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Samenvatting
De Meetkerkse Moeren is een laaggelegen graslandgebied op de overgang tussen de polders en de
pleistocene zandgronden. Het wordt gekenmerkt door een hoge grondwaterstand, kamgras-en
zilverschoongraslanden en fragmenten van dotter- en veldrusgraslanden. De bijenfauna is er eerder
soortenarm. In dit rapport worden de aanwezige en te verwachten soorten opgelijst, hun ecologie en link
met Europese en regionaal beschermde habitats wordt besproken. Verder reiken we tips aan om het
beheer beter af te stemmen op de aanwezigheid van wilde bijen.
Vóór aanvang van het onderzoek in 2018 waren 8 soorten ingevoerd in de database van
www.waarnemingen.be. Op de Rosse metselbij na zijn deze allemaal weer gevonden tijdens het
onderzoek. Tijdens het onderzoek vonden we in totaal 46 soorten, waarvan er 39 nieuw voor het gebied
waren. In 2020 werd de Asbij nog als extra soort toegevoegd. De totale soortenlijst bedraagt hierdoor 48
soorten. 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 49.
Veruit de meeste soorten in het gebied zijn momenteel niet bedreigd, 2 soorten zijn ‘bijna in gevaar’
(Drossart et al., 2019). Het gaat om Tuinhommel en Grote koekoekshommel. Zij worden voornamelijk
bedreigd door klimaatverandering en een lagere beschikbaarheid van voedselplanten (met een lange kelk).

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 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 moeten beide binnen de actieradius
van een bijensoort aanwezig is. De meeste bijen hebben een actieradius van hoogstens enkele honderden
meters (Greenleaf, Williams, Winfree, & Kremen, 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.

Nesthabitat
Het overgrote deel van onze inheemse niet-parasitaire bijensoorten, ca. 70%, nestelt ondergronds in
zelfgegraven nesten (Figuur 1,Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 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
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
(Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., 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, Pindar, Packer, & Kevan, 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.

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.

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
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.

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.

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.

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.

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.

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.
1.5.1 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).

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.
1.5.2 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.

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 NoordFrankrijk. 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 WestVlaanderen (meerbepaald in de biotopen van 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 de SBZ ‘Duingebieden van IJzer monding tot Zwin’, SBZ Zandig-Vlaanderen-west
en SBZ ‘Polders’en om aanbevelingen te kunnen formuleren om een bijvriendelijk beheer te kunnen
voeren.
In dit rapport worden de bijen van de Meetkerkse Moeren, 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 een
bijvriendelijk beheer in alle deelgebieden van het reservaat, met een speciale nadruk op alle Natura 2000habitattypes die in het gebied voorkomen. Dit als input voor de update en de zesjaarlijks evaluatie van het
natuurbeheerplan voor het gebied.

2 Materiaal & methoden
Studiegebied
Het natuurreservaat Lage Moere van Meetkerke en Kwetshage wordt beheerd door Natuur en Bos en is
ongeveer 277 ha groot. Het is een deel van het natuurcomplex Blankenbergse Polder Zuid dat zo’n 500 ha
groot is en waar ook het Hagebos en het natuurreservaat Paddegat-Klemskerke toe behoren
De Lage Moere van Meetkerke en Kwetshage ligt op het grondgebied van Meetkerke en Houtave
(Zuienkerke), Varsenare (Jabbeke) en Sint- Andries (Brugge). en bestaat uit 2 deelgebieden:Kwetshage en
Lage Moere. s. Het gebied is een voormalig hoogveengebied dat in de Middeleeuwen werd uitgeveend.
Na de uitvening en drooglegging kwam het pleistocene, voedselarme zand aan de oppervlakte. Hierdoor
is het gebied lang in extensief hooibeheer gebleven. Het gebied bestaat vooral uit poldergraslanden, die
grotendeels als hooiweiden beheerd worden. Hier en daar zijn nog relicten terug te vinden van de
schraallanden van weleer. De Meetkerkse Moeren is van groot belang voor weidevogels en voor
overwinterende ganzen.

Figuur 4: Overzichtskaartje van de Lage Moere, overgenomen van www.natuurenbos.be

De eerste percelen kwamen rond 1999 in beheer van het ANB. Sindsdien zijn hooilanden en kleine
landschapselementen hersteld. Verder werd het waterpeil in het gebied weer verhoogd in het kader van
natuurherstel. Het beheer bestaat hoofdzakelijk uit maaien met nabegrazing, wat gebeurt in
samenwerking met lokale landbouwers. Verder worden de gebruikelijke onderhoudswerken, onder meer
aan poeltjes, uitgevoerd, en worden wilgen op gepaste tijdstippen geknot.
Voor meer info over het gebied, verwijzen we graag naar Zwaenepoel et al. (2014).

Bijeninventarisatie
Vanwege de korte en onderling sterk verschillende vliegtijd van de meeste bijensoorten, werden de
deelgebieden Lage Moere, Kwetshage en de oevers van het kanaal Brugge-Oostende vier keer bezocht
tussen april en juli (Tabel 1). 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 wel maximaal de soortengemeenschap
geïnventariseerd worden. Bijen werden gevangen met een insectennet en de waarnemingen werden
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.
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 hier dan om Asteroideae, Cichorioideae en Carduoideae.

Tabel 1: Data waarop terreinbezoeken aan de Meetkerkse Moeren werden uitgevoerd.

Data van terreinbezoek
19.IV.2018
09.V.2018
28.VI.2018
31.VII.2018

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 bodem en
bovengrondse nestplaatsen zoals dood hout met vraatgangen van kevers of oude muren met gaten. Ook
naar het habitat in zijn geheel werd gekeken, met een bijzondere focus op de Europese habitattypes die
in het studiegebied aanwezig waren en de rol die ze zouden kunnen spelen voor wilde bijen in het voorzien
van nest- en foerageerhabitat.
Verder werd 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.

3 Resultaten bijenfauna
Algemeen
Om de totale soortenlijst te kunnen achterhalen werden de verschillende deelgebieden die bezocht
werden in het kader van dit onderzoek samengevoegd. Het gaat om de deelgebieden Lage Moere,
Kwetshage en de bermen van de Oostendse Vaart.
Vóór aanvang van het onderzoek in 2018 waren 8 soorten ingevoerd op de database van
www.waarnemingen.be. Op de Rosse metselbij na zijn deze allemaal teruggevonden tijdens het
onderzoek.
Tijdens het onderzoek vonden we in totaal 46 soorten wilde bijen, waarvan er 39 nieuw voor het gebied
waren.
In 2020 werd de Asbij nog als extra soort toegevoegd. De totale soortenlijst bedraagt hierdoor 48 soorten.
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 49.
Veruit de meeste soorten in het gebied zijn - volgens de meest recente Belgische Rode Lijst - momenteel
niet bedreigd, 2 soorten zijn ‘bijna in gevaar’ (Drossart et al., 2019). Het gaat om Tuinhommel en Grote
koekoekshommel. Zij worden voornamelijk bedreigd door klimaatverandering en een lagere
beschikbaarheid van voedselplanten (met een lange kelk).
Ook bij onderzoek naar spinnen in dit gebied was het aandeel Rode-lijstsoorten eerder laag vergeleken
met veel andere door deze auteurs onderzochte gebieden (Lambrechts et al. 2016), zoals bijvoorbeeld
Vloethemveld of de kustduinen.
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.
Tabel 2: Aantal soorten per Rode lijstcategorie die gekend zijn uit de Meetkerkse Moeren. 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 zijn gebaseerd op de Belgische Rode Lijst (Drossart et al., 2019).

Rode-lijstcategorieën
Niet bedreigd (LC)
Bijna in gevaar (NT)
Kwetsbaar (VU)
Bedreigd (EN)
Ernstig bedreigd (CR)
Onvoldoende data (DD)
-

Aantal soorten
44
2
0
0
0
2
1

3.1.1 Nestgedrag
Bijna 60% van de waargenomen soorten nestelt ondergronds, een kwart nestelt bovengronds. De andere
soorten kunnen zowel boven-als ondergronds nestelen. Dit zijn hoofdzakelijk hommels. Dit is een vrij
normale verhouding voor een bijengemeenschap. Dit is enigszins verrassend, omdat het grootste gedeelte
van het gebied vrij laag ligt en er hierdoor weinig geschikte nestelplaatsen lijken voor te komen voor
ondergronds nestelende bijen. Een aantal van de ondergronds nestelende soorten werden dan ook enkel
aan de zuidkant van het deelgebied Lage Moeren en aan de noordkant van het deelgebied Kwetshage,
langsheen de oevers van het kanaal Brugge-Oostende, gevonden. Het is dan ook belangrijk dat deze
nestplaatsen beschermd worden en dat eventuele grootschalige (grond)werken aan de oevers van het
kanaal beperkt blijven en gefaseerd plaatsvinden.

Figuur 5: De oevers van het kanaal Brugge-Oostende liggen een stuk hoger dan het grootste deel van het gebied,
waardoor hier meer potentieel is voor nestplaatsen van ondergronds nestelende bijensoorten (foto: Jens D'Haeseleer,
31/07/2018)

3.1.2 Voedingswijze
Van de bloembezoekende aangetroffen soorten heeft 21% (8 soorten) een oligolectische levenswijze. Dit
is een stuk lager dan in de doorsnee bijengemeenschap waar ongeveer 30% een vrij hoge tot zeer hoge
specialisatie kent.
Drie soorten zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van planten van de Asteroideae. De
Paardenbloembij vliegt daarbij in het voorjaar, voornamelijk op Paardenbloemen, terwijl de Tronkenbij en
de Wormkruidbij in de zomer vliegen op composieten. Drie zandbijensoorten zijn gespecialiseerd in het
verzamelen van stuifmeel van wilgen: Roodbuikje, Lichte wilgenzandbij en Grijze zandbij. De
Kattenstaartdikpoot is dan weer exclusief afhankelijk van Grote kattenstaart om haar nestcellen te
bevoorraden. De Ranonkelbij tenslotte verzamelt enkel stuifmeel van boterbloemen als voedsel voor haar
nakomelingen.

3.1.3 Socialiteit
Iets meer dan de helft van de bijen in het gebied hebben een solitaire levenswijze, een kwart is parasitair,
één soort nestelt communaal. Ongeveer één vijfde van de soorten heeft een sociale levenswijze
(voornamelijk hommels).
Binnen de parasitaire soorten hebben we 2 koekoekshommels, 6 wespbijen, 2 bloedbijen en 2 tubebijen
aangetroffen. De Grote koekoekshommel is volgens de Rode Lijst ‘bijna in gevaar’ en parasiteert op nesten
van Aardhommel.
Als we de lijst van potentiële gastheersoorten van de aangetroffen parasitaire soorten vergelijken met de
totale soortenlijst, zien we dat nog enkele soorten niet gevonden zijn, maar wel aanwezig moeten zijn.
Zonder gastheersoort kan de parasiet immers niet overleven.
Volgende soorten zijn zeker aanwezig in het gebied, maar nog niet waargenomen: Zwartbronzen zandbij
of Grijze rimpelrug, Tweekleurige zandbij of Goudpootzandbij of Geriemde zandbij, Zwartgespoorde
houtmetselbij, Grote wolbij of Kauwende metselbij of Zwartbronzen houtmetselbij, Roodpotige groefbij
of Vierbandgroefbij of Blokhoofdgroefbij of Groepjesgroefbij, Kleigroefbij of Kleine groefbij of
Fijngestippelde groefbij of Borstelgroefbij.
3.1.4 Fenologie
Het zwaartepunt van de vliegtijd van bijen in de Meetkerkse moeren ligt in het voorjaar. Ongeveer 40
procent van de soorten vliegt exclusief in het voorjaar. Een even groot aantal vliegt zowel in het voorjaar
als de zomer, omdat ze bivoltien zijn, zoals Grasbij. Of omdat ze een lange levensduur hebben, zoals
hommels of groefbijen. Één soort, de Honingbij, vliegt jaarrond. Het belang van vroeg bloeiende struiken
en bomen zoals wilgen én vroeg bloeiende kruiden zoals Paardenbloemen en Witte dovenetel in het
gebied is dus groot te noemen.

Tabel 3: Waargenomen soorten in de Meetkerkse Moere 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).
Wetenschappelijke naam

Naam

Vliegtijd

Nestecologie

Waardplant

Socialiteit

Gastheer

Habitat³

RL

Anthophora plumipes

Gewone sachembij

V

B

P

S

-

Generalist (2180, 2190)

LC

Apis mellifera

Honingbij

J

B

P

E

-

Generalist

DD

Bombus hortorum

Tuinhommel

VZ

O, B

P

E

-

Generalist (2190)

NT

Bombus hypnorum

Boomhommel

VZ

B

P

E

-

Bos, steden (2180)

LC

Bombus lapidarius

Steenhommel

VZ

O, B

P

E

-

Alle (half)open H (2190)

LC

Bombus pascuorum

Akkerhommel

VZ

O, B

P

E

-

Generalist

LC

Bombus pratorum

VZ

O, B

P

E

-

Generalist

LC

Bombus sylvestris

Weidehommel
Vierkleurige
koekoekshommel

VZ

O, B

-

P

B. pratorum

Generalist

LC

Bombus terrestris²

Aardhommel

VZ

O, B

P

E

-

Generalist

LC

Bombus
terrestris/lucorum/magnus/cryptarum1

Aardhommel-groep (WEuropa)

VZ

O (B)2

P

E

-

Generalist

-

Bombus vestalis

Grote koekoekshommel

VZ

O (B)2

-

P

B. terrestris

Alle (half)open H (2190)

NT

Nomada bifasciata

Bonte wespbij

V

O

-

P

A. gravida

Generalist

LC

Generalist

LC

Apidae (16(+1))

Nomada fabriciana

Roodzwarte dubbeltand

V

O

-

P

A. chrysosceles, A.
angustior, A.
bicolor, A.
nigroaena

Nomada flava

Gewone wespbij

V

O

-

P

Colletes sp.

Droge open H (2330,4030,6230)

LC

Generalist

LC

Bosranden, afgravingen

LC

Generalist

LC

Nomada goodeniana

Smalbandwespbij

V

O

-

P

Nomada lathburiana

Roodharige wespbij

V

O

-

P

A. cineraria, A.
nigroaenea, A.
nitidia, A. tibialis
A. cineraria, A.
vaga

Nomada ruficornis

Gewone dubbeltand

V

O

-

P

A. haemorrhoa

Andrenidae (11+1)

Wetenschappelijke naam

Naam

Vliegtijd

Nestecologie

Waardplant

Socialiteit

Gastheer

Habitat³

RL

Andrena cineraria*

Asbij

V

O

p

S

-

Open zand (2120)

LC

Andrena dorsata

Wimperflankzandbij

V

O

P

S

-

Open H (2130, 2190)

LC

Andrena flavipes

Grasbij

VZ

O

P

S

-

Generalist

LC

Andrena fulva

Vosje

V

O

P

S

-

Generalist

LC

Andrena gravida

Weidebij

V

O

P

S

-

Generalist

LC

Andrena haemorrhoa

Roodgatje

V

O

P

S

-

Generalist (2170)

LC

Andrena humilis

Paardenbloembij

V

O

Asteroideae

S

-

Open H (2130, 2190)

LC

Andrena mitis

Lichte wilgenzandbij

V

O

Wilg

S

-

Open H

LC

Andrena nitida

Viltvlekzandbij

V

O

P

S

-

Generalist

LC

Andrena scotica

Meidoornzandbij

V

O

P

C

-

Generalist

LC

Andrena vaga

Grijze zandbij

V

O

Wilg

S

-

Open H (2130, 2190)

LC

Andrena ventralis

Roodbuikje

V

O

Wilg

S

-

Colletes daviesanus

Wormkruidbij

Z

O

Asteroideae

S

-

Pioniersoort

LC

Hylaeus communis

Gewone maskerbij

Z

B

P

S

-

Generalist

LC

Hylaeus dilatatus

Brilmaskerbij

Z

B

P

S

-

Ruderaal (2130)

DD

Halictus tumulorum

Parkbronsgroefbij

VZ

O

P

E

-

Generalist

LC

Lasioglossum calceatum

Gewone geurgroefbij

VZ

O

P

S, C, E

-

Generalist

LC

Lasioglossum leucozonium

Matte bandgroefbij

VZ

O

P

S

-

Generalist

LC

Lasioglossum majus

Grote bandgroefbij

VZ

O

P

S

-

Schrale graslanden, heide (4010,
4030, 6230)
LC

Lasioglossum morio

Langkopsmaragdgroefbij

VZ

O

P

E

-

Generalist

LC

Lasioglossum villosulum

Biggenkruidgroefbij

VZ

O

P

S

-

(Half)open H (2330,4030,6230)

LC

Lasioglossum zonulum

Glanzende bandgroefbij

VZ

O

P

S

-

(Half)open H
(2330,4010,4030,6230,6410)

LC

LC

Colletidae (3)

Halictidae (9)

Wetenschappelijke naam

Sphecodes crassus

Naam

Brede dwergbloedbij

Vliegtijd

VZ

Nestecologie

O

Waardplant

-

Socialiteit

Gastheer

Habitat³

RL

P

L. pauxillum, L.
punctatissimum, L.
nitidiusculum, L.
parvulum
Generalist

LC

Generalist

LC

Pantserbloedbij

VZ

O

-

P

H. rubicundus, H.
quadricinctus, H.
maculatus, H.
sexcinctus & L.
malacharum

Chelostoma florisomne

Ranonkelbij

V

B

Boterbloemen

S

-

Generalist

LC

Heriades truncorum

Tronkenbij

Z

B

Asteroideae

S

-

Bos(rand) (9120)

LC

Megachile centuncularis

Tuinbladsnijder

Z

B

P

S

-

Generalist

LC

Osmia bicornis

Rosse metselbij

V

B

P

S

-

Generalist

LC

Osmia caerulescens

Blauwe metselbij

Z

B

P

S

-

Stad

LC

Stelis breviuscula

Gewone tubebij

Z

B

-

P

H. leucomelana, H.
truncorum
Generalist (2160, 2180)

LC

Generalist (2160, 2180)

LC

Oevers, natte ruigtes

LC

Sphecodes gibbus
Megachilidae (6+1)

Stelis punctulatissima

Geelgerande tubebij

Z

B

-

P

H. adunca, O.
leaiana, O.
niveata, A.
manicatum en A.
oblongatum

Kattenstaartdikpoot

Z

O

Grote
kattenstaart

S

-

Melittidae (1)
Melitta nigricans
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’.
²De Aardhommel (en dus ook zijn koekoekshommel) nestelt bij voorkeur ondergronds, maar kan soms ook bovengronds nesten bouwen.
3Belangrijkste 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.

Bijzondere soorten
3.2.1 Paardenbloembij – Andrena humilis Imhoff, 1832
De vrouwtjes hebben oranje haren op het borststuk, een spaarzaam behaard achterlijf met gele
achterlijfspunt en gele haren op de achterpoten (scopa). Verder heeft de achterdij een rij kleine
tandjes. Mannetjes vallen op door hun witgele tekening op het kopschild.
Paardenbloembijen vliegen in april en mei in extensieve graslanden en schrale bermen. Zoals veel
zandbijen nestelt de soort ondergronds, in kleine aggregaties. De soort is gespecialiseerd in het
verzamelen van stuifmeel van composieten behorende tot de subfamilie Cichorioidea. Tijdens de
vliegtijd vormt bij ons Paardenbloem veruit de belangrijkste waardplant, al worden streepzaad,
Gewoon biggenkruid en havikskruid ook bezocht. De soort is vrij algemeen in gebieden met veel
(bloemrijke) graslanden en zanderige bodem.

Figuur 6: Vrouwtje van de Paardenbloembij (Foto: Kurt Geeraerts).

3.2.2 Roodbuikje – Andrena ventralis Imhoff, 1832
Zowel mannetjes als vrouwtjes van deze soort zijn gemakkelijk te herkennen aan de rode achterranden
van de buikplaatjes (sternieten). De mannetjes hebben bovendien een gele clypeus.
Het Roodbuikje is een echte voorjaarssoort, die van half maart tot begin mei actief is. Ze vliegt in open
terreinen en verzamelt uitsluitend stuifmeel op wilgen. Vrouwtjes nestelen solitair of in kleine
aggregaties onder de grond, op schaars begroeide plekken. De soort verkiest open terreinen met grote
hoeveelheden wilg in de buurt.
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Figuur 7: Het Roodbuikje is - zoals de naam zegt - makkelijk te herkennen aan de roodgetinte buik (Foto: Jens
D'Haeseleer).

3.2.3 Lichte wilgenzandbij – Andrena mitis Schmiedeknecht, 1883
De Lichte wilgenzandbij is een middelgrote bij (8-10mm) die behoort tot een soortcomplex met sterk
gelijkende soorten. Het vrouwtje laat zich herkennen aan het glanzende schildje en de taps toelopende
metatars van de achterpoot, het mannetje aan de roodachtige achtertarsen (Peeters et al., 2012).
Zoals de naam doet vermoeden, verzamelt deze soort uitsluitend stuifmeel op wilgen, oa. Grauwe wilg,
Bittere wilg, Katwilg, Amandelwilg, Laurierwilg en Schietwilg. De soort nestelt op open plekken in de
bodem en verkiest daarbij zandige bodems. In Duitsland en Nederland wordt de soort teruggevonden
in uiterwaarden en natuurontwikkelingsgebieden in het rivierengebied, dijken en afgravingen, bossen,
bosranden, parken,… zolang er maar voldoende wilgen staan. Broedparasieten zijn niet bekend. De
vliegtijd loopt van half maart tot half mei (Peeters et al., 2012; Westrich, 1989).
3.2.4 Bonte wespbij – Nomada bifasciata Olivier, 1811
De Bonte wespbij is één van de wespbijen die zowel zwart, geel als rood gekleurd zijn. Ze lijkt sterk op
de veel algemenere Kortsprietwespbij. Op het schildje staat een ongedeelde, gele vlek.
Achterlijfssegmenten 2-6 hebben een gele band, die op de segment 2 en 3 vaak onderbroken is.
De soort is de specifieke broedparasiet van de Weidebij. Beide soorten vliegen enkel in het voorjaar.
De sterk lijkende Kortsprietwespbij en haar gastheer Grasbij hebben zowel een voorjaars- als
zomergeneratie. De Bonte wespbij is vrij zeldzaam en vooral terug te vinden in bloemrijke, iets
schralere, graslanden.
3.2.5 Grote bandgroefbij – Lasioglossum majus (Nylander, 1852)
Een – naar groefbijnormen- zeer grote, volledig zwarte groefbij met opvallend witte haarbanden
(Figuur 8). De vrouwtjes zijn fors gebouwd en hebben donker getinte vleugels. Verder is de bestippeling
op het voorhoofd kenmerkend. Bij mannetjes valt de speciale vorm van het laatste achterlijfsegment
op, dat twee uitsteeksels heeft aan de zijrand. De soort heeft vermoedelijk een vliegtijd zoals de
meeste groefbijen, met vrouwtjes die van de lente tot de herfst vliegen en mannetjes die alleen in de
zomer actief zijn, maar in onze contreien zijn er voorlopig te weinig waarnemingen van deze soort om
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dit te kunnen bevestigen. Net als alle groefbijen nestelt ze ondergronds. De soort is polylectisch, al lijkt
ze een lichte voorkeur te hebben voor composieten en lipbloemigen. Ze leeft strikt solitair.
De Grote bandgroefbij lijkt een ‘klimaatsoort’ te zijn, die recent opnieuw in ons land opgedoken is. In
ons land zijn vooral waarnemingen gekend uit het westelijke landsdeel. Intussen is de soort al op meer
dan 10 plaatsen gevonden, en dat aantal zal de komende jaren ongetwijfeld nog toenemen.

Figuur 8: Mannetje Grote bandgroefbij (Foto: Jens D'Haeseleer).

3.2.6 Geelgerande tubebij – Stelis punctulatissima (Kirby, 1802)
De Geelgerande tubebij is de grootste tubebij van ons land. Ze heeft een sterk gepantserd, zwart
lichaam met een dichte bestippeling. De achterranden van de achterlijfssegmenten zijn doorschijnend
en geven de indruk dat het achterlijf gebandeerd is.
De voornaamste gastheer is de Grote wolbij. Net als haar gastheer is de Geelgerande tubebij
voornamelijk in stedelijk gebied terug te vinden. Ze bezoekt er allerlei composieten zoals distels,
Knoopkruid en Jakobskruiskruid, maar kan ook op braam, Beemdkroon, ereprijs of rolklaver gevonden
worden.
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3.2.7 Tuinhommel – Bombus hortorum (Linnaeus, 1761)
De Tuinhommel lijkt op een Aardhommel maar is te herkennen aan de gele haarbanden zowel vooraan
als achteraan op het borststuk. Verder is ze van de Veenhommel te onderscheiden door de langere
kop. De Tuinhommel is een vrij algemene soort die echter de laatste jaren een sterke achteruitgang
vertoonde, waardoor ze als ‘gevoelig’ op de Belgische Rode Lijst staat (Drossart et al., 2019).
Tuinhommels zijn van begin maart tot september te vinden, al vliegen mannetjes pas vanaf eind mei.
Zoals alle hommels is deze soort breed polylectisch, maar vanwege haar lange tong is ze vooral te
vinden op bloemen met een diepere kelk. Verder is het een soort die eerder vochtige habitats verkiest,
wat de natte graslanden in de Lage Moere een zeer geschikt gebied maakt om een gezonde populatie
van deze soort te kunnen onderhouden.

Figuur 9: Vrouwtje van Tuinhommel, te herkennen aan het lange gezicht en de twee gele banden op het borststuk
(Foto: Jens D'Haeseleer).
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3.2.8 Grote koekoekshommel – Bombus vestalis

Geoffroy, 1785

Deze soort is een koekoekshommel. Dat betekent dat ze geen eigen nest met werksters maakt, maar
het nest van een gastheer – in dit geval de Aardhommel – overneemt door de koningin te doden en de
werksters van deze soort voor zich laat werken. Zoals alle koekoekshommels heeft de soort
verdonkerde vleugels. De achterlijfspunt is wit, met twee felgele ‘achterlichten’ en een zwarte
achterlijfspunt. De soort lijkt zeer sterk op de Tweekleurige koekoekshommel (Bombus bohemicus).
De soort vliegt van maart tot september, hoofdzakelijk in vochtigere, halfopen gebieden. Mannetjes
vliegen vanaf mei. Vrouwtjes foerageren op wilg en Paardenbloem, en als deze afwezig zijn op
Hondsdraf en Paarse dovenetel. Mannetjes zijn hoofdzakelijk op distels te vinden, vaak in het
gezelschap van mannetjes van andere koekoekshommels. Aangezien deze soort de laatste jaren is
achteruitgegaan, staat ze als ‘gevoelig’ op de recente Belgische Rode Lijst (Drossart et al., 2019).

Figuur 10: Vrouwtje van Grote koekoekshommel (Foto: Pieter Vanormelingen).
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3.2.9 Kattenstaartdikpoot – Melitta nigricans Alfken, 1905
Een grotendeels zwart behaarde soort met oranje tarsleden. Het is een echte zomersoort die vooral te
vinden is in juli en augustus. Zoals de naam al zegt is deze soort sterk gespecialiseerd op Grote
kattenstaart. De dikke, groene stuifmeelklompen aan de achterpoten van de vrouwtjes vallen dan ook
onmiddellijk op. Door de afhankelijkheid van de waardplant, die typisch in natte situaties groeit, is dit
één van de weinige bijen die gebonden is aan natte gebieden, daar waar de meeste soorten warme,
schralere plekjes verkiezen. De soort nestelt ondergronds.

Figuur 11: Vrouwtjes van de Kattenstaartdikpoot vallen onmiddellijk op door hun talrijke aanwezigheid rond Grote
kattenstaart en de dikke, groene stuifmeelklompjes aan hun achterpoten (Foto: Kurt Geeraerts).
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Te verwachten soorten
Uiteraard omvat de huidige inventarisatie niet alle soorten die in het gebied zitten. Soorten die in lage
aantallen voorkomen of een onopvallende levenswijze hebben, zijn mogelijk over het hoofd gezien.
Gericht zoeken naar deze soorten kan de soortenlijst voor het gebied verder uitbreiden. Hier lijsten we
enkele soorten op die hoogstwaarschijnlijk in het gebied voorkomen, of zeer zeldzaam zijn op nationaal
vlak maar mogelijk te verwachten zijn in het gebied.
3.3.1 Grashommel – Bombus ruderarius (Müller, 1776)
De Grashommel is een zeer zeldzame hommel die de laatste jaren sterk is achteruitgegaan. Deze soort
lijkt sterk op de Steenhommel, maar heeft oranje beharing op de achterpoten. In Nederland kent de
populatie een duidelijk zwaartepunt in de provincie Zeeland en bij ons lijkt de soort ook vooral in het
westen van het land voor te komen, meer bepaald in de polders en de duinen. De soort verkiest open
bloemrijke habitats.
De soort heeft een voorkeur voor diepe vlinderbloemigen als voedselbron, bijvoorbeeld Rode klaver,
Voederwikke en Luzerne. De koninginnen worden dan weer vaak waargenomen op lipbloemigen zoals
Witte dovenetel of Hondsdraf. De Grashommel bouwt haar nest met gras (vandaar de naam). Dit nest
ligt op de grond in ruigtes die niet jaarlijks gemaaid worden. Aangezien polders goed habitat lijken te
zijn voor deze soort, die schijnbaar heel andere ecologische eisen stelt dan andere bijen en hommels,
heeft de Meetkerkse Moeren het potentieel om een goede populatie van deze soort te onderhouden,
mits voldoende voedselaanbod aanwezig is. Er zijn recente waarnemingen van de soort op 6 en 7 km
vogelvlucht van het gebied, respectievelijk aan de put van Vlissegem en aan de Vloethemveldzate.
Maar gezien de polders slecht onderzocht zijn, en de soort vaak nog maar in lage aantallen voorkomt,
is het niet uitgesloten dat er dichterbij of in het gebied zelf ook populaties te vinden zijn.
3.3.2 Tweekleurige wespbij – Nomada integra

Brullé, 1832

De Tweekleurige wespbij is een parasitaire bijensoort die strikt aan Paardenbloembij gebonden is als
gastheer. Deze soort is zeer zeldzaam in ons land, maar wordt door de lage aantallen en onopvallende
levenswijze waarschijnlijk ook over het hoofd gezien. Vanwege de aanwezigheid van de gastheer loont
het zeker om in het voorjaar te zoeken naar nestaggregaties, op de drogere stukken, waar deze
parasiet gevonden kan worden.
3.3.3 Gewone slobkousbij – Macropis europaeus

Warncke, 1973

De Gewone slobkousbij komt algemeen voor in vochtige gebieden, zolang haar waardplant, de Grote
wederik, aanwezig is. Aangezien deze plantensoort op heel wat plaatsen te vinden is in het deelgebied
Lage Moere is ook de Gewone slobkousbij daar te verwachten. Het is een zomeractieve soort die zeer
oppervlakkige nesten maakt in de grond.
3.3.4 Wilgenspecialisten
Wilgen komen verspreid doorheen het gebied voor. Het gaat dan vooral om knotwilgen. Het is dus niet
ondenkbaar dat verschillende voorjaarssoorten die gespecialiseerd zijn op stuifmeel van wilgen in het
gebied aanwezig zijn. Grijze zandbij, Roodbuikje en Lichte wilgenzandbij werden al gevonden, maar
andere soorten, zoals Vroege zandbij (Andrena praecox) en Zwart-rosse zandbij (Andrena clarkella) zijn
niet zeldzaam en vermoedelijk aan te treffen in het gebied. De grootste bottleneck voor deze
wilgenspecialisten in het gebied is vermoedelijk het beperkte aanbod aan geschikte nestplaatsen. De
soorten verkiezen allen hoofdzakelijk open droge (zanderige) bodem om hun nest in te graven. Dit is
het gebied van nature nauwelijks aanwezig.
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4 Waardplanten
Hoewel de beschikbaarheid van nestgelegenheid een groot effect heeft op de gemeenschapssamenstelling van wilde bijen, is de beschikbaarheid van voedsel – stuifmeel en nectar – de
belangrijkste factor die voorkomen en dichtheid van een populatie wilde bijen bepaalt. In deze
paragraaf wordt de aanwezigheid van geschikte waardplanten in het studiegebied besproken.

Algemeen overzicht
Een plant-bestuivernetwerk werd samengesteld met behulp van het bipartite-pakket in R. De relaties
tussen bijensoorten en plantengenera en –families zijn respectievelijk weergegeven in Figuur 14 en
Figuur 15.
De meeste waargenomen bloembezoeken waren afkomstig van enkele zeer algemene generalisten,
hoofdzakelijk hommels en de Europese honingbij. Voor deze generalisten waren distels zeer
belangrijke waardplanten. De langtongige Akkerhommel werd bovendien veel waargenomen op
klaver, kattenstaart en dovenetel.
In het voorjaar waren wilgen dan weer een zeer belangrijke voedselbron. Niet enkel de typische
wilgenspecialisten zoals Roodbuikje, Grijze zandbij en Lichte wilgenzandbij, maar verschillende andere
soorten, hoofdzakelijk zandbijen, foerageerden op wilg. Later in het jaar was Paardenbloem een
veelbezochte waardplant door onder meer Roodgatje en Viltvlekzandbij, maar ook door de
specialistische Paardenbloembij. In de zomer waren Knoopkruid en kaasjeskruid, naast de eerder
vermelde distels en klaver, belangrijke waardplanten.
Bovenop deze belangrijke waardplanten werden er ook enkele zeer specifieke plant-bestuiverrelaties
waargenomen, zoals Wormkruidbij op Boerenwormkruid en Kattenstaartdikpoot op Grote
kattenstaart. In het algemeen valt op dat enkele (zeer) algemene plantensoorten een zeer grote
bijdrage leveren als voedselbron voor wilde bijen. Dit onderstreept vooral het belang van grote
aantallen bloemen.

Belangrijkste waardplanten
4.2.1 Wilgen – Salix spp.
Wilgen vormen in het voorjaar een van de belangrijkste waardplanten voor bijen. Breedbladige wilgen
zoals Boswilg bloeien vanaf half maart, smalbladige zoals Schietwilg enkele weken later. Deze trekken
verschillende bijen aan, waaronder zandbijen, groefbijen, hommels en Europese honingbij.
Verschillende soorten zandbijen zijn zelfs wilgenspecialisten, die volledig afhankelijk zijn van wilg als
stuifmeelbron. In het gebied was dit het geval voor Grijze zandbij en Roodbuikje. Ze zijn zeer talrijk
aanwezig in dit gebied en hebben dus potentieel om nog meer soorten wilgenspecialisten aan te
trekken.
Voor het behoud van de aan wilg verbonden bijensoorten is het belangrijk dat de wilgen gefaseerd
beheerd worden. De meeste bijensoorten die afhankelijk zijn van wilgen hebben een actieradius van
300 – 400 meter. Bij het knotten van rijen knotwilgen is het dan ook belangrijk dat niet alle wilgen
binnen deze straal in hetzelfde jaar geknot worden.
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4.2.2 Groot kaasjeskruid – Malva sylvestris L.
Groot kaasjeskruid groeit in het gebied vooral in wegbermen. Hoewel er geen echte bijenspecialisten
voorkomen die volledig afhankelijk zijn van deze plant, werden bloembezoeken van vijf verschillende
hommelsoorten waargenomen. Voor generalisten kan dit dan ook een belangrijke aanvulling zijn op
hun dieet, zeker aangezien in de zomer vaak een tekort heerst aan voedselbronnen.

4.2.3 Klaver – Trifolium spp.
Klavers zijn in de zomer bij de belangrijkste waardplanten voor wilde bijen. Naast enkele specialisten
die volledig afhankelijk zijn van vlinderbloemigen en vaak een voorkeur hebben voor klaversoorten,
profiteren veel generalisten van het massaal voorkomen van klaver. Klavers hebben, net als alle andere
vlinderbloemigen, heel eiwitrijk stuifmeel, Vooral Rode klaver is een belangrijke voedselbron. Deze
werd vooral door hommels bezocht in het gebied, en dan hoofdzakelijk door de langtongige
Akkerhommel. Voor veel hommels is klaver een zeer belangrijke waardplant, en het verminderde
gebruik ervan als groenbemester in de landbouw wordt in verband gebracht met een sterke terugloop
in hommelpopulaties tijdens de afgelopen eeuw (Drossart et al. 2019).
4.2.4 Lipbloemigen – Lamiaceae
Lipbloemigen worden vooral bezocht door gespecialiseerde soorten met langere monddelen, die dus
in staat zijn om de nectar en het stuifmeel in de diepe kroonbuis te bereiken. Vooral Akkerhommel,
Steenhommel en Gewone sachembij bezochten deze bloemen in het gebied. De belangrijkste
lipbloemigen in de Meetkerkse Moeren waren tijdens het terreinbezoek Hondsdraf en Paarse
dovenetel, beide planten van meer beschaduwde en licht vochtige standplaatsen.
4.2.5 Paardenbloem – Taraxacum officinale s.l. auct. non F. H. Wigg.
Paardenbloemen behoren binnen de composieten tot de subfamilie van de Cichorioideae, net zoals
alle andere (gele) composieten met bloemhoofdjes die enkel uit lintbloemen bestaan. In het voorjaar
zijn dit zeer belangrijke waardplanten, waarvan Paardenbloembij zelfs volledig afhankelijk is. Later in
het jaar zijn biggenkruid, streepzaad en havikskruiden (onder meer Muizenoor) ook van groot belang,
voor onder meer Tronkenbij, maar ook voor verschillende generalisten. In het studiegebied werden 12
bijensoorten waargenomen op composieten behorende tot deze subfamilie. Hoewel veel van deze
planten zeer gewoon zijn, blijken ze dus een hoeksteen te vormen in het dieet van wilde bijen.
4.2.6 Boerenwormkruid – Tanacetum vulgare L.
Deze composiet behoort, samen met onder meer Duizendblad, Koninginnenkruid en verschillende
aster-soorten tot de Asteroideae. De plant groeit op ruderale, vaak eerder droge standplaatsen en
bloeit in de late zomer. De Wormkruidbij is volledig van deze plant afhankelijk en komt op
groeiplaatsen vaak in grote aantallen voor.
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Figuur 12: Boerenwormkruid komt veel voor in ruderale wegbermen in het gebied (foto: Jens D'Haeseleer,
31/07/2018)

4.2.7 Distels – Cirsium spp.
Distels zijn in de zomer zeer talrijke en belangrijke waardplanten op vochtige en meer verruigde
stukken. Vooral hommels, en dan hoofdzakelijk langtongige soorten zoals Steenhommel en
Akkerhommel, komen massaal op deze planten af. Binnen de composieten worden ze in de
Carduoideae geplaatst, samen met Knoopkruid, een andere zeer belangrijke waardplant die in het late
voorjaar en de vroege zomer in graslanden bloeit.
4.2.8 Grote kattenstaart – Lythrum salicaria L.
Deze plant, die in de zomer bloeit, komt massaal voor op rijkere oevers van poelen, beken en rivieren.
Door zijn uitbundige bloei trekt de soort grote aantallen hommels en Europese honingbij aan. De meest
opvallende bezoeker is echter de Kattenstaartdikpoot, een soort die – zoals de naam al zegt – volledig
afhankelijk is van deze plant voor stuifmeel. In het deelgebied de Lage Moere komt deze plant veel
voor langs water, waar ze in de zomer een belangrijke voedselbron is voor wilde bijen.

34

Figuur 13: Grote kattenstaart is vaak een begeleidende soort in de rietvegetaties en is de enige stuifmeelbron voor
de Kattenstaartdikpoot (foto: Jens D'Haeseleer, 31/07/2018)
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Figuur 14: Netwerk van plant-bestuiverinteracties in de Meetkerkse Moeren. Dikte van iedere verbinding is
proportioneel aan het aantal bloembezoeken dat is waargenomen. Waardplanten zijn weergegeven op
genusniveau.

36

Figuur 15: Netwerk van plant-bestuiverinteracties in de Meetkerkse Moeren. Dikte van iedere verbinding is
proportioneel aan het aantal bloembezoeken dat is waargenomen. Waardplanten zijn weergegeven op
familieniveau, behalve de composieten (Asteraceae) die in 3 subfamilies zijn opgesplitst: Asteroideae,
Carduoideae en Cichorioideae.
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5 Nestgelegenheid
Bijen verschillen onderling in vereisten die ze stellen op vlak van nestgelegenheid. Hoewel ongeveer
70% van alle soorten afhankelijk is van ondergrondse nestplaats, verschillen ze bijvoorbeeld in
voorkeur voor bodemtextuur. Bovendien gebruiken hommels vaak bestaande holen van knaagdieren.
Bovengronds nestelende bijen verschillen ook in substraat, wat kan gaan van holle plantenstengels tot
gaten in muren of in dood hout.

Ondergronds nestelende bijen
De meeste bijen verkiezen een eerder droge losse lemige of zandlemige bodem. In het studiegebied
bestaat de bodem echter voor het grootste deel uit zware poldergrond, waar de meeste soorten geen
nesten in kunnen graven. Dit maakt het gebied in het algemeen minder geschikt voor ondergronds
nestelende soorten. Op sommige stukken aan de rand van het gebied zijn wel zandigere, drogere
microhabitats aanwezig, vooral langsheen de oevers van het kanaal Brugge-Oostende. Hier werden
grotere dichtheden aan nesten gevonden. In het gebied is zeer weinig reliëf aanwezig, wat het
voorkomen van warme microhabitats verder beperkt. Het is van belang dat op deze drogere plekjes
de vegetatie kort gehouden wordt, want dichte hoge vegetatie wordt vermeden door bijen.

Figuur 16: Deze 'inrit' was een van de weinige drogere, zanderigere stukken in het deelgebied Kwetshage. Tussen
de stenen waren dan ook veel nesten van zandbijen aanwezig (Foto: Jens D'Haeseleer, 19/04/2018).
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Dood hout (met vraatgangen)
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. Aangezien de Meetkerkse Moeren een zeer open gebied is, is dood hout
eerder zeldzaam en mogelijk een limiterende factor bij het voorkomen van bepaalde bijensoorten.
Zeker zonbeschenen dood hout is interessant, maar aangezien het gebied zo open is, is dit vrijwel altijd
het geval.
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 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.
Wanneer populierenrijen of knotwilgen verwijderd of vervangen worden kan best hier en daar enkele
meters stam blijven staan. Deze vormen na enkele jaren prima nestgelegenheid.
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Figuur 17: Dood hout is een belangrijke nestgelegenheid voor bovengronds nestelende bijensoorten. Vooral
bestaande vraatgangen die gemaakt worden door kevers zijn geliefde nestgelegenheden (Foto: Jens D’Haeseleer,
19/04/2018).

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.
In het studiegebied is Riet de belangrijkste plantensoort voor bovengronds nestelende soorten. Ook
braam, toortsen en schermbloemigen kunnen dienst doen. Om voor stengelbewonende bijensoorten
bruikbaar te kunnen zijn is het noodzakelijk dat het Riet dood is. De Rietmaskerbij nestelt zelfs enkel
in de sigaargallen van halmvliegjes. Daarom moeten rietstengels lang genoeg blijven staan en moet
liefst minimum 3 winters ongemaaid blijven. Het eerste jaar wordt de stengel geparasiteerd door het
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halmvliegje en sterft de stengel af, de volgende zomer sluipt het halmvliegje uit, pas het jaar nadien is
de stengel dus bruikbaar voor de Rietmaskerbij om haar nest erin te maken. De zomer erna vliegen de
nakomelingen van de maskerbij uit de gal. In totaal moet de rietstengel dus zeker drie winters blijven
staan.
Door de rietvegetaties maar om de 3 tot 5 jaar te maaien, wordt een al te sterke verruiging verhinderd,
terwijl toch nestgelegenheid wordt behouden. Wanneer er gemaaid wordt, kan dat best gefaseerd
gebeuren. Liever enkele rietkragen per jaar maaien, dan in een grote zone alle rietkragen in één jaar.
Zo blijft steeds een deel van de populatie in leven.

Figuur 18: Op verschillende plaatsen in het gebied groeit Riet. De holle stengels van deze plant kunnen door
verschillende bijensoorten worden gebruikt als nestgelegenheid (Foto: Jens D'Haeseleer, 31/07/2018).

Overige nestgelegenheid
Zoals eerder vermeld heeft dit gebied potentieel voor Grashommel. Deze soort bouwt zijn nest
bovenop de grond, uit dood plantenmateriaal. Hiervoor worden typisch ruigtes verkozen, die uiteraard
niet elk jaar gemaaid worden. Ruigtes in de nabijheid van grote oppervlakten vlinderbloemigen (met
name Rode klaver) kunnen helpen om deze soort aan te trekken.
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6 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.
De Meetkerkse Moeren maakt deel uit van het Natura2000-netwerk en behoort tot de polders
(BE2500002). De voor bijen relevante Europese natuurdoeltypes in dit gebied zijn ‘Laaggelegen schraal
hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) en ‘Blauwgraslanden’ (6410).

Glanshaver- en Grote vossenstaartgrasland (6510)
In de bermen van de Moerdreef komt dit habitattype in goed ontwikkelde vorm voor. Bloemrijke
graslanden zijn altijd uitstekend foerageerhabitat voor wilde bijen. Waar mogelijk zou dit areaal dus
best uitgebreid worden.
Typische bijensoorten: (Goudpootzandbij), (Knautiabij), (Texelse zandbij), (Ereprijszandbij),
(Wikkebij), Weidebij, (Donkere klaverzandbij), Viltvlekzandbij, (Bremzandbij), (Donkere
klokjeszandbij), (Gewone langhoornbij), (Roodbruine groefbij), (Klaverdikpoot), (Breedkaakgroefbij),
(Breedbuikgroefbij), (Kleigroefbij), (Breedbandgroefbij), (Zwartbronzen houtmetselbij).

Blauwgraslanden: veldrustype (6410_ve)
Dit habitattype komt op kleine schaal voor in het gebied. Het werd er recent ontwikkeld door
natuurinrichtingswerken. Omdat enkele karakteristieke plantensoorten die belangrijk zijn voor de
habitatspecialisten onder de wilde bijen, zoals Tormentil, pas na de werken terug zijn opgedoken, en
er in de directe omgeving geen bronpopulaties aanwezig zijn, is een spontane herkolonisatie van het
gebied door deze specialisten niet te verwachten.
Typische bijensoorten: (Rinks maskerbij), (Tormentilzandbij), (Oranje zandbij).

Dotterbloemgraslanden – Regionaal belangrijk biotoop (rbbhc)
Dotterbloemgraslanden zijn afhankelijk van kwelwater en komen op heden enkel voor op enkele van
de laagstgelegen percelen in het gebied. Door de hoge grondwaterstanden, zeker in het winterhalfjaar,
is het biotoop ongeschikt voor bodemnestelende bijen. De troef van dit biotoop is echter de grote
bloemenrijkdom. Belangrijke waardplanten die in dit biotoop voorkomen in het gebied zijn
Moerasrolklaver, Kale jonker en Grote ratelaar. Vooral hommels gebruiken de dotterbloemgraslanden
als foerageergebied. Moerasrolklaver en distels lokken ook veel Megachilidae.
Typische bijensoorten: diverse hommelsoorten, (Grote wolbij), Tuinbladsnijder, (Lathyrusbij), Blauwe
metselbij, (Distelbehangersbij), Ranonkelbij, (Breedbandgroefbij).
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Figuur 19: In moerassige stukken vormt Kale jonker een belangrijke waardplant in de zomer. Deze planten werden
hoofdzakelijk door hommels bezocht (Foto: Jens D'Haeseleer, 28/06/2018).

Natte strooiselruigtes – Regionaal belangrijk biotoop (rbbhf)
Natte strooiselruigtes komen verspreid over het gebied voor, op enkele percelen nemen ze een groot
deel van het perceel in, anders gaat het vaak om kleinere stroken. Dit type is hoofdzakelijk in de zomer
erg bloemrijk en wordt dan ook door vele soorten gebruikt in de periode juli-augustus. Wanneer Grote
kattenstaart voorkomt in dit biotoop, kan Kattenstaartdikpoot voorkomen. Net als de vorige types is
dit biotoop ook te vochtig voor grondnestelende bijen. Wanneer (een deel van) de vegetatie meerdere
jaren na elkaar mag blijven overstaan, kan het wel dienen als nestplaats voor soorten die in stengels
van grote ruigtekruiden nestelen. Belangrijke potentiële bijenplanten zijn: Grote wederik, Moesdistel,
Moerasandoorn, Koninginnenkruid, Egelboterbloem en Gewone engelwortel.
Typische bijensoorten: (Roodrandzandbij), Gewone sachembij, (Andoornbij), diverse hommelsoorten,
(Rietmaskerbij), Ranonkelbij, (Distelbehangersbij), (Gewone slobkousbij), (Bruine slobkousbij),
Kattenstaartdikpoot.

Kamgraslanden – Regionaal belangrijk biotoop (rbbkam)
Kamgraslanden komen over grote oppervlakte voor in het gebied. Goed ontwikkelde vormen kunnen
erg bloemrijk zijn.
Belangrijke potentiële bijenplanten zijn: paardenbloem, Scherpe boterbloem, Kruipende boterbloem,
Behaarde boterbloem, Moerasrolklaver en Rode klaver.
Typische bijensoorten: Paardenbloembij, diverse hommelsoorten, Matte bandgroefbij, (Grote wolbij),
Tuinbladsnijder,
(Lathyrusbij),
Blauwe
metselbij,
(Distelbehangersbij),
Ranonkelbij,
(Breedbandgroefbij).
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7 Algemene conclusies voor beheer
Verbeteren beschikbaarheid nestgelegenheid
7.1.1 Ondergrondse nestgelegenheid
Een belangrijk struikelblok voor wilde bijen is de vaak beperkte geschikte oppervlakte voor nesten.
Meer specifiek hebben grondnestelende bijen veel last van het denser en hoger worden van vegetatie
door eutrofiëring en een onaangepast beheer. Hierdoor zijn ze niet meer in staat om een gangetje te
graven om hun nestcellen in aan te leggen. Er zijn enkele opties om nestgelegenheid voor deze soorten
te boosten.
Het uitvoeren van een verschralingsbeheer kan hierop ingrijpen. Door
dit beheer wordt de bodem armer en de vegetatie ijler, waardoor er
open plekjes ontstaan. Dit is grotendeels gelijklopend met een
verschralingsbeheer met botanische doelstellingen. Voor bijen is het
extra belangrijk dat het grasland kort de winter in gaat, zodat de
nestjes in het voorjaar goed kunnen opwarmen door de zon. Zeker
voor vroeg vliegende soorten zoals Grijze zandbij is dit erg belangrijk.
Ook koeien (of andere grazers) kunnen zorgen voor geschikte
nestplaatsen door het aftrappen van slootranden of randen van
poelen. Hierdoor ontstaan schaars begroeide open plekjes en
steilrandjes.
Gezien de schaarsheid van droge plekken die als nestgelegenheid
kunnen dienen in het gebied, kan hier best gericht beheer worden
gevoerd zodat er extra nestgelegenheid ontstaat voor
bodemnestelende bijen. Bij voedselrijke situaties bestaat dit best uit
een vrij intensief maaibeheer van 2 à 3 maaibeurten per jaar. Waarbij
erop gelet wordt dat de laatste maaibeurt op het einde van het
Figuur 20 Bewegwijzeringspaaltje vegetatieseizoen valt. Zo is de vegetatie kort bij aanvang van het
voorjaar en warmt de bodem goed op.
met voorgeboorde nestgaatjes
voor bijen.

Zoals ook al in 3.1.1 en Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. gemeld
werd, werden er vooral nestplaatsen aangetroffen in de omgeving van het kanaal Brugge-Oostende,
zowel in het deelgebied Kwetshage als in de Lage Moere. De focus voor het behoud en de uitbreiding
van nestplaatsen voor ondergronds nestelende soorten dient zich dan ook op deze (en andere droge
zones) te focussen.
7.1.2 Bovengrondse nestgelegenheid
De bovengrondse nestgelegenheid in het gebied is vrij beperkt gezien het een erg open gebied is met
weinig hoog opgaande bomen. De nestgelegenheid voor soorten die in dood hout nestelen is dus
vooral te zoeken in de houten weidepalen. Na enkele jaren ontwikkelen zich in onbehandelde
weidepalen grote hoeveelheden vraatgangen van dood-houtkevers. Die kunnen vervolgens gebruikt
worden door nestelende bijen. Ook wanneer de weidepaal te oud begint te worden om zijn primair
doel nog te dienen kan ze best behouden blijven. Een vervangende weidepaal kan gewoon ernaast
geplaatst worden. Zo gaan deze waardevolle nestplaatsen niet verloren. Wanneer de oude weidepaal
totaal ongeschikt is geworden voor nestelende bijen, zijn de nieuwe weidepalen opnieuw geschikt voor
bijen. Eventueel kunnen zelfs bij nieuwe weidepalen of bewegwijzeringspalen gaatjes aangebracht
worden met een boor.
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Bij het vellen van populieren kan ook beslist worden om ze op 2 of 3 meter boven de grond af te
toppen. Zo kan de boom veilig blijven staan en wordt er toch extra nestgelegenheid gecreëerd.

Figuur 21: Dode knotwilgen dienen prima als nestgelegenheid voor bijen. Ze kunnen dan ook best ter plaatse
gelaten worden wanneer ze afsterven (foto Jens D'Haeseleer, 19/04/2018).

Andere bovengronds nestelende bijen gebruiken oude, grote ruigteplanten, bramen of Riet als
nestplaats. Bij al deze planten is het belangrijk dat ze minstens 2 à 3 vegetatieseizoenen niet gemaaid
worden. Het eerste jaar groeit de stengel en wordt ze nog niet bezet. Het tweede jaar is de stengel
dood en kan ze in gebruik worden genomen door nestelende bijen, pas in het derde jaar sluipen
vervolgens de nakomelingen uit de oude stengel. Het zolang laten overstaan heeft natuurlijk invloed
op de vegetatiesamenstelling. Om de vegetatie niet te hard te laten vergrassen of vervilten is het
belangrijk deze stroken regelmatig te wisselen van plaats en ze na de driejarige overstaanfase een
intensiever maaibeheer te geven. Bovendien moet erover nagedacht worden of er geen te grote
nadelen voor belangrijkere beheerdoelen in het gebied, zoals weidevogels, aan verbonden zijn.

Verbeteren voedselaanbod
In het gebied zijn bloeiende struiken en bomen, en dan vooral wilgen, erg belangrijk voor bijen. Gezien
bijen niet graag te ver van de nestplaats vliegen om te foerageren is het dus belangrijk om gefaseerd
te werk te gaan bij het knotten van wilgen. Wanneer er een vijfjarige cyclus aangehouden wordt voor
het knotten, wordt best elk jaar 1/5 geknot in plaats van om de 5 jaar alle bomen tegelijkertijd te
knotten. Waar mogelijk kan best ook binnen de rij of het perceel gekozen worden om niet alle bomen
tegelijk terug te zetten. Het in een dense rij boom-om-boom terugzetten is niet wenselijk gezien de
teruggezette bomen dan vaak teveel schaduw ontvangen van de niet teruggezette bomen. Dan
ontstaat er risico dat de terugzette bomen niet opnieuw uitschieten. Idealiter kunnen dus best 3 à 5
bomen op rij geknot worden terwijl de rest met rust gelaten wordt.
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Figuur 22: Wilgen vormen in het vroege voorjaar de belangrijkste waardplant voor wilde bijen in dit gebied. Als ze
geknot worden, gebeurt dit best gefaseerd om de voedselvoorziening voor bijen niet in het gedrang te brengen
(Foto: Jens D'Haeseleer,19/04/2018).

Het uitgevoerde verschralende hooiweidebeheer is goed om het bloemaanbod te vergroten. Een
ideaal verschralend beheer voor bijen loopt grotendeels gelijk met een botanisch
verschralingsbeheer. Het belangrijkste aandachtspunt voor bijen is dat er steeds voldoende
voedselaanbod beschikbaar moet blijven. Om dat te bereiken kan het maaibeheer tussen de percelen
best gefaseerd gebeuren. Idealiter wordt het beheer binnen het perceel zelf gefaseerd uitgevoerd.
Hierbij worden jaarlijks stroken uitgespaard bij de eerste maaibeurt, terwijl ze worden mee gemaaid
of begraasd in de tweede periode. Ieder jaar wordt de strook op een andere plek in het perceel
ingericht, zo wordt een al te grote verruiging en vervilting tegengegaan. Wanneer een gradiënt van nat
naar droog of voedselarm naar voedselrijk aanwezig is, kan de strook best dwars op de gradiënt gelegd
worden. Zo blijven verschillende soorten bloeiende waardplanten aanwezig.
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Figuur 23: Hoewel de graslanden in het algemeen eerder arm aan bloemen waren, was Paardenbloem wel in grote
aantallen aanwezig. Dit is een belangrijke waardplant voor Paardenbloembij, maar ook voor verschillende andere,
meer generalistische soorten (Foto Jens D'Haeseleer, 19/04/2018)

Figuur 24: Lokaal komen tijdens de zomer grote velden met Rode klaver voor. De Grashommel, een zeer zeldzame
soort die in het gebied te verwachten is, kan hiervan profiteren (foto: Jens D'Haeseleer, 31/07/2018).
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Figuur 25: Grote stukken in één keer maaien is nadelig voor de voedselvoorziening van wilde bijen. Een
oplossing is om meer gefaseerd te maaien, al moet gekeken worden of dit in te passen is binnen het beheer voor
weidevogels en of dit praktisch haalbaar is op plaatsen waar landbouwers mee worden ingezet voor het beheer
(Foto: Jens D’Haeseleer, 28/06/2018).
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