet enkel de soorten die tijdens 

dit onderzoek waargenomen werden.  

Er werden in totaal tien Rode Lijst soorten waargenomen, waarvan er acht in de categorie ‘kwetsbaar’ 

zitten en twee in de categorie ‘bedreigd’. Nog eens zeven soorten zijn ‘gevoelig’ en dus bijna in gevaar. 

Tabel 2: Aantal soorten per Rode lijstcategorie die gekend zijn uit het VNR Zwinduinen en –bossen. Hierbij werd zowel gekeken 
naar waarnemingen gedaan in het kader van het SAPOLL-project als naar recente, betrouwbare waarnemingen op 
www.waarnemingen.be. De Rode-Lijstcategorieën zin gebaseerd op de Belgische Rode Lijst (Drossart et al., 2019). 

Rode-lijstcategorieën Aantal soorten 

Niet bedreigd (LC) 79 

Gevoelig (NT) 7 

Kwetsbaar (VU) 8 

Bedreigd (EN) 2 

Ernstig bedreigd (CR) 0 

Onvoldoende data (DD) 5 

Niet opgenomen 1 

 

Nestgedrag 
De ecologie van de aangetroffen soorten wordt beknopt weergegeven in Tabel 1. Van de 102 soorten 

nestelen er 32 strikt bovengronds en 56 strikt ondergronds. 14 soorten uit deze studie, voornamelijk 

hommels, kunnen zowel boven- als ondergronds een nest maken. Bij de bedreigde ondergronds 

nestelende soorten zien we vooral soorten die gebonden zijn aan dynamische zandige milieus, zoals 

duinen, of hun respectievelijke parasieten. Deze soorten zijn: Heidebronsgroefbij, Zilveren fluitje en de 

parasitaire soorten Duinkegelbij en Wafelbloedbij. Voor die soorten is het behoud van voldoende 

oppervlakte stuifplekken of analoge dynamische situaties zoals stofbaden of trappelplaatsen van vee of 

recreanten van belang. 

http://www.waarnemingen.be/
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De bovengronds nestelende bedreigde soorten zijn Lapse behangersbij, Geelgespoorde houtmetselbij en 

haar broedparasiet: Witgevlekte tubebij. De Lapse behangersbij gebruikt redelijk dik tot dik dood hout en 

is zowel in weidepalen, afgestorven takken als dode boomstammen te vinden wanneer er voldoende 

kevergangen in aanwezig zijn. De Geelgespoorde houtmetselbij is dan weer een soort die in met merg 

gevulde stengels nestelt, zoals die van braam, vlier of toortsen. 

Voedingswijze 
Van de 76 niet-parasitaire soorten hebben er 58 een polylectische voedingswijze. 18 zijn oligolectisch. De 

oligolectische soorten zijn voornamelijk (47%) gespecialiseerd in Gele composieten. Dit zijn: 

Kortsprietgroefbij, Paardenbloembij, Duinzijdebij, Donkere zijdebij, Zuidelijke zijdebij, Tronkenbij, 

Gedoornde slakkenhuisbij en Pluimvoetbij. Buiten de Paardenbloembij zijn dit allemaal zomersoorten, de 

belangrijkste waardplanten voor deze zijn in het gebied vooral Gewoon biggenkruid, Klein streepzaad, 

Jakobskruiskruid en Bezemkruiskruid. 

De andere oligolectische soorten in het gebied zijn gespecialiseerd in Carduoideae (Distelsubfamilie binnen 

de Composieten, waarin naast distels ook Knoopkruid is terug te vinden) (2), Heggenrank (1), 

Vlinderbloemigen (4), Wilg (1) en Zeeaster (1).  

Bij de polylectische soorten zijn er ten slotte ook nog soorten met een zekere voorkeur voor 

Vlinderbloemigen. Nog enkele soorten die de stempel polylectisch dragen, zijn bivoltien en zijn tijdens het 

voorjaar afhankelijk van wilgen (Witbaardzandbij). 

Bijzonder is dat er erg weinig zandbijen die op wilg gespecialiseerd zijn werden aangetroffen. Dit is een 

vaststelling die ook al in andere duingebieden werd gedaan, zoals in de Westhoek (Proesmans, 2019a). 

Mogelijk is het grove, losse zand niet geschikt voor veel soorten en verkiezen ze bodems met een kleinere 

korrelgrootte zoals zandleem of leem. Een andere mogelijke verklaring is dat het vroege voorjaar aan de 

kust vaak koeler en winderiger is dan in het binnenland. 

Socialiteit 
Een kwart van de bijensoorten in de Zwinduinen en -polders wordt gevormd door de parasitaire bijen. Iets 

meer dan de helft van de soorten zijn solitair en nog een twaalftal procent van de bijen is (primitief) 

eusociaal. De overige soorten (voornamelijk groefbijen) kunnen zowel solitair, communaal als eusociaal 

leven. 

Fenologie 
Veel bijensoorten vliegen slechts een beperkte periode in het jaar. Terwijl Europese honingbijen en de 

meeste hommels actief zijn tijdens het hele vliegseizoen, ruwweg van maart tot oktober, zijn er andere 

soorten, zoals de meeste zandbijen en wespbijen, die enkel in het voorjaar actief zijn. Veel behangersbijen 

vliegen dan weer enkel in de zomer. 

Net als op andere plaatsen aan de kust vliegt het merendeel van de soorten in de zomer, vanaf eind mei 

tot augustus. Voor eind mei werden slechts 40 soorten gezien. Dit is grotendeels te wijten aan de relatieve 

afwezigheid van zandbijen en hun parasitaire soorten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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3.2. Soortbesprekingen 
a) Geelstaartklaverzandbij  – Andrena wilkella  (Kirby, 1802) 

Deze soort lijkt zeer sterk op andere zandbijen uit de ovatula-groep (bijvoorbeeld Bremzandbij). Het 

vrouwtje is kort grauwgeel behaard op het borststuk en heeft fijne, witte, in het midden onderbroken 

haarbandjes op tergieten 2-4. De laatste tergieten zijn lichtoranje, terwijl de achterscheen en –metatarsus 

oranje zijn. Mannetjes zijn te herkennen aan de vorm van het genitaal, maar hebben ook onderbroken 

haarbandjes op de tergieten en lichte beharing op de laatste twee tergieten. 

De soort is gespecialiseerd op vlinderbloemigen zoals rolklaver en Rode klaver en komt vooral voor in 

bloemrijke graslanden. De vliegtijd loopt van begin mei tot begin augustus. Zoals alle zandbijen nestelt de 

soort ondergronds. Dit kan zowel solitair als in aggregaties gebeuren. 

In het binnenland komt de soort verspreid voor, al gaat ze achteruit waardoor ze ‘gevoelig’ is volgens de 

Belgische Rode Lijst. Aan de kust zijn de Zwinduinen de enige locatie waar deze soort recent is 

waargenomen. Tijdens het onderzoek werd een vrouwtje gevonden op rolklaver in de sectie Tobroek. Het 

jaar daarop werd door Jens D’Haeseleer een mannetje gevangen op het Zenopad, op de grens tussen de 

Kleyne vlakte en de Zwinbosjes. 

b) Schorzijdebij –  Colletes halophilus  (Verhoeff, 1943) 

De Schorzijdebij heeft duidelijke haarbandjes op de tergieten. De soort lijkt op de Klimopbij en de 

Heizijdebij, maar heeft een doffe galea (tong) en wittere haarbanden. Bovendien is de soort iets kleiner.  

Dit is een van de laatst op het jaar vliegende bijen: de volwassen dieren zijn actief in augustus en 

september met een activiteitspiek op het einde van augustus. De soort vliegt in schorrengebieden, 

opgespoten terreinen en zilte graslanden met grote populaties Zeeaster. De soort is oligolectisch en 

verzamelt stuifmeel op composieten, maar heeft hierbij een zeer sterke voorkeur voor Zeeaster. Er dient 

ook voldoende zandige bodem aanwezig te zijn om een nest in te bouwen. De soort kan zeer grote 

nestaggregaties vormen. De soort wordt geparasiteerd door de Gewone viltbij en de Schorviltbij. 

De Schorzijdebij heeft een vrij beperkt areaal en komt enkel voor in kustgebieden in Noordwest Europa. 

Hierdoor heeft Vlaanderen een belangrijke verantwoordelijkheid voor het behoud van deze soort en haar 

nestparasiet de Schorviltbij. De soort komt bij ons in schorregebieden aan de gehele kust voor en op de 

schorren in het Antwerpse havengebied. In het binnenland komt de soort niet voor. In het studiegebied 

werd 1 exemplaar  gevangen, meer bepaald op de Kleyne vlakte. De dichtheid lijkt hierdoor veel minder 

hoog te zijn dan in op de Zwinvlakte zelf, waar de soort in de schorren een zeer hoge populatiedichtheid 

kent (Jacobs, 2018). 

c) Donkere zijdebij  – Colletes fodiens  (Geoffroy, 1785) 

De vrouwtjes van deze soort hebben smalle haarbandjes en een haarband op het eerste tergiet die in het 

midden versmald of smal onderbroken is. Verder hebben ze een kiel op de slaap en lengterimpels op de 

clypeus. De mannetjes zijn te onderscheiden op basis van de vorm van het genitaal.  

De soort komt voor in de kustduinen en in stuifzand- en heidegebieden in het binnenland. De soort is 

polylectisch en vliegt tussen juni en augustus. Gewone viltbij en Heideviltbij zijn mogelijke 

broedparasieten. Als nestlocatie kiest de soort sterk zandige plekjes uit, en ze gebruikt ook zandige 

plaatsen die sterk verdicht zijn, zoals onverharde paden en zandwegen. 
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De soort komt voor in grote delen van Europa tot in Mongolië, maar is bij ons vooral in de kustduinen te 

vinden. In het binnenland komt de soort in beperkte mate voor, hoofdzakelijk op zandgrond, maar is ze 

een stuk zeldzamer. In het studiegebied werd de soort vooral gevangen in de kustduinen tussen de Zeedijk 

en het Zenopad en in Tobruk, net achter de duinen. 

d) Heidebronsgroefbij – Halictus confusus (Smith, 1853) 

De Heidebronsgroefbij heeft een bronzen glans en lijkt sterk op de veel algemenere Parkbronsgroefbij. De 

kop is bij de vrouwtjes echter iets breder. De antennen van de mannetjes zijn aan de onderkant eenkleurig 

licht. De vrouwtjes vliegen tussen april en september, terwijl de mannetjes vanaf juni actief worden. De 

soort is uitgesproken polylectisch. 

Als een typische soort van zandgronden komt deze soort bij ons hoofdzakelijk in de Kempen voor. Hoewel 

ze bij ons in de duinen zeldzaam lijkt te zijn, zijn er in Nederland wel veel waarnemingen gekend uit dit 

habitattype.  

Van deze soort werd 1 exemplaar aangetroffen, maar bepaald in de kustduinen tussen de Zeedijk en het 

Zenopad, waar de soort profiteert van grote oppervlakten open zandgrond. 

 

Figure 5:  Mannetje Heidebrongsgroefbij (foto: Jens D'Haeseleer) 

e) Kortsprietgroefbij  – Lasioglossum brevicorne (Schenck, 1869) 

Een klein groefbijtje dat makkelijk verward kan worden met de sterk gelijkende Biggenkruidgroefbij. Echter 

zeer donker zwart en met glanzende bovenkant van de thorax en heldere vleugels.  

De soort vliegt tussen april en september, hoewel mannetjes enkel in juli en augustus actief zijn. De soort 

is typisch voor zeer voedselarme zandgronden en komt onder andere voor op heischrale graslanden, heide 
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en duingebieden. Er lijkt een sterke voorkeur te zijn voor Muizenoor als waardplant, al worden andere 

gele composieten en vlinderbloemigen ook gebruikt. Mogelijke parasieten zijn Gewone dwergbloedbij en 

Grote spitstandbloedbij. 

De soort is bij ons schaars en beperkt tot enkele locaties met veel schrale zandgrond. Aan de kust zijn er 

losse meldingen uit De Westhoek en de Paelsteelpanne (Bredene). In het studiegebied werd in 2007 

(buiten de scope van dit onderzoeksproject) één exemplaar gevangen in de kustduinen tussen de Zeedijk 

en het Zenopad. 

 

f) Wafelbloedbij  – Sphecodes scabricollis  (Wesmael, 1835) 

Wafelbloedbijen (Figuur 6) zijn te herkennen aan de ruwe, honingraatvormige bestippeling op hun kop en 

borststuk. Bovendien loopt er een scherpe kant over de achterkant van hun slaap. Deze soort parasiteert 

onder meer op Glanzende bandgroefbij en Viltige groefbij en komt voor in open gebieden op schrale, 

zandige tot lemige bodem. Vrouwtjes vliegen tussen april en september, terwijl mannetjes enkel in de 

zomer actief zijn. 

De Wafelbloedbij is bij ons een zeldzame soort die verspreid doorheen het land wordt gevonden. In 

Nederland is de soort vrij zeldzaam en komt ze vooral voor in de zuidelijke helft van het land, soms in grote 

aantallen. In de wijde regio zijn waarnemingen gekend uit Ter Yde en het Vloethemveld. In het 

onderzoeksgebied werden op meerdere momenten exemplaren gevonden in de kustduinen tussen de 

Zeedijk en het Zenopad en in de sectie Tobruk. 

 

Figuur 6: Mannetje Wafelbloedbij, een zeldzame en bedreigde broedparasiet (Foto: Jens D'Haeseleer). 
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g) Duinkegelbij  –  Coelioxys mandibularis (Nylander, 1848) 

De vrouwtjes van Duinkegelbij zijn eenvoudig te herkennen aan de sterk gehoekte kaken. Mannetjes zijn 

in het veld lastiger te determineren en vereisen microscopisch onderzoek, al zijn de donkere sporen van 

de achterschenen wel kenmerkend.  

De soort vertoont een sterke intraspecifieke variatie in grootte, die waarschijnlijk te maken heeft met 

gastheerkeuze. De soort vliegt tussen eind mei en begin september. Deze soort is een broedparasiet van 

verschillende Megachilidae, hoofdzakelijk het Zilveren fluitje, maar ook Zwartgespoorde houtmetselbij, 

Gewone behangersbij, Tuinbladsnijder en Kustbehangersbij. Deze laatste gastheersoort is fors groter dan 

de andere.  

Deze Duinkegelbij komt algemeen voor in duingebieden aan de hele kust. In het binnenland lijkt de soort 

zowel in België als in Nederland, net als de hoofdgastheer, sterk achteruit te zijn gegaan, en is ze nu 

beperkt tot terreinen met een grote oppervlakte aan kale tot schaars begroeide zandgrond. Onze 

duingebieden spelen dus een essentiële rol in het behoud van de Duinkegelbij. De soort komt vooral voor 

in gebieden met stuifzand en in droge duingraslanden. In het onderzoeksgebied werd de soort heel wat 

aangetroffen in de zandige delen van de kustduinen tussen de Zeedijk en het Zenopad. 

 

Figure 7: De vrouwtjes van de Duinkegelbij zijn makkelijk te herkennen aan de gehoekte vorm van de kaken (Foto: Jens 
D'Haeseleer).   
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h) Geelgespoorde houtmetselbij  – Hoplitis claviventris  (Thomson, 1872) 

De Geelgespoorde houtmetselbij is een slanke, zwarte metselbij met witte haarbandjes op de tergieten, 

en bij het vrouwtje een witte buikschuier. Het vrouwtje is steviger gebouwd dan de gelijkende 

Zwartgespoorde metselbij en de sporen op de achterschenen zijn geel in plaats van zwart. Mannetjes met 

een halfcirkelvormige verdikking op het tweede sterniet.  

De soort vliegt tussen mei en augustus en nestelt in merghoudende stengels van onder meer vlier en 

braam. De soort is polylectisch met een voorkeur voor vlinderbloemigen. De soort wordt geparasiteerd 

door de Kleine en Witgevlekte tubebij. 

De Geelgespoorde houtmetselbij is bij ons een vrij zeldzame soort die verspreid doorheen het land 

voorkomt. Aan de Belgische kust is de soort voornamelijk gekend van de Westkust. In het studiegebied 

werd één mannetje gevangen in de kustduinen tussen de Zeedijk en het Zenopad (sectie 2). 

 

Figuur 8: Mannetje van Geelgespoorde houtmetselbij, met halfcirkelvormig uitsteeksel op tweede sterniet (Foto: Jean-Sébastien 
Rousseau-Piot).   
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i) Lapse behangersbij  – Megachile lapponica  (Thomson, 1872) 

De vrouwtjes van deze soort zijn makkelijk te herkennen aan het stompe buitenste spoor van de 

achterschenen . Verder is tergiet 6 zwart behaard met opstaande haren. Mannetjes hebben donkerbruine 

haren op het borststuk en tussen de ocellen en hebben een kenmerkend genitaal. Het is hoofdzakelijk een 

zomersoort die tussen juni en augustus vliegt.  

De Lapse behangersbij komt vooral voor in open bossen, kapvlakten en op ruderale terreinen. De soort is 

heeft een sterke voorkeur voor  het verzamelen van stuifmeel van Wilgenroosje. Verder worden de 

bladeren van deze plantensoort gebruikt als bouwmateriaal voor het nest. Hiervoor worden bovengrondse 

gaten, vaak in dood hout, gebruikt. 

Deze soort komt voor tot in Japan, maar is in Europa beperkt tot de noordelijke helft. Bij ons is de soort 

vrij zeldzaam, al komt ze wel verspreid doorheen het land voor. Aan de kust is ze verder nog bekend uit de 

Duinbossen van De Haan. In het studiegebied werd een vrouwtje gevangen op een stronk in de sectie 

Tobruk. 

 

j) Zilveren fluitje – Megachile leachella  (Curtis, 1828) 

Het Zilveren fluitje is herkenbaar aan de witviltige beharing op het laatste tergiet bij het mannetje en de 

witte buikschuier en de twee witte viltvlekken op tergiet 6 bij het vrouwtje (Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.). Haar Nederlandse naam dankt deze soort aan het hoge zoemgeluid die vliegende dieren 

maken.  

De soort vliegt van eind mei tot eind augustus, met een piek tussen half juni en begin juli. Deze soort kan, 

net als de Kustbehangersbij, ondergronds in het zand een nest uitgraven, maar kan ook bestaande holtes 

in hout of in plantenstengels gebruiken. Hoewel de soort polylectisch is, lijkt rolklaver toch bijzonder vaak 

bezocht te worden, wat ook werd vastgesteld tijdens dit onderzoek. Duinkegelbij is een gekende 

broedparasiet, al worden in de literatuur ook andere soorten kegelbijen vermeld. 

Het Zilveren fluitje is warmteminnend en sterk gelinkt aan zandgrond. In de duinen is het Zilveren fluitje 

vrij algemeen en komt vaak in hoge dichtheden voor als voldoende open zandgrond en waardplanten 

aanwezig zijn. In het binnenland is de soort sterk achteruitgegaan en is ze nu zeer zeldzaam, waardoor het 

bij ons een echte kustsoort is. Bovendien moet –zeker bij recente waarnemingen – in het binnenland 

worden gelet op potentiële verwarring met de Luzernebehangersbij (Megachile rotundata) en de 

Rotsbehangersbij (Megachile pilidens). De Luzernebehangersbij is sterk in opmars en wordt vaak in de 

omgeving van steden of dorpen waargenomen (D’Haeseleer, 2016). De Rotsbehangersbij komt vooral in 

zandige en stenige omgevingen voor. Ze werd voorlopig in Vlaanderen enkel in het oosten waargenomen. 

Het Zilveren fluitje werd waargenomen in alle zandige delen van het hele studiegebied, vaak in hoge 

dichtheden. 

 

k) Gedoornde slakkenhuisbij  – Osmia spinulosa (Kirby, 1802) 

Een klein metselbijtje, waarbij het vrouwtje aan beide kanten van het scutellum (borststukrug) een 

doorntje heeft en een opvallend brede, oranje buikschuier. Het mannetje heeft onderaan sterniet 1 een 
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opvallende doorn, waar de soort deels haar naam aan ontleent. Bovendien zijn bij levende exemplaren de 

ogen opvallend blauw.  

De soort is actief tussen juni en augustus. De soort is bijzonder in het feit dat de vrouwtjes lege 

slakkenhuisjes gebruiken als nest, bij voorkeur van Gewone struikslak (Fruticicola fruticum) en Heideslak 

(Helicella itala). De soort is oligolectisch en is gespecialiseerd op composieten behorende tot de 

Cichorioideae. Verschillende soorten bronswespen en goudwespen parasiteren op deze soort, net als de 

Slakkenhuistubebij (Stelis odontopyga) 

De Gedoornde slakkenhuisbij is vrij zeldzaam. In Nederland is de soort vrijwel beperkt tot de kustduinen 

en Zuid-Limburg. In België komt de soort over de hele kust voor in de duinen, maar is ze in het binnenland 

eerder zeldzaam en zijn de waarnemingen verspreid en beperkt tot warme, meestal kalkrijke 

microhabitats. Aanwezigheid van genoeg composieten en slakkenhuizen die als nestgelegenheid kunnen 

dienen, is een absolute vereiste voor het voorkomen van deze soort. Droge kalkgraslanden en 

duingraslanden op kalkrijke duinen zijn dan ook het optimale habitat voor de Gedoornde slakkenhuisbij. 

De Gedoornde slakkenhuisbij werd waargenomen in alle zandige delen van het hele studiegebied, vaak in 

hoge dichtheden. 

l) Witgevlekte tubebij  – Stelis ornatula  (Klug, 1807) 

Een tubebij die makkelijk te herkennen is aan de witte zijvlekken op de eerste drie (mannetje) of vier 

(vrouwtje) tergieten. De soort is actief tussen mei en augustus. Deze soort parasiteert op verschillende 

soorten metselbijen, waarvan de Geel- en Zwartgespoorde houtmetselbij werden aangetroffen in het 

studiegebied.  

Deze soort is zeer zeldzaam in ons land, en komt verspreid voor in het binnenland. Aan de kust is de soort 

gekend van onder meer De Westhoek en de Duinbossen van De Haan. In Nederland, waar de soort de 

afgelopen decennia lijkt afgenomen te zijn(Peeters et al., 2012), is een groot deel van de waarnemingen 

van deze soort afkomstig van de kustduinen, terwijl de soort in het binnenland vooral in het rivierengebied 

en in Zuid-Limburg aanwezig is. De soort vliegt in open, warme terreinen met genoeg nestgelegenheid 

voor zijn gastheer, met name dood hout en plantenstengels. In het studiegebied is de soort gekend van 

een oude waarneming uit 2007, en werd opnieuw een vrouwtje gevangen tijdens de inventarisatie in 2018, 

meer bepaald in de duinen tussen de Zeedijk en het Zenopad (sectie 1). 
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Figuur 9: De Witgevlekte tubebij is een zeldzame soort waarvan het vrouwtje witte zijvlekken heeft op de eerste vier tergieten. De 
soort parasiteert op de Zwartgespoorde en Geelgespoorde houtmetselbij, die zowel aan de kust als in het binnenland verspreid 
voorkomt (Foto: Jens D’Haeseleer).  
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Tabel 1: Waargenomen soorten wilde bijen in het VNR Zwinduinen en –polders, en hun ecologie. Deze tabel bevat informatie over de nestecologie (B =  Bovengronds; O = 
Ondergronds), waardplant (P = Polylectisch), Socialiteit (P = Broedparasiet; S = Solitair; C = Communaal; E = (primitief) Eusociaal) en habitat. Voor broedparasieten worden de 
gastheren ook weergegeven. Verder wordt ook de Rode lijst-status vermeld (LC = Niet bedreigd/Least concern; NT = Gevoelig/Near threatened; VU = Kwetsbaar/Vulnerable; EN = 
Bedreigd/Endangered; CR = Ernstig bedreigd/Critically endangered; DD = Geen data/Data deficient; NA = Not applicable/Niet van toepassing; - = niet opgenomen). 

Wetenschappelijke naam Naam Nestecologie Waardplant Socialiteit Gastheer Habitat² RL 

Apidae (22(+1)+2)        

Anthophora plumipes Gewone sachembij B P S - Generalist (2180, 2190) LC 

Apis mellifera Honingbij B P E - Generalist DD 

Bombus campestris Gewone koekoekshommel O, B - P 
B. pratorum, B. 
pascuorum Generalist (2180, 2190) VU 

Bombus hortorum Tuinhommel O, B P E - Generalist (2190) NT 

Bombus hypnorum Boomhommel B P E - Bos, steden (2180) LC 

Bombus jonellus* Veenhommel O, B P E - Open terreinen (2190) VU 

Bombus lapidarius Steenhommel O, B P E - Alle (half)open H (2190) LC 

Bombus lucorum Veldhommel O P E - Generalist NT 

Bombus pascuorum Akkerhommel O, B P E - Generalist LC 

Bombus pratorum Weidehommel O, B P E - Generalist LC 

Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel O, B - P B. pratorum Generalist LC 

Bombus terrestris Aardhommel O, B P E - Generalist LC 

Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum1 Aardhommel-groep (W-Europa) O (B)2 P E - Generalist - 

Bombus vestalis Grote koekoekshommel O (B)2 - P B. terrestris Alle (half)open H (2190) NT 

Ceratina cyanea Blauwe ertsbij B P S - Braamstruweel (2130, 2160) LC 

Epeolus variegatus Gewone viltbij O - P Colletes sp. Droge open H (2120, 2130) LC 

Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij O - P A. barbilabris Open zand (2120) LC 

Nomada fabriciana Roodzwarte dubbeltand O - P 

A. chrysosceles, A. 
angustior, A. bicolor, 
A. nigroaena Generalist LC 

Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij O - P A. minutula-groep Generalist LC 

Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij O - P A. pilipes, A. tibialis Generalist LC 

Nomada goodeniana Smalbandwespbij O - P 

A. cineraria, A. 
nigroaenea, A. 
nitidia, A. tibialis Generalist LC 

Nomada lathburiana Roodharige wespbij O - P A. cineraria, A. vaga Bosranden, afgravingen LC 
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Wetenschappelijke naam Naam Nestecologie Waardplant Socialiteit Gastheer Habitat² RL 

Nomada ruficornis Gewone dubbeltand O - P A. haemorrhoa Generalist LC 

Nomada signata Signaalwespbij O - P A. fulva Generalist LC 

Nomada zonata* Variabele wespbij O - P A. dorsata Generalist LC 

Andrenidae (13+1)        

Andrena barbilabris Witbaardzandbij O P S - Open zand (2120) LC 

Andrena bicolor* Tweekleurige zandbij O P S - Generalist LC 

Andrena cineraria Asbij O p S - Open zand (2120) LC 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij O P S - Open gebieden (2130, 2190) LC 

Andrena flavipes Grasbij O P S - Generalist LC 

Andrena florea Heggenrankbij O Heggenrank S - Generalist (2130, 2160) LC 

Andrena fulva Vosje O P S - Generalist LC 

Andrena gravida Weidebij O P S - Generalist LC 

Andrena haemorrhoa Roodgatje O P S - Generalist (2170) LC 

Andrena humilis Paardenbloembij O Gele composieten S - Open gebieden (2130, 2190) LC 

Andrena nitida Viltvlekzandbij O P S - Generalist LC 

Andrena scotica Meidoornzandbij O P C - Generalist LC 

Andrena vaga Grijze zandbij O Wilg S - Open gebieden (2130, 2190) LC 

Andrena wilkella Geelstaartklaverzandbij O Vlinderbloemigen S - Open gebieden (2130, 2190) NT 

Colletidae (12+1)        

Colletes cunicularius Grote zijdebij O P S - Open zand (2120) LC 

Colletes fodiens Duinzijdebij O Gele composieten S - Open zand (2120,2130) LC 

Colletes halophilus Schorzijdebij O Zeeaster S - Schorren, Zilte graslanden (1330) LC 

Colletes marginatus Donkere zijdebij O Gele composieten S - Open zand (2120, 2130) LC 

Colletes similis Zuidelijke zijdebij O Gele composieten S - Open zand (2120, 2130) LC 

Hylaeus brevicornis* Kortsprietmaskerbij B P S - Zandige terreinen (2130) DD 

Hylaeus communis Gewone maskerbij B P S - Generalist LC 

Hylaeus confusus Poldermaskerbij B P S - Generalist LC 

Hylaeus dilatatus Brilmaskerbij B P S - Ruderaal (2130) DD 

Hylaeus gredleri Zompmaskerbij B P S - Open gebieden (2130) DD 
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Wetenschappelijke naam Naam Nestecologie Waardplant Socialiteit Gastheer Habitat² RL 

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij B P S - Generalist LC 

Hylaeus incongruus Weidemaskerbij B P S - Open, warme habitats DD 

Hylaeus pictipes Kleine Tuinmaskerbij B P S - (Half)open habitats (2130, 2190) LC 

Halictidae (20+5)        

Halictus confusus Heidebronsgroefbij O P S - Open zand (2120, 2130) VU 

Halictus rubicundus* Roodpotige groefbij O P S - Open zand (2120, 2130) LC 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij O P E - Generalist LC 

Lasioglossum albipes Berijpte geurgroefbij O P S, C, E - Generalist NT 

Lasioglossum brevicorne* Kortsprietgroefbij O Gele composieten S - Zandige terreinen (2120, 2130) EN 

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij O P S, C, E - Generalist LC 

Lasioglossum laticeps* Breedkaakgroefbij O, B P S,C - Generalist LC 

Lasioglossum leucopus Gewone smaragdgroefbij O P S,C - Open vegetaties op zand (2130) NT 

Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij O P S - Generalist LC 

Lasioglossum minutissimum Ingesnoerde groefbij O P S - Ruderaal LC 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij O P E - Generalist LC 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij O P E - Klei, kalkgrasland LC 

Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij O P S - Zandgrond (2120, 2130) LC 

Lasioglossum semilucens* Halfglanzende groefbij O P onbekend - Generalist LC 

Lasioglossum sexstrigatum Gewone franjegroefbij O P S, C, E - Zandgrond (2120) LC 

Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij O P S - (Half)open habitats (2130) LC 

Sphecodes albilabris Grote bloedbij O - P C. cunicularius Open zand (2120) LC 

Sphecodes geoffrellus Glanzende dwergbloedbij O - P Lasioglossum ssp. Generalist LC 

Sphecodes gibbus Pantserbloedbij O - P 

H. rubundicus, H. 
quadricinctus, H. 
maculatus, H. 
sexcinctus & L. 
malacharum Generalist LC 

Sphecodes longulus* Kleine spitstandbloedbij O - P 

L. leucopus, L. 
minutissimum, L. 
morio Generalist LC 

Sphecodes miniatus Gewone dwergbloedbij O - P L. sexstrigatum Open zand (2120, 2130) LC 
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Wetenschappelijke naam Naam Nestecologie Waardplant Socialiteit Gastheer Habitat² RL 

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij O - P 

L. albipes, L. 
calceatum, L. 
malachurum Zandgrond (2120, 2130) LC 

Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij O - P A. barbilabris Open zand (2120) LC 

Sphecodes reticulatus Rimpelkruinbloedbij O - P A. barbilabris Open zand (2120, 2130) LC 

Sphecodes scabricollis Wafelbloedbij O - P L. zonulum Open habitats (2130, 2190) EN 

Megachilidae (22+1)        

Anthidiellum strigatum Kleine harsbij B P (voorkeur Rolklaver) S - Generalist, Bosranden (2130, 2180, 2190) LC 

Anthidium manicatum Grote wolbij B P S - Generalist LC 

Coelioxys inermis Gewone kegelbij B - P 

M. alpicola, M. 
centuncularis, M. 
genalis, H. 
papaveris Generalist LC 

Coelioxys mandibularis Duinkegelbij O, B - P 

H. leucomelana, M. 
leachella, M. 
versicolor Open zand (2120, 2130) VU 

Heriades truncorum Tronkenbij B Gele composieten S - Bos(rand) (2120, 2130) LC 

Hoplitis claviventris Geelgespoorde houtmetselbij B P S - Generalist (2160) VU 

Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij B P S - Generalist (2160) LC 

Hoplitis tridentata Driedoornige metselbij B Vlinderbloemigen S - Droge, warme terreinen (2130) LC 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder B P S - Generalist LC 

Megachile ericetorum Lathyrusbij B Vlinderbloemigen S - Droge, open structuurrijke biotopen (2130) LC 

Megachile lapponica Lapse behangersbij B P S - Kapvlakten en open plekken in bos (2190) VU 

Megachile leachella Zilveren fluitje O, B P S - Open zand (2120, 2130) VU 

Megachile ligniseca Distelbehangersbij B P S - Bos(rand) (2190) LC 

Megachile versicolor Gewone behangersbij B P S - Generalist LC 

Megachile willughbiella Grote bladsnijder O, B P S,C - Generalist LC 

Osmia bicornis Rosse metselbij B P S - Generalist LC 

Osmia caerulescens Blauwe metselbij B P S - Generalist LC 

Osmia cornuta* Gehoornde metselbij B P S - Generalist LC 

Osmia leaiana Kauwende metselbij B Carduoideae S - (Bos)rand (2180) LC 

Osmia niveata Zwartbronzen houtmetselbij B Carduoideae S - Bloemrijk grasland, bosranden (2130, 2180, 2190) LC 
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Wetenschappelijke naam Naam Nestecologie Waardplant Socialiteit Gastheer Habitat² RL 

Osmia spinulosa Gedoornde slakkenhuisbij B Gele composieten S - Grasland (2130, 2190) NT 

Stelis breviuscula Gewone tubebij B - P 
H. leucomelana, H. 
truncorum Generalist (2160, 2180) LC 

Stelis ornatula Witgevlekte tubebij B - P 

H. claviventris, H. 
leucomelana, O. 
caerulescens Open habitats (2160, 2180) VU 

Melittidae (2)        

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij O Gele composieten S - Open zand (2120, 2130) LC 

Melitta leporina Klaverdikpoot O Vlinderbloemigen S - ? LC 
1De soorten behorende tot het Aardhommel-complex zijn morfologisch niet met zekerheid te onderscheiden. Veldhommel en Aardhommel zijn echter zeer algemeen en komen 

zonder twijfel beide voor in het gebied. Hier wordt echter gekozen om de vier inheemse soorten samen te voegen in een ‘morphospecies’. 

²Belangrijkste habitatvoorkeuren naar Peeters et al., 2012. H = Habitats. De Natura2000 habitattypes waar de soorten het meest typisch voorkomen staan ook aangeduid, tenzij 

echt typisch habitat ontbreekt in het gebied, of als de soorten echte generalisten zijn. 
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3.3. Te verwachten soorten 
 

In de periode 2010-2016 werd door Maarten Jacobs van Nature-ID in opdracht van Natuur en Bos een 

onderzoek naar het voorkomen van de wilde bijen in het Zwin uitgevoerd (Jacobs, 2018). Tijdens dit 

onderzoek werden 92 bijensoorten aangetroffen, waarvan 23 soorten niet in de Zwinduinen en -polders 

werden teruggevonden. Het gaat daarbij onder meer over typische soorten van slikken en schorren 

(Schorviltbij), soorten van open zand (enkele soorten zandbijen en groefbijen) of specialisten op wilgen 

(Vroege zandbij).  

 

a) Grashommel –  Bombus ruderarius (Müller, 1776) 

Werksters van de Grashommel lijken op de veel algemenere Steenhommel, maar verschillen hiervan door 

de oranje beharing ter hoogte van de verzamelkorfjes op de achterpoten, waar deze bij Steenhommel 

zwart is. Mannetjes hebben een grijzige beharing op het borststuk.  

In Vlaanderen is de soort gekend van meerdere waarnemingen aan onze kust en in Wallonië. In het 

binnenland lijkt de soort in Vlaanderen nagenoeg verdwenen. De soort staat dan ook als ‘bedreigd’ op de 

Belgische Rode Lijst (Drossaert et al., 2019). De soort is een echte graslandspecialist met een sterke 

preferentie voor kleigraslanden. Droge graslanden zijn geen favoriet habitat. Hoewel de soort polylectisch 

is, foerageert deze veelal op lip- en vlinderbloemigen. 

In het Zwin zelf is de soort enkele jaren geleden aangetroffen, maar het ging toen over slechts één vrouwtje 

(Jacobs, 2018). Verder zijn er enkele (niet te controleren) waarnemingen uit 2019 in de Zwinduinen 

(www.waarnemingen.be) . Door het ontbreken van foto’s bij deze waarnemingen is het echter niet met 

zekerheid vast te stellen of deze soort aanwezig is in het gebied. Daarom besluiten we dat ze ‘te 

verwachten’ is, waarbij bloemenrijke graslanden, onder andere met hoge dichtheden aan ratelaar en 

vlinderbloemigen, de hoogste potentie bieden om deze soort aan te treffen.  

 

b) Dwergzandbijen – Andrena (Micrandrena  spp.) 

Dwergzandbijen, en zeker de Gewone (A. minutula) en Witkopdwergzandbij (A. subopaca) zijn een zeer 

gewone verschijning in onze streken. Door hun geringe grootte en hun onopvallende uiterlijk worden ze 

echter vaak over het hoofd gezien. De aanwezigheid van de Gewone kleine wespbij, die op deze soorten 

parasiteert, bevestigt echter vrijwel zeker dat minstens één soort dwergzandbij in het gebied te vinden 

moet zijn. 

In 2019 werden verschillende vrouwtjes van de Witkopdwergzandbij (Andrena subopaca) gevonden in het 

Natuurcentrum/Zwinpark.  

Tijdens het onderzoek in het Zwin (Jacobs, 2018) werden zowel de Gewone dwergzandbij als de 

Witkopdwergzandbij aangetroffen.  
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c) Kustbehangersbij & Grote kegelbij  – Megachile maritima (1802, Kirby) & 

Coelioxys conoidea (1806, Illiger)  

Twee van de zeldzaamste soorten aan onze kust zijn de Kustbehangersbij en haar broedparasiet, de Grote 

kegelbij. Beide soorten zijn uit het binnenland volledig verdwenen, maar komen aan de kust nog verspreid 

voor. De Kustbehangersbij is onder meer gekend van de Westhoek, Ter Yde en de Paelsteenpanne. De 

Grote kegelbij is naast Ter Yde en de Westhoek recent ook nog aangetroffen op het Vloethemveld in 

Zedelgem. Beide soorten staan op de Rode Lijst als ‘ernstig bedreigd’. De Zwinduinen kunnen voor het 

behoud van deze soorten dan ook van essentieel belang zijn. Gerichte zoekacties naar beide soorten zijn 

nodig, want ze komen vaak in lage dichtheden voor. De Kustbehangersbij nestelt in zandige duinen en 

verzamelt stuifmeel van heel wat plantensoorten, maar lijkt in de duinen toch vaak op vlinderbloemigen 

aangetroffen te worden.  

d) Gouden slakkenhuisbij  – Osmia aurulenta (Panzer, 1799) 

De Gouden slakkenhuisbij nestelt net zoals de Gedoornde slakkenhuisbij in lege slakkenhuisjes. Deze soort 

is oranje behaard en heeft een opvallende metaalglans. De soort is gespecialiseerd in het verzamelen van 

stuifmeel van vlinderbloemigen. In Wallonië komt de soort wijdverspreid voor, maar in Vlaanderen is ze 

hoofdzakelijk beperkt tot de kust. Recent werden nog enkele nieuwe populaties ontdekt in kalkrijke 

wegbermen in Vlaams-Brabant en op Limburgse terrils. Hoewel ze in Ter Yde en in de Westhoek nog in 

goede aantallen voorkomt, zijn er geen recente waarnemingen van de Oost- en Middenkust. Er moet dus 

in duingraslanden met voldoende lege slakkenhuisjes en veel bloeiende vlinderbloemigen gericht gezocht 

worden naar deze soort, om de aanwezigheid te kunnen bevestigen. 

e) Slakkenhuistubebij – Stelis odontopyga (1926, Noskiewicz)  

Dit kleine, onopvallende zwarte bijtje is de broedparasiet van de Gedoornde slakkenhuisbij, een soort die 

in grote aantallen in de Zwinduinen voorkomt. De soort was voor het laatst gezien in ons land in Koksijde 

in 1954, voor ze in 2019 werd herontdekt in de Westhoek en ter Yde in het kader van het SAPOLL-project 

(zie https://www.natuurpunt.be/nieuws/slakkenhuistubebij-duikt-voor-het-eerst-65-jaar-weer-op-

20190802). Sindsdien werd de soort ook nog aangetroffen in Zeebrugge en enkele locaties in het 

binnenland. Het is niet duidelijk of dit toe te schrijven is aan een reële toename van de soort of een 

toegenomen zoekinspanning. Door de onopvallende levenswijze wordt deze soort makkelijk over het 

hoofd gezien en is de kans vrij groot dat ze op meer plaatsen kan worden gevonden. De Zwinduinen zijn 

hiervoor een goede kanshebber. 

f) Kattenstaartdikpoot – Melitta nigricans (1905, Alfken) 

De Kattenstaartdikpoot is een zeer gewone zomersoort , die op vrijwel elk bloeiend exemplaar van Grote 

kattenstaart te vinden is. Hoewel deze plant in lage aantallen voorkomt in het gebied, verbaast het ons 

toch dat de Kattenstaartdikpoot nog niet waargenomen werd. In andere kust- en duingebieden waar deze 

plant aanwezig was, werd de bij altijd gevonden. 

g) Verschillende soorten zandbijen – Andrena spec.   

Op basis van de verspreidingskaarten van verschillende algemene zandbijensoorten in het zuidwesten van 

de provincie Zeeland (Calle & Jacobusse, 2008) en het onderzoek in het nabijgelegen Zwin (Jacobs, 2018) 

zijn verschillende soorten te verwachten. Het gaat onder meer om Goudpootzandbij (Andrena 
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chrysosceles), Valse rozenzandbij (Andrena helvola), Zwartbronzen zandbij (Andrena nigroaenea), Vroege 

zandbij (Andrena praecox), Doornkaakzandbij (Andrena trimmerana), Fluitenkruidbij (Andrena proxima) 

en Grijze rimpelrug (Andrena tibialis).  

Mogelijk is het ontbreken van deze soorten te verklaren door het ontbreken van de juiste waardplanten 

of werden de juiste plekjes niet bezocht gedurende de vliegtijd van deze soorten.  

h) Verschillende soorten wespbijen – Nomada spec.   

Op basis van de verspreidingskaarten van verschillende algemene wespbijensoorten in het zuidwesten van 

de provincie Zeeland (Calle & Jacobusse, 2008) en het onderzoek in het nabijgelegen Zwin (Jacobs, 2018) 

zijn verschillende soorten te verwachten. Het gaat onder meer om Bonte wespbij (Nomada bifasciata), 

Gewone wespbij (Nomada flava), Donkere wespbij (Nomada marshamella), Kortsprietwespbij (Nomada 

fucata), Tweekleurige wespbij (Nomada integra), Geelschouderwespbij (Nomada ferruginata) en 

Geelzwarte wespbij (Nomada succincta). Van deze soorten komen reeds enkele gastheersoorten (onder 

meer Meidoornzandbij, Grasbij en Paardenbloembij) voor in het gebied.  

i) Wormkruidbij – Colletes daviesanus  Smith, 1846 

De mannetjes en vrouwtjes van de Wormkruidbij zijn moeilijk te onderscheiden van enkele andere soorten 

binnen het zogenaamde ‘wormkruidbijcomplex’ dat bestaat uit Wormkruidbij, Zuidelijke zijdebij en 

Duinzijdebij. Ook de sterk gelijkende Donkere zijdebij kan hiermee verward worden. Diepgaand onderzoek 

en het verzamelen van exemplaren is dus nodig om deze soorten met zekerheid vast te stellen.  

Op basis van de verspreidingskaarten in het zuidwesten van de provincie Zeeland (Calle & Jacobusse, 2008) 

is de Wormkruidbij te verwachten in het gebied. In tegenstelling tot Zuidelijke zijdebij en Duinzijdebij 

bezoekt de Wormkruidbij hoofdzakelijk Boerenwormkruid. Om de Wormkruidbij te vinden dient dus 

gericht bij deze plant gevangen te worden.  

j) Biggenkruidgroefbij – Lasioglossum villosulum  (Kirby, 1802) 

De Biggenkruidgroefbij kent een gespecialiseerd bloembezoek op gele composieten en heeft een sterke 

voorkeur voor Gewoon biggenkruid. Op basis van de verspreidingskaarten in het zuidwesten van de 

provincie Zeeland (Calle & Jacobusse, 2008) en het onderzoek in het nabijgelegen Zwin (Jacobs, 2018) is 

de soort te verwachten in het gebied. Gerichte zoektochten bij Gewoon biggenkruid en andere gele 

composieten zijn nodig om de aanwezigheid van deze soort te bevestigen.  
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3.4. Waardplanten 
Bloemvoorkeuren verschillen tussen de verschillende bijensoorten. Sommige soorten zijn specialist en 

foerageren slechts op één plantengenus of –familie, terwijl andere tot op zekere hoogte generalistisch zijn 

en bloemen van verschillende plantenfamilies bezoeken. Zelfs de meest generalistische soorten hebben 

dan nog vaak een uitgesproken dieetvoorkeur. Hierdoor hangt het gehele netwerk van plant-

bestuiverinteracties af van (a) de mate en richting van specialisatie van de bijen en (b) de aanwezige 

(beschikbare) planten in het gebied. 

3.5. Plant-bestuiversnetwerk 
Tijdens het onderzoek werden zeer grote aantallen bloembezoeken van Tronkenbij op kruiskruiden 

waargenomen. Ook van Steenhommel, Aardhommel en Akkerhommel werden verschillende 

bloembezoeken genoteerd, al waren de waardplanten bij deze soorten veel variabeler. Steenhommel leek 

een voorkeur te hebben voor rolklaver, terwijl Aardhommel veel op braam werd waargenomen. 

Akkerhommels bezochten dan weer hoofdzakelijk een brede waaier aan lipbloemigen en 

vlinderbloemigen. Als naar belangrijkste waardplanten voor de hele bestuiversgemeenschap werd 

gekeken, bleek dat vooral braam, kruiskruid en rolklaver grote aantallen bestuivers van verschillende 

soorten aantrokken. Ook Paardenbloem, munt, Koninginnenkruid en biggenkruid trokken een groot aantal 

soorten aan, zij het in lagere aantallen. 

De belangrijkste plantenfamilies voor wilde bijen in het gebied waren de rozenfamilie (onder meer braam), 

lipbloemigen (dovenetel, munt, Hondsdraf...), vlinderbloemigen (rolklaver, stalkruid...) en composieten, 

waarbij vooral de subfamilies Asteroideae (kruiskruid, Koninginnenkruid...) en Cichorioideae (biggenkruid, 

Paardenbloem...) belangrijke waardplanten waren. Verder is het nog vermeldenswaardig dat ratelaar door 

verschillende hommelsoorten bezocht werd. 
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Figuur 10: Plant-bestuiversnetwerk waarbij de relaties tussen bijen en bezochte plantengenera wordt weergegeven. Dikte van de 
lijnen is proportioneel aan het aantal waargenomen bloembezoeken. 
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Figuur 11: Plant-bestuiversnetwerk met de verschillende bijensoorten en hun bloembezoek per plantenfamilie. Dikte van de lijnen 
is proportioneel aan het aantal waargenomen bloembezoeken. De composieten zijn opgesplitst in hun drie subfamilies omwille 
van de sterke morfologische verschillen, waardoor elk een specifiek deel van de aanwezige bijensoorten aantrekt. 
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3.6. Belangrijkste waardplanten 
In deze paragraaf worden de belangrijkste waardplanten, en de bijen die ermee geassocieerd waren, 

besproken. Het gaat dan om waardplanten die door veel dieren, een groot aantal soorten of specifieke, 

zeldzamere soorten bezocht werden. Hierbij werd gekozen om de planten in ecologisch relevante groepen 

in te delen. Aangezien de meeste bijensoorten die op composieten foerageren bijvoorbeeld een voorkeur 

hebben voor een bepaalde subfamilie, worden de belangrijkste subfamilies hier dan ook apart besproken. 

Van andere families, zoals de Bremraapfamilie - Orobanchaceae (ratelaar) en de Vetplantenfamilie - 

Crassulaceae (Muurpeper) was er slechts één relevante plantensoort aanwezig in het gebied. Deze worden 

dan ook op soortniveau besproken. 

a) Braam – Rubus spp. 

Bramen zijn voor bijen de belangrijkste vertegenwoordigers van de rozenfamilie (Rosaceae) in het 

studiegebied. Naast de belangrijke rol die hun holle stengels spelen als nestgelegenheid voor sommige 

bovengronds nestelende soorten (onder meer Geel- en Zwartgespoorde houtmetselbij), worden de 

bloemen veel bezocht door generalistische soorten, waaronder Aardhommel en verschillende soorten 

groefbijen en maskerbijen. In het gebied vormt braam vooral hoge struwelen op voedselrijkere stukken 

en komt het in mozaïek van lagere struwelen voor op begraasde stukken. Ondanks het belang van bramen, 

dient de plant op sommige plaatsen toch teruggedrongen te worden, ten voordelen van bloemrijke 

duingraslanden en stuivend zand.  

 

Figuur 12: Naast nestgelegenheid bieden bramen ook een stuifmeel- en nectarbron, die vooral door generalistische hommels, 
zandbijen en groefbijen wordt bezocht (Foto: Jens D'Haeseleer). 
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Figuur 13: Braamstruweel zorgt zowel voor de aanwezigheid van bovengrondse nestgelegenheid als voor stuifmeel en nectar (Foto: 
Jens D'Haeseleer). 

 

b) Paardenbloem (Taraxacum  spp.) en andere Cichorioideae 

 

Figuur 14: Paardenbloem is in het voorjaar een belangrijke waardplant voor verschillende bijensoorten. De Paardenbloembij is er 
zelfs volledig van afhankelijk (Foto: Jens D'Haeseleer). 
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De Cichorioideae vormen één van de drie subfamilies binnen de composieten (Asteraceae). Binnen deze 

subfamilie zitten hoofdzakelijk gele composieten met bloemhoofdjes die uit lintbloemen bestaan, zoals 

paardenbloem, streepzaad, biggenkruid en havikskruid. Deze planten zijn zeer talrijk aanwezig in het 

gebied: de paardenbloemen in graslanden in het vroege voorjaar en de meeste andere 

vertegenwoordigers van de subfamilie later in het voorjaar en tijdens de zomer, vooral in droge, schrale 

duingraslanden. Zowel generalisten als specialisten maken gebruik van deze planten. In het voorjaar is de 

Paardenbloembij vrijwel uitsluitend afhankelijk van paardenbloemen, terwijl in de zomer Gedoornde 

slakkenhuisbij en Pluimvoetbij massaal gele composieten bezoeken. Wat hommels betreft werden in het 

studiegebied enkel bloembezoeken van Steenhommel geregistreerd. 

c) Kruiskruid (Senecio  spp.) en andere Asteroideae 

Een andere zeer belangrijke subfamilie binnen de composieten zijn de Asteroideae. Dit zijn hoofdzakelijk 

composieten met zowel buis- als lintbloemen. In het gebied zijn kruiskruiden, en dan met name 

Bezemkruiskruid en Jakobskruiskruid de belangrijkste waardplanten voor wilde bijen. Verder zijn 

Koninginnenkruid en Duizendblad vertegenwoordigers die in het studiegebied voorkomen en vaak bezocht 

worden door wilde bijen. Zeer grote aantallen Tronkenbij werden tijdens de zomer op kruiskruid 

waargenomen. Ook Steenhommels, Gedoornde slakkenhuisbij, groefbijen en zijdebijen maakten veel 

gebruik van deze planten, hoofdzakelijk in de zomer. Kruiskruiden groeiden vooral op witte duinen. 

d) Vlinderbloemigen (Fabaceae) 

De vlinderbloemigen vormen een van de belangrijkste waardplantenfamilies in het studiegebied. Vooral 

klaver, rolklaver en Kruipend stalkruid zijn zeer belangrijke waardplanten voor soorten met langere 

monddelen. Deze bloeien vooral in het late voorjaar en in de zomer in duingraslanden en in vochtigere 

duinpannen. Zeldzame soorten zoals het Zilveren fluitje en Driedoornige metselbij zijn grotendeels of 

volledig afhankelijk van deze plantenfamilie, en ook de ernstig bedreigde en te verwachten 

Kustbehangersbij verzamelt graag stuifmeel op vlinderbloemigen. 

e) Lipbloemigen (Lamiaceae)  

Net als vlinderbloemigen worden lipbloemigen veel bezocht door bijensoorten met langere monddelen. 

Hoewel er in het studiegebied geen echte specialisten van lipbloemigen werden aangetroffen, 

foerageerden veel soorten met een breder dieet op deze planten. In het voorjaar waren Hondsdraf en 

Paarse dovenetel, zeker op meer beschaduwde plekken, belangrijke waardplanten voor de langtongige 

Tuinhommel en Akkerhommel. In de zomer was Watermunt, dat vooral op vochtigere plekken in het 

gebied groeit, de belangrijkste vertegenwoordiger van deze familie. Ook deze soort werd hoofdzakelijk 

door verschillende hommelsoorten bezocht. 

f) Ratelaar (Rhinanthus  spp.) 

In het gebied komen zowel Kleine als Grote ratelaar voor. Deze bloeien vooral rond juni en groeien in zeer 

hoge dichtheden in de jaarlijks gemaaide hooilanden. Er vlogen geen echte specialisten van deze 

plantensoorten, maar zeker voor hommels zijn het zeer belangrijke waardplanten, die door meerdere 

soorten goed bezocht werden. 
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Figuur 15: Ratelaar komt in grote aantallen voor in de hooilanden. Deze plant is vooral voor hommels met een langere tong van 
belang, zoals bijvoorbeeld Steenhommel en Tuinhommel (Foto: Jens D'Haeseleer). 

g) Heggenrank –  Bryonia dioica Jacq. 

Op iets voedselrijkere plekken, vaak aan de rand van struweel, komt Heggenrank verspreid doorheen het 

gebied voor. Deze plant kan zowel opklimmen aan struiken of omheiningen, als bodembedekkend 

optreden. Heggenrank bloeit in mei-juni en wordt bezocht door de Heggenrankbij, die volledig afhankelijk 

is van deze plantensoort. Ook andere soorten, met name groefbijen, bezoeken deze plant regelmatig. 
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Figuur 16: Op rijke, iets ruigere stukken groeit Heggenrank. De Heggenrankbij is onlosmakelijk verbonden met deze plant (Foto: 
Jens D'Haeseleer). 

 

h) Muurpeper – Sedum acre L. 

Op stuifduinen vormt Muurpeper dichte kussentjes die in het late voorjaar bloeien. Deze plant wordt door 

generalistische soorten veel bezocht, met in het studiegebied onder andere waargenomen 

bloembezoeken van Steenhommel en verschillende maskerbijen. 

i) Rolklaver – Lotus  ssp. 

Zowel Smalle, Gewone als Moerasrolklaver komen voor in het gebied én zijn waardevolle waardplanten. 

Vooral soorten uit de familie van de bladsnijders en behangersbijen (Megachilidae) bezoeken, hoewel ze 

polylectisch zijn, voornamelijk rolklaver in de bloeiperiode. Enkele van de kust- en duinspecialisten zijn 

hier vaak op te vinden, zoals Zilveren fluitje en Kustbehangersbij.   
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4. Nestgelegenheid 

4.1. Open zandgrond 
De grote meerderheid (70-80% van de soorten) van de wilde bijen in ons land en in het studiegebied 

nestelen ondergronds. Veel soorten hebben geen specifieke voorkeur voor het substraat, maar sommige 

soorten verkiezen echt losse zandgrond, met name Witbaardzandbij, Grote zijdebij en Zilveren fluitje. Aan 

de andere kant zijn er soorten die juist niet in staat zijn om te nestelen in losse open zandgrond. Deze 

soorten ontbreken vaak in duingebieden zoals de Zwinduinen. 

Voor ondergronds nestelende bijen vormt naakte of schaars begroeide bodem een ideale nestplaats: het 

nest is makkelijk toegankelijk en warmt snel op als de zon er op schijnt. Beschaduwing en overwoekering 

door vegetatie heeft een negatief effect. In de duinen is de vegetatie meestal eerder schaars, waardoor 

de soorten die in het losse zand kunnen nestelen hier een ruim aanbod aan nestgelegenheid hebben. Voor 

deze soorten kan verstruweling wel een bedreiging vormen. Zowel grote, aaneengesloten stukken open 

zand als kleinere stukjes, die bijvoorbeeld door een verstoring zijn ontstaan, kunnen dienen als nestplaats. 

Vaak bouwen verschillende individuen van dezelfde soort hun nesten vlak bij elkaar, waarbij grote 

nestaggregaties ontstaan. Gezien sommige soorten erg dynamische plekken verkiezen, zoals stuivende 

duinen, en andere weer wat meer vastgelegde of zelfs verdichte situaties verkiezen, is het een goede zaak 

om gradiënten van ‘verstoring’ te maken of te behouden. Voor bijen maakt het niet zoveel uit of die 

verstoring nu door natuurlijke factoren zoals verstuiving of begrazing dan wel door recreatie of 

beheeringrepen veroorzaakt wordt. Het uitpalen van grote nestaggregaties van bijen of harkwespen heeft 

dikwijls meer negatieve effecten doordat de vegetatie dichtgroeit. Deze soorten profiteren van een matige 

verstoring.    

4.2. Dood hout met vraatgangen 
 

 

Figuur 17: In dit stuk dood hout zijn verschillende vraatgangen gemaakt door kevers. Deze worden nu benut door onder meer 
Tronkenbij en Blauwe metselbij (Foto: Jens D'Haeseleer). 
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Ongeveer een derde van onze soorten bouwt haar nest bovengronds. Een deel hiervan doet dit in dood 

hout. Op enkele soorten na zijn bijen niet in staat om hier zelf een nestgang in uit te kauwen. Daarom 

spelen reeds bestaande holtes een belangrijke rol als nestgelegenheid. Het gaat dan niet enkel om door 

de mens voorgeboorde holtes, maar vooral om vraatgangen die door houtbewonende kevers gemaakt 

worden. Aangezien deze afhankelijk van de soort een verschillende grootte hebben, hebben de gangen 

telkens ook een andere diameter. Een grote variatie in grootte en diameters van de vraatgangen trekt ook 

een grotere diversiteit aan bijen aan. Kleinere soorten, zoals de Tronkenbij, verkiezen namelijk nestgangen 

met een veel kleinere diameter dan bijvoorbeeld Rosse metselbij. 

Binnen het gebied komen staand en liggend hout van noemenswaardige dimensies verspreid doorheen 

het gebied voor. Naast hout afkomstig van dode bomen kunnen bijen ook gebruik maken van door de 

mens geplaatste houten objecten zoals zitbanken en omheiningspalen. In dit gebied lijken de dode bomen 

echter de meerderheid van alle bruikbare dood hout uit te maken. Naarmate de omheiningspalen die 

tijdens de LIFE-werkzaamheden geplaatst zijn, ouder worden, zullen ze wellicht interessanter worden als 

nestplaats. Daarom is het aan te bevelen om, wanneer deze palen vervangen moeten worden, ze te laten 

staan en de nieuwe paal ernaast te plaatsen. Wanneer het niet mogelijk is om de palen ter plaatse te laten 

staan, kunnen ze eventueel uitgetrokken worden en op een andere zonnige plek samen worden geplaatst 

waar ze kunnen blijven staan tot ze weggerot zijn. 

4.3. Holle en merghoudende plantenstengels 
Van de bovengronds nestelende bijensoorten zijn er verschillende die gebruik maken van holle of 

merghoudende stengels. In het laatste geval kauwen ze zelf het merg eruit. Planten die goed dienst kunnen 

doen, zijn onder andere vlier, bramen, rozen, toortsen en grotere schermbloemigen. De diameter van de 

stengel bepaalt welke soorten er gebruik van kunnen maken. Een grote variatie aan stengeldiameters zorgt 

dus voor een grotere soortendiversiteit. Soorten die in holle stengels nestelen zijn onder meer 

maskerbijen, Zwartgespoorde houtmetselbij en Blauwe ertsbij. 

In het studiegebied komt vooral veel braam voor. Bramen kunnen grote struwelen vormen en op die 

manier zowel een voedselbron als nestgelegenheid vormen. Wanneer braamstruwelen worden 

teruggezet, kan dit best gefaseerd gebeuren. Liever elk jaar op verschillende percelen een stukje dan elk 

jaar één perceel aan te pakken. In de zones met Duindoornstruweel vinden we ook veel afstervende 

struiken van Gewone vlier terug. Ook in deze merghoudende stengels nestelen bovenstaande 

bijensoorten.  
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Figuur 18: Een uitgeholde bramenstengel kan als nestplaats dienen voor onder meer Blauwe ertsbij en maskerbijen (Foto: Jens 
D'Haeseleer). 

 

 

Figuur 19: Sommige bijensoorten kauwen een nestgang in met merg gevulde stengels zoals bij deze braam (Foto: Jens D'Haeseleer). 
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4.4. Lege slakkenhuisjes 
In België komen vijf soorten slakkenhuisbijen voor, die hun nest maken in lege slakkenhuisjes. Hiervan 

komen er twee voor aan de kust: Gouden en Gedoornde slakkenhuisbij. Al deze soorten zijn zeldzaam in 

ons land, maar de Gedoornde slakkenhuisbij kent een gezonde populatie in het studiegebied. Ook de 

broedparasiet, de Slakkenhuistubebij, die hier (nog) niet werd aangetroffen, kan uiteraard profiteren van 

de aanwezigheid van nestgelegenheid van haar gastheren. De grootte van de gebruikte slakkenhuisjes is 

weer afhankelijk van de soort. Vooral in duingraslanden op kalkrijke duinen zijn veel slakkenhuisjes te 

vinden. 

Recent onderzoek in Duitsland, naar de effecten van begrazing op bijensoorten die nestelen in lege 

slakkenhuisjes (Hopfenmüller et al., 2019), toonde aan dat intensieve begrazing nadelig is voor deze 

soorten. Bij begrazing met schapen werden gemiddeld 39% van de nesten vernietigd door vertrappeling. 

Uiteraard kunnen ook grootschalige werken met kranen of andere rupsvoertuigen een nadelig effect 

geven op het aantal lege slakkenhuisjes. Daarom is het aan te raden om deze werken indien mogelijk 

gefaseerd te laten plaatsvinden en geen al te hoge graasdichtheden toe te staan.  

Uit het Duitse onderzoek bleek ook dat de Gouden slakkenhuisbij vooral voorkomt in leefgebieden met 

een grotere oppervlakte, maar dat de mate waarin de gebieden verbonden zijn met elkaar minder 

belangrijk is. De Gedoornde slakkenhuisbij lijkt weinig last te hebben van beperkte oppervlaktegrootte van 

het habitat noch van de mate van verbondenheid van de gebieden. De onderzoekers beschouwen beide 

soorten als habitatspecialisten en verklaren hun ongevoeligheid voor connectiviteit door het feit dat 

habitatspecialisten ‘gewend’ zijn aan kleine eilandjes van geschikt leefgebied en in staat zijn om grotere 

afstanden af te leggen over ongeschikt gebied.  

 

 

Figuur 20: Open zandbodem wordt door veel bijen gebruikt als nestplaats. Veel typische kustsoorten zijn in staat om in dit losse 
zand een nest uit te graven (Foto: Jens D'Haeseleer). 



  

 49 
 

  

 

Figuur 21: Begrazing kan zorgen voor een gevarieerde mozaïek (Foto: Jens D'Haeseleer). 

   
 

 

Figuur 22: Zelfs in redelijk verstruweelde duinen kunnen gele composieten uit de subfamilie Cichorioideae, zoals biggenkruid en 
streepzaad, nog talrijk voorkomen en een belangrijke voedselbron vormen voor wilde bijen (Foto: Jens D’Haeseleer). 
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Figuur 23: Op kapvlaktes is Wilgenroosje vaak in grote aantallen te vinden. Dit is de voornaamste waardplant voor de zeldzame 
Lapse behangersbij (Foto: Jens D'Haeseleer). 
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5. Habitats en habitattypes 
In dit hoofdstuk worden de Europese habitattypes besproken die aanwezig zijn in het studiegebied. Hierbij 

wordt de nadruk gelegd op de aanwezige bijensoorten en de waarde die deze habitattypes kunnen hebben 

voor de wilde bijengemeenschap. Verder worden de soorten die typisch zijn voor elk habitattype 

genoemd. Rode-lijstsoorten staan vetgedrukt, terwijl soorten die in dit onderzoek niet gevonden werden, 

maar wel te verwachten zijn tussen haakjes staan. Watervegetaties worden niet behandeld gezien ze van 

zeer beperkt belang zijn voor bijen. 

5.1. Embryonale wandelende duinen (2110) 
Dit habitattype ligt tussen de vloedlijn en de blonde duinen met Helm en is sterk onderhevig aan de actie 

van wind en water. Deze verstoring is te sterk voor bijen om te nestelen, waardoor er hier geen populaties 

voorkomen. Ook foeragerende bijen zijn hier amper te vinden. Daarom werd dit habitattype niet verder 

bemonsterd tijdens dit onderzoek, zodat meer tijd kon worden besteed aan habitattypes met meer 

potentieel voor wilde bijen. Het is ook slechts beperkt aanwezig aan de zeezijde van de Zwinduinen. 

5.2. Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (2120) 
Deze jonge duinen zijn erg dynamisch en kalkrijk. De grote oppervlaktes open zandgrond bieden 

nestsubstraat voor enkele specialistische soorten die er in slagen in deze losse, instabiele bodem een nest 

te bouwen. Slakkenhuisbijen vinden hier ook veel slakkenhuisjes om een nest in te bouwen. 

Voedselbronnen in dit type zijn enkele composieten, zoals (zee)melkdistel, Gewoon biggenkruid & 

Bezemkruiskruid. Ook Blauwe zeedistel is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor wilde bijen. Dit 

habitattype vinden we uitsluitend in de Zwinduinen op korte afstand van de zee.  

Typische bijensoorten: Witbaardzandbij, (Zilveren zandbij), Duinzijdebij, Donkere zijdebij, Grote bloedbij, 

Schoffelbloedbij, Grote zijdebij, Duinkegelbij, Pluimvoetbij, Zilveren fluitje, Bleekvlekwespbij, Gedoornde 

slakkenhuisbij, (Slakkenhuistubebij). 

5.3. Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“Grijze duinen”) (2130) 
Dit is het één van de belangrijkste habitattypes voor de typische kustbewoners onder de wilde bijen. Het 

omvat zowel mosduinen als droge duingraslanden. In de mosduinen vinden bodemnestelende bijen 

nestgelegenheid. De droge duingraslanden zijn dan weer heel erg belangrijk omwille van het 

voedselaanbod voor de kustspecialisten. Maar ook hier vinden bodemnestelende bijen genoeg schaars 

begroeide bodem om in te nestelen. Ook dit type is meestal erg kalkrijk, dus met een hoge dichtheid aan 

slakkenhuisjes. Zowel in mosduinen als droge duingraslanden zijn dus Gedoornde slakkenhuisbijen te 

vinden.  

De belangrijkste voedselplanten in de mosduinen zijn Gewone ereprijs, Muurpeper, Jakobskruiskruid, 

Bezemkruiskruid en Slangenkruid. 

De droge duingraslanden zijn soortenrijker, composieten bieden hier een belangrijke voedselbron voor 

bijen. Ook vlinderbloemigen komen in dit biotoop veel voor, zoals Gewone en Smalle rolklaver en Kruipend 

stalkruid. Gewone ossentong en Veldhondstong werden veel bezocht door hommels. 

Typische bijensoorten: Witbaardzandbij, (Zilveren zandbij), Grote zijdebij, Duinkegelbij, Geelgespoorde 

houtmetselbij, Zwartgespoorde houtmetselbij, Zilveren fluitje, Gedoornde slakkenhuisbij, (Gouden 

slakkenhuisbij), (Slakkenhuistubebij), (Kustbehangersbij), Pluimvoetbij, (Viltige groefbij), 
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(Doornkaakzandbij), Duinzijdebij, Donkere zijdebij, Gewone viltbij, Heidebronsgroefbij, Driedoornige 

metselbij,  

 
 

 

Figuur 24: Bloemenrijk schraal duingrasland in de Zwinduinen (Foto: Jens D'Haeseleer). 

 

 

Figuur 25: Kruipend stalkruid is een enorm belangrijke waardplant voor sommige typische duinsoorten zoals Zilveren fluitje. In de 
duinen komt deze talrijk voor, onder meer vergezeld van braam en Geel walstro op deze foto (Foto: Jens D’Haeseleer). 
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Figuur 26: Schrale duingraslanden bieden veel nestgelegenheid voor ondergronds nestelende bijen en zijn zeer bloemenrijk (Foto: 
Jens D'Haeseleer). 

   

 

Figuur 27: Rode klaver is een belangrijke waardplant in de zomer en wordt hoofdzakelijk bezocht door langtongige hommels en 
behangersbijen (Foto: Jens D'Haeseleer). 
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5.4. Duinen met Hippophae rhamnoides (2160) 
Dit habitattype biedt minder foerageergelegenheid dan voorgaande types. Ook de nestgelegenheid voor 

bodembewonende bijen is kleiner. De troef van dit type zit echter in het bieden van bovengrondse 

nestgelegenheid in de vorm van holle stengels van onder andere braam, vlier en eventueel enkele dode 

bomen. Qua foerageermogelijkheden kunnen bloeiende struiken in het struweel, zoals meidoorn, rozen 

en liguster, wel enig aanbod geven. Ook de Heggenrankbij (afhankelijk van Heggenrank die vaak over 

struwelen groeit) is vooral in dit habitattype terug te vinden. Voor de echte kustspecialisten is dit 

habitattype minder belangrijk. 

Struweel kan daarnaast ook zorgen voor structuur en beschutting tegen wind waardoor beschutte, zeer 

warme, plekken ontstaan.  

Door de stikstoffixatie door Duindoorn bestaat de ondergroei in Duindoornstruwelen vooral uit 

stikstofminnende planten. Soorten als Robertskruid, Look-zonder-look en Vogelwikke zijn van belang voor 

wilde bijen, terwijl soorten als Grote brandnetel of Kleefkruid dan weer van geen belang zijn.  

Typische bijensoorten: Heggenrankbij, Grote zijdebij, Tronkenbij, Zwartgespoorde houtmetselbij, 

Geelgespoorde houtmetselbij, Witgevlekte tubebij, Blauwe ertsbij, Maskerbij ssp. 

 

 

Figuur 28: Verstruweling door Duindoorn kan problematisch zijn voor bijensoorten die afhankelijk zijn van bloemrijke 
duingraslanden of die naakte bodem nodig hebben als nestplaats (Foto: Jens D'Haeseleer). 
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5.5. Duinen met Salix repens ssp. arenariae (2170) 
Dit habitattype is in beperkte oppervlakte aanwezig in de Zwinduinen. Het habitattype heeft door veelal 

hoge wintergrondwaterpeilen weinig betekenis als nestgelegenheid. Wanneer Kruipwilg bloeit, biedt de 

soort wel voedsel aan wilgenspecialisten, zoals Grote zijdebij.  

Typische bijensoorten: Witbaardzandbij, Grote zijdebij 

5.6. Beboste duinen van het Atlantische continentale en boreale kustgebied (2180) 
In de Zwinduinen en -polders is een redelijke oppervlakte duinbos terug te vinden. Het bos is vooral in het 

voorjaar interessant voor bijen, wanneer de zon nog tot op de bodem rijkt. Hondsdraf en andere nitrofiele 

planten bloeien dan in grote aantallen. Voor de meer specialistische soorten is bos echter niet zo’n goed 

leefgebied. De belangrijkste onderdelen van duinbossen voor bijen zijn vooral de randen en het 

zonbeschenen (staand) dood hout. Een geleidelijke bosrand met een rijke zoomvegetatie biedt zowel veel 

nestgelegenheid als voedselbronnen. Bovendien warmen deze beschutte plekken vaak sneller op dan de 

echte open habitats. 

Typische bijensoorten: Tronkenbij, Lapse behangersbij, Witgevlekte tubebij, (Zwarte tubebij). 

5.7. Vochtige duinvalleien (2190) 
In het voorjaar is vooral Grote ratelaar een belangrijke voedselplant voor verschillende hommelsoorten. 

In de zomer zijn Heelblaadjes en natte ruigtesoorten als Grote kattenstaart, Koninginnekruid, Watermunt 

en Grote wederik belangrijke planten. Moerasrolklaver biedt ook voedsel voor kustspecialisten als Zilveren 

fluitje. 

Typische soorten: (Gewone slobkousbij), (Kattenstaartdikpoot), (Bonte viltbij), hommels. 

 

Figuur 29: Veel open zandbodem naast een poel, omringd door braamstruweel. Verschillende bijensoorten kunnen in dit soort 
habitat een nest bouwen (Foto: Jens D'Haeseleer). 
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Figuur 30: In de vochtigere delen groeit Moerasrolklaver (Foto: Willem Proesmans). 

5.8. Regionaal belangrijk biotoop vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 

(rbbsf) 
Dit biotoop wordt gedomineerd door breedbladige wilgen en is in het gebied hoofdzakelijk in het 

deelgebied Far West te vinden. De voornaamste troef van dit biotoop is natuurlijk de uitbundige bloei van 

wilgen in het voorjaar. Hierop kunnen veel wilgenspecialisten foerageren, maar ook voor 

hommelkoninginnen is dit in het voorjaar een belangrijke voedselbron. 

Typische soorten: Witbaardzandbij, Grote zijdebij, hommels 

5.9. Regionaal belangrijk biotoop Rietvegetaties (rbbmr) 
Een beperkte oppervlakte rietland is terug te vinden in de vochtigere delen van het gebied. Rietland is 

voornamelijk waardevol als nestplaats, bijvoorbeeld voor de Rietmaskerbij die in gallen op Riet nestelt. 

Sommige rietvegetaties kunnen erg bloemrijk zijn met veel Grote kattenstaart en Watermunt. Binnen de 

duinen wordt rbbmr steeds als deel van Europees habitattype 2190 beschouwd. 

Typische soorten: (Rietmaskerbij), (Kattenstaartdikpoot), hommels  
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6. Evaluatie van het huidige beheer 
Bijvriendelijk beheer moet uiteraard binnen het bredere plaatje van het beheerregime in de Zwinduinen- 

en -polders worden ingepast. Veel ingrepen die niet specifiek bijen viseren hebben al een positief effect 

op de soortenrijkdom en abundantie aan wilde bijen. Begrazing en gefaseerd maaien van duinpannen 

gebeuren in de eerste plaats als botanisch beheer, maar kunnen ook voor insecten een belangrijke rol 

spelen door het sturen van het voedselaanbod. Anderzijds kunnen beheeringrepen ook een nadelig effect 

hebben op wilde bijen, bijvoorbeeld een te hoge dichtheid aan grazers leiden tot te veel verstoring en 

bodemverdichting, waardoor deze terreinen als nestplaats ongeschikt wordt, of een tekort aan bloemen. 

Dikwijls is met kleine aanpassingen in het reguliere beheer een grote winst te behalen voor bijen. In deze 

paragraaf bespreken we enkele algemene natuurlijke processen en beheeringrepen die in de de 

Zwinduinen worden toegepast en het effect hiervan op de wilde bijengemeenschap.  

6.1. Verstruweling en vergrassing van de duinen 
Een groot probleem in onze kustduinen is de verminderde dynamiek. Onder meer door de aanleg van 

dijken en bebouwing wordt veel zand, dat anders kon stuiven, vastgelegd. Ook een veranderend klimaat 

en een hogere stikstofdepositie dragen er wellicht toe bij dat stuivende duinen sneller dicht groeien met 

Helmgras en (Duindoorn)struweel. Ook in de Zwinduinen is dit proces merkbaar. De aanvoer van vers zand 

vanaf het strand wordt beperkt door een tussenliggende zeedijk en opslag van populier aan de zeezijde 

van deze dijk. Binnen het begrazingsblok in de Zwinduinen wordt dit redelijk goed opgevangen door de 

grazers. Erbuiten zijn de problemen met struweelvorming groter en moet er continu aandacht voor zijn. 

Bij het beheren door bijvoorbeeld maaibeheer kunnen best interessante structuren zoals dode 

vlierstruiken en dergelijke zoveel mogelijk behouden blijven. Gezien tussen jonge struweelopslag een 

warm microklimaat heerst kan er best gefaseerd gewerkt worden bij het terugzetten van deze opslag. 

Voor het terugbrengen van vergrassing zijn intensieve maatregelen nodig, wellicht is het afgraven en 

uitzeven van grof organisch materiaal een (tijdelijke) oplossing door het terugzetten van de successie. Er 

zullen echter ingrepen nodig zijn die de externe oorzaken van het probleem wegnemen om een 

langetermijnoplossing te bekomen, zoals ruimte geven aan de natuurlijke dynamiek in de duinen door een 

natuurvriendelijkere kustverdediging en het verminderen van stikstofdepositie. 

Het tegengaan van verstruweling en vergrassing van de stuivende duinen zorgt voor extra nestgelegenheid 

voor enkele typische duinsoorten zoals Gedoornde slakkenhuisbij, Zilveren fluitje en Duinkegelbij.  
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Figuur 31: Een variatie aan nestgelegenheden: dood hout met kevergangen, overwoekerd door bramen, terwijl op de achtergrond 
grote stukken naakte zandgrond zichtbaar zijn (Foto: Jens D'Haeseleer). 

 

6.2. Begrazing 
Begrazing kan een nadelig effect hebben op bijen aangezien grazers bloemen opeten en de bodem 

vertrappelen, wat bij te hoge dichtheden in het bijzonder een negatief effect heeft op ondergronds 

nestelende bijensoorten. Daarnaast kan een te groot aantal grazers zorgen voor vertrappeling van grote 

aantallen lege slakkenhuisjes.  

Anderzijds kan begrazing onder de juiste omstandigheden ook een positief effect hebben op de 

bijengemeenschap door het creëren van meer structuur en door het ontstaan van microreliëf en 

gradiënten in bodemdensiteit. In het algemeen lijkt het extensieve gebruik van grote grazers (< 0,5 dieren 

per hectare) in natuurgebieden een positief effect te hebben op wilde bijen. Natuurlijk dient er altijd op 

toegezien worden dat de lagere begrazingsdichtheid er niet voor zorgt dat het gebied teveel toegroeit. 

Stootbegrazing in het winterhalfjaar of in kleinere rasters tijdelijk meer grazers inschakelen kan problemen 

hiermee voorkomen terwijl er toch voldoende bloemaanbod blijft voor bestuivers in de lente en zomer. In 

het gebied was te zien hoe grazers steilrandjes creëerden en kleine open zandplekken maakten. Deze 

microhabitat kunnen dan als nestplaats dienen voor verschillende zeldzame bijensoorten. 

 

  



  

 59 
 

6.3. Externe invloeden, recreatie & natuurverbindingen met omliggende gebieden 
Zoals alle natuur in Noordwest-Europa staan de Zwinduinen en -polders onder nadelige invloeden van 

buitenaf. Dit gaat om grootschalige problemen zoals klimaatverandering en stikstofdepositie over lange 

afstand, maar ook over lokale fenomenen, zoals toenemende verstedelijking, die tot versnippering leidt 

en vermesting door naburige intensieve landbouw. Deze laatste factor is wellicht beperkt in de 

Zwinduinen. Sommige graslanden lijden echter nog steeds onder historisch gebruik van selectieve 

herbiciden en bemesting. Al deze zaken hebben een mogelijk nadelig effect op de wilde 

bijengemeenschap. Hoewel deze nadelige effecten door beheer niet kunnen vermeden worden, moeten 

ze wel in het achterhoofd gehouden worden om de gevolgen ervan tegen te gaan of te verlichten. 

De Zwinduinen zijn langs Belgische zijde sterk geisoleerd van de rest van de duinengordel. De agglomeratie 

van Knokke-Heist en de Zeebrugse haven snijden het gebied af van de rest van de Belgische kustduinen. 

Enkele gebieden, zoals Park 58, het Willemspark en de Baai van Heist en de Sashul kunnen gelukkig als 

stapstenen fungeren voor de meer mobiele soorten. Langs de Nederlandse zijde is de connectie naar de 

smalle duinengordel tussen Breskens en het Zwin beter. Een niet te vergeten verbinding is die naar het 

binnenduinencomplex van Korte duinen-Hazegrasduinen-Blinckaertbos-Kalfduinen. Hier zijn recent ook 

enkele stukken duingrasland hersteld. Ook het gebruik van aangepaste beplanting in privaat en publiek 

groen in de gemeente kan stapstenen voorzien voor de zeldzame duinsoorten (Tabel 2). Zo konden we in 

de speciaal met streekeigen beplanting aangelegde bijentuin in de Paulusstraat zowel Duinzijdebij, 

Duinkegelbij, Zilveren fluitje, Gedoornde slakkenhuisbij en Witgevlekte tubebij aantreffen. De 

natuurgebieden aan zee kunnen hier bij voorkeur als zaadbron dienen zodat geen gebiedsvreemd 

materiaal moet worden aangevoerd. 

Tabel 2: Plantensoorten gebruikt in de bijentuin langs de Paulusstraat in Knokke, de belangrijkste soorten zijn in het vet 
geplaatst. 

Plantvak Ruigte Grasland Houtige 
aanplant 

Zeekool, Zeewinde, Zeewolfsmelk, 
Zeevenkel, Gele hoornpapaver  

Wilde asperge Gewone 
rolklaver  

Kruipwilg 

Zeeaster Grote teunisbloem Kleine ratelaar  Grauwe wilg 

Koningskaars en Slangenkruid  Bleke morgenster Geel walstro  Veldiep 

Kattendoorn  Veldhondstong Gewoon 
biggenkruid  

Hondsroos  

Hyssop, Tijm, Wilde marjolein, 
Citroenmelisse, Lavendel, Wollige munt  

Gewone 
ossentong 

Kleine 
leeuwentand  

Heggenroos 

Venkel, Tuinpastinaak  Dolle kervel Duizendblad  Viltroos  

Mariadistel, Roomse kervel, Hartgespan  Gevlekte scheerling Kruipend 
stalkruid  

Wilde liguster  

Wouw, Wilde reseda  Gewone agrimonie Wilde peen  Duindoorn  

 Fijne kervel Driedistel  Sleedoorn  

 Fluitenkruid Gevlekte 
rupsklaver  

Meidoorn  

 Gewone 
berenklauw  

Hazepootje  Gewone vlier  

 Heggendoornzaad Gestreepte klaver  Sering  

 (Wilde) pastinaak Kleine klaver Brem 

 Boerenwormkruid  Muurpeper Winterlinde 

  Knoopkruid  
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7. Habitatkwaliteit en beheer per deelgebied 
 

 

Figuur 32: Indeling in deelgebieden 

7.1. Kleyne vlakte 
 

De Kleyne vlakte is een fossiele strandvlakte waar vroeger veel infrastructuurwerken gebeurden. Zo werd 

er een vliegveld en kartingbaan aangelegd. Ten behoeve van de jacht werden ook enkele bosjes 

aangeplant. Het LIFE project ZENO heeft het grootste deel van deze infrastructuur afgebroken, de 

aangeplante bosjes gekapt en het voormalige microreliëf hersteld. Dit gebied is hoofdzakelijk in 

graasbeheer, hier wordt de begrazing uitgevoerd door Schotse hooglanders en Konikpaarden. Het geheel 

bestaat nu uit reliëfrijk bloemrijk grasland, met elementen van droge duingraslanden en met verschillende 

plassen en poelen. De begrazingsdruk is relatief hoog, waardoor weinig vestiging is van bramen en 

struiken.  

Aanwezige typische bijensoorten:  

In dit deelgebied werden tot nu toe 25 bijensoorten aangetroffen.  
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Op Jakobskruiskruid werd gedurende het project één vrouwtje Schorzijdebij aangetroffen. Deze soort kent 

een gespecialiseerd bloembezoek op Zeeaster en andere composieten. Vermoedelijk nestelde dit vrouwtje 

eerder in de deelgebieden Noordelijke begrazingsblok of Tobruk.  

Vooral in de noord- en westrand van dit deelgebied werden enkele interessante bijen gevonden (oa. 

Heggenrankbij). Op de open vlakte zelf werden heel weinig bijen waargenomen.  

Troeven: 

• Er is veel reliëf aanwezig waardoor toch droge, warme plekjes aanwezig zijn voor ondergronds 

nestelende bijen, hoewel deze tijdens het onderzoek eigenlijk niet echt werden aangetroffen.  

Werkpunten: 

• Bloemenrijkdom is redelijk beperkt. 

• De aanwezige bosjes op de Kleyne vlakte zijn bijzonder bloemenarm en daarom dus van weinig 

belang voor wilde bijen.  

• De Kleyne vlakte is zeer open en daardoor gevoelig voor koude en harde wind.  

Specifiek beheeradvies:  

• Wanneer dit combineerbaar is met de andere doelen voor dit deelgebied zou een lagere of 

wisselend aantal grazers wat meer struweel de kans geven om te ontwikkelen. 

• Behoud van dood hout in de bosjes op de Kleyne vlakte, tenminste indien het in de zon staat, kan 

zorgen voor nestplaatsen voor bovengronds nestelende soorten. 

7.2. Far West Noord 
 

Dit gedeelte van het gebied is grotendeels bebost. In het vroege voorjaar vormt Hondsdraf een welkome 

voedselbron voor hommelkoninginnen die net uit hun winterslaap komen. 

Aanwezige typische bijensoorten:  

In dit deelgebied werden tot nu toe 19 bijensoorten aangetroffen.  

Op de grens tussen de Far West Noord en de Kleyne vlakte werd een waarneming van een Grashommel 

geclaimd in 2019.  

Daarnaast waren er zekere waarnemingen van de zeer zeldzame Donkere zijdebij en de zeldzame 

Glanzende dwergbloedbij.  

Daarnaast werden enkele soorten die nestelen in (merghoudende) stengels waargenomen in dit 

deelgebied. Het gaat om Gewone maskerbij, Poldermaskerbij, Tronkenbij en Zwartgespoorde 

houtmetselbij.  

Troeven: 

• Hoge bloemenrijkdom in het vroege voorjaar 

• Geleidelijke bosranden met veel dood hout 

• Aanwezigheid van veel bramenkoepels 



  

 62 
 

Werkpunten: 

• Hier en daar is de overgang tussen bos en grasland nog zeer scherp 

Specifiek beheeradvies:  

• Om de bosrand wat ‘rafeliger’ te maken kan het zinvol zijn om enkele bomen te ringen en wat 

struiken terug te zetten in de bosrand. Hierbij ontstaat ook bovengrondse nestgelegenheid. Ook 

kan met behulp van (tijdelijke rasters) de kans gegeven worden aan jong struweel om zich te 

spontaan te vestigen in de bosrand of aanplanten te laten opgroeien. Dit hoeft niet langs de 

volledige rand te gebeuren. Wanneer dit hier en daar gebeurt, ontstaan er namelijk beschutte 

inhammen met een gunstig microklimaat. Vooral in de overgang tussen de Kleyne vlakte en de Far 

West Noord zelf is de bosrand momenteel redelijk scherp en recht. Gezien deze bosrand zuidelijk 

gericht en beschut is tegen koude wind vanaf zee, heeft deze rand veel potentieel. 

• Wanneer braamstruwelen worden teruggezet kan dit best gefaseerd gebeuren. Liever elk jaar op 

verschillende percelen een stukje dan elk jaar één perceel aan te pakken. Op deze manier wordt 

de nestgelegenheid voor de bewoners van merghoudende stengels behouden en zelfs uitgebreid.  

 

 

Figure 33: Vrij scherpe bosrand langs de Kleyne vlakte, de veekering is wel wat voor de oude bosrand geplaatst, maar de 
vegetatieontwikkeling erachter is nog vrij beperkt (Foto: Jens D'Haeseleer). 
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7.3. Noordelijke begrazingsblok 
 

Het Noordelijk begrazingsblok vormt een mozaïeklandschap van duindoornstruweel, droge 

duingraslandjes, mosduinen, lokale zandverstuivingen en enkele poelen. Het grootste deel van het 

deelgebied wordt begraasd met geiten en Shetlandponies. De begrazing levert een mooie kleinschalige 

mozaïek op van bloemrijke plekken, open stukjes zand en dicht struweel. Deze kleinschaligheid is erg goed 

voor bijen, gezien er dan zowel nestgelegenheid als voedselbronnen dichtbij elkaar aanwezig zijn. De 

dichtheid aan grazers was op het moment van bezoek niet té hoog, zodat het bloemaanbod niet teveel 

werd opgegeten. 

Aanwezige typische bijensoorten:  

In dit deelgebied werden tot nu toe 64 bijensoorten aangetroffen, wat dit deelgebied het soortenrijkst 

maakt.  

Heel wat zeldzame bijensoorten werden hier reeds waargenomen: Donkere zijdebij, Schorzijdebij, 

Heidebronsgroefbij, Kleine tuinmaskerbij, Kortsprietgroefbij, Gewone smaragdgroefbij, Halfglanzende 

groefbij, Rimpelkruidbloedbij, Wafelbloedbij, Gewone kegelbij, Duinkegelbij, Geelgespoorde 

houtmetselbij, Driedoornige metselbij, Zilveren fluitje en Witgevlekte tubebij. Soorten in het vet zijn 

typische duinsoorten.  

In dit deelgebied werd het hoogste aantal grondnestelende bijen aangetroffen. Heel wat soorten 

zandbijen en groefbijen en hun respectievelijke koekoeksbijen (wespbijen en bloedbijen) zijn aanwezig.  

Een flink aantal soorten is afhankelijk van (merghoudende) stengels als nestgelegenheid. Het gaat hier om: 

Kortsprietmaskerbij, Gewone maskerbij, Poldermaskerbij, Zompmaskerbij, Geelgespoorde en 

Zwartgespoorde houtmetselbij en Driedoornige metselbij.  

Daarnaast werden ook enkele soorten aangetroffen die hun nesten maken in kevervraatgangen in dood 

hout: Tronkenbij, Tuinbladsnijder, Grote bladsnijder, Rosse metselbij en Kauwende metselbij.  

Tot slot werd ook in dit deelgebied Gedoornde slakkenhuisbij aangetroffen. Deze soort kent een 

gespecialiseerd bloembezoek op gele composieten en nestelt in lege slakkenhuisjes van kleine 

slakkensoorten.   

Troeven:  

• Kleinschalige mozaïek van habitats. 

• Open zand voor grondnestelende soorten 

• Duindoornstruweel met braamkoepels en dode vlierstruiken als nestgelegenheid voor soorten 

die nestelen in merghoudende stengels.  

Werkpunten: 

• Lokaal heeft het mosduin last van overbetreding. 

• Verstruweling met Duindoorn blijft een aandachtspunt. 
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Figure 34: Geleidelijke, bloemrijke overgangen met veel windluwe hoekjes zijn erg waardevol (Foto: Jens D'Haeseleer). 

 

Figuur 35: Een gevarieerd mozaïek van struweel, duingrasland, mosduin en open zandgrond geeft de beste garanties op een rijke 
bijengemeenschap (Foto: Jens D'Haeseleer). 
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Specifiek beheeradvies:  

• Het begrazingsbeheer dient verder gezet te worden. Dit zorgt voor een interessante mozaïek 

tussen open zandgrond, bloemrijke duingraslanden en struweelzones. Eventueel kunnen door 

stootbegrazing in de herfst en winter extra delen open gemaakt worden.  

• Een andere manier om ervoor te zorgen dat extra zones met open zandgrond aanwezig zijn, is 

door het machinaal verwijderen van de vegetatie. Dit dient zeer gefaseerd te gebeuren zodat 

niet teveel nesten tegelijkertijd worden weggegraven of beschadigd.  

• Delen van duindoornstruweel kunnen open gemaakt worden. Ook hier is het van belang om 

gefaseerd te werk te gaan. Wanneer braamstruwelen worden teruggezet kan dit best 

gefaseerd gebeuren. Liever elk jaar op verschillende percelen een stukje dan elk jaar één 

perceel aan te pakken. Op deze manier wordt de nestgelegenheid voor de bewoners van 

merghoudende stengels behouden en zelfs uitgebreid.  

7.4. Tobruk 
 

Tobruk ligt op de overgang tussen de duinen (Noordelijk begazingsblok) en de fossiele strandvlakte die de 

Kleyne vlakte vormt. Het deelgebied bestaat uit begraasd duingrasland met twee grote 

zandwinningsputten en enkele poelen. Tijdens het LIFE project werd hier - door het bos rond de 

zandwinningsputten te rooien - een open corridor gemaakt tussen de Zwinduinen en de Kleyne vlakte. 

Aanwezige typische bijensoorten:  

In dit deelgebied werden tot nu toe 58 bijensoorten aangetroffen, wat het één van de soortenrijkste 

deelgebieden van de het hele gebied maakt.  

Heel wat zeldzame bijensoorten werden hier reeds waargenomen: Donkere zijdebij, Wafelbloedbij, 

Schorzijdebij, Weidemaskerbij, Driedoornige metselbij, Lapse behangersbij, Zilveren fluitje.  

Een flink aantal soorten is afhankelijk van (merghoudende) stengels als nestgelegenheid. Het gaat hier om: 

Gewone maskerbij, Poldermaskerbij, Brilmaskerbij, Weidemaskerbij en Driedoornige metselbij.  

Daarnaast werden ook enkele soorten aangetroffen die hun nesten maken in kevervraatgangen in dood 

hout: Tronkenbij, Lapse behangersbij, Gewone behangersbij, Rosse metselbij, Blauwe metselbij en 

Gehoornde metselbij.  

Tot slot werd ook in dit deelgebied Gedoornde slakkenhuisbij aangetroffen. Deze soort kent een 

gespecialiseerd bloembezoek op gele composieten en nestelt in lege slakkenhuisjes van kleine 

slakkensoorten.   

Ondanks de aanwezigheid van Rode ogentroost werd de gespecialiseerde Ogentroostdikpoot in dit 

deelgebied niet aangetroffen.  

Troeven:  

• Zonbeschenen dood hout 

• Beschutte plekjes/kleinschaligheid van het terrein 

• Bloemrijke vegetatie met zowel droge als vochtige delen. 
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Figure 36: Liggend, zonbeschenen dood hout in de sectie Tobruk zorgt voor veel nestgelegenheid voor bovengronds nestelende 
bijen (Foto: Jens D'Haeseleer). 

Werkpunten: 

• Bij strakke wind vanuit de kust kan het erg koud en winderig zijn in dit deelgebied.  

 

Specifiek beheeradvies:  

• Behoud van zonbeschenen dood hout. In dit deelgebied bleek het grootste aantal bijensoorten die 

nestelen in dood hout voor te komen. Het is dan ook aan te bevelen dat stervende bomen ter 

plaatste blijven staan/liggen. Ook het behoud van stronken kan bijdragen aan de nestgelegenheid 

voor deze soorten.  

• De kleinschaligheid van het terrein, met heel wat reliëf, aanwezigheid van kleine struikjes en 

staand en liggend dood hout, creëert heel wat microhabitats en zorgt voor een heel specifiek 

microklimaat. Deze kleinschaligheid dient, door middel van begrazing, in stand gehouden te 

worden. Door de dichtheid aan begrazers laag genoeg te houden kunnen rozenstruikjes, 

braamkoepels en andere struiken overleven. 
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7.5. Groenpleinduinen 
De Groenpleinduinen zijn van de rest van het gebied afgesneden door de Zwinlaan. Het gebied bestaat 

grotendeels uit duinstruweel en voor een kleiner deel uit vochtig en droog duingrasland, hersteld tijdens 

LIFE ZENO. Dit gedeelte kent een maaibeheer.  

Aanwezige typische bijensoorten:  

In dit deelgebied werden tot nu toe 24 bijensoorten aangetroffen.  

In de Groenpleinduinen werden enkele exemplaren van de typische duinsoorten Zilveren fluitje en 

Gedoornde slakkenhuisbij waargenomen. De eerste soort nestelt ondergronds in zelfgegraven nestgangen 

in (vrij) los zand. De laatste nestelt in lege slakkenhuisjes van kleine soorten slakken.  

Enkele soorten nestelen bovengronds in staand dood hout: Grote wolbij, Tronkenbij, Tuinbladsnijder, 

Lathyrusbij, Grote bladsnijder en Kauwende metselbij. Daarnaast werden enkele soorten die nestelen in 

(merghoudende) stengels waargenomen in dit deelgebied. Het gaat om Blauwe ertsbij en Tuinmaskerbij,  

De meeste gespecialiseerde bijensoorten die werden gevonden in de Groenpleinduinen zijn afhankelijk 

van vlinderbloemigen en (gele) composieten. De belangrijkste vertegenwoordigers van deze 

plantenfamilies in de Groenpleinduinen zijn respectievelijk rolklaver en Gewoon biggenkruid.  

Troeven: 

• Hoge bloemrijkdom 

Werkpunten: 

• Uniform maaibeheer 

Specifiek beheeradvies:  

• Behoud van houten afsluitingen en paaltjes. Het hoge aantal bijensoorten dat nestelt in dood hout 

toont het belang aan van deze houten structuren. Het is aan te bevelen om wanneer deze palen 

vervangen moeten worden, ze te laten staan en de nieuwe paal ernaast te plaatsen. Eventueel 

kunnen extra nestgangen geboord worden in enkele houten structuren.  

• Wanneer braamstruwelen worden teruggezet, kan dit best gefaseerd gebeuren. Liever elk jaar op 

verschillende percelen een stukje dan elk jaar één perceel aan te pakken. Op deze manier wordt 

de nestgelegenheid voor de bewoners van merghoudende stengels behouden en zelfs uitgebreid.  

• Het maaibeheer kan best meer gefaseerd gebeuren dan het tot nu toe gebeurt. Hierbij dient 

men steeds enkele stroken of vlekken te laten overstaan tot de volgende maaibeurt. 
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7.6. Far west Zuid 
 

Dit deelgebied, gelegen tussen de centrale wandelweg, Zwinlaan en Bronlaan is één van de vochtigste 

delen van het gebied. Het bestaat uit een complex van vochtige duinpannen, struweel en bosjes. Dit 

deelgebied heeft grotendeels een maaibeheer. De duinpannen zijn erg bloemrijk. 

Aanwezige typische bijensoorten:  

In dit deelgebied werden tot nu toe 9 bijensoorten aangetroffen.  

In het zuiden van dit deelgebied werd een waarneming van een Grashommel geclaimd in 2019.  

Troeven: 

• Bloemrijkdom 

Werkpunten: 

• Uniform maaibeheer: Steeds enkele stroken of vlekken laten overstaan tot de volgende 

maaibeurt. 

Specifiek beheeradvies:  

• Het maaibeheer kan best meer gefaseerd gebeuren dan het tot nu toe gebeurt. Hierbij dient 

men steeds enkele stroken of vlekken te laten overstaan tot de volgende maaibeurt. 

 

Figuur 37: Tijdens het terreinbezoek in augustus waren grote stukken volledig gemaaid. Te grote oppervlakten in één keer maaien 
brengt de voedselvoorziening van wilde bijen in het gedrang. Gefaseerd maaien of stukjes een jaar ongemoeid laten kunnen dit 
probleem verhelpen (Foto: Jens D’Haeseleer).    
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8. Conclusie 
De Zwinduinen- en Polders vormen de belangrijkste plek aan de oostkust voor de kustspecialisten onder 

onze wilde bijen. Deze soorten zijn veelal oligolectisch of hebben een sterke voorkeur voor enkele 

plantensoorten. Zonder deze inheemse waardplanten kunnen deze zeldzame specialisten dus niet 

overleven. Een beheer gericht op het behouden en uitbreiden van de typische duinvegetaties waar deze 

soorten in voorkomen is dus uiterst belangrijk. Door een combinatie van geschikt voedsel en nestplaatsen 

zijn deze (half)natuurlijke vegetaties van essentieel belang. Vooral de blonde duinen (HT2120), droge 

duingraslanden (HT2130) en vochtige duinvalleien (HT2190) zijn in het gebied belangrijk. Maatregelen 

gericht op het bestendigen en uitbreiden van zowel de bovengrondse als ondergrondse nestgelegenheid 

voor bijen zijn de tweede hoeksteen waarop natuurbeheer gericht op bijen moet gebaseerd zijn. Het 

begrazingsbeheer biedt hier erg veel voordelen, vooral voor de creatie van nestgelegenheid, zowel voor 

ondergronds als bovengronds nestelende soorten.  Met enkele kleine aanpassingen aan het maai- en 

graasbeheer kunnen de negatieve effecten voor bijen, zoals het verminderde aanbod van voedsel na een 

intensieve maai- of graasperiode sterk beperkt worden.
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