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1  Inleiding 
 
Voor dit onderzoek werden wilde bijen geïnventariseerd in en rond 2 kleine wachtbekkens op de 
Brakouter te Neerwinden (Landen) op 4 verschillende dagen in 2020, met als doel de aanwezige 
bijendiversiteit in kaart te brengen en een beheeradvies te formuleren gericht op de instandhouding 
en verbetering van nestgelegenheid en bloemenaanbod voor wilde bijen. De uitgestrekte 
leemplateaus in deze regio zijn vooral gekend voor de nog aanwezige akkervogels (Grauwe gors, 
Patrijs, kiekendieven, …), waarvoor tegenwoordig heel wat beheermaatregelen genomen worden op 
akkerland, maar blijken ook nog heel wat potenties voor wilde bijen te hebben. Tijdens een onderzoek 
naar enkele ingezaaide bloemrijke akkerranden in 2016 in de directe omgeving van de hier 
onderzochte wachtbekkens werden verschillende (erg) zeldzame soorten bijen aangetroffen. Deze 
behoren (samen met de bloeiende akkeronkruiden) tot de grotendeels verdwenen akkerbijen-
gemeenschap (D’Haeseleer & Vanormelingen 2016). Voor gedetailleerde informatie over de 
diversiteit, ecologie, bedreigingen en beheermaatregelen voor wilde bijen op akkerland verwijzen we 
naar de inleiding en conclusies van dit rapport. Eveneens veelbelovend waren de steile leemwanden 
die de bekkens afboorden, aangezien dergelijk structuurelement voor zeer veel, soms erg zeldzame en 
gespecialiseerde- bijensoorten een geschikte nestplaats vormt (box 15 in Jacobs & Raemakers 2016). 
 

2  Gebiedsbeschrijving en methodiek 
 
Figuur 1 toont een overzichtskaartje van de beide wachtbekkens op de Brakouter te Neerwinden 
(Landen). Ze bestaan uit een vlakke nog onverweerde en eerder schrale leembodem in het bekken, 
afgeboord door Zuidgerichte steilwanden uit leem die over de volledige lijn meer dan 2 meter hoog 
zijn (Figuur 2). Op de akkers in de directe omgeving van de wachtbekkens zijn heel wat maatregelen 
genomen voor akkervogels, waaronder ook ingezaaide bloemenstroken en akkertjes met Knopherik. 
 

 
Figuur 1: Weergave van de locatie van de wachtbekkens te Neerwinden. 
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Gezien de sterke seizoenaliteit van wilde bijen werden de wachtbekkens 4 keer bezocht tussen april 
en augustus 2020 om zoveel mogelijk van de aanwezige bijensoorten te kunnen waarnemen. Enkel de 
vroegst in het voorjaar vliegende bijen werden zo gemist. De inventarisaties werden uitgevoerd in voor 
wilde bijen geschikt weer (zo weinig mogelijk wind, temperaturen tussen 17 en 30°C, tussen 10 en 17u, 
geen neerslag, zonneschijnduur minstens 50%). Het professionele veldwerk werd uitgevoerd op 27 
april, 17 mei, 23 juni en 24 augustus door Win Vertommen, op 23 juni vergezeld door Pieter 
Vanormelingen. Er werd intensief gezocht naar wilde bijen op geschikte bloemen en bij de 
nestplaatsen in de wachtbekkens, en in mindere mate ook in een ingezaaide bloemenrand in een 
aanpalende akker ten noorden van het oostelijke bekken. 
 

 
Figuur 2: De wachtbekkens op de Brakouter bestaan uit een open vlakke leembodem omringd door een meer dan 

twee meter hoge steile talud. Foto: 24 aug 2020, Win Vertommen. 

 
Op de meest kansrijke plekken werden wilde bijen geïnventariseerd door middel van een vlindernet. 
Bijen die niet meteen op naam gebracht konden worden, werden meegenomen en later 
gedetermineerd met behulp van een stereoscopische binoculair. Alle waarnemingen werden ter 
plaatse ingevoerd in de waarnemingen.be databank met behulp van de app Obsmapp. Tegelijkertijd 
werd de gelopen route steeds opgeslagen. Doordat zowel de gespendeerde tijd als de afstand zo 
opgeslagen werd, is de zoekinspanning bekend. Hierdoor is het mogelijk om een monitoring in de 
toekomst uit te voeren en de resultaten rechtstreeks te vergelijken met voorliggend onderzoek. Ook 
belangrijke voedselplanten voor wilde bijen werden zoveel mogelijk ingevoerd, evenals nestindicerend 
gedrag. Andere soortgroepen werden meer sporadisch geïnventariseerd. Wespen en zweefvliegen 
werden met een insectennet gevangen en meegenomen voor determinatie indien nodig. Dagvlinders 
konden meteen op naam gebracht worden zonder een net. 

 

http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 3; Zuidgerichte steile leemwanden zijn erg aantrekkelijk voor veel ondergronds nestelende bijen. Hier in de 
wachtbekkens van de Brakouter trokken ze bijzondere soorten aan als Zwarte sachembij, Koolzwarte zandbij en 

Vierbandgroefbij. Foto 27/04/2020, Win Vertommen. 
 

De vegetatie van de wachtbekkens zelf was nog eerder ruderaal te noemen met veel raaigras en 
pionier- en ruderale soorten als Akkerdistel, Speerdistel, Bijvoet, klaprozen, kamille en honingklaver, 
maar o.a. ook reeds vestiging van meerjarige vlinderbloemigen als Rode klaver, Witte klaver en 
rolklaver. Eind april waren relatief weinig bloeiende planten aanwezig. De belangrijkste planten waren 
toen kruisbloemigen zoals Herik. De aanwezige distels en klavers stonden nog niet in bloei. Eind juni 
was de bloei van de vegetatie maximaal (Figuur 4), met zeer veel vlinderbloemigen in de wachtbekkens 
(rolklaver, honingklaver, rode klaver, witte klaver, luzerne), maar ook éénjarige akkeronkruiden als 
klaprozen en kamille. De bermen langs de veldweg bovenaan de talud waren toen al eens geklepeld.  
Begin juli werd de vegetatie in de wachtbekkens zelf geklepeld, zonder afvoer van het maaisel. Eind 
augustus waren de meeste planten uitgebloeid, met uitzondering van (herbloei van) Witte klaver en 
Gewone rolklaver. Wat betreft de beheermaatregelen op akkerland waren het meest interessant voor 
wilde bijen (en andere bestuivers) de akkertjes met de kruisbloemige Knopherik, bloemenranden met 
inheemse soorten (één- of meerjarig), en de spontane eenjarige akkeronkruiden die mee opkomen. 
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Figuur 4. Bloeiaspect oostelijk wachtbekken Brakouter Landen met onder andere klaprozen, Rode klaver, 

Gewone rolklaver en honingklaver. Foto: 23 juni 2020, Pieter Vanormelingen. 

 

3 Waargenomen soorten 
3.1 Bijen 
3.1.1 Algemene resultaten 

 
Tijdens deze inventarisatie werden 236 waarnemingen verricht van 43 soorten bijen (Tabel 1). Ondanks 
dit reeds grote soortenaantal op een erg beperkte oppervlakte is deze soortenlijst ongetwijfeld nog uit 
te breiden tijdens verdere inventarisaties in de toekomst. Dit geldt zeker voor een bezoek in het vroege 
voorjaar, voor de vroegst vliegende bijensoorten. Tot de reeds waargenomen bijen behoren niet 
minder dan 9 Rode Lijst soorten, waarvan er 3 beschouwd worden als ‘Ernstig bedreigd’, 2 als 
‘Bedreigd’ en 4 als ‘Bijna Bedreigd’ (Drossart et al., 2019). 
 
Tijdens de inventarisaties voor dit project werden in 2020 grotendeels dezelfde bijensoorten 
waargenomen die behoren tot de akkergemeenschap als in 2016 in de bloemrijke akkerranden van 
Landen.  Enkele van deze zeldzaamste typische soorten die er aangetroffen werden zijn Koolzwarte 
zandbij, Roodbruine groefbij, Kraagbloedbij, Donkere klaverzandbij en Zuidelijke zijdebij. De 
wachtbekkens vormen een belangrijk onderdeel van het leefgebied van deze akkerbijen, zowel als 
nestplaats als wat het bloemenaanbod betreft (momenteel vnl. vlinderbloemigen, kruisbloemigen en 
distels). 
 
Bijna alle aangetroffen bijensoorten nestelen in de grond. Soorten waarvan nestindicerend gedrag 
werd waargenomen in de steile wanden van de wachtbekkens en die vaak in behoorlijk aantal 
aanwezig waren, zijn Breedbandgroefbij, Vierbandgroefbij, Zwarte sachembij, Koolzwarte zandbij, 
Grasbij en Wimperflankzandbij. Ook de talrijke aanwezigheid en diversiteit aan koekoeksbijen, zoals 
Kraagbloedbij, Pantserbloedbij, Borstelwespbij en Kortsprietwespbij, die het meest worden 
aangetroffen bij of in de buurt van de nestplaatsen, duidt op het grote belang van de wachtbekkens 
als nestplaats voor bijen. Daarnaast is te verwachten dat ook de Borstelgroefbij - een soort die enkel 
in het onderzoek in 2016 aangetroffen werd (D’Haeseleer & Vanormelingen 2016), maar typisch is voor 
lemige steilwanden - en de Kleine wolbij, die enkel foeragerend waargenomen werd, in de toekomst 
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een geschikte nestplaats in deze steilwanden zullen vinden (Peeters et al. 2012). De wachtbekkens 
vormen zonder twijfel veruit de belangrijkste nestplaats voor wilde bijen op het uitgestrekte 
akkerplateau. Gezien de beperkte actieradius van solitaire bijen, doorgaans niet meer dan enkele 100-
en meters (Gathmann & Tscharntke 2002, Greenleaf et al. 2007), zijn ze dan ook van levensbelang om 
grotere populaties van (deels bedreigde) wilde bijen te kunnen herbergen op de Brakouter. 
 
Uit Tabel 1 blijkt ook dat er verschillende soorten aangetroffen werden met een gespecialiseerd 
bloembezoek op vlinderbloemigen, waaronder Klaverdikpoot, Geelstaartklaverzandbij, Donkere 
klaverzandbij en Driedoornige metselbij. Ook Kleine wolbij heeft een sterke voorkeur voor rolklaver, 
maar foerageert ook op bloemen van andere plantenfamilies. Daarnaast werd de Tuinhommel hier 
opvallend vaak aangetroffen. Deze hommelsoort gaat in ons land waarschijnlijk achteruit en heeft 
vanwege de zeer lange tong sterke voorkeur voor plantensoorten met lange bloembuizen. 
 
 
Tabel 1: Waargenomen soorten in de wachtbekkens en hun aantal waarnemingen (#). Daarnaast bevat deze tabel 
informatie over de nestecologie (B =  Bovengronds; O = Ondergronds), socialiteit (P = Broedparasiet; S = Solitair; 
C = Communaal; E = (primitief) Eusociaal) en bloembezoek (P = Polylectisch) (Peeters et al. 2012). Verder wordt 
ook de Rode lijst status voor België vermeld (LC = momenteel niet bedreigd; NT = bijna bedreigd; VU = kwetsbaar; 
EN = bedreigd; CR = ernstig bedreigd; DD = onvoldoende data) (Drossart et al. 2019). 
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Tweekleurige zandbij Andrena bicolor 1 O S P LC 

Wimperflankzandbij Andrena dorsata 2 O S P LC 

Grasbij Andrena flavipes 20 O S P LC 

Gelderse/Geelstaart-klaverzandbij Andrena gelriae/wilkella 5 O S Vlinderbloemigen RE / NT 

Donkere klaverzandbij Andrena labialis 2 O S Vlinderbloemigen NT 

Koolzwarte zandbij Andrena pilipes 2 O S P DD 

Kleine wolbij Anthidium punctatum 2 O S P LC 

Zwarte sachembij Anthophora retusa 5 O S P EN 

Honingbij Apis mellifera 8 B E P DD 

Tuinhommel Bombus hortorum 9 O, B E P NT 

Steenhommel Bombus lapidarius 17 O, B E P LC 

Akkerhommel Bombus pascuorum 12 O, B E P LC 

Aardhommel-gr. 1 Bombus terrestris - gr. 4 O, B E P   

Grote koekoekshommel Bombus vestalis 2 O, B P - NT 

Schubhaarkegelbij Coelioxys afer 2 O, B P - CR 

Wormkruidbij Colletes daviesanus 2 O S Asteroideae LC 

Zuidelijke zijdebij Colletes similis 2 O S Asteroideae LC 

Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes 1 O S Cichorioideae LC 

Gewone viltbij Epeolus variegatus 3 O P - LC 

Vierbandgroefbij Halictus quadricinctus 16 O S P CR 

Breedbandgroefbij Halictus scabiosae 5 O E P LC 

Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum 1 O E P LC 

Driedoornige metselbij Hoplitis tridentata 5 B S Vlinderbloemigen LC 

Glanzende groefbij Lasioglossum lucidulum 1 O S P LC 
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Kleigroefbij Lasioglossum pauxillum 2 O E P LC 

Biggenkruidgroefbij Lasioglossum villosulum 2 O S P LC 

Roodbruine groefbij Lasioglossum xanthopus 4 O S P EN 

Gewone behangersbij Megachile versicolor 2 O, B S P LC 

Klaverdikpoot Melitta leporina 12 O S Vlinderbloemigen LC 

Kortsprietwespbij Nomada fucata 18 O P - LC 

Sierlijke wespbij Nomada panzeri 2 O P - LC 

Geeltipje Nomada sheppardana 1 O P - LC 

Borstelwespbij Nomada stigma 2 O P - LC 

Brede dwergbloedbij Sphecodes crassus 4 O P - LC 

Bosbloedbij Sphecodes ephippius 2 O P - LC 

Glanzende dwergbloedbij Sphecodes geoffrellus 2 O P - LC 

Pantserbloedbij Sphecodes gibbus 6 O P - LC 

Kleine spitstandbloedbij Sphecodes longulus 2 O P - LC 

Gewone dwergbloedbij Sphecodes miniatus 2 O P - LC 

Dikkopbloedbij Sphecodes monilicornis 8 O P - LC 

Grote spitstandbloedbij Sphecodes puncticeps 2 O P - LC 

Rimpelkruinbloedbij Sphecodes reticulatus 1 O P - LC 

Kraagbloedbij Sphecodes spinulosus 6 O P - CR 
1 Drie soorten behorende tot het Aardhommel-complex (Aardhommel, Veldhommel, Wilgenhommel) zijn morfologisch niet 
met zekerheid te onderscheiden en worden hier dan ook samengenomen. 

 

3.1.2 Bijzondere soorten 

 

3.1.2.1 Vierbandgroefbij 

 
Hoewel deze grote groefbij in België voorlopig nog zeldzaam is, was dit een van de meest 
waargenomen soorten in de wachtbekkens. De verticale steilwanden in leem bieden deze soort de 
ideale nestgelegenheid en ze werd er dan ook in aantal aangetroffen. Voedsel wordt op verschillende 
plantenfamilies verzameld, maar met een voorkeur voor composieten met grote bloemen zoals distels, 
Centaurie en paardenbloem (Peeters et al. 2012). In 2014 werd de Vierbandgroefbij herontdekt voor 
België na een afwezigheid van 60 jaar (Pauly 2019). De soort is de laatste jaren aan een opmars bezig 
waarbij ze als zuidelijke soort waarschijnlijk profiteert van de voorbije warme, droge zomers. 
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Figuur 5. Een vrouwtje Vierbandgroefbij in de buurt van haar nest in de steilwand van een wachtbekken op de 

Brakouter. Foto: 27/04/2020, Win Vertommen 
 

 

3.1.2.2 Roodbruine groefbij en Kraagbloedbij 

 

 
Figuur 6. Vrouwtje Roodbruine groefbij, Brakouter (Landen). Foto: 27 april 2020, Win Vertommen. 
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De Roodbruine groefbij werd zowel tijdens ons bezoek in april, als in mei waargenomen. Hoewel het 
een generalist is, is de soort zeldzaam geworden in ons land. Ze is vrij kritisch wat haar leefgebied 
betreft en prefereert goed ontwikkelde kruidenrijke graslandvegetaties met een overvloedig aanbod 
aan nectar en stuifmeel op lemige bodems (Peeters et al. 2012). Een belangrijk bijkomend leefgebied 
zijn vegetaties van éénjarigen op akkerland en ruderale terreinen met gele kruisbloemigen, klaproos, 
Korenbloem en dergelijke (D’Haeseleer & Vanormelingen 2016, waarnemingen.be). Haar specifieke 
nestparasiet Kraagbloedbij werd ook verschillende keren waargenomen. Deze soort wordt recent 
nauwelijks nog waargenomen. Deze waarnemingen zijn samen met de waarnemingen in Landen uit 
2016 immers de enige waarnemingen voor deze soort in België sinds 1990 (Pauly 2019 en 
waarnemingen.be)! 
 

3.1.2.3 Zwarte sachembij 

 

 
Figuur 7. Vrouwtje Zwarte sachembij. Foto: Kurt Geeraerts. 

 
De Zwarte sachembij is een grote, opvallende bijensoort die de voorkeur geeft aan open bodems, en 
dan met name vaak steile leemwanden, om in te nestelen. De soort gaat echter wereldwijd achteruit, 
waarschijnlijk door een tekort aan geschikte nestplaatsen. In de wachtbekkens is de soort verschillende 
keren waargenomen, waaronder ook territoriale mannetjes bij de lemige steilwanden, wat erop wijst 
dat ze daar nestelt. Ook haar specifieke parasiet, de uiterst zeldzame Witte rouwbij, is er te verwachten 
maar werd nog niet waargenomen. De combinatie van de ideale nestplaats en geliefde voedselplanten 
zoals Rode klaver, Gewone rolklaver en kruisbloemigen in de directe omgeving zorgen ervoor dat de 
soort hier alvast in aantal stand houdt. 
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3.1.2.4 Schubhaarkegelbij 

 

 
Figuur 8. Vrouwtje Schubhaarkegelbij aangetroffen langs een steile leemwand van de Brakouter. 

Foto: 23 juni 2020, Pieter Vanormelingen. 

 
Een verrassende vondst was het vrouwtje Schubhaarkegelbij (Figuur 8) op 23 juni. Ze leek op zoek naar 
een nestje van een van haar gastheersoorten op een zuidgerichte talud. Het is de specifieke parasiet 
van Rotsbehangersbij en Zilveren fluitje. Beide gastheren werden hier echter niet teruggevonden. 
Aangezien het Zilveren fluitje de voorkeur geeft aan zandgrond denken we dat Rotsbehangersbij hier 
de meest waarschijnlijke gastheer is (Peeters et al. 2012). Deze soort komt voor in warme, droge en 
stenige milieus waar ze nestelt in bestaande holten (of soms zelf een nest graaft) onder stenen, in 
muren of in de grond. Ze heeft een voorkeur voor vlinderbloemigen zoals rolklaver en luzerne. De 
Schubhaarkegelbij is, net als haar gastsoort, in Vlaanderen een uiterst zeldzame bij die de laatste jaren 
wel wat lijkt uit te breiden. 
  



 

Wilde bijen in de wachtbekkens van de Brakouter (Landen) 13 
 

3.2 Wespen 
 
Er werd in deze studie gefocust op wilde bijen. Toch vielen ook de grote aantallen graaf- en 
goudwespen op (Tabel 2). Omwille van hun gelijkaardige levenswijze en hun belang als plaagbestrijders 
(graafwespen, plooivleugelwespen) of parasitaire relatie met wilde bijen (goudwespen) bespreken we 
ze hier kort. 
 
Tabel 2: Waargenomen soorten goudwespen (eerste 4 soorten), graafwespen (volgende 7 soorten) en 
plooivleugelwespen (laatste soort) 

Wetenschappelijke naam Gastheer/prooi # 

Hedychridium coriaceum Graafwespen (o.a. Lindenius albilabris en Oxybelus uniglumis) 1 

Hedychrum gerstaeckeri Knoopwespen (o.a. Cerceris rybyensis en C. ruficornis) 5 

Hedychrum niemelai Knoopwespen (o.a. C. quadrifasciata en C. quinquefasciata) 4 

Pseudomalus pusillus Graafwespen (o.a. Passaloecus eremita en Pemphredon lethifer) 1 

Astata boops Boomwantsen (Pentatomidae) 1 

Cerceris quinquefasciata Kleine snuitkevers 3 

Cerceris ruficornis Snuitkevers 1 

Cerceris rybyensis Bijen (Andrena, Halictus, Lasioglossum) 2 

Lestica subterranea Kleine vlinders 1 

Lindenius albilabris Blindwantsen (Miridae) 1 

Oxybelus quatuordecimnotatus Vliegen (Ulidiidae en Dryomyzidae) 1 

Odynerus melanocephalus Larven van kleine vlinders en snuitkevers 7 

 
Opvallend op 23 juni waren de grote aantallen nestelende graafwespen op de vlakke bodem van vooral 
het westelijke bekken. Er werden 7 soorten gedetermineerd, maar er zijn er zeker heel wat meer 
aanwezig. Graafwespen hebben gelijkaardige nestvereisten als wilde bijen maar voeden de larven 
afhankelijk van de soort met allerhande insecten, en zijn dus in veel gevallen belangrijke natuurlijke 
plaagbestrijders. Zo voeden de soorten die werden geïdentificeerd hun larven met wantsen, 
snuitkevers, kleine vlinders, kleinere bijen en vliegen. Ook de solitaire plooivleugelwesp Odynerus 
melanocephalus nestelt in open bodems (Figuur 9) en jaagt op larven van kleine vlinders en 
snuitkevers. Zelf voeden de volwassen wespen zich met nectar van open bloemen zoals die van 
schermbloemigen. Het voorgestelde beheer dat gunstig is voor nestgelegenheid voor wilde bijen en 
naar bloemenaanbod toe zal ook ten goede komen aan de aanwezige graafwespen. 
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Figuur 9: Waarschijnlijke nestplaats van Odynerus melanocephalus met de typische schoorsteenvormige uitgang 

aan haar nest. Foto: 27/04/2020, Win Vertommen 

 
Tijdens het veldwerk vielen tenslotte ook de grote aantallen goudwespen (Chrysididae) op. 
Goudwespen parasiteren op onder andere graafwespen, maar sommige ook op bijen. Ze dringen de 
nesten van hun gastheer binnen en leggen er hun eitjes in. De diversiteit aan en het talrijke voorkomen 
van deze goudwespen in de wachtbekkens wijst er eveneens op dat de gastheersoorten talrijk 
aanwezig zijn en dat er een grote diversiteit aanwezig is. 
 
 

4 Beheeraanbevelingen 
4.1 Bermen langs de veldwegen 
 
Bij de bermen langs de veldwegen raden we aan een onderscheid te maken tussen de bermen die in 
rechtstreeks contact staan met akkers en deze die - bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een open 
beek die nu fungeert als buffer tussen de akker en de berm - niet meer rechtstreeks grenzen aan 
akkers. Voor alle bermen raden we aan de bermen in het najaar te maaien, gezien de bloeipiek ervan 
in de zomer valt. Bij de eerste groep lijkt het ons niet erg nuttig om te verschralen en het maaisel af te 
voeren. De algemene voedselrijkheid van deze bermen en de niet tegen te houden instroom van 
pesticiden en meststoffen zou eventuele verschraling immers toch teniet doen. Bij de bermen van 
ruilverkavelingswegen die niet rechtstreeks grenzen aan akkers daarentegen raden we wel steeds aan 
om het maaisel af te voeren, deze kunnen immers minder makkelijk terug verrijkt worden door 
meststoffen. Indien kolonisatie door typische soorten als Beemdkroon, Rapunzelklokje, Wilde 
marjolein, edm. niet spontaan gebeurt kan inzaai met zaad van regionale oorsprong overwogen 
worden. Om overhangende vegetatie over de weg te vermijden (“veiligheidsmeter”) kan een extra 
maaibeurt in mei voorzien worden. 
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Het voorstel van het regionaal landschap om op de kruin van de zuidelijke (noordgerichte) talud een 
aantal struiken aan te planten, o.a. voor Grauwe gors, is compatibel met beheer voor wilde bijen indien 
ze enkel als vrijstaande struiken worden aangeplant en enkel op de zuidelijke (noordgerichte) talud. 
Deze is immers van minder belang als nestplaats voor bijen gezien de noordelijke oriëntatie, en 
solitaire struiken zullen ook niet teveel beschaduwing geven van die talud en van de bodem van het 
bekken. Bloeiende doornige struiken zoals meidoorn, rozen en Sleedoorn zijn weliswaar ook 
aantrekkelijk als voedselbron voor wilde bijen, maar hebben voor de zeldzamere en bedreigde 
bijensoorten in het wachtbekken weinig tot geen betekenis. 
 

4.2 Zuidgerichte steile taluds 
 
De zuid- tot oostgerichte en dus warme en droge steile wanden uit leem trekken heel wat interessante 
soorten aan. Bijen nestelen graag op plaatsen waar de zon de naakte bodem bereikt. Een te dichte 
begroeiing kan hier dus een probleem vormen. We raden dan ook aan om deze steile leemwanden 
open te houden door de delen die begroeid geraken tegelijk met de wegbermen te maaien in het 
najaar. 
 
Om ook wat meer bovengronds nestelende soorten aan te trekken kan het raadzaam zijn om de delen 
met weinig vegetatie, maar wel afgestorven merghoudende of holle stengels van planten te laten staan 
(Figuur 10). Deze kunnen immers als nestplaats fungeren voor onder andere maskerbijen, ertsbijen en 
metselbijen (w.o. Driedoornige metselbij). 
 

 
Figuur 10: Op plaatsen waar weinig vegetatie aanwezig is, maar wel holle of merghoudende stengels van 

afgestorven planten raden we aan ze te laten staan. Deze kunnen immers kunnen fungeren als nestplaats voor 
bovengronds nestelende soorten zoals maskerbijen en ertsbijen. Foto: 27/04/2020, Win Vertommen. 
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4.3 Bodem wachtbekkens 
 
Ook hier adviseren we een najaarsmaaibeurt om de bloemrijke vegetatie te behouden. Voorlopig is de 
bodem nog zeer interessant voor bijen en andere insecten omdat deze nog niet onder water heeft 
gestaan, en eerder schraal en erg bloemrijk is met veel open bodem voor nestplaatsen. Wanneer de 
bekkens (deels) onder water komen te staan, zullen ze ongetwijfeld ook aangerijkt worden in 
voedingsstoffen door de aangevoerde voedselrijke akkerleem. Dit zou resulteren in een veel minder 
open bodem (minder nestgelegenheid) en een afgenomen bloemenrijkdom. Om dit terug te draaien 
kan het aangevoerde sediment afgeschraapt worden en verwijderd (terug naar de akkers) om zo de 
nutriëntenrijkdom te verminderen en de successie terug van nul te beginnen. 
 

4.4 Noordgerichte steile taluds 
 
Noordgerichte steilwanden zijn minder belangrijk als nestplaats, al zijn de bloemen die er groeien nog 
steeds belangrijke voedselbronnen. We raden dan ook aan om deze steile leemwanden verder te 
ontwikkelen richting bloemrijk grasland door ze mee te maaien met de rest van de wachtbekkens. Bij 
voorkeur dient bovenaan een bufferstrook vrijgehouden te worden om de waterbekkens te vrijwaren 
van inspoeling met nutriënten vanop de aangrenzende akkers en raden we aan de landbouwers aan  
te sporen een beheerovereenkomst te sluiten met de VLM. 
 
 

4.5 Akkers 
 
Ook in de directe omgeving van de bekkens kan er heel wat gedaan worden om de bijen een handje te 
helpen. Zo kunnen de naburige landbouwers een beheerovereenkomst aangaan met de VLM om een 
bloemenrand te creëren rondom hun akkers. 
 
De akkers dienen ingezaaid te worden in het najaar met éénjarigen en vlinderbloemigen. Inzaai in het 
najaar is erg belangrijk voor betere kieming en om reeds voldoende bloei te hebben in het voorjaar 
(april-mei), wanneer een belangrijk deel van de bijengemeenschap vliegt (D’Haeseleer & 
Vanormelingen 2016). Daarbij is het van zeer belangrijk om gebruik te maken van regionale en 
inheemse zaden, eventueel door het maaisel vanuit de wachtbekkens te verspreiden over de akkers. 
Bijen zijn immers aangepast aan onze eigen lokale flora, waardoor ze niet geholpen worden met 
bloemenmengsels van exotische oorsprong. Kruisbloemigen en andere typische akkerflora zijn groot 
belang voor het behoud van onze typische akkersoorten. Verder kan er ook gekozen worden voor 
meerjarigen zoals Rode klaver. Voor meer informatie verwijzen we opnieuw naar het rapport Bijen in 
akkerranden in Vlaams-Brabant (D’Haeseleer & Vanormelingen 2016). 
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