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1 Inleiding 
Bijen (Anthophila) spelen een belangrijke rol als bestuivers van wilde planten en van 
landbouwgewassen. Iedereen kent de Honingbij, maar weinigen beseffen dat er naast deze soort nog 
duizenden andere soorten wilde bijen bestaan. In ons land worden ongeveer 400 bijensoorten 
aangetroffen, waaronder solitaire bijen en hommels.  
Alle bijen hebben een strikt vegetarisch dieet, waarbij de larven zich voeden met stuifmeel en de 
volwassen dieren hoofdzakelijk leven van nectar. Afgezien hiervan verschillen de soorten echter op 
verschillende vlakken in hun specifieke levenswijze. 
Bijen zijn, afgezien van het juiste (micro)klimaat, afhankelijk van (a) voedselbronnen en (b) nesthabitat 
en eventueel materialen om een nest te bouwen. Al deze zaken moeten op korte afstand van elkaar 
liggen om een geschikt bijenhabitat te vormen. 

Wat de voedselbehoeften betreft, zijn er grote verschillen tussen bijensoorten. Ten eerste is er een 
grote groep bijen die op verschillende plantenfamilies stuifmeel verzamelt en niet kieskeurig lijkt te 
zijn over de stuifmeelbronnen (polylectisch). Ongeveer 30% van onze inheemse bijensoorten is echter 
gespecialiseerd in het verzamelen van pollen van één bepaalde plantenfamilie (oligolectisch) of zelfs 
één soort (monolectisch). Waar alle bijen voldoende pollen nodig hebben om zich succesvol voort te 
planten, zijn deze soorten extra kwetsbaar omdat ze hiervoor van een zeer beperkt aantal 
plantensoorten afhankelijk zijn. 

Verder hebben bijen voor de voortplanting nesten nodig. Hier zijn de strategieën nog diverser dan om 
aan voedsel te geraken. Twee derde van onze bijensoorten nestelt ondergronds. Deze soorten graven 
een nest uit in de bodem, waarbij vooral naakte, zonbeschenen bodem wordt verkozen omdat deze 
goed opwarmt. Hommels gebruiken oude nesten van knaagdieren. Belangrijk is dat de bodem de juiste 
textuur heeft. In zware kleibodem kunnen veel soorten bijvoorbeeld geen nest graven, waardoor de 
meeste soorten in zanderige en lemige bodems leven.  

Andere soorten nestelen bovengronds, bijvoorbeeld in holle plantenstengels of gangen in (dood) hout. 
Deze soorten gebruiken vaak ook materialen om hun nesten te bekleden of af te sluiten. Hiervoor 
kunnen stukjes blad, leem, plantenharen of hars worden gebruikt, afhankelijk van de soort. Een derde 
groep bouwt zelf geen nest, maar parasiteert op andere bijensoorten door hun eieren in hun nesten 
te leggen. Daarom worden deze soorten vaak koekoeksbijen genoemd. Deze soorten zijn vaak van één 
of enkele gastheersoorten afhankelijk. 

In het algemeen is er de laatste decennia een duidelijke achteruitgang van insecten zichtbaar 
(Hallmann et al., 2017). Deze is zeker bij bijen goed gedocumenteerd (Biesmeijer et al., 2006). Bij ons 
lijkt de voornaamste oorzaak de intensivering van de langbouw te zijn, wat leidde tot een toename in 
pesticidengebruik, vernietiging van kleine landschapselementen en een achteruitgang in 
voedselaanbod voor bijen. Kleinschalige landschappen met warme microhabitats en structuurrijke 
mozaïeken van verschillende biotopen met onder meer bloemrijke graslanden zijn zeldzaam geworden 
door schaalvergroting, waardoor veel soorten achteruit zijn gegaan, of lokaal uitgestorven zijn.  
Gezien het grote economische en ecologische belang van bijen dringen zich dan ook maatregelen op 
om deze achteruitgang tegen te gaan. In tegenstelling tot ‘populairdere’ insecten zoals de Honingbij of 
dagvlinders, zijn er echter nog veel hiaten in onze kennis over wilde bijen, en is meer onderzoek nodig 
om de achteruitgang van deze soorten tegen te gaan. 
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2 Methodiek  
2.1 Selectie gebieden 
Op basis van adviezen van de stuurgroep, (Dienst Milieu van de gemeente Liedekerke (Joëlle Gérard), 
Pro Natura, Natuurpunt en ploegbelegeiders loods gemeente Liedekerke) werden in de loop van 2019 
én 2020 18 gebieden geselecteerd die geïnventariseerd zouden worden voor bijen. Daarnaast werd 
ook 1 extra locatie (de voormalige Villa Santa Maria, die verkaveld zal worden) bekeken.  Al deze 
locaties staan weergegeven in Figuur 1. Het gaat om volgende gebieden: 

Gemeentelijke parken en pleinen:  

� 1) Kruisbeekveldplein 
� 2) Monniksplein  
� 3) Omgeving sporthal 
� 4) Vijfhoekplein 
� 5) Pleintje Driesstraat 
� 6) Wilgenplein 

Natuurgebieden: 

� 7) De Valier 
� 8) Vallei van de Palitsebeek  
� 9) Pamelse Meersen 
� 10) Liedekerkebos (plus omgeving Laan I) 
� 11) Dommelingen 
� 12) Bosland 

Begraafplaatsen:  

� 13) Kerkhof Molenstraat (centrum) 
� 14) Begraafplaats Populierenlaan 

Overige gebieden: 

� 15) Volkstuintjes Beysstraat 
� 16) Omgeving Heidestraat 
� 17) Ingegroende stukken aan station 
� 18) Omgeving Loods 
� 19) Villa Santa Maria 
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Figuur 1: De onderzochte gebieden binnen de gemeente Liedekerke. 
  



Wilde bijenplan Liedekerke 

   
8 

 

2.2 Inventarisatie 
De inventarisatie werd uitgevoerd op vier verschillende dagen in de zomer van 2019 en acht 
verschillende dagen in 2020. In 2019 ging het om 8, 20, 21 en 22 augustus. In 2020 ging het om 18 en 
27 maart, 16 en 23 april, 19 en 20 mei en 16 en 19 juni. Inventarisaties werden enkel uitgevoerd bij 
droog, zonnig, windstil weer, met temperaturen die representatief waren voor de tijd van het jaar. De 
duur van terreinbezoeken varieerde: kleine, homogene gebieden met beperkt potentieel werden 
kortere tijd bezocht dan gebieden met een grotere oppervlakte, veel variatie in omgevingsfactoren en 
groot potentieel voor bijen. Ieder terreinbezoek duurde tussen 30 minuten en 4 uur.  

In elk gebied werd het potentieel voor wilde bijen bekeken, naargelang de aanwezigheid van 
nesthabitat en pollen- en nectarbronnen. Verder werden de huidige toestand en het effect van het 
huidige beheer geëvalueerd, en werden – waar relevant – ingrepen voorgesteld die de lokale 
bijenfauna ten goede zouden kunnen komen. 

Bijen en wespen werden gevangen met behulp van een insectennet. Waar mogelijk werden de dieren 
levend in het veld gedetermineerd. Specimens waarbij determinatie in het veld onzeker was, werden 
gedood met ethylacetaat, opgespeld en gelabeld, om vervolgens geïdentificeerd te worden onder de 
stereomicroscoop. Gecollecteerde dieren worden bewaard in de collectie van Natuurpunt.  

Alle waarnemingen werden ter plaatse geregistreerd via de mobiele waarnemingenapp ObsMapp, en 
in de database van www.waarnemingen.be opgeslagen. Dat betekent dat het precieze tijdstip en de 
precieze locatie met hoge nauwkeurigheid worden vastgelegd. Daarnaast werd voor elke wilde bij ook 
het bloembezoek geregistreerd. Tegelijkertijd werd aan routeregistratie gedaan, waardoor de gelopen 
route en de bestede tijd bekend zijn. Hierdoor kan deze inventarisatie herhaald worden in de toekomst 
en kunnen de resultaten vergeleken worden om uitspraken te doen over voor- of achteruitgang van 
soorten.  

Ondanks het feit dat iedere locatie in de loop van 2019 en 2020 minstens twee maal bezocht werd, is 
deze inventarisatie zeker niet als exhaustief te beschouwen, maar moet het eerder gezien worden als 
een verkennend onderzoek.  

Met deze studie, en dus het voorliggende rapport, is een zeer degelijke basisinventarisatie uitgevoerd, 
op basis waarvan de wilde-bijefauna van Liedekerke verder kan gemonitord worden.  
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3 Resultaten 
3.1 Algemeen 
 

 
 
 
Tijdens dit project werden (tijdens 2019 en 2020) in totaal 1.047 waarnemingen van bijen genoteerd, 
van 122 bijensoorten. Daarnaast werden ook nog twee bijensoorten in de gemeente genoteerd die 
vóór 2019 werden waargenomen. De totale soortenlijst van de gemeente bedraagt dus (eind 2020) 
124 bijensoorten. Voor een complete soortenlijst, zie Tabel 1Tabel 1. 
 
 
De meest bijzondere soorten worden besproken in 3.1.2. 
 

 
Tabel 1: Totale soortenlijst van de bijen die in het kader van dit project in Liedekerke werden waargenomen in 2019 en 2020. 
Soorten in het rood en het vetrood zijn respectievelijk zeldzaam en zeer zeldzaam volgens www.waarnemingen.be. De Rode 
Lijst-status is gebaseerd op de Belgische Rode Lijst (Drossart et al, 2019), de afkortingen zijn LC=least concern/niet bedreigd, 

NT=Near threatened/gevoelig, VU=Vulnerable/kwetsbaar, EN=Endangered/bedreigd, CR=critically endangered/ernstig 
bedreigd, DD=data deficient/onvoldoende data 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam # waarnemingen RL-categorie 
Apidae (30+1)    
Anthophora furcata* Andoornbij* 2 LC 
Anthophora plumipes Gewone sachembij 10 LC 
Anthophora quadrimaculata Kattenkruidbij 1 LC 
Apis mellifera Honingbij 96 DD 
Bombus hortorum Tuinhommel 7 NT 
Bombus hypnorum Boomhommel 13 LC 
Bombus lapidarius Steenhommel 62 LC 
Bombus norvegicus Boomkoekoekshommel 1 VU 
Bombus pascuorum Akkerhommel 123 LC 
Bombus pratorum Weidehommel 20 LC 
Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel 2 LC 
Bombus terrestris Aardhommel 7 LC 
Ceratina cyanea Blauwe ertsbij 9 LC 
Epeolus variegatus Gewone viltbij 1 LC 
Nomada bifasciata Bonte wespbij 1 LC 
Nomada conjungens Langsprietwespbij 1 LC 
Nomada fabriciana Roodzwarte dubbeltand 4 LC 
Nomada femoralis Dubbeldoornwespbij 1 VU 
Nomada ferruginata Geelschouderwespbij 3 LC 
Nomada flava Gewone wespbij 19 LC 
Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij 3 LC 
Nomada fucata Kortsprietwespbij 13 LC 
Nomada fulvicornis Roodspietwespbij 1 LC 
Nomada goodeniana Smalbandwespbij 2 LC 
Nomada integra Tweekleurige wespbij 1 VU 
Nomada lathburiana Roodharige wespbij 2 LC 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam # waarnemingen RL-categorie 
Nomada leucophthalma Vroege wespbij 1 LC 
Nomada panzeri Sierlijke wespbij 3 LC 
Nomada ruficornis Gewone dubbeltand 8 LC 
Nomada sheppardana Geeltipje 1 LC 
Nomada zonata Variabele wespbij 10 LC 
Andrenidae (26+1)    
Andrena angustior Geriemde zandbij 3 NT 
Andrena bicolor Tweekleurige zandbij 11 LC 
Andrena chrysosceles Goudpootzandbij 2 LC 
Andrena cineraria* Asbij* 1 LC 
Andrena clarkella Zwart-rosse zandbij 2 LC 
Andrena dorsata Wimperflankzandbij 18 LC 
Andrena flavipes Grasbij 79 LC 
Andrena fulva Vosje 7 LC 
Andrena fulvago Texelse zandbij 8 NT 
Andrena gravida Weidebij 9 LC 
Andrena haemorrhoa Roodgatje 31 LC 
Andrena humilis Paardenbloembij 15 LC 
Andrena labialis Donkere klaverzandbij 2 NT 
Andrena labiata Ereprijszandbij 12 LC 
Andrena lathyri Wikkebij 3 NT 
Andrena minutula Gewone dwergzandbij 5 LC 
Andrena mitis Lichte wilgenzandbij 6 LC 
Andrena nigroaenea Zwartbronzen zandbij 2 LC 
Andrena nitida Viltvlekzandbij 3 LC 
Andrena nitidiuscula Schermbloemzandbij 1 VU 
Andrena ovatula Bremzandbij 1 NT 
Andrena proxima Fluitenkruidbij 2 LC 
Andrena scotica Meidoornzandbij 1 LC 
Andrena subopaca Witkopdwergzandbij 4 LC 
Andrena vaga Grijze zandbij 7 LC 
Andrena wilkella Geelstaartklaverzandbij 4 NT 
Panurgus calcaratus Kleine roetbij 3 LC 
Colletidae (11)    
Colletes cunicularius Grote zijdebij 2 LC 
Colletes daviesanus Wormkruidbij 12 LC 
Colletes similis Zuidelijke zijdebij 5 LC 
Hylaeus communis Gewone maskerbij 5 LC 
Hylaeus confusus Poldermaskerbij 1 LC 
Hylaeus dilatatus Brilmaskerbij 3 DD 
Hylaeus gredleri Zompmaskerbij 5 DD 
Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij 5 LC 
Hylaeus punctulatissimus Lookmaskerbij 1 LC 
Hylaeus signatus Resedamaskerbij 2 LC 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam # waarnemingen RL-categorie 
Hylaeus styriacus Stipmaskerbij 2 LC 
Halictidae (27)    
Halictus quadricinctus Vierbandgroefbij 6 CR 
Halictus rubicundus Roodpotige groefbij 1 LC 
Halictus scabiosae Breedbandgroefbij 11 LC 
Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 9 LC 
Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij 8 LC 
Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij 2 LC 
Lasioglossum laticeps Breedkaakgroefbij 1 LC 
Lasioglossum lativentre Breedbuikgroefbij 3 LC 
Lasioglossum leucopus Gewone smaragdgroefbij 1 NT 
Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij 19 LC 
Lasioglossum lucidulum Glanzende groefbij 3 LC 
Lasioglossum majus Grote bandgroefbij 1 LC 
Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 2 LC 
Lasioglossum nitidulum Glimmende smaragdgroefbij 1 LC 
Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij 40 LC 
Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij 5 LC 
Lasioglossum semilucens Halfglanzende groefbij 3 LC 
Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij 18 LC 
Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij 8 LC 
Sphecodes albilabris Grote bloedbij 1 LC 
Sphecodes crassus Brede dwergbloedbij 2 LC 
Sphecodes ephippius Bosbloedbij 2 LC 
Sphecodes hyalinatus Lichte bloedbij 1 LC 
Sphecodes longulus Kleine spitstandbloedbij 2 LC 
Sphecodes miniatus Gewone dwergbloedbij 1 LC 
Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij 1 LC 
Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij 3 LC 
Megachilidae (23)    
Anthidiellum strigatum Kleine harsbij 4 LC 
Anthidium manicatum Grote wolbij 15 LC 
Anthidium punctatum Kleine wolbij 1 LC 
Chelostoma campanularum Kleine klokjesbij 1 LC 
Chelostoma florisomne Ranonkelbij 19 LC 
Chelostoma rapunculi Grote klokjesbij 3 LC 
Heriades truncorum Tronkenbij 32 LC 
Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij 5 LC 
Hoplitis tridentata Driedoornige metselbij 3 LC 
Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 7 LC 
Megachile ericetorum Lathyrusbij 9 LC 
Megachile genalis Dikbekbehangersbij 1 CR 
Megachile rotundata Luzernebehangersbij 2 LC 
Megachile versicolor Gewone behangersbij 2 LC 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam # waarnemingen RL-categorie 
Megachile willughbiella Grote bladsnijder 4 LC 
Osmia bicornis Rosse metselbij 16 LC 
Osmia caerulescens Blauwe metselbij 8 LC 
Osmia cornuta Gehoornde metselbij 30 LC 
Osmia leaiana Kauwende metselbij 4 LC 
Osmia niveata Zwartbronzen houtmetselbij 6 LC 
Stelis breviuscula Gewone tubebij 3 LC 
Stelis phaeoptera Zwarte tubebij 1 NT 
Stelis punctulatissima Geelgerande tubebij 1 LC 
Melittidae (5)    
Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij 5 LC 
Macropis europaea Gewone slobkousbij 1 LC 
Macropis fulvipes Bruine slobkousbij 4 LC 
Melitta leporina Klaverdikpoot 9 LC 
Melitta nigricans Kattenstaartdikpoot 9 LC 

Soorten met een * werden niet tijdens het onderzoek in 2019 en 2020 waargenomen, maar gelden 
wel als betrouwbare waarnemingen.  
 
Nestgelegenheid 
 
Van de aangetroffen soorten nestelen 83 soorten (67%) ondergronds, 35 soorten (28%) bovengronds 
en 6 soorten (5%) boven- of ondergronds. Deze gemiddelden komen sterk overeen met de landelijke 
gemiddelden. Het lijkt er dus op dat, op gemeenteniveau, voldoende variatie aan nestplaatsen bestaat. 
Op lokaal niveau (bv per bezochte locatie) kunnen natuurlijk wel bepaalde aandachtspunten bestaan 
voor de instandhouding of het uitbreiden van geschikte nestgelegenheden. Het is alvast een feit dat 
het gros van de aangetroffen bijensoorten NIET profiteert van de aanwezigheid van bijenhotels, 
maar nood heeft aan voldoende zonbeschenen open plekjes bodem of licht hellende graslanden.  
 
Voedselkeuze 
 
Van de waargenomen soorten hebben er 31 (25%) een parasitaire levenswijze en voeden hun eigen 
larven dus niet met voedsel dat ze zelf verzamelen. Soorten die zo’n parasitaire levenswijze hebben 
‘breken’ in nesten van andere bijensoorten (gastheersoorten) in en leggen hun eitjes op het reeds 
verzamelde voedsel. Ondanks het feit dat ze zelf geen stuifmeel verzamelen zijn ze dus wel afhankelijk 
van het voedsel dat door de gastheersoorten verzameld wordt. Een hoog aantal parasitaire bijen is een 
teken dat het goed gaat met de gastheersoorten en er dus een gezonde biodiversiteit aanwezig is.   
 
56 soorten (45%) hebben een polylectische voedselwijze waarbij ze stuifmeel verzamelen van een 
breed scala aan plantensoorten over verschillende plantenfamilies heen.  
 
7 soorten (6%) hebbenweliswaar een polylectische voedselwijze, maar hebben toch een voorkeur voor 
stuifmeel van planten van bepaalde plantenfamilies. De plantenfamilies die daarbij het belangrijkst 
zijn, betreffen de vlinderbloemigen (5), lipbloemigen (1), wilgen (1) en het plantengenus ereprijs (1).  
 
Tot slot zijn 30 soorten (24%) oligolectich. Deze verzamelen dus slechts stuifmeel van plantensoorten 
binnen 1 plantenfamilie. De plantenfamilies en -genera die daarbij het belangrijkst waren, zijn: (gele) 
composieten (7), vlinderbloemigen (6), (paarse) composieten (3), wilgenfamilie (3), klokjesfamilie (2), 
schermbloemigen (2), wederik (2), boterbloemen (1), lipbloemigen (1), kattenstaart (1), lookfamilie (1) 



Wilde bijenplan Liedekerke 

   
13 

 

en resedafamilie (1). Het behoud van voldoende bloemrijke graslanden (en andere habitats) waar 
plantensoorten uit deze plantenfamilies en -genera kunnen floreren is dan ook één van de sleutels 
om deze gespecialiseerde bijensoorten te behouden in de gemeente!  
 
Rode Lijst-categorie 
 
Kijken we naar de mate van bedreiding, door middel van de Belgische Rode Lijst (Drossart et al., 2019) 
voor de bijensoorten aangetroffen in de gemeente dan zien we dat 106 soorten (86%) niet bedreigd 
(LC) zijn, terwijl 9 soorten (7%) bijna bedreigd (NT) zijn, 4 soorten (3%) bedreigd (VU) zijn en 2 soorten 
(2%) met uitsterven bedreigd (CR) zijn. Voor 3 van de aangetroffen soorten (2%) zijn er onvoldoende 
data om te kunnen vaststellen wat de status is van deze soorten (DD).  
 
De bedreigde (en zeldzame) soorten, waarvoor de gemeente een zekere verantwoordelijkheid heeft, 
worden hieronder verder besproken.  
 
 



Wilde bijenplan Liedekerke 

   
14 

 

 
 
In de gemeente Liedekerke werden enkele zeldzame tot zeer zeldzame bijensoorten aangetroffen. In 
deze paragraaf worden de soorten besproken die op de Belgische Rode Lijst (Drossart et al., 2019) in 
de bedreigde categorieën staan, aangevuld met enkele zeldzame soorten (die niet op Belgisch niveau 
bedreigd zijn). Ze kunnen dienen als typische soorten die door de gemeente ‘gekoesterd’ worden en 
waar specifieke aandacht in het beheer aan gegeven wordt. Voor ecologische gegevens van deze 
soorten wordt gebruik gemaakt van Peeters et al. (2012), voor verspreidingsgegevens van 
www.waarnemingen.be en www.atlashymenoptera.net.  
 

 
 
De Vierbandgroefbij is met haar 13 tot 16 mm één van onze grootste groefbijen. Het vrouwtje is te 
herkennen aan de smalle, witte haarbandjes op het achterlijf die in het midden vaag onderbroken zijn.  
 
Van deze soort werden 6 waarnemingen gedaan in de gemeente. Ze werd waargenomen op 16 april 
2020 op paardenbloem in een berm aan Dommelingen, op 16 juni 2020 werden 3 vrouwtjes 
waargenomen op Gewoon biggenkruid aan de parking van de schaatsbaan, op 16 juni 2020 werd 1 
vrouwtje waargenomen op Knoopkruid in de volkstuintjes van de Beysstraat en op 19 juni 2020 werd 
1 vrouwtje waargenomen op Kale jonker in de vallei van de Palitsebeek.  
 
Ecologie 
 
Steilwanden, klei- en leemhellingen of wanden van holle wegen en groeven zijn favoriete nestplaatsen 
van deze opvallende verschijning. De Vierbandgroefbij vertoont een vorm van sociaal gedrag die 
uitzonderlijk is in de wilde bijenwereld. Vrouwtjes leven namelijk voor een bepaalde periode samen 
met hun nakomelingen. Nadat vrouwtjes gepaard hebben, overwinteren ze onderin de oude nesten 
waarin ze geboren zijn. Deze nesten worden gebouwd in de vorm van een primitieve raat met vijf tot 
twintig broedcellen. Voor haar nakomelingen verzamelt de Vierbandgroefbij stuifmeel van bloemen 
van verschillende plantenfamilies, maar met een voorkeur voor composieten als distels, centaurie, 
Muizenoortje en paardenbloem. Grote aantallen bloeiende planten zijn nodig van half mei tot eind 
augustus, wanneer de soort actief is.  
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Figuur 2: Vrouwtje Vierbandgroefbij  op een bloemhoofdje van Akkerdistel. Deze soort vliegt vooral op grote bloemen, en lijkt een 
voorkeur te hebben voor composieten. Anderlecht, 3 augustus 2020. Foto: Maarten Cuypers 
 
Verspreiding 
 
De soort komt voor in Europa, Noord-Afrika en gematigde delen van Azië tot in Mantsjoerije. In Europa 
van Zuid-Finland tot aan de Middellandse Zee en van Frankrijk tot in Rusland (Peeters et al., 2012).  
In Vlaanderen werd de soort na 63 jaar afwezigheid herontdekt in het Hageland in 2016 tijdens 
onderzoek van Natuurpunt Studie (D’Haeseleer et al. 2017; zie ook: 
https://www.natuurpunt.be/nieuws/vierbandgroefbij-na-63-jaar-herontdekt-belgi%C3%AB-
20160603). Sindsdien lijkt de soort Vlaanderen opnieuw te heroveren, met waarnemingen in alle 
provincies in 2020. In België staat de soort op de Rode Lijst in de categorie Met uitsterven bedreigd, 
hoewel deze status wellicht zal moeten worden herzien. In Nederland wordt de soort vooral 
waargenomen in Limburg, daarnaast slechts bekend van enkele vondsten in Noord-Brabant en van een 
vrouwtje bij Noordwijk. De soort werd recent opnieuw op de Bemelberg waargenomen (Peeters et al., 
2012). 
 

 
 
De Dikbekbehangersbij is een van onze grootste behangersbijen. Het vrouwtje heeft een quasi volledig 
oranje buikschuier (buikbeharing). De kaken van beide geslachten zijn sterk opgezwollen en de soort 
heeft hierdoor een grote bijtkracht.  
 
Van deze soort werd één vrouwtje gevangen op Kale Jonker langs het fietspad aan de zuidkant van het 
station op 19 juni 2020.  

Ecologie 
De soort is gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van distelachtigen, met een voorkeur voor 
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Kale jonker, Speerdistel en Kruldistel (eigen waarnemingen). Het is een zomeractieve soort die van juni 
tot begin augustus vliegt. De vrouwtjes knagen een nest uit in levende stengels van kogeldistel, Kale 
jonker, Kruldistel,… Het behoud van ruigtes met voldoende distels is dan ook van belang voor het 
behoud van deze zeer zeldzame soort.   

 

Figuur 3: Vrouwtje Dikbekbehangersbij dat gevangen werd op 19 juni 2020 op Kale jonker aan de zuidkant van het station. Let 
op de opvallend grote kaken. Foto: Jens D'Haeseleer 
 

Verspreiding 
De soort komt voor in Europa en de gematigde delen van Azië, oostelijk tot in Japan. In Europa komt 
ze voornamelijk voor in het midden en zuiden (Peeters et al., 2012). In Vlaanderen is de soort zeer 
zeldzaam en nog maar enkele keren gevangen, met een paar waarnemingen in de buurt van 
Antwerpen, Ruisbroek, Boortmeerbeek, Lubbeek en Liedekerke. In België staat de soort op de Rode 
Lijst in de categorie Met uitsterven bedreigd. In Nederland enkel bekend van drie vrouwtjes uit 
Limburg in 1992, 2006 en 2009 (Peeters et al., 2012). De soort lijkt in zeer lage aantallen te vliegen, 
waardoor ze vermoedelijk vaak over het hoofd gezien wordt.  

 
 

 
Deze soort is bijna identiek aan de veel algemenere Vierkleurige koekoekshommel. De voorkant van 
het borststuk heeft een brede gele band. Het achterlijf is zwart behaard, met een brede witte band 
over het midden, met daarachter een smal zwart bandje gevolgd door een rossig uiteinde.  
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Van deze soort werd één mannetje gevangen in één van de dreven van het Liedekerkebos op 19 mei 
2020.  

Ecologie 
De Boomkoekoekshommel is een parasitaire bijensoort. De vrouwtjes verzamelen dus zelf geen 
stuifmeel, maar nemen nesten van een andere hommelsoort in, meer bepaald de Boomhommel. Net 
als haar gastheer komt de soort vooral voor in bossen en dan vooral in de bosranden.  De Boomhommel 
maakt haar nesten in holtes in bomen. Het behoud van voldoende dood hout met holtes, vaak 
gemaakt door vogels, is dus belangrijk voor de instandhouding van deze zeldzame hommelsoort en 
haar gastheer.  

Verspreiding 
De soort komt voor in Europa en de gematigde delen van Azië tot in Japan. In Europa van ruim boven 
de poolcirkel tot Midden-Frankrijk en van Nederland tot in Rusland (Peeters et al, 2012). In Vlaanderen 
is de soort zeer zeldzaam, maar ze werd wel al in alle provincies waargenomen, maar steeds in kleine 
aantallen. In België staat de soort op de Rode Lijst in de categorie Kwetsbaar. In Nederland werd ze 
pas in 1942 voor het eerst voor het land gemeld. Tot op heden is ze vooral bekend van de hoge 
zandgronden en de kuststreek (Peeters et al., 2012). Aangezien de soort zo sterk lijkt op de (veel 
algemenere) Vierkleurige koekoekshommel wordt ze waarschijnlijk vaak over het hoofd gezien.  

 
 
Het vrouwtje van de Schermbloemzandbij lijkt sterk op de veel algemenere Goudpootzandbij, maar is 
hiervan onder meer te onderscheiden door de donkere achterschenen. De tergieten zijn zwart met 
witte haarbandjes en zijn gestippeld. De kop is opvallend breed. 
 
Van deze soort werd één vrouwtje gevangen op Gewone engelwortel op 8 augustus 2019 in De Valier.  

Ecologie 
Zoals de naam al zegt, is deze soort gespecialiseerd in stuifmeel verzamelen op schermbloemigen, 
zoals Berenklauw, Engelwortel of Peen. Het is één van de weinige zandbijen die enkel in de zomer 
actief zijn, meer bepaald tussen juni en september, met een piek in juli-augustus. De soort nestelt in 
zelfgegraven holen in de bodem. Zomerbloeiende graslanden en ruigtes spelen dus een bijzonder 
grote rol in het behoud van deze zeldzame bijensoort.  
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Figuur 4: Vrouwtje Schermbloemzandbij op een schermbloemige. Halle 29 juli 2020. Foto: Kurt Geeraerts 

Verspreiding 
De soort komt voor in de gematigde streken van Europa en Noord-Afrika tot in Japan. In Vlaanderen 
zeer zeldzaam en nog maar enkele keren gevangen, met een paar waarnemingen in de buurt van 
Tienen, Genk en Ename. In België staat de soort op de Rode Lijst in de categorie Kwetsbaar. In 
Nederland gekend van enkele collectie-specimens van voor 1950, maar de laatste jaren opnieuw 
gevangen.  

 
 
De Tweekleurige wespbij is een roodzwarte wespbijsoort die zeer moeilijk te onderscheiden is van de 
sterk gelijkende Composietwespbij (Nomada facilis). 
 
Van deze soort werd één vrouwtje gevangen op 20 mei 2020 in Bosland.   
 
Ecologie 
Net als andere wespbijen is dit een koekoeksbij die parasiteert op een zandbij, meer bepaald op de 
Paardenbloembij (Andrena humilis). Die laatste soort is wijdverbreid in Vlaanderen, en werd in het 
projectgebied op enkele plaatsen waargenomen, meerbepaald in de vallei van de Palitsebeek, in 
Bosland, het Vijfhoekpleintje, de parking van de schaatsbaan en aan Villa Santa Maria. Vermoed wordt 
dat ook de Texelse zandbij (Andrena fulvago) kan optreden als gastheer. Van deze soort werden 
exemplaren waargenomen in Bosland, op het kerkhof aan de Populierenlaan en de parking van de 
schaatsbaan.  
Zowel de Paardenbloembij als de Texelse zandbij kennen een gespecialiseerd bloembezoek op gele 
composieten zoals Gewoon biggenkruid, paardenbloem of Muizenoortje en nestelen in zandige 
bodem. Voor het behoud van de gastheren van deze wespbij (en dus ook de wespbij zelf) is het 
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behoud en uitbreiding van bloemrijke graslanden op zandgrond met veel gele composieten van 
groot belang.  
 

 
Figuur 5: Vrouwtje Tweekleurige wespbij dat op 20 mei 2020 in Bosland werd aangetroffen. Foto: Jens D'Haeseleer 
 
Verspreiding 
 
De soort komt voor in Europa, van Finland tot in Portugal en van Engeland tot in Griekenland. Hoewel 
ze gebonden is aan de wijdverbreide Paardenbloembij, is de Tweekleurige wespbij een zeer zeldzame 
soort in Vlaanderen, met slechts een beperkt aantal recente vondsten. Ze komt wel voor in alle 
provincies, maar steeds in kleine aantallen. In België staat de soort op de Rode Lijst in de categorie 
Kwetsbaar. In Nederland sporadisch in het zuiden en oosten. Er zijn slechts weinig recente vangsten 
(Peeters et al., 2012).  
 

 

 
De Dubbeldoornwespbij is een roodzwarte wespbijsoort die ondermeer te herkennen is aan de dikke 
doorntjes op de dij van de achterpoten. De mannetjes hebben dan weer een kleine uitstulping aan de 
voorpoten.  
 
Van deze soort werd één vrouwtje gevangen op 20 mei 2020 in Bosland.   
 
Ecologie  
De vliegtijd loopt van begin mei tot begin juli, met een piek in mei. De imago’s bezoeken allerlei 
bloemen, vnl. in droge graslanden. Net als andere wespbijen is dit een koekoeksbij die parasiteert op 
een zandbij, meer bepaald op de Paardenbloembij (Andrena humilis). Die laatste soort is wijdverbreid 
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in Vlaanderen, en werd in het projectgebied op enkele plaatsen waargenomen, meerbepaald in de 
vallei van de Palitsebeek, in Bosland, het Vijfhoekpleintje, de parking van de schaatsbaan en aan Villa 
Santa Maria. Vermoed wordt dat ook de Texelse zandbij (Andrena fulvago) kan optreden als gastheer. 
Van deze soort werden exemplaren waargenomen in Bosland, op het kerkhof aan de Populierenlaan 
en de parking van de schaatsbaan. Zowel de Paardenbloembij als de Texelse zandbij kennen een 
gespecialiseerd bloembezoek op gele composieten zoals Gewoon biggenkruid, paardenbloem of 
Muizenoortje en nestelen in zandige bodem. Voor het behoud van de gastheren van deze wespbij (en 
dus ook de wespbij zelf) is het behoud en uitbreiding van bloemrijke graslanden op zandgrond met 
veel gele composieten van groot belang. 
 

 
Figuur 6: Mannetje Dubbeldoornwespbij met de kenmerkende uitstulpingen aan de voorpoten. Deze foto werd gemaakt op 8 mei 
2020 in het Mechels Broek. Foto: Jens D'Haeseleer 
 
Verspreiding  
De Dubbeldoornwespbij komt vooral voor in Zuid-Europa en sporadischer in Midden- en West-Europa. 
Hoewel ze gebonden is aan de wijdverbreide Paardenbloembij is de Dubbeldoornwespbij een zeer 
zeldzame soort in Vlaanderen, met slechts een beperkt aantal recente vondsten. Ze komt wel voor in 
alle provincies, maar steeds in kleine aantallen. In België staat de soort op de Rode Lijst in de categorie 
Kwetsbaar. Ook in Nederland wordt de soort als zeer zeldzaam beschouwd. Wegens een sterke 
achteruitgang (meer dan 80%) werd de soort begin deze eeuw op de Nederlandse ontwerp-Rode Lijst 
in de categorie Ernstig bedreigd geplaatst (Peeters et al., 2012). 
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3.2 Specifieke bespreking onderzochte locaties  
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende onderzochte gebieden besproken. We evalueren troeven en 
werkpunten voor elke locatie om zo tot een evaluatie van de geschiktheid voor wilde bijen te komen. 
Verder worden aanbevelingen gegeven voor het beheer van de specifieke locaties.  
 
Na het beheeradvies geven we een lijst van de waargenomen bijensoorten per locatie en een 
beschrijving van uitzonderlijke waarnemingen. Er wordt tevens aandacht besteed aan het vastgestelde 
bloembezoek 
 

 
Troeven: 

1. Het Kruisbeekveldplein is deels omringd door een haag met inheemse soorten zoals Spaanse 
aak, die als waardplant kan dienen indien, deze niet te kort gesnoeid wordt en tot bloei kan 
komen. 

2. Lokaal (vooral tussen de aangeplante struiken, Figuur 8) worden kleine stukjes minder 
frequent gemaaid, wat de plantenrijkdom ten goede komt. 

3. Centraal op het pleintje staat een dode boom. Deze kan dienen als potentiële nestplaats voor 
bovengronds nestelende soorten. Ook de houten speelblokken kunnen gebruikt worden door 
deze soorten (Figuur 12).  

 
Werkpunten: 

1. Bij de aanplanting is grotendeels gekozen voor uitheemse struiken, zoals Rimpelroos en 
Vlinderstruik. Deze hebben voor wilde bijen echter slechts een beperkte waarde (Figuur 8) en 
eerstgenoemde is een invasieve exoot die met name in de kustduinen grote schade aanricht 
aan waardevolle ecotopen. 

2. Het grootste deel van de uitheemse planten langs de toegangspaden (Figuur 9) wordt best 
vervangen door inheemse planten, door bloemenstroken of door uitheemse planten met een 
hogere waarde voor wilde bijen en andere bloembezoekende insecten. Ook de kiezels die 
tussen deze planten liggen worden best vervangen door een bodembekdekker, zoals 
bijvoorbeeld Hopklaver of (meer) Rotsooievaarsbek (Figuur 10). 

3. Het centrale graslandgedeelte wordt zeer vaak gemaaid waardoor er weinig planten tot bloei 
kunnen komen. Daarnaast wordt het maaisel niet altijd goed afgevoerd, waardoor verruiging 
optreedt (Figuur 11). 

 

 
Figuur 7: Locatie troeven (groen) en werkpunten (rood) voor het Kruisbeekveldplein 
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Tabel 2: Lijst van bijensoorten aangetroffen op het Kruisbeekveldplein en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) 

zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Anthophora plumipes Gewone sachembij  1 
Apis mellifera Honingbij  2 
Bombus pascuorum Akkerhommel  2 
Andrena bicolor Tweekleurige zandbij  1 
Heriades truncorum Tronkenbij  1 
Osmia bicornis Rosse metselbij  1 
Osmia cornuta Gehoornde metselbij  2 

 
Deze locatie werd bezocht op 22 augustus 2019 en op 27 maart en op 20 mei 2020. Er werden 7 
bijensoorten aangetroffen, waarvan geen enkele zeldzaam is.  
 
De Tronkenbij is een specialist op gele composieten.  
 
 

 
Figuur 8: Op de ongemaaide stukken waren op het moment van het bezoek weinig bloemen te vinden. Foto: Willem Proesmans, 
22 augustus 2019. 
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Figuur 9: Langs de toegangswegen naar het plein is gekozen voor uitheemse planten met een beperkte waarde voor wilde bijen. 
Foto: Willem Proesmans, 22 augustus 2019.  
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Figuur 10:  Langs de toegangswegen naar het plein is gekozen voor uitheemse planten, waarvan er sommige een hogere waarde 
hebben voor wilde bijen, zoals deze ooievaarsbek. Foto: Jens D'Haeseleer, 20 mei 2020 
 

 
Figuur 11: De centrale zone van het plein wordt zeer kort gemaaid, op sommige plekken bleef daarbij het maaisel liggen, wat leidt 
tot verrijking waardoor het aantal bloemplanten sterk vermindert. Foto: Jens D'Haeseleer, 20 mei 2020 
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Figuur 12: Speelhoutblokken zijn potentieel ook geschikt als bijenhotel, de dode boom in de achtergrond kan tevens, indien hij 
gekandelaard wordt, dienst doen als nestplaats voor bovengronds nestelende bijensoorten. Foto: Jens D'Haeseleer, 27 maart 
2020 
 

1. Doordat de gazons van het parkje zo vaak gemaaid worden (werkpunt 3), komen hier enkel 
gazonplanten als Paardenbloem en Madeliefje voor. En zelfs deze planten hebben moeite om 
tot bloei te komen. Door enkele maaibeurten per jaar over te slaan kunnen deze gazons, of 
tenminste een deel ervan, tot een bloemrijk gazon omgevormd te worden zonder het ‘nette’ 
karakter te verliezen. Naast bovenstaande plantensoorten bestaan immers nog heel wat 
andere typische gazonplanten zoals Witte klaver, Gewone ereprijs, Gewoon biggenkruid, 
Draadereprijs, Muizenoor, Kruipend zenegroen, Gewone brunel, Pinksterbloem, Kruipende 
boterbloem, … Al deze planten verdragen goed veelvuldig maaien. Door iets minder frequent 
te maaien, vooral in het voorjaar, kunnen deze plantensoorten zich vestigen en tot bloei 
komen. Welke soorten zich zullen ontwikkelen, hangt af van de voedselrijkdom, de 
hoeveelheid schaduw en de bodemsamenstelling en –vochtgehalte. Zo is Muizenoor een 
typische plant van kort gemaaide, zonnige graslanden op droge zandgrond terwijl 
Pinksterbloem eerder voorkomt in graslanden op vochtigere leembodems. Daarnaast zou een 
eventuele bemesting en gebruik van pesticiden/herbiciden moeten afgebouwd worden. 
Beide maatregelen zorgen immers voor een zeer bloemarme situatie.  
Tot slot dient ook nog vermeld te worden dat het belangrijk is dat al het maaisel steeds volledig 
wordt afgevoerd. Dit zorgt voor een verschraling van het gazon waardoor minder maaibeurten 
in de toekomst zullen nodig zijn en waardoor het gazon soorten- en bloemrijker zal worden.  
 

2. De borders langs de toegangspaden bevatten veel (uitheemse) planten die niet zo 
aantrekkelijk zijn voor wilde bijen (werkpunt 2). Deze kunnen op termijn 
uitgefaseerd/vervangen worden door alternatieven. In Bijlage 1 wordt een lijst met 
bijenvriendelijke bloemborderplanten voorgesteld.  
 

3. Centraal in het parkje staat een dode boom (troef 3). Staand dood hout, zoals oude 
onbehandelde weidepalen, oude (deels) dode fruitbomen en staande dode bomen 
bevatten vaak veel vraatgangen van houtetende insecten (vnl. kevers). Indien 
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zonbeschenen vormen deze elementen (half)natuurlijke nestplaatsen voor heel wat 
bovengronds nestelende wilde bijen, maar ook solitaire graafwespen en 
plooivleugelwespen, en hun koekoeksbijen en –wespen. Deze elementen dienen 
daarom zolang mogelijk behouden te blijven. Indien er gevaar is door vallende takken 
kunnen dode bomen “gekandelaard” of getopt worden.  

 
4. Een deel van de aanplant van struiken is van weinig belang voor wilde bijen en andere 

bestuivende insecten (werkpunt 1). Deze kunnen op termijn uitgefaseerd/vervangen 
worden door alternatieven. In Bijlage 2 wordt een lijst met bijenvriendelijke struiken 
en bomen voorgesteld.  

 

 
 



Wilde bijenplan Liedekerke 

   
27 

 

 
Troeven: 

1. Het bijenhotel is goed gemaakt en wordt in het voorjaar druk gebruikt door Ranonkelbij, Rosse 
metselbij en Gehoornde metselbij en in de zomer door Tronkenbijen (Figuur 14, Figuur 17). 

2. De knotwilgen op het plein kunnen in het voorjaar als waardplant dienen (Figuur 18).  
3. De aangeplante braam aan de rand van het plein kan nestgelegenheid en voedsel leveren voor 

bijen (Figuur 19). 
4. Het plein wordt omringd door een haag met inheemse struiken die als waardplant kunnen 

dienen voor wilde bijen (Eenstijlige meidoorn, Spaanse aak, Liguster,…) indien deze niet te kort 
gesnoeid worden en tot bloei kunnen komen (Figuur 21).  

5. Aan de randen van het plein worden ruige stukjes ongemaaid gelaten om zo voldoende pollen 
en nectar te voorzien (Figuur 22). 

 
Werkpunten: 

1. Een deel van de bamboestengels van het bijenhotel werden door een Grote bonte specht uit 
het hotel getrokken en open gebroken. Dit kan ertoe leiden dat ook andere delen van het 
bijenhotel door mensen gevandaliseerd worden (Figuur 15). 

2. Door het multifunctioneel gebruik van het plein worden grote delen frequent gemaaid.  
3. Het gebied was op het moment van terreinbezoek zeer arm aan bloemen, zelfs in de 

ongemaaide stukken. Hierdoor werden maar weinig bijensoorten gevangen tijdens het 
terreinbezoek. Er kan best gezorgd worden dat tijdens het hele vliegseizoen voldoende voedsel 
aanwezig is voor bijen. 

 

 
Figuur 13: Locatie troeven (groen) en werkpunten (rood) voor het Monniksplein  
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Tabel 3: Lijst van bijensoorten aangetroffen op het Monniksplein en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij  1 
Bombus pascuorum Akkerhommel  1 
Andrena flavipes Grasbij  1 
Andrena labiata Ereprijszandbij  1 
Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij  1 
Chelostoma florisomne Ranonkelbij  6 
Heriades truncorum Tronkenbij  1 
Osmia bicornis Rosse metselbij  3 
Osmia cornuta Gehoornde metselbij  4 

 
Deze locatie werd bezocht op 22 augustus 2019 en op 27 maart en 23 april 2020. Er werden 9 
bijensoorten aangetroffen, waarvan geen enkele zeldzaam is.  
 
De Ranonkelbij verzamelt enkel stuifmeel van boterbloemen. De Tronkenbij verzamelt dan weer enkel 
stuifmeel van gele composieten.  De Ereprijszandbij tenslotte heeft een sterke voorkeur voor stuifmeel 
van ereprijs.  
 
Vier van de aangetroffen soorten nestelden in het bijenhotel.  
 

 
Figuur 14: Het bijenhotel op het Monniksplein wordt in de zomer druk bezocht door Tronkenbijen. Foto: Willem Proesmans, 22 
augustus 2019.  
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Figuur 15: ‘Vandalisme’ door Grote bonte specht, nodigt ook uit voor vandalisme van mensen! Foto: Jens D'Haeseleer, 27 maart 
2020. 
  

 
Figuur 16: Wanneer bijenhotels opengepikt worden door spechten of mezen kan het plaatsen van een gaas een oplossing bieden. 
Foto: Gert Luycx 
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Figuur 17: Een Tronkenbij op het bijenhotel van het Monniksplein. Foto: Willem Proesmans, 22 augustus 2019.  
 

 
Figuur 18: Een rij wilgen op het Monniksplein. In het voorjaar kunnen deze een enorm belangrijke voedselbron zijn voor de vele 
soorten die gespecialiseerd zijn op wilgen. Deze dienen wel gefaseerd geknot te worden. Foto: Willem Proesmans, 22 augustus 
2019.  
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Figuur 19: De aangeplante bramen op het Monniksplein leveren zowel voedsel als nestgelegenheid voor solitaire bijen. Foto: 
Willem Proesmans, 22 augustus 2019.  
 

 
Figuur 20: Sneukelhoekje met framboos en braam, op de achtergrond zones die langer mogen blijven staan met oa knoopkruid. 
Foto: Jens D'Haeseleer, 23 april 2020.  
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Figuur 21: De haag die het plein omringt bestaat uit inheemse soorten, waarvan een groot deel tijdens het voorjaar wordt bezocht 
door bijen. Foto: Willem Proesmans, 22 augustus 2019.  
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Figuur 22: Stukjes aan de rand van het plein worden in ecologisch maaibeheer genomen. Tijdens het jaar verhoogt dit de 
bloemenrijkdom van het gebied. Op het moment van het terreinbezoek waren de meeste bloemen echter al uitgebloeid. Foto: 
Willem Proesmans, 22 augustus 2019.  
 

 
Figuur 23: Grote delen van het centrale grasveld werden zeer kort gemaaid in het voorjaar. Daarnaast werd het maaisel niet 
afgevoerd.  Foto: Jens D'Haeseleer, 23 april 2020 
 
 



Wilde bijenplan Liedekerke 

   
34 

 

 
1. In het parkje bevinden zich enkele wilgen (troef 2). Deze dienen behouden te worden. 

Wanneer kappen, knotten of snoeien nodig is, dient dit gefaseerd te worden. Daarbij worden 
elk jaar een aantal andere wilgen geknot. Op deze manier blijft er steeds wilgenstuifmeel 
beschikbaar.  

 
2. Doordat de centrale gazons van het parkje zo vaak gemaaid worden (werkpunt 2), komen hier 

enkel gazonplanten als Paardenbloem en Madeliefje voor. En zelfs deze planten hebben 
moeite om tot bloei te komen. Door enkele maaibeurten per jaar over te slaan kunnen deze 
gazons, of tenminste een deel ervan, tot een bloemrijk gazon omgevormd te worden zonder 
het ‘nette’ karakter te verliezen. Naast bovenstaande plantensoorten bestaan immers nog 
heel wat andere typische gazonplanten zoals Witte klaver, Gewone ereprijs, Gewoon 
biggenkruid, Draadereprijs, Muizenoor, Kruipend zenegroen, Gewone brunel, Pinksterbloem, 
Kruipende boterbloem, … Al deze planten verdragen goed veelvuldig maaien. Door iets minder 
frequent te maaien, vooral in het voorjaar, kunnen deze plantensoorten zich vestigen en tot 
bloei komen. Welke soorten zich zullen ontwikkelen hangt af van de voedselrijkdom, de 
hoeveelheid schaduw en de bodemsamenstelling en –vochtgehalte. Zo is Muizenoor een 
typische plant van kort gemaaide zonnige graslanden op droge zandgrond terwijl 
Pinksterbloem eerder voorkomt in graslanden op vochtigere leembodems. Daarnaast zou een 
eventuele bemesting en gebruik van pesticiden/herbiciden moeten afgebouwd worden. 
Beide maatregelen zorgen immers voor een zeer bloemarme situatie. Ook het volledig 
afvoeren van het maaisel is een aandachtspunt op deze locatie.  

 
3. Het bijenhotel in dit park trekt veel bijen aan, maar wordt ook gebruikt door spechten en 

andere vogels  (werkpunt 1) om er voedsel uit te halen. Om te vermijden dat vogels de holle 
stengels uit dit bijenhotel blijven halen, kan best een metalen gaas voor het bijenhotel 
gespannen worden. Dit heeft best een maaswijdte van ongeveer 1 cm en wordt best minstens 
5 cm voor het hotel gespannen (Figuur 16).   
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Troeven: 

1. Achter de schaatsbaan bevindt zich een schraal, soortenrijk grasland met veel naakte bodem, 
erg geschikt voor ondergronds nestelende bijen (Figuur 25). 

2. De bloemborders rond de sporthal Figuur 26) bevatten heel wat zomerbloei van salie die sterk 
in de smaak valt bij honingbijen, hommels en wolbijen. 

3. De stukjes grasland aan de parking van de schaatsbaan bloeien in de zomer zeer uitbundig met 
vooral biggenkruid (Figuur 28), wat heel wat gespecialiseerde bijensoorten aantrekt. 

4. Tussen de sporthal en de sportterreinen bevinden zich enkele speelheuvels met een uitbundig 
bloeiende vegetatie van eenjarigen (Figuur 27).  

 
Werkpunten: 

1. De Cotoneasterhaag achter de schaatsbaan heeft weinig ecologische waarde en kan worden 
vervangen door bijvriendelijke inheemse struiken. 

 

 
Figuur 24: Locatie troeven (groen) en werkpunten (rood) voor de omgeving van de Sporthal 
 
Tabel 4: Lijst van bijensoorten aangetroffen aan de omgeving van de sporthal en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) 

zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Anthophora quadrimaculata Kattenkruidbij  1 
Apis mellifera Honingbij  3 
Bombus hortorum Tuinhommel  1 
Bombus hypnorum Boomhommel  2 
Bombus lapidarius Steenhommel  10 
Bombus pascuorum Akkerhommel  5 
Nomada fucata Kortsprietwespbij  1 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Nomada sheppardana Geeltipje  1 
Andrena bicolor Tweekleurige zandbij  1 
Andrena flavipes Grasbij  5 
Andrena fulvago Texelse zandbij  4 
Andrena humilis Paardenbloembij  3 
Panurgus calcaratus Kleine roetbij  3 
Colletes daviesanus Wormkruidbij  1 
Colletes similis Zuidelijke zijdebij  1 
Halictus quadricinctus Vierbandgroefbij  3 
Halictus scabiosae Breedbandgroefbij  1 
Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij  1 
Lasioglossum lucidulum Glanzende groefbij  1 
Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij  2 
Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij  2 
Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij  1 
Anthidium manicatum Grote wolbij  6 
Heriades truncorum Tronkenbij  3 
Megachile centuncularis Tuinbladsnijder  1 
Megachile ericetorum Lathyrusbij  1 
Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij  2 
Melitta leporina Klaverdikpoot  8 

 
Deze locatie werd bezocht op 22 augustus 2019 en op 16 juni 2020. Er werden 28 bijensoorten 
aangetroffen, waarvan twee zeldzame.  
 
De Vierbandgroefbij is één van onze grootste bijensoorten. Ze lijkt de laatste jaren aan een sterke 
opmars bezig. Ze voedt haar larven met stuifmeel van allerhande plantensoorten, maar lijkt toch 
een bepaalde voorkeur te hebben voor composieten. Continue zomerbloei en voldoende open 
plekjes in goed opwarmende bodem (als nestplaats) zijn belangrijk voor het behoud van deze soort.  
 
De Glanzende groefbij is een kleine, moeilijk te determineren, bijensoort. Ze heeft geen specifieke 
voorkeur voor voedselplanten en nestelt in zelfgegraven holen in de bodem.  
 
De Texelse zandbij, Paardenbloembij, Kleine roetbij, Wormkruidbij, Zuidelijke zijdebij, Pluimvoetbij, 
Biggenkruidgroefbij, de Tronkenbij en in mindere mate de Breedbandgroefbij en de Vierbandgroefbij 
zijn specialisten op composieten. Vooral de gazons met veel biggenkruiden aan de schaatsbaan zijn 
van enorm groot belang voor deze gespecialiseerde soorten (Figuur 28)! De Lathyrusbij en de 
Klaverdikpoot zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van vlinderbloemigen. De Grote 
wolbij heeft dan weer een voorkeur voor lipbloemigen. Deze werd dan ook in grote aantallen 
waargenomen in de bloemborders vooraan en achteraan de sporthal (Figuur 26).  
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Figuur 25: De graslandjes achter de sporthal en het zwembad zijn schraal, bevatten veel bloeiende planten en relatief grote 
stukjes open bodem. Foto: Willem Proesmans, 22 augustus 2019 
 

 
Figuur 26: Op deze salie spec. in de bloemborder naast de sporthal vlogen tientallen Grote wolbijen. Foto: Jens D'Haeseleer, 16 
juni 2020.  
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Figuur 27: Speelheuvels met bloemenmengsel aan de SporthalFoto: Jens D'Haeseleer, 16 juni 2020. 

 
Figuur 28: De gazonstroken aan de parking van schaatsbaan zijn in de zomer een paradijs voor wilde bijen die afhankelijk zijn 
van gele composieten. Het maaibeheer dient hier dan ook aan aangepast te worden. Foto: Jens D'Haeseleer, 16 juni 2020 
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1. De cotoneasterhaag is vooral van belang voor honingbijen en enkele hommelsoorten. 
Eventueel kan een deel van deze haag vervangen worden (werkpunt 1) door alternatieven. In 
Bijlage 2 wordt een lijst met bijenvriendelijke struiken en bomen voorgesteld.  
 

2. De speelheuvels achter de Sporthal waren begroeid met een bloemenmengsel dat 
voornamelijk bestaat uit eenjarigen (troef 4). Dit dient elk jaar opnieuw ingezaaid te worden 
en daarbij is een lichte bodemverstoring nodig. Een alternatief om een deel van de 
speelheuvels meer duurzaam bloemrijker in te richten is het gebruik van bloemenmengsels 
met inheemse, meerjarige, plantensoorten als Knoopkruid, Rode klaver, Wilde margriet,… 
Deze meerjarige bloemenmengsels dienen tweemaal per jaar gemaaid te worden (met afvoer 
van het maaisel), namelijk eind mei en eind oktober.   
 

3. De korte vegetatie op de (troef 3) stroken op de parking van de Schaatsbaan dient absoluut 
behouden te worden. Daarbij is het groot belang dat het gazonbeheer niet te rigoureus wordt 
toegepast en dat vooral in de zomermaanden (juni-juli) Gewoon biggenkruid tot bloei kan 
komen.  
 

4. De korte vegetatie met veel open bodem aan de achterkant van de Schaatsbaan (troef 1) dient 
dan weer kortgemaaid de winter in te gaan (dus zeker een late maaibeurt rond eind oktober) 
in functie van het ontstaan van nestgelegenheden. Verder dient het gazonbeheer hier ook 
minder strikt toegepast te worden en is het vooral belangrijk in de zomermaanden de bloei 
van Gewoon biggenkruid niet te onderbreken.  
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Troeven: 

1. Ondanks het strakke maaibeheer bloeien er toch nog heel wat paardenbloemen en 
Madeliefjes in het voorjaar (Figuur 30).  

2. Minstens één Esdoorn staat op het pleintje. Deze trok in de voorjaar vrij veel 
bloembezoekende insecten aan.  
 

Werkpunten: 
1. Het grootste deel van het Vijfhoekplein wordt zeer kort gemaaid waardoor de bloei sterk 

beperkt is  (Figuur 31).  
2. Doordat het volledige pleintje heel vlak is, zijn er weinig interessante nestplekken te vinden.  

 

 
Figuur 29: Locatie troeven (groen) en werkpunten (rood) voor het Vijfhoekplein 
 
 

Tabel 5: Lijst van bijensoorten aangetroffen op het Vijfhoekplein en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij  2 
Andrena flavipes Grasbij  4 
Andrena haemorrhoa Roodgatje  1 
Andrena humilis Paardenbloembij 3 
Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij 2 
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Deze locatie werd bezocht op 27 maart en op 23 april 2020. Er werden 5 bijensoorten aangetroffen, 
waarvan geen enkele zeldzaam is.   
 
Er werd slechts 1 specialist aangetroffen op deze locatie, namelijk de Paardenbloembij (op gele 
composieten).  
 

 
Figuur 30: Het grootste deel van het Vijfhoekplein wordt zeer kort gemaaid. Desondanks staan er in het voorjaar toch nog heel 
wat paardenbloemen en Madeliefjes in bloei. Foto: Jens D'Haeseleer, 23 april 2020.  
 

 
Figuur 31: Het grootste deel van het Vijfhoekplein wordt zeer kort gemaaid. Foto: Jens D'Haeseleer, 23 april 2020 
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1. Doordat de gazons van het park zo vaak gemaaid worden (werkpunt 1), komen hier enkel 
gazonplanten als Paardenbloem en Madeliefje voor. En zelfs deze planten hebben moeite om 
tot bloei te komen. Door enkele maaibeurten per jaar over te slaan kunnen deze gazons, of 
tenminste een deel ervan, tot een bloemrijk gazon omgevormd te worden zonder het ‘nette’ 
karakter te verliezen. Naast bovenstaande plantensoorten bestaan immers nog heel wat 
andere typische gazonplanten zoals Witte klaver, Gewone ereprijs, Gewoon biggenkruid, 
Draadereprijs, Muizenoor, Kruipend zenegroen, Gewone brunel, Pinksterbloem, Kruipende 
boterbloem, … Al deze planten verdragen goed veelvuldig maaien. Door iets minder frequent 
te maaien, vooral in het voorjaar, kunnen deze plantensoorten zich vestigen en tot bloei 
komen. Welke soorten zich zullen ontwikkelen hangt af van de voedselrijkdom, de hoeveelheid 
schaduw en de bodemsamenstelling en –vochtgehalte. Zo is Muizenoor een typische plant van 
kort gemaaide zonnige graslanden op droge zandgrond terwijl Pinksterbloem eerder voorkomt 
in graslanden op vochtigere leembodems. Daarnaast zou een eventuele bemesting en gebruik 
van pesticiden/herbiciden moeten afgebouwd worden. Beide maatregelen zorgen immers 
voor een zeer bloemarme situatie.  
Enkele zones van de gazons zouden minder frequent (bv 4-wekelijks) kunnen gemaaid 
worden, terwijl de rand van 1 meter toch een wekelijkse maaibeurt krijgt. Zo ontstaat een ‘net’ 
karakter en is voor burgers duidelijk dat dit onderdeel van het beheer is. Het plaatsen van een 
infobordje met uitleg over het beheer is nuttig.  
 

2. Het beplanten van een deel van de gazons met bloembollen zal zorgen voor een vergroting 
van het voedselaanbod. Bij de aankoop van bijenvriendelijke bloembollen moet gelet worden 
op 3 aspecten: 1) kies de juiste soorten. Vooral (Boeren)Krokus en Blauwe 
druifjes/Druifhyacinth zijn van groot belang voor voorjaarsbijen. Heel wat andere soorten 
worden veel minder bezocht door bijen. 2) kies voor biologische bloembollen. Recent 
onderzoek heeft aangetoond dat heel wat zogenaamd bijenvriendelijke planten een 
behandeling krijgen met voor bijen schadelijke neonicotenoïden en andere pesticiden. Het 
aanbod biologische bloembollen is de afgelopen jaren sterk gestegen. 3) maai stukken waar 
bloembollen ingeplant zijn niet in de periode van hun bloei en ook niet net na de bloei 
(wanneer het grootste deel van de energievoorraad van de plant nog in de groene bladeren 
zit).  
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Troeven: 

1. Er bevindt zich veel open bodem in de plantvakken tussen de parking en de Driesstraat (Figuur 
33).  
 

Werkpunten: 
1. Een groot deel van de oorspronkelijke vegetatie in de plantvakken tussen de parking en de 

Driesstraat is verdwenen (Figuur 33, Figuur 34).  
 

 
Figuur 32: Locatie troeven (groen) en werkpunten (rood) voor het pleintje aan de Driesstraat 
 

Tabel 6: Lijst van bijensoorten aangetroffen op het pleintje Driesstraat en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) 
zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Bombus pascuorum Akkerhommel 1 
Andrena flavipes Grasbij  1 
Andrena mitis Lichte wilgenzandbij 1 
Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij 1 
Osmia cornuta Gehoornde metselbij 1 

 
Deze locatie werd bezocht op 18 maart en 16 april 2020. Er werden 5 bijensoorten aangetroffen, 
waaronder geen enkele zeldzaam is.  
 
De Lichte wilgenzandbij is een specialist op wilgenstuifmeel. Deze soort foerageert duidelijk op een 
andere locatie, want op het pleintje staan geen wilgen.  
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Figuur 33: Een groot deel van de oorspronkelijke vegetatie in de plantvakken tussen de Driesstraat en de parking is verdwenen. 
Foto: Jens D'Haeseleer, 18 maart 2020.  
 

 
Figuur 34: Een groot deel van de oorspronkelijke vegetatie in de plantvakken tussen de Driesstraat en de parking is verdwenen. 
Foto: Jens D'Haeseleer, 18 maart 2020. 
 

1. De plantvakken worden best opnieuw ingeplant. Hierbij kan gekozen worden voor stevige, 
houtige, struikjes die goed tegen droogte en verstoring kunnen. Heel wat mediterrane kruiden 
zijn daarvoor geschikt. Het gaat dan onder meer om Lavendel, Rozemarijn, Hyssop en andere 
kruidachtigen. Een andere optie is om de plantvakken opnieuw in te planten met Kleine 
maagdenpalm, Rotsooievaarsbek of een andere soort bodembedekker. In Bijlage 1 is nog meer 
inspiratie te halen.  
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Troeven: 

1. Er zijn enkele wilgen aanwezig op het Wilgenplein die in het voorjaar stuifmeel voor 
gespecialiseerde bijensoorten kunnen voorzien (Figuur 36).  
 

Werkpunten: 
1. Het grasland wordt er als een zeer kort gazon beheerd waardoor er nauwelijks bloemen 

aanwezig zijn (Figuur 36).  
 

 
Figuur 35: Locatie troeven (groen) en werkpunten (rood) voor het Wilgenplein 
 

Tabel 7: Lijst van bijensoorten aangetroffen op het Wilgenplein en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij 1 
Anthidium manicatum Grote wolbij 2 
Heriades truncorum Tronkenbij 1 

 
Deze locatie werd bezocht op 16 juni 2020. Er werden 3 bijensoorten aangetroffen, waarvan geen 
enkele zeldzaam is.   
 
De Tronkenbij kent een gespecialiseerd bloembezoek op gele composieten.  
 



Wilde bijenplan Liedekerke 

   
46 

 

 
Figuur 36: Het grasland op het Wilgenplein wordt als een strak gazon beheerd. Op deze manier zijn er weinig bloemplanten te 
vinden waar bijen van kunnen profiteren. Foto: Jens D'Haeseleer, 16 juni 2020. 
 

 
Figuur 37: Verschillende gaten in de betonnen afsluiting worden gebruikt als nestplaats door bijensoorten die in holtes in dood 
hout of in bijenhotels nestelen. Foto: Jens D'Haeseleer, 16 juni 2020. 
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1. Doordat de gazons van het parkje zo vaak gemaaid worden (werkpunt 1), komen hier enkel 
gazonplanten als Paardenbloem en Madeliefje voor. En zelfs deze planten hebben moeite om 
tot bloei te komen. Door enkele maaibeurten per jaar over te slaan kunnen deze gazons, of 
tenminste een deel ervan, tot een bloemrijk gazon omgevormd te worden zonder het ‘nette’ 
karakter te verliezen. Naast bovenstaande plantensoorten bestaan immers nog heel wat 
andere typische gazonplanten zoals Witte klaver, Gewone ereprijs, Gewoon biggenkruid, 
Draadereprijs, Muizenoor, Kruipend zenegroen, Gewone brunel, Pinksterbloem, Kruipende 
boterbloem, … Al deze planten verdragen goed veelvuldig maaien. Door iets minder frequent 
te maaien, vooral in het voorjaar, kunnen deze plantensoorten zich vestigen en tot bloei 
komen. Welke soorten zich zullen ontwikkelen hangt af van de voedselrijkdom, de hoeveelheid 
schaduw en de bodemsamenstelling en –vochtgehalte. Zo is Muizenoor een typische plant van 
kort gemaaide zonnige graslanden op droge zandgrond terwijl Pinksterbloem eerder voorkomt 
in graslanden op vochtigere leembodems. Daarnaast zou een eventuele bemesting en gebruik 
van pesticiden/herbiciden moeten afgebouwd worden. Beide maatregelen zorgen immers 
voor een zeer bloemarme situatie.  

 
2. In het gebied bevinden zich enkele wilgen (troef 1). Deze dienen behouden te worden. 

Wanneer kappen, knotten of snoeien nodig is, dient dit gefaseerd te worden. Daarbij worden 
elk jaar een aantal andere wilgen geknot. Op deze manier blijft er steeds wilgenstuifmeel 
beschikbaar.  
 

3. Het beplanten van een deel van de gazons met bloembollen zal zorgen voor een vergroting 
van het voedselaanbod. Bij de aankoop van bijenvriendelijke bloembollen moet gelet worden 
op 3 aspecten: 1) kies de juiste soorten. Vooral (Boeren)Krokus en Blauwe 
druifjes/Druifhyacinth zijn van groot belang voor voorjaarsbijen. Heel wat andere soorten 
worden veel minder bezocht door bijen. 2) kies voor biologische bloembollen. Recent 
onderzoek heeft aangetoond dat heel wat zogenaamd bijenvriendelijke planten een 
behandeling krijgen met voor bijen schadelijke neonicotenoïden en andere pesticiden. Het 
aanbod biologische bloembollen is de afgelopen jaren sterk gestegen. 3) maai stukken waar 
bloembollen ingeplant zijn niet in de periode van hun bloei en ook niet net na de bloei 
(wanneer het grootste deel van de energievoorraad van de plant nog in de groene bladeren 
zit).  
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Troeven: 

1. In het westen van het gebied zijn er graslanden die door extensieve begrazing zeer structuur- 
en bloemrijk zijn (Figuur 39). 

2. Vochtige graslanden met schermbloemigen zijn ideaal voor soorten die hier gespecialiseerd in 
zijn (Figuur 41).  

3. Zeer gevarieerd habitat met ruigtes, graslanden en lokaal stukken bos. 
4. Bospad van OLV-ommegang is op sommige plaatsen zeer zonnig, met veel plantensoorten 

(vooral gele composieten). 
 
Werkpunten: 

1. Grote percelen grasland in het oosten van het gebied zijn nogal homogeen en bevatten in de 
late zomer weinig bloemplanten 

2. Reuzenbalsemien is een goede waardplant voor Honingbijen en hommels, maar is zeer 
dominant aanwezig in het westen van het gebied en van beperkte waarde voor solitaire bijen 
(Figuur 40). 
 

 
Figuur 38:  Locatie troeven (groen) en werkpunten (rood) voor De Valier.  

 
 

Tabel 8: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de Valier en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera  Honingbij 7 
Bombus pascuorum  Akkerhommel 3 
Bombus pratorum  Weidehommel 2 
Bombus sylvestris  Vierkleurige koekoekshommel 1 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena nitidiuscula  Schermbloemzandbij 1 
Halictus tumulorum  Parkbronsgroefbij 1 
Hylaeus communis  Gewone maskerbij 2 
Hylaeus styriacus  Stipmaskerbij 1 

 
Deze locatie werd bezocht op 21 augustus 2019 en op 20 mei 2020. Er werden 7 bijensoorten 
aangetroffen, waaronder 1 zeldzame en 1 zeer zeldzame. 
 
De Schermbloemzandbij is een zomeractieve soort die een gespecialiseerd bloembezoek kent op 
schermbloemigen als Gewone berenklauw, Gewone engelwortel of Wilde peen. De soort nestelt 
solitair in zelfgegraven holtes in de bodem.  
 
De Stipmaskerbij is ook een kleine, zomeractieve soort die we vooral aantreffen op 
schermbloemigen. De soort nestelt, net als veel maskerbijen, in holle, overjaarse stengels. Om deze 
soort te behouden mag er niet te vroeg gemaaid (dus pas vanaf eind september-oktober) worden in 
zomerbloeiende ruigtes en graslanden. Maaien dient sowieso ook gefaseerd plaats te vinden, 
waarbij elk jaar slechts een derde van de ruigte of grasland gemaaid wordt.  
 

 
Figuur 39: Structuurrijk extensief begraasd grasland in De Valier Foto: Willem Proesmans, 21 augustus 2019 
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Figuur 40: Reuzenbalsemien is zeer algemeen langs het knuppelpad aan de stationszijde Foto: Willem Proesmans, 21 augustus 
2019 
  

 
Figuur 41:  In dit grasland met grote aantallen Gewone engelwortel en Berenklauw werd een exemplaar van de zeer zeldzame 
Schermbloemzandbij gevonden. Foto: Willem Proesmans, 21 augustus 2019. 
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1. Het maai- en graasbeheer in De Valier (troef 1 en 2) leidt momenteel al tot heel wat bloemrijke 
situaties. Dit beheer dient dan ook vooral verder gezet te worden. Eventueel kan extra 
aandacht naar gefaseerd beheer gaan.  
 

2. Ondanks het feit dat Reuzenbalsemien (werkpunt 2) bezocht wordt door Honingbijen en 
enkele hommelsoorten, zorgt het invasief exotische karakter ervoor dat heel wat andere 
plantensoorten verdwijnen. De bloemplantengemeenschap wordt zo vrij monotoon, wat 
nadelig is voor de diversiteit aan wilde bijen. Het blijft dan ook van belang om deze exoot te 
bestrijden.  
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Naast de ‘échte’ Vallei van de Palitsebeek werd ook de onmiddelijke omgeving van de loods aan de 
Pamelsestraat bezocht. Deze wordt besproken in 3.2.19.  
 
Troeven: 

1. Aanwezigheid van ruigtepercelen met typische goede bijenplanten, zoals Gewone 
berenklauw, Gewone engelwortel, Heelblaadjes, Grote kattenstaart, Late/Canadese 
guldenroede en distelachtigen.  

2. De schermbloemigen in het gebied zijn een geliefde waardplant van enkele zeldzame soorten 
maskerbijen. 

3. Een hoogstamboomgaard in het zuiden van het gebied heeft potentieel om in het voorjaar 
veel wilde bijen aan te trekken (Figuur 43). 

 
Werkpunten: 

1. Hoewel Late/Canadese guldenroede een zeer goede bijenplant is, is het ook een invasieve 
exoot, die in dit gebied vaak zeer dominant aanwezig is. 

2. De ruigtes vormen een nogal homogeen geheel. Bepaalde stukken omvormen tot graslanden 
kan de hoeveelheid variatie verhogen. 

3. Er staan enkele honingbijenkasten naast de hoogstamboomgaard opgesteld. Deze zullen 
wellicht weinig meerwaarde bieden voor de bestuiving in het voorjaar ten opzichte van de 
aanwezige wilde bijen, maar kunnen potentieel wel een bedreiging vormen voor het 
voorkomen van de zeldzame of bedreigde bijensoorten die hier aanwezig zijn.  

4. Bepaalde graslanden bevatten op dit moment nog weinig bloei en dienen dus verder 
verschraal te worden.  
 

 
Figuur 42: Locatie troeven (groen) en werkpunten (rood) voor de Vallei van de Palitsebeek. 
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Tabel 9: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de Vallei van de Palitsebeek en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) 
zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Anthophora plumipes Gewone sachembij  2 
Apis mellifera Honingbij  8 
Bombus hortorum Tuinhommel  2 
Bombus hypnorum Boomhommel  1 
Bombus lapidarius Steenhommel  6 
Bombus pascuorum Akkerhommel  10 
Bombus pratorum Weidehommel  3 
Bombus terrestris Aardhommel  1 
Ceratina cyanea Blauwe ertsbij  1 
Nomada flava Gewone wespbij  3 
Nomada zonata Variabele wespbij  1 
Andrena lathyri Wikkebij  2 
Andrena vaga Grijze zandbij  1 
Andrena wilkella Geelstaartklaverzandbij  1 
Halictus quadricinctus Vierbandgroefbij  1 
Hylaeus confusus Poldermaskerbij  1 
Hylaeus dilatatus Brilmaskerbij  1 
Hylaeus styriacus Stipmaskerbij  1 
Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij  1 
Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij  2 
Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij  1 
Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij  3 
Chelostoma florisomne Ranonkelbij  1 
Heriades truncorum Tronkenbij  2 
Megachile centuncularis Tuinbladsnijder  1 
Megachile willughbiella Grote bladsnijder  1 
Osmia bicornis Rosse metselbij  1 
Osmia leaiana Kauwende metselbij  1 
Osmia niveata Zwartbronzen houtmetselbij  2 
Macropis fulvipes Bruine slobkousbij  1 
Melitta nigricans Kattenstaartdikpoot  1 

 
Deze locatie werd bezocht op 8 augustus 2019 en op 20 mei en 19 juni 2020. Er werden 31 bijensoorten 
aangetroffen, waaronder 2 zeldzame. 
 
De Vierbandgroefbij is een van onze grootste bijensoorten. Ze lijkt de laatste jaren aan een sterke 
opmars bezig. Ze voedt haar larven met stuifmeel van allerhande plantensoorten, maar lijkt toch 
een bepaalde voorkeur te hebben voor composieten. Continue zomerbloei en voldoende open 
plekjes in goed opwarmende bodem (als nestplaats) zijn belangrijk voor het behoud van deze soort.  
 
De Stipmaskerbij is een kleine, zomeractieve soort die we vooral aantreffen op schermbloemigen als 
Gewone berenklauw, Gewone engelwortel of Wilde peen. De soort nestelt, net als veel maskerbijen, 
in holle, overjaarse stengels. Om deze soort te behouden mag er niet te vroeg gemaaid (dus pas 
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vanaf eind september-oktober) worden in zomerbloeiende ruigtes en graslanden. Maaien dient 
sowieso ook gefaseerd plaats te vinden, waarbij elk jaar slechts een derde van de ruigte of grasland 
gemaaid wordt. 
 
Volgende aangetroffen soorten hebben een voorkeur voor het stuifmeel van vlinderbloemigen: 
Geelstaartklaverzandbij en Wikkebij. Volgende soorten hebben een voorkeur voor het stuifmeel van 
composieten: Tronkenbij, Kauwende metselbij en Zwartbronzen houtmetselbij. De Grijze zandbij is 
dan weer een specialist op wilgenstuifmeel. De Bruine slobkousbij heeft een voorkeur voor het 
stuifmeel van wederiksoorten. De Kattenstaartdikpoot is een specialist op Grote kattenstaart.  
 

 
Figuur 43: Deze boomgaard in het zuiden van de Vallei van de Palitsebeek kan onder een gefaseerd maai- of graasbeheer een 
zeer aantrekkelijk bijenhabitat worden. Foto: Willem Proesmans, 8 augustus 2019.  
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Figuur 44: Dit grasland in de Palitsebeek (grenzend tegen de boomgaard) dient nog verder verschraald te worden met een 
maaibeurt begin mei. Momenteel wordt het namelijk nog gedomineerd door forse grassen. Foto Jens D'Haeseleer, 20 mei 2020.  
 

 
Figuur 45: Hetzelfde grasland als in de vorige figuur. De Kale jonkers (distels) zorgen voor nectar en stuifmeel, maar de drogere 
delen van het perceel zijn in hoofdzaak bedekt door grassen. Foto: Jens D'Haeseleer, 20 juni 2020. 
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Figuur 46: Bosrand met Puntwederik, braam en Bosandoorn. Foto: Jens D'Haeseleer, 20 juni 2020. 
 

1. Ondanks het feit dat Late/Canadese guldenroede (werkpunt 1) bezocht wordt door 
Honingbijen en enkele andere bijensoorten, zorgt het invasief exotische karakter ervoor dat 
heel wat andere plantensoorten verdwijnen. De bloemplantengemeenschap wordt zo vrij 
monotoon, wat nadelig is voor de diversiteit aan wilde bijen. Het blijft dan ook van belang om 
deze exoot te bestrijden.  
 

2. Het plaatsen van een gering aantal honingbijkasten aan de rand van de boomgaard (werkpunt 
3) zal wellicht (nog) niet voor voedselconcurrentie met wilde bijen zorgen, maar deze 
Honingbijen zullen wellicht weinig meerwaarde bieden voor de bestuiving in het voorjaar ten 
opzichte van de aanwezige wilde bijen. Het aantal honingbijenkasten in het gebied dient 
sowieso tot een minimum beperkt te worden, zeker gezien het voorkomen van enkele 
zeldzame en bedreigde bijensoorten in dit gebied. Meer info over voedselconcurrentie tussen 
Honingbijen en wilde bijen is te vinden in Plaatsen van honingbijenkasten. 

 
3. Het grasland in de boomgaard wordt op dit moment vrij kort gegraasd. In het voorjaar lijkt het 

vrij bloemrijk met vooral veel boterbloemen. Eventueel kan de plantenrijkdom verhoogd 
worden door een wisselweidebeheer, waarbij in het voorjaar gemaaid wordt (vanaf half mei) 
en in de late nazomer nabegraasd wordt. Op deze manier wordt het perceel verder 
verschraald, maar ook de aanwezigheid van grazers heeft een positief effect (onder andere 
door nutrientenverplaatsing). Het streefbeeld is hier een bloemrijk Kamgraslandtype.  
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4. Enkele van de ruigtes (troef 1) in het oosten van het gebied zouden volledig omgezet kunnen 
worden tot graslanden (werkpunt 2). Hierdoor dient de volledige vegetatie gemaaid en 
afgevoerd te worden en dient daarna een maaibeheer ingesteld te worden met een eerste 
maaibeurt in juni en een tweede in oktober.  
 

5. Enkele graslandpercelen in het gebied zouden verder kunnen verschraald worden. Het perceel 
(werkpunt 4 op de kaart) tegenover de boomgaard is op dit moment nog hoofdzakelijk 
gedomineerd door witbol. Om deze dominantie te doorbreken is een vroege maaibeurt vanaf 
half mei aan te raden. Opgelet, lager in het perceel komt ratelaar voor. Deze plantensoort 
verdraagt geen vroege zomermaaibeurt! Er dient dus enkel bovenaan het perceel (aan de 
zuidzijde) vroeg gemaaid te worden.  
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Troeven: 

1. Aanwezigheid van ruigtepercelen met typische goede bijenplanten, zoals Gewone 
berenklauw, Gewone engelwortel, Heelblaadjes, Grote kattenstaart en Late/Canadese 
guldenroede 

2. Het gebied heeft een redelijk grote oppervlakte, met behoorlijk wat variatie in microhabitats 
3. Door zijn ligging aan de Dender kan het jaagpad dienen als groene corridor naar andere 

(natuur)gebieden. 
4. Extensieve begrazing met paarden creëert een structuurrijk grasland met veel waardplanten 

voor wilde bijen (Figuur 48 en Figuur 55). 
5. Daarnaast zijn er ook enkele vrij bloemrijke graslanden die gehooid worden, aanwezig.  
6. Lokale aanwezigheid van bramenstruweel (Figuur 52) en riet (Figuur 53) zorgt voor 

nestgelegenheid voor (specifieke) maskerbijen. 
7. Er zijn veel (knot)wilgen aanwezig in het gebied. Deze dienen gefaseerd beheerd te worden 

(Figuur 51).  
 
Werkpunten: 

1. Hoewel Late/Canadese guldenroede een zeer goede bijenplant is, is het ook een invasieve 
exoot, die in dit gebied vaak zeer dominant aanwezig is (Figuur 54). 

2. De boomgaard in het oosten van het gebied is nog niet schraal genoeg en bevat daardoor vrij 
weinig bloemplanten (Figuur 49).  

 

 
Figuur 47: Locatie troeven (groen) en werkpunten (rood) voor de Pamelse meersen 
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Tabel 10: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de Pamelse meren en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Anthophora plumipes  Gewone sachembij 1 
Apis mellifera  Honingbij 7 
Bombus hortorum  Tuinhommel 1 
Bombus hypnorum  Boomhommel 3 
Bombus pascuorum  Akkerhommel 12 
Bombus pratorum  Weidehommel 2 
Ceratina cyanea  Blauwe ertsbij 1 
Nomada ferruginata  Geelschouderwespbij 2 
Nomada flava  Gewone wespbij 2 
Nomada ruficornis  Gewone dubbeltand 5 
Andrena bicolor  Tweekleurige zandbij 1 
Andrena chrysosceles  Goudpootzandbij 1 
Andrena clarkella  Zwart-rosse zandbij 1 
Andrena dorsata  Wimperflankzandbij 2 
Andrena flavipes  Grasbij 6 
Andrena fulva  Vosje 4 
Andrena gravida  Weidebij 1 
Andrena haemorrhoa  Roodgatje 6 
Andrena labiata  Ereprijszandbij 1 
Andrena mitis  Lichte wilgenzandbij 2 
Colletes daviesanus  Wormkruidbij 1 
Colletes similis  Zuidelijke zijdebij 1 
Halictus tumulorum  Parkbronsgroefbij 2 
Lasioglossum calceatum  Gewone geurgroefbij 2 
Lasioglossum morio  Langkopsmaragdgroefbij 1 
Lasioglossum pauxillum  Kleigroefbij 4 
Lasioglossum punctatissimum  Fijngestippelde groefbij 1 
Lasioglossum villosulum  Biggenkruidgroefbij 1 
Megachile centuncularis  Tuinbladsnijder 1 
Osmia cornuta  Gehoornde metselbij 2 
Melitta nigricans  Kattenstaartdikpoot 4 

 
Deze locatie werd bezocht op 8 en 22 augustus 2019 en op 18 maart, 16 april en 19 mei 2020.   
 
Er werden 31 bijensoorten aangetroffen, maar geen enkele hiervan is als zeldzaam te beschouwen.  
 
Volgende aangetroffen bijensoorten hebben een gespecialiseerd bloembezoek: Zwart-rosse zandbij 
en Lichte wilgenzandbij op wilgen, Ereprijszandbij op ereprijs, Wormkruidbij en Zuidelijke zijdebij op 
gele composieten zoals Boerenwormkruid en Kattenstaartdikpoot op Grote kattenstaart. 
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Figuur 48: In het zuiden van het gebied komen enkele bloemrijke graslanden voor die met paarden begraasd worden.  Foto: Jens 
D'Haeseleer, 19 mei 2020.  
 

 
Figuur 49: De boomgaard in het oosten van het gebied is op vele plaatsen nog niet voedselarm genoeg en daardoor bestaat de 
vegetatie voornamelijk uit grassen en komen lokaal zelfs brandnetelhaarden voor. Door een sterk verschralend beheer (zeker 
onderaan de helling) zal deze vegetatie (veel) bloemrijker worden. Foto: Jens D'Haeseleer, 19 mei 2020.  
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Figuur 50: Rond de boomgaard bevinden zich enkele bloemrijke trage wegen die van groot belang zijn als foerageer- en 
nestgelegenheid. Foto: Jens D'Haeseleer 
 

 
Figuur 51: Belang van wilgen! Gefaseerd beheer. Foto: Jens D'Haeseleer 
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Figuur 52: Belang van bramenkoepels als nestplaatsen voor wilde bijen. Foto: Jens D'Haeseleer 
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Figuur 53: Belang van riet als nestplaats voor wilde bijen. Foto: Jens D'Haeseleer 
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Figuur 54: Een typische ruigte in de Pamelse meersen, met een zeer sterke dominantie van Late/Canadese guldenroede. 
Heelblaadjes, Duizendblad en (uitgebloeide) Akkerdistels zijn ook aanwezig. Foto: Willem Proesmans 
 

 
Figuur 55: Begrazing met paarden leidt tot een structuurrijk grasland, met veel bloemen en lokaal braamstruweel. Foto: Willem 
Proesmans 
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1. Ondanks het feit dat Late/Canadese guldenroede (werkpunt 1) bezocht wordt door 
Honingbijen en enkele andere bijensoorten, zorgt het invasief exotische karakter ervoor dat 
heel wat andere plantensoorten verdwijnen. De bloemplantengemeenschap wordt zo vrij 
monotoon, wat nadelig is voor de diversiteit aan wilde bijen. Het blijft dan ook van belang om 
deze exoot te bestrijden.  
 

2. Een deel van de boomgaard in het oosten van het gebied is momenteel nog vrij voedselrijk 
(werkpunt 2). Om dit perceel te verschralen en zo ook bloemrijker te maken is een eerste 
maaibeurt vanaf half mei aan te raden. Een tweede maaibeurt kan dan volgen vanaf half tot 
eind oktober. Belangrijk is hierbij vooral het afvoeren van het maaisel.  
 

3. In het gebied bevinden zich enkele wilgen (troef 7). Deze dienen behouden te worden. 
Wanneer kappen, knotten of snoeien nodig is dient dit gefaseerd te worden. Daarbij worden 
elk jaar een aantal andere wilgen geknot. Op deze manier blijft er steeds wilgenstuifmeel 
beschikbaar.  
 

4. Het maai- en graasbeheer in de Pamelse meersen (troef 1, 4 en 5) leidt momenteel al tot heel 
wat bloemrijke situaties. Dit beheer dient dan ook vooral verder gezet te worden. Eventueel 
kan extra aandacht naar gefaseerd beheer gaan.  
 

5. Behoud en gefaseerd beheer van braamstruwelen (troef 6). Braamstruwelen zijn immers 
belangrijke nestplaatsen voor bijvoorbeeld Blauwe ertsbij. Daarnaast zijn het ook lang 
bloeiende nectar- en stuifmeelbronnen voor bijen én andere insecten. Om de 
(braam)struwelen toch in toom te houden is een gefaseerd beheer noodzakelijk. Daarbij 
worden steeds enkele “happen” uit de braamstruwelen gemaaid én afgevoerd. 
 

6. Overjaarse rietstengels (troef 6) kunnen een potentiële nestplaats zijn voor heel wat kleinere 
bijensoorten, waaronder de gespecialiseerde Rietmaskerbij die voornamelijk nestelt in oude 
rietsigaargallen van halmvliegjes in dode rietstengels. Het voorkomen van weinig of niet 
gemaaide rietstengels is dus erg belangrijk voor deze soort. Indien rietzones toch gemaaid 
dienen te worden, kan best gefaseerd te werk gegaan worden met een maaibeheer van eens 
om de 3 jaar.  
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Troeven: 

1. Graslanden net ten noorden van het bos zijn zeer structuurrijk en bevatten veel goede 
bijenplanten (Figuur 57). 

2. Geleidelijke bosranden met braamstruweel zorgen voor voedselvoorziening en 
nestgelegenheid voor bijen (Figuur 58). 

3. Op kapvlaktes ontstaan bloemrijke ruigten met onder andere Guldenroede, distels en 
Wilgenroosje (Figuur 59). 

 
Werkpunten: 

1. Relatief gesloten bos met beperkte hoeveelheid open plekken (Figuur 61). 
2. Sommige bosranden zijn zeer abrupt, waardoor kansen gemist worden om hier waardevol 

bijenbiotoop te creëren. 
3. Veel paden in het bos zijn geasfalteerd, waardoor een belangrijke oppervlakte nesthabitat 

voor ondergronds levende bijen onbruikbaar wordt (Figuur 62). 
4. De grote open plek in het midden van het bos wordt te frequent gemaaid en bevat weinig 

voedselbronnen (Figuur 60). 
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Figuur 56: Locatie troeven (groen) en werkpunten (rood) voor het Liedekerkebos 
 
Tabel 11: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het Liedekerkebos en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 

beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Anthophora furcata*  Andoornbij 1 
Anthophora plumipes  Gewone sachembij 1 
Apis mellifera  Honingbij 12 
Bombus hypnorum  Boomhommel 2 
Bombus lapidarius  Steenhommel 3 
Bombus norvegicus  Boomkoekoekshommel 1 
Bombus pascuorum  Akkerhommel 8 
Bombus pratorum  Weidehommel 3 
Bombus sylvestris  Vierkleurige koekoekshommel 1 
Bombus terrestris*  Aardhommel 1 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Ceratina cyanea  Blauwe ertsbij 2 
Nomada fabriciana  Roodzwarte dubbeltand 1 
Nomada flava  Gewone wespbij 4 
Nomada flavoguttata  Gewone kleine wespbij 3 
Nomada fucata  Kortsprietwespbij 1 
Nomada fulvicornis  Roodsprietwespbij 1 
Nomada leucophthalma  Vroege wespbij 1 
Nomada panzeri  Sierlijke wespbij 1 
Nomada zonata  Variabele wespbij 3 
Andrena angustior  Geriemde zandbij 1 
Andrena bicolor  Tweekleurige zandbij 2 
Andrena cineraria*  Asbij 1 
Andrena dorsata  Wimperflankzandbij 5 
Andrena flavipes  Grasbij 8 
Andrena fulva  Vosje 1 
Andrena gravida  Weidebij 2 
Andrena haemorrhoa  Roodgatje 6 
Andrena labiata  Ereprijszandbij 2 
Andrena minutula  Gewone dwergzandbij 2 
Andrena nigroaenea  Zwartbronzen zandbij 1 
Andrena nitida  Viltvlekzandbij 1 
Andrena proxima  Fluitenkruidbij 1 
Halictus tumulorum  Parkbronsgroefbij 1 
Hylaeus communis  Gewone maskerbij 2 
Lasioglossum calceatum  Gewone geurgroefbij 2 
Lasioglossum fulvicorne  Slanke groefbij 1 
Lasioglossum lativentre  Breedbuikgroefbij 1 
Lasioglossum leucozonium  Matte bandgroefbij 1 
Lasioglossum majus  Grote bandgroefbij 1 
Lasioglossum pauxillum  Kleigroefbij 1 
Lasioglossum punctatissimum  Fijngestippelde groefbij 1 
Lasioglossum villosulum  Biggenkruidgroefbij 2 
Lasioglossum zonulum  Glanzende bandgroefbij 3 
Sphecodes ephippius  Bosbloedbij 1 
Sphecodes hyalinatus  Lichte bloedbij 1 
Sphecodes miniatus  Gewone dwergbloedbij 1 
Chelostoma florisomne  Ranonkelbij 4 

Hoplitis leucomelana 
 Zwartgespoorde 
houtmetselbij 

1 

Osmia bicornis  Rosse metselbij 3 
Osmia cornuta  Gehoornde metselbij 4 
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Deze locatie werd bezocht op 21 augustus 2019 en op 27 maart, 23 april en 20 mei 2020. Er werden 
50 bijensoorten aangetroffen, waaronder 3 zeldzame en 1 zeer zeldzame. Hierdoor is het 
Liedekerkebos de meest soortenrijke locatie die onderzocht werd.  
 
De Geriemde zandbij is een soort die nestelt in zelfgegraven holtes in de bodem en een lichte 
voorkeur heeft voor stuifmeel van ereprijsplanten.  
 
De Lichte bloedbij is de specifieke broedparasiet van de Slanke groefbij en de Steilrandgroefbij. De 
eerste gastheersoort werd ook effectief waargenomen in het Liedekerkebos. Deze soort heeft geen 
gespecialiseerd bloembezoek en nestelt in zelfgegraven holtes in de bodem.  
 
De Grote bandgroefbij is een van onze grootste bijensoorten. Ze heeft geen gespecialiseerd 
bloembezoek en nestelt in zelfgegraven holtes in de bodem.  
 
De Boomkoekoekshommel is de specifieke broedparasiet van de Boomhommel. Net als haar 
gastheer komt de soort vooral voor in bossen en dan vooral in de bosranden. De Boomhommel 
maakt haar nesten in holtes in bomen. Het behoud van voldoende dood hout met holtes, vaak 
gemaakt door vogels, is dus belangrijk voor de instandhouding van deze zeldzame hommelsoort en 
haar gastheer. 
 
De Zwartgespoorde houtmetselbij heeft een zekere voorkeur voor vlinderbloemigen. De 
Fluitenkruidbij is gespecialiseerd op stuifmeel van schermbloemigen. De Ranonkelbij verzamelt enkel 
stuifmeel van boterbloemen. De Andoornbij verzamelt dan weer enkel stuifmeel van lipbloemigen 
zoals Bosandoorn. De Ereprijszandbij tenslotte heeft een sterke voorkeur voor stuifmeel van ereprijs.  
 

 
Figuur 57: Ten noorden van het Liedekerkebos zijn er verschillende soortenrijke, zeer structuurrijke graslanden, die sterk bijdragen 
aan de soortenrijkdom van het totale gebied. Foto: Willem Proesmans, 21 augustus 2019 
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Figuur 58: Een geleidelijke, structuurrijke bosrand met onder andere een struiklaag en een brede zoom van braamstruweel. Foto: 
Willem Proesmans, 21 augustus 2019 
 

 
Figuur 59: Op gekapte percelen ontstaat tijdelijk een soortenrijke ruigte met veel pollen- en nectarbronnen. Foto: Willem 
Proesmans, 21 augustus 2019 
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Figuur 60:  Middenin het Liedekerkebos is een grote open plek. Deze wordt momenteel intensief gemaaid en heeft een belangrijke 
recreatieve functie. Door op bepaalde stukken de maaifrequentie te verlagen en gefaseerd te maaien kan dit grasland, dat 
momenteel een beperkte betekenis voor wilde bijen heeft, een echte hotspot worden voor wilde bijen. Foto: Jens D’Haeseleer, 
20 mei 2020.  
 

 
Figuur 61: In het bos zelf worden in de zomer vrijwel geen bijen gevonden, door gebrek aan zonlicht en aan bloeiende planten. 
Dit benadrukt het belang van open plekken in bossen voor de lokale bijengemeenschap. Foto: Willem Proesmans, 21 augustus 
2019 
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Figuur 62: Veel paden in het Liedekerkebos zijn geasfalteerd. Nochtans zijn zonbeschenen onverharde paden een belangrijk 
nesthabitat voor ondergronds nestelende bijen. Daarom kan er bekeken worden of er stukken pad onthard kunnen worden of dat 
er op een andere manier kan gekomen worden tot zeer schraal begroeide zones. Foto: Willem Proesmans, 21 augustus 2019 
 

 
Figuur 63: Veel licht in brede dreven is belangrijk voor plantengroei en bijhorende bijen. Foto: Jens D'Haeseleer, 27 maart 2020. 
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Figuur 64: Stuk bos aan de zuidwestkant met veel omgewaaide bomen. In de aardekluiten werden enkele nestelende bijen 
gevonden. Foto: Jens D'Haeseleer, 27 maart 2020.  
 

1. Heel wat van de bosranden (zowel intern als extern) in het Liedekerkebos zijn nogal scherp 
(troef 2, werkpunt 2). De overgang naar de omliggende percelen is abrupt. Hierdoor ontbreken 
cruciale microhabitats waar bijen zich kunnen opwarmen of waar ze nesten of voedsel kunnen 
vinden. Door de ontwikkeling van mantel-zoomvegetaties zal het bos minder abrupt overgaan 
in de omliggende weilanden en akkers, maar via een struik- en kruidlaag geleidelijker 
overgaan. Hiervoor moet men de voorste rand golvend jaarlijks maaien/afzetten in het najaar 
met bvb. bosmaaier. Daarachter komt een zone waar niet-jaarlijks en gefaseerd houtige opslag 
(gemiddeld om de 5 jaar) afgezet wordt. In een derde zone wordt slechts af en toe een boom 
verwijderd of geringd (om het aanbod zonbeschenen dood hout te verhogen). Bloeiende 
struiken en bomen zoals wilgen of Sporkehout en bramen dienen uitgespaard te blijven.  
 

2. Dit gefaseerde beheer in de bosranden kan ook toegepast worden op de open plek in het 
midden van het bos (werkpunt 4). Het centrale gazongedeelte op deze open plek wordt te vaak 
gemaaid om interessant te zijn voor bijen of andere insecten. Door enkele maaibeurten per 
jaar over te slaan kunnen deze gazons, of tenminste een deel ervan, tot een bloemrijk gazon 
omgevormd te worden zonder het ‘nette’ karakter te verliezen. Door iets minder frequent te 
maaien, vooral in het voorjaar, kunnen verschillende plantensoorten zich vestigen en tot bloei 
komen. Welke soorten zich zullen ontwikkelen hangt af van de voedselrijkdom, de hoeveelheid 
schaduw en de bodemsamenstelling en –vochtgehalte. Zo is Muizenoor een typische plant van 
kort gemaaide zonnige graslanden op droge zandgrond terwijl Pinksterbloem eerder voorkomt 
in graslanden op vochtigere leembodems.  
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Deze locatie werd bezocht met het oog op een specifiek beheeradvies voor een nieuwe doorgang naar 
het Liedekerkebos vanuit Laan I aan de westkant van het bos.  
 
Tabel 12: Lijst van bijensoorten aangetroffen aan de doorgang naar het Liedekerkebos en het aantal waarnemingen per soort. 

Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

 Apis mellifera Honingbij  1 
 Nomada zonata Variabele wespbij  3 
 Andrena dorsata Wimperflankzandbij  1 
 Andrena flavipes Grasbij  1 
 Andrena haemorrhoa Roodgatje  1 
 Andrena vaga Grijze zandbij  1 

 
Deze locatie werd bezocht op 27 maart 2020. Er werden 6 bijensoorten aangetroffen, waarvan geen 
enkele zeldzame.  
 
De Grijze zandbij is een specialist op wilgenstuifmeel. 
 

1. Vanuit het meest duurzame perspectief voor wilde bijen bekeken, worden best enkele 
aanwezige hagen en houtkanten verder ontwikkeld langs de toekomstige ingangszone. Zo 
wordt een windluwe zone ontwikkeld, worden (bos)habitats met elkaar verbonden en wordt 
het voedselaanbod én de structuur verhoogd. Heel wat bijen vliegen langsheen hagen op zoek 
naar een partner. 
  

2. Indien hier toch een bloemenmengsel ingezaaid wordt langs het toekomstige wandelpad, kan 
best geopteerd worden voor een meerjarig, inheems bloemenmengsel. Het inzaaien van 
eenjarige plantensoorten zoals Grote klaproos of Zonnebloem biedt weinig diversiteit aan 
voedselaanbod en zal vooral een erg tijdelijk en dus niet duurzaam karakter hebben.  
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Troeven: 

1. Er zijn enkele (knot)wilgen aanwezig in het gebied. Deze dienen gefaseerd beheerd te worden  
2. Langgerekt, aaneengesloten stuk langs de Dender zorgt voor verbindingen met andere 

gebieden, zoals De Valier en de Pamelse Meersen (Figuur 71). 
3. Er bevinden zich enkele aangeplante hagen en houtkanten bestaande uit interessante 

bijenplanten zoals Sleedoorn, Veldesdoorn, wilg en Hazelaar (Figuur 68).  
4. Het maai- en graasbeheer in Dommelingen leidt momenteel al tot heel wat bloemrijke 

situaties. Dit beheer dient dan ook verder gezet te worden (Figuur 66, Figuur 67).  
5. Een bloemenrijke helling aan de Dommelingenstraat met veel open bodem heeft potentieel 

als nest- en foerageerhabitat (Figuur 69, Figuur 73). 
 
Werkpunten: 

1. Sommige percelen worden vrij intensief begraasd, waardoor hier geen voedselplanten 
aanwezig zijn. 

2. Enkele landbouwpercelen werden in 2020 met een groenbemester ingezaaid (Figuur 70). Deze 
worden echter vrij vroeg in het voorjaar verwijderd.  
 

 
Figuur 65: Locatie troeven (groen) en werkpunten (rood) voor Dommelingen (het gebied links op de kaart) 
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Tabel 13: Lijst van bijensoorten aangetroffen in Dommelingen en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Anthophora furcata*  Andoornbij 1 
Anthophora plumipes  Gewone sachembij 2 
Apis mellifera  Honingbij 7 
Bombus hortorum  Tuinhommel 1 
Bombus hypnorum  Boomhommel 1 
Bombus lapidarius  Steenhommel 2 
Bombus pascuorum  Akkerhommel 21 
Bombus pratorum  Weidehommel 3 
Nomada conjungens  Langsprietwespbij 1 
Nomada fabriciana  Roodzwarte dubbeltand 1 
Nomada ferruginata  Geelschouderwespbij 1 
Nomada flava  Gewone wespbij 3 
Nomada fucata  Kortsprietwespbij 1 
Andrena bicolor  Tweekleurige zandbij 1 
Andrena chrysosceles  Goudpootzandbij 1 
Andrena dorsata  Wimperflankzandbij 2 
Andrena flavipes  Grasbij 2 
Andrena fulva  Vosje 1 
Andrena haemorrhoa  Roodgatje 5 
Andrena labialis  Donkere klaverzandbij 2 
Andrena mitis  Lichte wilgenzandbij 1 
Andrena proxima  Fluitenkruidbij 1 
Andrena subopaca  Witkopdwergzandbij 1 
Andrena vaga  Grijze zandbij 2 
Colletes cunicularius  Grote zijdebij 1 
Halictus quadricinctus Vierbandgroefbij 1 
Halictus rubicundus  Roodpotige groefbij 1 
Halictus scabiosae  Breedbandgroefbij 1 
Lasioglossum calceatum  Gewone geurgroefbij 1 
Lasioglossum pauxillum  Kleigroefbij 3 
Osmia caerulescens  Blauwe metselbij 1 
Osmia cornuta  Gehoornde metselbij 7 
Melitta nigricans  Kattenstaartdikpoot 3 

 
Deze locatie werd bezocht op 20 augustus 2019 en op 18 maart, 16 april en 19 mei 2020. Er werden 
33 bijensoorten aangetroffen, waaronder 2 zeldzame. 
 
De Vierbandgroefbij is een van onze grootste bijensoorten. Ze lijkt de laatste jaren aan een sterke 
opmars bezig. Ze voedt haar larven met stuifmeel van allerhande plantensoorten, maar lijkt toch 
een bepaalde voorkeur te hebben voor composieten. Continue zomerbloei en voldoende open 
plekjes in goed opwarmende bodem (als nestplaats) zijn belangrijk voor het behoud van deze soort.  
 



Wilde bijenplan Liedekerke 

   
77 

 

De Langsprietwespbij is de specifieke broedparasiet van de Fluitenkruidbij. Deze soort is dan weer 
een specialist op schermbloemigen zoals Fluitenkruid. De gastheersoort nestelt in de grond, vaak in 
dichtbegroeide bermen.  
 
Alleen de Donkere klaverzandbij heeft een voorkeur voor het stuifmeel van vlinderbloemigen. De 
Fluitenkruidbij kent een gespecialiseerd bloembezoek op schermbloemigen en vooral op Fluitenkruid. 
De aanwezigheid van haar specifieke parasiet, de Langsprietwespbij, betekent dat de gastsoort goed 
vertegenwoordigd is. De Breedbandgroefbij is min of meer gespecialiseerd in het verzamelen van 
stuifmeel van composieten. De Lichte wilgenzandbij, de Grijze zandbij en in mindere mate de Grote 
zijdebij zijn dan weer specialisten op wilgenstuifmeel. De Kattenstaartdikpoot is een specialist op 
Grote kattenstaart. De Andoornbij heeft een gespecialiseerd bloembezoek op planten van de 
lipbloemigen.  
 

 
Figuur 66: Bloemrijke graslanden (met paardenbloem) zijn van groot belang voor wilde bijen in het voorjaar. Foto: Jens 
D'Haeseleer, 16 april 2020.  
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Figuur 67:  Bloemrijke graslanden (met paardenbloem) zijn van groot belang voor wilde bijen in het voorjaar. Foto: Jens 
D'Haeseleer, 19 mei 2020.  
 

 
Figuur 68: Hagen en houtkanten met onder meer sleedoorn, veldesdoorn, wilg, hazelaar zijn waardevolle elementen voor wilde 
bijen. Foto: Jens D'Haeseleer, 16 april 2020 
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Figuur 69: Steilkanten achtertuinen Dommelingenstraat: zulke steile taluds kunnen belangrijk zijn als nestplaats maar de 
bedekking met wortelwerende doek maakt dit ongeschikt. Foto: Jens D'Haeseleer, 18 maart 2020.  
 

 
Figuur 70: Ook een bijenvriendelijkere landbouw, met bloeiende groenbedekkers in het voorjaar of in de zomer, kan ten gunste 
komen van de lokale (wilde) bijen. Foto: Jens D'Haeseleer, 18 maart 2020.  
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Figuur 71: De berm langs de Dender vormt een groene corridor voor bijen en andere dieren. Foto: Willem Proesmans, 20 augustus 
2019. 
 

 
Figuur 72: Grote kattenstaart bloeit massaal in Dommelingen in de zomer. De Kattenstaartdikpoot, een specialist die enkel 
foerageert op deze plantensoort, is dan ook gemakkelijk aan te treffen. Foto: Willem Proesmans, 20 augustus 2019.  
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Figuur 73: Deze bloemenrijke helling aan het noorden van de Dommelingenstraat heeft veel potentieel voor wilde bijen. Tweemaal 
per jaar maaien (ca. midden juni en in oktober) mét afvoer van maaisel is een aangewezen beheer. Foto: Willem Proesmans, 20 
augustus 2019.  
 

1. In het gebied bevinden zich enkele wilgen (troef 1). Deze dienen behouden te worden. 
Wanneer kappen, knotten of snoeien nodig is, dient dit gefaseerd te worden. Daarbij worden 
elk jaar een aantal andere wilgen geknot. Op deze manier blijft er steeds wilgenstuifmeel 
beschikbaar.  
 

2. Het maai- en graasbeheer in Dommelingen (troef 4) leidt momenteel al tot heel wat bloemrijke 
situaties. Dit beheer dient dan ook verder gezet te worden. Eventueel kan extra aandacht naar 
gefaseerd beheer gaan. Percelen met veel paardenbloemen in het voorjaar worden best pas 
gemaaid nadat deze plantensoort uitgebloeid is.  
 

3. In het gebied werden enkele (troef 3) hagen en houtkanten met interessante bijenplanten 
aangeplant. Deze actie kan ook elders in het gebied uitgebreid te worden. De reeds aanwezige 
soorten (Sleedoorn, Veldesdoorn, wilg, Hazelaar,…) dienen gebruikt te worden.  
 

4. De lokale landbouw zou kunnen gestimuleerd worden om extra aandacht te besteden aan 
bijenvriendelijke groenbemesters (werkpunt 2) of vanggewassen. Bijenvriendelijke 
groenbemesters zijn onder meer: boekweit, phacelia, rode en witte klaver, gewone rolklaver, 
bladrammenas, lupine, komkommerkruid, raapzaad, koolzaad en gele of witte mosterd. 
 
Vroege groenbemesters kunnen vanaf eind juli ingezaaid worden. Alleen groenbemesters met 
een korte ontwikkelingstijd komen in aanmerking. Vooral honingbijen en wilde bijensoorten 
die in de nazomer actief zijn, kunnen van vroege groenbemesters profiteren. Belangrijke 
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bijenvriendelijke groenbemesters zijn onder andere witte of gele mosterd, bladrammenas, 
nootzoetraapzaad, boekweit, phacelia en komkommerkruid. 
 
Late groenbemesters kunnen vanaf half augustus worden ingezaaid. Hiervan profiteren enkel 
honingbijen en hommels die nog laat op het seizoen actief zijn. Nootzoetraapzaad en witte of 
gele mosterd worden vaak ingezet als late groenbemester. Groenbemesters die te laat 
ingezaaid worden, zullen te laat bloeien en hebben voor bijen geen meerwaarde. 
 
Vlinderbloemigen hebben een gunstig effect op het volggewas doordat ze stikstof uit de lucht 
binden en beschikbaar maken. Ook de gecombineerde teelt van klaver en zomergraan kan als 
een vorm van groenbemesting gezien worden. Wanneer het zomergraan geoogst wordt, 
krijgen de klavers alle kansen om tot bloei te komen en zorgen zij nog enkele weken voor een 
mooi bloeiaspect. Klavers brengen ook extra structuur aan in de bodem en zorgen voor de 
vastlegging van stikstof. Klaver kan ook afzonderlijk als groenbemester ingezaaid worden. De 
afgelopen eeuw hebben zij echter sterk aan belang ingeboet. Het zijn nochtans zeer goede 
bijenplanten. Witte klaver zal meer bezocht worden door honingbijen, rode klaver meer door 
langtongige hommels en solitaire bijen. Combineer eventueel ook met incarnaatklaver, 
luzerne of gewone rolklaver. 

 
Indien groenbemesters riskeren in zaad te komen door vroege inzaai zal de landbouwer 
moeten maaien. Dit gebeurt dan uiteraard best wanneer bijen niet actief op zoek zijn naar 
nectar en stuifmeel. Dat wil zeggen dat er best gemaaid wordt bij temperaturen <10°C of ’s 
morgens vroeg of ’s avonds wanneer bijen niet actief zijn. 
 
Meer info over het gebruik van groenbemesters en eventuele financiële ondersteuning is te 
bekomen bij de Vlaamse LandMaatschappij (VLM).  
 

5. Aan de achterkant van de Dommelingenstraat bevinden zich enkele steile hellingen (troef 5) 
die jammer genoeg wel noordwest-georienteerd zijn. Hierdoor vangen deze hellingen 
nauwelijks zon in de namiddag en worden ze momenteel erg weinig gebruikt als nestplaatsen 
door bodemnestelende soorten. Een deel van deze hellingen worden door bewoners met 
wortelwerende doeken bedekt, waardoor het potentieel als nestplaatsen volledig verdwijnt 
(Figuur 69).  
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Troeven: 

1. In deze zone bevindt zich een zeer bloemrijk, schraal grasland dat heel wat zeldzame 
bijensoorten herbergt (Figuur 76, Figuur 77 en Figuur 78).  

2. De (interne) bosranden zijn vrij geleidelijk, met een struiklaag en hogere kruiden tegen de rand 
(Figuur 79).  
 

Werkpunten: 
1. Enkele percelen in de omgeving worden gebruikt als intensief bemeste akker of grasland. 

Hierdoor kunnen meststoffen en pesticiden inwaaien (Figuur 75). Deze percelen kunnen zelf 
verschraald worden door tot 4 keer per jaar te maaien en af te voeren. Een alternatief is om 
een struikenzone aan te planten op de randen van de percelen, waardoor deze inwaai beperkt 
blijft.  

 

 
Figuur 74: Locatie troeven (groen) en werkpunten (rood) voor het Bosland 
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Tabel 14: Lijst van bijensoorten aangetroffen in Bosland en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam 
beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij    7 
Bombus lapidarius Steenhommel 5 
Bombus pascuorum Akkerhommel 1 
Bombus pratorum Weidehommel 1 
Ceratina cyanea Blauwe ertsbij 1 
Nomada femoralis Dubbeldoornwespbij   1 
Nomada fucata Kortsprietwespbij 3 
Nomada integra Tweekleurige wespbij 1 
Nomada lathburiana Roodharige wespbij 1 
Nomada zonata Variabele wespbij 1 
Andrena bicolor Tweekleurige zandbij 1 
Andrena clarkella Zwart-rosse zandbij 1 
Andrena flavipes Grasbij 4 
Andrena fulva Vosje 1 
Andrena fulvago Texelse zandbij 3 
Andrena gravida Weidebij 3 
Andrena haemorrhoa Roodgatje 4 
Andrena humilis Paardenbloembij 6 
Andrena labiata Ereprijszandbij 1 
Andrena lathyri Wikkebij 1 
Colletes similis Zuidelijke zijdebij 2 
Halictus scabiosae Breedbandgroefbij 4 
Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 2 
Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij 2 
Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij 6 
Lasioglossum semilucens Halfglanzende groefbij 1 
Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij 8 
Sphecodes albilabris Grote bloedbij 1 
Sphecodes crassus Brede dwergbloedbij 2 
Sphecodes ephippius Bosbloedbij 1 
Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij 1 
Chelostoma campanularum Kleine klokjesbij 1 
Chelostoma rapunculi Grote klokjesbij 3 
Heriades truncorum Tronkenbij 1 
Osmia bicornis Rosse metselbij 1 
Osmia cornuta Gehoornde metselbij 1 
Osmia niveata Zwartbronzen houtmetselbij 1 

 
Deze locatie werd bezocht op 27 maart, 23 april, 20 mei en 19 juni 2020. Er werden 37 bijensoorten 
aangetroffen, waaronder 1 zeldzame en 2 zeer zeldzame. 
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De Halfglanzende groefbij is een kleine, moeilijk te determineren bijensoort. Ze heeft geen 
specifieke voorkeur voor voedselplanten en nestelt in zelfgegraven holen in de bodem.  
 
De Dubbeldoornwespbij en Tweekleurige wespbij zijn beiden zeer zeldzame parasitaire 
bijensoorten.  
 
Volgende aangetroffen soorten hebben een voorkeur voor het stuifmeel van vlinderbloemigen: 
Wikkebij. Volgende soorten hebben een voorkeur voor het stuifmeel van composieten: 
Paardenbloembij, Texelse zandbij, Zuidelijke zijdebij, Biggenkruidgroefbij, Tronkenbij, Zwartbronzen 
houtmetselbij en in mindere mate Breedbandgroefbij.   
Door de aanwezigheid van de parasitaire Dubbeldoornwespbij en Tweekleurige wespbij (die 
parasiteren op Paardenbloembij en Texelse zandbij) wordt het belang van (gele) composieten op 
deze locatie nog extra benadrukt.  
De Zwart-rosse zandbij is dan weer een specialist op wilgenstuifmeel. De Grote en Kleine klokjesbij 
zijn afhankelijk van stuifmeel van planten uit de klokjesfamilie. De Ereprijszandbij heeft een sterke 
voorkeur voor stuifmeel van ereprijsplanten.  
 

 
Figuur 75: Voedselrijk, 'vet' grasland, gedomineerd door forse grassen. Dit moet verder verschraald worden door 2 maaibeurten 
per jaar mét afvoer van maaisel. Uiteraard dient elke vorm van bemesting vermeden te worden. Foto: Jens D'Haeseleer, 20 mei 
2020.  
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Figuur 76: Zeer schraal, en bloemrand grasland. De zomerbloei bestaat vooral uit Gewoon biggenkruid en Gewone margriet. 
Foto: Jens D'Haeseleer, 20 mei 2020 
 

 
Figuur 77: Door de schrale, zandige ondergrond zijn er enorm veel nestplaatsen voor grondnestelende wilde bijen in het grasland 
aanwezig. Foto: Jens D'Haeseleer, 20 mei 2020 
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Figuur 78: Door de schrale, zandige ondergrond zijn er enorm veel nestplaatsen voor grondnestelende wilde bijen in het grasland 
aanwezig. Foto: Jens D'Haeseleer, 27 maart 2020 
 

 
Figuur 79: De geleidelijke bosrand met dode stukjes braam zorgt ook voor nestplaatsen van Blauwe ertsbij. Foto: Jens 
D'Haeseleer, 20 mei 2020.  
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1. Verderzetten van huidig beheer in het bloemrijke graslandje en de interne bosranden (troef 1 
en troef 2).  
 

2. Enkele percelen in de omgeving worden gebruikt als intensief bemeste akker of grasland. 
Hierdoor kunnen meststoffen en pesticiden inwaaien (werkpunt 1). Deze percelen kunnen zelf 
verschraald worden door tot 4 keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. Een 
alternatief is om een struikenzone aan te planten op de randen van de percelen, waardoor 
deze inwaai beperkt blijft.  
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Troeven: 

1. Het ingegroende kerkhof bevat zeer veel stukken met naakte bodem (Figuur 82), wat ideaal is 
als nestgelegenheid voor het overgrote deel van de bijengemeenschap, die ondergronds 
nestelen. 

2. Grote stukken zijn ingezaaid met onder meer Kamille, Bolderik, Gele kamille en Korenbloem 
(Figuur 81). Hoewel dit mengsel mogelijk niet ideaal is (zie verder), onderhoudt de Korenbloem 
wel een zeer grote populatie van de zeldzame Breedbandgroefbij. Daarnaast zijn ook enkele 
zones ingezaaid met een mengsel van meerjarigen (Figuur 84).  

3. Het Wit vetkruid op de oorlogsgraven kan voor verschillende bijensoorten als waardplant 
fungeren (Figuur 83). 

 
Werkpunten: 

1. Een deel van het kerkhof bestaat uit een bloemenmengsel (Figuur 81) met heel veel 
eenjarigen, en dient dus elk jaar opnieuw ingezaaid te worden, wat weinig duurzaam is.  

 

 
Figuur 80: Locatie troeven (groen) en werkpunten (rood) voor het Oud kerkhof aan de Molenstraat 
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Tabel 15: Lijst van bijensoorten aangetroffen aan het oud kerkhof aan de Molenstraat en het aantal waarnemingen per soort. 
Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij  8 
Bombus lapidarius Steenhommel  12 
Bombus pascuorum Akkerhommel  4 
Epeolus variegatus Gewone viltbij  1 
Nomada fucata Kortsprietwespbij  2 
Nomada zonata Variabele wespbij  1 
Andrena flavipes Grasbij  11 
Andrena subopaca Witkopdwergzandbij  1 
Andrena wilkella Geelstaartklaverzandbij  1 
Colletes daviesanus Wormkruidbij  3 
Halictus scabiosae Breedbandgroefbij  1 
Hylaeus communis Gewone maskerbij  1 
Hylaeus gredleri Zompmaskerbij  1 
Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij  3 
Lasioglossum lativentre Breedbuikgroefbij  1 
Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij  1 
Lasioglossum lucidulum Glanzende groefbij  2 
Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij  1 
Lasioglossum nitidulum Glimmende smaragdgroefbij  1 
Anthidiellum strigatum Kleine harsbij  1 
Heriades truncorum Tronkenbij  4 
Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij  1 
Osmia caerulescens Blauwe metselbij  2 

 
Deze locatie werd bezocht op 22 augustus 2019 en op 16 juni 2020. Er werden 23 bijensoorten 
aangetroffen, waarvan een zeldzame.  
 
De Glanzende groefbij is een kleine, moeilijk te determineren bijensoort. Ze heeft geen specifieke 
voorkeur voor voedselplanten en nestelt in zelfgegraven holen in de bodem.  
 
De Wormkruidbij, Tronkenbij en in mindere mate de Breedbandgroefbij zijn specialisten op 
composieten. De Geelstaartklaverzandbij en in mindere mate de Kleine harsbij en de Zwartgespoorde 
houtmetselbij zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van vlinderbloemigen.  
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Figuur 81: Het gekozen zaadmengsel zorgt voor een bloemenakker. Hoewel deze soorten zeker waarde hebben voor bijen, is het 
onderhoud hiervan arbeidsintensiever dan bij een bloemenweide met tweejarige en overblijvende planten. Foto: Willem 
Proesmans, 22 augustus 2019.  
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Figuur 82: De schrale bodem op het kerkhof bevat veel open plekken, waardoor verschillende soorten ondergronds nestelende 
bijen, zoals de Breedbandgroefbij, hier hun nest kunnen bouwen. Foto: Willem Proesmans, 22 augustus 2019.  
 

 
Figuur 83:  Het Wit vetkruid op de graven trekt tijdens de bloei verschillende interessante bijensoorten. Foto: Jens D'Haeseleer, 
16 juni 2020. 
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Figuur 84: Een deel van het kerkhof bestaat uit bloemrijke graslanden met rolklaver, Witte klaver en Margriet. Foto: Jens 
D'Haeseleer, 16 juni 2020. 
 
 

1. Het gebruik van vetplanten op de oorlogsgraven (troef 3) dient behouden en waar mogelijk 
verder uitgebreid te worden.  
 

2. Vooral de meerjarige bloemenmengsels leveren een duurzaam voedselaanbod op. Deze 
dienen tweemaal per jaar gemaaid te worden, rond half juni en eind oktober. Het maaisel dient 
telkens afgevoerd te worden.  
 

3. De eenjarige bloemenmengsels (werkpunt 2) worden op termijn best volledig vervangen door 
klaverrijke vegetaties of meerjarige bloemenmengsels. Bolderik heeft weinig waarde voor 
onze inheemse bijen, maar Korenbloem en Kamille zijn wel waardevol. Dit mengsel moet 
echter elk jaar opnieuw worden gezaaid, wat niet altijd makkelijk vol te houden is, en goed 
opgevolgd moet worden. Minder arbeidsintensief zou zijn om een bloemenweide met 
tweejarige of overblijvende soorten in te zaaien. Vlinderbloemigen, zoals rolklaver, en gele 
composieten, zoals Klein streepzaad en Gewoon biggenkruid, kunnen overwogen worden als 
in te zaaien bloemen. Geleidelijke omvorming van bloemenakker naar bloemenweide zorgt 
voor een aantrekkelijk habitat voor bijen, en is minder arbeidsintensief. 
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Troeven: 

1. De bloemenweide ten zuidwesten van de begraafplaats (Figuur 86) is soortenrijk en bevat de 
geschikte waardplanten voor een diverse bijengemeenschap. 

2. De weide/hoogstamboomgaard die achter het bosje ligt (Figuur 89) is zeer structuurrijk en 
bevat veel bramenstruweel en dood hout (Figuur 90) dat nestgelegenheid kan vormen voor 
wilde bijen. 

3. De haag rond de begraafplaats bestaat uit inheemse waardplanten zoals Sleedoorn en 
Eenstijlige meidoorn, en kan zo in het voorjaar een goede voedselbron zijn voor bijen indien 
deze niet te kort gesnoeid worden (Figuur 91, Figuur 92) en tot bloei kunnen komen. 

4. De dode boomstam op het kerkhof bevat gaatjes die gebruikt worden als nestplaats door 
bovengronds nestelende bijen (Figuur 95). 

 
Werkpunten: 

1. De grond op de begraafplaats is volledig bedekt met kiezel (Figuur 93, Figuur 94). Hierdoor is 
er beperkte plantengroei mogelijk en kunnen ondergronds nestelende bijen geen nest 
bouwen. Bovendien is kiezel vrij arbeidsintensief om te onderhouden.  

2. Het weiland/hoogstamboomgaard achter het bosje is aan het verruigen (Figuur 89).  
3. Ook het grasland ten noordoosten en het westen van de begraafplaats (Figuur 87, Figuur 88) 

leent zich uitstekend om deels tot bloemenweide omgevormd te worden, aangezien de 
biologische waarde van het huidige gazon zeer beperkt is. Een andere optie is om hier wat 
minder vaak te maaien en zo een bloemrijk  gazon te creëeren. Plantensoorten als Witte 
klaver, Paardenbloem, Gewoon biggenkruid, Gewone ereprijs,… verdragen regelmatige 
maaibeurten en zijn zeer geschikt als voedselbron voor wilde bijen.  
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Figuur 85: Locatie troeven (groen) en werkpunten (rood) voor de begraafplaats aan de Populierenlaan 
 

Tabel 16: Lijst van bijensoorten aangetroffen op de begraafplaats Populierenlaan en het aantal waarnemingen per soort. Als 
(zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Anthophora plumipes Gewone sachembij  1 
Apis mellifera Honingbij  5 
Bombus lapidarius Steenhommel  3 
Bombus pascuorum Akkerhommel  6 
Bombus pratorum Weidehommel  1 
Nomada bifasciata Bonte wespbij  1 
Nomada flava Gewone wespbij  2 
Nomada fucata Kortsprietwespbij  3 
Nomada lathburiana Roodharige wespbij  1 
Nomada zonata Variabele wespbij  1 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena bicolor Tweekleurige zandbij  1 
Andrena dorsata Wimperflankzandbij  5 
Andrena flavipes Grasbij  6 
Andrena fulvago Texelse zandbij  1 
Andrena gravida Weidebij  4 
Andrena labiata Ereprijszandbij  4 
Andrena minutula Gewone dwergzandbij  1 
Andrena mitis Lichte wilgenzandbij  2 
Andrena nigroaenea Zwartbronzen zandbij  1 
Andrena scotica Meidoornzandbij  1 
Andrena subopaca Witkopdwergzandbij  2 
Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij  1 
Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij  1 
Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij  1 
Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij  1 
Anthidium manicatum Grote wolbij  1 
Chelostoma florisomne Ranonkelbij  1 
Megachile centuncularis Tuinbladsnijder  1 
Megachile ericetorum Lathyrusbij  2 
Megachile willughbiella Grote bladsnijder  1 
Osmia bicornis Rosse metselbij  1 
Macropis europaea Gewone slobkousbij  1 
Macropis fulvipes Bruine slobkousbij  1 

 
Deze locatie werd bezocht op 22 augustus 2019 en op 27 maart, 16 april, 19 mei en 16 juni 2020. Er 
werden 33 bijensoorten aangetroffen, waarvan geen enkele zeldzaam is.  
 
De Lichte wilgenzandbij is een specialist op wilgen. De Texelse zandbij verzamelt dan weer enkel 
stuifmeel van gele composieten. De Ranonkelbij verzamelt enkel stuifmeel van boterbloemen. De 
Lathyrusbij is een specialist op vlinderbloemigen. Gewone en Bruine slobkousbij verzamelen enkel 
stuifmeel van wederiksoorten. De Ereprijszandbij tenslotte heeft een sterke voorkeur voor stuifmeel 
van ereprijs.  
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Figuur 86: De bloemenweide ten oosten van de begraafplaats is in augustus nog steeds zeer bloemenrijk, met onder meer 
Gewone engelwortel, Gewone rolklaver en Havikskruid. Foto: Willem Proesmans, 22 augustus 2019.  
 

 
Figuur 87: Aan de andere kant van de begraafplaats is er een groot grasveld. Dit wordt momenteel echter als gazon beheerd met 
slechts een beperkte waarde voor wilde bijen. Indien men de maaifrequentie  verlaagt,  zal dit resulteren in grotere hoeveelheden 
bloemen. Foto: Jens D'Haeseleer, 19 mei  2020.  
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Figuur 88: Veel bloei in het vroege voorjaar, plus molshopen als nestplaatsen! Foto: Jens D'Haeseleer, 27 maart 2020.  
 

 
Figuur 89: Achter het bos ten zuiden van de begraafplaats bevindt zich een weiland met restanten van een hoogstamboomgaard. 
De fruitbomen die er nog zijn, zijn dood of stervende. Door nieuwe hoogstambomen aan te planten, met behoud van de 
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afgestorven bomen, kan ook de ecologische waarde voor bijen in de toekomst worden verzekerd. Foto: Willem Proesmans, 22 
augustus 2019.  
 

 
Figuur 90: In datzelfde grasland is er tegen de bosrand ook een zoom van braamstruweel aanwezig. Dit is waardevol voor wilde 
bijen. Foto: Willem Proesmans, 22 augustus 2019.  
 

 
Figuur 91: Hagen en houtkanten niet té kort snoeien! Foto: Jens D'Haeseleer, 16 april 2020.  
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Figuur 92: Hagen en houtkanten niet té kort snoeien! Foto: Jens D'Haeseleer, 27 maart 2020.  
 
 

 
Figuur 93: De bodem van de begraafplaats is volledig bedekt met kiezels, wat de hoeveelheid nestgelegenheid voor ondergronds 
nestelende bijen sterk beperkt en bovendien zeer intensief is in onderhoud. Foto: Willem Proesmans, 22 augustus 2019.  
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Figuur 94: De bodem van de begraafplaats is volledig bedekt met kiezels, wat de hoeveelheid nestgelegenheid voor ondergronds 
nestelende bijen sterk beperkt en bovendien zeer intensief is in onderhoud. Foto: Jens D'Haeseleer, 27 maart 2020.  
 

 
Figuur 95: Deze dode stam op het kerkhof heeft niet enkel esthetische waarde, maar veel bijensoorten kunnen de gaten in de 
stam ook gebruiken als nestplaats. Foto: Jens D'Haeseleer, 16 juni 2020.  
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1. Doordat de graslanden aan het noordoosten en het westen van de begraafplaats zo vaak 
gemaaid worden (werkpunt 3), komen hier enkel gazonplanten als Paardenbloem en 
Madeliefje voor. En zelfs deze planten hebben moeite om tot bloei te komen. Door enkele 
maaibeurten per jaar over te slaan kunnen deze gazons, of tenminste een deel ervan, tot een 
bloemrijk gazon omgevormd worden zonder het ‘nette’ karakter te verliezen. Naast 
bovenstaande plantensoorten bestaan immers nog heel wat andere typische gazonplanten 
zoals Witte klaver, Gewone ereprijs, Gewoon biggenkruid, Draadereprijs, Muizenoor, Kruipend 
zenegroen, Gewone brunel, Pinksterbloem, Kruipende boterbloem, … Al deze planten 
verdragen goed veelvuldig maaien. Door iets minder frequent te maaien, vooral in het 
voorjaar, kunnen deze plantensoorten zich vestigen en tot bloei komen. Welke soorten zich 
zullen ontwikkelen, hangt af van de voedselrijkdom, de hoeveelheid schaduw en de 
bodemsamenstelling en –vochtgehalte. Zo is Muizenoor een typische plant van kort gemaaide 
zonnige graslanden op droge zandgrond terwijl Pinksterbloem eerder voorkomt in graslanden 
op vochtigere leembodems. Daarnaast zou een eventuele bemesting en gebruik van 
pesticiden/herbiciden moeten afgebouwd worden. Beide maatregelen zorgen immers voor 
een zeer bloemarme situatie. Enkele zones van de gazons zouden minder frequent (bv 4-
wekelijks) kunnen gemaaid worden terwijl de rand van 1 meter toch een wekelijkse maaibeurt 
krijgt. Zo ontstaat een ‘net’ karakter en is voor burgers duidelijk dat dit onderdeel van het 
beheer is. Het plaatsen van een infobordje is nuttig.  
 

2. Het beplanten van een deel van deze gazons met bloembollen zal zorgen voor een vergroting 
van het voedselaanbod. Bij de aankoop van bijenvriendelijke bloembollen moet gelet worden 
op 3 aspecten: 1) kies de juiste soorten. Vooral (Boeren)Krokus en Blauwe 
druifjes/Druifhyacinth zijn van groot belang voor voorjaarsbijen. Heel wat andere soorten 
worden veel minder bezocht door bijen. 2) kies voor biologische bloembollen. Recent 
onderzoek heeft aangetoond dat heel wat zogenaamd bijenvriendelijke planten een 
behandeling krijgen met voor bijen schadelijke neonicotenoïden en andere pesticiden. Het 
aanbod biologische bloembollen is de afgelopen jaren sterk gestegen. 3) maai stukken waar 
bloembollen ingeplant zijn niet in de periode van hun bloei en ook niet net na de bloei 
(wanneer het grootste deel van de energievoorraad van de plant nog in de groene bladeren 
zit).  
 

3. De dode boom aan de zuidkant van de begraafplaats (troef 4) kan/kon in principe fungeren als 
natuurlijk bijenhotel. Staand dood hout, zoals oude onbehandelde weidepalen, oude (deels) 
dode fruitbomen en staande dode bomen bevatten vaak veel vraatgangen van houtetende 
insecten (vnl. kevers). Indien zonbeschenen vormen deze elementen (half)natuurlijke 
nestplaatsen voor heel wat bovengronds nestelende wilde bijen, maar ook solitaire 
graafwespen en plooivleugelwespen, en hun koekoeksbijen en –wespen. Deze elementen 
dienen daarom zolang mogelijk behouden te blijven. Indien er gevaar is door vallende takken 
kunnen dode bomen “gekandelaard” of getopt worden.  
 

4. De grond op de begraafplaats is volledig bedekt met kiezel (werkpunt 1). Hierdoor is er 
beperkte plantengroei mogelijk en kunnen ondergronds nestelende bijen geen nest bouwen. 
Bovendien is kiezel vrij arbeidsintensief om te onderhouden. De bodem open houden is ook 
arbeidsintensief, maar kan minstens op kleine schaal overwogen worden. Een andere optie is 
om de kiezel hier te vervangen door een gras-microklaver-mix. Deze is gemakkelijker te 
beheren (door te maaien) dan kiezel en daarnaast ook nog eens gunstig voor bijen.  
 

5. Het weiland/hoogstamboomgaard achter het bosje is aan het verruigen (werkpunt 2). Hier 
wordt best extensieve begrazing ingezet, of gefaseerd maaibeheer. Er staan slechts enkele, 
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zeer oude en vaak stervende fruitbomen in dit grasland. Deze kunnen door hun grote 
hoeveelheid dood hout een belangrijke bron van biodiversiteit zijn, maar om de waarde van 
dit perceel op lange termijn te garanderen is het essentieel om nieuwe fruitbomen aan te 
planten en deze boomgaard te herstellen. Belangrijk is wel om het dode hout te behouden.  
 

6. De bloemenweide in het zuidwesten (troef 1) wordt best tweemaal per jaar gefaseerd 
gemaaid, in mei en in september/oktober, om de plantendiversiteit te verhogen en de bodem 
verder te verschralen. 
 

7. De haag rond de begraafplaats bestaat uit inheemse waardplanten zoals Sleedoorn en 
Eenstijlige meidoorn (troef 3), en kan zo in het voorjaar een goede voedselbron zijn voor bijen 
indien deze struiken niet te kort gesnoeid worden en tot bloei kunnen komen. 

 
8. Tot slot kan ook de zone met de zerken zelf bloemrijker worden door nabestaanden aan te 

sporen om bloemplanten te plaatsen. Heel wat plantensoorten uit de lijst in Bijlage 2: 
Bijenvriendelijke bloemborderplanten zijn ook voor deze doelstelling geschikt. Er kan een 
voorbeeldborder worden aangelegd met enkele geschikte bijvriendelijke zerkplanten (met 
een infobord erbij).  
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Troeven: 

1. De pesticidenvrije volkstuintjes hadden op het moment van het terreinbezoek een grote 
diversiteit aan bloeiende planten (Figuur 97). 

2. Het ingezaaide bloemenmengsel Figuur 98) bevat heel veel meerjarige, interessante 
bijenplanten zoals Knoopkruid en rolklaver.  

3. Het kruidentuintje aan de volkstuintjes (Figuur 99) bevat heel wat interessante bijenplanten 
als Lavendel, Rozemarijn en munt.  

 
Werkpunten: 

1. De bijenhotels in deze volkstuintjes zijn van zeer slechte kwaliteit, bevatten geen geschikte 
nestmaterialen en worden dan ook niet gebruikt door bijen (Figuur 100). De inhoud van deze 
hotels dient volledig vervangen te worden om ze geschikt te maken. Meer advies over hoe 
geschikte bijenhotels te maken is te vinden in 5.2.4.  

 

 
Figuur 96: Locatie troeven (groen) en werkpunten (rood) voor de Volkstuintjes aan de Beysstraat 
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Tabel 17: Lijst van bijensoorten aangetroffen aan de Volkstuintjes aan de Beysstraat en het aantal waarnemingen per soort. Als 
(zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Bombus lapidarius Steenhommel  1 
Bombus pascuorum Akkerhommel  1 
Andrena flavipes Grasbij  1 
Halictus quadricinctus Vierbandgroefbij  1 
Hylaeus gredleri Zompmaskerbij  1 
Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij  1 
Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij  1 
Heriades truncorum Tronkenbij  3 
Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij  1 
Megachile ericetorum Lathyrusbij  1 
Megachile rotundata Luzernebehangersbij  1 
Osmia leaiana Kauwende metselbij  1 
Osmia niveata Zwartbronzen houtmetselbij  2 
Stelis phaeoptera Zwarte tubebij  1 

 
Deze locatie werd bezocht op 22 augustus 2019 en op 16 juni 2020. Er werden 14 bijensoorten 
aangetroffen, waarvan twee zeldzame.  
 
De Vierbandgroefbij is één van onze grootste bijensoorten. Ze lijkt de laatste jaren aan een sterke 
opmars bezig. Ze voedt haar larven met stuifmeel van allerhande plantensoorten, maar lijkt toch 
een bepaalde voorkeur te hebben voor composieten. Continue zomerbloei en voldoende open 
plekjes in goed opwarmende bodem (als nestplaats) zijn belangrijk voor het behoud van deze soort.  
 
De Zwarte tubebij is de specifieke broedparasiet van de Kauwende metselbij én de Zwartbronzen 
houtmetselbij. Deze beide soorten hebben dan weer een gespecialiseerd bloembezoek op 
composieten zoals Knoopkruid en distelachtigen. Ze nestelen in holtes in dood hout, waaronder 
bijenhotels.  
 
De Tronkenbij, de Kauwende metselbij en de Zwartbronzen houtmetselbij zijn specialisten op (gele) 
composieten. De Lathyrusbij en in mindere mate de Luzernebehangersbij en Zwartgespoorde 
houtmetselbij zijn gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van vlinderbloemigen.  
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Figuur 97: Vegetatie in de pesticidenvrije volkstuintjes. Rolklaver is een zeer belangrijke waardplant voor wilde bijen. Foto: Willem 
Proesmans, 22 augustus 2019.  
 

 
Figuur 98: Aan de volkstuintjes van de Beysstraat werd een bloemenmengsel ingezaaid met oa. Gele kamille, Duizendblad , 
Knoopkruid en rolklaver waar heel wat bijensoorten op te vinden waren. Foto: Jens D'Haeseleer, 16 juni 2020 
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Figuur 99: Kruidentuintje met onder andere Wijnruit en lavendel. Veel kruiden zijn interessante nectarbronnen voor heel wat 
bijensoorten. Foto: Jens D'Haeseleer, 16 juni 2020 
 

 
Figuur 100: De bijenhotels in de volkstuintjes zijn van slechte kwaliteit en worden niet gebruikt door wilde bijen. Foto: Willem 
Proesmans, 22 augustus 2019.  
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1. De bijenhotelletjes op deze locatie kunnen sterk verbeterd worden (werkpunt 1). Specifiek 

advies daarover wordt gegeven in 5.2.4  
 

2. In de moestuintjes is een bloemenmengsel ingezaaid (troef 2) dat zeker behouden dient te 
worden. We stellen voor om dit bloemenmengsel tweemaal per jaar gefaseerd te maaien 
(tijdens de eerste maaibeurt de helft van de vegetatei vanaf half mei, tijdens de tweede 
maaibeurt alles -eind oktober). Cruciaal is dat alle maaisel steeds afgevoerd wordt. Zonder 
afvoer zal de vegetatie sterk verruigen wat meestal een verarming op vlak van bloemenrijkdom 
tot gevolg heeft.  
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Troeven: 

1. De verschillende graslanden die tussen de gebouwen liggen waren in 2020 erg bloemrijk 
(Figuur 101, Figuur 102en Figuur 103). 
 

 
 
Tabel 18: Lijst van bijensoorten aangetroffen aan de Omgeving van de Heidestraat en het aantal waarnemingen per soort. Als 

(zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij  2 
Bombus lapidarius Steenhommel  3 
Bombus pascuorum Akkerhommel  3 
Andrena dorsata Wimperflankzandbij  1 
Andrena flavipes Grasbij  4 
Colletes daviesanus Wormkruidbij  3 
Hylaeus gredleri Zompmaskerbij  1 
Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij  1 
Hylaeus punctulatissimus Lookmaskerbij  1 
Hylaeus signatus Resedamaskerbij  1 
Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij  1 
Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij  1 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij  1 
Anthidiellum strigatum Kleine harsbij  1 
Heriades truncorum Tronkenbij  5 
Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij  1 
Megachile ericetorum Lathyrusbij  2 
Megachile rotundata Luzernebehangersbij  1 
Megachile willughbiella Grote bladsnijder  1 
Stelis breviuscula Gewone tubebij  1 
Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij 1 

 
Deze locatie werd bezocht op 22 augustus 2019 en op 16 juni 2020. Er werden 21 bijensoorten 
aangetroffen, waarvan een zeldzame.  
 
De Lookmaskerbij kent een gespecialiseerd bloembezoek op planten van de lookfamilie. Ze wordt 
vaak op Kogellook, maar ook op doorgeschoten ui of prei, waargenomen. De soort nestelt in holle, 
overjaarse stengels.  
 
De Wormkruidbij, Pluimvoetbij en de Tronkenbij zijn specialisten op gele composieten. De 
Lookmaskerbij verzamelt enkel stuifmeel van planten van lookfamilie. De Resedamaskerbij is dan weer 
gespecialiseerd op planten van de resedafamilie. De Kleine harsbij, Lathyrusbij en in mindere mate de 
Luzernebehangersbij en Zwartgespoorde houtmetselbij zijn gespecialiseerd in het verzamelen van 
stuifmeel van vlinderbloemigen.  
 
De vier soorten maskerbijen nestelen in kleine holle stengels, terwijl de Zwartgespoorde houtmetselbij 
haar nestjes uit merghoudende stengels van bv Vlier of braam knaagt. De Tronkenbij, Lathyrusbij, 
Luzernebehangersbij, Grote bladsnijder en parasiet Gewone tubebij maken dan weer gebruik van 
holtes in dood hout, zoals die in bijenhotels.  
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Figuur 101: Droogstaande wadi met heel wat potentieel voor nestplaatsen voor grondnestelende soorten en rolklaver, kamille, 
wikke als nectar- en stuifmeelplanten. Foto: Jens D'Haeseleer, 16 juni 2020.
 
 

 
Figuur 102: Enkele delen van de graslanden rond de sociale woningen werden niet gemaaid in de zomer wat resulteerde in een 
enorme bloei van kamille en andere bijenplanten. Foto: Jens D'Haeseleer, 16 juni 2020. 
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Figuur 103: Sommige graslanden aan de omgeving van de Heidestraat werden niet gemaaid in de zomer wat resulteerde in een 
bloemrijke situatie. Op de voorgrond Wouw, een tweejarige plant waarop oa de gespecialiseerde Resedamaskerbij te vinden was. 
Foto: Jens D'Haeseleer, 16 juni 2020. 
 
 

1. Het huidige maaibeheer op de graslanden (troef 1) dient, indien dit nog niet het geval is, 
omgevormd te worden tot tweemaal maaien per jaar, met afvoer van het maaisel.  Daarbij kan 
wel nog meer aandacht besteed worden aan gefaseerdheid (bv de percelen in twee zones 
opdelen). Daarnaast kan het geen kwaad om de eerste maaibeurt te vervroegen naar half tot 
eind mei zodat een verdere verschraling kan plaatsvinden. Hierdoor worden deze percelen nog 
bloemrijker en dus interessanter voor bijen. De tweede maaibeurt dient in oktober te 
gebeuren.  
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Verder aan te vullen 
 
Troeven: 

1. Bloemborders aan de voorkant van het station trekken veel hommels aan (Figuur 109). Door 
de ijle vegetatie blijft nog veel blote grond beschikbaar voor grondnestelende bijensoorten 
(Figuur 110) 

2. Schrale pioniersvegetatie met veel vlinderbloemigen zorgt voor een hoge diversiteit aan bijen 
(Figuur 107, Figuur 108). Hier staan ook overjaarse holle stengels die van groot belang zijn voor 
de Driedoornige metselbij.  

3. Braamstruweel in de spoorwegberm biedt nestplaats voor onder meer maskerbijen en Blauwe 
ertsbij (Figuur 105). Hier staan ook veel distelachtigen, waar de Dikbekbehangersbij volledig 
van afhankelijk is (Figuur 106). 

4. Gebied vormt een corridor tussen De Valier en Dommelingen 
 
Werkpunten: 

1. Aangezien dit een trage weg naar het station vormt, en er veel passage van voetgangers is, is 
het de ideale locatie om een infobord te plaatsen, al dan niet vergezeld van een bijenhotel. 

 

 
Figuur 104: Locatie troeven (groen) en werkpunten (rood) omgeving Station 

 
Tabel 19: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de groene zone ten zuiden van het station en het aantal waarnemingen per 

soort. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij  5 
Bombus hypnorum Boomhommel  2 
Bombus lapidarius Steenhommel  9 
Bombus pascuorum Akkerhommel  13 
Bombus pratorum Weidehommel  1 
Bombus terrestris Aardhommel  2 
Ceratina cyanea Blauwe ertsbij  2 
Nomada fucata Kortsprietwespbij  2 
Andrena dorsata Wimperflankzandbij  1 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Andrena flavipes Grasbij  10 
Andrena minutula Gewone dwergzandbij  1 
Andrena ovatula Bremzandbij  1 
Colletes daviesanus Wormkruidbij  2 
Halictus scabiosae Breedbandgroefbij  2 
Hylaeus dilatatus Brilmaskerbij  2 
Hylaeus signatus Resedamaskerbij  1 
Lasioglossum lativentre Breedbuikgroefbij  1 
Lasioglossum leucopus Gewone smaragdgroefbij  1 
Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij  7 
Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij  1 
Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij  1 
Sphecodes longulus Kleine spitstandbloedbij  1 
Anthidiellum strigatum Kleine harsbij  1 
Anthidium manicatum Grote wolbij  1 
Heriades truncorum Tronkenbij  2 
Hoplitis tridentata Driedoornige metselbij  3 
Megachile centuncularis Tuinbladsnijder  2 
Megachile genalis Dikbekbehangersbij  1 
Osmia leaiana Kauwende metselbij  2 
Osmia niveata Zwartbronzen houtmetselbij  1 
Melitta nigricans Kattenstaartdikpoot  2 

 
Deze locatie werd bezocht op 20 augustus 2019 en op 20 mei en op 19 juni 2020. Er werden 31 
bijensoorten aangetroffen, waaronder 4 zeldzame en 1 zeer zeldzame! 
 
De Bremzandbij is een soort die een vrij sterke voorkeur heeft voor stuifmeel van vlinderbloemigen, 
waaronder Brem. Ze nestelt in zelfgegraven holtes in de bodem.  
 
De Gewone smaragdgroefbij is een moeilijk te onderscheiden, kleine, groenglimmende groefbij. Ze 
heeft geen gespecialiseerd bloembezoek en nestelt in allerhande holtes, zowel boven- als 
ondergronds.  
 
De Kleine spitstandbloedbij is de specifieke broedparasiet van onder meer de Glanzende groefbij, 
Ingesnoerde groefbij, Langkopsmaragdgroefbij, Fijngestippelde groefbij, Halfglanzende groefbij en 
de Gewone franjegroefbij. Geen van deze soorten werd reeds waargenomen. Het vrouwtje van deze 
bloedbij werd gevangen aan een nestplaats in het bloemperk aan de voorzijde van het station 
(Figuur 110). Alle potentiële gastheersoorten van deze bloedbij nestelen immers in open bodem. 
Behoud van voldoende open, zonbeschenen bodem is dan ook belangrijk voor het behoud van zowel 
de gastheersoorten als de broedparasieten.  
 
De Driedoornige metselbij kent een gespecialiseerd bloembezoek op vlinderbloemigen en is vooral 
op rolklaversoorten aan te treffen. De vrouwtjes knagen nestgangen uit in holle stengels van onder 
andere Grote klis en toortsen. Deze tweejarige planten sterven op het einde van hun tweede 
levensjaar. De ontwikkeling van de bij duurt daarbovenop ook nog eens een volledig jaar. Om deze 
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bijensoort te behouden is het dan ook van belang dat bepaalde zones slechts om de 3 jaar gemaaid 
worden.  
 
De Dikbekbehangersbij is gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van distelachtigen, met 
een voorkeur voor Kale jonker, Speerdistel en Kruldistel (eigen waarnemingen). Het is een 
zomeractieve soort. De vrouwtjes knagen een nest uit in levende stengels van kogeldistel, Kale 
jonker, Kruldistel,… Het behoud van ruigtes met voldoende distels is dan ook van belang voor het 
behoud van deze zeer zeldzame soort.   
 
Volgende aangetroffen soorten hebben een voorkeur voor het stuifmeel van vlinderbloemigen: 
Bremzandbij en Kleine harsbij. Volgende soorten hebben een voorkeur voor het stuifmeel van 
composieten: Wormkruidbij, Biggenkruidgroefbij, Tronkenbij, Kauwende metselbij en Zwartbronzen 
houtmetselbij en in mindere mate de Breedbandgroefbij. De Resedamaskerbij is dan weer een 
specialist op stuifmeel van planten van de resedafamilie.  De Kattenstaartdikpoot is een specialist op 
Grote kattenstaart.  
 

 
Figuur 105: Braamstruweel langs de spoorweg. Hier werden verschillende exemplaren van Blauwe ertsbij gevonden, een soort 
die nestelt in holle braamstengels. Foto: Willem Proesmans, 20 augustus 2019 
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Figuur 106: Belang van distels. Foto: Jens D'Haeseleer, 19 juni 2020.  
 

 
Figuur 107: Uitzicht op het recent ingegroende terrein in de stationsbuurt. Foto: Willem Proesmans, 20 augustus 2019 
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Figuur 108: Klaverrijke graslanden met veel Witte klaver, Witte honingklaver en rolklaver ten zuiden van het nieuwe station. 
Foto: Jens D’Haeseleer, 19 juni 2020  
 

 
Figuur 109: Bloemperken met ooievaarsbekken en veel blote grond ten noorden van het station. Foto: Jens D’Haeseleer, 19 
juni 2020 
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Figuur 110: Bijennesten in bloemperk ten noorden van het station. Foto: Jens D’Haeseleer, 19 juni 2020 
 
 

1. De graslanden ten zuiden van het station bevatten heel wat vlinderbloemigen, verder staan er 
enkele exemplaren Grote klis die gebruikt werden als nestplaats door de zeldzame 
Driedoornige metselbij (troef 2). De vrouwtjes knagen nestgangen uit in holle stengels van 
onder andere Grote klis en toortsen. Deze tweejarige planten sterven op het einde van hun 
tweede levensjaar. De ontwikkeling van de bij duurt daarbovenop ook nog eens een volledig 
jaar. Om deze bijensoort te behouden is het dan ook van belang dat bepaalde zones slechts 
om de 3 jaar gemaaid worden, met afvoer van het maaisel.  
 

2. Langsheen de zuidkant bevindt zich een ruige vegetatie met veel Braamstruweel en 
distelachtigen (troef 3). Van die laatste maakt de zeer zeldzame Dikbekbehangersbij gebruik. 
Het is een zomeractieve soort. De vrouwtjes knagen een nest uit in levende stengels van 
kogeldistel, Kale jonker, Kruldistel,… Het behoud van ruigtes met voldoende distels is dan ook 
van belang voor het behoud van deze zeer zeldzame soort. Dit betekent dat maai- of 
kapwerken in deze zone best gefaseerd dienen te gebeuren zodat er altijd distels aanwezig 
blijven.  
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Troeven: 

1. Het vijvertje aan de zuidwestkant van de loods (Figuur 113) levert niet alleen een specifiek 
habitat met enkele interessante moerasplanten op, maar de zachtglooiende hellingen worden 
ook gebruikt door sommige bijensoorten als nestplaats.  

2. De totempaal (Figuur 112) aan het vijvertje levert geschikte nestplaatsen op voor bovengronds 
nestelende bijensoorten 

3. Rond de zitzone bevindt zich een vrij geslaagd bijenhotel (Figuur 116) 
4. Aan de noordwestkant van de loods bevind zich een struikengordel met veel bijenvriendelijke 

soorten zoals Veldesdoorn en Sporkenhout (Figuur 118).  
5. Het stukje grasland aan de oostkant van de loods wordt als een hooiland gemaaid en is vrij 

bloemrijk.  
 

Werkpunten: 
1. Zowel de gazons aan de loods zelf als het gazon tussen de loods en de parking aan de overkant 

van de straat zijn zeer kort gemaaid (Figuur 117). Nochtans bevinden er zich nu al heel wat 
interessante bloemplanten.  

2. Het bijenhotel aan de oostkant van de loods dient sterk aangepast te worden, want 
momenteel zijn veel delen ongeschikt (Figuur 114 en Figuur 115).  
 

 
Figuur 111: Locatie troeven (groen) en werkpunten (rood) omgeving Loods 
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Tabel 20: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de omgeving van de Loods en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) 
zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Apis mellifera Honingbij  4 
Bombus lapidarius Steenhommel  2 
Bombus pascuorum Akkerhommel  8 
Nomada fabriciana Roodzwarte dubbeltand  1 
Nomada flava Gewone wespbij  1 
Nomada goodeniana Smalbandwespbij  1 
Nomada panzeri Sierlijke wespbij  1 
Nomada ruficornis Gewone dubbeltand  1 
Nomada zonata Variabele wespbij  1 
Andrena angustior Geriemde zandbij  1 
Andrena dorsata Wimperflankzandbij  1 
Andrena flavipes Grasbij  4 
Andrena haemorrhoa Roodgatje  3 
Andrena humilis Paardenbloembij  2 
Andrena vaga Grijze zandbij  1 
Andrena wilkella Geelstaartklaverzandbij  1 
Colletes daviesanus Wormkruidbij  1 
Colletes similis Zuidelijke zijdebij  1 
Halictus scabiosae Breedbandgroefbij  1 
Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij  6 
Sphecodes longulus Kleine spitstandbloedbij  1 
Anthidium manicatum Grote wolbij  1 
Chelostoma florisomne Ranonkelbij  6 
Heriades truncorum Tronkenbij  7 
Megachile ericetorum Lathyrusbij  2 
Osmia bicornis Rosse metselbij  1 
Osmia cornuta Gehoornde metselbij  1 
Stelis breviuscula Gewone tubebij  1 

 
Deze locatie werd bezocht op 23 april, 20 mei en 19 juni 2020. Er werden 28 bijensoorten aangetroffen, 
waarvan geen enkele zeldzaam is.   
 
Volgende aangetroffen soorten hebben een voorkeur voor het stuifmeel van vlinderbloemigen: 
Geelstaartklaverzandbij en Lathyrusbij. Volgende soorten hebben een voorkeur voor het stuifmeel van 
composieten:Paardenbloembij, Tronkenbij, Wormkruidbij, Zuidelijke zijdebij en in mindere mate 
Breedbandgroefbij.  De Ranonkelbij is dan weer een specialist op boterbloemen.  
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Figuur 112: Deze totempaal aan het vijvertje levert geschikte nestplaatsen op voor bovengronds nestelende bijensoorten. Foto: 
Jens D'Haeseleer, 20 mei 2020.  
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Figuur 113: Deze vijverrand biedt nestgelegenheden voor ondergronds  nestelende bijensoorten. Foto: Jens D'Haeseleer, 20 mei 
2020.  
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Figuur 114: Houtblokken in bijenhotel noordoosten allemaal opnieuw te doen (splinters, te zacht hout, naaldhout?). Buisjes wel 
geschikt, en goed gebruikt door Ranonkelbij. Foto: Jens D'Haeseleer, 20 mei 2020.  
 
 

 
Figuur 115: Houtblokken in bijenhotel noordoosten allemaal opnieuw te doen (splinters, te zacht hout, naaldhout?). Buisjes wel 
geschikt, en goed gebruikt door Ranonkelbij. Foto: Jens D'Haeseleer, 20 mei 2020. 
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Figuur 116: Vrij geschikt bijenhotel aan de westkant van de loods. Foto: Jens D'Haeseleer, 20 mei 2020. 
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Figuur 117: Zone met korte gazons voor de loods zijn erg bloemenarm. Wat minder vaak maaien kan al een groot verschil maken 
voor bijen. Foto: Jens D'Haeseleer, 20 mei 2020. 
 

 
Figuur 118: Geschikte struikengordel met veel bijenvriendelijke soorten zoals Veldesdoorn en Sporkenhout. Foto: Jens 
D'Haeseleer. 23 april 2020.  
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1. Doordat de gazons in deze zone zo vaak gemaaid worden (werkpunt 1), komen de aanwezige 
gazonplanten als Paardenbloem, Madeliefje en verschillende klavers hier nauwelijks tot bloei.  
Door enkele maaibeurten per jaar over te slaan kunnen deze gazons, of tenminste een deel 
ervan, tot een bloemrijk gazon omgevormd te worden zonder het ‘nette’ karakter te verliezen. 
Naast bovenstaande plantensoorten bestaan immers nog heel wat andere typische 
gazonplanten zoals Witte klaver, Gewone ereprijs, Gewoon biggenkruid, Draadereprijs, 
Muizenoor, Kruipend zenegroen, Gewone brunel, Pinksterbloem, Kruipende boterbloem, … Al 
deze planten verdragen goed veelvuldig maaien. Door iets minder frequent te maaien, vooral 
in het voorjaar, kunnen deze plantensoorten zich vestigen en tot bloei komen.  
Indien zichtbaarheid voor verkeer een issue zou zijn op deze locatie zou een strook langsheen 
de Pamelsestraat kort kunnen gemaaid worden terwijl de rest minder frequent (bv 4-wekelijks) 
zou kunnen gemaaid worden. Eventueel kan het plaatsen van een infobordje overwogen 
worden. 
 

2. Het bijenhotel aan de zitzone (troef 3) in het westen is vrij geslaagd. Toch zijn er nog enkele 
aanpassingen mogelijk. Zie daarvoor de tips in 5.2.5.  
 

3. Het bijenhotel aan de oostkant van de loods heeft enkele ongeschikte onderdelen (werkpunt 
2). De achterplaat van het bijenhotel zit intussen ook los. Enkele aanpassingen dringen zich dus 
op. De tips hierover zijn terug te vinden in 5.2.2.  
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Deze locatie werd tweemaal kort bekeken. Het gaat over de oude Villa Santa Maria tussen de 
Houtmarktstraat 84A en 94. Op deze locatie zullen enkele nieuwe bouwloten komen.  
 
Troeven: 

1. Spontane vegetatie die heel bloemrijk is. Spontane vegetaties zoals deze aan Villa Santa Maria 
zijn van groot belang voor wilde bijen. Ze kunnen ook gebruikt worden als stapstenen naar 
andere locaties.  
 

Werkpunten: 
1. De vegetatie aan Villa Santa Maria zal volledig verdwijnen door de bouw van nieuwe huizen 

op deze locatie.  
 

 
 

Tabel 21: Lijst van bijensoorten aangetroffen aan de Villa Santa Maria en het aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) 
zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (vet)rood. 

Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Bombus pascuorum Akkerhommel  1 
Andrena flavipes Grasbij  1 
Andrena humilis Paardenbloembij  1 
Halictus scabiosae Breedbandgroefbij  1 
Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij  2 
Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij  1 
Anthidiellum strigatum Kleine harsbij  1 
Anthidium manicatum Grote wolbij  2 
Anthidium punctatum Kleine wolbij  1 
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Naam (Wetenschappelijk) Naam (Nederlands) Aantal 
waarnemingen 

Megachile ericetorum Lathyrusbij  1 
Megachile willughbiella Grote bladsnijder  1 
Melitta leporina Klaverdikpoot  1 

 
Deze locatie werd bezocht op 19 mei en 16 juni 2020. Er werden 12 bijensoorten aangetroffen. Vooral 
soorten die afhankelijk zijn van vlinderbloemigen (rolklaver!) en van composieten waren hier 
aanwezig.  
 
Er werd 1 zeldzame soort aangetroffen, namelijk de Kleine wolbij. Deze warmteminnende soort, die 
een voorkeur heeft voor rolklaver, werd nergens anders in de gemeente aangetroffen.    
 
Volgende aangetroffen soorten hebben een voorkeur voor het stuifmeel van vlinderbloemigen: Kleine 
harsbij, Grote wolbij, Kleine wolbij, Lathyrusbij en Klaverdikpoot. Volgende soorten hebben een 
voorkeur voor het stuifmeel van composieten: Paardenbloembij, Breedbandgroefbij en 
Biggenkruidgroefbij.  
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4 Plaatsen van honingbijenkasten 
 
Het plaatsen van honingbijenkasten wordt vaak vanuit natuurdoelstellingen beargumenteerd. 
Honingbijen zijn uiteraard belangrijke bestuivers in de land- en tuinbouw, maar zijn kunnen tevens een 
gevaar vormen voor andere bloembezoekende insecten. Honingbijen waren oorspronkelijk inheems 
in België, maar door het kruisen en cultiveren van verschillende uitheemse ondersoorten van de 
Honingbij wordt de oorspronkelijke ondersoort mellifera nu uitgestorven gewaand in België. Door de 
doorgedreven kweek van honingbijen kunnen we ook niet meer van natuur spreken, maar eerder een 
soort landbouw. In de volgende paragrafen bespreken we de verschillende routes waarlangs 
beïnvloeding van Honingbijen op de inheemse bestuiversgemeenschappen verloopt (Van der Spek, 
2012). 
 
Een eerste, voor de hand liggend, argument is dat er rechtstreekse voedselconcurrentie optreedt 
tussen Honingbijen en andere bloembezoekers. De combinatie van de achteruitgang van de 
bloemenrijkdom in Vlaanderen en de forse toename van het aantal honingbijen per volk (van 25.000 
tot 50-60.000 werksters per volk) maakt dat de lokale druk op de aanwezige voedselbronnen groot 
kan zijn. Vooral soorten met een gespecialiseerd bloembezoek (één derde van alle bijensoorten in ons 
land), kunnen hier potentieel veel hinder van ondervinden. Zij kunnen immers niet uitwijken naar 
andere voedselbronnen op het moment dat een massa extra bloembezoekers losgelaten worden in 
een gebied.  
 
Een tweede argument is dat Honingbijen voor overdracht van ziektes en parasieten kunnen zorgen 
naar andere bijensoorten toe. Onderzoek van de UGent heeft recent uitgewezen dat Honingbijen 
dragers zijn van heel wat virussen en bacteriën die overgedragen kunnen worden aan hommels en 
solitaire bijen als zij met elkaar in contact komen (Karel Schoonvaere, pers. med.). Vaak zijn deze 
ziekteverwekkers meer aanwezig in honingbijenkasten, aangezien dit broedplekken kunnen zijn voor 
ziektes.  
 
Ten slotte is ook een verschuiving van de bestuivingsdienst mogelijk. Het tijdelijk bijplaatsen van 
honingbijenkasten verstoort de plant-bestuivers-relaties enorm. Hierdoor kunnen bepaalde 
bloembezoekers, die efficiëntere bestuivers zijn dan Honingbijen, verdreven worden van de planten 
waardoor de netto bestuiving van de (wilde) planten er op achteruit gaat.  
 
Naar aanleiding van de vraag of Honingbijen een cruciale rol spelen bij de bestuiving van wilde planten, 
is gekeken of er wilde planten zijn waarvoor bestuiving door honingbijen essentieel is (Dijkstra & Kwak 
2007 in van der Spek, 2012). Er werd geen enkele soort gevonden die niet ook door andere bijen of 
zweefvliegen wordt bestoven. Wel zijn er tien soorten gevonden die zo vroeg bloeien dat er nog weinig 
insecten actief zijn en die mogelijk geschaad zouden kunnen worden door afwezigheid van 
honingbijen. Dit zijn bijna allemaal ingeburgerde soorten, zoals Bonte krokus (Crocus vernus), 
Winterakoniet (Eranthis hyemalis), Muurbloem (Erysimum cheiri) en Blauwe druifjes (Muscari 
botryoides), die voornamelijk in tuinen en parken voorkomen. Voor de bestuiving van plantensoorten 
in natuurterreinen spelen honingbijen dus geen essentiële rol (Dijkstra & Kwak 2007 in van der Spek, 
2012; Adriaens & Laget, 2008). 
 
Specifiek onderzoek in steden, waar het plaatsen van honingbijen een ware rage lijkt, geeft aan dat 
hoge dichtheden van bijenkasten in urbane gebieden desastreus kunnen zijn voor de aanwezige wilde 
bijenpopulaties (Ropars, Dajoz, Fontaine, Muratet, & Geslin, 2019).  
 
Het is moeilijk om cijfers te vinden over het aantal geplaatste bijenkasten in Liedekerke, maar cijfers 
uit andere steden in België tonen een sterke toename aan van het aantal geplaatste bijenkasten in de 
stad.  
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Tijdens het onderzoek in Liedekerke werden op de meeste plaatsen Honingbijen waargenomen, maar 
leek de aanwezigheid van Honingbijen een vrij beperkt probleem te zijn ten opzichte van de andere 
knelpunten.  

 

Wij adviseren de gemeente Liedekerke dan ook om terughoudend te zijn met het plaatsen van 
honingbijenkasten. Zeker in de omgeving van gebieden/parken waar al veel soorten (bedreigde) 
wilde bijen werden aangetroffen dient men voorzichtig te zijn met het bijplaatsen van Honingbijen. 
Het gaat dan om volgende locaties: Bosland, Liedekerkebos, De Valier, Vallei van de Palitsebeek en 
omgeving station.  
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5 Bijenhotels 
5.1 Algemene richtlijnen betreffende bijenhotels 
 
Bijenhotels kunnen voor enkele bijensoorten (slechts ongeveer 5% van onze bijenfauna nestelt in 
bijenhotels) een belangrijke bron van nestgelegenheid zijn. Aanleg hiervan kan dan ook zowel de 
abundantie als de soortenrijkdom van bepaalde soorten bijen een duwtje in de rug geven. Hierbij dient 
wel opgemerkt te worden dat de grote meerderheid van alle bijensoorten ondergronds nestelt en geen 
gebruik maakt van bijenhotels. Verder is het belangrijk om in acht te nemen dat verschillende 
bijensoorten verschillende voorkeuren hebben wat betreft nestgelegenheid en nestmaterialen. 
Sommige soorten zullen bijvoorbeeld eerder in holle plantenstengels nestelen, waar anderen dood 
hout gebruiken, of lemen wanden.  Wat nestmaterialen betreft, zijn er soorten die hun nestopening 
afdichten met hars, terwijl anderen stukjes blad, steentjes of aarde gebruiken. 
 
Als we een goed bijenhotel willen bouwen, zijn er een aantal richtlijnen die we in acht moeten nemen: 
 

� Oriënteer een bijenhotel steeds zo dat deze voldoende zon heeft en beschut is tegen wind en 
regen. Een zuidelijke of zuidoostelijke oriëntatie is ideaal. 

 
� Zorg voor een afdak, zodat de nestopeningen goed beschut zijn tegen de regen, en plaats de 

nestopeningen niet te dicht tegen de grond (schade door mieren, katten en vochtopspatting). 

 
� Houtblokken met voorgeboorde gaatjes zijn goede nestgelegenheid. Kies voor hard hout zoals 

eik, beuk of es, geen zacht hout zoals populier of wilg, en geen naaldhout. Boor gaatjes tussen 
3 en 10 mm in diameter (vooral 3-8 mm). Gebruik houtblokken van minstens 15 cm lang, en 
mik op boorgangen van zeker 10 cm diepte. 

 
� Holle en merghoudende stengels kunnen samen worden gebonden als een bundel. Goede 

soorten zijn onder meer riet, bamboe, grotere schermbloemigen en braam. Zorg voor stengels 
van zeker 10-20 cm lang en zorg ervoor dat er bij holle stengels zoals riet en bamboe zeker een 
knoop zit op voldoende afstand van de opening: bijen houden niet van stengels die aan beide 
kanten open zijn. De stengels moeten ongeveer even lang zijn, niet te ver uitsteken en uit de 
regen blijven. Je kan ze bijvoorbeeld in een pvc-buis of in een blik stoppen. 

 
� Voor steilrandbewoners die in lemen wanden (bvb in holle wegen) leven, kan nestgelegenheid 

worden gemaakt door leem te voorzien in het bijenhotel. Een mengsel dat kan worden 
gebruikt is 4 delen leem, 4 delen zand en 1 deel kalk (of klei) te mengen met wat water tot een 
vast mengsel. Dit moet in een klein vak (bvb een wijnkistje, of gaten in bakstenen) worden 
uitgesmeerd. Na een uurtje drogen kunnen hier met takjes of spijkers gaatjes van 10 cm diep, 
van verschillende diameters, worden geprikt. Dit alles gebeurt best in een droge periode. 
 

� Te vermijden zijn: 1) snelbouwstenen: door de grove structuur en de grote diameters worden 
deze stenen nauwelijks gebruikt door bijen. Snelbouwstenen kunnen wel gebruikt worden 
wanneer de gaten dichtgesmeerd worden met leem of wanneer riet-of bamboestengels hierin 
vastgeklemd worden. 2) houtblokken met rafelige gangen. Bijen zullen hun vleugels 
beschadigen wanneer van dergelijke nestgangen gebruik maken. Splinters zijn vaak het 
resultaat van gebruik van te zacht hout of hout dat onvoldoende gedroogd is. 3) glazen of 
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plastieken buisjes. Hoewel deze een hoge educatieve waarde hebben zijn doorzichtige buisjes 
over het algemeen te vermijden. Doordat glas en plastic niet ademen zullen nesten snel 
beschimmelen, zeker bij soorten die de verzamelde stuifmeelvoorraad mengen met veel 
nectar. 4) stro en dennenappels: geen van beide worden gebruikt door wilde bijen als 
nestplaats, maar kunnen eventueel wel dienen als schuilplaats voor wantsen, oorwormen, 
gaasvliegen. Deze horen niet thuis in een bijenhotel, maar wel in een insectenhotel.  
 
 

5.2 Bijenhotels in Liedekerke 
 

 
 
Het bijenhotel staat goed gericht en is voorzien van holle stengels met een redelijk uitgebreide range 
aan diameters. Er zijn echter veel bamboestengels met een te grote diameter (breder dan 10 mm dus), 
die nooit door bijen als nestplaats kunnen worden gebruikt. Deze zouden best vervangen kunnen 
worden door stengels met een kleinere diameter. Vooral de allerkleinste maten lijken 
ondervertegenwoordigd te zijn in dit bijenhotel. 
Verder valt het op dat hier vooral holle stengels en hout met gaten in worden gebruikt. Eventueel 
kunnen stenen met holten die opgevuld zijn met leem, met voorgemaakte gaatjes, ook worden 
toegevoegd om een grotere soortenrijkdom aan te trekken. 
Op het moment van het terreinbezoek was er een grote populatie Tronkenbij aanwezig, die gebruik 
maakten van de nesten in dit bijenhotel. Deze soort nestelt enkel in gangen met binnendiameter 3-5 
mm. Het is dan ook van groot belang om hier extra gaatjes te boren in die range.  
 

 
Figuur 119: Bijenhotel Monniksplein. Foto: Joëlle Gérard 
 

 
 
Wat betreft dit bijenhotel zijn ruwweg dezelfde opmerkingen geldig als voor het bijenhotel op het 
Monniksplein. Door de geringere grootte is toevoegen van stenen gevuld met leem hier waarschijnlijk 
minder interessant. 
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Figuur 120: Bijenhotel rotonde de Loods. Foto: Joëlle Gérard 
 

 
 
Dit bijenhotel bestaat vooral uit houtblokken met voorgeboorde gaatjes. Om de soortenrijkdom hier 
te verhogen kunnen tussen het hout rietstengels worden gestoken. Zeker stengels met een smallere 
diameter kunnen een extra bijdrage leveren aan de bijendiversiteit, aangezien de gaten in het hout 
eerder aan de grote kant zijn. Belangrijk is wel dat deze stengels met hun opening naar voren geplaatst 
worden, niet zijdelings zoals nu te zien is op de foto’s.  
 

 
Figuur 121: Bijenhotel speelplein Lodderhoek. Foto: Joëlle Gérard 
 

 
 
Deze twee min of meer identieke bijenhotels zijn in hun huidige toestand compleet ongeschikt. In het 
algemeen kiezen bijen niet voor (aan beide kanten open) PVC-buizen. Bovendien is de diameter van 
de opening te groot. De houtblokken die in de hotels steken hebben geen voorgeboorde gaatjes. De 
gaten in de stenen zijn nergens mee opgevuld en zijn op zichzelf te groot om als nestingang te dienen. 
Ten slotte zijn de bijenhotels naar het noordoosten gericht, wat minder ideaal is. Tijdens het 
terreinbezoek werden dan ook geen bijen gevonden in de buurt van deze bijenhotels. 
De problemen met deze bijenhotels kunnen worden opgelost door de inhoud te vervangen. De stenen 
onderaan de bijenhotels kunnen worden opgevuld met leem. Door gaatjes voor te boren met een 
spijker of een takje kunnen nestplaatsen worden voorzien voor verschillende bijensoorten. De grotere 
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blokken hout kunnen behouden worden, maar voorgeboorde nestopeningen op het kopse vlak zijn 
nodig om nestplaats te voorzien. Verschillende diameters kunnen hierbij verschillende soorten 
aantrekken. De kleinere stukken hout en de PVC-buizen kunnen best worden verwijderd en worden 
vervangen door rietstengels. Als deze werken zouden worden uitgevoerd is het ook een goed idee om 
de bijenhotels te verplaatsen en ze een plaats te geven waarbij de nestopeningen meer op het zuid(-
oost)en gericht zijn. 
 

 
Figuur 122: Bijenhotel volkstuintjes Beysstraat. Foto: Joëlle Gérard 
 

 
Figuur 123: Bijenhotel volkstuintjes Beysstraat. Foto: Joëlle Gérard 
 

 
 
De houtblokken met voorgeboorde gaatjes linksboven en rechtsboven zien er geschikt uit om als 
nestgelegenheid te dienen. De takken (links midden) kunnen echter best vervangen worden door holle 
plantenstengels (bvb riet). De stenen (linksonder) kunnen best worden opgevuld met leem (met 
voorgemaakte gaatjes) of met holle plantenstengels. 
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Figuur 124: Bijenhotel wandelpad tegen de Loods Foto: Joëlle Gérard 
 

 
 
Dit bijenhotel ziet er goed voorzien uit, met een brede waaier aan nestgelegenheden. 
 
 

 
Figuur 125: Bijenhotel Zamstplein. Foto: Joëlle Gérard 
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6 Bijlages 
Bijlage 1: Bijenvriendelijke bloemborderplanten 

 
Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Agastache-soorten Dropplant Lipbloemigen Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht   

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

Alcea spec. Stokroos Kaasjeskruidfamilie Meerjarig     

Allium spec. Sierlooksoorten Lookfamilie Meerjarig     

Allium sphaerocephalon Kogellook Lookfamilie Meerjarig     

Allium ursinum Daslook Lookfamilie Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht Allium ursinum 

Alyssum spec. Schildzaad Kruisbloemigen 

Zowel eenjarige 
als meerjarige 
soorten ja   

Anethum graveolens Dille Schermbloemigen Eenjarig     
Anchusa spec. ossentong Ruwbladigen Meerjarig   Anchusa officinalis 

Anthyllis vulneraria Wondklaver Vlinderbloemigen Meerjarig     
Antirrhinum spec. Leeuwenbekjessoorten Weegbreefamilie Meerjarig     
Aquilegia spec. Akelei Ranonkelfamilie Meerjarig     

Astrantia major 
Zeeuws knoopje (en 
cultivars) Schermbloemigen Meerjarig     

Aubretia deltoidea Aubretia Kruisbloemigen Meerjarig ja   

Buphthalmum 
salicifolium Koeienoog Composieten Meerjarig     
Calamintha nepeta Bergsteentijm Lipbloemigen Meerjarig     
Calluna vulgaris Struikhei Heidefamilie Meerjarig     
Campanula glomerata Kluwenklokje Klokjesfamilie Meerjarig     
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Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 
Campanula persicifolia Prachtklokje Klokjesfamilie Meerjarig     
Campanula 
portenschlagiana Dalmatieklokje Klokjesfamilie Meerjarig ja   
Campanula 
poscharskyana Kruipklokje Klokjesfamilie Meerjarig ja   

Campanula-soorten Andere klokjes Klokjesfamilie Meerjarig   

Campanula 
rapunculus, C. 
rotundifolia, C. 
trachelium 

Centaurea spec. Centaurie soorten Composieten Meerjarig   Centaurea jacaea 

Cephalaria gigantea Schoepkruid Kaardebolfamilie Meerjarig     

Coreopsis spec. Meisjesogen Composieten Meerjarig     

Doronicum orientale Voorjaarszonnebloem Composieten Meerjarig     
Digitalis purpurea Vingerhoedskruid Weegbreefamilie Tweejarig     

Echinacea purpurea Rode zonnehoed Composieten Meerjarig     

Echinops spec. kogeldistel Composieten Meerjarig     

Echium spec. slangenkruidsoorten Ruwbladigen Een- of tweejarig   Echium vulgare 

Erica carnea Winterheide Heidefamilie Meerjarig     

Eryngium spec. Kruisdistelsoorten Schermbloemigen Meerjarig   Eryngium campestre 

Erysimum cheiri Muurbloem Kruisbloemigen Meerjarig     

Eupatorium spec. 
Koninginnekruid (en 
cultivars) Composieten Meerjarig   

Eupatorium 
cannabinum 

Fragaria spec. Bosaardbei Rozenfamilie Meerjarig ja Fragaria vesca 

Geranium cantabrigiense   Ooievaarsbekfamilie Meerjarig ja   

Geranium dalmaticum   Ooievaarsbekfamilie Meerjarig     

Geranium maccrorhizum Rotsooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht   
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Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 
Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig   Geranium phaeum 

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig   Geranium pyrenaicum 

Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek Ooievaarsbekfamilie Meerjarig     

Glechoma hederacea Hondsdraf Lipbloemigen Meerjarig ja Glechoma hederacea 

Gypsophila paniculata Gipskruid Anjerfamilie Meerjarig     

Helenium spec. Zonnekruid Composieten Meerjarig     

Hyssopus officinalis Hyssop Lipbloemigen Meerjarig     

Iberis sempervirens Scheefbloem Kruisbloemigen Meerjarig ja   

Inula spec. Alant Composieten Meerjarig     

Knautia spec. Knautia soorten Kaardebolfamilie Meerjarig   Knautia arvensis 

Lathyrus latifolius Brede Lathyrus Vlinderbloemigen Meerjarig     

Lamium spec. Dovenetel soorten Lipbloemigen Meerjarig ja 

Lamium album, L. 
galeobdolon, L. 
maculatum 

Lavendula spec. Lavendel Schermbloemigen Meerjarig     

Levisticum officinale Lavas Schermbloemigen Meerjarig     

Lysimachia spec. Wederiksoorten Sleutelbloemfamilie Meerjarig 
groeit zeer goed 
dicht Lysimachia vulgaris 

Lythrum salicaria 
Grote kattenstaart (en 
cultivars) Kattenstaartfamilie Meerjarig   Lythrum salicaria 

Meconopsis cambrica Schijnpapaver Papaverfamilie Meerjarig     
Muscari armeniacum Druifhyacinth Aspergefamilie Meerjarig     

Nepeta spec. 
Kattenkruid (verschillende 
soorten) Lipbloemigen Meerjarig    

Origanum vulgare Wilde marjolein Lipbloemigen Meerjarig   Origanum vulgare 

Penstemon spec. 
Schildpadbloem (en 
cultivars) Helmkruidfamilie Meerjarig     
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Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 

Perovskia spec. 
Russische salie (en 
cultivars) Lipbloemigen Meerjarig     

Phlomis spec. Brandkruid (en cultivars) Lipbloemigen Meerjarig     
Phoeniculum vulgare Venkel Schermbloemigen Meerjarig     
Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid Ruwbladigen Meerjarig   Pulmonaria officinalis 

Reseda alba/lutea Witte/Wilde reseda Resedafamilie 

Zowel eenjarige 
als meerjarige 
soorten   Reseda lutea 

Rosmarinus officinalis Rozemarijn Lipbloemigen Meerjarig     

Rudbeckia spec. Zonnehoed Lipbloemigen Meerjarig     

Salvia spec. Salie Lipbloemigen Meerjarig   Salvia pratensis 

Scabiosa columbaria Duifkruid Kaardebolfamilie Meerjarig   Scabiosa columbaria 

Stachys byzantina Ezelsoor Lipbloemigen Meerjarig ja   

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

Symphytum spec. Smeerwortelsoorten Ruwbladigen Meerjarig   Symphytum officinalis 

Telekia speciosa Grote koeienoog Composieten Meerjarig     

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

Teucrium chamaedrys, 
Teucrium montanum 

Thymus spec. Tijmsoorten Lipbloemigen Meerjarig     

Trifolium ochroleucon Geelwitte klaver Vlinderbloemigen Meerjarig 
als klaverstroken 
naast gazons   

Trifolium pannonicum Hongaarse Klaver Vlinderbloemigen Meerjarig 
als klaverstroken 
naast gazons   

Trifolium rubens Purperrode Klaver Vlinderbloemigen Meerjarig 
als klaverstroken 
naast gazons   

Trifolium spec. Klaversoorten Vlinderbloemigen Meerjarig 
als klaverstroken 
naast gazons 

Trifolium repens, T. 
pratense 
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Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Familie Planttype Bodembedekker? Inheemse soort 
Verbena bonariensis Stijf ijzerhard Ijzerhardfamilie Meerjarig     

Veronica spec. Ereprijssoorten Weegbreefamilie Meerjarig   Veronica chamaedrys 
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Bijlage 2: Bijenvriendelijke bomen, struiken en lianen 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Boom/Struik 
Streekeigen in 
regio Brugge 

Belang voor 
(wilde) bijen Specifieke bodemvereisten 

Acer campestre Spaanse aak Boom/Struik ja groot kalk- of leemhoudend 
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Boom ja groot   
Prunus avium Zoete kers Boom ja groot   
Prunus padus Gewone vogelkers Boom/Struik ja groot vochtige bodems 
Tilia cordata Winterlinde Boom ja groot   
Tilia platyphyllos Zomerlinde Boom ja groot   
Cornus sanguinea Rode kornoelje Struik ja matig op rijkere bodemsoorten 
Craetagus laevigata Tweestijlige meidoorn Struik ja groot leemhoudende bodem 
Craetagus monogyna Eenstijlige meidoorn Struik ja groot   
Cytisus scoparius Brem Struik ja groot eerder op zandige bodems 
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts Struik ja matig   
Ligustrum vulgare Wilde liguster Struik ja groot kalkrijke bodems 
Prunus spinosa Sleedoorn Struik ja groot   
Rhamnus cathartica Wegedoorn Struik neen matig eerder op zandige bodems 
Rhamnus frangula Sporkehout Struik ja groot   
Ribes nigrum Zwarte bes Struik ja groot vochtige bodems 
Ribes rubrum Aalbes Struik ja groot   
Ribes uva-crispa Kruisbes Struik neen groot   
Salix aurita Geoorde wilg Struik ja groot vochtige bodems 
Salix alba Schietwilg Boom ja matig   
Salix fragilis Kraakwilg Boom ja matig   
Salix cinerea cinerea Grauwe wilg Struik ja groot vochtige bodems 
Salix cinerea oleifolia Rossige wilg Struik neen matig vochtige bodems 
Salix pentandra Laurierwilg Struik neen groot   
Salix purpurea Bittere wilg Struik ja matig   
Salix repens Kruipwilg Struik ja groot   
Salix triandra Amandelwilg Struik neen matig   
Salix viminalis Katwilg Struik neen groot   
Cornus mas Gele kornoelje Struik of boom neen matig  kalkrijke bodems 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Boom/Struik 
Streekeigen in 
regio Brugge 

Belang voor 
(wilde) bijen Specifieke bodemvereisten 

Ilex aquifolium Hulst Struik of boom ja matig   
Salix caprea Boswilg Struik of boom ja groot   
Rosa agrestis Kraagroos Struik neen groot   
Rosa arvensis Bosroos Struik ja groot vooral op leembodems 
Rosa caesia Behaarde struweelroos Struik ja groot   
Rosa canina Hondsroos Struik ja groot   
Rosa corymbifera Heggenroos Struik neen groot vermoedelijk vooral op leem 
Rosa dumalis Kale struweelroos Struik neen groot   
Rosa henkeri-schulzei Schijnegelantier Struik neen groot   
Rosa inodora Schijnkraagroos Struik neen groot   
Rosa micrantha Kleinbloemige roos Struik neen groot   
Rosa pseudoscabriuscula Schijnviltroos Struik neen groot   
Rosa rubiginosa Egelantier Struik ja groot   
Rosa sherardii Berijpte viltroos Struik neen groot   
Rosa spinosissima Duinroos Struik ja groot   
Rosa stylosa Stijlroos Struik neen groot   
Rosa subcanina Schijnhondsroos Struik neen groot   
Rosa subcollina Schijnheggenroos Struik neen groot   
Rosa tomentella Beklierde heggenroos Struik ja groot   
Rosa tomentosa Viltroos Struik ja groot   
Rubus caesius Dauwbraam Struik ja groot   

Rubus spec.  Braam Struik 

diverse 
autochtone 
soorten groot   

Ulex europaeus Gaspeldoorn Struik ja groot eerder op zandige bodems 
Clematis vitalba Bosrank Liaan neen matig kalkminnend 
Hedera helix Klimop Liaan ja groot   
Hedera helix ‘arborescens’ struikklimop (dwerg)struik ja groot  
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Liaan ja groot   
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Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele  
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke 
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur 
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en  
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-naal 
en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
22.800 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
110.000 families zijn lid van Natuurpunt.


