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Dankwoord
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Verder worden Kobe Janssen en Paul Pijpers bedankt voor het ter beschikking stellen van hun
waarnemingen van Knautiawespbij.
Fotografen Pieter Vanormelingen, Chantal Deschepper, Nicolas J. Vereecken, Hans De Blauwe, Paul
Pijpers, Ruben Foquet en Jorg Lambrechts worden bedankt voor het ter beschikking stellen van hun
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Verder verdient iedereen die veldwerk uitgevoerd heeft in het kader van dit project een welgemeende
‘dankjewel’. Henk Wallays, Peter Hendrickx, Chantal Deschepper, Heidi Demeulenare, Samuel De
Rycke, Chris Van Meel, Jorg Lambrechts, Griet Nijs, Bart Creemers, Roel Uyttenbroeck, Ruben en
Bert Foquet, Koen Vandenberghe, Thomas Vandenberghe, Anne Ronse, Steven Keteleer, Paul
Matthys, Pieter Abts, Paul Nuyts, Krista De Greef, … leverden op de één of andere manier hun
steentje bij aan het voltooien van het veldwerk in het kader van dit project.
De mensen van het Regionaal Landschap Noord-Hageland worden bedankt voor hun optreden bij de
gemeente Rotselaar waardoor de populatie Beemdkroon hier vanaf 2013 Knautiabijenvriendelijk
beheerd werd.
VUB-student David De Grave liep stage bij Natuurpunt Studie en hielp op deze manier mee aan de
digitalisering van alle gegevens.
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tevens bezieler van dit project. Zonder zijn inspanningen van de afgelopen jaren zou de toestand er
voor de Knautiabij een stuk minder rooskleurig uitgezien hebben in de provincie Vlaams-Brabant.
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2.

Inleiding en doelstellingen project

2.1.

Wilde bijen

Bijen spelen een echte sleutelrol in de natuur. Ze zijn in grote delen van de wereld de belangrijkste
bestuivers van wilde planten, en ook van heel wat land- en tuinbouwgewassen. Weinig mensen zijn
zich bewust van het feit dat er naast de honingbij ook nog zo’n 375 soorten wilde bijen in België leven.
De groep van de wilde bijen bestaat uit solitaire bijen en hommels. De meeste wilde bijensoorten
leven solitair, waarbij ieder vrouwtje haar eigen nest bouwt en haar eigen broed verzorgt. Sommige
bijensoorten zijn socialer van aard en delen eenzelfde nestholte of verdelen de taken om efficiënter
hun nakomelingen groot te brengen. Hommels en honingbijen leven in een kolonie, waarbij enkel de
koningin eieren legt. Een derde groep bijen leeft parasitair. Zij leggen hun eitjes in de nesten van
andere bijensoorten. Deze bijen worden daarom ook wel koekoeksbijen genoemd. De larve van de
parasitaire bij doodt de larve van de gastvrouw en steelt er het verzamelde voedsel.
Zowel honingbijen als wilde bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit (Kuldna et al. 2009; Rasmont et
al. 2005). Deze sterke achteruitgang van bijen kan leiden tot een wereldwijde bestuivingcrisis, met
zowel grote ecologische als economische gevolgen. Zelfs bij wilde planten werden reeds aanwijzingen
gevonden voor een achteruitgang van bestuivings-afhankelijke plantensoorten die gelijke tred houdt
met de achteruitgang van de bestuivers (Biesmeijer et al. 2006).
Bijen zijn uitgesproken vegetariërs. De larven leven op een strikt dieet van stuifmeel, terwijl de
volwassen dieren zich tegoed doen aan nectar uit bloemen. Een vijfde van de Belgische bijensoorten
is in bepaalde mate gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van één bepaalde plantensoort, genus, of –familie. Zo ook de Knautiabij, die een specialisatie kent op het stuifmeel van Beemdkroon.
Naast nectar en stuifmeel hebben bijen ook nood aan een geschikte nestplaats. Tweederde van alle
bijensoorten nestelt ondergronds. Hierbij graven ze zelf een nestgang in de bodem. Deze nestgang
kan tot wel een meter diep liggen en heeft verschillende zijgangen met nestcellen. De overige soorten
leven bovengronds en maken hun nesten in holle stengels, oude kevergangen in dood hout of andere
holle ruimtes.
Intensief landgebruik, grootschaligheid en gebruik van pesticiden worden aangewezen als de
belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van bestuivers (Kuldna et al. 2009). Het moderne
(landbouw)landschap is arm aan nectarbronnen en structuurvariatie. Bijen hebben nectar nodig als
voedselbron en allerlei structuurelementen als nestgelegenheid. Deze essentiële hulpbronnen moeten
op beperkte afstanden van elkaar in het landschap aanwezig zijn opdat een leefgebied geschikt is
voor een soort (Vanreusel & Van Dyck 2007). De meeste bijen kunnen niet ver vliegen en daarom
moeten de voedselbronnen en de nestplaatsen op korte afstand van elkaar liggen.
In tegenstelling tot het onderzoek naar de honingbij en naar andere meer ‘populaire’ insectengroepen,
is de kennis over onze wilde bijen nog heel beperkt. Nochtans is kennis over verspreiding en ecologie
van soorten essentieel voor een goede bescherming. Ook over de toestand van de Knautiabij
ontbreekt nog veel up-to-date kennis.
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2.2.

Doelstellingen van het project

De doelstellingen van het project waren:

1) In kaart brengen van de huidige populaties van de Knautiabij in Vlaams-Brabant. Hiervoor
werden historische populaties van de Knautiabij opnieuw bezocht, werden alle potentiële
Beemdkroonpopulaties van de provincie op de aanwezigheid van Knautiabij onderzocht en werd
een laagdrempelige oproep gelanceerd (via www.waarnemingen.be) om zowel Beemdkroon als
Knautiabij te melden.
2) Onderzoek naar afhankelijkheid van de Knautiabij van (a) populatiegrootte Beemdkroon, (b)
gevoerde beheer, en (c) isolatie van andere populaties Knautiabij. Verschillende kenmerken
van de onderzoekslocaties werden in het veld genoteerd of achteraf bepaald en gelinkt aan de
aanwezigheid van de Knautiabij. De teruggevonden verbanden leidden tot een betere kennis van
de noden van de Knautiabij.
3) Concreet beheeradvies voor alle locaties waar Knautiabij nog voorkwam of voldoende
potentieel heeft. In het rapport werd beheeradvies voor deze locaties voorgesteld. Dit
beheeradvies houdt rekening met de geschiedenis van deze locaties, met het huidige beheer en
met de populatiegrootte en de afstand tot de omliggende populaties Knautiabij.
4) Draagvlakverbreding en opvolging beheer. De bekomen informatie in dit project werd aan het
brede publiek voorgesteld. Op deze manier kan een maatschappelijk draagvlak gecreëerd worden
voor de Knautiabij en zijn leefgebied. Daarnaast dienen de eigenaars en beheerders van de
terreinen waar Knautiabij voorkomt geïnformeerd te worden over deze soort en haar noden.
Beheeradviezen werden rechtstreeks aan de eigenaars en beheerders bezorgd.
Draagvlakverbreding gebeurde ook door het betrekken en ondersteunen van vrijwilligers en
werkgroepen. Vrijwilligers voerden ook een deel van het veldwerk uit.
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3.

Samenvatting

Knautiabij in de provincie Vlaams-Brabant
De Knautiabij als ambassadeur van bloemrijke graslanden en bermen
Bijen spelen een echte sleutelrol in de natuur. Ze zijn in grote delen van de wereld de belangrijkste
bestuivers van wilde planten, en ook van heel wat land- en tuinbouwgewassen. Weinig mensen zijn
zich bewust van het feit dat er naast de honingbij ook nog zo’n 375 soorten wilde bijen in België leven.
Zowel honingbijen als wilde bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit.
De Knautiabij (Andrena hattorfiana) is een vrij grote, sterk gespecialiseerde wilde bijensoort die als
stuifmeelbron voor haar larven uitsluitend Beemdkroon (Knautia arvensis) gebruikt. Het is een
typische bewoner van bloemrijke graslanden die in Vlaanderen vooral voorkomt buiten
natuurgebieden, in lineaire elementen zoals weg- en spoorwegbermen. Ze vliegt gedurende de
hoofdbloeitijd van Beemdkroon (juni-aug), en nestelt in open schrale grond vlakbij de voedselplanten.
De Knautiabij is een erg honkvaste soort die nauwelijks verplaatsingen verder dan 900 m onderneemt.
De Knautiabij staat in de ons omringende landen op de Rode Lijst, en ook in Vlaanderen wordt ze als
zeldzaam beschouwd. Er bestaat bovendien een op de Knautiabij gespecialiseerde parasitaire
bijensoort, de Knautiawespbij (Nomada armata). Deze is nog zeldzamer dan haar gastheer.
De Knautiabij in Vlaams-Brabant
Natuurpunt Studie voerde, in nauwe samenwerking met de vrijwilligers van Aculea – de wilde bijen en
wespenwerkgroep van Natuurpunt, in de periode 2012-2013 een inventarisatieproject uit naar het
voorkomen van beide bijensoorten. Daarbij werden de huidige populaties van de Knautiabij in de
provincie Vlaams-Brabant in kaart gebracht, werd de afhankelijkheid van de aanwezigheid en
populatiegrootte van de Knautiabij van a) de populatiegrootte Beemdkroon, b) het gevoerde beheer en
c) de isolatie van andere populaties Knautiabij onderzocht. Tot slot werd concreet beheeradvies voor
alle onderzochte locaties opgesteld.
Zo’n 3110 Beemdkroonplanten werden op 97 locaties in 21 gemeentes gevonden. Vooral de
gemeenten Hoegaarden, Bertem, Tienen, Landen en Leuven herbergen (nog) grotere populaties
Beemdkroon. In Landen is de soort tevens koesterbuur. Op de meeste locaties waren slechts kleine
aantallen planten aanwezig. De standplaats van Beemdkroon werd betrof vooral geaccidenteerde en
zuid-, zuidwest- of zuidoost-georiënteerde bermen.
De belangrijkste bedreigingen voor Beemdkroon en de Knautiabij zijn onder meer vermesting,
verkeerd beheer (te vroeg maaien of al helemaal geen maaibeurt) en inteelt door versnippering van
populaties.
Gedurende het project werden 53 Knautiabijen op 16 locaties in volgende gemeentes waargenomen:
Bertem, Herent, Hoegaarden, Kortenberg, Landen en Leuven. In Vlaams-Brabant komt de soort dus
zeker niet overal voor waar Beemdkroon aanwezig is. De kans op voorkomen van Knautiabij nam
weliswaar toe bij grotere populaties Beemdkroon, maar zelfs bij grote populaties van de waardplant
(met meer dan 50 planten) was de kans op voorkomen slechts 30%. Knautiabijen hebben immers niet
alleen een grote populatie Beemdkroon nodig, maar ook de mate van isolatie tussen de verschillende
populaties en het gevoerde maaibeheer blijken van groot belang. Knautiabijen bleken afwezig op
populaties Beemdkroon die gemaaid worden tijdens de bloeiperiode van de Beemdkroon of te
geïsoleerd liggen. Het nefaste effect van maaien tijdens de bloeitijd van de waardplant is reeds
gekend voor verschillende bijensoorten. De Knautiabij lijkt bovendien in metapopulaties voor te komen
waarbij uitwisseling tussen verschillende deelgebieden noodzakelijk is voor instandhouding van de
soort. Ook kleinere, of slecht beheerde populaties Beemdkroon kunnen dus belangrijk zijn en als
stapstenen fungeren.
De zeldzame Knautiawespbij werd niet aangetroffen in de provincie Vlaams-Brabant en is er dus
mogelijk uitgestorven.
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Beheer voor de Knautiabij
Beheer dat gericht is op het vergroten van populaties Beemdkroon, zijnde een hakhoutbeheer
(wegnemen beschaduwing), maaibeheer met afvoeren maaisel (verschraling), en het aanleggen van
een buffer om inspoeling van meststoffen tegen te gaan, is ook gunstig voor het behoud van de
Knautiabij, gezien de sterke afhankelijkheid van de soort van grotere populaties Beemdkroon.
Voor de Knautiabij mag maaibeheer echter niet vallen in de normale bloeitijd van de Beemdkroon
(juni-aug), aangezien de bijen dan geen voedsel meer hebben tijdens hun vliegtijd. Een maaibeheer
van bermen rond eind juni, wat op heel wat plaatsen gebeurt gezien het Bermbesluit pas maaien
vanaf 15 juni toestaat, is dan ook totaal ongeschikt voor de Knautiabij. Beemdkroon heeft echter geen
probleem met een maaitijdstip met afvoeren van maaisel in juni-juli, aangezien herbloei in september
optreedt.
Integendeel, de verschraling die als gevolg van het afvoeren van het maaisel optreedt is gunstig voor
de Beemdkroon, en zorgt voor uitbreiding van de plant. Veel van de onderzochte Beemdkroon locaties
met weinig planten en zonder Knautiabij in Vlaams-Brabant kunnenen een eerder intensief
maaibeheer gebruiken ter verschraling en uitbreiding van Beemdkroon alvorens kan overgeschakeld
worden naar een éénmalige, late maaibeurt. Dit kan door bijvoorbeeld de eerste jaren één maaibeurt
in mei-juni en één in september-oktober toe te passen, waarne de eerste maaibeurt achterwege kan
worden gelaten. Daarnaast is het kleinschalig herstel van steilkantjes gunstig voor de kieming van
nieuwe Beemdkroonplanten en biedt het tevens nestgelegenheden voor de Knautiabij en andere
zeldzame bijen- en wespensoorten.
De Knautiabij is geen koesterbuur en komt ook niet voor op de lijst van mogelijke symboolsoorten of
aandachtsoorten voor de provincie Vlaams-Brabant. Toch tonen de resultaten van dit onderzoek dat
zij een typisch Vlaams-Brabantse soort is. We stellen dan ook voor om de soort op te nemen als PPSsoort.
De huidige toestand in de provincie is precair te noemen. Deze soort verdient de nodige aandacht en
kan het best beschermd worden door een gericht maaibeheer in de wegbermen. Enkel een
onderbouwd bermbeheerplan kan hier dus soelaas brengen.
Daarnaast is het absoluut noodzakelijk dat droge graslanden van het type glashavergrasland
ontwikkeld worden in de gemeenten waar de Knautiabij nog voorkomt. Dit graslandtype, dat vroeger
algemeen was, is nu zeldzaam geworden en verdient dringend veel meer aandacht in het
natuurbehoud.
Door het ontwikkelen van glanshavergraslanden met Beemdkroon, realiseert men een duurzamer
alternatief voor de kwetsbare bermpopulaties.
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4.

Inleiding doelsoorten

4.1.

Beemdkroon (Knautia arvensis)

4.1.1.

Herkenning

Beemdkroon is een overblijvende zomerbloeier met een vertake wortelstok, waaraan bloeistengels en
niet-bloeiende rozetten ontspringen. De plant kan tot 1 meter hoog worden.
De rozetbladeren zijn langwerpig, zowel naar de top als naar de voet versmald, aan de rand vaak grof
gezaagd tot gekarteld en meestal ongedeeld. De grootste bladbreedte ligt in de onderste helft van het
blad. De stengelbladen (Figuur 1) zijn tegenoverstaand en niet tot zeer kort gesteeld. De bovenste
stengelbladen zijn meestal veerspletig tot veerdelig met lancetvormige slippen. De verdeling van
ongedeelde en gedeelde bladen vertoont veel variatie. Er komen ook exemplaren voor met alleen
ongedeelde bladeren. Deze vormen worden aangeduid als de varieteit integrifolia. De meestal
vertakte bloeistengel is vrij fors, rolrond en grijs met lange afstaande haren. Vaak is hij paars gevlekt
(Reemer, Beringen & van der Slikke, 2008; Weeda et al., 1988; Blamey & Grey-Wilson, 2003).

Figuur 1: Detail stengelblad Beemdkroon (foto Jens D’Haeseleer)

De bloeiwijze (Figuur 2) is een hoofdje met een diameter van ongeveer 2-4 cm. Een hoofdje wordt
gevormd door 55-100 bloempjes, die geplaatst zijn op een omwindsel van enkele rijen elkaar
dakpansgewijs bedekkende blaadjes. De bloemhoofdjes zijn tamelijk vlak. Stroschubben ontbreken.
De blauwpaarse tot lila bloemetjes zijn viertallig met vier kroonslippen en vier meeldraden. Enkele
kroonslippen van bloemetjes aan de buitenkant van het hoofdje zijn verlengd en vormen zo stralende
randbloemen (Reemer, Beringen & van der Slikke, 2008; Weeda et al., 1988; Blamey & Grey-Wilson,
2003).
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Figuur 2: Detail bloemhoofdje Beemdkroon (foto Hans De Blauwe)

Als de kroonbladen zijn uitgevallen, worden de vrij grote eenzadige schijnvruchten zichtbaar. De kelk
heeft de vorm van een kroontje dat ongeveer acht 2-3 mm lange schuin omhoogstaande
priemvormige tanden heeft en bovenaan de schijnvrucht zit. De schijnvrucht is vierkantig, ruig behaard
en niet gegroefd. De voet van het bloemomwindseltje ontwikkelt zich tot een wit, vlezig, oliehoudend
aanhangsel (een zogenaam mierenbroodje), dat mieren aanlokt, die tot de verspreiding bijdragen
(Reemer, Beringen & van der Slikke, 2008; Weeda et al., 1988; Blamey & Grey-Wilson, 2003).
In Vlaanderen is Beemdkroon alleen te verwarren met twee andere soorten, namelijk Duifkruid
(Scabiosa columbaria) en Blauwe knoop (Succisa pratensis). Tabel 1 lijst de verschillen tussen deze 3
soorten op, naar Reemer, Beringen & van der Slikke (2008).
Tabel 1: Verschillen tussen Beemdkroon, Duifkruid en Blauwe knoop

hoofdje
bloemkleur
aantal kroonslippen
stralende randbloemen
bloembodem
aantal borstelharen op
kelk
stengelbeharing
stengelbladen

Beemdkroon

Duifkruid

Blauwe knoop

vlak
licht lilablauw tot
lichtpaars
4

vlak

half-bolvormig

licht lilablauw

blauwpaars

5

4

wel

geen

wel

behaard

met stroschubben

met stroschubben

8(-16)

5

4-5

lang stijf behaard
veerspletig tot
veerdelig (soms
ongedeeld)

spaarzaam behaard
veerdelig met
lijnvormige
bladslippen

zacht en kort behaard
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4.1.2.

Verspreiding en trends in de ons omringende landen

Beemdkroon is een in hoofdzaak Europese soort waarvan het areaal zich oostwaarts uitstrekt tot aan
de Kaukasus en de Oeral. Ze komt in nagenoeg heel Europa voor en daarnaast ook in het
Atlasgebergte in Noord-Afrika.
In Groot-Brittanië staat de soort op de Rode Lijst in de categorie ‘Least Concern’ (Cheffings & Farrel,
2005). Ze is hier dus niet bedreigd.
In Nederland stond de soort nog in de categorie ‘gevoelig’ op de Rode Lijst van 2006 (Odé et al.,
2006), maar op de Rode Lijst van 2012 vinden we de soort terug in de categorie ‘Kwetsbaar’
(Sparrius, Odé & Beringen, 2013). De soort is hier de laatste jaren dus achteruitgegaan.
In België is Beemdkroon algemeen in het Ardens district en het oosten van het Brabants district (Van
Landuyt et al., 2006). Elders is ze zeldzaam.

4.1.3.

Verspreiding en trends in Vlaanderen

Op Vlaams niveau is Beemdkroon vrij algemeen, maar gaat duidelijk achteruit. De soort komt nog
talrijk voor in de Maasvallei, de Dijlevallei en Haspengouw. De ecoregio’s Maasvallei en Leemstreek
herbergen met respectievelijk 71,8% en 13,8% het gros van de Vlaamse populaties. Elders is
Beemdkroon een zeldzame verschijning geworden. In het duinengebied is de soort zelfs met
verdwijnen bedreigd. Ze komt er enkel nog voor op het grondgebied van de gemeente De Haan,
terwijl ze in de periode 1939-1972 nog over de hele lengte van de kust gevonden werd. De soort wordt
bijgevolg op de Vlaamse Rode Lijst aangeduid als ‘achteruitgaand’ (Van Landuyt et al., 2006).

4.1.4.

Verspreiding en trends in Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant komt Beemdkroon voornamelijk voor in het oosten van de provincie. Zo komt de
soort nog wijdverspreid voor in de Dijlevallei (o.a. Bertem, Leuven enz.) en in Haspengouw (Tienen,
Hoegaarden en Landen). Ze gaat echter ook hier achteruit. Uit onderzoek van Steeman, Vervoort &
Lambrechts in 2012 blijkt dat de soort op 116 plaatsen in de provincie Vlaams-Brabant nog steeds
werd waargenomen of recent ontdekt werd. Op 55 gekende plaatsen uit 2000 werd ze tijdens dit
onderzoek niet meer teruggevonden. Dit brengt de gekende Vlaams-Brabantse situatie op 66
uurhokken en 64 kwartierhokken vóór 2000 en 46 uurhokken en 116 kwartierhokken sinds 2000.
De stijging in het aantal kwartierhokken sinds 2000 is vooral te wijten aan een sterk verhoogde
zoekinspanning ten gevolge van verschillende oproepen. Dat de soort ook in de provincie VlaamsBrabant achteruitgegaan is is duidelijk af te leiden uit de daling van het aantal uurhokken waarin ze
teruggevonden werd.
Het aandeel van de Vlaams-Brabantse populatie ten opzichte van de totaal gekende Vlaamse
populatie is sinds 2000 gestegen van 20% naar 31%. Toch komt deze soort net niet in aanmerking als
provinciale prioritaire soort, aangezien de voorwaarde hiervoor is dat minimaal 33% van alle Vlaamse
populaties in de provincie moet liggen. Ze valt wel in de categorie ‘Mogelijke symboolsoorten’
(Steeman, Vervoort & Lambrechts, 2012).
Beemdkroon is wel een koesterbuur in de gemeenten Landen, Machelen en Tervuren.

4.1.5.

Ecologie

Beemdkroon is een plant van uiteenlopende zonnige, grazige plaatsen op droge tot matig
vochthoudende, basische tot zwak zure, al of niet kalkhoudende, licht humeuze, niet te zware bodem;
zand, leem, krijt, löss en zandige klei. Ze groeit in Nederland onder andere in kalkgraslanden,
glanshaverhooilanden, ruigten en bosranden. Bij het graslandonderzoek van de Vries et al. (2008)
werd Beemdkroon voornamelijk aangetroffen in hooilanden op droge, zavelige bodems met vrij lage
fosfaat- en kaliumgehalten en een hoge pH (Reemer, Beringen & van der Slikke, 2008). In Vlaanderen
werd de soort vooral in graslanden op voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende tot (bij
voorkeur) kalkrijke bodems aangetroffen (Van Landuyt et al., 2006).
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In Nederland, maar ook in Vlaanderen, is Beemdkroon tegenwoordig in de eerste plaats een berm- en
dijkbewoner, en in belangrijke mate een spoorwegbegeleider. In de Zuid-Hollandse duinen moet zij
wellicht als een plant van het zeedorpenlandschap worden beschouwd, die beter in de marge van
cultuurland dan in natuurlijke duingraslanden gedijt. In uiterwaarden en op rivierdijken is Beemdkroon
een indicator van relatief zandige grond. In de pleistocene streken is zij voornamelijk aangetroffen
langs de randen van rivierdalen, op afzettingen van kleine riviertjes. Vroeger kwam Beemdkroon in
Nederland veel aan grazige akkerranden voor, tegenwoordig weinig meer. Een sterk gelijkaardige
situatie doet zich ook voor in Vlaanderen (Van Landuyt et al., 2006; Reemer, Beringen & van der
Slikke, 2008).
Volgens Reemer, Beringen & van der Slikke (2008) kan Beemdkroon teruggevonden worden in:
Schrale kalkgraslanden – samen met Bevertjes, Grote tijm, Gewone vleugeltjesbloem,
Geelhartje, Grote muggenorchis, Duifkruid, Gulden sleutelbloem en Smal- en Breed fakkelgras.
Glanshaverhooilanden – samen met Glanshaver, Groot streepzaad, Gestreepte witbol,
Gewoon knoopkruid, bij extensief beheer ook Gewone berenklauw, Fluitenkruid, Kleefkruid.
Deze hooilanden zijn vaak verruigd met Grote brandnetel en Akkerdistel.
Overige graslanden – vrij lage graslanden, met Geel walstro, Knolboterbloem, Gewoon
reukgras, Ruige weegbree, Witte klaver, Rode klaver, Gewone brunel en Madeliefje.
Droge ruigten – vegetaties die niet of hooguit 1x per jaar laat gemaaid worden. Met
Boerenwormkruid, Sint-Janskruid, Bijvoet, Wilde reseda en Jakobskruiskruid. Soms ook
Canadese fijnstraal en Slangenkruid. In Vlaanderen onder andere met Akkerhoningklaver,
Zwarte toorts en Koningskaars.
Zoomvegetaties – vegetaties kunnen kruidenrijk zijn met soorten als Gewone agrimonie,
Grote centaurie en Wilde marjolein, maar soms overheersen lokaal ook Gevinde kortsteel,
Dauwbraam en Grote brandnetel. Verder schaduwminnende planten als Look-zonder-look,
Boskortsteel en Dolle kervel. In dit stadium kunnen lianen als Heggenrank en Bosrank tot hoge
bedekkingen komen.
Beemdkroon groeit vaak in wat ruigere begroeiingen met langhalmige grassen zoals Zachte haver
(Helictotrichon pubescens), Glanshaver (Arrhenatherum elatius) of Kweek (Elytrigia repens). Wel zijn
voor de kieming open plekken in de vegetatie nodig (Reemer, Beringen & van der Slikke, 2008).
Theoretisch gezien kan Beemdkroon met heel wat plantensoorten samen voorkomen. De plant heeft
zijn sociologisch optimum in verschillende wegbermtypes (Zwaenepoel, 1998).
Planten waarmee Beemdkroon vaak samen voorkomt, zijn onder meer Grasklokje (Campanula
rotundifolia), Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga), Jakobskruiskruid (Senecio jacobaea), Wilde peen
(Daucus carota), Avondkoekoeksbloem (Silene pratensis), Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria),
Wilde marjolein (Origanum vulgare), Zwarte toorts (Verbascum nigrum) en lokaal Grote centaurie
(Centaurea scabiosa) (Weeda et al., 1988).
Beemdkroon, die in Vlaanderen bijna steeds kalk indiceert, is eigenlijk indifferent voor kalk. De
simultane aanwezigheid van goed gedraineerde bodems en een warm microklimaat, waarvoor deze
soort indicatief is, valt in Vlaanderen meestal samen met kalkaanwezigheid (Zwaenepoel, 1998). Toch
kan gesteld worden dat een goed gebufferde bodem belangrijk is voor het voorkomen van de plant.
Zo’n buffer (die nog versterkt wordt door de aanwezigheid van kalk) is nodig om de negatieve effecten
van bv. vermesting en verzuring tegen te gaan.
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4.1.6.

Levenscyclus

Beemdkroon is een meerjarige plant. Twee tot drie jaar na kieming heeft een Beemdkroonplant
voldoende reserves opgebouwd zodat een eerste bloeistengel kan gevormd worden. De plant heeft
een korte vertakte wortelstok waaraan in de herfst nieuwe bladrozetten ontstaan. Uit deze nieuw
gevormde rozetten ontstaan in het volgende jaar nieuwe bloeistengels. Na verloop van tijd ontstaan er
clusters van rozetten, die door het afsterven van tussenliggende rhizoomdelen kunnen uitgroeien tot
afzonderlijke planten. Deze vegetatieve vermeerdering stelt vergeleken met vermeerdering door
middel van zaden meestal weinig voor (Ehrendorfer, 1962). Dit duidt het belang van een goede
zaadzetting met voldoende kiemkrachtig zaad aan voor het voortbestaan van de plant (in Reemer,
Beringen & van der Slikke, 2008).
Het hoogtepunt van de bloei valt in de maanden juni-juli. De bloeiperiode kan van populatie tot
populatie verschillen. In de literatuur zijn er aanwijzingen dat de bloeitijd van populaties in langdurig
relatief vroeg gemaaide glanshaverhooilanden vroeger ligt dan bij populaties in later gemaaide of
extensief beheerde vegetaties, zoals bosranden en schrale graslanden (Reemer, Beringen & van der
Slikke, 2008). Dit verschil in bloeitijd door verschillend beheer lijkt ook in Vlaanderen te bestaan. In
hooilanden in de Maasvallei, die al eeuwenlang een vroegere maaibeurt hebben dan de meeste
graslanden en wegbermen in de rest van Vlaanderen, kent Beemdkroon een vroegere bloeiperiode
(pers. Med. Luc Vervoort). Wat het effect hiervan is op het voorkomen en de vliegtijd van de Knautiabij
is onbekend.
Bij sommige Beemdkroonpopulaties komen er tot ver in het najaar (oktober) nog bloeiende
exemplaren voor. Na een maaibeurt kunnen afgemaaide exemplaren binnen een maand alweer de
eerste nieuwe bloeistengels vormen.
De bloemen van Beemdkroon worden druk bezocht door kort-tongige bijen en hommels en door
zweefvliegen en vlinders. Beemdkroon heeft enkele aanpassingen die kruisbestuiving moeten
bevorderen. Binnen één populatie kunnen zowel vrouwelijke als tweeslachtige exemplaren voorkomen
(gynodioecie). De hoofdjes van de vrouwelijke planten zijn kleiner dan die van de tweeslachtige omdat
de stralende randbloemen ontbreken. Ook komen er planten voor met op het oog tweeslachtige
hoofdjes die functioneel vrouwelijk zijn, doordat de helmdraden niet uitgroeien, de helmhokjes niet
open gaan en de stuifmeelkorrels steriel (leeg) zijn. Bij de bloemen in de tweeslachtige hoofdjes zijn
de helmdraden eerder rijp dan de stempels (protandrie). De meeste helmhokjes hebben hun stuifmeel
al geloosd voordat de stijl uitgroeit (in Reemer, Beringen & van der Slikke, 2008).
De zaden rijpen vanaf half juli. Het mierenbroodje (elaiosoom) aan de onderkant van de zaden
bewerkstelligt dat de zaden door mieren versleept en ondergewerkt worden (myrmecochorie).
Mogelijk dragen ook knaagdieren en vogels bij aan het verslepen van de zaden. Door de lange
(enkele mm) tanden (restant van de kelk) op de zaden blijven deze enige tijd hangen in de vacht van
ruw behaarde herbivoren. Op deze manier zouden de zaden over afstanden van enkele honderden
meters verspreid kunnen worden (Couvreur et al. 2005). Mogelijk dragen ook transporten van hooi bij
aan de verspreiding van de soort over nog langere afstanden (in Reemer, Beringen & van der Slikke,
2008).
Onderzoek aan Noors materiaal heeft uitgewezen dat een deel van de zaden in kiemrust gaat, zodat
de kieming gespreid plaatsvindt. De kiemrust kan worden verbroken door blootstelling aan lage
temperaturen. Een deel van de zaden kan langer dan een jaar in kiemrust blijven. Beemdkroon vormt
dus een kortlevende zaadbank. De ontkieming van de zaden vindt vooral plaats bij temperaturen rond
20°C (Vandvik & Vange, 2003 in Reemer, Beringen & van der Slikke, 2008).

4.1.7.

Bedreigingen

De achteruitgang van Beemdkroon wordt vooral veroorzaakt door omzetting van halfnatuurlijke
graslanden in ingezaaide, bemeste productiegraslanden en in akkers. Alleen in natuurgebieden komt
de soort nog in halfnatuurlijke graslanden van enige omvang voor. Binnen het agrarisch gebied komt
de soort nu hoofdzakelijk voor in lijnvormige landschapselementen. De belangrijkste bedreigingen
voor de kleine en vaak geïsoleerde populaties in deze elementen zijn:
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4.1.7.1. Vermesting
Veel groeiplaatsen staan bloot aan bemestingsinvloeden vanuit aangrenzende agrarische percelen.
Hoewel grote pollen Beemdkroon het in die omstandigheden nog jaren kunnen uithouden, wordt
Beemdkroon onder voedselrijke omstandigheden door grassen en ruigtekruiden op termijn
weggeconcurreerd (Reemer, Beringen & van der Slikke, 2008). Vermesting kan op het terrein goed
waargenomen worden door een overvloedige aanwezigheid van bv. Grote brandnetel (Urtica dioica)
die vaak van uit aangrenzende akkers de wegbermen ingroeit.

4.1.7.2. Verkeerd beheer
In zeer frequent gemaaide graslanden en in intensief begraasde graslanden komt geen Beemdkroon
voor. De bloeistengels worden afgegraasd of afgemaaid alvorens de planten zaad hebben kunnen
zetten. Bij extensievere beheervormen zoals één- of tweemaal per jaar maaien of seizoensbegrazing
kan de plant wel bloeien en zaad zetten, en wordt bij afvoeren van het maaisel met bijbehorende
nutriënten tegelijk verruiging van de vegetatie tegengegaan. Een te extensief beheer of een beheer
van niks doen leidt echter tot verruiging van de vegetatie en uiteindelijk opslag van bomen en struiken.
In deze situaties wordt Beemdkroon weggeconcurreerd door hoger opgaande planten en wordt de
kieming door lichtgebrek op de bodem en/of strooiselophoping belemmerd. Vooral de combinatie van
vermesting en een te extensief beheer is nadelig. Uit Noors onderzoek blijkt weliswaar dat de
vegetatiestructuur (open plek, gemaaid, niet gemaaid) niet van invloed is op de kieming en vestiging
van Beemdkroon (Vandvik & Vange 2003), maar op de gemiddelde Nederlandse (en ook Vlaamse)
groeiplaats is door de hoge voedselrijkdom de biomassa zo groot en de hoeveelheid licht op de
bodem waarschijnlijk zo gering, dat kieming en vestiging alleen plaatsvindt op open plekken door
molshopen of op steilkantjes, of in lage open vegetaties die door maaien of begrazen zijn ontstaan.
Aan de andere kant van het spectrum in voedselrijkdom komt Beemdkroon op zeer schrale
(kalk)hellinggraslanden soms alleen nog langs de onderrand van het grasland voor, waar de bodem
vaak wat rijker aan nutriënten is dan op de graslanden zelf (in Reemer, Beringen & van der Slikke,
2008).

4.1.7.3. Inteelt
Beemdkroon heeft voorzieningen om zelfbestuiving te voorkomen. Oudere planten bestaan echter uit
clusters van rozetten, waaraan meerdere rozetten vertakte bloeistengels kunnen voortbrengen.
Binnen de vele hoofdjes die er aan zo’n plant gevormd worden, kunnen er op een bepaald moment
meerdere bloeistadia tegelijkertijd voorkomen. Bloembezoekende insecten kunnen dan stuifmeel van
een net ontloken hoofdje met fertiele meeldraden transporteren naar een wat ouder hoofdje met
ontvankelijke stempels aan dezelfde plant, waardoor er toch zelfbestuiving optreedt. Uit Noors
onderzoek bleek dat Beemdkroon weliswaar goed zaad zet bij zelfbestuiving, maar dat de zaden die
bij zelfbestuiving worden gevormd slechter kiemen dan zaden die het resultaat zijn van
kruisbestuiving. Ook de overleving en de groei van kiemplanten (vestiging) is minder bij zelfbestuiving.
Deze verminderde vitaliteit bij zelfbestuiving wordt aangeduid als inteeltdepressie. Naast kleine
populaties zijn ook populaties in niet of zeer extensief beheerde graslanden (bosranden en ruigten)
gevoelig voor inteelt (Vange 2002, in Reemer, Beringen & van der Slikke, 2008).

4.2.

Knautiabij (Andrena hattorfiana)

4.2.1.

Herkenning

De Knautiabij (Andrena hattorfiana) is een vrij grote, slanke zandbij. Het vrouwtje (Figuur 4, Figuur 5)
is gemakkelijk te herkennen aan de zwarte grondkleur, de lichte haarbandjes op het achterlijf, de
rossig behaarde achterschenen en de oranjerood behaarde achterlijfspunt. De lichte kleurvorm, die
het algemeenst is, heeft een rode achterlijfsbasis. Er bestaat ook een donkere kleurvorm die geen
roodkleuring op het achterlijf heeft. Deze is soms moeilijk te onderscheiden van een donkere werkster
van een Honingbij (Apis mellifera). Het makkelijkst is de soort te herkennen aan het bloembezoek: een
grote zandbij met een gedeeltelijk rood achterlijf op de bloem van Beemdkroon (Knautia arvensis) is
vrijwel altijd een Knautiabij. De vrouwtjes vallen soms extra op door de grote roze stuifmeelklompen
aan de achterpoten, zoals te zien op Figuur 4. Mannetjes (Figuur 3) zijn slanker, hebben langere
antennen en een geelwit kopschild. Zij hebben een dichtere, lichtbruine beharing op het borststuk. De
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beharing op het achterlijf is kort zodat ook bij mannetjes de oranjebruin behaarde achterlijfspunt
opvalt. Mannetjes patrouilleren vaak langsheen bloemhoofdjes op zoek naar de vrouwtjes. Vrouwtjes
hebben een lengte van 13 mm tot 16 mm, mannetjes van 14 tot 16 mm (Reemer, Beringen & van der
Slikke, 2008; Peeters et al., 2012).

Figuur 3: Mannetje Knautiabij op Beemdkroon (foto: Nicolas J. Vereecken)

Figuur 4: Vrouwtje Knautiabij op Beemdkroon (foto: Nicolas J. Vereecken)
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Figuur 5: Vrouwtje Knautiabij donkere vorm op Beemdkroon (foto: Ruben Foquet)

4.2.2.

Verspreiding en trends in Europa

De Knautiabij komt voor in vrijwel heel Europa, van Midden-Zweden en Finland tot aan de
Middellandse Zee (Peeters et al., 2012).
In Duitsland staat de soort op de Rode Lijst in de categorie ‘Gevoelig’ (Westrich et al. 2008). Ook in
Zweden en Finland is de soort sterk achteruitgegaan (Franzen & Nillson, 2004; Pekkarinen, 1998 – in
Reemer, Beringen & van der Slikke, 2008).
In Nederland is de Knautiabij grotendeels beperkt tot het zuidoosten, met name in Nederlands
Limburg. Buiten het Zuid-Limburgs Heuvelland zijn er slechts een handvol vindplaatsen in het
rivierengebied. Verder komt ze voor op bloemrijke rivierdijken langs de Maas in Nederlands Limburg.
In 2002 werd de soort na intensieve en gerichte zoektochten ook in het zuiden van Zeeland
aangetroffen (Calle & Jacobusse, 2008). De populatie die hier gevonden werd, is te beschouwen als
een relictpopulatie (in Peeters et al., 2012).
In andere delen van Nederland kwam de Knautiabij vroeger voor, maar is ze zo goed als verdwenen.
Ze is dan ook sterk afgenomen gedurende de afgelopen decennia en staat thans op de Nederlandse
Rode Lijst in de categorie ‘Bedreigd’ (Peeters & Reemer, 2003). Dankzij deze status heeft de soort
een plek gekregen in het Leefgebiedenbeleid van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw
en Innovatie (Kalkman, 2008). De soort is er zeldzaam en sterk afgenomen. Voor de Zuid-Limburgse
populaties is een beschermingsplan opgesteld met uitgebreide beheersadviezen, gericht op
biotoopherstel (Reemer, Beringen & van der Slikke, 2008).

4.2.3.

Verspreiding en trends in Vlaanderen

Prof. Dr. Pierre Rasmont bezorgde ons de historische Vlaamse waarnemingen uit de Banque de
Données Faunique de Gembloux et Mons die Knautiabijwaarnemingen uit de collectie van het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en uit persoonlijke collecties van Lefeber,
Warlet en Ryckaert herbergt. In totaal gaat het om 27 Vlaamse waarnemingen. Limburg scoort het
best met 16 waarnemingen, waarvan het grootste deel afkomstig is van de omgeving van de SintPietersberg en uit Voeren. De oudste Limburgse waarneming werd verricht in 1952, de meest recente
dateert van 1982. In Vlaams-Brabant werden 8 historische waarnemingen verricht, alle uit de
Dijlevallei en de Brusselse rand. De oudste Vlaams-Brabantse waarneming dateert van 1889, de
meest recente van 1949. Oost-Vlaanderen en Antwerpen hinken achterop met respectievelijk 2 en 1
historische waarneming(en). De Oost-Vlaamse waarnemingen dateren van 1888 en 1899 uit
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respectievelijk Drongen en Gent. De enige Antwerpse waarneming dateert van 1979 en werd verricht
in Hoboken. Er zijn geen historische waarnemingen uit de provincie West-Vlaanderen bekend. Figuur
6 geeft de historische verspreiding van de Knautiabij in Vlaanderen op UTM5-hokniveau weer.
Op basis van deze waarnemingen zou men kunnen besluiten dat de Knautiabij nooit een echt
algemene soort geweest is in Vlaanderen. Deze historische gegevens zijn echter geen resultaten van
gebiedsdekkend onderzoek. Het is aannemelijk dat de soort voor het grootschalig gerbuik van
kunstmest, dus pakweg voor WOII, in het zuiden van de provincies Vlaams-Brabant en Limburg wel
een continue verspreiding had, dus van pakweg Brussel tot Voeren. Wellicht waren ook het Hageland
en en de Maasvallei belangrijke leefgebieden, afgaande op het voorkomen van Beemdkroon. Vermits
gegevens uit het verleden ontbreken, zullen we dit nooit zeker weten.

Figuur 6: Historische verspreiding Knautiabij in Vlaanderen op UTM5-hokniveau

In de online databank www.waarnemingen.be zijn van de periode 1/01/2000 tot 1/05/2012 slechts 25
Vlaamse waarnemingen opgenomen, waarvan het merendeel in Limburg en enkele uit VlaamsBrabant. Deze waarnemingen situeren zich alle in Haspengouw en langs de Grensmaas. Uit de
andere Vlaamse provincies werden geen recente waarnemingen gemeld.
In de periode 1/05/2012 – 15/10/2013 (de periode gedurende dewelke het project liep) werden in
Vlaanderen 58 waarnemingen verricht. Vlaams-Brabant was daarbij goed voor 38 waarnemingen,
terwijl Limburg 20 waarnemingen kende. Opnieuw kwamen alle Limburgse waarnemingen uit
Haspengouw en de regio van de Grensmaas. Ondanks de toegenomen aandacht voor de Knautiabij
in het kader van het project werden er opnieuw geen waarnemingen gemeld uit de andere Vlaamse
provincies.
In 2007 werd voor de gemeente Gingelom, in Zuid-Limburg, een rapport opgesteld door het
studiebureau Ecologica in het kader van het GALS-project (Gemeente Adopteren Limburgse Soorten).
Dit rapport werd opgemaakt door Ivo Raemakers. Hij heeft in 2007 geen Knautiabijen gevonden in de
gemeente (pers. med. Ivo Raemakers). Voor en na 2007 werden in de gemeente wel waarnemingen
verricht door Michel Asperges. Navraag begin 2012 leert ons dat het inventarisatie- en
beschermingsproject nog maar weinig opgeleverd heeft (pers. med. Michel Asperges). In 2013
werden de bermen van Gingelom in opdracht van LIKONA door Kobe Janssen onderzocht op de
aanwezigheid van Beemdkroon en Knautiabij. Toen werden hier geen Knautiabijen aangetroffen.
Gezien het kleine aantal waarnemingen en de beperkte verspreiding kan de soort in Vlaanderen als
zeldzaam worden beschouwd.

4.2.4.

Verspreiding en trends in Vlaams-Brabant

In de onlinedatabank www.waarnemingen.be zijn voor de periode 1/01/2000 tot 1/05/2012 slechts 3
Vlaams-Brabantse waarnemingen opgenomen, komende van twee locaties in de gemeente
Hoegaarden. Vier waarnemingen werden verricht op een derde locatie die deel uitmaakt van het
natuurgebied Rosdel te Hoegaarden, op de gewestgrens met Zétrud-Lumay in de provincie WaalsBrabant.
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In de periode 1/05/2012 – 15/10/2013 (de periode van het project) werden in Vlaams-Brabant 38
waarnemingen verricht. Tien waarnemingen werden in deze periode verricht op de gekende locatie in
Zétrud-Lumay. In Orp-Jauche, in Waals-Brabant aangrenzend aan Landen, werd eveneens een
waarneming gedaan. Aangezien Aculea, de wilde bijen – en wespenwerkgroep van Natuurpunt vzw.
twee groepsexcursies organiseerde in deze periode waarbij Knautiabijen werden geinventariseerd en
deze waarnemingen vaak door verschillende personen werden ingevoerd, zitten er heel wat
dubbelwaarnemingen in de databank. 36 van de 39 Vlaams-Brabantse waarnemingen werden in het
kader van dit project verricht.
De Knautiabij is geen provinciale koesterbuur en komt ook niet voor op de lijst van mogelijke
symboolsoorten of aandachtsoorten voor de provincie Vlaams-Brabant. Toch kunnen we na afloop
van dit project besluiten dat zij een typische Vlaams-Brabantse soort is. We stellen dan ook voor om
de soort op te nemen als PPS-soort.
De toestand in de provincie was voor aanvang van dit project zeer slecht gekend. Deze blijkt anno
2013 precair.

4.2.5.

Ecologie

De Knautiabij komt voor in droge, zonnige, min of meer schrale graslanden en kruidenvegetaties met
grote groeiplaatsen van Beemdkroon. Dit kunnen natuurlijk beheerde, schrale (kalk)graslanden zijn,
maar vermits deze nog nauwelijks voorkomen situeert een groot deel van de vindplaatsen zich buiten
natuurgebied, zoals (randen van) weilanden, (spoor)wegbermen, holle wegen, kanaaldijken en
bosranden (Westrich 1989, Peeters et al. 1999). De Knautiabij vliegt van eind mei tot half augustus,
met de grootste aantallen van half juni tot half juli. In Vlaanderen werden waarnemingen gedaan
tussen 14 mei en 18 juli wat betreft de mannetjes en tussen 28 mei en 10 augustus wat betreft de
vrouwtjes. De voornaamste vliegperiode bij ons lijkt gedurende de maand juli te zijn met een piek
midden juli.
Het vrouwtje verzamelt stuifmeel van Beemdkroon, waarmee ze haar larven van voedsel voorziet.
Sporadisch worden ook wel bloemen bezocht van Duifkruid (Scabiosa columbaria) en Centaurea,
maar in Nederland en Vlaanderen speelt dit geen rol van betekenis. Ook mannetjes zijn regelmatig op
Beemdkroon te zien, maar zij verzamelen hier geen stuifmeel. Zij vliegen vaak in snelle
patrouillevluchten van bloem tot bloem, op zoek naar vrouwtjes om mee te paren. Ze vliegen dan zo
snel, dat ze voor onervaren waarnemers nauwelijks als bij te herkennen zijn (in Reemer, Beringen &
van der Slikke 2008).
Het vrouwtje slaat het verzamelde stuifmeel op in zelfgegraven holen in de grond. Deze nesten zijn in
Nederland nooit gevonden, maar uit onderzoek in Zweden is bekend dat ze in droge, spaarzaam
begroeide, min of meer vlakke bodem gegraven worden. De ingang wordt niet gemarkeerd door een
zandhoopje en is vaak aan het oog onttrokken door kruiden. Het nest ligt circa 30 cm diep en per nest
worden gemiddeld zes broedcellen aangelegd, waarin telkens één ei wordt gelegd. Naar schatting
maakt een vrouwtje tijdens haar leven (dat 15-25 dagen duurt) niet meer dan twee à drie nesten
(Larsson & Franzén 2007). Dit betekent dat elk Knautiabijenvrouwtje maximaal 12 tot 18
nakomelingen heeft. Als broedparasiet van de Knautiabij is de Knautiawespbij (Nomada armata)
bekend. Deze zeldzame soort legt eitjes op de stuifmeelvoorraad in de nesten van de Knautiabij. De
Knautiabij kan goed vliegen, maar lijkt desondanks niet erg mobiel te zijn. Vrouwtjes leggen voor het
verzamelen van stuifmeel een gemiddelde afstand af van 46 m vanaf hun nestelplek. Hierbij
overbruggen ze niet graag stukken land waar geen Beemdkroon groeit, zelfs niet als deze slechts 10
meter breed zijn, zoals onverharde wegen, stenen muren en groeiplaatsen van bomen. Slechts 10%
van de bijen in de onderzochte populaties bleek zulke landschapselementen over te vliegen. Uit
hetzelfde Zweedse onderzoek bleek ook dat ongeveer 2% van de Knautiabijen andere locaties
koloniseert, op een maximaal waargenomen afstand van 900 meter. De Knautiabij is dus erg
plaatstrouw en niet snel geneigd om de habitat te verlaten op zoek naar andere geschikte gebieden
(in Reemer, Beringen & van der Slikke, 2008).
Knautiabijen hebben behoefte aan populaties Beemdkroon die groot genoeg zijn om een populatie
bijen te onderhouden. Uit onderzoek in Zweden bleek dat één enkel vrouwtje al gauw alle stuifmeel
van 72 bloemhoofdjes ofte 11 planten Beemdkroon nodig heeft om de 6 broedcellen in een nestgang
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te vullen (Larsson & Franzen, 2007). In Nederlands Zuid-Limburg werd dan ook een sterk verband
gevonden tussen de populatiegrootte van Beemdkroon en het voorkomen van Knautiabij (Reemer,
Beringen & van der Slikke, 2008). Hier bleek de soort aanwezig op 90% van de locaties met minimaal
50 Beemdkroonplanten. Bij populaties met maximaal 25 planten werd de soort op slechts 30% van de
locaties gevonden. Dit suggereert dat de aantallen Beemdkroon inderdaad een sterk bepalende factor
is in het voorkomen van deze bij (Reemer, Beringen & van der Slikke, 2008).

4.2.6.

Inventarisatie

De Knautiabij kan het best geïnventariseerd worden tussen eind juni en eind juli bij zonnig weer met
temperaturen tussen de 18 en 25°C. De vrouwtjes kunnen makkelijk opgespoord worden door de
bloemen van Beemdkroon af te speuren. Mannetjes zijn moeilijker te herkennen, want deze
patouilleren vaak in een zeer snelle vlucht langs de bloemen. Soms zitten de mannetjes overigens ook
op de Beemdkroonbloemen. Op kleine groeiplaatsen van Beemdkroon moet soms enkele minuten
gewacht worden voor er een Knautiabij opduikt.
Uit een Zweeds onderzoek (Larsson & Franzén, 2008) bleek dat het aantal waargenomen
Knautiabijen sterk gecorreleerd is met de populatiegrootte (zoals bepaald met merkterugvangstonderzoek): per veldbezoek werd gemiddeld 13,4% (range 5,5-23,4%) van de populatie
waargenomen. Om een grove indicatie van de populatiegrootte op een bepaalde locatie te krijgen, zou
het aantal waargenomen exemplaren dus gemiddeld met een factor 7,5 vermenigvuldigd moeten
worden (Reemer, Beringen & van der Slikke 2008).

4.2.7.

Bedreigingen

De voornaamste bedreiging voor de Knautiabij is de voortschrijdende achteruitgang van Beemdkroon
(Zie 4.1.7). Ook als er voldoende voedselplanten aanwezig zijn kan een verkeerd maaibeheer een
serieuze bedreiging vormen. Bij maaien tijdens de vliegtijd van de Knautiabij komt er een abrupt einde
aan de voedselvoorziening, wat direct het aantal nakomelingen sterk nadelig beïnvloedt. In
tegenstelling tot de situatie bij enkele andere bijensoorten lijkt nestelgelegenheid in Nederland geen
belangrijke beperkende factor in het voorkomen te zijn. Op plekken in Nederlands Zuid-Limburg met
veel Beemdkroon is de Knautiabij vrijwel altijd aanwezig.
De Knautiabij blijkt ook gevoelig voor concurrentie om stuifmeel: hoe meer de Beemdkroonbloemen
door andere insecten bezocht worden, hoe kleiner de populatie Knautiabijen is (Larsson & Franzén
2007). In de praktijk is dit geen factor waarmee in het natuurbeheer rekening gehouden moet of kan
worden, op één belangrijke uitzondering na: de Honingbij (in Reemer, Beringen & van der Slikke
2008).

4.3.

Knautiawespbij (Nomada armata)

4.3.1.

Herkenning

De Knautiawespbij is een relatief grote (10-12 mm) wespbij. De kop en het borststuk zijn zwart met
rood of roodgeel gekleurde delen. Er is een geelrode vlek tegen de bovenrand van de ogen. De kop
en het borststuk zijn tamelijk dun en kort roestgeel behaard. Het gezicht en de zijkanten van het
borststuk zijn dan weer dicht, aanliggend, zilverwit behaard. Het borstuk is grotendeels zwart met
enkele rood gekleurde delen. Het achterlijf is grotendeels rood met gele vlekken. Het eerste
achterlijfssegment is vooraan zwart. De poten zijn rood met een zwarte basis.
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Figuur 7: Vrouwtje Knautiawespbij op Beemdkroon (foto: Paul Pijpers)

Vrouwtjes (Figuur 7) hebben gele vlekken op achterlijfssegment 2-4, terwijl mannetjes gele vlekken
hebben op achterlijfssegmenten 2 tot en met 6. De dijen van de voorpoten zijn opvallend sterk
verbreed, met een stompe punt. Aan de voorzijde zijn ze hol en sterk glanzend (Smit, 2004; Smit,
2012).

4.3.2.

Verspreiding en trends in Europa

De Knautiawespbij komt voor in vrijwel geheel Europa, van Finland tot in Spanje en van GrootBrittanië tot in Griekenland. In Nederland komt ze alleen in het zuidoosten voor, met name Limburg. Er
zijn ook nog een tweetal oude vangsten uit Noord-Brabant bekend (Peeters et al., 2012). Buiten ZuidLimburg komt de Knautiabij in Nederland uitsluitend voor op rivierdijken, vanwege de aanwezigheid
van Beemdkroon. Het is goed mogelijk dat deze bij langs de Maas en in Duitsland langs de Rijn oprukt
naar het noorden, daarbij gevolgd door de Knautiawespbij (Smit, 2012). Uit het stroomdal van de Rijn
zijn enkele recente vangsten bekend van de Knautiawespbij (www.aculeata.eu; in Smit, 2012).
Deze soort staat op de Nederlandse Rode Lijst in de categorie ‘Bedreigd’ en is zeer sterk afgenomen
en zeer zeldzaam (Peeters & Reemer 2003). In Duitsland staat de soort in de categorie ‘Gevoelig’
(Westrich et al., 2008). In de Duitse deelstaten Niedersachsen, Westfalen en Schleswig-Holstein is de
soort telkens met uitsterven bedreigd (Theunert, 2002; Kuhlmann, 1999 & Smissen, van der, 2001).

4.3.3.

Verspreiding en trends in Vlaanderen

Prof. Dr. Pierre Rasmont bezorgde ons de historische Vlaamse waarnemingen uit de Banque de
Données Faunique de Gembloux et Mons die Knautiawespbijwaarnemingen uit de collectie van het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en uit persoonlijke collecties van Darimont,
Petit, Marechal, Lefeber, Jacobs, Crevecoeur en Bequaert bevat. In totaal gaat het over slechts 4
Vlaamse waarnemingen. In Limburg werd 1 waarneming verricht in de omgeving van Kanne in 1967.
In Oost-Vlaanderen werden 2 waarnemingen in de omgeving van Gent verricht. Deze dateren
respectievelijk van 1868 en 1904. De enige Antwerpse waarneming dateert van 1904 van de
omgeving van Kalmthout. Van de provincies Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen zijn geen
historische waarnemingen bekend. Figuur 8 geeft de historische verspreiding van de Knautiawespbij
in Vlaanderen op UTM5-hokniveau weer.
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Figuur 8: Historische verspreiding Knautiawespbij in Vlaanderen op UTM5-hokniveau

In Vlaanderen wordt de Knautiawespbij de laatste jaren slechts heel sporadisch waargenomen.
Waarnemingen zijn bekend uit Maaswinkel en Kerkeweerd (30/05/2007) (pers. med. Kobe Janssen).
Paul Pijpers vond de soort in 2010 in Elsoo, net over de Nederlandse grens bij Kotem,
Maasmechelen.

4.3.4.

Verspreiding en trends in Vlaams-Brabant

De Knautiawespbij kent geen recente of historische waarnemingen in de provincie Vlaams-Brabant.
Gezien de zeldzaamheid van haar gastheer, de Knautiabij, is de kans groot dat deze soort provinciaal
is uitgestorven. Gedurende dit project is goed uitgekeken naar de soort. Zij werd echter niet
gevonden.
Het lijkt ons eerder onwaarschijnlijk dat deze soort historisch niet zou zijn voorgekomen in de
provincie Vlaams-Brabant (zie 4.2.4).

4.3.5.

Ecologie

In de literatuur staat de Knautiawespbij bekend als broedparasiet van de Knautiabij (Westrich 1989,
Smit 2004). Tot nu toe is een eenduidig bewijs hiervoor, namelijk het uitkweken uit de nesten of
opgraven uit gesloten nesten, echter nog niet geleverd. De gastheer-parasiet relatie tussen deze
beide bijensoorten is echter wel zeer waarschijnlijk omdat de Knautiawespbij alleen wordt
waargenomen in gebieden waar zich een populatie van de Knautiabij bevindt (Smit, 2012).
De Knautiawespbij vliegt van half mei tot eind augustus, tijdens de vliegtijd van de Knautiabij.
Bloembezoek is vastgesteld op Beemdkroon (pers. obs. Smit). Lefeber (1984) trof deze bij aan op
hoge, gele composieten. De soort komt vooral voor in stroomdalgraslanden (Reemer et al. 1999),
kalkgraslanden (pers. obs. Smit) en bloemrijke bermen in het heuvelland in Nederlands Zuid-Limburg
(Peeters et al., 2012).

4.3.6.

Bedreigingen

Aangezien het voortbestaan van de Knautiawespbij volledig afhankelijk is van de aanwezigheid van
haar gastheersoort de Knautiabij zijn de bedreigingen voor deze soort tevens de bedreigingen voor de
Knautiawespbij.

Knautiabij in de provincie Vlaams-Brabant
Stand van zaken en kansen voor een zeldzame bijensoort

22

5.

Materiaal en methode

5.1.

Methodologie

5.1.1.

Soortenfiche

Om de bekendheid bij de Vlaamse natuurstudievrijwilligers te bevorderen, en zo losse waarnemingen
van zowel Beemdkroon als Knautiabij te verzamelen werd in het voorjaar van 2012 een infofiche
opgesteld voor de Knautiabij en Beemdkroon en aangekondigd op waarnemingen.be (zie bijlage 3).

5.1.2.

Onderzoekslocaties

De regio’s en locaties binnen de provincie Vlaams-Brabant waarop het onderzoek zich toespitste,
werden bij aanvang van het project geselecteerd. Deze onderzoekslocaties werden als volgt gekozen:
x Regio’s met recente en historische waarnemingen van Knautiabij. Recente waarnemingen situeren
zich in de omgeving van Hoegaarden. Historische waarnemingen zijn gekend uit de omgeving van
Diest, Tienen, Hoegaarden, Landen, en de regio net ten westen van de Dijlevallei en in de Brusselse
Rand (Leclercq, 1972).
x Locaties met recente en historische waarnemingen van Beemdkroon, waar geen Knautiabij
waargenomen werd. Locaties met recente en grote populaties Beemdkroon hadden hierbij een grotere
prioriteit dan locaties met kleine en/of historische populaties Beemdkroon. Geselecteerde gebieden in
Vlaams-Brabant zijn (in volgorde van prioriteit):
o
streek rond Boutersem en Hoegaarden
o
streek rond Tienen, Landen, Zoutleeuw
o
streek ten ZW van Leuven – Dijlevallei
o
streek ten zuiden van Diest
o
verschillende meer geïsoleerde Beemdkroonpopulaties in Grimbergen, Machelen,
Kortenberg, Rotselaar, …
x Locaties met voldoende grote Beemdkroonpopulaties (min. 25 ex.) die in 2012 gemeld werden als
reactie op de laagdrempelige oproep met behulp van de soortenfiche werden in 2013 onderzocht op
de aanwezigheid van Knautiabij.
Bij aanvang van het project werden veldwerkkaarten aangemaakt waarop recente en historische
vindplaatsen van Beemdkroon aangeduid waren. De recente waarnemingen werden op basis van
puntlocaties uit de databank www.waarnemingen.be op de kaarten geplot, terwijl de recentste
historische waarnemingen als IFBL-hokken uit de Floradatabank weergegeven werden (zie Figuur 9).
Op basis van deze combinatie van gegevens werden Beemdkroonpopulaties systematisch afgezocht.
De locaties werden door de auteurs en diverse vrijwilligers met de wagen, de fiets of te voet bezocht
tijdens de vliegtijd van de Knautiabij.
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Figuur 9: Veldwerkkaart van de omgeving van Hoegaarden en Meldert met aanduiding van puntwaarnemingen
van Beemdkroon uit www.waarnemingen.be en IFBL-hokken uit de Floradatabnk

5.1.3.

Onderzoeksmethode

5.1.3.1. Inventarisatie
Op elk van de onderzochte locaties werd de populatie Beemdkroon in kaart gebracht. Zowel de
populatiegrootte (aantal bloeiende planten) als enkele habitatkarakteristieken (oriëntatie, beheer,
randeffecten door landbouw en/of beschaduwing, plantengemeenschap) werden in het veld genoteerd
(zie waarnemingenformulier als bijlage 1).
Elk van de locaties werd onderzocht op de aanwezigheid van Knautiabij en haar specifieke
koekoeksbij. de Knautiawespbij. Populatiegroottes werden bepaald door telling van het aantal bijen bij
het langzaam aflopen van de Beemdkroonplanten. Indien geen enkele bij waargenomen werd, werd
een kwartier gewacht bij de Beemdkroonplanten.
Er bestaan enkele zeldzame bijensoorten die ook voorkomen in bloemrijke bermen op (kalkhoudende)
leembodems en dus als het ware als begeleiders van de Knautiabij optreden. In de literatuur worden
Donkere klaverzandbij (Andrena labialis), Texelse zandbij (Andrena fulvago) en Gewone (Eucera
longicornis) en Zuidelijke langhoornbij (Eucera nigricens) genoemd (Reemer, Beringen & van der
Slikke, 2008). Uit eigen ervaring weten we dat ook de Breedbandgroefbij (Halictus scabiosae) aan dat
lijstje mag worden toegevoegd. Enkele van deze soorten hebben in principe een vliegtijd die deels
overlapt met die van de Knautiabij en werden dus, waar mogelijk, ook mee geïnventariseerd.
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5.1.3.2. Weersomstandigheden
Aangezien bijen warmteminnende insecten zijn, werd het veldwerk enkel uitgevoerd bij geschikt weer,
wat wil zeggen temperaturen boven de 15°C en, indien het niet erg warm was, enkel wanneer het
droog en windstil was. Tijdens het veldwerk werden enkele weersomstandigheden op een
standaardmanier genoteerd.

5.1.3.3. Onderzoeksmateriaal
De Knautiabijen werden op het zicht, met het blote oog of met behulp van een verrekijker, herkend
wat mogelijk is dankzij hun grootte en opvallende kleuring. Andere bijensoorten werden gevangen met
behulp van een vlindernet, gedetermineerd en daarna zo snel mogelijk opnieuw in vrijheid gesteld.
Indien determinatie in het veld niet mogelijk is, werden de dieren verzameld door middel van stikpotten
en achteraf geprepareerd en gedetermineerd.

5.2.

Analyse

Alle gegevens van de populaties Beemdkroon en Knautiabij werden op kaart uitgezet door middel van
het GIS-programma MapInfo Professional versie 11.5. De mate van isolatie van de Beemdkroon- en
Knautiabijenpopulaties (afstand tot dichtstbijzijnde Beemdkroon- of Knautiabijenpopulatie) werd
bepaald door middel van hetzelfde programma.
De resultaten werden geanalyseerd en de afhankelijkheid van de aanwezigheid van de Knautiabij ten
opzichte van (1) populatiegrootte Beemdkroon, (2) gevoerde beheer, en (3) isolatie (afstand tot
dichtstbijzijnde populatie Beemdkroon en Knautiabij) werd bepaald.
Alle gegevens werden opgenomen in de databank van www.waarnemingen.be.
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6.

Resultaten

6.1.

Beemdkroon

6.1.1.

Algemeen

In 2012 werden inventarisaties verricht tussen 7 juli en 5 augustus. In 2013 werden inventarisaties
verricht tussen 30 juni en 9 augustus.
Gedurende de projectduur werd een totaal van 3110 Beemdkroonplanten op 97 locaties in 21
gemeenten op fiche ingegeven. Bijna alle geïnventariseerde populaties die niet gemaaid waren,
stonden in de inventarisatieperiode volop in bloei. Er werden nauwelijks uitgebloeide planten geteld.
Het gaat in Vlaams-Brabant dus om eerder laat-bloeiende populaties. Een enkele uitzondering betrof
populatie Hoegaarden 23 (“de Galg”, Meldert) waar 40% van de planten reeds volledig uitgebloeid
was op 26 juli 2012. Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen dat de voornaamste bloeiperiode van
deze populatie in juni ligt, op een moment dat andere populaties Beemdkroon nog niet in bloei staan
(mond. med. Pieter Abts).
In 19 Vlaams-Brabantse gemeenten werden Beemdkroonplanten- of populaties waargenomen en
onderzocht: Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Herent, Hoegaarden, Huldenberg,
Kortenberg, Kraainem, Landen, Leuven, Machelen, Oud-Heverlee, Overijse, Rotselaar, Tervuren,
Tienen en Zaventem.
Aangrenzend aan Vlaams-Brabant werden enkele populaties in Halen (Limburg) en één populatie in
Beauvechain (Waals-Brabant) mee geïnventariseerd. De resultaten van dit onderzoek zijn mee
opgenomen in dit rapport.
De verdeling van het aantal locaties met Beemdkroon en totaal aantal Beemdkroonplanten per
gemeente is terug te vinden in Tabel 2. De gemeenten waar Beemdkroon een Koesterbuur is staan in
het vet aangeduid.
De locaties werden voor de verdere bespreking in hoofdstuk 6.6 gelabeld met de gemeentenaam en
een volgnummer. Figuur 10 geeft het recent voorkomen van Beemdkroon en Knautiabij in Vlaanderen
op UMT1-hokniveau weer.
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Tabel 2: Aantal locaties en Beemdkroonplanten per gemeente

Gemeente

Aantal
Beemdkroonplanten

Aantal locaties

Vlaams-Brabant
Hoegaarden

23

876

Bertem

16

528

Tienen

9

431

Landen

8

312

Leuven

11

259

Kortenberg

5

152

Machelen

1

128

Rotselaar

1

86

Herent

3

79

Oud-Heverlee

1

44

Zaventem

2

39

Boutersem

2

17

Boortmeerbeek

1

10

Bierbeek

1

8

Huldenberg

4

5

Kraainem

1

4

Diest

1

3

Overijse

1

1

Tervuren

1

1

1

64

3

63

Waals-Brabant
Beauvechain
Limburg
Halen

Figuur 10: Voorkomen van Beemdkroon (in paars) en Knautiabij (in rood) in Vlaams-Brabant op UTM-1 schaal
(bron: www.waarnemingen.be)
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6.1.2.

Aantallen

Figuur 11 geeft de verdeling van de populatiegroottes van de aangetroffen Beemdkroonpopulaties
weer. Gedurende het onderzoek werden vooral populaties uit de abundantieklasse 6-25 planten
aangetroffen. Geen enkele van de onderzochte populaties bevatte meer dan 500 planten.

30
24

25

21

Aantal locaties

20
20
16

16

15

10

5
0
0
1

2-5

6-25

26-50

51-500

> 500

Abundantieklasse
Figuur 11: Verdeling Beemdkroonpopulaties volgens populatiegrootte

6.1.3.

Vegetatie en begeleidende flora

De locaties waar Beemdkroonplanten tijdens dit onderzoek werden aangetroffen, kunnen opgedeeld
worden in verschillende van de in de inleiding genoemde grasland- en zoomtypes. De soort werd
onder meer aangetroffen in droge ruigtes, al dan niet verruigde Glanshaverhooilanden en graslanden
en zomen met Wilde marjolein en Geel walstro. In Vlaanderen komen vooral rompgemeenschappen
en overgangen voor van deze verschillende types. Onderstaande foto’s geven een beeld weer van
enkele typische groeiomstandigheden van Beemdkroon en de begeleidende flora in de provincie
Vlaams-Brabant.
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Figuur 12: Glanshaverhooiland met Beemdkroon, Knoopkruid en Jacobskruiskruid. (foto locatie Herent 2, op
18/07/2013, Jens D’Haeseleer)

Figuur 13: Bloemrijke vegetatie in wegberm op kalkrijke leem met Beemdkroon, Echt walstro, Sint-janskruid,
Jacosbkruiskruid en Wilde marjolein. (foto locatie Tienen 7, op 15/07/2011, Pieter Vanormelingen)
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Figuur 14: Smalle wegberm op relatief zandige bodem met Beemdkroon, Duizendblad, Klein streepzaad, SintJanskruid en Grote tijm. Let ook op de sterke helling van de talud, inclusief steilkant met Beemdkroon (foto locatie
Huldenberg 2, op 13/07/2013, Jens D’Haeseleer)

Planten die tijdens dit onderzoek samen met Beemdkroon aangetroffen werden, zijn (in alfabetische
volgorde): Aardaker, Akkerdistel, Akkerhoningklaver, Betonie, Boerenwormkruid, Bont kroonkruid,
Borstelkrans, Boslathyrus, Bosrank, Duizendblad, Echt walstro, Gewone agrimonie, Glad walstro,
Grasklokje, Grote tijm, Hazenpootje, Heggenwikke, Heelblaadjes, Heggenrank, Jakobskruiskruid,
Kattendoorn, Klavervreter, Klein streepzaad, Knoopkruid, Koningskaars, Kraailook, Liggend stalkruid,
Luzerne, Margriet, Muizenoortje, Muskuskaasjeskruid, Rapunzelklokje, Rode klaver, Rolklaver, Ruig
klokje, Sint-Janskruid, Slangenkruid, Speerdistel, Valse salie, Veldlathyrus, Vogelwikke, Wilde
bertram, Wilde marjolein, Wilde peen, Wilde reseda, Zandblauwtje, Zomerfijnstraal en Zwarte toorts.
Hier merken we wel op dat gedurende dit onderzoek vooral werd gefocust op de
Beemdkroonpopulaties zelf en de Knautiabij. Daarom is de lijst van waargenomen plantensoorten niet
als volledig te beschouwen.
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6.1.4.

Expositie en accidentatie

Van 88 onderzochte locaties werd de expositie van de Beemdkroonplanten genoteerd. Van 83
locaties konden deze gegevens effectief gebruikt worden voor de analyse.
De overige 5 locaties lagen eerder in een vlakke berm of grasland, waardoor er geen specifieke
expositie aan toegekend kon worden, ofwel werd Beemdkroon waargenomen in een holle weg waarbij
verschillende windrichtingen genoteerd werden.
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Figuur 15: Expositie van de groeiplaatsen van Beemdkroon ten opzichte van de zon. Per windrichting is het
aantal groeiplaatsen aangeduid.

De meeste groeiplaatsen van Beemdkroon situeren zich op taluds en steilkanten (49 op 97
onderzochte locaties). Uit Figuur 15 blijkt duidelijk dat de expositie van deze hellende groeiplaatsen
Beemdkroon hoofdzakelijk richting zuiden is, met de meeste pal zuid, maar ook vele zuidwest of
zuidoost.
Van alle 97 onderzochte locaties werd de accidentatie van het terrein waar de Beemdkroonplanten
groeiden genoteerd. Van 96 locaties konden deze gegevens effectief gebruikt worden voor de
analyse. Hieruit blijkt dat de helling van de meeste locaties (49) sterk geaccidenteerd was, 25 locaties
bevatten steilwandjes en 25 locaties betroffen minder sterk geaccidenteerde groeiplaatsen. Op een
aantal locaties werd een ‘dubbele’ accidentatie vastgesteld. Dit was vooral het geval bij wegbermen
die een vlak gedeelte hebben net naast de openbare weg en waar zich verder ook een sterk
geaccidenteerd gedeelte aan bevindt.
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6.2.

Knautiabij

6.2.1.

Algemeen

Gedurende de projectduur werden 53 Knautiabijen op 16 locaties in 6 gemeenten waargenomen.
De gemeenten waarin Knautiabijen werden waargenomen zijn Bertem, Herent, Hoegaarden,
Kortenberg, Landen en Leuven.
De verdeling van het aantal waargenomen Knautiabijen per locatie en gemeente is terug te vinden in
Tabel 3. Buiten de tellingen voor de fiches werden nog censustellingen (langzaam aflopen van alle
Beemdkroon en tellen aantal Knautiabij vrouwtjes en mannetjes bij goede weersomstandigheden)
verricht voor Hoegaarden 22 op 5 Juli 2011 (12w geteld), 26 Juli 2012 (5w), 12 Juli 2013 (9w) en 21
juli 2013 (6w), en voor Hoegaarden 17 op 12 juli 2013 (2w).
Tabel 3: Verdeling Knautiabijen per locatie en gemeente

Gemeente
Bertem

Locatie
Bertem 13

Herent

Herent 2

Aantal
mannetjes

Datum

Aantal
vrouwtjes

13/jul/13

1

0

18/jul/13

0

2

Hoegaarden Hoegaarden 13
Hoegaarden Hoegaarden 14

8/jul/12

1

0

8/jul/12

0

2

Hoegaarden Hoegaarden 16
Hoegaarden Hoegaarden 17

7/jul/12

1

0

7/jul/12

3

11

Hoegaarden Hoegaarden 22
Hoegaarden Hoegaarden 23

18/jul/12

0

5

7/jul/13

1

1

Kortenberg

Kortenberg 1

13/jul/13

1

0

Kortenberg

Kortenberg 2

13/jul/13

0

1

Kortenberg

Kortenberg 3

13/jul/13

0

1

Kortenberg

Kortenberg 5

13/jul/13

0

2

Landen

Landen 1

18/jul/12

0

1

Landen

Landen 3

18/jul/13

0

10

Landen

Landen 8

18/jul/12

0

3

Leuven

Leuven 6

13/jul/13

2

4

In Figuur 10 is de verdeling van de Knautiabij (alsook Beemdkroon) in de provincie Vlaams-Brabant
weergegeven op UTM-1 niveau. We zien dat de verspreiding van de Knautiabij vooral beperkt is tot de
Dijlevallei en het zuidoosten van de provincie Vlaams-Brabant.

6.2.2.

Voorkomen in functie van populatiegrootte Beemdkroon
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laat zien hoe vaak de Knautiabij aanwezig is per aantalsklasse van Beemdkroon. Hieruit blijkt dat
slechts in 13% van de plekken met 6 tot 25 Beemdkroonplanten de Knautiabij aangetroffen werd. Bij
populaties tussen 26 en 50 Beemdkroonplanten is de Knautiabij in 31% van de gevallen
waargenomen. Bij Beemdkroonpopulaties met meer dan 50 planten daalt de kans op de aanwezigheid
van de Knautiabij weer een beetje tot 29% .
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Figuur 16: Voorkomen van Knautiabij in functie van de abundantieklasse van het aantal planten Beemdkroon in
een locatie.

In vergelijking met de situatie in Nederlands Zuid-Limburg doet Vlaanderen het een stuk slechter. Uit
een recent onderzoek (Reemer, Beringen & van der Slikke, 2008) bleek immers dat de presentie van
Knautiabijen in Nederlands Zuid-Limburg algauw opliep tot meer dan 90% bij populaties van meer dan
50 Beemdkroonplanten.
Verklaringen voor de algemene lage presentie in Vlaams-Brabant zijn een voor de Knautiabij verkeerd
maaitijdstip en een hoge isolatiegraad. Op niet minder dan 43 locaties met Beemdkroon werd een
verkeerd maaitijdstip aangegeven als bedreiging voor de Knautiabij (zie punt 6.3.1.). Zo bevatten zelfs
grote populaties Beemdkroon in de gemeente Hoegaarden (>100 planten) met een maaidatum begin
juli geen knautiabijen. Het voorkomen in functie van de isolatiegraad wordt hieronder wergegeven.

6.2.3.

Voorkomen in functie van isolatiegraad

Figuur 17 laat zien hoe vaak Knautiabijen aanwezig zijn op locaties op basis van hun isolatie tot de
dichtstbijzijnde onderzochte Beemdkroonpopulatie. Hieruit blijkt het hoogste percentage weliswaar bij
weinig geïsoleerde (51-250 m) populaties Beemdkroon voor te komen, maar het verband tussen
afstand en voorkomen is toch niet erg duidelijk.
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Isolatie Beemdkroonpopulatie (m)
Figuur 17: Voorkomen Knautiabij in functie van isolatie tot dichtstbijzijnde Beemdkroonpopulatie.

Figuur 18 laat zien hoe vaak Knautiabijen aanwezig zijn op locaties op basis van hun isolatie tot de
dichtstbijzijnde gekende Knautiabijpopulatie. Hieruit blijkt dat Beemdkroonpopulaties die dichtbij
andere Knautiabijenpopulaties liggen een veel grotere kans hebben op aanwezigheid van
Knautiabijen.
Dit verklaart waarschijnlijk voor een groot deel de resultaten uit 6.2.2. Locaties met een grote
Beemdkroonpopulatie of een gunstig beheer kunnen soms immers toch niet gekoloniseerd worden
door Knautiabijen omdat isolatie een beperkende factor is.
Dit duidt ook meteen het belang van beheermaatregelen op metapopulatieniveau aan. Niet alleen
locaties met veel Beemdkroonplanten zijn belangrijk voor het voortbestaan van een (meta-populatie)
Knautiabijen, maar tevens is het belangrijk om kleine populaties Beemdkroon te herstellen of uit te
breiden zodat zij als stapstenen kunnen gebruikt worden door de Knautiabijen.
Uit Figuur 18 blijkt dat al vanaf een korte afstand tot een nabijgelegen Knautiabijenpopulatie er een
sterk verminderde kans is op het voorkomen van een populatie Knautiabijen. Bij afstanden groter dan
1 kilometer daalt de kans op voorkomen al tot 12% terwijl ze bij populaties die verder van 2 km van
elkaar liggen slechts 5% bedraagt.
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Figuur 18: Voorkomen Knautiabij in functie van isolatie tot dichtstbijzijnde Knautiabijenpopulatie
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6.2.4.

Begeleidende bijensoorten

Op veel locaties waren bloeiende Rapunzel- of Grasklokjes aanwezig. In en rond deze klokjes werden
regelmatig Kleine (Chelostoma campanularum) en Grote klokjesbijen (Chelostoma rapunculi)
aangetroffen. Vrouwtjes van de Gewone langhoornbij (Eucera longicornis) en de Wikkebij (Andrena
lathyri) werden sporadisch waargenomen, foeragerend op Boslathyrus, Heggenwikke, Aardaker of
andere vlinderbloemigen. Een enkele keer werden zelfs de zeldzame Kleine wolbij (Anthidium
punctatum) en de op Slangenkruid gespecialiseerde Slangenkruidbij (Hoplitis adunca) waargenomen
op een spoorwegterrein.
Topwaarneming tijdens dit project was echter de aanwezigheid van een vrouwtje Donkere
klokjeszandbij (zie box 1). Over deze bijzondere vondst werd een natuurbericht geschreven dat door
de lokale pers opgevangen werd (http://www.natuurbericht.be/?id=11074&q=).
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Box 1. De Donkere klokjeszandbij (Andrena pandellei) is een uiterst zeldzame wilde bijensoort
gespecialiseerd op klokjes (Campanula spp.), bij ons voornamelijk Rapunzelklokje, die zich
gedurende de afgelopen 10 jaar maar enkele keren liet waarnemen in ons land. De
waarneming op 19 juli 2013 in Overijse lijkt zelfs de allereerste waarneming van de soort in
Vlaams-Brabant te betreffen. Ook in de rest van Vlaanderen is de soort zeer zeldzaam en
enkel gemeld uit de provincie Limburg, waar ze slechts 3 keer werd gevonden in de afgelopen
10 jaar (mond. med. Maarten Jacobs en Kobe Janssen).

Figuur 19: Vrouwtje Donkere klokjeszandbij (foto: Tim Faasen)

Het diertje dat werd gevonden tijdens de Knautiabij-inventarisatie werd aangetroffen op enkele
bloeiende Rapunzelklokjes in een voetwegje tussen de Kausdelle en de Stockemstraat. Het
betrof één van de weinige locaties in de gemeente Overijse waar de Rapunzelklokjes nog niet
weggemaaid waren. Voor een soort als de Donkere klokjeszandbij is het belangrijk dat er
voldoende voedselplanten aanwezig zijn tijdens de vliegtijd van de soort. Om bijzondere en
zeldzame soorten als de Donkere klokjeszandbij te kunnen beschermen, is verdere
inventarisatie in de regio belangrijk. Daarnaast is een specifiek en aangepast bermbeheerplan
een must voor het instandhouden van deze zeldzame soort, met als voornaamste maatregel
het uitstellen van de maaidatum tot na de vliegtijd (of een vroege maaibeurt in mei als de
locatie dreigt te verruigen).

Figuur 20: Locatie voetweg waar de Donkere klokjeszandbij aangetroffen werd (foto: Jens
D’Haeseleer)
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6.2.5.

Metapopulaties

Een belangrijke factor die van belang is voor het voorkomen van de Knautiabij in ons versnipperde
landschap is de connectiviteit tussen (deel)populaties. Populaties staan immers niet op zichzelf maar
komen voor in zogenaamde metapopulaties, ofwel een aantal lokale populaties die verbonden zijn
door zich verspreidende individuen.
Als een populatie Knautiabij lokaal uitsterft door toevalsfactoren (iets dat veel waarschijnlijker is in
kleine dan in grotere populaties), of als een nieuwe groeiplaats Beemdkroon ontstaat, zal deze enkel
snel ge(her)koloniseerd worden indien in de buurt een andere populatie Knautiabij aanwezig is. Hoe
verder en kleiner de dichtstbijzijnde bronpopulatie Knautiabij, hoe minder snel deze (her)kolonisatie
gebeurt. De isolatiegraad tussen deelpopulaties werd in dit rapport simpelweg als de afstand in
vogelvlucht uitgedrukt. In realiteit is niet elk type biotoop even aantrekkelijk voor een Knautiabij. De
exacte wijze waarop de Knautiabij zich voortbeweegt in het landschap is nog grotendeels onbekend.
De soort zal zich waarschijnlijk eerder verplaatsen via wegbermen of halfopen bosranden dan dat ze
over grootschalig landbouwgebied zal vliegen.
Indien herkolonisatie niet of niet snel genoeg optreedt, vermindert het aantal lokale populaties
geleidelijk, en sterft de soort uiteindelijk regionaal uit, zelfs indien er lokaal nog geschikt habitat
aanwezig is. Of dit gebeurt hangt dus af van de kans op lokaal uitsterven versus de kans op
herkolonisatie. Als de eerste groter is dan de tweede verdwijnt een soort uiteindelijk in de hele regio,
hoewel nog lang relictpopulaties kunnen aanwezig zijn.
Naast het vergroten van lokale populaties Knautiabij door vergroten van de populaties Beemdkroon en
een beheer afgestemd op de Knautiabij, is het dus even belangrijk te voorzien in een voldoende hoge
dichtheid aan geschikte habitatplekken voor de Knautiabij.
In Tabel 4 worden de metapopulaties van de provincie Vlaams-Brabant opgelijst. In vet zijn de
locaties aangeduid met Beemdkroon waar Knautiabij effectief werd waargenomen. Deze locaties
staan in verbinding met de andere locaties binnen dezelfde metapopulatie. Om te bepalen of een
locatie tot een metapopulatie behoorde, werd gebruik gemaakt van een buffer van 900 meter die rond
de locaties werd getrokken. Ook locaties waar tot nog toe geen Knautiabij werd waargenomen, maar
die een overlap kennen met de buffers van andere locaties waar Knautiabij werd waargenomen
beschouwen we als (alleszins potentieel) behorende tot deze metapopulatie.
Uit de analyse blijkt dus dat in de provincie Vlaams-Brabant slechts 6 (kleine tot zeer kleine)
metapopulaties bestaan, waarvan voor aanvang van het project slechts één gekend was
(Hoegaarden, 2 locaties met Knautiabij). Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat we
ongetwijfeld niet alle Beemdkroon populaties op fiche hebben gezet. Zo zijn er in Landen bvb. nog
enkele veelbelovende populaties Beemdkroon (groot genoeg en niet te veraf van knautiabij populatie)
die nog niet op fiche zijn gezet (mond. med. Robin Guelinckx). De toestand in de provincie is dan ook
precair te noemen.
Tabel 4: Metapopulaties van Knautiabij, met de verschillende Beemdkroonpopulaties die ertoe behoren. In vet zijn
locaties aangeduid waar de soort effectief werd waargenomen.

Metapopulatie Deelpopulatie
Kortenberg 1
Kortenberg 2
Kortenberg 3
Kortenberg

Kortenberg 4
Kortenberg 5
Bertem 11
Bertem 12
Bertem 13

Herent

Herent 2
Herent 3
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Leuven 2
Leuven 3
Leuven 4
Leuven 5
Leuven 6
Leuven

Bertem 1
Bertem 2
eventueel uitbreiding
naar Bertem 3
Hoegaarden 13
Hoegaarden 14
Hoegaarden 16

Hoegaarden

Hoegaarden 17
Hoegaarden 18
Hoegaarden 19
Hoegaarden 22
Hoegaarden 23
Landen 1

Landen 1

Landen 2
Landen 3
Tienen 9
Landen 5

Landen 2

Landen 6
Landen 7
Landen 8
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6.3.

Algemene bespreking

6.3.1.

Bedreigingen voor Beemdkroon en/of Knautiabij

Volgende bedreigingen voor de populatie Beemdkroon werden tijdens het onderzoek vastgesteld:
Op 40 locaties werd verruiging door gebrek aan beheer aangeduid als bedreiging.
Op 17 locaties werd verruiging door inspoeling van meststoffen aangeduid als bedreiging.
Op 24 locaties werden randinvloeden aangeduid als bedreiging. In 3 van deze gevallen werd
overspuiting vanuit nabijgelegen akkers of boomgaarden als potentiële bedreiging gezien, in 1 geval
was overploeging een potentiële bedreiging.
Op 32 locaties werd beschaduwing (nu of op termijn) aangeduid als bedreiging. In 14 van deze
gevallen werd expliciet vermeld dat dit nog niet het geval is, maar dat dit zonder specifieke ingrepen in
de nabije toekomst wel zo zal zijn.
Op 43 locaties werd een te vroege maaibeurt aangeduid als bedreiging, specifiek voor de Knautiabij.
Tot slot werden in 17 gevallen specifieke meldingen gemaakt van bijkomende bedreigingen zoals te
veel maaibeurten, overwoekering met Bosrank, te kleine groeiplaatsen, gedeeltelijke inzaai met een
grasmengsel of overbegrazing door koeien.

Figuur 21: Brandnetels in wegbermen naast akkers wijzen op problemen met verruiging door vermesting (foto
13/07/2013, locatie Kortenberg 4, Jens D’Haeseleer). Hier zal Beemdkroon verdwijnen, tenzij er een bufferzone
kan ingesteld worden (voldoende brede berm) in combinatie met een vroege maaibeurt (mei).
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Figuur 22: Sterk verruigde spoorwegberm te Lovenjoel. Volgens de gegevens van de Floradatabank stond hier
enkele jaren geleden nog Beemdkroon. De vegetatie wordt geklepeld en het maaisel niet afgevoerd. Dit leidt tot
sterke verruiging, wat zeer nadelig is voor Beemdkroon, die hier niet meer gevonden werd (foto 18/07/2013,
Lovenjoel- Bierbeek, Jens D’Haeseleer).

Figuur 23: Beemdkroon in intensief gemaaide voortuin. De maaifrequentie is zodanig hoog dat de Beemdkroon
hier nauwelijks tot bloei komt (foto 1/08/2013, Kraainem 1, Jens D’Haeseleer).
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Figuur 24: Sterk verruigde grazige talud in wegberm zonder maaibeheer. Verruiging en beschaduwing zullen hier
op termijn leiden tot verdwijnen van de aanwezige Beemdkroon (foto 1/08/2013, Zaventem 2, Jens D’Haeseleer).

Figuur 25: Kleine, geïsoleerde populaties Beemdkroon hebben een grotere kans op inteeltdepressie (foto
12/07/2012, locatie Halen 1, Chantal Deschepper).
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6.3.2.

Situatieschets provincie Vlaams-Brabant

6.3.2.1. Beemdkroon
Beemdkroon lijkt in de provincie Vlaams-Brabant vrij laat te bloeien. In dat de maand juli staat ze op
heel wat locaties volop in bloei, vaak tot eind augustus. Dit varieert uiteraard wat van jaar tot jaar. Veel
van de populaties beemdkroon in de gemeenten Hoegaarden en Tienen doen het zeer goed door
goed bermbeheer met afvoeren maaisel (soms wel randinvloeden). Vele andere populaties
Beemdkroon, vooral langs veldwegen in intensieve landbouwzones, hebben sterk te lijden door
verruiging door gebrek aan maaibeheer of doordat geklepeld wordt. Ook randinvloeden en verruiging
door inspoeling van meststoffen bedreigen veel van de huidige standplaatsen van Beemdkroon.
De populatiegroottes van Beemdkroon zijn doorgaans kleiner dan die in Nederlands Zuid-Limburg
(Reemer, Beringen & van der Slikke, 2008). De standplaatsen zijn meestal warm, zuidgericht en
hellend. Kale plekjes grond voor kieming lijken van groot belang. Door verruiging zijn dergelijke
plekjes vooral in vlakke situaties weinig aanwezig.
Het lijkt er op dat Beemdkroon ook in de gemeenten Bertem, Hoegaarden, Kortenberg en Tienen de
term “Koesterbuur” verdient aangezien hier grote populaties voorkomen. De gemeenten Tervuren en
Machelen, die Beemdkroon als “Koesterbuur” hebben opgenomen, herbergen dan weer uiterst weinig
en vaak kleine populaties Beemdkroon.

6.3.2.2. Knautiabij
Knautiabijen werden tijdens dit project waargenomen van eind juni tot en met de eerste week van
augustus. De soort vliegt wellicht ook na deze periode nog enkele weken, afhankelijk van de locatie.
Maaien van Beemdkroonpopulaties waar deze soort voorkomt mag daarom zeker niet voor eind
augustus/begin september plaatsvinden.
In een vervolgproject zou het zeker nuttig zijn om enkele populaties wekelijks op te volgen via
censustellingen van Knautiabij waarbij simultaan ook de bloeiperiode van Beemdkroon opgevolgd
wordt.
Vroeg maaien, in de periode begin mei, is wenselijk in situaties die sterk verruigd zijn en waar
Beemdkroon bedreigd is. Locaties waar Knautiabijen voorkomen, moeten zoveel mogelijk ontzien
worden van een maaibeurt voor het einde van de vliegtijd. Het maairegime van tweemaal maaien per
jaar kan overgeschakeld worden naar één late maaibeurt van zodra er voldoende potentie is voor
Knautiabijen (grote populatie Beemdkroon en nabijheid van een bronpopulatie Knautiabij). Ook
gefaseerd vroeger maaien van een deel van de groeiplaats ter verschraling (bvb. delen van een
groeiplaats die te sterk verruigd zijn en waar de Beemdkroon niet of nauweljjks meer staat) kan een
uitkomst bieden.
De afhankelijkheid van het voorkomen van de Knautiabij van de populatiegrootte van Beemdkroon
kon duidelijk worden vastgesteld. Er was slechts 30% kans op aanwezigheid in grotere populaties
Beemdkroon, terwijl dat dat voor dezelfde aantalsklasse in Nederlands Zuid-Limburg meer dan 90%
was. Belangrijke bijkomende factoren voor het voorkomen van Knautiabijen zijn dan ook een gunstig
beheer en de isolatiegraad. Bij onderzoek naar de isolatiegraad tot de dichtsbijgelegen
Knautiabijenpopulatie blijkt dat de kans op voorkomen sterk daalt bij een afstand groter dan 250
meter. De isolatiegraad tot de dichtsbijgelegen Beemdkroonpopulatie is mogelijk ook van belang,
maar dit patroon was niet zo duidelijk.
Uit de analyses blijkt dus dat in de provincie Vlaams-Brabant slechts 6 (meta)populaties bestaan. De
toestand in de provincie is dan ook precair te noemen. Er dient dus actie ondernomen te
worden om deze soort te behouden in de provincie.

6.3.2.3. Knautiawespbij
De Knautiawespbij is mogelijk niet aanwezig in de provincie. Deze soort kan mogelijk opduiken
wanneer voldoende grote metapopulaties Knautiabij gevestigd zijn in de provincie.
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6.4.

Algemene aanbevelingen beheer in functie van Knautiabij

6.4.1.

Uitgangspunten

De belangrijkste bepalende factor in het voorkomen van de Knautiabij is de aanwezigheid van
voldoende Beemdkroon. Als vuistregel voor duurzame instandhouding van een populatie Knautiabijen
geldt een minimumaantal van 50 Beemdkroonplanten (wat grofweg overeenkomt met 350 bloemen,
althans in Zweden). Deze planten mogen maximaal 500 meter uiteen staan. (zie ook Larsson &
Franzén, 2007).
De Knautiabij vliegt in Vlaanderen hoofdzakelijk in juni en juli, en in Vlaams-Brabant eerder vanaf
begin juli. In deze periode dient er voldoende aanbod van stuifmeel te zijn, in de vorm van bloeiende
planten Beemdkroon. Het maaibeheer dient hierop dus afgestemd te worden.
De volgende drie paragrafen geven een opsomming van beheer- en inrichtingsmaatregelen die
toegepast kunnen worden bij herstel en behoud van populaties van Beemdkroon. De Knautiabij, maar
ook tal van andere bloembezoekers zullen hier van meeprofiteren. Instandhouding van bloemrijke
wegbermen komt ook heel wat andere plantensoorten ten goede, die vaak een gelijkaardig beheer als
Beemdkroon vereisen. In de bespreking van de verschillende locaties worden deze aanbevelingen
kort herhaald.

6.4.2.

Standplaats

De volgende beheermaatregelen hebben tot doel het creeren van een gunstige standplaats voor
Beemdkroon wat betreft voedseltoestand, zuurtegraad van de bodem en belichting.

6.4.2.1. Instellen van bufferzones
Bij verruigde groeiplaatsen op hellingen die aan de bovenrand grenzen aan bemeste agrarische
percelen kan het inspoelen van meststoffen vanuit die percelen worden tegengegaan door het
instellen van bufferzones langs de randen van deze percelen. Binnen deze enkele meters brede
stroken wordt het toedienen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gestaakt. Door een
verminderde inspoeling van nutriënten wordt de vegetatie minder productief (Reemer, Beringen & van
der Slikke, 2008). Het maaibeheer wordt hierdoor effectiever doordat de constante instroom van
nutriënten gestaakt wordt en er dus een netto afname van nutriënten optreedt. In het Haspengouw
liggen verschillende zeer waardevolle wegbermen met Beemdkroon grenzend aan
laagstamboomgaarden. Ook hier zal het instellen van een bufferzone tussen deze boomgaarden en
de wegbermen gunstig uitdraaien door reductie van meststoffen en vooral een beperking van inwaai
van gewasbeschermingsmiddelen.
Voor akkerstroken kunnen momenteel alleen maar beheerovereenkomsten “Perceelsranden natuur”
afgesloten worden bij de Vlaamse Landmaatschappij. Vanaf 2015 treedt een reeks nieuwe
beheerovereenkomsten in voege. Mogelijk zitten hier ook enkele geschikte beheerovereenkomsten
tussen die een bufferend effect kunnen hebben op de wegbermen.

6.4.2.2. Verwijderen houtopslag
Beemdkroon is een lichtminnende soort. Bovendien verloopt de kieming optimaal bij vrij hoge
temperaturen. Het instellen van hakhoutbeheer, dit is het regelmatig verwijderen van
schaduwgevende bomen en struiken op of in de directe omgeving van groeiplaatsen, is daarom
gunstig voor de plant.
Op verschillende plaatsen in de provincie Vlaams-Brabant werden gunstige locaties overgroeid door
Bosrank of bramen. Ook hier is het jaarlijks verwijderen van deze planten nodig voor het bekomen van
een gunstig licht- en warmteklimaat.
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6.4.2.3. Herstel steilkantjes
Steilkantjes hebben een gunstig microklimaat en herbergen voldoende open plekjes voor de kieming
van nieuwe Beemdkroonplanten. Verder zijn het ook potentiële nestplaatsen voor de Knautiabij maar
ook andere zeldzame bijen- en wespensoorten zoals de Zwarte sachembij (Anthophora retusa) en de
Gewone schoorsteenwesp (Odynerus spinipes). Het vrijstellen van steilkantjes dient kleinschalig te
gebeuren door maaien onder en op de steilkantjes wanneer deze overgroeid worden. Bovenop de
hogere steilkanten kan de vegetatie eventueel blijven overstaan, zodat deze van bovenaf de steilkant
beschermt. Deze beheermaatregel is arbeidsintensief, maar dient enkel uitgevoerd te worden op
kleine schaal, en heeft in de omgeving van Hoegaarden wel al snel tot gunstige omstandigheden
geleid.

6.4.3.

Vegetatie

De volgende beheermaatregel heeft tot doel een grazige vegetatiestructuur te handhaven.
Beemdkroon is een vrij lage plant die tot maximaal 1 meter hoog wordt, waarvan het grootste deel van
de bladeren zich op geringe hoogte boven de grond bevindt (wortelrozetten). Door deze bouw en door
de noodzaak aan kale plekjes grond of een open schrale vegetatie voor kieming handhaaft ze zich
alleen op langere termijn in relatief lage en/of open vegetaties die door maaien en/of begrazen in
stand worden gehouden.

6.4.3.1. Maaien en afvoeren
Maaien en afvoeren van het maaisel is op voedselrijke, productieve standplaatsen de meest geschikte
beheervorm. Met deze beheervorm worden nutriënten afgevoerd. Voor Knautiabijen mag maaibeheer
echter niet vallen in de normale bloeitijd van de Beemdkroon (juni-juli), aangezien hierdoor de
voedselbron van de Knautiabijen verdwijnt tijdens hun hoofdvliegtijd. Heel wat gemeenten kennen
momenteel een maaibeheer met twee maaibeurten (eind juni en eind september). Dit is een zeer
goede situatie voor de instandhouding en uitbreiding van Beemdkroonpopulaties. Wanneer de
wegbermen schraal genoeg zijn en voldoende hoge potenties hebben voor het herbergen van een
populatie Knautiabij is omvorming tot een maaibeheer met één late maaidatum (eind augustus/begin
september) aan te bevelen.
Het huidige maaibeheer van veel bermen, doorgaans rond eind juni, is ongeschikt voor de Knautiabij,
ondanks de bijbehorende verschraling en uitbreiding van Beemdkroon, die dankzij goede herbloei een
paar maand na maaien voldoende zaad kan voorbrengen. Het verdient sterke aanbeveling om niet
voor eind augustus te maaien op plaatsen met hoge potenties voor Knautiabij. Indien vroeger maaien
echt nodig is wegens een hoge voedselrijkdom van de standplaats, kan dit best zeer vroeg (begin
mei) gebeuren zodat tegen de vliegtijd van de Knautiabij reeds herbloei aanwezig is, hoewel het niet
bekend is of deze herbloei even uitbundig en goed genoeg overeenstemt met de vliegtijd van de
Knautiabij. Locaties die zeer vroeg gemaaid worden om verruiging tegen te gaan dienen ook een late
maaibeurt (na eind augustus) te krijgen. Dit systeem van twee maaibeurten kan eventueel na enkele
jaren omgezet worden in één enkele late maaibeurt vanaf eind augustus wanneer de voornaamste
verruiging verdwenen is. Het aantal maaibeurten dient zoveel mogelijk beperkt te worden (maximaal
2).
Bij grote populaties van Beemdkroon die toch voor eind augustus gemaaid dienen te worden, is
gefaseerd maaien een optie. Een deel van de planten (meer dan 50) kan dan gedurende de vliegtijd
als voedselbron behouden blijven. Een vroege maaibeurt is voor Beemdkroon niet nadelig; te frequent
maaien wel.
Voor het in stand houden van zoomvegetaties kan worden volstaan met een maaibeurt in het najaar,
eventueel zelfs gefaseerd waarbij sommige stukken maar om de twee jaar afgezet worden, om de
opslag van houtige gewassen tegen te gaan.
Een 'goedkope' vorm van maaibeheer is klepelen. Hierbij wordt de vegetatie stukgeslagen en blijft het
'maaisel' liggen, waardoor de vegetatie ook niet kan bloeien. Deze vorm van beheer is buitengewoon
ongeschikt voor het ontwikkelen of in stand houden van kruidenrijke vegetaties. De nutriënten die uit
het maaisel vrijkomen verrijken de bodem. Klepelen leidt dan ook tot het ontstaan van soortenarme
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ruige graslanden waarin soorten als Glanshaver, Grote brandnetel en Gewone berenklauw de
boventoon voeren. Deze methodiek werkt hierdoor eigenlijk contraproductief.
Even belangrijk als het maaitijdstip is het feit dat er een maaibeurt plaatsvindt. In Vlaanderen zijn veel
van de standplaatsen vrij voedselrijk door een combinatie van lokale instroom van nutriënten en
stikstofdepositie vanuit de lucht, vooral in de omgeving van intensieve landbouw of grootschalige
industrie. Een hoge voedselrijkdom zorgt voor een dichte vegetatiemat die op zijn beurt dan weer
nadelig is voor het voorkomen en uitbreiding van Beemdkroon. Wanneer verruiging dreigt op te treden
dient dus gemaaid te worden. In Vlaams-Brabant komt het er eigenlijk op neer dat de overgrote
meerderheid van de standplaatsen van Beemdkroon jaarlijks beheer nodig heeft, anders zal de soort
hier uiteindelijk verdwijnen.
Verschillende gemeenten kennen reeds een maaibeheer met twee maaibeurten per jaar rond begin
juli en eind september mét afvoeren maaisel. Dit is botanisch gezien bijzonder goed en heeft geleid tot
schralere bloemrijke bermen, waarin ook Beemdkroon enorm is toegenoemen (bv. in Tienen en
Hoegaarden) en nu soms zeer grote populaties vormt, die bij het instellen van een later maaitijdstip
geschikt zijn om een populatie Knautiabij te onderhouden. Waar dergelijk maaibeheer niet gebeurt
staan de populaties Beemdkroon zwaar onder druk door verruiging.

6.4.4.

Populatie

Een aantal groeiplaatsen is dusdanig geïsoleerd en bestaat uit zulke lage aantallen planten dat een
populatie Knautiabij er niet van kan leven. De levensvatbaarheid van zulke kleine populaties
Beemdkroon kan bovendien verminderen ten gevolge van inteelt.
Als de locatie wat beschikbare oppervlakte en overige standplaatsfactoren betreft geschikt lijkt, of na
herstelbeheer (maaien en afvoeren, verwijderen houtopslag) weer geschikt gemaakt is, kan inzaai
worden overwogen. Inzaai kan uitgevoerd worden door het opbrengen van maaisel afkomstig van
bermen of graslanden met Beemdkroon in de nabije omgeving (wat garandeert dat het gebiedseigen
genetisch materiaal betreft) of rechtstreeks door het inbrengen van zaden in open plekjes grond. De
kansen op succesvolle kieming en vestiging zijn het grootst als het maaisel opgebracht wordt nadat de
vegetatie kort is afgemaaid. In combinatie met een geschikt maaibeheer kan opbrengen van maaisel
of rechtstreekse inzaai snel resulteren in nieuwe populaties Beemdkroon en dus een belangrijke
verhoging van de dichtheid aan Beemdkroonpopulaties. Uiteindelijk treedt hierdoor ook een vergroting
van de metapopulaties van Knautiabij op. We beschouwen dit vooral als een belangrijke bijkomende
maatregel in die gebieden waar nog Knautiabijen aanwezig zijn.
Belangrijk is nog dat niet alle maaisel van de oorspronkelijke standplaats verwijderd wordt, zodat een
deel van de zaden ook hier de kans krijgen om te kiemen. (Reemer, Beringen & van der Slikke, 2008).
Inzaaien met zaden die in de handel verkrijgbaar zijn is ten stelligste afgeraden. De herkomst van
deze zaden is immers nooit volledig te achterhalen en floravervalsing kan dus optreden.
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6.5.

Prioritering locaties

Een prioritering van locaties om te beheren in functie van Knautiabij, op basis van hun (potentieel)
belang voor deze bij, is opgemaakt voor de verschillende locaties aan de hand van volgende criteria:
x

aanwezigheid Knautiabij (geeft sowieso hoge prioriteit, bij afwezigheid van Knautiabij krijgt een
plek alleen hoge prioriteit als er voldoende Beemdkroon staat of met geschikt beheer kan staan en
de plek minder dan 2 km van bekende populaties Knautiabij verwijderd ligt, dit zijn dus plekken
met hoge potentie);

x

aantalsklasse Beemdkroon (hoge aantalsklasse in combinatie met andere gunstige factoren
betekent hoge prioriteit, lage aantalsklasse leidt tot lagere prioriteit tenzij er goede potentie is om
tot een hogere aantalsklasse te komen);

x

mate van isolatie (afstand tot dichtstbijzijnde bekende populatie Knautiabijen);

x

inschatting van gunstigheid van beheer (ongunstig beheer in combinatie met aanwezigheid
Knautiabij leidt tot hogere prioriteit) of het gemak waarmee een gunstig beheer kan worden
ingesteld (indien gemakkelijk, dan hogere prioriteit) .

Locaties die tot 1 van de 6 metapopulaties Knautiabij behoren (zie 0) krijgen sowieso een hoge(re)
prioritering, evenals locaties die in een gemeente liggen die Beemdkroon als Koesterbuur aangeduid
heeft.
Deze prioritering wordt verderop in de bespreking van de verschillende locaties gehanteerd.
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6.6.

Bespreking locaties per gemeente

6.6.1.

Algemeen

In dit hoofdstuk zijn van alle 97 onderzochte locaties in de 21 gemeenten besprekingen opgemaakt. In
deze bespreking worden onder meer datum van bezoek, aantal Beemdkroonplanten en Knautiabijen,
connectiviteit (tot dichtstbijzijnde Beemdkroon- en Knautiabijpopulatie), huidig beheer, bedreidingen,
prioriteit en aanbevelingen uitgewerkt.
Soms was het gissen naar het huidige beheer op basis van een eenmalig of beperkt aantal bezoeken,
maar vaak konden we dit toch te weten komen. De prioriteit voor het nemen van beheermaatregelen
werd bepaald aan de hand van de criteria die in 6.5 besproken werden. Deze prioriteit werd tevens
afgetoetst met de aanwezigheid van een metapopulatie van Knautiabijen. Tot slot kon de prioriteit nog
gewijzigd worden door expert judgment van de auteurs.
Bij de aanbevelingen werd een korte schets van de huidige toestand weergegeven en tevens werden
oplossingen aangeboden om de huidige knelpunten voor Beemdkroon dan wel Knautiabij op te
lossen.
Indien beschikbaar werd een foto van de toestand toegevoegd.
Per gemeente werd een overzichtskaart opgemaakt waarop de verschillende onderzochte locaties
aangeduid zijn. Deze overzichtskaarten zijn op schaal 1/25.000 opgemaakt, behalve voor de
gemeenten Hoegaarden, Bertem, Tienen, Landen en Leuven waarbij de overzichtskaarten op schaal
1/45.000 opgemaakt zijn. Een detailkaart van de omgeving van elke onderzochte locatie werd tevens
opgemaakt. Deze kaarten zijn allen opgemaakt op schaal 1/7.500. Kaarten worden digitaal opgeleverd
als JPG’s.
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6.6.2.

Gemeente Bertem

Figuur 26: Overzichtkaart Bertem.

Figuur 27: Bertem locaties 1-3.
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Bertem 1
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 80 planten (meeste nog niet tot
bloei)
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 26 m (Bertem 2)
Connectiviteit Knautiabij: 314 m (Leuven 6)
Beheer: Nog niet gemaaid bij bezoek
Bedreiging
Beemdkroon:
smalle
overspuiting treedt mogelijk op

strook,

Prioriteit Knautiabij: Hoog

Figuur 28: foto Ruben Foquet

Aanbeveling: Grote populatie Beemdkroon die
grotendeels nog niet tot bloei kwam. Reden
hiervoor is mogelijk een vroege maaibeurt.
Dichtbij
middelgrote
Beemdkroonpopulatie.
Maakt deel uit van metapopulatie Leuven. In
smalle strook tussen twee paardenweiden met
Echt walstro en Kruipend stalkruid. Overspuiting
en andere randinvloeden dienen vermeden te
worden. Eén late maaibeurt volstaat wellicht.

Bertem 2
Bezoek op 26/07/2012
Beemdkroon: 50 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 26 m (Bertem 1)
Connectiviteit Knautiabij: 288 m (Leuven 6)
Geen foto beschikbaar

Beheer: maaibeurt begin juni, maar een stuk
ongemaaid bij bezoek
Bedreiging Knautiabij: te vroege maaibeurt
Prioriteit Knautiabij: Hoog
Aanbeveling: Grote populatie Beemdkroon.
Zonder Knautiabijpopulatie. Dichtbij middelgrote
Beemdkroonpopulatie. Maakt deel uit van
metapopulatie Leuven. Eén late maaibeurt
volstaat wellicht.
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Bertem 3
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 1 plant
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 544 m (Leuven 7)
Connectiviteit Knautiabij: 1317 m (Leuven 6)
Geen foto beschikbaar

Beheer: onbekend (lijkt niet gemaaid te worden)
Bedreiging Beemdkroon: verruiging door gebrek
beheer
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling:
Vrij
geisoleerde
Beemdkroonpopulatie. Minstens één- en bij
voorkeur tweemaal jaarlijks maaien ter
verschraling is aangewezen.

Figuur 29: Bertem locaties 4-6.
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Bertem 4
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 2 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 495 m (Bertem 5)
Connectiviteit Knautiabij: 2210 m (Leuven 6)
Geen foto beschikbaar

Beheer: onbekend (lijkt niet gemaaid te worden)
Bedreiging Beemdkroon: verruiging door gebrek
beheer
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling:
Vrij
geisoleerde
Beemdkroonpopulatie.
In
wegberm
met
Kraailook en Borstelkrans. Minstens één- en bij
voorkeur tweemaal jaarlijks maaien ter
verschraling is aangewezen.

Bertem 5
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 2 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 267 m (Leuven 10)
Connectiviteit Knautiabij: 2209 m (Leuven 6)
Beheer: onbekend (lijkt niet gemaaid te worden)
Geen foto beschikbaar

Bedreiging Beemdkroon: verruiging door gebrek
beheer, beschaduwing
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Slechts 2 planten Beemdkroon.
Zonder Knautiabijpopulatie. Minstens één- en bij
voorkeur tweemaal jaarlijks maaien ter
verschraling is aangewezen. Periodiek en
gefaseerd afzetten van houtkant in holle weg
moet
op
lange
termijn
beschaduwing
tegengaan.
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Bertem 6
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 71 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 405 m (Bertem 17)
Connectiviteit Knautiabij: 2674 m (Leuven 6)
Beheer: Veiligheidszone werd recent gemaaid
bij bezoek, de rest lijkt niet gemaaid te worden
Bedreiging Beemdkroon: enerzijds verruiging
door gebrek beheer, anderzijds maaibeurt op
ongeschikt tijdstip.
Prioriteit Knautiabij: Middel
Figuur 30: foto Pieter Vanormelingen

Aanbeveling: Grote populatie Beemdkroon.
Zonder Knautiabijpopulatie. Eén (late) maaibeurt
volstaat wellicht voor de onbeheerde zone. Voor
de veiligheidszone stelen we een vroege
maaibeurt (begin) mei voor.

Figuur 31: Bertem locaties 7-10.
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Bertem 7
Bezoek op 5/08/2012
Beemdkroon: 2 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 355 m (Bertem 8)
Connectiviteit Knautiabij: 3340 m (Leuven 6)
Geen foto beschikbaar

Beheer: onbekend (lijkt niet gemaaid te worden)
Bedreiging Beemdkroon: verruiging door gebrek
beheer, verruiging door inspoeling meststoffen
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Slechts 2 planten Beemdkroon.
Zonder Knautiabijpopulatie. Minstens één- en bij
voorkeur tweemaal jaarlijks maaien ter
verschraling is aangewezen. Instellen van een
bufferzone moet helpen om de inspoeling van
meststoffen tegen te gaan.

Bertem 8
Bezoek op 5/08/2012
Beemdkroon: 13 planten (nog niet in bloei)
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 285 m (Bertem 9)
Geen foto beschikbaar

Connectiviteit Knautiabij: 3697 m (Leuven 6)
Beheer: onbekend (lijkt recent gemaaid te zijn)
Bedreiging Knautiabij: te vroege maaibeurt
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Kleine populatie Beemdkroon.
Zonder Knautiabijpopulatie. Uitstel maaidatum
tot begin september volstaat wellicht.
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Bertem 9
Bezoek op 5/08/2012
Beemdkroon: 1 plant
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 189 m (Bertem 10)
Connectiviteit Knautiabij: 3797 m (Leuven 6)
Beheer: onbekend (lijkt niet gemaaid te worden)
Geen foto beschikbaar

Bedreiging Beemdkroon: verruiging door gebrek
beheer, beschaduwing
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Slechts 1 plant Beemdkroon.
Zonder Knautiabijpopulatie. Minstens één- en bij
voorkeur tweemaal jaarlijks maaien ter
verschraling is aangewezen. Periodiek en
gefaseerd afzetten van houtkant in holle weg
moet
op
lange
termijn
beschaduwing
tegengaan.

Bertem 10
Bezoek op 5/08/2012
Beemdkroon: 4 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 189 m (Bertem 9)
Connectiviteit Knautiabij: 3977 m (Leuven 6)
Geen foto beschikbaar

Beheer: onbekend (lijkt niet gemaaid te worden)
Bedreiging Knautiabij: te vroege maaibeurt
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Slechts 4 planten Beemdkroon.
Zonder Knautiabijpopulatie. Minstens één- en bij
voorkeur tweemaal jaarlijks maaien ter
verschraling is aangewezen. Instellen van een
bufferzone moet helpen om de inspoeling van
meststoffen tegen te gaan.
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Figuur 32: Bertem locaties 11-12.

Bertem 11
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 18 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 27 m (Bertem 12)
Connectiviteit Knautiabij: 242 m (Kortenberg 5)
Beheer: onbekend (lijkt niet gemaaid te worden)
Bedreiging Beemdkroon: verruiging door gebrek
beheer, verruiging door inspoeling meststoffen
Prioriteit Knautiabij: Hoog

Figuur 33: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling:
Middelgrote
populatie
Beemdkroon.
Zonder
Knautiabijpopulatie.
Behoort tot metapopulatie Kortenberg. Eerst
enkele jaren 2x maaien: vroege maaibeurt
(eerste helft mei) en late (september); zodra er
voldoende verschraald is, overschakelen op één
late maaibeurt. Instellen van een bufferzone
moet helpen om de inspoeling van meststoffen
tegen te gaan.
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Bertem 12
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 32 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 27 m (Bertem 11)
Connectiviteit Knautiabij: 258 m (Kortenberg 5)
Beheer: onbekend (lijkt niet gemaaid te worden)
Bedreiging Beemdkroon: verruiging door gebrek
beheer
Prioriteit Knautiabij: Hoog

Figuur 34: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling: Grote populatie Beemdkroon.
Zonder
Knautiabijpopulatie.
Behoort
tot
metapopulatie Kortenberg. Eén (late) maaibeurt
volstaat wellicht, eventueel kunnen delen van de
berm zonder Beemdkroon ook een bijkomende
vroege maaibeurt krijgen.

Figuur 35: Bertem locatie 13.
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Bertem 13
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 76 planten (grotendeels niet in
bloei)
Knautiabij: 1 mannetje
Connectiviteit Beemdkroon: 1247 m (Bertem 12)
Connectiviteit Knautiabij: 1495 m (Kortenberg 5)
Beheer: onbekend (een gedeelte lijkt vroeg
gemaaid te zijn, want herbloei treedt op)
Bedreiging: verruiging door gebrek beheer,
verruiging door inspoeling meststoffen, te
vroege maaibeurt
Prioriteit Knautiabij: Hoog
Figuur 36: foto Pieter Vanormelingen

Aanbeveling:
Middelgrote
populatie
Beemdkroon. Met Boslathyrus, Klavervreter en
Graslathyrus. Met Knautiabijpopulatie. Behoort
tot metapopulatie Kortenberg. Eén (late)
maaibeurt volstaat wellicht voor de zone die nog
niet gemaaid werd. Uitstel maaidatum tot begin
september voor zone die vroeg gemaaid wordt.
Instellen van een bufferzone moet helpen om de
inspoeling van meststoffen tegen te gaan.

Figuur 37: Bertem locatie 14.
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Bertem 14
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 1 plant
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 2016 m (Bertem 13)
Connectiviteit Knautiabij: 2020 m (Bertem 13)
Beheer: gemaaid, maar zonder afvoer maaisel!
Bedreiging: te vroege maaibeurt, verruiging door
inspoeling meststoffen én door maaisel dat blijft
liggen; beschaduwing;
Prioriteit Knautiabij: Laag

Figuur 38: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling: Slechts 1 plant Beemdkroon.
Zonder Knautiabijpopulatie. Minstens één- en bij
voorkeur tweemaal jaarlijks maaien ter
verschraling is aangewezen. Afvoer maaisel is
cruciaal! Instellen van een bufferzone moet
helpen om de inspoeling van meststoffen tegen
te gaan. Periodiek en gefaseerd afzetten van
houtige gewassen moet op lange termijn
beschaduwing tegengaan.

Figuur 39: Bertem locaties 15-17.
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Bertem 15
Bezoek op 5/08/2012
Beemdkroon: 28 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 585 m (Bertem 16)
Connectiviteit Knautiabij: 2560 m (Kortenberg 5)
Beheer: onbekend (lijkt niet gemaaid te worden)
Bedreiging: overploegen,
vroege maaibeurt
Geen foto beschikbaar

beschaduwing,

te

Prioriteit Knautiabij: Middel
Aanbeveling:
Middelgrote
populatie
Beemdkroon. Zonder Knautiabijpopulatie. In
rand houtkant op akkerplateau. In voorgaande
jaren werden hier grotere populaties gemeld.
Vermoedelijk werd het grootste deel van de
populatie geploegd en ingezaaid met een
grasstrook. Het instellen van een bufferstrook is
wenselijk. Deze bufferstrook mag niet bespoten
of geploegd worden en dient de eerste jaren
tweemaal (begin mei, begin september) per jaar
gemaaid te worden ter verschraling. Daarna
volstaat 1 (late) maaibeurt per jaar wellicht.

Bertem 16
Bezoek op 5/08/2012
Beemdkroon: 65 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 427 m (Bertem 17)
Connectiviteit Knautiabij: 2931 m (Kortenberg 5)

Geen foto beschikbaar

Beheer: onbekend (veiligheidszone lijkt recent
gemaaid te zijn)
Bedreiging Knautiabij: te vroege maaibeurt
Prioriteit Knautiabij: Middel
Aanbeveling: Grote populatie Beemdkroon.
Zonder Knautiabijpopulatie. Heel wat planten
worden frequent gemaaid in de veiligheidszone.
Het vervroegen van de eerste maaibeurt tot
begin mei in deze zone kan hiervoor een
oplossing zijn. Een tweede (late) maaibeurt,
waarbij de volledige berm gemaaid wordt, is
nodig.
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Bertem 17
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 82 planten, gedeeltelijk gemaaid
in veiligheidszone
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 405 m (Bertem 6)
Connectiviteit Knautiabij: 2860 m (Leuven 6)
Geen foto beschikbaar

Beheer: onbekend (veiligheidszone lijkt recent
gemaaid te zijn)
Bedreiging Knautiabij: te vroege maaibeurt
Prioriteit Knautiabij: Middel
Aanbeveling: Grote populatie Beemdkroon.
Zonder Knautiabijpopulatie. Een 10-tal planten
worden frequent gemaaid in de veiligheidszone.
Het vervroegen van de eerste maaibeurt tot
begin mei in deze zone kan hiervoor een
oplossing zijn. Een tweede (late) maaibeurt,
waarbij de volledige berm gemaaid wordt is
nodig.

6.6.3.

Gemeente Bierbeek

Figuur 40: Overzichtkaart Bierbeek.
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Figuur 41: Bierbeek locatie 1.

Bierbeek 1 - Hoegaardsesteenweg
Bezoek op 7/07/2012
Beemdkroon: 8 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 325 m (Boutersem
2)
Connectiviteit Knautiabij: 4360 m(Hoegaarden
13)
Geen foto beschikbaar

Beheer: onbekend (lijkt niet gemaaid te worden)
Bedreiging Beemdkroon: verruiging door gebrek
beheer
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Kleine populatie Beemdkroon.
Zonder Knautiabij. Sterk geisoleerd van
Knautiabijenpopulatie. Minstens één- en bij
voorkeur tweemaal jaarlijks maaien ter
verschraling is aangewezen, kan samen met
deel berm dichter tegen fietspad gemaaid
worden.
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6.6.4.

Gemeente Boortmeerbeek

Figuur 42: Overzichtkaart Boortmeerbeek.

Figuur 43: Boortmeerbeek locatie 1.
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Boortmeerbeek 1 – Hollestraat
Bezoek op 1/08/2013
Beemdkroon: 10 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 9658 m (Herent 1)
Connectiviteit Knautiabij: 11490 m (Herent 2)
Geen foto beschikbaar

Beheer: onbekend (in bloemborder in voortuin)
Bedreiging Beemdkroon: geen
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Tiental planten aangeplant in
bloemborder in voortuin. Zonder Knautiabij.
Sterk
geisoleerd
van
dichtstbijzijnde
Knautiabijenpopulatie. Beheren in functie van
Knautiabij lijkt weinig zinvol.

6.6.5.

Gemeente Boutersem

Figuur 44: Overzichtkaart Boutersem.
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Figuur 45: Boutersem locaties 1-2.

Boutersem 1 – Verbrande Toren
Bezoek op 7/07/2012
Beemdkroon: 15 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 814 m (Bierbeek 1)

Geen foto beschikbaar

Connectiviteit Knautiabij: 4490 m (Hoegaarden
13)
Beheer: Nog niet gemaaid bij bezoek.
Bedreiging Beemdkroon:
inspoeling meststoffen.

Verruiging

door

Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Minstens één- en bij voorkeur
tweemaal jaarlijks maaien ter verschraling is
Respecteren
berm
door
aangewezen.
landbouwer, en idealiter instellen buffer.
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Boutersem 2
Bezoek op 7/07/2012
Beemdkroon: 2 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 325 m (Bierbeek 1)
Geen foto beschikbaar

Connectiviteit Knautiabij: 4040 m (Hoegaarden
13)
Beheer: Nog niet gemaaid tijdens bezoek.
Bedreiging Beemdkroon: Geen?
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Minstens één- en bij voorkeur
tweemaal jaarlijks maaien ter verschraling is
aangewezen.

6.6.6.

Gemeente Diest

Figuur 46: Overzichtkaart Diest.
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Figuur 47: Diest locatie 1.

Diest 1 – Kloosterberg
Bezoek op 12/07/2012
Beemdkroon: 3 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 2823 m (Halen 1)
Connectiviteit Knautiabij: 22210 m (Landen 1)
Beheer: onbekend (lijkt niet gemaaid te worden)
Geen foto beschikbaar

Bedreiging Beemdkroon: beschaduwing
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Slechts 3 Beemdkroonplanten.
Zonder Knautiabij. Sterk geisoleerd van
dichtstbijzijnde
Knautiabijenpopulatie.
Historische waarnemingen van Knautiabij in de
omgeving. Eén (late) maaibeurt en periodieke,
gefaseerde terugzetting van houtkant in holle
weg zouden moeten volstaan voor vergroting
Beemdkroonpopulatie.
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6.6.7.

Gemeente Herent

Figuur 48: Overzichtkaart Herent.

Figuur 49: Herent locatie 1.
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Herent 1 – Bertemsebaan
Bezoek op 17/07/2013
Beemdkroon: 2 planten (in 2012 nog minstens
50)
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 2671 m (Leuven 4)
Connectiviteit Knautiabij: 3980 m (Kortenberg 2)
Beheer: Gemaaid bij bezoek
Bedreiging Knautiabij: te vroege maaibeurt
Prioriteit Knautiabij: Middel

Figuur 50: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling: Populatie Beemdkroon bijna
volledig weggemaaid. Gedeelte maaisel blijven
liggen. Vrij geisoleerde populatie. Uitstel
maaidatum tot begin september kan snelle
resultaten
opleveren
voor
vergroting
Beemdkroonpopulatie. Voorlopig minstens éénen bij voorkeur tweemaal jaarlijks maaien ter
verdere verschraling is aangewezen. Maaisel
dient goed opgeruimd te worden.

Figuur 51: Herent locaties 2-3.
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Herent 2 – Vlietstraat 1
Bezoek op 18/07/2013
Beemdkroon: 76 planten
Knautiabij: 2 vrouwtjes
Connectiviteit Beemdkroon: 54 m (Herent 3)
Connectiviteit Knautiabij: 3870 m (Leuven 6)
Beheer: onbekend (lijkt niet gemaaid te worden)
Bedreiging Beemdkroon: overwoekering door
Bont kroonkruid bij uitblijven beheer
Prioriteit Knautiabij: Hoog

Figuur 52: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling: Grote populatie Beemdkroon met
aanwezigheid van kleine Knautiabijpopulatie.
Behoort tot metapopulatie Herent. Geen grote
Beemdkroonpopulatie in de directe omgeving. In
weiland met veel Bont kroonkruid. Een late
maaibeurt is nodig om overwoekering te
vermijden en uiteindelijk verruiging tegen te
gaan.

Herent 3 – Vlietstraat 2
Bezoek op 17/07/2013
Beemdkroon: 1 plant
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 54 m (Herent 2)
Connectiviteit Knautiabij: 54 m (Herent 2)
Beheer: Grotendeels gemaaid bij bezoek
Geen foto beschikbaar

Bedreiging:
verruiging
door
inspoeling
meststoffen, randinvloeden en een te vroege
maaibeurt
Prioriteit Knautiabij: Hoog
Aanbeveling: Eén enkele Beemdkroonplant
zonder Knautiabijpopulatie. Behoort tot de
metapopulatie Herent. In eerste instantie
beemdkroonpopulatie vergroten door minstens
één- en bij voorkeur tweemaal jaarlijks maaien
ter verschraling en aanleggen van bufferstrook
in akker.
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6.6.8.

Gemeente Hoegaarden

Figuur 53: Overzichtkaart Hoegaarden.

Figuur 54: Hoegaarden locatie 1.
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Hoegaarden 1
Bezoek op 12/07/2013
Beemdkroon: 4 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 805 m (Tienen 3)

Geen foto beschikbaar

Connectiviteit Knautiabij: 3470 m (Hoegaarden
14)
Beheer: Geen beheer.
Bedreiging Beemdkroon: Verruiging door gebrek
aan beheer, randinvloeden.
Prioriteit Knautiabij: Laag.
Aanbeveling:
Instellen
maaibeheer
om
verruiging tegen te gaan en Beemdkroon toe te
laten zich uit te breiden. Zorgen dat de
landbouwer de berm respecteert.

Figuur 55: Hoegaarden locatie 2.
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Hoegaarden 2
Bezoek op 18/07/2012
Beemdkroon: 9 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 983 m (Hoegaarden
6)
Geen foto beschikbaar

Connectiviteit Knautiabij: 3280 m (Hoegaarden
13)
Beheer: Nog niet gemaaid tijdens bezoek.
Bedreiging
opgemerkt.

Beemdkroon:

Geen

bedreiging

Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Verderzetten maaibeheer, met
oog op uitbreiden Beemdkroon.

Figuur 56: Hoegaarden locaties 3-5.
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Hoegaarden 3 - China
Bezoek op 18/07/2012
Beemdkroon: 2 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 685 m (Hoegaarden
7)
Geen foto beschikbaar

Connectiviteit Knautiabij: 2067 m (Hoegaarden
14)
Beheer: wordt normaal enkel begraasd vanaf
hoogzomer tot einde van de winter. In 2013
vroeg gemaaid in mei en in het najaar.
Bedreiging
opgemerkt.

Beemdkroon:

Geen

bedreiging

Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Verderzetten huidig beheer, met
oog op uitbreiden Beemdkroon.

Hoegaarden 4 – Bronstraat
Bezoek op 22/07/2012
Beemdkroon: 38 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 492 m (Hoegaarden
5)
Connectiviteit Knautiabij: 2024 m (Hoegaarden
14)
Beheer: Nog niet gemaaid tijdens bezoek, maar
gebeurt wel jaarlijks (meestal vrij laat in de
zomer?).
Bedreiging Beemdkroon: Sterke beschaduwing
van een groot deel van de populatie.
Prioriteit Knautiabij: Middel
Figuur 57: foto Pieter Vanormelingen

Aanbeveling: Vrij grote populatie Beemdkroon
langs veldweg, maar niet in de directe omgeving
van een populatie Knautiabij. De houtopslag die
zorgt voor sterke beschaduwing van de
beemdkroon zou dringend moeten afgezet
worden (hakhoutbeheer). Maaibeheer zou best
in de nazomer vallen (vanaf begin september).

Knautiabij in de provincie Vlaams-Brabant
Stand van zaken en kansen voor een zeldzame bijensoort

74

Hoegaarden 5 – Hoksem
Bezoek op 22/07/2012
Beemdkroon: 98 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 452 m (Hoegaarden
10)
Connectiviteit Knautiabij: 2156 m (Hoegaarden
14)
Beheer: Tijdens bezoek herbloei na maaien.
Wordt gemaaid in de periode juni-juli.
Bedreiging Beemdkroon: randinvloeden vanuit
bovenliggende akker (overspuiten).
Prioriteit Knautiabij: Middel

Figuur 58: foto Pieter Vanormelingen

Aanbeveling: Grote populatie beemdkroon
langs hoofdweg, maar zonder Knautiabij
populatie in de omgeving. Op korte termijn geen
aanpassing maaibeheer. Verderzetten huidig
maaibeheer geschikt voor verdere toename
Beemdkroon, nadien kan de maaidatum verlaat
worden in functie van Knautiabij. Indien mogelijk
bufferzone
instellen
boven
berm
voor
verminderen randeffecten.

Figuur 59: Hoegaarden locaties 6-8.
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Hoegaarden 6
Bezoek op 7/07/2012
Beemdkroon: 8 planten
Knautiabij: Geen in 2013, wel in 2011
Connectiviteit Beemdkroon: 983 m (Hoegaarden
2)
Connectiviteit Knautiabij: 2479 m (Hoegaarden
13)
Beheer: Op moment bezoek nog niet gemaaid.
Geen foto beschikbaar

Bedreiging Beemdkroon: Beschaduwing (in de
holle weg).
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Kleine populatie Beemdkroon
zonder Knautiabij populatie in de omgeving.
Verderzetten maaibeheer gericht op toename
beemdkroon, en indien mogelijk vermijden
beschaduwing. Op 5 Juli 2011 werd hier een
aangetroffen,
maar
vrouwtje
Knautiabij
sindsdien nooit meer gezien ondanks herhaalde
bezoeken. Toont aan dat er af en toe
Knautiabijen kunnen opduiken relatief ver van
de populaties, wat in meer geschikte situaties
kan zorgen voor kolonisatie van nieuwe locaties.

Hoegaarden 7 - Galg
Bezoek op 26/07/2012
Beemdkroon: 21 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 107 m (Hoegaarden
8)
Connectiviteit Knautiabij: 1677 m (Hoegaarden
14)
Beheer: Geen beheer.
Bedreiging Beemdkroon: Geen algemene
bedreiging opgemerkt van de populatie. Wel is
er onderaan op het pad een laag gehakseld
hout gestrooid tegen erosie, waartussen de
onderste pollen Beemdkroon staan.
Prioriteit Knautiabij: Middel
Figuur 60: foto Pieter Vanormelingen

Aanbeveling: Ophouden met gehakseld hout
strooien op het pad, indien mogelijk zelfs
verwijderen. Bovenop de talud kan kleinschalig
gemaaid worden ter verschraling zodat de
Beemdkroon zich naar daar kan uitbreiden. Bij
een late maaibeurt van de berm van de veldweg
om de hoek (met Hoegaarden 8) zouden deze
paar meter talud met Beemdkroon mee kunnen
gemaaid worden.
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Hoegaarden 8 - Galg
Bezoek op 26/07/2012
Beemdkroon: 30 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 107 m (Hoegaarden
7)
Connectiviteit Knautiabij: 1581 m (Hoegaarden
14)

Geen foto beschikbaar

Beheer: Gemaaid, geschat ongeveer anderhalve
maand voor bezoek. Wordt doorgaans in de
periode Juni-Juli gemaaid.
Bedreiging
opgemerkt.

Beemdkroon:

Geen

bedreiging

Prioriteit Knautiabij: Middel
Aanbeveling: Beemdkroon doet het goed onder
huidig maaibeheer. Dit op korte termijn gewoon
verderzetten voor uitbreiding Beemdkroon. Op
langere termijn kan overwogen worden deze
populatie samen met Hoegaarden 7 een late
maaibeurt (september) te geven met het oog op
Vormt
immers
samen
met
Knautiabij.
Hoegaarden 7 al een redelijk grote populatie
voor Knautiabij, die echter niet in de
onmiddellijke omgeving zit.

Figuur 61: Hoegaarden locaties 9-10.
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Hoegaarden 9
Bezoek op 8/07/2012
Beemdkroon: 1 plant
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 569 m
(Hoegaarden 10)

Geen foto beschikbaar

Connectiviteit Knautiabij:
(Hoegaarden 14)

1565 m

Beheer: Bij bezoek herbloei in rand
fietspad na vroege maaibeurt. Wordt
in periode juni-juli jaarlijks gemaaid.
Bedreiging
maaibeurt

Knautiabij:

te

vroege

Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Huidig maaibeheer
verderzetten, geschikt voor verdere
uitbreiding Beemdkroon.

Hoegaarden 10
Bezoek op 8/07/2012
Beemdkroon: 139 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 452 m (Hoegaarden
5)
Connectiviteit Knautiabij: 1980 m (Hoegaarden
14)
Beheer: Bij bezoek herbloei in rand fietspad na
vroege maaibeurt. Wordt in periode juni-juli
jaarlijks gemaaid.
Bedreiging Knautiabij: te vroege maaibeurt
Prioriteit Knautiabij: Middel
Figuur 62: foto Pieter Vanormelingen

Aanbeveling:
Zeer
grote
populatie
Beemdkroon, maar geen
Knautiabij
in
onmiddellijke omgeving en in rand fietspad
drukke weg (late maaibeurt kan probleem geven
in verband met overhangend gras op fietspad).
Daarom huidig maaibeheer geschikt voor
Beemdkroon gewoon verderzetten.
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Figuur 63: Hoegaarden locatie 11.

Hoegaarden 11 - Goudberg
Bezoek op 26/07/2012
Beemdkroon: 185 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 784 m (Hoegaarden
12)
Connectiviteit Knautiabij: 3288 m (Hoegaarden
14)
Beheer: bij bezoek geschat anderhalve maand
terug gemaaid. Wordt doorgaans gemaaid in
vroege zomer.
Bedreiging Beemdkroon: Geen bedreigingen
gemeld.
Figuur 64: foto Pieter Vanormelingen

Prioriteit Knautiabij: Middel.
Aanbeveling: Zeer grote populatie Beemdkroon
op kleine oppervlakte, maar niet in directe
omgeving populatie Knautiabij. Maaibeheer
verderzetten maar maaidatum verschuiven naar
september is aangewezen voor Knautiabij.
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Figuur 65: Hoegaarden locatie 12.

Hoegaarden 12
Bezoek op 8/07/2012
Beemdkroon: 5 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 784 m (Hoegaarden
11)
Geen foto beschikbaar

Connectiviteit Knautiabij: 2816 m (Hoegaarden
14)
Beheer: Paar weken voor bezoek gemaaid.
Bedreiging
Beemdkroon:
beschaduwing.

Op

termijn

Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Verderzetten huidig maaibeheer
voor uitbreiding Beemdkroon.
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Figuur 66: Hoegaarden locaties 13-14.

Hoegaarden 13
Bezoek op 8/07/2012
Beemdkroon: 15 planten
Knautiabij: 1 mannetje
Connectiviteit Beemdkroon: 73 m (Hoegaarden
14)
Connectiviteit Knautiabij: 73 m (Hoegaarden 14)
Geen foto beschikbaar

Beheer: bij bezoek schatting maaien ergens in
mei tot eerste helft van juni. Wordt normaal later
op het jaar gemaaid.
Bedreiging
opgemerkt.

Beemdkroon:

Geen

bedreiging

Prioriteit Knautiabij: Hoog
Aanbeveling: Gezien de aanwezigheid van
Knautiabij is het instellen van een latere
maaidatum (samen met het vlakbij gelegen
Hoegaarden 14), vanaf september, van groot
belang. Behoort tot metapopulatie Hoegaarden.
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Hoegaarden 14
Bezoek op 8/07/2012
Beemdkroon: 26 planten
Knautiabij: 2 vrouwtjes
Connectiviteit Beemdkroon: 73 m (Hoegaarden
13)
Connectiviteit Knautiabij: 73 m (Hoegaarden 13)
Beheer: Bij bezoek beginnende herbloei na
maaien. Wordt normaal later op het jaar gemaaid.
Bedreiging Beemdkroon: Randinvloeden door
overploegen en overspuiten. Op termijn kan ook
beschaduwing een probleem worden.
Prioriteit Knautiabij: Hoog

Figuur 67: foto Pieter Vanormelingen

Aanbeveling: Hier zit al minstens van 2006 (zie
waarnemingen.be) een populatie Knautiabij die
zwaar onder druk staat door maaien op het
verkeerde tijdstip en randinvloeden (zowel
overploegen als overspuiten, er wordt geen
schouder gelaten bovenaan de talud) van de
akker erboven. Hier moet dringend een
bufferzone komen boven de talud en de
maaibeurt moet verlaat worden naar september.
Hakhoutbeheer rond de groeiplaats Beemdkroon
dient verdergezet te worden om beschaduwing te
Behoort
tot
metapopulatie
vermijden.
Hoegaarden.

Figuur 68: Hoegaarden locaties 15-19 en 22-23.
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Hoegaarden 15 en 16 (twee fiches, maar is
dezelfde populatie)
Bezoek op 7/07/2012 en 12/07/2013
Beemdkroon: 32 planten
Knautiabij: 1 mannetje
Connectiviteit Beemdkroon: 374 m (Hoegaarden
22)
Connectiviteit Knautiabij: 375 m (Hoegaarden
22)
Beheer: Berm langs veldweg jaarlijks gemaaid in
de zomer, strook in grasland Natuurpunt tot en
met 2012 1-2 maal per jaar gemaaid, met eerste
maaibeurt eind juni. Strook van 2 m onder de
draad geen beheer.
Bedreiging
Beemdkroon:
Op
termijn
beschaduwing. Overwoekering door Bosrank
onder de draad.
Prioriteit Knautiabij: Hoog

Figuur 69: foto Pieter Vanormelingen

Aanbeveling: Reeds vrij grote populatie
Beemdkroon in berm en op talud en in rand
aangrenzend perceel hooiland Natuurpunt,
Knautiabij waargenomen in 2012, en vlakbij
kernpopulatie Knautiabij Hoegaarden. Instellen
late maaidatum, en voorkomen beschaduwing
door regelmatig afzetten houtige opslag en
verwijderen overwoekering door bosrank. In
najaar 2012 en 2013 reeds houtige opslag
afgezet, bosrank verwijderd en strook met
Beemdkroon gemaaid. In 2013 is op de
volledige
strook
met
Beemdkroon
op
natuurpuntperceel
een
late
maaidatum
ingesteld. Dit beheer moet verdergezet worden
en ook de wegberm zou een late maaidatum
moeten krijgen. Behoort tot metapopulatie
Hoegaarden.
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Hoegaarden 17 - Walenstraat
Bezoek op 7/07/2012
Beemdkroon: 31 planten
Knautiabij: 3 mannetjes, 11 vrouwtjes
Connectiviteit Beemdkroon: 172 m (Hoegaarden
23)
Connectiviteit Knautiabij: 172 m (Hoegaarden
23)
Beheer: Nog niet gemaaid tijdens bezoek. Wordt
jaarlijks laat in de zomer gemaaid.
Bedreiging Beemdkroon: Geen voor het grootste
deel van de populatie. Langs de zijkanten treedt
wel verruiging op en op enige termijn
beschaduwing.
Prioriteit Knautiabij: Hoog

Figuur 70: foto Pieter Vanormelingen

Aanbeveling: Bevat één va de twee grotere
populaties Knautiabij in de metapopulatie
Hoegaarden. Het huidige late maaibeheer kan
gewoon verdergezet worden. De maaidatum
mag zeker niet vervroegd worden. Op termijn
kan er kleinschalig wat houtopslag afgezet
worden aan één kant om beschaduwing te
vermijden, en eventueel aan de andere kant
Beemdkroon zeer kleinschalig gemaaid vroeg
op het jaar voor verschraling – maar is echt
detailbeheer. Wat verderop naar het zuidwesten
is er overigens nog een deel talud dat schraal
genoeg lijkt voor Beemdkroon. Hierop zou
Beemdkroonzaad van Hoegaarden 17 kunnen
aangebracht worden. Behoort tot metapopulatie
Hoegaarden.
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Hoegaarden 18
Bezoek op 12/07/2013
Beemdkroon: 4 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 237 m (Hoegaarden
19)
Connectiviteit Knautiabij: 461 m (Hoegaarden
23)
Beheer: Strook langs veldweg pas gemaaid bij
bezoek.

Geen foto beschikbaar

Bedreiging
Beemdkroon:
Vooral
sterke
beschaduwing door houtige opslag, grootste
deel groeiplaats reeds verbost. Op termijn deels
verruiging door gebrek aan maaibeheer (deel
weg van veldweg).
Prioriteit Knautiabij: Middel
Aanbeveling: Kleine populatie Beemdkroon,
sterk onder druk door houtige opslag, in directe
omgeving Knautiabij populaties Hoegaarden.
Najaar 2012 afzetten houtige opslag rond
aanwezige pollen Beemdkroon en zeer
kleinschalig maaien met de sikkel. Deze
groeiplaats Beemdkroon zou sterk moeten
vergroot worden door afzetten houtige opslag op
groter
deel
van
perceeltje
(eigendom
Natuurpunt), en instellen late maaibeurt vrijgezet
deel. Behoort tot metapopulatie Hoegaarden.

Hoegaarden 19
Bezoek op 7/07/2012
Beemdkroon: 1 plant
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 237 m (Hoegaarden
18)
Connectiviteit Knautiabij: 461 m (Hoegaarden
23)
Geen foto beschikbaar

Beheer: Onderste helft van de berm pas
gemaaid bij bezoek, ziet ernaar uit dat normaal
ook de bovenste helft van de berm gemaaid
wordt.
Bedreiging
opgemerkt.

Beemdkroon:

Geen

bedreiging

Prioriteit Knautiabij: Middel.
Aanbeveling: Slechts 1 plant maar in directe
nabijheid populaties Knautiabij. Verderzetten
maaibeheer voor uitbreiding Beemdkroon.
Behoort tot metapopulatie Hoegaarden.
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Figuur 71: Hoegaarden locaties 20-21.

Hoegaarden 20
Bezoek op 18/07/2012
Beemdkroon: 1 plant
Knautiabij: Geen
Connectiviteit
Beemdkroon:
(Hoegaarden 21)
Geen foto beschikbaar

1016

m

Connectiviteit Knautiabij: 4210 m (Hoegaarden
23)
Beheer: Nog niet gemaaid tijdens bezoek.
Bedreiging Beemdkroon: Verruiging door gebrek
aan maaibeheer. Op termijn beschaduwing.
Prioriteit Knautiabij: Laag.
Aanbeveling: Instellen maaibeheer voor
uitbreiden Beemdkroon. Op termijn afzetten
houtige opslag om beschaduwing tegen te gaan.
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Hoegaarden 21
Bezoek op 18/07/2012
Beemdkroon: 19 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit
Beemdkroon:
(Hoegaarden 20)

1016

m

Connectiviteit Knautiabij: 4700 m (Landen 1)
Geen foto beschikbaar

Beheer: bij bezoek geschat ongeveer maand
geleden gemaaid.
Bedreiging Beemdkroon: Verruiging door gebrek
aan maaibeheer.
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling:
Middelgrote
populatie
Beemdkroon, maar geen Knautiabij in de buurt.
Zorgen voor geschikt maaibeheer voor verdere
uitbreiding Beemdkroon.

Figuur 72: Hoegaarden locaties 15-19 en 22-23.
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Hoegaarden 22
Bezoek op 18/07/2012
Beemdkroon: 192 planten
Knautiabij: 5 vrouwtjes
Connectiviteit Beemdkroon: 373 m (Hoegaarden
16)
Connectiviteit Knautiabij: 373 m (Hoegaarden
16)
Beheer: Nog niet gemaaid tijdens bezoek. Tot in
2012 geen beheer of klepelen in winterhalfjaar.
Bedreiging Beemdkroon: Verruiging door gebrek
aan maaibeheer.
Prioriteit Knautiabij: Hoog

Figuur 73: foto Pieter Vanormelingen

Figuur 74: foto Pieter Vanormelingen

Aanbeveling: Eén van de twee grote populaties
Knautiabij in de metapopulatie Hoegaarden in
grazige holle weg. Maaien om verruiging tegen
te gaan is aangewezen maar uiterst belangrijk
dat dit pas vanaf september gebeurt. In najaar
2012 en 2013 is er gemaaid door het lokale
zeisteam, Aculea en Natuurpunt Velpe-Mene.
Dit maaibeheer in het najaar zou moeten
verdergezet worden. Beemdkroon breidt ook uit
vanaf de holle weg op de taluds en in de
Natuurpuntpercelen ernaast (hellinggrasland
Caberg en Huttenveld). Hier is enorme potentie
voor verdere vergroting van de populatie
Beemdkroon. De stroken aangrenzend aan de
holle weg moeten alleszins al mee een laat
maaibeheer krijgen aangezien die al een groot
deel van de Beemdkroonpopulatie huisvesten,
de rest van de percelen waar voorlopig nog
weinig beemdkroon staat kunnen de eerste
jaren nog vroeger gemaaid worden. Het verdient
tenslotte ook aanbeveling nieuwe populaties
Beemdkroon te creëren door uitzaai zaad
Beemdkroon naar andere schrale, kalkrijke
hellinggraslanden in het natuurgebied Rosdel
die in de directe omgeving liggen van deze
populatie Knautiabij (op en rond Meiveld).
Behoort tot metapopulatie Hoegaarden.
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Hoegaarden 23
Bezoek op 7/07/2012
Beemdkroon: 9 planten
Knautiabij: 1 mannetje, 1 vrouwtje
Connectiviteit Beemdkroon: 172 m (Hoegaarden
23)
Connectiviteit Knautiabij: 172 m (Hoegaarden
23)
Geen foto beschikbaar

Beheer: Wordt duidelijk niet gemaaid.
Bedreiging Beemdkroon: Verruiging door gebrek
aan maaibeheer.
Prioriteit Knautiabij: Hoog
Aanbeveling: Kleine populatie Beemdkroon
maar gebruikt door Knautiabij. Instellen jaarlijkse
maaibeurt om verruiging tegen te gaan. Gezien
de aanwezigheid van Knautiabij dient die laat te
gebeuren, na eind augustus. De talud kan mee
gemaaid worden met de maaibeurt van de
Walenstraat door de gemeente Hoegaarden. In
najaar 2012 werd de talud gemaaid met de
sikkel. Behoort tot metapopulatie Hoegaarden.

6.6.9.

Gemeente Huldenberg

Figuur 75: Overzichtkaart Huldenberg.
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Figuur 76: Huldenberg locatie 1.

Huldenberg 1 – Ganzemansstraat
Bezoek op 19/07/2013
Beemdkroon: 1 plant
Knautiabij: Geen
Connectiviteit
(Huldenberg 3)

Beemdkroon:

1702

m

Connectiviteit Knautiabij: 4470 m (Bertem 13)
Geen foto beschikbaar

Beheer: grotendeels gemaaid bij bezoek
Bedreiging:
verruiging
door
inspoeling
meststoffen, randinvloeden, te vroege maaibeurt
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Slechts 1 Beemdkroonplant.
Zonder Knautiabij. Sterk geisoleerd van
dichtstbijzijnde Knautiabijenpopulatie. Minstens
één- en bij voorkeur tweemaal jaarlijks maaien
ter verschraling is aangewezen. Aanleggen van
bufferstrook in akker.
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Figuur 77: Huldenberg locaties 2-3.

Huldenberg 2 – Stellingen 1
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 1 plant
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 151 m (Huldenberg
3)
Connectiviteit Knautiabij: 3950 m (Bertem 13)
Beheer: onbekend
bezoek)

(nog

Bedreiging
Beemdkroon:
inspoeling
meststoffen,
beschaduwing

niet

gemaaid

bij

verruiging door
randinvloeden,

Prioriteit Knautiabij: Laag
Figuur 78: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling: Slechts 1 Beemdkroonplant.
Zonder Knautiabij. Sterk geisoleerd van
dichtstbijzijnde Knautiabijenpopulatie. Minstens
één- en bij voorkeur tweemaal jaarlijks maaien
ter verschraling is aangewezen. Aanleggen van
bufferstrook in akker.
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Huldenberg 3 – Stellingen 2
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 2 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 151 m (Huldenberg
2)
Connectiviteit Knautiabij: 4100 m (Bertem 13)
Beheer: onbekend
bezoek)

(nog

niet

gemaaid

Bedreiging
Beemdkroon: verruiging
inspoeling meststoffen, randinvloeden

bij
door

Prioriteit Knautiabij: Laag
Figuur 79: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling: Slechts 2 Beemdkroonplanten.
Zonder Knautiabij. Sterk geisoleerd van
Beemdkroonpopulatie. Minstens één- en bij
voorkeur tweemaal jaarlijks maaien ter
verschraling is aangewezen. Instellen van een
bufferzone moet helpen om de inspoeling van
meststoffen en randinvloeden tegen te gaan.

Figuur 80: Huldenberg locatie 4.
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Huldenberg 4 – Vranckstraat
Bezoek op 5/08/2012
Beemdkroon: 1 plant
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 1092 m (Bertem 10
2)
Connectiviteit Knautiabij: 5140 m (Bertem 13)
Geen foto beschikbaar

Beheer: onbekend
bezoek)

(nog

niet

gemaaid

bij

Bedreiging Beemdkroon: beschaduwing
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Slechts 1 Beemdkroonplant in
een smalle berm. Zonder Knautiabij. Sterk
geisoleerd van Beemdkroonpopulatie. Ook
weinig Beemdkroon in de omgeving. Eén (late)
maaibeurt zou moeten volstaan voor vergroting
Beemdkroonpopulatie. Gefaseerd afzetten van
houtkant is wenselijk om beschaduwing en
overgroeiing tegen te gaan.

6.6.10. Gemeente Kortenberg

Figuur 81: Overzichtkaart Kortenberg.
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Figuur 82: Kortenberg locaties 1-5.

Kortenberg 1 – Grubbe 1
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 3 planten
Knautiabij: 1 mannetje
Connectiviteit Beemdkroon: 143 m (Kortenberg
2)
Connectiviteit Knautiabij: 143 m (Kortenberg 2)
Beheer: onbekend
bezoek)
Bedreiging
termijn)

(nog

Beemdkroon:

niet

gemaaid

beschaduwing

bij
(op

Prioriteit Knautiabij: Hoog
Figuur 83: foto: Jens D'Haeseleer

Aanbeveling: Slechts 3 Beemdkroonplanten.
Met Knautiabij. Behoort tot metapopulatie
Kortenberg. Eén (late) maaibeurt zou moeten
kunnen
volstaan
voor
vergroting
Beemdkroonpopulatie. Gefaseerd afzetten van
houtkant is wenselijk om beschaduwing en
overgroeiing tegen te gaan.
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Kortenberg 2 – terrein Natuurpunt Grubbe
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 43 planten
Knautiabij: 1 vrouwtje
Connectiviteit Beemdkroon: 143 m (Kortenberg
1)
Geen foto beschikbaar

Connectiviteit Knautiabij: 143 m (Kortenberg 1)
Beheer: één late maaibeurt
Bedreiging Beemdkroon: geen
Prioriteit Knautiabij: Hoog
Aanbeveling:
Middelgrote
populatie
Beemdkroonplanten. Met kolonie Knautiabij.
Waarschijnlijk is dit de hoofdpopulatie van de
metapopulatie Kortenberg. Instandhouding late
maaibeurt in bloemrijk hooiland is noodzakelijk!

Kortenberg 3 – Grubbe 2
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 6 planten
Knautiabij: 1 vrouwtje
Connectiviteit Beemdkroon: 146 m (Kortenberg
2)
Connectiviteit Knautiabij: 146 m (Kortenberg 2)

Geen foto beschikbaar

Beheer: onbekend
bezoek)

(nog

niet

gemaaid

bij

Bedreiging Beemdkroon: verrruiging door
inspoeling meststoffen, randinvloeden, zeer
smalle strook
Prioriteit Knautiabij: Hoog
Aanbeveling: Slechts 6 Beemdkroonplanten.
Met Knautiabij. Behoort tot metapopulatie
Kortenberg. Eén late maaibeurt zou moeten
volstaan voor tegengaan verruiiging. Instellen
van een bufferzone om randinvloeden en
inspoeling meststoffen tegen te gaan is
belangrijk.
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Kortenberg 4 – Hollestraat 1
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 5 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 216 m (Kortenberg
3)
Connectiviteit Knautiabij: 216 m (Kortenberg 3)
Beheer: onbekend
bezoek)

(nog

niet

gemaaid

bij

Bedreiging Beemdkroon: verruiging door gebrek
beheer, randinvloeden
Prioriteit Knautiabij: Hoog

Figuur 84: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling: Slechts 5 Beemdkroonplanten.
Zonder Knautiabij. Behoort tot metapopulatie
Kortenberg. Twee maaibeurten, 1 begin mei en
1 begin september voor verschraling van
wegberm. Na enkele jaren kan overgeschakeld
worden op een regime van één (late) maaibeurt.
Instellen van een bufferzone om randinvloeden
en inspoeling meststoffen tegen te gaan is
belangrijk.

Kortenberg 5 – Hollestraat 2
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 95 planten
Knautiabij: 2 vrouwtjes
Connectiviteit Beemdkroon: 242 m (Bertem 11)
Connectiviteit Knautiabij: 490 m (Kortenberg 3)
Beheer: onbekend
bezoek)

(nog

niet

gemaaid

bij

Bedreiging Beemdkroon: verruiging door gebrek
beheer, verruiging door inspoeling meststoffen
Prioriteit Knautiabij: Hoog

Figuur 85: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling: Grote en belangrijke populatie
Beemdkroonplanten. Met Knautiabijenpopulatie.
Samen met Kortenberg 2 van groot belang in
behoud metapopulatie Kortenberg. Jaarlijks
maaibeheer met een late maaidatum is
noodzakelijk voor behoud en uitbreiding
Beemdkroonpopulatie.
Instellen
van
een
bufferzone om randinvloeden en inspoeling
meststoffen tegen te gaan is tevens belangrijk.
Momenteel vooral veel Grote brandnetel
bovenaan wegberm, aan akker grenzend.
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6.6.11. Gemeente Kraainem

Figuur 86: Overzichtkaart Kraainem.

Figuur 87: Kraainem locatie 1.
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Kraainem 1 – Molenstraat
Bezoek op 1/08/2013
Beemdkroon: 4 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 2064 m (Zaventem
2)
Connectiviteit Knautiabij: 7140 m (Bertem 13)
Beheer: onbekend (als gazon gemaaid bij
bezoek)
Bedreiging: te vroege maaibeurt, beschaduwing
Prioriteit Knautiabij: Laag
Figuur 88: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling: Slecht 4 Beemdkroonplanten.
Zonder Knautiabij. Sterk geisoleerd van
dichtstbijzijnde Knautiabijenpopulatie.
Vermindering frequentie maaibeurten. Eén (late)
of twee maaibeurten zouden moeten volstaan
voor verschraling en Beemdkroon toelaten zaad
te zetten en uit te breiden.

6.6.12. Gemeente Landen

Figuur 89: Overzichtkaart Landen.
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Figuur 90: Landen locaties 1-3.

Landen 1
Bezoek op 15/07/2012 en 18/07/2012
Beemdkroon: 31 planten
Knautiabij: 1 vrouwtje
Connectiviteit Beemdkroon: 333 m (Landen 3)
Connectiviteit Knautiabij: 334 m (Landen 3)
Beheer: Enkele weken voor bezoek gemaaid.
Bedreiging Beemdkroon: randinvloeden.
Prioriteit Knautiabij: Hoog
Figuur 91: foto Pieter Vanormelingen

Aanbeveling: Vrij grote populatie Beemdkroon
gebruikt door Knautiabij. Dichtbij andere
populatie Knautiabij. Wordt echter te vroeg
gemaaid. Verlaten datum maaibeheer naar
September. Behoort tot metapopulatie Landen
1.
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Landen 2 en 3 (twee fiches, maar is dezelfde
populatie)
Bezoek op 18/07/2012 en 23/07/2013
Beemdkroon: 89 planten resp. 100 planten
Knautiabij: 10 vrouwtjes
Connectiviteit Beemdkroon: 333 m (Landen 1)
Connectiviteit Knautiabij: 334 m (Landen 1)
Beheer: Een (klein) deel was gemaaid een paar
maand voor het bezoek, zowel in 2012 als 2013.
Bedreiging Beemdkroon: Verruiging door gebrek
aan maaibeheer.
Prioriteit Knautiabij: Hoog
Figuur 92: foto Jorg Lambrechts

Aanbeveling: Grote populatie Beemdkroon met
grote populatie Knautiabij. Instellen (gefaseerd)
laat maaibeheer, met maaien vanaf begin
september. Behoort tot metapopulatie Landen 1.

Figuur 93: Landen locaties 4-5.
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Landen 4
Bezoek op 18/07/2012
Beemdkroon: 32 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 1444 m (Landen 6)
Connectiviteit Knautiabij: 2772 m (Landen 8)
Geen foto beschikbaar

Beheer: Geen beheer opgemerkt
Bedreiging Beemdkroon: Verruiging door gebrek
aan maaibeheer.
Prioriteit Knautiabij: Hoog
Aanbeveling: Vormt samen met Landen 5 een
goede populatie Beemdkroon langs de
spoorweg. Instellen laat maaibeheer, kan samen
gedaan worden met Landen 3 en 8.

Landen 5
Bezoek op 18/07/2012
Beemdkroon: 8 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 1444 m (Landen 6)
Geen foto beschikbaar

Connectiviteit Knautiabij: 2775 m (Landen 8)
Beheer: Geen beheer opgemerkt.
Bedreiging Beemdkroon: Verruiging door gebrek
aan maaibeheer.
Prioriteit Knautiabij: Middel
Aanbeveling: Zie Landen 4, instellen laat
maaibeheer. Behoort tot metapopulatie Landen
2.
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Figuur 94: Landen locaties 6-8.

Landen 6
Bezoek op 18/07/2012
Beemdkroon: 20 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 386 m (Landen 7)
Connectiviteit Knautiabij: 1485 m (Landen 8)
Geen foto beschikbaar

Beheer: enkele weken voor bezoek gemaaid.
Bedreiging Beemdkroon: Beschaduwing (op
termijn)
Prioriteit Knautiabij: Middel
Aanbeveling: Vrij grote populatie Beemdkroon
maar niet erg dicht bij Knautiabij. Op korte
termijn verderzetten huidig maaibeheer voor
verdere uitbreiding Beemdkroon. Op iets langere
termijn verlaten maaidatum i.f.v. Knautiabij.
Behoort tot metapopulatie Landen 2.
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Landen 7
Bezoek op 18/07/2012
Beemdkroon: 3 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 386 m (Landen 6)
Connectiviteit Knautiabij: 1272 m (Landen 8)
Geen foto beschikbaar

Beheer: Enkele meters langs het fietspad
worden gemaaid, de rest krijgt geen beheer.
Bedreiging Beemdkroon: Verruiging door gebrek
aan maaibeheer. Beschaduwing in de kant.
Prioriteit Knautiabij: Middel
Aanbeveling: Kleine populatie Beemdkroon ver
van Knautiabij. Verwijderen houtopslag die
beschaduwing
geeft
en
verderzetten
maaibeheer voor uitbreiden Beemdkroon.
Behoort tot metapopulatie Landen 2.

Landen 8
Bezoek op 15/07/2012 en 18/07/2012
Beemdkroon: 29 planten
Knautiabij: 3 vrouwtjes
Connectiviteit Beemdkroon: 1275 m (Landen 7)
Connectiviteit Knautiabij: 6228 m (Landen 3)
Beheer: Geen
Geen foto beschikbaar

Bedreiging Beemdkroon: Verruiging door gebrek
aan maaibeheer. Beschaduwing (op termijn)
Prioriteit Knautiabij: Hoog
Aanbeveling: Populatie Knautiabij aanwezig,
als enige in de omtrek, maar Beemdkroon heeft
sterk te leiden onder voortschrijdende verruiging
en,
beginnend,
beschaduwing.
Dringend
instellen maaibeheer met late maaibeurt
(september), en regelmatig afzetten struiken die
beschaduwing
geven.
Behoort
tot
metapopulatie Landen 2.
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6.6.13. Gemeente Leuven

Figuur 95: Overzichtkaart Leuven.

Figuur 96: Leuven locatie 1.
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Leuven 1 – Aquafin Vunt-complex
Bezoek op 20/07/2013
Beemdkroon: 2 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 1957 m (Herent 3)
Connectiviteit Knautiabij: 2000 m (Herent 2)
Beheer: onbekend
bezoek)

(nog

niet

gemaaid

bij

Bedreiging Beemdkroon: randinvloeden, kleine
geisoleerde populatie
Prioriteit Knautiabij: Laag
Figuur 97: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling: Slechts 2 planten Beemdkroon.
Zonder
Knautiabijpopulatie.
Aan
waterzuiveringsstation Vunt-complex Leuven.
Voortzetting huidig maaibeheer, eventueel
kleine open plekjes in de bodem maken om
kiemingsmogelijkheden te vergroten. Door
insluiting door gebouwencomplex is uitbreiding
weinig waarschijnlijk.

Figuur 98: Leuven locaties 2-3.
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Leuven 2
Bezoek op 17/07/2013
Beemdkroon: 1 plant
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 293 m (Leuven 3)
Connectiviteit Knautiabij: 1080 m (Herent 2)
Beheer: veiligheidszone gemaaid bij bezoek
Bedreiging: verruiging door gebrek beheer,
randinvloeden, beschaduwing, te vroege
maaibeurt
Prioriteit Knautiabij: Laag

Figuur 99: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling: Slechts 1 plant Beemdkroon.
Vroeger waren meer planten aanwezig. Zonder
Knautiabijpopulatie. In wegberm oprit E314.
Gemiddelde isolatie tov Beemdkroon en
Knautiabij. Volledig afzetten van houtkant in
wegberm is nodig om standplaats Beemdkroon
te vrijwaren. Minstens één- en bij voorkeur
tweemaal jaarlijks maaien ter verschraling is
aangewezen. Veiligheidszone oprit zelf wordt te
vaak gemaaid, maar hier is uitstel maaidatum
omwille van veiligheid niet aan te raden.

Leuven 3
Bezoek op 17/07/2013
Beemdkroon: 1 plant
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 293 m (Leuven 2)
Connectiviteit Knautiabij: 1360 m (Herent 2)
Beheer: deels gemaaid bij bezoek
Bedreiging: verruiging door gebrek beheer,
randinvloeden, te vroege maaibeurt
Prioriteit Knautiabij: Laag

Figuur 100: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling: Slechts 1 plant Beemdkroon.
Vroeger waren meer planten aanwezig. Zonder
Knautiabijpopulatie. Gemiddelde isolatie tov
Beemdkroon en Knautiabij. Minstens één- en bij
voorkeur tweemaal jaarlijks maaien ter
verschraling is aangewezen. Door insluiting door
gebouwen en betonnen parking is uitbreiding tot
levensvatbare populaties voor de Knautiabij
echter weinig waarschijnlijk.
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Figuur 101: Leuven locaties 4-6.

Leuven 4
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 13 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 678 m (Leuven 5)
Connectiviteit Knautiabij: 680 m (Leuven 6)
Geen foto beschikbaar

Beheer: onbekend
Bedreiging: beschaduwing
Prioriteit Knautiabij: Hoog
Aanbeveling: Kleine populatie Beemdkroon.
Zonder
Knautiabijpopulatie.
Behoort
tot
metapopulatie Leuven. Periodiek en gefaseerd
afzetten van houtkant is nodig om standplaats
Beemdkroon te vrijwaren. Eén (late) maaibeurt
met afvoer maaisel moet de berm schraal
genoeg houden.
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Leuven 5
Bezoek op 26/07/2012
Beemdkroon: 100 planten (deels nog niet in
bloei)
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 9 m (Leuven 6)
Geen foto beschikbaar

Connectiviteit Knautiabij: 9 m (Leuven 6)
Beheer: onbekend
Bedreiging: verruiging door gebrek beheer
Prioriteit Knautiabij: Hoog
Aanbeveling: Grote populatie
Zonder
Knautiabijpopulatie.
metapopulatie Leuven. Eén late
afvoer maaisel moet volstaan
Beemdkroon te vergroten.

Beemdkroon.
Behoort
tot
maaibeurt met
om populatie

Leuven 6
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 78 planten (deels nog niet in bloei)
Knautiabij: 2 mannetjes, 4 vrouwtjes
Connectiviteit Beemdkroon: 9 m (Leuven 5)
Connectiviteit Knautiabij: 3860 m (Herent 2)
Beheer: recent gemaaid bij bezoek
Bedreiging: beschaduwing, te vroege maaibeurt
Prioriteit Knautiabij: Hoog
Aanbeveling: Grote populatie Beemdkroon.
Vroeger waren meer planten aanwezig. Met
Knautiabijen. Behoort tot metapopulatie Leuven.
Figuur 102: foto Ruben Foquet

Momenteel vooral als prikkeldraadvegetatie, een
groot stuk van de berm is gemaaid. Uitstel van
maaidatum tot begin september is van cruciaal
belang voor voortbestaan Knautiabijenpopulatie!
Tegengaan van (toekomstige) beschaduwing
door periodiek en gefaseerd afzetten houtkant.
Hier bevindt zich wellicht de hoofdpopulatie van
de metapopulatie Leuven.
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Figuur 103: Leuven locaties 7-11.

Leuven 7 – klaverblad E314/E40
Bezoek op 17/07/2013
Beemdkroon: 1 plant
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 379 m (Leuven 8)
Connectiviteit Knautiabij: 1480 m (Leuven 6)
Beheer: onbekend
Bedreiging: verruiging door gebrek beheer ?, te
geisoleerde
populatie?,
geen
kiemingsmogelijkheden?
Prioriteit Knautiabij: Laag
Figuur 104: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling: Slechts 1 plant Beemdkroon.
Zonder Knautiabijpopulatie. Voortzetting huidig
maaibeheer, eventueel kleine open plekjes in de
bodem maken om kiemingsmogelijkheden te
vergroten.
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Leuven 8
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 15 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 196 m (Leuven 9)
Connectiviteit Knautiabij: 1711 m (Leuven 6)
Beheer:
onbekend
maaibeheer)
Geen foto beschikbaar

(vermoedelijk

geen

Bedreiging: verruiging door gebrek beheer,
randinvloeden, beschaduwing
Prioriteit Knautiabij: Middel
Aanbeveling: Kleine populatie Beemdkroon.
Zonder Knautiabij. Gemiddelde isolatie tov
Knautiabijenpopulatie. Minstens één- en bij
voorkeur tweemaal jaarlijks maaien ter
verschraling is aangewezen. De planten komen
over een afstand van 200 meter verspreid voor.
Goeie potenties voor serieuze uitbreiding
Beemdkroon, waarna overgeschakeld kan
worden naar een late maaibeurt. Tegengaan
van (toekomstige) beschaduwing door periodiek
en gefaseerd afzetten houtkant.

Leuven 9
Bezoek op 5/08/2012
Beemdkroon: 6 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 196 m (Leuven 8)
Connectiviteit Knautiabij: 1855 m (Leuven 6)
Beheer: onbekend
bezoek)
Geen foto beschikbaar

(nog

niet

gemaaid

bij

Bedreiging: verruiging door gebrek beheer,
verruiging
door
inspoelen
meststoffen,
beschaduwing (op termijn)
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Slechts 6 planten Beemdkroon.
Zonder Knautiabijen. Minstens één- en bij
voorkeur tweemaal jaarlijks maaien ter
verschraling is aangewezen. Eventueel kan een
bufferzone ingesteld worden om schadelijke
randeffecten tegen te gaan. Tegengaan van
(toekomstige) beschaduwing door periodiek en
gefaseerd afzetten houtkant.
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Leuven 10
Bezoek op 5/08/2012
Beemdkroon: 4 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 58 m (Leuven 11)
Geen foto beschikbaar

Connectiviteit Knautiabij: 2178 m (Leuven 6)
Beheer: recent gemaaid bij bezoek
Bedreiging Knautiabij: te vroege maaibeurt
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Slechts 6 planten Beemdkroon.
Zonder Knautiabijen. Minstens één- en bij
voorkeur tweemaal jaarlijks maaien ter
verschraling is aangewezen.

Leuven 11
Bezoek op 13/07/2013
Beemdkroon: 38 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 58 m (Leuven 10)
Connectiviteit Knautiabij: 2184 m (Leuven 6)
Beheer: onbekend
bezoek)
Geen foto beschikbaar

(nog

niet

gemaaid

bij

Bedreiging: verruiging door gebrek beheer,
randinvloeden,
beschaduwing,
deels
overbegrazing
Prioriteit Knautiabij: Middel
Aanbeveling:
Beemdkroon.

Middelgrote

populatie

Zonder Knautiabijen. Eén (late) maaibeurt met
afvoer maaisel moet volstaan om populatie
Beemdkroon te vergroten. Tegengaan van
(toekomstige) beschaduwing door periodiek en
gefaseerd
afzetten
houtkant.
Prikkeldraadvegetatie, grotendeels opgegeten
door koeien.
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6.6.14. Gemeente Machelen

Figuur 105: Overzichtkaart Machelen.

Figuur 106: Machelen locatie 1.
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Machelen 1 – Kon. Astridlaan
Bezoek op 1/08/2013
Beemdkroon: 128 planten (slechts enkele in
bloei)
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 4412 m (Zaventem
1)
Connectiviteit Knautiabij: 10110 m (Kortenberg
1)
Beheer: vers gemaaid bij bezoek, deel maaisel
blijven liggen
Bedreiging: te vroege maaibeurt, beschaduwing
Prioriteit Knautiabij: Middel

Figuur 107: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling:
Grote
populatie
Beemdkroonplanten, die echter niet tot bloei
komt door te vroege maaibeurt. Zonder
Knautiabij. Sterk geisoleerd van dichtstbijzijnde
Beemdkroon- en Knautiabijenpopulaties. Toch
middelhoge prioriteit gezien grote aantallen
Beemdkroon en het feit dat de soort
Koesterbuur in de gemeente is. Uitstel
maaidatum tot begin september en volledige
afvoer (na enkele dagen drogen !) van maaisel
moet volstaan voor behoud en uitbreiding
Beemdkroon. Eventueel kan een bufferzone
ingesteld worden om schadelijke randeffecten
tegen te gaan. De noordzijde van de weg is
sterk beschaduwd door bomendreef. Vooral
zuidzijde sterk in de zon en dus gunstig voor
Beemdkroon (en mogelijk Knautiabij). Kans op
herkolonisatie van Knautiabij is voorlopig echter
heel klein. Er zijn wel historische waarneming
van de regio gekend. Mogelijk is er een niet
gekende populatie op Luchthaven Zaventem.
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6.6.15. Gemeente Oud-Heverlee

Figuur 108: Overzichtkaart Oud-Heverlee.

Figuur 109: Oud-Heverlee locatie 1.
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Oud-Heverlee 1 – Konijnenhoek
Bezoek op 18/07/2013
Beemdkroon: 44 planten (waarvan 20 niet in
bloei)
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 4809 m (Leuven 11)
Connectiviteit Knautiabij: 5490 m (Leuven 6)
Beheer: onbekend (nog niet gemaaid bij bezoek,
maar andere jaren maaibeurt eind juni)
Bedreiging Beemdkroon: te vroege maaibeurt,
randinvloeden
Prioriteit Knautiabij: Laag
Figuur 110: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling:
Grote
populatie
Beemdkroonplanten. Zonder Knautiabij. Sterke
isolatie van zowel Beemdkroon als Knautiabij.
Uitstel maaidatum tot begin september moet
volstaan om de populatie Beemdkroonplanten te
behouden en zelfs te doen uitbreiden.

6.6.16. Gemeente Overijse

Figuur 111: Overzichtkaart Overijse.
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Figuur 112: Overijse locatie 1.

Overijse 1 – Walravenbosstraat
Bezoek op 19/07/2013
Beemdkroon: 1 plant
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 4056 m (Tervuren
1)
Connectiviteit Knautiabij: 7650 m (Bertem 13)
Beheer: grotendeels
maaisel blijven liggen

gemaaid

bij

bezoek,

Bedreiging: te vroege maaibeurt, randinvloeden,
beschaduwing, smalle strook
Prioriteit Knautiabij: Laag

Figuur 113: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling: Slechts 1 Beemdkroonplant.
Zonder Knautiabij. Sterke isolatie van zowel
Beemdkroon als Knautiabij. Minstens één- en bij
voorkeur tweemaal jaarlijks maaien ter
verschraling is aangewezen. Verder periodiek
en gefaseerd afzetten houtkant in holle weg om
beschaduwing weg te werken. Vroeger met
grotere Beemdkroonpopulaties.

Knautiabij in de provincie Vlaams-Brabant
Stand van zaken en kansen voor een zeldzame bijensoort

116

6.6.17. Gemeente Rotselaar

Figuur 114: Overzichtkaart Rotselaar.

Figuur 115: Rotselaar locatie 1.
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Rotselaar 1 – station
Bezoek op 30/06/2013 (ook op 5/08/2012)
Beemdkroon: 86 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 6780 (Leuven 1)
Connectiviteit Knautiabij: 8240 m (Herent 2)
Beheer: sinds 2013 laat gemaaid, in voorgaande
jaren gemaaid eind juni/begin juli
Geen foto beschikbaar

Bedreiging Beemdkroon: te vroege maaibeurt,
randinvloeden, verruiging door gebrek beheer
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling:
Beemdkroonplantenpopulatie.
Knautiabij.
Sterke
isolatie
Beemdkroon als Knautiabij.

van

Grote
Zonder
zowel

Uitstel maaidatum tot begin september in
combinatie met volledige afvoer maaisel (na
enkele dagen te laten drogen!) is waarschijnlijk
voldoende voor behoud en uitbreiding van
Beemdkroonpopulatie. Door sterke isolatie is
herkolonisatie met Knautiabij in de nabije
toekomst niet te verwachten.

6.6.18. Gemeente Tervuren

Figuur 116: Overzichtkaart Tervuren.
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Figuur 117: Tervuren locatie 1.

Tervuren 1 – Vossemberg
Bezoek op 19/07/2013
Beemdkroon: 1 plant
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 2370 m (Bertem 14)
Connectiviteit Knautiabij: 3580 m (Bertem 13)
Beheer: grotendeels gemaaid bij bezoek
Bedreiging
Beemdkroon: verruiging door
inspoeling meststoffen, te vroege maaibeurt,
randinvloeden,
Prioriteit Knautiabij: Middel

Figuur 118: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling: Slechts 1 Beemdkroonplant.
Zonder Knautiabij. Sterke isolatie van zowel
Beemdkroon als Knautiabij. Hogere prioritering
omwille van het feit dat Beemkroon Koesterbuur
is in de gemeente Tervuren. Minstens één- en
bij voorkeur tweemaal jaarlijks maaien ter
verschraling is aangewezen. Instellen van een
bufferzone om schadelijke randeffecten tegen te
gaan is hier wenselijk. De berm is immers erg
smal. Kans op herkolonisatie van Knautiabij is
heel klein.
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6.6.19. Gemeente Tienen

Figuur 119: Overzichtkaart Tienen.

Figuur 120: Tienen locaties 1-2.
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Tienen 1 – terrassen Kumtich
Bezoek op 15/07/2012
Beemdkroon: 12 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 235 m (Tienen 2)

Geen foto beschikbaar

Connectiviteit Knautiabij: 4900 m (Hoegaarden
14)
Beheer: Nog niet gemaaid tijdens bezoek.
Doorgaans gemaaid vrij laat in de zomer.
Bedreiging Beemdkroon: Geen
Prioriteit Knautiabij: Middel
Aanbeveling: Kan samen met Tienen 2 op
termijn geschikte populatie Beemdkroon worden
voor Knautiabij, die echter niet in de nabijheid
zit. Verderzetten maaibeheer voor uitbreiden
Beemdkroon, op termijn verzekeren laat
maaitijdstip (vanaf begin september).

Tienen 2 – terrassen Kumtich
Bezoek op 15/07/2012
Beemdkroon: 14 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 235 m (Tienen 1)
Connectiviteit Knautiabij: 4880 m (Hoegaarden
14)

Geen foto beschikbaar

Beheer: Nog niet gemaaid tijdens bezoek. De
verschillende delen waarop de populatie staat
worden normaal eenmaal of tweemaal per jaar
gemaaid.
Bedreiging Beemdkroon: deels (op deel talud
weg van de veldweg) verruiging door gebrek
aan beheer.
Prioriteit Knautiabij: Middel
Aanbeveling: zie Tienen 1. In najaar 2012 en
verruigd
stuk
zonder
voorjaar
(enkel
Beemdkroon) en najaar 2013 is de wat
verruigde talud met zeis en sikkel gemaaid voor
verschraling. Verderzetten maaibeheer met oog
op uitbreiden Beemdkroon, en op termijn overal
verlaten van de maaidatum tot september voor
Knautiabij.
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Figuur 121: Tienen locatie 3.

Tienen 3
Bezoek op 15/07/2012
Beemdkroon: 1 plant
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 787 m (Tienen 2)
Connectiviteit Knautiabij: 4100 m (Hoegaarden
14)
Geen foto beschikbaar

Beheer: Geen beheer. Bermen hoofdweg pas
gemaaid; kan best zijn dat er daar ook wat
Beemdkroon staat maar niet te zien op moment
bezoek.
Bedreiging Beemdkroon: Verruiging door gebrek
aan maaibeheer
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Maaien talud met Beemdkroon ter
verschraling en uitbreiding Beemdkroon. Kan
mee gemaaid worden met de bermen van de
hoofdweg.
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Figuur 122: Tienen locatie 4.

Tienen 4 - Kapittelberg
Bezoek op 9 augustus 2013
Beemdkroon: 259 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit
(Hoegaarden 5)

Beemdkroon:

1227

m

Connectiviteit Knautiabij: 3380 m (Hoegaarden
14)
Geen foto beschikbaar

Beheer: Bij bezoek beginnende herbloei na
maaien enkele werken ervoor. Wordt elk jaar
gemaaid in Juli.
Bedreiging
Beemdkroon:
Randinvloeden
(vermesting en kapotspuiten bovenkant berm)
die gelukkig niet te ver reiken.
Prioriteit Knautiabij: Middel
Aanbeveling:
Zeer
grote
populatie
Beemdkroon! Gefaseerd maaibeheer: uitsparen
onderste helft (vlakke deel) van de berm met
meeste Beemdkroon bij maaibeurt in juli en dit
deel maaien in september.
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Figuur 123: Tienen locatie 5.

Tienen 5 - Driebek
Bezoek op 27/07/2012
Beemdkroon: 73 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 815 m (Hoegaarden
11)

Geen foto beschikbaar

Connectiviteit Knautiabij: 4110 m (Hoegaarden
14)
Beheer: Bij bezoek pas gemaaid.
Bedreiging Beemdkroon: te vroege maaibeurt
Prioriteit Knautiabij: Middel
Aanbeveling: Verderzetten huidig maaibeheer
op korte termijn, aangezien ver van Knautiabij.
Indien er populaties dichterbij zoals de
Goudberg (Hoegaarden 11) gekoloniseerd
worden door Knautiabij, overschakelen op een
later maaitijdstip (september).
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Figuur 124: Tienen locaties 6-7.

Tienen 6
Bezoek op 15/07/2012
Beemdkroon: 14 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 1192 m (Tienen 7)
Connectiviteit Knautiabij: 2870 m (Landen 1)
Beheer: Berm dichter bij de weg enkele weken
voor bezoek gemaaid. Berm verder van de weg
geen beheer.
Bedreiging Beemdkroon: Deels verruiging door
gebrek
aan
maaibeheer.
Op
termijn
beschaduwing.
Figuur 125: foto Pieter Vanormelingen

Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Verderzetten huidig maaibeheer,
maar ook deel van de berm verder van de weg
maaien. Op termijn instellen hakhoutbeheer voor
houtige opslag op de berm verder van de weg.

Knautiabij in de provincie Vlaams-Brabant
Stand van zaken en kansen voor een zeldzame bijensoort

125

Tienen 7
Bezoek op 15/07/2012
Beemdkroon: 27 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 1192 m
(Tienen 8)
Connectiviteit
(Landen 1)

Knautiabij:

1830 m

Beheer: Enkele weken voor bezoek
gemaaid.
Bedreiging
Randinvloeden.

Beemdkroon:

Prioriteit Knautiabij: Middel
Figuur 126: foto Pieter Vanormelingen

Aanbeveling: Verlaten maaidatum
naar september, vrij grote populatie
Beemdkroon niet heel ver van de
populaties Knautiabij bij Landen 1.
Idealiter ook instellen buffer boven de
berm.

Figuur 127: Tienen locatie 8.
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Tienen 8
Bezoek op 18/07/2012
Beemdkroon: 11 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit
Beemdkroon:
(Hoegaarden 20)
Geen foto beschikbaar

1453

m

Connectiviteit Knautiabij: 3630 m (Landen 1)
Beheer: Berm net gemaaid bij bezoek.
Bedreiging Beemdkroon: Geen
Prioriteit Knautiabij: Laag
Aanbeveling: Ver van populatie Knautiabij.
Huidig maaibeheer, geschikt voor uitbreiding
Beemdkroon, verderzetten.

Figuur 128: Tienen locatie 9.
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Tienen 9
Bezoek op 23/07/2013
Beemdkroon: 20 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 866 m
(Landen 3)
Connectiviteit
(Landen 1)

Knautiabij:

1020 m

Beheer: Berm pas gemaaid bij
bezoek. Ruderaal terrein wordt niet
gemaaid.
Bedreiging Beemdkroon: Opstapeling
materiaal op ruderaal terrein.
Prioriteit Knautiabij: Hoog
Figuur 129: foto Jorg Lambrechts

Aanbeveling: Verlaten maaidatum
van de wegberm naar September.
Mee maaien deel ruderaal terrein met
Beemdkroon
en
vermijden
opstapeling materiaal op delen
ruderaal terrein met Beemdkroon.
Behoort tot metapopulatie Landen 1.

6.6.20. Gemeente Zaventem

Figuur 130: Overzichtkaart Zaventem.
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Figuur 131: Zaventem locaties 1-2.

Zaventem 1 – Tiendeschuurveld 1
Bezoek op 1/08/2013
Beemdkroon: 10 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 68 m (Zaventem 2)
Connectiviteit Knautiabij: 9270 m (Bertem 13)
Beheer: onbekend
bezoek)

(nog

niet

gemaaid

bij

Bedreiging Beemdkroon: verruiging door gebrek
beheer, verruiging door inspoeling meststoffen,
beschaduwing
Prioriteit Knautiabij: Laag
Figuur 132: foto: Jens D'Haeseleer

Aanbeveling: Kleine Beemdkroonpopulatie.
Zonder Knautiabij. Sterk geisoleerd van
dichtstbijzijnde
Knautiabijenpopulatie.
Historische waarnemingen van Knautiabij in de
omgeving. Minstens één- en bij voorkeur
tweemaal jaarlijks maaien ter verschraling is
aangewezen.
Instellen van een bufferzone
moet helpen om de inspoeling van meststoffen
tegen te gaan.
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Zaventem 2 – Tiendeschuurveld 2
Bezoek op 1/08/2013
Beemdkroon: 29 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 68 m (Zaventem 1)
Connectiviteit Knautiabij: 9200 m (Bertem 13)
Beheer: onbekend (ZO-steilkant niet gemaaid bij
bezoek)
Bedreiging: te vroege
beschaduwing (deels)

maaibeurt

(deels),

Prioriteit Knautiabij: Laag

Figuur 133: foto Jens D'Haeseleer

Aanbeveling:
Middelgrote
Beemdkroonpopulatie. Zonder Knautiabij. Sterk
geisoleerd
van
dichtstbijzijnde
Knautiabijenpopulatie.
Historische
waarnemingen van Knautiabij in de omgeving.
Minstens één- en bij voorkeur tweemaal jaarlijks
maaien ter verschraling is aangewezen.
Periodiek en gefaseerd afzetten van houtkant
moet
op
lange
termijn
beschaduwing
tegengaan.

6.6.21. Gemeente Halen

Figuur 134: Overzichtkaart Halen.
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Figuur 135: Halen locaties 1-3.

Halen 1 – Molenweg
Bezoek op 12/07/2012
Beemdkroon: 4 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 868 m (Halen 3)
Connectiviteit Knautiabij: 20350 m (Landen 1)
Beheer: onbekend
bezoek)

(nog

niet

gemaaid

Bedreiging
Beemdkroon: verruiging
inspoeling meststoffen, randinvloeden

bij
door

Prioriteit Knautiabij: Laag

Figuur 136: foto Chantal Deschepper

Aanbeveling: Slechts 4 Beemdkroonplanten.
Zonder Knautiabij. Sterk geisoleerd van
dichtstbijzijnde
Knautiabijenpopulatie.
Historische waarnemingen van Knautiabij in de
omgeving Minstens één- en bij voorkeur
tweemaal jaarlijks maaien ter verschraling is
aangewezen. Instellen van een bufferzone moet
helpen om de inspoeling van meststoffen tegen
te gaan.
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Halen 2 – Betserbaan
Bezoek op 12/07/2012
Beemdkroon: 56 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 1070 m (Halen 3)
Connectiviteit Knautiabij: 20170 m (Landen 1)
Beheer: onbekend
bezoek)

(nog

niet

gemaaid

bij

Bedreiging Beemdkroon: beschaduwing
Prioriteit Knautiabij: Laag

Figuur 137: foto Chantal Deschepper

Aanbeveling:
Grote
populatie
Beemdkroonplanten. Zonder Knautiabij. Sterk
geisoleerd
van
dichtstbijzijnde
Knautiabijenpopulatie.
Historische
waarnemingen van Knautiabij in de omgeving.
Eén (late) maaibeurt zou moeten volstaan voor
vergroting Beemdkroonpopulatie. Momenteel
treedt verbraming op. Bufferzone aan westkant
voor vermindering invloeden akker is wenselijk.

Halen 3 – Kannoniersstraat
Bezoek op 12/07/2012
Beemdkroon: 3 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit Beemdkroon: 868 m (Halen 1)
Connectiviteit Knautiabij: 19620 m (Landen 1)
Beheer: onbekend
bezoek)

(nog

niet

gemaaid

bij

Bedreiging Beemdkroon: verruiging door gebrek
beheer, randinvloeden
Prioriteit Knautiabij: Laag

Figuur 138: foto Chantal Deschepper

Aanbeveling: Slechts 3 Beemdkroonplanten.
Zonder Knautiabij. Sterk geisoleerd van
dichtstbijzijnde
Knautiabijenpopulatie.
Historische waarnemingen van Knautiabij in de
omgeving Minstens één- en bij voorkeur
tweemaal jaarlijks maaien ter verschraling is
aangewezen. Instellen van een bufferzone moet
helpen om de inspoeling van meststoffen tegen
te
gaan.
Beemdkroon
momenteel
geconcentreerd op midden van veldwegje.
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6.6.22. Gemeente Beauvechain

Figuur 139: Overzichtkaart Beauvechain.

Figuur 140:Beauvechain locatie 1.
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Beauvechain 1
Bezoek op 21/07/2013
Beemdkroon: 64 planten
Knautiabij: Geen
Connectiviteit
Beemdkroon:
(Hoegaarden 22)

2327

m

Connectiviteit Knautiabij: 2329 m (Hoegaarden
22)
Beheer: Nog niet gemaaid tijdens bezoek. Geen
beheer?
Bedreiging Beemdkroon: Verruiging door gebrek
aan beheer en inspoelen meststoffen vanaf
bovenkant talud.
Prioriteit knautiabij: Middel.
Figuur 141: foto Pieter Vanormelingen

Aanbeveling: Grote populatie Beemdkroon, vrij
geïsoleerd gelegen maar niet zover van
metapopulatie Knautiabij Hoegaarden. Instellen
laat maaibeheer (begin september) om
verruiging tegen te gaan, maar om Knautiabij
wel toe te laten de berm succesvol te
koloniseren
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8.

Bijlagen

8.1.

Bijlage 1: Waarnemingenformulier Knautiabij

Naam locatie (opgebouwd uit initialen en een eigen volgnummer per teller):
Naam teller:
Coördinaten (waarnemingen.be-code):
Datum & begin- en eindtijdstip (bekijk minstens gedurende een kwartier de berm):
Weersomstandigheden:
windstil / licht briesje / winderig / storm
droog / lichte- of motregen / sterke regenval
zonnig / lichtbewolkt / met opklaringen / dichtbewolkt
10-15°C / 15-20 °C / 20-25°C / >25°C
Type terrein (Combinaties zijn mogelijk (bijv. wegberm & bosrand))
O wegberm
O bosrand
O kalkgrasland
O akkerrand
O weiland
O hooiland
O kruidenrijk grasland O anders, nl.:
O holle weg / steilrand
Kenmerken terrein:
Vlak / geaccidenteerd / met steile wandjes:
Grondsoort:
Expositie (N/Z/O/W):
Beschaduwing (%):
Vegetatiehoogte:
Verhouding kruiden/gras (%):
Bodembedekking (%):
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Beheer
Maaitijdstip:
Overige bijzonderheden:
Aantalsklasse planten Knautia (schatting enkel als exacte telling niet mogelijk is)
Waarvan bloeiend (aantal):
Nog niet bloeiend (aantal):
Uitgebloeid (aantal):
Bedreigingen Beemdkroon en Knautiabij (combinaties zijn mogelijk):
o
Geen
o
Verruiging door gebrek aan maaibeheer
o
Verruiging door inspoeling meststoffen
o
Randinvloeden (overploegen, kapotspuiten, ...)
o
Beschaduwing (nu of op termijn)
o
Te vroege maaibeurt
o
Andere:
Knautiabij Andrena hattorfiana:
Aantal mannetjes:

Aantal vrouwtjes:

Bloembezoek:

Overige flora & fauna (bijen & andere belangrijke voedselplanten voor Knautiabij):

Knautiabij in de provincie Vlaams-Brabant
Stand van zaken en kansen voor een zeldzame bijensoort

138

8.2.

Bijlage 2: Infobordje station Rotselaar
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8.3.

Bijlage 3: Soortenfiche Knautiabij
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8.4.

Bijlage 4: Artikeltjes in BRAKONA-nieuwsbrief
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8.5.

Natuurbericht Knautiabij (4/12/2012)
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8.6.

Natuurbericht Donkere klokjeszandbij (26/07/2013)
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