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1. Samenvatting 
 
Dit rapport is het wetenschappelijke eindverslag van het Bijzonder Leefmilieuproject ‘Tuinen, refugia 
voor bedreigde wilde bijen?’ van de Vlaams-Nederlandse ImkersFederatie, Lieteberg vzw en 
Natuurpunt Studie vzw, ondersteund door de Provincie Limburg. 
 
In 57 tuinen werden bijen verzameld via nestblokken en/of kleurvallen, in 47 met allebei de 
methodes. Voor 30 van de tuinen kon een tuinscore worden opgesteld aan de hand van een 
standaardvragenlijst die de bijenvriendelijkheid van de tuinier, de tuin en de omgeving moest 
bepalen. De gemiddelde tuin scoorde vrij hoog met 21 op 32. De laagste score was 14 op 32, de tuin 
die het hoogst scoorde haalde 29 op 32.  
 
In totaal werden in de deelnemende tuinen 2775 bijen waargenomen die behoren tot 97 
bijensoorten, waaronder 5 ‘verzamelsoorten’. Per tuin kwamen gemiddeld tien soorten voor. Het 
maximum aantal soorten dat werd gevonden in een tuin bedroeg 26. Gemiddeld vingen we in elke 
tuin meer dan 53 bijen. Het maximum was 125.  
 
In de nestkastjes werden 1638 bijen geteld, verdeeld over 12 soorten. Opmerkelijk is dat drie soorten 
(Tronkenbij, Rosse metselbij en Gehoornde metselbij) veel meer dan andere soorten gebruik 
maakten van kunstmatige nestgelegenheden. Ze kwamen meer dan tien keer zo vaak voor in de 
nestkasten dan de negen andere soorten. Gemiddeld genomen zaten er in de nestkastjes in elke 
tuin drie soorten, het maximum aantal bedroeg zes. 72% van de nestkasten bevatte een tot drie 
soorten. Het aantal individuen in een nestkastje bedroeg gemiddeld meer dan 34, met een maximum 
van 95.  
 
Door middel van de kleurvallen werden minder individuen gevangen, namelijk 1136 stuks. De 
soortendiversiteit was, zoals verwacht, veel groter, met name 83 soorten. Opvallend was dat de gele 
kleurval beduidend populairder was dan de witte en de blauwe. Gemiddeld vonden wij met de 
kleurvallen meer dan 8 soorten per tuin. Het hoogste aantal soorten dat door middel van de 
kleurvallen in één tuin werd aangetroffen bedroeg 25. Met behulp van de kleurvallen vingen we 
gemiddeld meer dan 23 individuen per tuin. Het maximum aantal individuen bedroeg 72.  
 
Er werd een positief verband teruggevonden tussen de soortendiversiteit in kleurvallen en de 
soortendiversiteit in de nestkastjes. Tuinen met meer soorten in de kleurvallen leverden ook meer 
soorten in de nestkastjes op.  
 
De soorten werden vervolgens aan een zeldzaamheidstest onderworpen, die vooral indicatief is voor 
de onderzochte tuinen in Limburg. De Tronkenbij en de Rosse metselbij waren met een 
aanwezigheid van respectievelijk 74% en 96% van de onderzochte kilometerhokken de meest 
verspreide soorten. 
 
De opgemeten tuinscores werden tot slot in relatie gebracht tot respectievelijk soortenrijkdom en 
abundantie van bijen. Voor beide relaties werd een positief verband waargenomen, dat echter niet 
statistisch onderbouwd kon worden. Enkele grafieken werden opgesteld om de relatie tussen de 
verschillende deelscores en soortenrijkdom te onderzoeken. Tuinen met een hogere score voor 
bijenvriendelijkheid bleken een hogere soortenrijkdom aan bijen te kennen, met een maximum bij de 
score iets hoger dan 20. De tuingrootte leek een negatief effect te hebben op de soortenrijkdom. De 
aanwezigheid van honingbijenkasten had geen uitgesproken negatief effect op de soortenrijkdom. 
Voor de soortenrijkdom in de nestkasten leken we zelfs een lichte toename in de soortenrijkdom 
waar te nemen wanneer meer honingbijenkasten geplaatst werden. Het aantal aanwezige 
nestgelegenheden lijkt vooral een positief effect te hebben op de soortenrijkdom in de nestkasten.  
 
In hoofdstuk 7 worden de teruggevonden resultaten bediscussieerd.  
 
Het onderzoek toonde duidelijk het belang van een gecombineerde vangstmethodiek aan. Een 
aantal soorten die frequent nestelen in nestkastjes werden immers niet aangetroffen in de 
kleurvallen. Omgekeerd geldt ook dat bepaalde soorten die zouden kunnen nestelen in de 
nestkastjes enkel in de kleurvallen werden aangetroffen. Wellicht werden de kleurvallen niet vroeg 
genoeg tijdens het vliegseizoen geplaatst wat de lage aantallen individuen van zandbijensoorten zou 
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kunnen verklaren. Tot slot werd geopperd dat als handvangsten als bijkomende 
inventarisatiemethode toegepast zouden worden, dit wellicht tot een (aanzienlijk) hogere 
soortenrijkdom zou geleid hebben.  
 
De betrekkelijk hoge tuinscores van de tuinen zijn waarschijnlijk gedeeltelijk te verklaren door de 
achtergrond van de tuineigenaars. Veel deelnemers aan het project zijn immers imker of zijn 
tewerkgesteld bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Zij hebben dus oog voor natuur- of 
bijenvriendelijke inrichting. Een uitgebreidere en meer gedetailleerde vragenlijst zou wellicht meer 
informatie gegeven hebben over de mate van bijenvriendelijk beheer. In de vragenlijst werd 
bijvoorbeeld weinig rekening gehouden met de aanwezigheid van plantensoorten die erg populair 
zijn bij bijen.  
 
De diversiteit die aangetroffen werd in de nestkastjes was uiteindelijk iets hoger dan de verwachtte. 
Toch werden in 72% van de gevallen slechts 3 of minder soorten aangetroffen. Vooral Tronkenbij, 
Rosse en Gehoornde metselbij werden algemeen aangetroffen in de nestkastjes. Deze soorten zijn 
elders in Vlaanderen ook zeer algemeen in nestkastjes. Hoewel de nestkastjes meestal goed 
opgehangen werden, zijn er enkele mogelijke factoren die de resultaten mogelijk beïnvloed kunnen 
hebben zoals verlies door predatie, verlies door parasitisme, aanwezigheid van andere 
nestgelegenheden en het verkeerdelijk ophangen van de nestkastjes.   
 
Het lage minimumaantal aan teruggevonden soorten door middel van de kleurvallen is mogelijk te 
verklaren door het feit dat de instructies voor het uitzetten van de vallen niet door elke deelnemer 
nauwkeurig gevolgd werden. Verder is er ook geen info over de standplaatsfactoren. We weten dus 
niet of de vallen volgens de voorschriften geplaatst werden. Vooral vroegvliegende soorten werden 
weinig aangetroffen in de kleurvallen, wat doet vermoeden dat deze niet vroeg genoeg tijdens het 
vliegseizoen geplaatst werden. Ook het aantal hommels dat gevangen werd met behulp van de 
kleurvallen viel eerder laag uit. Dit doet vermoeden dat een deel van de diversiteit gemist werd door 
deze methodiek.  

 
Zo’n 25% van de bijen die uit België gekend zijn, werd aangetroffen tijdens dit project. De echte 
diversiteit ligt wellicht een stuk hoger. In Nederland werd immers al meer dan 60% van alle soorten 
aangetroffen in stedelijk gebied.  
 
Het zeldzaamheidscriterium lijkt een vrij goeie aanduiding te geven voor de effectieve zeldzaamheid 
van de soorten in de Limburgse tuinen. De Tronkenbij en de Rosse metselbij zijn het meest 
aangetroffen met respectievelijk 74% en 96% aanwezigheid in de onderzochte kilometerhokken.  
Enkele soorten werden minder teruggevonden dan verwacht zou kunnen worden aan de hand van 
de verbondenheid met tuinen die in de literatuur beschreven werd of de Limburgse verspreiding op 
www.waarnemingen.be.   
 
Uit de analyse die gevoerd werd tijdens de thesisonderzoeken van Tollenaers (2010) en Dubois 
(2011) bleek dat er geen statistisch onderbouwde relatie te vinden was tussen bijenvriendelijk 
beheer en de soortenrijkdom dan wel abundantie in de tuinen.  
 
Deze vaststelling kan door verschillende oorzaken verklaard worden. Enerzijds is er de beperkte 
nauwkeurigheid van de gegevens. Zo zijn er van slechts 30 locaties gegevens over 
soortenrijkdom/abundantie én bijvriendelijkheid. Verder dienen de scores die de bijvriendelijkheid 
van de tuin moesten aanduiden eerder in een groter kader gezien te worden. Een tuin staat immers 
niet op zich, maar is in een bredere omgeving gesitueerd. Mogelijk heeft de omgeving een groter 
effect op de aanwezigheid van bijen, dan de kenmerken van de tuin op zich. Bijen hebben een 
beperkte actieradius, maar kunnen zich toch al gauw enkele honderden meters verplaatsen vanaf 
hun nestplaatsen tot de planten waar ze op foerageren. Ook de grootte van  een tuin op zich zegt 
weinig. Daarom zou beter een score gemaakt worden van de volledige omgeving op basis van 
objectieve kenmerken.  
 
Er werd geen negatief effect gevonden van de aanwezigheid van honingbijen op het voorkomen van 
wilde bijen. Indien dit effect al aanwezig zou zijn, zijn ook er opnieuw tal van redenen waarom dit niet 
zo eenduidig vast te stellen is. Honingbijen kunnen  grote afstanden afleggen. De aanwezigheid van 
een bijenkast in de directe omgeving kan dus leiden tot een verhoogd aantal honingbijen die in de 
tuin foerageren zonder dat dit in deze analyse genoteerd werd.  

http://www.waarnemingen.be/
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Het aantal aanwezige nestgelegenheden heeft vooral een positief effect op de soortenrijkdom in de 
nestblokken. Dit is hoogstwaarschijnlijk te verklaren doordat de nestgelegenheden die reeds 
aanwezig waren reeds voor bronpopulaties van een aantal nestelende bijensoorten gezorgd hebben. 
Meer nestgelegenheden zorgen dus voor meer bijensoorten.  
 
Hoofdstuk 8 bevat de soortbeschrijvingen van de bijensoorten die het meest aangetroffen werden in 
de tuinen.  
 
In hoofdstuk 9 worden tot slot heel wat tips gegeven voor een bijenvriendelijk tuinbeheer. Deze tips 
zijn onderverdeeld in verschillende categorieën die handelen over pesticidengebruik, het voorzien 
van nestgelegenheden en nectar- en stuifmeelplanten.  
 
Afsluiten doet het rapport met een dankwoord, een uitgebreide literatuurlijst en verschillende bijlagen 
waarin onder andere de volledige soortenlijst van bijen per tuin terug te vinden is.  
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2. Doelstellingen van het project  
 
Het project ‘Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen’ werd bij de provincie Limburg ingediend door 
Vlaams-Nederlandse Imkersfederatie vzw. Partners binnen dit project waren De Lieteberg vzw en 
Natuurpunt Studie vzw. 
 
Het project had 3 hoofddoelstellingen:  
 

1. Sensibiliseren van een breed publiek rond de problematiek van de achteruitgang van 

honingbijen en wilde bijen. 

2. Verschillende doelgroepen zoals imkersverenigingen, natuurverenigingen, openbare 
besturen, landbouwers, scholen bijeenbrengen, informeren en actief betrekken rond deze 
problematiek. 

3. Kennis over het belang van tuininrichting voor de diversiteit aan wilde bijen verzamelen en 
vertalen in concreet tuinadvies. 

 
De 3

e
 doelstelling werd verder uitgediept met 3 indicatoren en 5 concrete acties.  

 
Deze indicatoren waren:  

 

Verzamelen van nuttige cijfers van de deelnemers van het bijenkastjesproject waardoor 

nieuwe informatie op de bijenstudiedag kan gepresenteerd worden.  

 

Het nemen van maatregelen in schooltuinen en bezoekerscentra.  

 

Nastreven van een goede spreiding over de provincie Limburg van de deelnemers aan het 

meetnet door middel van bijennestkastjes 

 

De concrete acties voor doelstelling 3 waren:  

 

Ontwikkeling methodiek om gestandardiseerd tuinkenmerken te noteren en bijendiversiteit te 

bepalen.  

 

Uitbouw breed netwerk van mensen die met hun tuin willen deelnemen aan het 

bijenkastjesmeetnet.  

 

Monitoring tuinen met diverse methoden (uitkweken bijennestkastjes, kleurvallen, 

handvangsten en tuinkenmerken).  

 

Communicatie naar de deelnemers aan het bijenkastjes-meetnet over verloop project.  

 

Formulering bijenvriendelijke tuinmaatregelen naar de deelnemers aan het 

bijenkastjesmeetnet en andere geinteresseerden.  

 
De publicatie van dit rapport kadert volledig in doelstelling 3. Dit rapport is immers een weerslag van 
het onderzoek dat uitgevoerd werd in het kader van het project ‘Tuinen, refugia voor bedreigde wilde 
bijen’ in een aantal Limburgse tuinen.  
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3. Literatuurstudie  
 

De tekst van dit hoofdstuk is gebaseerd op Dubois (2011) en Tollenaers (2010) en werd verder 
uitgewerkt door Jens D’Haeseleer. 
 

3.1.  Bijen, een wereld apart  

3.1.1.  Algemeen  

 
Bijen zijn vliegende insecten die behoren tot de orde van de vliesvleugeligen (Hymenoptera). Een 
eerste kenmerk van deze orde is de aanwezigheid van twee paar vliezige vleugels. Het voorste paar 
is groter dan het achterste. Het verschil met andere insecten met twee paar vleugels, is dat de 
vleugels van de Hymenoptera maar een gering aantal cellen bevatten. Daarnaast worden de 
vliesvleugeligen gekenmerkt door een zorg voor de nakomelingen en de haplodiploïde 
geslachtsbepaling waarop later verder ingegaan zal worden (Nederlandse entomologische 
vereniging, 2011).  
  
Over het algemeen zijn honingbijen het meest bekend bij het grote publiek. De honingbijen die hier 
voorkomen zijn van de soort Apis mellifera, ook wel Europese of Westerse honingbij genoemd 
(Wildebijen.nl, 2011). Naast de honingbij zijn er nog veel andere soorten. Deze wilde bijen, zoals ze 
genoemd worden, omvatten enerzijds de solitaire bijen en anderzijds de sociale hommels. In België 
leven er zo’n 350 soorten bijen. Hiervan leven er een 200-tal solitair. De overige soorten zijn dan 
ofwel sociaal, ofwel zijn ze parasiterende koekoeksbijen (Peeters et al., 2012). De honingbij hoort 
eigenlijk niet bij de wilde bijen, omdat die soort niet meer „wild‟ voorkomt, maar enkel in kasten of 
korven bij imkers. 

3.1.2. Taxonomie en kenmerken  

 
Bijen behoren tot de orde van de vliesvleugeligen (Hymenoptera). In Midden-Europa zijn van deze 
orde ongeveer 11.000 soorten beschreven (Müller, Krebs & Amiet, 1997). De Hymenoptera worden 
onderverdeeld in twee onderorden. Enerzijds zijn er de zaagwespen (Symphyta) en anderzijds zijn 
er de steelwespen (Apocrita). Bijen behoren tot de laatste groep. De Apocrita zijn verdeeld in 
meerdere groepen van parasitaire wespen (Parasitica) en daarnaast de groep van de angeldragers 
(Aculeata) (Peeters, Raemakers & Smit, 1999). Binnen die groep van Aculeata is er een onderscheid 
tussen drie superfamilies: de goudwespachtigen (Chrysidoidea), wespachtigen (Vespoidea) en de 
bij-achtigen (Apoidea) (Peeters et al., 2004). Samen met de graafwespen worden bijen samen 
ondergebracht in de superfamilie Apoidea (Michener, 2007). Deze superfamilie wordt in twee 
groepen opgesplitst: de familie van de bijen (Apidae) en de familie van de graafwespen (Sphecidae). 
De familie van de bijen (Apidae) wordt verder ingedeeld in zes subfamilies: Colletinae, Andreninae, 
Halictinae, Melittinae, Megachilina, en Apinae (Bellmann, 2003; Peeters, 2010).  
De angel is een overblijfsel van de legboor van hun voorouders, bijgevolg bezitten enkel de 
vrouwelijke individuen een angel. 
 
Bijen worden vaak verward met wespen. De beste gekende wespen, zoals de Gewone wesp 
(Vespula vulgaris) en de Duitse wesp (Vespula germanica), behoren tot de familie van de 
plooivleugelwespen (Vespidae). Een duidelijk verschil tussen bijen en de groep van de 
plooivleugelwespen, is dat deze laatste een inkeping hebben aan de binnenkant van de facetogen 
(De Deurwaerder et al., 2009).  
 
Bijen en graafwespen (Sphecidae) zijn nog nauwer verwant aan elkaar, ze behoren tot dezelfde 
superfamilie Apoidea. De meeste bijensoorten zijn robuuster gebouwd en zijn veel meer behaard 
dan wespen. Bijen hebben veerachtig vertakte haren. Wespen zijn smaller gebouwd en hebben een 
smalle taille. Daarnaast is de tong bij de bijen meestal langer dan die van de graafwespen. Bijen zijn 
volledig afhankelijk van nectar en stuifmeel. Stuifmeel is de bron van eiwitten die bijen aanwenden 
voor het voederen van de larven en voor de ontwikkeling van de eierstokken bij ei-leggende 
vrouwtjes. Wespen daarentegen zijn omnivoor. Ze gebruiken dierlijke eiwitten om hun larven te 
voeden. Volwassen wespen verzamelen nectar om te eten. Graafwespen zijn zelfs volledig 
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carnivoor. Ze verzamelen geen nectar of stuifmeel (Michener, 2007). De term wilde bijen wordt 
gebruikt om alle niet gedomesticeerde soorten aan te duiden. Los van het feit dat hommels 
tegenwoordig ook kunstmatig gekweekt worden, omvat de term wilde bijen dus alle bijen behalve de 
honingbij.  
 
Hoewel bijen en zweefvliegen helemaal niets met elkaar te maken hebben (verschillende 
taxonomische orde), worden ook deze twee groepen insecten vaak verward met elkaar. Dit komt 
door het fenomeen „Batesiaanse mimicry‟. Hierdoor lijkt de zweefvlieg (ongevaarlijke) op een bij of 
wesp (gevaarlijk). Doordat de zweefvlieg herkend wordt als bij of wesp, zorgt dit in bepaalde mate 
voor bescherming. Bijen zijn gemakkelijk te onderscheiden van zweefvliegen. Zo hebben 
zweefvliegen maar één paar vleugels, in tegenstelling tot bijen die twee paar vleugels hebben. Een 
ander opvallend verschil is de stand van de ogen. De facetogen bij een zweefvlieg zijn erg dicht bij 
elkaar gelegen en bij de mannetjes raken de ogen soms elkaar. (De Deurwaerder et al., 2009). Bijen 
hebben kleinere ogen die vaak verder uiteen liggen. Zweefvliegen missen ook vaak de dichte 
beharing op het borststuk, achterlijf en de (achter)poten. Tot slot hebben bijen lange antennes die 
bestaan uit 12 of 13 segmenten, terwijl zweefvliegen slechts heel korte antennen hebben.  

3.1.3.  Indeling volgens functionele groepen 

 
Bijen kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden volgens hun ecologische vereisten. Elke 
soort heeft haar eigen specifieke levenswijze. Om te kunnen overleven en zicht te kunnen 
voortplanten heeft elke soort een aantal soortspecifieke eisen waaronder specifieke nectar- en 
stuifmeelbronnen, specifieke nestplaatsen en nestmateriaal en een eigen sociale levenswijze 
(Westrich, 1996).  
 

In Bijlage 4: kenmerken bijensoorten zijn de ecologische kenmerken van de verschillende 

bijensoorten die aangetroffen werden gedurende dit project weergegeven.  

3.1.3.1. Bloembezoek 

 
Bijen kennen een vegetarisch eetpatroon. Ze verzamelen stuifmeel als voedsel voor hun larven. 
Stuifmeel is een belangrijke bron van eiwitten in de natuur, die nodig zijn voor de vorming van een 
bijenlichaam. Nectar is zeer suiker- en dus energierijk en wordt hoofdzakelijk verzameld voor de 
energievoorziening van de adulten. Bij sommige soorten wordt het stuifmeel voor de larven 
vermengd met nectar.  
 
Stuifmeel  
 

 Polylectische bijen zijn generalisten. Ze verzamelen stuifmeel van verschillende planten die 
uit verschillende niet-verwante plantenfamilies komen (Michener, 2007).  
 

 Oligolectische bijen zijn specialisten en verzamelen stuifmeel van slechts een aantal 
plantensoorten. Breed-oligolectische bijen verzamelen stuifmeel van planten die van 
dezelfde of een verwante soort zijn of van plantenfamilies die daar op lijken. Smal-
oligolectische bijen verzamelen enkel stuifmeel van nauw-verwante plantensoorten. Het 
verzamelapparaat, de monddelen of voorpoten van oligolectische soorten vaak zijn 
geëvolueerd in functie van de bouw van de planten waarop ze vliegen (Michener, 2007). 

 

 Monolectische bijen zijn dan weer zeer gespecialiseerde soorten die stuifmeel verzamelen 
van slechts 1 plantensoort. Een voorbeeld hiervoor is de Klimopzijdebij (Colletes hederae) 
die enkel stuifmeel van Klimop verzamelt als voedsel voor haar larven (Michener, 2007). 

 
Nectar  
 
De meeste bijen zijn generalisten op vlak van nectar. Maar de lengte van hun tong kan toch bepalen 
bij welke planten ze nectar kunnen halen. Bij sommige planten zit de nectardiscus immers diep 
verborgen in de bloem (bv in een spoor) en kunnen alleen langtongige bijen of hommels hier aan 
geraken. Andere plantensoorten hebben dan weer een zeer oppervlakkige nectardiscus die 
gemakkelijk bereikbaar is, ook voor bijensoorten met een (zeer) korte tong (Michener, 2007).  



Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen ?                   11 

 

3.1.3.2. Levenswijze  

 
Bijen verschillen sterk op vlak van sociaal gedrag.  
 

 Bij solitaire soorten staat het vrouwtje in voor de bouw van haar eigen nest en zorgt zij voor 
de voedselvoorziening van de larven. Daarna stopt de broedzorg. Zo’n 204 bijensoorten 
kennen een sociale levenswijze (Michener, 2007).  
 

 (Eu)sociale soorten vormen dan weer een kolonie waarin verschilende vrouwelijke bijen in 
één nest wonen. Hommels en honingbijen kennen een sterk sociale levenswijze. Er is 
sprake van een koningin en verschillende werksters. De samenlevingsvorm die gekend is 
van honingbijen, wordt eusocialiteit genoemd. Dit is een erg sociale vorm van samenleven 
die gekenmerkt wordt door overlappende generaties, coöperatieve broedzorg en 
gespecialiseerde reproductieve (koningin met eventueel vruchtbare mannetjes) en non-
reproductieve (steriele werkers en soldaten, mannelijk en vrouwelijk) kasten (Michener, 
2007; Wikipedia, 2011). Zo’n 40 bijensoorten kennen een sterk sociale levenswijze.  
 

 Naast deze twee uitgesproken samenlevingsvormen bestaan er ook nog verschillende  
tussenvormen. Die indelingen maakt men op basis van de aan- of afwezigheid van een 
koningin, de verwantschap tussen de bijen, de georganiseerdheid van de taken, … 
(Michener, 2007). Bij de meest eenvoudige sociale levenswijze werken de vrouwtjes samen 
aan eenzelfde nest waarin elk vrouwtje haar eigen broedcellen maakt. Een voorbeeld is de 
Kleine roetbij (Panargus calcaratus). Een iets complexere vorm van samenleven houdt in dat 
de vrouwtjes samenwerken om eenzelfde nest te bouwen, maar het hele gebeuren wordt  
gecoördineerd en gedomineerd door één vrouwtje. Het is dat vrouwtje dat het uiteindelijk ook 
de meeste eitjes zal leggen. Dit soort van samenleving is te zien bij de groefbijen (Halictus 
en Lasioglossum).  
 

 Ten slotte zijn er ook bijen die helemaal niet voor een nest zorgen en al helemaal  
niet voor hun nakomelingen. De broedzorg laten ze aan andere bijensoorten over. Ze  
leggen hun eitjes in nesten van andere bijensoorten. Ze worden dan ook koekoeksbijen 
genoemd. Zij bezoeken bloemen alleen voor het verzamelen van nectar voor de eigen 
energievoorziening. De meeste koekoeksbijen dringen het nest van hun gastheer binnen als 
de broedcellen nog niet volledig klaar zijn. Ze leggen hun eitje in de cellen, waarna de 
gastvrouw de cel verder opvult met stuifmeel en haar eigen ei erin legt. Wanneer het 
koekoekslarfje uitkomt, doodt ze het gastheerei. Bloedbijen (Sphecodes) gaan op een 
andere manier te werk. Zij dringen het nest binnen als het klaar is. Ze breken broedcellen 
open en doden de eieren die erin liggen. Hierna leggen ze hun eigen eieren in de cellen. 
Vaak is de soort zo gespecialiseerd dat ze parasiteren op één soort of meerdere soorten van 
hetzelfde bijengeslacht. Doordat ze geen stuifmeel moeten verzamelen, is hun 
verzamelapparaat ook meestal niet ontwikkeld (Peeters, Raemakers en Smit, 1999; Müller, 
Krebs en Amiet, 1997).  

3.1.3.3. Nestbouw  

 
Tot slot zijn er ook sterke verschillen in de nestbouw van de verschillende soorten.  
De nestbouw is dan ook echt soortspecifiek. Volgens Gathmann en Tscharntke (2002) is de toegang 
tot geschikte nestplaatsen waarschijnlijk een sterk limiterende factor voor de voortplanting. Ook 
Westrich beweert dat geschikte nestplaatsen de limiterende factor zijn voor het voorkomen van bijen, 
nog sterker dan de toegankelijkheid van nectar- en stuifmeelbronnen.  
 

 Hypogeïsche soorten maken hun nesten ondergronds. Dit gebeurt ofwel in horizontale 
bodems, ofwel in steilwandjes. Zowel zand-, leem- als lössbodems zijn geschikt. Bepaalde 
soorten verkiezen zelfs een kleibodem. Het nest bestaat meestal uit een hoofdgang met 
enkele korte zijgangen die eindigen in een broedcel. In een broedcel wordt een hoopje 
voedsel gelegd dat een mix is van stuifmeel en nectar. Daar bovenop wordt het eitje gelegd. 
De cel wordt afgesloten met een prop aarde, vermengd met speeksel. (De Deurwaerder et 
al., 2009). Zo’n 51% van alle soorten nestelt ondergronds (Peeters et al., 2012).  
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 De hypergeïsche, of bovengronds nestelende, soorten maken gebruik van verschillende 
materialen voor hun nestbouw. Zo’n 14% van alle bijensoorten maakt hierbij gebruik van 
holten. Vaak zijn dit kleine holtes zoals gaten in muren, oude kevervraatgangen in dood 
hout, lege slakkenhuizen, … (De Deurwaerder et al., 2009; Peeters et al., 2012). 
Holtebewoners kunnen de verschillende nestcellen onderscheiden van elkaar door gebruik 
te maken van modder en speeksel (metselbijen), wolharen van planten (wolbijen), hars en 
steentjes (tronkenbijen) of stukjes blad (behangersbijen).  

 

 Zo’n 5% van alle bijensoorten graaft zijn eigen bijennest uit in houtige materialen. Dit kan 
ofwel in dood hout zijn, zoals bij de Andoornbij het geval is, ofwel om merghoudende 
stengels zoals vlier of braam, zoals bij de Blauwe ertsbij (Deurwaerder et al., 2009; Peeters 
et al., 2012).  
 

 Hommels en honingbijen, goed voor 5% van alle bij ons voorkomende soorten, maken 
nesten opgebouwd uit hars in een holle ruimte. Deze kan boven- of ondergronds zijn. Oude 
nesten van woelmuizen of vogels worden vaak hergebruikt door hommelkoninginnen voor 
de opstart van een kolonie (Peeters et al., 2012). 
 

 Een schamele 1% maakt vrijhangende nesten, zoals bijvoorbeeld de Kleine harsbij (Peeters 
et al., 2012).  
 

 Tot slot maakt 24% van alle bijensoorten geen eigen nest aangezien zij een parasitaire 
levenswijze kennen en dus binnendringen in nesten van de gastheerbij (Peeters et al., 
2012). 

3.1.4. Levenscyclus  

 
Zoals alle insecten die een holometabole of totale metamorfose ondergaan, kennen bijen 4 fasen in 
de ontwikkeling: een ei-, larve-, pop- en volwassen fase. 
 
Zoals bij de meeste Hymenoptera, ontwikkelen de eitjes van bevruchte bijen tot vrouwtjes; 
onbevruchte eitjes ontwikkelen tot mannetjes. Dit wordt ook „haplodiploïde geslachtsbepaling‟ 
genoemd (Peeters et al., 2012) 
  
Tijdens de paring worden de zaadcellen in een zogenaamde „spermakamer‟ opgeslagen in  
het vrouwtje. Daardoor kan ze zelf kiezen welke eitjes bevrucht worden en welke niet. Op deze  
manier kan de vrouwtjesbij de geschikte broedcellen bouwen voor mannelijke of vrouwelijke  
eitjes. Bovendien kunnen zo ook eerst vrouwelijke eitjes gelegd worden, en daarna pas  
mannelijke eitjes.  
 
De eitjes van bijna alle bijen zijn langwerpig en licht gebogen en omgeven door een zacht  
omhulsel. Ze worden gewoonlijk gelegd op de voedselvoorraad. Het aantal eitjes dat een bij legt 
gedurende haar leven varieert van acht of minder voor sommige solitaire soorten, tot meer  
dan een miljoen voor koninginnen van sommige erg sociale soorten, zoals de honingbij.  
 
De larven van bijen zijn zachte, witachtige pootloze maden. Bij bijen die een voedselvoorraad 
aangelegd hebben, ligt de larve er meestal op en eet ze wat onder en voor haar ligt, tot alles op is. 
De larven groeien meestal heel snel, ze vervellen vaak vier keer. De poppen zijn nogal delicaat en 
hun ontwikkeling gebeurt erg snel. Uiteindelijk komen de volwassen bijen tevoorschijn. Ze verlaten 
het nest, vliegen naar bloemen, paren en vliegen terug naar het nest of maken zelf een eigen nest. 
Veel bijen hebben een kort volwassen leven van slechts enkele weken.  
(Michener, 2007)  

3.1.5. Biotoop  

 
Voor nestbouwende bijen zijn er drie basisvoorwaarden voor de habitat, nl. de aanwezigheid  
van specifieke nestlocaties, de mogelijkheid tot het vinden van specifiek nestmateriaal en de  
aanwezigheid en bereikbaarheid van genoeg voedselplanten (nectar- en stuifmeelbronnen)  
(Westrich, 1996). 
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De nestlocatie is de specifieke plek waar het nestje wordt gemaakt. Zoals eerder vermeld  
wordt een onderscheid gemaakt tussen ondergronds nestelende bijen en bovengronds  
nestelende bijen en kunnen hier nog andere onderverdelingen in gemaakt worden.  
 
Over het algemeen kan een nestlocatie van natuurlijke aard zijn, of van kunstmatige aard.  
Voorbeelden van natuurlijke nestgelegenheden zijn: open plekken in het gras, taluds,  
rietstengels, dood hout, gestapelde stenen, enzovoort. Maar ook mensen kunnen de bijen een 
handje helpen. Zo zijn er nestkastjes op de markt, meestal in hout. Zo’n kastjes werden bij dit project 
ook gebruikt (zie 0).  

3.1.6. Actieradius  

 
Een andere beperkende factor voor wilde bijen is hun eigen fourageerbereik. De maximale 
foerageerafstand van wilde bijen ligt tussen 150 en 1000-1200 meter. Dit is de afstand tussen de 
nestlocatie en de voedselbron (nectar- en stuifmeelplanten). De actieradius van bijen hangt nauw 
samen met de lichaamslengte van de bijen. Doordat wilde bijen een kleiner foerageergebied hebben 
dan honingbijen, zijn de lokale habitatstructuren voor hen dus extra belangrijk. Men stelt dat de 
lokale, kleinschalige habitatstructuren belangrijker zijn dan grootschalige landschapsstructuren voor 
wilde bijen. Het is dus belangrijker om aandacht te schenken aan de inrichting van bijvoorbeeld een 
tuin, dan maatregelen te nemen voor een ruimer gebied, met kleine landschapselementen en 
dergelijke. Vermoed wordt dat oligolectische bijen grotere foerageerafstanden afleggen, omdat hun 
voedselaanbod kleiner is en ze dus soms verder moeten vliegen om hun specifieke planten te 
vinden (Gathmann & Tscharntke, 2002).  

3.1.7. Vliegperiode 

 
Wilde bijen zijn echte zonnekloppers. Ze vliegen het liefst als het zonnig is, bij temperaturen hoger 
dan 15 graden Celsius en als het niet te hard waait. Alleen hommels vliegen ook bij andere 
weersomstandigheden. Over het algemeen komen wilde bijen voor van het voorjaar tot het najaar. 
Hommels zijn soms al vanaf eind februari / begin maart waar te nemen, net zoals de honingbijen. 
Hommels kunnen het hele seizoen blijven vliegen, tot eind oktober. Andere wilde bijen hebben vaak 
een korte vliegperiode, van enkele weken tot enkele maanden. Daarom zijn er soorten die enkel in 
het voorjaar waar te nemen zijn, en andere soorten die enkel in de zomer of tijdens het najaar 
voorkomen. In het voorjaar zijn bijen meestal te zien tussen 11 en 16u. In de zomer wordt dat tussen 
10 en 18u. Als het een erg warme zomerdag is, zijn wilde bijen ook al te zien vanaf 9u, tot 19u. De 
meeste soorten kennen slechts één generatie per jaar. Sommige soorten hebben er twee (Peeters, 
Raemers en Smit, 1999). Solitaire bijen lijken qua levenscyclus dus een beetje op dagvlinders, die 
vaak ook een à twee levenscycli per jaar hebben, waarbij elke soort haar verschijningsperiode heeft.  
 

3.2.  Bijen in een antropogene omgeving  

3.2.1. Het belang van bijen  

 
Naar schatting 84% van de 264 landbouwgewassen in Europa en een nog hoger percentage aan 
wilde planten zijn afhankelijk van insecten voor hun bestuiving (Williams, 1994). De groep van de 
bijen neemt hiervan het grootste gedeelte voor haar rekening. Dat gebeurt lang niet alleen door de 
honingbij. In Vlaanderen komen ook nog bijna 350 wilde bijen voor (Rasmont et al, 1995). Wilde 
bijen vormen een diverse groep die bestaat uit heel wat geslachten zoals zandbijen, behangersbijen, 
zijdebijen, bloedbijen, wespbijen… Ook hommels behoren tot de familie van de wilde bijen. Elke 
soort heeft een andere levenswijze en heel wat soorten zijn gespecialiseerd in de bestuiving van een 
of meerdere plantensoorten of –groepen. Samen zijn ze hierin efficiënter dan de honingbij alleen.  
  
De wereldwijde economische waarde van bijen werd in 2005 op 153 miljard euro geschat, wat  
overeenkomt met 9.5% van de productie in de landbouw, geschikt voor menselijke consumptie. Het  
verdwijnen van bestuiving door insecten zou zich vertalen in een extra verlies van 190 tot 310 miljard  
euro aan consumptie. Vooral groenten en fruit, maar ook noten, oliehoudende zaden en specerijen  
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zijn afhankelijk van insectenbestuiving (Gallai et al., 2009; Brown en Paxton, 2009; Blacquière, 
2009).  

3.2.2.  Bedreigingen en kansen  

 
Zowel honingbijen als wilde bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit (Kuldna et al. 2009; Rasmont 
et al. 2005). Bij de honingbijen zijn wintersterftes van 10 -15 % van de kolonies normaal te noemen, 
maar de laatste jaren zijn sterftes van 30 tot 50% geen uitzondering meer. Ook wilde bijen doen het 
verre van goed. Van de 338 in Nederland aangetroffen bijensoorten zijn er niet minder dan 188 
(56%) op de Rode Lijst opgenomen (Peeters & Reemer, 2003).  
  
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-afhankelij ke plantensoorten die gelijke tred houdt met de 
achteruitgang van de bestuivers (Biesmeijer et al. 2006). Dit alles wijst erop dat de essentiële 
ecosysteemdienst van bestuiving begint te falen, wat grote gevolgen zal hebben voor natuur, 
landbouw en economie.  
 
Intensief landgebruik, grootschaligheid, het gebruik van pesticiden en klimaatverandering worden 
aangewezen als de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van bestuivers (Kuldna et al. 2009). 
Het moderne landbouwlandschap 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 (Gathmann & Tscharntke, 2002) en daarom moeten de voedselbronnen en de nestplaatsen 
op korte afstand van elkaar liggen. 
 
Daarnaast treden ook invasieve soorten en ziekten en parasieten zoals de Varroa-mijt ook als 
belangrijke oorzaken van bijensterfte op (Blacquière, 2009). 
  
De kwaliteit en omvang van de leefgebieden zouden behouden moeten worden, of zelfs verbeterd. 
Hiervoor wordt vooral gekeken naar urbane en suburbane gebieden. De voorbije jaren werden de 
nest- en drachtmogelijkheden voor bijen in de stad sterk verbeterd, wat heel wat kansen op herstel 
inhoudt (Blacquière, 2009; Koster, 2000) 

3.2.3.  Bijen in een stedelijke omgeving  

 
Sedert medio 20

ste
 eeuw groeit onze bevolking gestaag en hebben we als mens meer nood aan 

ruimte. Dat brengt een toenemende graad van verstedelijking met zich mee. Die 
verstedelijkingsgraad is volgens McIntyre (2000) en de National Research Council (NRC) (2007) een 
van de hoofdredenen voor de achteruitgang in diversiteit aan geleedpotigen. Nochtans zijn die kleine 
beestjes erg nuttig. Bijen leveren vele voordelen in een stedelijke omgeving. Ze zijn niet alleen een 
esthetische ervaring, ze wakkeren ook het bewustzijn voor de instandhouding van fauna aan. 
Bovendien bewijzen ze hun nut in de bestuiving van de gewassen in de vele stadstuintjes (Gordon et 
al., 2009).  
 
Verstedelijking zorgt voor een complete verandering van ons fysisch milieu. Naarmate de afstand tot 
de stadskern verkleint, zal de verontreiniging van bodem, water en lucht toenemen. Daarnaast stijgt 
de temperatuur en is de bodem sterker gecompacteerd, waardoor ze een verstoorde lucht-
waterhuishouding heeft. Door het aanleggen van verhardingen en bebouwingen vernietigen we 
complete habitats voor veel insectensoorten (McKinney, 2002). Als mens zijn we voortdurend bezig 
met onze omgeving te manipuleren. We zorgen constant voor verstoring. In sterk verstedelijkte  
gebieden is de verstoring zo groot, dat we de bijen verplichten om uit te wijken naar sterk 
versnipperde habitats. Vaak zijn dat stadsparken, wegbermen, wijkgroen,…  
 
Verstedelijking heeft ook zijn impact op de soortensamenstelling. Hierin zijn twee verschillende 
patronen mogelijk: enerzijds is er de “urban core hypothese” die stelt dat er een lineaire afname is in 
soortenaantal bij toenemende verstedelijking. Deze hypothese is eigenlijk een toepassing van de 
“increasing disturbance hypothese” die in 1989 door Gray voorgesteld werd. Bij insecten zou dit te 
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wijten kunnen zijn aan een verlies van de oorspronkelijke vegetatie. Insecten zijn immers sterk 
gecorreleerd aan de plaatselijke plantendiversiteit. In stedelijke gebieden bestaat vaak meer dan 
80% van het oppervlakte uit gebouwen, paden en wegen. Zo blijft dus maar weinig ruimte over voor 
de vegetatie. Deze hypothese geldt voor heel wat taxa waaronder ook enkele insectengroepen 
(McIntyre, 2002). Anderzijds is er de “intermediate disturbance hypothese” die er van uit gaat dat de 
hoogste diversiteit te vinden is in gebieden met een intermediaire verstoring (Connel, 1978). 
Suburbane gebieden zijn zulke gebieden. In de stadskern en de agrarische of natuurlijke gebieden 
rondom de steden zou er dan een lagere diversiteit bestaan. Deze hypothese gaat onder meer op 
voor hommels (Pawlikowski & Pokorniecka, 1990) en pissebedden (Vilisics et al., 2007).  
  
Organismen variëren sterk in hun respons op verstedelijking. Ze kunnen op drie verschillende 
manieren reageren. Sommige soorten zijn afhankelijk van door de mens gecreëerde bronnen  
en zullen bijgevolg goed gedijen in een stedelijke omgeving. Dit zijn de zogenaamde “urban 
exploiters”. Ze worden ook wel “synantroop” of “urbanofiel” genoemd. Zij hebben een zekere 
tolerantie ten opzichte van luchtvervuiling en betreding opgebouwd en kunnen overleven in 
compacte en geëutrofieërde bodems. (McKinney, 2002) Veelal gaat het om generalisten die 
aangepast zijn aan vroeg-succesionele habitats. Ze zijn vaak omnivoor. Hun diversiteit en 
abundantie wordt niet bepaald door de aanwezige vegetatie. (McKinney, 2005) Ook andere soorten 
maken facultatief gebruik van deze menselijke bronnen, maar hebben tevens nood aan natuurlijke 
bronnen om zich te kunnen handhaven. Dit zijn de “urban adapters”. Zij kunnen teruggevonden 
worden in suburbane gebieden. (McKinney, 2002) Ze overleven er in de omgeving van mensen en 
profiteren van de reductie aan predatoren en parasieten.  
 
Weer andere soorten ten slotte zijn heel gevoelig voor verstoringen van het habitat, door de  
mens geïnduceerd, en zullen sterk verstedelijkte gebieden mijden. Dit zijn de “urban avoiders” of 
“urbanofoben”. Zij zijn vooral terug te vinden in de agrarische of natuurlijke gebieden die steden 
omgeven en zijn sterk afhankelijk van de aanwezige vegetatie.  
 
Bijen stellen hoge eisen aan de omgeving waarin ze leven. Gatmann en Tscharntke (2002) stellen 
dat de factor nestgelegenheid de belangrijkste overlevingsfactor is voor een populatie wilde bijen. 
Geschikte voedselplaatsen zijn ondergeschikt. De compactatie van de verstedelijkte bodems is dan 
ook voor ondergronds nestelende bijen heel nefast. Toch is geschikt voedsel volgens enkele auteurs 
ook van groot belang. De soortenrijkdom van een gebied zou voor 74% afhankelijk zijn van de 
plantenvariatie (Gathmann, Greiler & Tscharntke, 1994). Ook dat is een groot probleem in steden.  
 
De meeste ‘groene’ zones in verstedelijkte gebieden bevatten min of meer dezelfde planten. Dit leidt 
tot een homogenisering. In zeer sterk verstedelijkt gebied zijn er nog andere factoren die een 
belangrijke rol spelen. Matteson en Langelotto (2010) onderzochten de soortenrijkdom van bijen en 
vlinders in de wijken Bronkx en East Harlem van de stad New York (VS). Zij concludeerden dat 
naast variatie in bloemplanten de hoeveelheid zonlicht de belangrijkste factor is voor de totale 
soortenrijkdom. Groendaken in steden zijn volgens hen belangrijke potentiële habitats voor bijen, 
vlinders en andere insecten.  
 
Tijdens een onderzoek dat door dezelfde auteurs enkele jaren eerder gevoerd werd in New York 
werd een hoog aantal uitheemse soorten teruggevonden. Dit aantal lag beduidend hoger dan andere 
gebieden buiten de stad. Men vermoed dat dit grotere aantal de wijten is aan de dichte ontwikkeling 
en uitbreiding van de stad, of aan een grote aanwezigheid van deze soorten omwille van historische 
of ecologische factoren, of aan een combinatie van beide. Verder werd er ook vastgesteld dat de 
meeste bijensoorten die aangetroffen werden in de stedelijke omgeving nestelen in holtes. Bijen die 
in de bodem nestelen kwamen veel minder voor. De abundantie van de holte-nestelende 
bijensoorten kan te danken zijn aan de vele kunstmatige nestmogelijkheden in bijvoorbeeld 
gebouwen, maar misschien ook aan het verlies van bodem-nestelende soorten, of weer aan de 
combinatie. Dat verlies van bodem-nestelende soorten zou te wijten zijn aan het gebrek aan open 
stukken grond en/of frequente verstoring (Matteson et al., 2008). 
 
Verschillende auteurs hebben kunnen aantonen dat ook steden een hoge soortenrijkdom kunnen 
herbergen (Cane, 2005; Eremeeva & Sushchev, 2005; Frankie et al. 2005; Hernandez, Frankie & 
Thorp, 2009; Matteson, Ascher & Langellotto, 2008; Wojcik, Frankie, Thorp & Hernandez, 2008). Uit 
het onderzoek van Gordon et al. (2009) in de Amerikaanse staat Californië blijkt dat er een verschil 
is tussen bijensoorten op het platteland en bijensoorten in de steden. Zij ontdekten dat er soorten 
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zijn die enkel nog in stedelijk gebied terug te vinden zijn en vice versa. De soorten die het goed doen 
in stedelijk gebied moeten zich op een of andere manier hebben kunnen aanpassen aan de mens. 
Een mogelijke verklaring is dat die soorten zich gespecialiseerd hebben in een bepaald geslacht 
sierplanten dat veelvuldig voorkomt in steden. Volgens Banaszak-Cibicka en Zmihorski (2011) zijn 
het vooral kleinere soorten die hun activiteiten later in het seizoen beginnen, in juni of juli die zo’n 
aangepaste levenswijze kennen. Bovendien blijken het meestal bijen te zijn die niet volledig solitair 
leven. Dat was de uitkomst van hun onderzoek in de Poolse stad Poznan. Opvallend was dat slechts 
15% van de gevonden soorten sterk oligolectisch was (gespecialiseerd in slechts één genus of 
plantenfamilie). Deze soorten komen meer voor in de minder sterk verstedelijkte stadsrand.  
 
Uitzonderingen hierop zijn onder andere de Klokjesdikpoot (Melitta haemorrhoidalis) en de 
Lathyrusbij (Chalicodoma ericetorum), soorten die respectievelijk gespecialiseerd zijn op het 
verzamelen van stuifmeel van klokjes (Campanula) en grootbloemige vlinderbloemigen (Fabaceae). 
Zij worden wel vaker in tuinen in stedelijk gebied aangetroffen dan daarbuiten (Raemakers, 2001) 
 
Tuinen herbergen mogelijk een hoge soortenrijkdom aan bijen. Tuinen zouden voor voldoende 
nestlocaties en –materialen kunnen zorgen. En omdat het merendeel van de bijen polylectisch is, 
zou een bloemrijke tuin ook in hun voedsel kunnen voorzien. Omdat men ervan bewust is dat bijen 
en andere bestuivers belangrijk zijn, zijn er in de VS al organisaties die tuinadvies geven ten gunste 
van deze dieren.  
 
Tijdens een onderzoek in 2006 en 2007 dat uitgevoerd werd in de streek van New York in suburbane 
gebieden werden 110 bijensoorten geïnventariseerd. Dit is een groot aantal, en veel meer dan de 54 
soorten die in de stadstuinen van het stadscentrum van New York werden gevonden. Er wordt dan 
ook vermoed dat de voorstedelijke omgeving (ecosysteem van noordoostelijk loofbos) een grote 
regionale bijenfauna kan ondersteunen. Men geeft dan ook aan dat menselijke activiteit, met name 
tuinieren, ervoor kan zorgen dat bijen kunnen worden behouden en aangetrokken (Fetridge et al., 
2008). 
  
Vlaanderen heeft een bevolkingsdichtheid van ongeveer 456 inwoners per km² (Algemene Directie 
Statistiek en Economische Informatie, 2008). Daarbij komt nog eens dat 70% van de Vlamingen in 
(sub)urbaan gebied woont (Kesteloot, 2003). Vlaanderen is om die redenen één groot verstedelijkt 
gebied (Danckaert et al., 2010). Vlaanderen telt ook vele lintbebouwingen die grenzen aan 
landbouw- of groengebied. Dat maakt dat onze Vlaamse tuinen mogelijk een grote potentiële 
habitatwaarde hebben voor bijen en andere ongewervelden. Tuinen vallen onder de  
‘intermediate disturbance hypothese’ van Connel (1978). Die hypothese stelt dat de hoogste 
insectenbiodiversiteit niet gemeten wordt in de stad, maar eerder in de stadsrand. Connel gaat er 
van uit dat op plaatsen waar er een gemiddelde verstoring heerst, de biodiversiteit het hoogst is.  

3.2.4. Bijen in landbouwgebieden  

 
In intensieve agrarische landschappen is de natuurwaarde vaak ver te zoeken. De enige  
elementen die van belang zijn voor het behoud van de biodiversiteit zijn de wegbermen,  
slootkanten en akkerranden. Onderzoek van Hoffman en Kwak in 2007 wees uit dat er geen  
verband was tussen de diversiteit van insecten algemeen en de landschapsdiversiteit.  
Behalve voor wilde bijen, voornamelijk dan de oligolectische bijen. Hierbij werd wel een  
significant verschil gevonden tussen het voorkomen en de landschapsdiversiteit. Het aantal  
soorten wilde bijen was het laagst waar de landbouwintensiteit het hoogst was (Hoffmann &  
Kwak, 2007).  
 
Een onderzoek op 14 plaatsen van elk 16 km² verspreid over België, Frankrijk, Nederland en 
Zwitserland toonde aan dat wilde bijen hinder ondervinden van de intensivering van de landbouw. 
Het onderzoek hield rekening met drie indicatoren: input van stikstof, densiteit van het vee en de 
input van gewasbeschermingsmiddelen. Aan de hand van die indicatoren werd voor elk gebied een 
intensiteitsindex opgemaakt. Hoe hoger de score op de index, hoe intensiever het 
landbouwsysteem. Daaruit blijkt ook dat België en Nederland de meest intensieve 
landbouwsystemen hebben. Frankrijk is een middenmoot, Zwitserland heeft de meest extensieve 
landbouw. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat zowel de soortenrijkdom als de 
verspreiding negatief gecorreleerd is met de opgestelde intensiteitsindex. Daarnaast ontdekten de 
auteurs dat er een positief verband is tussen het voorkomen van semi-natuurlijke landschappen en  
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de soortenrijkdom aan wilde bijen (Le Féon et al., 2010).  
 
Er werd ook onderzocht wat het effect van de afstand tot natuurgebieden is op de  
insectendiversiteit in agrarische gebieden. Natuurgebieden bieden immers rust, voldoende voedsel 
en vaak ook een geschikte nestplaats. Onderzoek naar zweefvliegen en bijen in Nederland toonde 
aan dat het aantal zweefvliegsoorten- en individuen en het aantal bijenindividuen sterk afnamen met 
de afstand tot natuurgebieden. De hogere aantallen bijen dichtbij de natuurgebieden was te wijten 
aan het feit dat deze dieren waarschijnlijk aangewezen zijn op de natuurgebieden voor hun 
nestplekken (Westrich, 1996, in Kohler et al, 2008). Het onderzoek wees uit dat er al een 
dramatische terugval in bestuivers te bemerken viel in eerste 25 meter van natuurgebieden. Bij 
hommels bleek er geen relatie met de afstand te zijn bij de onderzochte schaal (Kohler et al., 2007).  
 
Weinig onderzoek is uitgevoerd naar het belang van tuinen in landbouwgebied. Door intensivering 
van het landgebruik en gebruik van pesticiden lijken landbouwgebieden almaar soortenarmer te 
worden. Ook voor bijen, die nochtans belangrijk zijn als bestuivers van landbouwgewassen, valt er 
weinig te rapen in het buitengebied. Het moderne landbouwlandschap is arm aan nectarbronnen en 
structuurvariatie.  
  
Tuinen kunnen dus een welkome bron van nestgelegenheden en voedsel vormen. En dit heeft zijn  
effect op de bestuiving in de omgeving van deze tuinen. Onderzoek in een intensief landbouwgebied  
in Zuid-Zweden (Samnegård, 2011) toonde het mitigerende effect van tuinen op bijen én bestuiving  
aan. In deze studie werden potten met Prachtklokje (Campanula persicifolia) op 15 en 140 meter van 
de tuinen af geplaatst. Prachtklokje is een plant die niet aan zelfbestuiving kan doen en dus strikt 
afhankelijk is van insecten voor bestuiving. Dichter bij de tuinen werden beduidend meer 
bijensoorten én –individuen gevonden, dan op locaties verder van de tuinen af. Ook de mate van 
bestuiving verschilde tussen beide locaties. Zo was het gemiddelde gewicht van de zaden significant 
hoger op de locaties het dichtst bij de tuinen (Samnegård, 2011).  
  
Deze resultaten tonen aan dat tuinen als bron voor bestuivers in het landbouwlandschap kunnen  
dienen. Verder benadrukt deze studie ook de belabberde staat van ons huidige buitengebied en het  
ontbreken van voldoende natuurlijke elementen die bestuivers nodig hebben.  
 
Een belangrijk onderdeel van onze intensieve landbouw is het telen van monoculturen. Holzschuh 
en collega’s (2008) onderzochten de invloed van monoculturen op wilde bijen in de Duitse deelstaten 
Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Hessen in het westen van het land. Ze vergeleken daarbij 
sites met monoculturen en sites met biologische teelten. De helft van de onderzochte akkers werd 
ingezaaid met conventionele wintertarwe, de andere helft met een biologische variant. Op de 
plaatsen met biologische wintertarwe kwamen 50% meer soorten voor dan op de conventionele 
velden. De densiteit aan bijen steeg met 60% ten opzichte van die van conventionele tarwe, die van 
hommels zelfs met 150%. Teeltafwisseling van grasland, bloemvormende gewassen en niet-
bloemvormende gewassen heeft een positieve invloed op de soortenrijkdom en de verspreiding van 
bijen (Le Féon et al, 2011). Voor graslanden is ook de maaiperiode en de soortenrijkdom belangrijk. 
Extensief beheer en maaien na half juli zorgt voor meer zeldzame soorten (Franzén & Nilsson, 2008; 
Kruess & Tscharntke, 2002).  
 
Ook half-natuurlijke graslanden, die permanent beheerd worden, kunnen optreden als belangrijke  
bronpopulaties voor vlinders en hommels in een intensief landbouwlandschap. Onderzoek van  
Öckinger & Smith in Zuid-Zweden toonde aan dat voor beide groepen zowel soortenrijkdom als  
abundantie hoger waren dichter bij de half-natuurlijke graslanden. Voor de hommels valt dit wellicht 
te verklaren doordat de graslanden hogere dichtheden aan potentiële nestplaatsen bevatten in  
tegenstelling tot het intensief beheerde landschap. De densiteit aan foeragerende hommels neemt af 
met toenemende afstand tot het nest. Heterogeniteit van het landschap, in de vorm van half-
natuurlijke graslanden is belangrijk voor het behoud van de agro-biodiversiteit. De onderzoekers 
besluiten dan ook dat bescherming van de resterende half-natuurlijke graslanden in intensief 
beheerde landbouwlandschap essentieel is voor het behoud van voldoende bronpopulaties hommels 
en vlinders. Ook het herstel van bloemrijke graslanden is mogelijk (Öckinger & Smith 2007). 
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3.2.4.1. Wilde bijen als gewasbestuivers 

 
Het is algemeen bekend dat de intensivering die de Europese landbouwsector sinds de tweede helft 
van de 20

ste
 eeuw ondergaat, een negatieve invloed heeft op de diversiteit van de ongewervelden in 

onze leefomgeving. Het aantal bloembezoekende insecten is de afgelopen decennia afgenomen. 
Nochtans hebben de meeste landbouwers er baat bij dat de diversiteit en populaties van 
bloembezoekende insecten, zoals wilde bijen, gespaard blijven. De stijgende vergrijzing onder de 
Vlaamse imkers zorgt in combinatie met de honingbijsterfte voor een daling van het aantal 
beschikbare bijenvolken voor de bestuiving. Die daling heeft een sterke prijsstijging tot gevolg.  
 
Het is dan ook belangrijk dat het bestuiverstekort kan worden opgevangen. Lokale bijensoorten zijn 
volgens sommige auteurs in staat om de honingbijsterfte te bufferen (Winefree et al., 2007). 
Onderzoek naar de achteruitgang van die wilde bijen is in ons land sterk beperkt. Wel is geweten dat 
wanneer de wilde bijen niet meer in staat zijn om het bestuiverstekort te bufferen, de algemene 
landbouwproductie zal dalen. Blacquière en collega’s (2009) spreken van een opbrengstdaling van 
10%. Adriaens en Laget (2008) spreken zelfs van een daling van 15-30%. De jongste jaren wordt de 
sector zich wat meer bewust van het nut van de wilde bijen.  
 
Onderzoek in Nederland toont aan dat niet minder dan 262 bijensoorten (77%) potentiële bestuivers 
van (landbouw)gewassen zijn. Aan de hand van een uitgebreide databank met bijna 20.000 
waarnemingen van bloembezoekende bijen ging men op zoek welke landbouwgewassen mogelijk 
door bijen bestoven worden. Daarnaast werd ook de bijensoort gezocht die potentieel de meeste 
gewassoorten kan bestuiven. Hierbij werd aangenomen dat bloembezoek op een bepaalde 
plantensoort een aanduiding geeft van potentieel bloembezoek bij gewassen uit hetzelfde 
plantengenus. Tuinbladsnijder (Megachile centuncularis), Rosse metselbij (Osmia rufa) en Gewone 
maskerbij (Hylaeus communis) vormen de top 3 met respectievelijk 32, 28 en 26 gewasgenera. Van 
de belangrijkste open-teelt gewassen heeft koolzaad de meeste potentiële bezoekers (60 soorten), 
gevolgd door blauwe bes (48 soorten) en tuinboon (28 soorten) (Scheper, Kleijn & Reemer 2011). 
 
De Nederlandse theoretische benadering is een eerste belangrijke oefening om een zicht te krijgen 
op de relevantie van wilde bijen als bestuivers van landbouwgewassen. Gedetailleerde veldstudies 
tonen echter aan dat de oplijsting van mogelijke bestuivers vaak ontoereikend zal zijn en dat dus nog 
heel wat meer wilde bijen hun bijdrage zullen leveren aan het bestuiven van landbouwgewassen. 
Verder onderzoek is noodzakelijk en een betere bescherming van onze wilde bijen dringt zich dan 
ook op.  
 
Van alle landbouwteelten zijn de verschillende fruitsoorten nog het meest afhankelijk van bestuiving 
door insecten.  
 
Klassiek worden honingbijen (Apis mellifera) ingezet voor de bestuiving in boomgaarden. Imkers 
plaatsen honingbijenkasten in de boomgaard en halen die na de bloei van het fruit weer op om de 
bijen te verplaatsen. Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat honingbijen niet altijd de meest 
efficiënte bestuiver van fruitsoorten te zijn. Met name bij koudere en regenachtige periodes blijken 
solitaire bijen en hommels frequenter aanwezig te zijn in boomgaarden en hier ook een grotere 
bestuivingsimpact te hebben. Pollenverzamelaars blijken bovendien effectievere bestuivers te zijn 
dan bijen die alleen nectar zoeken, zoals bv. mannetjesbijen en de meeste werksters van de 
honingbij (Monzón et al. 2004, Vicens & Bosch 2000A, Vicens & Bosch 2000B) 
 
Op verschillende plaatsen in de VS en Europa wordt intussen geëxperimenteerd met solitaire bijen 
als bestuivers. Vooral metselbijen worden ingeschakeld omdat zij gemakkelijk te huisvesten zijn in 
aangeboden nestblokken. In Noord-Italië worden peren onder andere bestoven door de Gehoornde 
metselbij (Osmia cornuta), een soort die ook bij ons niet zeldzaam is. Er wordt ook onderzocht hoe 
men de perenboomgaarden bijvriendelijker kan beheren. Het inzaaien van Koolzaad en aanplanten 
van Sleedoorn zorgt voor een verhoging van de kwaliteit van het leefgebied doordat de bijen ook 
vóór en na de bloeiperiode van de peren stuifmeel kunnen verzamelen voor hun nakomelingen 
(Maccagnani et al. 2007). 
 
Uit een recent Nederlands onderzoek (Reemer & Kleijn, 2010) blijkt dat wilde bijen wellicht de 
belangrijkste bestuivers zijn in fruitboomgaarden. Uit het onderzoek bleek dat 59% van alle 
bloembezoekers wilde bijen waren, terwijl honingbijen en zweefvliegen respectievelijk 29% en 12% 
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van de bloembezoekers uitmaakten. Verder bleek uit het onderzoek ook dat de wilde bijen weinig tot 
geen nesten in de boomgaarden zelf maakten, en dat de directe omgeving dus wellicht belangrijk is 
als natuurlijke nestplaats.  
 
Appel en peer deelden vier soorten in hun top-5 van talrijkste bijensoorten: Meidoornzandbij 
(Andrena carantonica), Grasbij (A. flavipes), Roodgatje (A. haemorrhoa) en Aard-/Veldhommel 
(Bombus terrestris / lucorum). Dit zijn allen zogenaamde polylectische soorten, die hun stuifmeel 
verzamelen op verschillende plantensoorten. Blijkbaar komt ook het stuifmeel van peer in 
aanmerking. (Reemer & Kleijn 2010). 

3.2.5. De invloed van natuur en landschap 

 
Peeters en Reemer (2003) stellen dat het verdwijnen van kleine landschapselementen (KLE) 
mogelijk een van de belangrijkste oorzaken is voor de achteruitgang van de wilde bijen. Wilde bijen 
doen het meestal goed in een omgeving met een grote variatie aan reliëf, structuren en planten. Van 
oudsher vormden KLE’s zoals zandheuvels, zandwallen, houtwallen, houtkanten en dood hout een 
ideale habitat. Tegenwoordig hebben veel van die landschappelijke eenheden plaats moeten ruimen 
voor grote structuren, wegen, kort geschoren hagen of uitheemse planten. Toch hebben KLE’s niet 
altijd een gunstige invloed op de bijenpopulaties. Bepaalde landschapselementen kunnen als een 
barrière werken voor de wilde bijen. Een onderzoek op kalkgraslanden in de buurt van Göttingen 
(Duitsland) toonde aan dat bijen weinig hinder ondervinden van hagen en houtkanten als ze 
foerageren. Toch konden de auteurs aan de hand van de vangsten in trap-nests afleiden dat een 
haag of houtkant wel een barrière kan zijn als het om nestvorming gaat. Bijen die aan een kant van 
de haag geboren worden, zijn ook geneigd om aan die kant van de haag hun nest te maken 
(Krewenka et al., 2011).  
 
De invloed van een aantal invasieve uitheemse planten mag ook niet over het hoofd gezien worden. 
Vaak gaat het om planten die hier geplant zijn omwille van het hun sierwaarde, maar zich nu 
agressief verspreiden in onze wegbermen en natuurzones. In Ierland deden wetenschappers een 
onderzoek naar de invloed van de reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera). Ze onderzochten het 
gedrag bloembezoekende insecten op de reuzenbalsemien en enkele inheemse plantensoorten. Ze 
vonden geen aantoonbaar bewijs dat de reuzenbalsemien een negatieve invloed zou hebben op de 
diversiteit van de Hymenoptera die werden waargenomen. Toch nuanceren zij graag hun eigen 
bevindingen. Het ging over een onderzoek waarbij vooral gezocht werd naar de hoeveelheid 
bloembezoekers, niet naar welke soorten insecten de planten bezochten (Nienhuis et al., 2009). Het 
is immers mogelijk dat oligolectische soorten wel hinder ondervinden van invasieve planten doordat 
die planten hun specifieke waardplanten verdringen en op die manier hun habitat verloren gaat.  
 

3.2.6. Wilde bijen en honingbijen  

 
Het is waarschijnlijk dat de honingbij oorspronkelijk ook tot de inheemse fauna heeft behoord. Door 
het ontbreken van holtes in rotswanden moet het voorkomen dan gekoppeld geweest zijn aan het 
voorkomen van holle bomen, omdat de westerse honingbij (Apis mellifera) in tegenstelling tot enkele 
Aziatische soorten, niet in de open lucht, zoals aan boomtakken, nestelt. Wanneer de westerse 
honingbij tot de inheemse soorten gerekend mag worden gaat het wel om de ondersoort A. mellifera 
mellifera, oftwel de zwarte honingbij. Imkers gebruiken meestal andere ondersoorten en kruisingen. 
Er is een beperkt aantal waarnemingen van langdurig in het wild levende honingbijen uit Nederland. 
In de Amsterdamse Waterleidingduinen hebben waarschijnlijk een halve eeuw een of meerdere 
volken van zwarte honingbijen geleefd in holle abelen (Populus). In het voorjaar van 2005 zijn deze 
volken mogelijk door strenge vorst begin april van dat jaar uitgestorven (De Rond, 2005). 
Waarschijnlijk heeft ook de aantasting door varroamijten (Varroa destructor) bij het verdwijnen van 
de volken een belangrijke rol gespeeld. De mate van voorkomen en wellicht ook de grootte van de 
volken zal door de beperkte beschikbaarheid van geschikte nestgelegenheid gelimiteerd zijn 
geweest. En bij kleine volken is de kans op een succesvolle overwintering in strenge winters minder. 
In Amerika wordt de omvang van wilde volken op 12.000 tot 20.000 individuen geschat, beduidend 
minder dan de 40.000-60.000 van honingbijvolken gehouden in kasten (Seeley 1985). Monitoring 
van in het wild levende honingbijvolken in combinatie met de bepaling van de ondersoort, kan inzicht 
geven met betrekking tot de overlevingkansen van wilde honingbijvolken in Nederland (Van der 
Spek, 2012). 
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Het aantal hobbyimkers in Vlaanderen daalt elk jaar. Bijgevolg daalt het aantal honingbijkolonies 
eveneens. De vraag naar bestuivers vanuit de land- en tuinbouwsector stijgt elk jaar. Wilde bijen zijn 
daarom de belangrijkste buffer om de gedomesticeerde bestuivers te vervangen. De vraag stelt zich 
wel in hoeverre het voorkomen van honingbijen invloed heeft op de aanwezigheid van wilde bijen in 
een bepaalde habitat. Een volk honingbijen telt in de zomer al snel 50.000 à 60.000 bijen. In tuinen 
van hobbyimkers is de densiteit aan bijen daardoor veel hoger. Onderzoek naar de invloed van 
honingbijen op het voorkomen van wilde bijen is schaars. 

 
Het Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO) onderzocht in 2008 de mogelijkheden voor het 
houden van honingbijen in natuurgebieden. Hierbij werd de centrale vraag ingedeeld in enkele 
deelvragen. Een van die deelvragen luidde als volgt: “Wat zijn de mogelijke gevolgen van de 
introductie van gedomesticeerde bijen op de wilde bijenfauna en welke natuurtypes zijn van belang 
voor zeldzame wilde bijen die vaak aanwezen zijn op één of enkele plantensoorten voor hun 
voedselvoorziening?”. In de eerste plaats stelt men dat een integratie van een bijenvolk in een 
gebied zorgt voor een toename van het aantal bloembezoekende insecten in dat gebied. Deze 
toename gebeurt terwijl er geen toename van het voedselaanbod plaatsvindt. Daarom wordt dan de 
vraag gesteld of er in zo‟n situatie sprake is van concurrentie voor voedsel tussen honingbijen en 
wilde bijen (Adriaens & Laget, 2008). 
 
Enkele onderzoeken werden reeds uitgevoerd naar de mogelijke concurrentie. Walther-Hellwig et al. 
(2006) onderzochten of honingbijen een negatieve invloed hadden op het gedrag van hommels in 
velden ingezaaid met Phacelia (Phacelia tanacetifolia). Uit hun bevindingen bleek dat sommige 
hommelsoorten geen andere gedragingen vertoonden, terwijl anderen dat net wel deden door 
andere drachten op te zoeken. Zij concludeerden dat in een floraal verarmd landschap er bepaalde 
invloeden aanwezig zijn. Thomson (2004) kwam tot een gelijkaardige conclusie. Hij ondervond dat 
hommels in aanwezigheid van een hoge densiteit aan honingbijen de neiging vertoonden om meer 
nectar te gaan verzamelen dan stuifmeel. Dit heeft een nefast effect op de ontwikkelingssnelheid van 
de kolonie. Onderzoekers in Schotland gingen op zoek naar een mogelijk verschil in de thoraxomtrek 
van vier hommelsoorten. Ze onderzochten plekken waar honingbijen aanwezig waren en plekken 
met weinig tot geen honingbijen. Op plaatsen waar honingbijen aanwezig waren bleek de 
thoraxomtrek van de werksters kleiner dan op de andere plaatsen (Goulson & Sparrow, 2008).  
 
Ook voor meer solitaire soorten bestaat een dergelijke bevinding. Paini en Roberts (2005) ontdekten 
dat het aantal artificiële nesten van de Banksiabij (Hylaeus alcyoneus) met 23% afnam in 
aanwezigheid van honingbijen. Er kon geen effect op het aantal eitjes en het gewicht van de 
nakomelingen aangetoond worden. De resultaten van bovenstaande onderzoeken zijn zeker niet te 
veralgemenen. De onderzoeken van Thomson en Paini en Roberts handelden over de invloeden van 
de Europese honingbij op wilde soorten in respectievelijk de Verenigde Staten en Australië. In die 
landen is onze honingbij een invasieve soort. Er bestaan ook onderzoeken die net het 
tegenovergestelde bewijzen. Stefann-Dewenter en Tscharntke (2000) concludeerden dat er geen 
relatie is tussen het voorkomen van honingbijen en wilde bijen. Op kalkgraslanden in agrarisch 
gebied troffen zij 98 soorten wilde bijen aan. Ze vonden geen aantoonbaar bewijs dat het aantal 
soorten of hun abundantie negatief gecorreleerd is met het aantal bijenvolken binnen een straal van 
twee km.  
 
Arie Koster schreef in 1998 al over de zachtaardige concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen. 
Hij observeerde hoe wilde bijen vanzelf vertrokken als er honingbijen aan kwamen vliegen. Maar dit 
gebeurde telkens opnieuw, waardoor de wilde bijen dus altijd weer op zoek moesten gaan naar 
andere planten. Koster gaf aan dat een overmatige plaatsing van honingbijen in natuurgebieden wel 
effect zou hebben op de aanwezige hoeveelheden nectar en stuifmeel, en dat dit een negatieve 
invloed zou hebben op wilde bijen.  
 
Van der Spek stelde in 2012 enkele richtlijnen op voor natuurbeheerders omtrent de omgang met 
honingbijen in natuurgebieden.  
 

 Plaats honingbijen alleen in gebieden waar dit tot de terreingeschiedenis behoort. 

 Plaats honingbijen alleen tijdens de hoofdbloei van massaal voorkomende traditionele 
drachtplanten, die op minimaal 50 hectare voorkomen. Dus niet al vanaf het begin van de 
bloei of nog wanneer al veel planten zijn uitgebloeid. 
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 Plaats de volken aan één (zo mogelijk de korte) zijde van het gebied, ver van 
nestgelegenheid voor solitaire bijen ofaan de zijde waar de meeste kasten op aangrenzend 
terrein staan. 

 Plaats geen volken in jaren met een beperkte bloei, door bijvoorbeeld aantasting van 
heidehaantje (Lochmaea suturalis), in struikhei. 

 Beperk bijenkasten tot 25% van het aantal waarboven de honingbijvolken elkaar beginnen te 
beconcurreren; de geadviseerde hoeveelheden kasten zijn: 0,75 volk/ha bij linde (Tilia) en 
wilg (Salix) (een groot deel van de bloeiende wilgen is vaak niet bevliegbaar voor insecten, 
met name in het vroege voorjaar of bij wind; een goede reden om het wilgenstuifmeel aan 
solitaire bijen over te laten en geen honingbijen te plaatsen), 0,5 volk/ha bij struikhei, 0,25 
volk/ha bij gewone dophei en bosbes, en 0,025 volk/ha bij wilgenroosje (Chamerion 
angustifolium). Voor andere plantensoorten zoals lamsoor (Limonium vulgare) en zeeaster 
(Aster tripolium), zou uitgegaan kunnen worden van de aantallen voor struikhei. 

 
Naast de voedselconcurrentie wordt ook gekeken naar de mogelijke overdracht van ziektes. Maar 
ook hier is nog maar weinig van geweten. Zeker wat betreft overdracht op wilde bijen. Tot nu toe zijn 
er wel onderzoeken gebeurd naar overdracht van ziektes tussen honingbijen en hommels, omdat 
deze nauwer verwant zijn aan elkaar. Om deze reden is overdracht van pathogenen dan ook wel 
mogelijk. Door hun genetische verbondenheid zijn bepaalde ziekten en plagen overdraagbaar tussen 
honingbijen en wilde bijen. Otterstatter en Thompson (2008) zagen dat de achteruitgang van 
bijensoorten onder andere gegenereerd wordt door de overdracht van ziekten tussen wilde bijen en 
de commercieel gekweekte soorten. Over welke ziekten het dan gaat en hoe ze overgedragen 
worden, is nog weinig bekend (Goulson, 2003).  
 
Uit onderzoek van Adriaens en Laget (2008) blijkt dat bepaalde parasieten (zoals de Varroamijt, 
Varroa jacobsoni) die op honingbijen leven, niet kunnen leven op wilde bijen. Deze parasieten 
hebben zich in de loop van de evolutie zodanig aangepast aan de levenscyclus van honingbijen dat 
ze geen wilde bijen kunnen aantasten. De reden hiervoor is dat de generatietijd bij die bijen veel 
langer is, gaande van twee populaties per jaar tot een populatie per twee jaar.  
 
Colla et al. (2006) toonden aan dat commercieel gekweekte hommels meer ziekten, bacteriën, en 
schimmels bevatten dan hun wilde soortgenoten. Otterstatter en Thompson (2008) suggereren ook 
dat wilde hommelkolonies geïnfecteerd kunnen worden na contact met hun gecommercialiseerde 
collega’s. Dit kan een gevaar zijn voor de hommeldiversiteit. Onze honingbij (Apis mellifera) heeft 
een voorliefde voor een aantal uitheemse plantensoorten (Goulson, 2003; Goulson & Derwent, 
2004). Enkele daarvan, zoals reuzebalsemien (Impatiens glandulifera) en valse accacia (Robinia 
pseudacacia) zijn voor ons klimaat invasieve soorten. Door de extra bestuiving die ze krijgen van 
onze honingbijen manifesteren ze zich snel en verdringen ze andere planten. Daardoor dreigen vaak 
planten die oligolectische wilden bijen gebruiken als waardplant, te verdwijnen (Adriaens & Laget, 
2008).  
  
De relatie tussen honingbijen en wilde bijen kan ook positief zijn. Honingbijen blijken tot vijf keer 
meer zonnebloemen te bestuiven in aanwezigheid van wilde bijen. Dat onderzochten Amerikaanse 
onderzoekers op zonnebloemvelden met een densiteit van ongeveer vier bijenvolken per hectare 
(1,5 bijenvolk per acre). De bijen verstoren elkaar door bovenop elkaar te landen of elkaar te doen 
opschrikken, waardoor ze naar andere bloemen vliegen en dus meer bloemen bezoeken. Daarnaast 
bestaat het vermoeden dat honingbijen het vele stuifmeel dat de kwistige wilde bijen morsen, 
verzamelen en zo nog meer planten bestuiven (Greenleaf & Kremen, 2006).  
 
Adriaens en Laget besluiten dat honingbijen concurrentie vormen voor wilde bijen, maar dat de 
achteruitgang van wilde bijen niet verklaard kan worden daardoor. Daarom adviseren ze dat er best 
geen bijenkasten in natuurgebieden worden geplaatst. (Adriaens & Laget, 2008) In het rapport 
'Concurrentie tussen honingbijen en andere bloembezoekende insecten' (Smeekens et al., 1998) 
wordt voornamelijk aangeraden om goed overleg te plegen tussen natuurbeheerders en 
bijenhouders. Want als bijenkasten niet ín het gebied gezet mogen worden, maar wel erlangs, lost 
dit nog niets op van een eventueel probleem. (Nederlandse entomologische vereniging, 2011). 
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3.2.7.  Voorkomen in Nederland en Vlaanderen: situatieschets  

 
Peeters, Ramaekers en Smit (1999) stelden een voorlopige Atlas van de Nederlandse bijen op. De 
inventaris steunt op de waarnemingen die sinds 1850 in Nederland bekend zijn. Aan de hand 
daarvan werd een lijst opgesteld van 338 soorten, inclusief hommels en honingbijen. Met de 
publicatie van de het boek ‘De Nederlandse Bijen’ in 2012 werd deze voorlopige Atlas vervolledigd. 
De lijst met Nederlandse bijen- en hommelsoorten werd uitgebreid tot 358 (Peeters et al., 2012).  
 
In 2003 kwam een eerste versie van Nederlandse Rode Lijst tot stand (Peeters en Reemer, 2003). 
Hiervoor werden de historische waarnemingen uit de voorlopige atlas van 1999 gebruikt. Als 
referentieperiode namen zij alle waarnemingen van voor 1970. Voor het opstellen van de Rode Lijst 
maakten ze gebruik van het zeldzaamheidscriterium (zie hoofdstuk 5.4) en het trendcriterium. Uit 
hun onderzoek blijkt dat het erg gesteld is met de wilde bijen in Nederland. Maar liefst 56% van de 
bijensoorten komt voor op de Rode Lijst (188 van de 338 van de toen beschreven soorten). Hiervan 
zijn 35 soorten volledig verdwenen, 31 ernstig bedreigd, 52 bedreigd, 53 kwetsbaar en 17 soorten 
zijn gevoelig voor achteruitgang. Dat betekent dat bijen het erg moeilijk hebben om te overleven. 
Enkel dagvlinders doen het slechter met 68% van de soorten op de Rode Lijst (Maes en Van Dyck, 
1999). Dat bijen het bijna even slecht doen komt door de gelijkenissen die ze op vlak van hun 
ecologie met de vlinders delen (zie 3.1). Net door die beperkte verschijningsperiode waarin zij hun 
levenscyclus moeten volbrengen zijn bijen en dagvlinders enorm kwetsbaar.  
  
Net als dagvlinders zijn veel soorten solitaire bijen afhankelijk van de planten die bloeien tijdens hun 
vliegperiode. Zoals vermeld in hoofdstuk 3.1, zijn vooral de oligolectische soorten sterk afhankelijk 
van een beperkt aantal plantensoorten. Wanneer die specifieke planten zeldzaam zijn of verdwijnen, 
wordt het voor de gespecialiseerde soorten moeilijk om te overleven. Als een bepaalde bijensoort 
het moeilijk krijgt of zelfs verdwijnt, dan zijn parallel daarmee een aantal parasitaire soorten 
(koekoeksbijen) die het al snel even moeilijk krijgen doordat hun gastheer het slecht doet (Peeters 
en Reemer, 2003; Peeters et al., 2012). Het spreekt dan ook voor zich dat waarnemingen van 
koekoeksbijen die parasiteren op slechts één soort (monoxene parasieten), direct gelinkt kunnen 
worden aan het voorkomen van hun gastheer. Als dus een bepaalde koekoeksbij aanwezig is in een 
bepaald gebied, dan mag aangenomen worden dat zijn specifieke gastheer ook aanwezig is. Naast 
het verkleinen van de bloemendiversiteit zijn bijen ook gevoelig voor het verdwijnen van 
nestplaatsen. Bodemverdichting en de opruimneiging van de mensen zorgen ervoor dat de bijen 
steeds moeilijker een geschikte nestplaats vinden. Tot honderd jaar geleden waren er veel minder 
mensen, de woondichtheid en dichtheid van wegen was veel kleiner dan nu. Onze westerse cultuur 
is zich ook op een andere manier gaan manifesteren. Orde en netheid is daarin een belangrijk item 
geworden. De stapels sprokkelhout, het bergje zand en de takkenwal maakten plaats voor een 
strakke tuin met hagen en een gazon. Ook de vele huizen met lemen muren en rieten daken 
verdwenen, hoewel het zeer geschikte nestplaatsen zijn.  
 
Peeters en Reemer (2003) onderzochten of de manier van nestbouw verband houdt met het 
voorkomen op hun Rode Lijst. Ze maakten een onderscheid tussen bijen die nestelden in de bodem, 
in hout, zowel in de bodem als in hout, koekoeksbijen van in de bodem nestelende bijen, 
koekoeksbijen van in hout nestelende bijen en in slakkenhuisjes nestelende bijen. Zij vonden dat 
koekoeksbijen van in hout nestelende bijen iets meer op de Rode Lijst voorkwamen dan parasitaire 
soorten van ondergronds nestelende bijen. Zij vonden ook dat bodemnestelaars het slechter deden 
van houtnestelaars. Ook de wijze van bloembezoek in relatie tot de Rode Lijst is verschillend. 
Oligolectische soorten zouden immers sneller achteruitgaan dan polylectische soorten.  
 
Voor de verschillende gewesten in België is er nog geen Rode Lijst voor bijen opgesteld. De reden 
hiervoor is dat er te weinig kennis is. De Werkgroep Ongewervelden van LIKONA houdt sinds 2000 
systematisch alle waarnemingen van hun leden bij. In totaal werden in de periode 2000-2006 al 122 
bijensoorten waargenomen in de provincie, waarvan 121 wilde soorten en de honingbij. Het 
onderzoek in het kader van dit project vormt een belangrijke aanvulling op deze gegevens.  
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4. Materiaal en methoden 
 

De tekst van dit hoofdstuk is gebaseerd op Dubois (2011) en Tollenaers (2010) en werd verder 
uitgewerkt door Jens D’Haeseleer. 
 

4.1. Studiegebied  
 
Bij de start van het project werden de locaties van de verschillende tuinen vastgelegd. Deze locaties 
lagen verspreid in de provincie Limburg. Het onderzoek richtte zich in het bijzonder op de bewoonde 
gebieden in een (sub)urbane omgeving. Daarbinnen werd gezocht naar vrijwilligers die hun tuin ter 
beschikking wilden stellen. Dat gebeurde door folders te verspreiden via de Limburgse natuurcentra 
en door een aankondiging op enkele websites. Een zestigtal mensen schreef zich uiteindelijk in voor 
het onderzoek, verspreid over de volledige provincie. De lijst met deelnemers en de deelgemeente 
waar zij woonden is terug te vinden in Bijlage 1. Hierbij werden enkel de deelnemers weerhouden 
waar effectief gegevens van bekend zijn.  
 
De locaties werden in oktober 2010 in een GIS-programma ingegeven en er werd een 
overzichtskaart gemaakt waarop deze locaties aangeduid staan (zie Figuur 1). Op deze kaart zijn 
enkel locaties aangeduid waar gegevens van verkregen werden, wat niet overal het geval was (zie 
ook verder). Deze overzichtskaart bleek vooral handig te zijn voor de voorstelling van de verdeling 
van de locaties over het geografische gebied.  
 
Bodemkundig bestaat Limburg uit drie grote deelgebieden, namelijk de Kempen (zandig), 
Haspengouw (leem- en zandleem) en het Maasland (alluviale vallei). De bodemomstandigheden 
hebben zowel direct als indirect een invloed op het voorkomen van het aantal bijensoorten. Op 
directe wijze gebeurt dit doordat de bodem beperkingen oplegt voor de nestbouw van ondergronds 
nestelende bijen, indirect omdat het bodemtype bepaalt welke planten er groeien en dus welke bijen 
er kunnen voorkomen. 
 
Bij de effectieve start van het project bleken slechts 57 locaties deel te nemen. Tijdens de ophaling 
van de gevangen bijen bleek dat verschillende nestkastjes (zie ook 0) niet werden opgehangen, of 
dat de kleurvallen (zie ook 4.2.2) soms niet werden buiten gezet. Uiteindelijk zijn nestkastjes van 
slechts 47 locaties uitgekweekt, waarbij van 3 locaties geen correcte naam genoteerd werd. Het 
aantal tuinen met gegevens van de kleurvallen bedroeg 47 locaties. Van de andere locaties werden 
geen gegevens ontvangen, noch van de nestkastjes, noch van de kleurvallen.  
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Figuur 1: situering locaties tuinen 
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4.2. Monitoring bijen  

 
De meest betrouwbare manier om de soortenrijkdom en populatiegrootte in een bepaalde streek te 
meten is de merk-hervangstmethode. Ook voor bijen is dit de meest aangewezen manier (Larsson 
en Franzen, 2008). Bij deze methode gaan onderzoekers de gevangen bijen merken met een 
kleurstift en daarna terug vrijlaten. Aan de hand van de gemerkte bijen die later opnieuw worden 
gevangen, kan het aantal bijen in de populatie worden berekend. De merk-hervangstmethode is een 
erg intensieve en technisch moeilijke methode. Omdat van bij de start van het onderzoek duidelijk 
was dat die methode voor dit onderzoek veel te arbeidsintensief was, is in dit onderzoek gekozen 
voor een combinatie van andere methodes. 
 
Een combinatie van verschillende methodes is nodig om een zo breed mogelijk spectrum aan 
bijensoorten te inventariseren. Theoretisch gezien lijkt de sleepmethode met vangnetten de ideale 
manier, maar de methode is te arbeidsintensief en geeft problemen met de statistische verwerking 
omwille van het waarnemerseffect en het verschil in weersomstandigheden tussen de verschillende 
vangstmomenten. Om statistisch correcte resultaten te verkrijgen werd daarom gekozen voor de 
combinatie van nestkastjes en kleurvallen.  
 
Elke deelnemer ontving een deelnemerspakket dat bestond uit volgende materialen: 
 

 Twee nestkastjes 

 Drie kleurvallen (geel, wit en blauw) 

 Een flesje detergent 

 20 Sarstedt vials (proefbuisjes met een schroefdop) gevuld met Norvanol D 

 Een pincet 

 Een strip met identificatielabels voor de vials 

 Een potlood 

 Een korte handleiding 

 Een folder over het project 
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4.2.1. Nestkastjes 

 
De deelnemers van het project kregen 2 gestandaardiseerde nestkastjes ter beschikking. Deze 
werden op een zuid-gerichte, zonnige en beschutte locatie opgehangen. Verder werden ze licht 
voorover hellend opgehangen om opstapeling van regenwater en schimmelvorming te voorkomen 
(Westrich, 1989a; Gathmann et al., 1994; Tscharntke, Gathmann & Stefann-Dewenter, 1998). 
 
Een nestkastje (Figuur 2) bestond uit een massieve eikenhouten blok met afmetingen 13*15*10 cm 
(hoogte * breedte * diepte). Aan de bovenzijde werd een stukje betonplexplaat van 9 mm dikte 
geplaatst, dat het nestkastje moest beschermen tegen slagregen. In elk nestkastje werden 50 gaten 
in 8 rijen geboord met een diepte van ca. 9 cm, zonder het houtblok volledig te doorboren.  
 

 
Figuur 2: Gestandardiseerde nestkast (foto: Wim Tollenaers) 

 
Er werden verschillende diameters van boorgaten gebruikt, om zo divers mogelijke soorten te 
kunnen aantrekken. Het aantal gaatjes per blok was wel constant. De verschillende rijen bestonden 
uit volgende gaten: 
 

 Bovenste rij: 5 gaatjes, diameter 9mm  

 Tweede rij: 5 gaatjes, diameter 8mm  

 Derde rij: 6 gaatjes, diameter 7mm  

 Vierde rij: 6 gaatjes, diameter 6mm  

 Vijfde rij: 6 gaatjes, diameter 5mm  

 Zesde rij: 7 gaatjes, diameter 4mm  

 Zevende rij: 7 gaatjes, diameter 3mm  

 Onderste rij: 8 gaatjes, diameter 2mm  
 
De nestkastjes werden in het vroege voorjaar van 2010 opgehangen, nog voor de eerste bijen 
tevoorschijn kwamen. Tussen midden december 2010 en begin februari 2011, na afloop van 
het bijenseizoen, werd bij elke deelnemer een van de twee nestkastenopgehaald. Het andere is 
blijven hangen als dank aan de waarnemer voor de deelname en met het oog op een mogelijk 
vervolgonderzoek. Na het demonteren van het dak werd op de voorkant van elke nestkast een stuk 
trechtervormig muggengaas gekleefd (Figuur 3, midden). De punt van de trechter ging over in een 
stukje plastic buis dat op haar beurt uitkwam in een afgesloten bekertje met Norvanol D (Figuur 3, 
rechts). Om te vermijden datvogels of andere dieren de opstelling zouden vernielen, gebeurde de 
uitkweek van de nestkasten in de vlindertuin van bezoekerscentrum De Lieteberg in Zutendaal 
(Figuur 3, links). Elke twee weken werden de opgevangen bijen uit de alcoholoplossing gehaald.  
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Figuur 3: Het uitkweken van de nestkastjes (foto: Cindy Dubois) 

4.2.2. Kleurvallen 

 
Slechts een beperkt deel van alle bijensoorten nestelt bovengronds in nestkastjes. Daarnaast 
kunnen wilde bijen soms gebruik maken van de tuin als foerageerplaats zonder er te nestelen. Om 
een vollediger beeld te verkrijgen van de aanwezige bijenfauna in de verschillende tuinen, werd de 
nestkastjesmethode daarom aangevuld met een methode waarbij bijen door middel van kleurvallen 
gevangen werden.  
 
Deze kleurvallen bestonden uit plastic schoteltjes die in drie verschillende UV-reflecterende kleuren 
(geel, blauw en wit) geverfd werden. De kleurvallen (Figuur 4) hadden elk een inhoud van 500 ml en 
een diameter van ongeveer 10 cm. Deze kleurvallen fungeren als bloemmodel. UV-reflecterende 
kleuren zijn optimaal zichtbaar voor bijen. Uit de literatuur (Leong & Thorp, 1999; Campbell & 
Handula, 2007) blijkt dat deze drie bloemkleuren bij de meeste bijensoorten sterk in de smaak 
vallen. Deze vallen zijn meestal niet zo effectief voor de vangst van koekoeksbijen omdat die geen 
stuifmeel verzamelen. In Vlaanderen zijn de kleuren wit en geel vooral in het voorjaar in trek. Blauw 
is het meest populair in de zomer en het najaar (Jacobs, persoonlijke mededeling).  
 
Om de resultaten over de verschillende tuinen heen te kunnen vergelijken mochten de deelnemers 
de vallen enkel opstellen op dagen die op voorhand vastgelegd werden door de onderzoekers. Die 
data werden op voorhand bij benadering vastgelegd (begin april, eind april, half mei, eind mei – 
begin juni, eind juni, begin juli en begin augustus).  
 
De exacte datum werd enkele dagen op voorhand gekozen, aan de hand van de 
weersomstandigheden. Daarna werd een e-mail naar elke deelnemer gestuurd, zodat iedereen op 
de hoogte was van het vangstmoment. Op onderstaande data plaatsten de deelnemers hun vallen 
buiten (een marge van een dag vroeger of later was toegestaan): 
 

 6 april 2010 

 25 april 2010 

 16 mei 2010 

 3 juni 2010 

 24 juni 2010 

 17 juli 2010 

 21 augustus 2010 
 

De laatste twee data kwamen niet helemaal overeen met de vooropgestelde tijdsperiode. Dat had 
met de slechte weersomstandigheden tijdens de zomer van 2010 te maken. Begin juli en tijdens de 
maand augustus was het weer slechts op weinig dagen voldoende geschikt (zonnig, warm en 
windstil) om de vallen buiten te plaatsen. 
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Figuur 4: een set kleurvallen (foto: Wim Tollenaers) 

 
De kleurvallen werden op een zonnige plek in de tuin geplaatst van 9u tot 18 u , op gelijke hoogte 
met de vegetatie. Zo waren ze goed zichtbaar voor de aanwezige bijensoorten. Ze werden opgesteld 
op een rechte lijn, met telkens ongeveer drie meter tussen de vallen. Elke val werd tot op 3 cm van 
de bovenrand gevuld met kraarntjes water en een paar druppels detergent. Dit zorgde ervoor dat de 
oppervlaktespanning van het water gebroken werd, waardoor bijen gemakkelijker tot de bodem van 
de val zonken en daardoor stierven. Met het meegeleverde pincet konden de vallen per dag en per 
kleur in een proefbuisje worden bewaard. Elk buisje kreeg een etiket waar met potlood de datum op 
geschreven stond. Een potlood maakte deel uit van het deelnemerspakket om te vermijden dat de 
deelnemers inkt gingen gebruiken die zou uitlopen in de alcoholoplossing. Norvanol D 
(gedenaturaliseerde ethanol) werd gebruikt als conserveermiddel in de proefbuisjes. Norvanol D is 
goedkoop, gemakkelijk verkrijgbaar en geldt min of meer als standaard voor het bewaren van 
insecten (Berx, persoonlijke mededeling). Om te vermijden dat de deelnemers andere 
conserveermiddelen zouden gebruiken, werd elk proefbuisje op voorhand met de oplossing gevuld. 

4.2.3. Determinatie 

 
Alle verzamelde wilde bijen werden op naam gebracht door Maarten Jacobs. Hij werd hierin 
bijgestaan door Kobe Janssen en Jens D’Haeseleer. Determinatiemomenten vonden plaats in de 
educatieve ruimte van de Lieteberg, waarbij gebruik gemaakt werd van binoculairs en 
gespecialiseerde determinatieliteratuur. Determinatie tot op genusniveau gebeurde aan de hand van 
de tabellen van Laget (2005) en Scheuchl (1995). Determinatie tot op soortsniveau gebeurde aan de 
hand van diverse determinatietabellen die terug te vinden zijn in Tabel 1.  
 
Een deel van de stalen werd nat gedetermineerd, een ander deel werd eerst gedroogd, 
geprepareerd en gelabeld voor determinatie. De verzamelde en geprepareerde bijen bevinden zich 
in de collectie van Maarten Jacobs. 
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Tabel 1: determinatietabellen per bijengenus 
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          Stelis 
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4.3. Inventarisatie tuinkenmerken 

 
In hoofdstuk 4.1 werden de verschillende Limburgse geografische streken opgesomd die mogelijk 
een effect hebben op het al dan niet voorkomen van verschillende bijensoorten. Naast verschillen in 
geografie en bodemgesteldheid zijn ook aspecten op een kleinere geografische schaal van belang 
voor het voorkomen van wilde bijen. De omgeving op meso- (tientallen tot honderden meters) en 
microschaal (meters of tientallen meters) is misschien zelfs nog van groter belang dan die van de 
ruimere omgeving. Tuinen kunnen een belangrijke rol spelen als biotoop voor bijen.  
 
Tijdens dit project werd een onderzoek uitgevoerd naar het verband tussen de teruggevonden 
soorten en de bijenvriendelijkheid van de tuin. Aangezien hiervoor de verschillende tuinen onderling 
moesten kunnen vergeleken worden werd bij de start van het project gekozen om elke tuin te 
inventarsieren aan de hand van een standaardvragenlijst (Tabel 2).  
Deze vragenlijst bevatte tal van aspecten over bijvriendelijke tuininrichting en – beheer en de 
omgeving. Elementen die nadelig zijn voor de bijen leverden nul of slechts één punt op, positieve 
elementen leverden twee of drie punten op. Om de scores zo vergelijkbaar mogelijk te houden, werd 
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de vragenlijst door de projectmedewerkers ingevuld. Dat gebeurde op het moment van de 
tuininventarisatie, in overleg met de tuineigenaars of – beheerders. Zo werden objectieve resultaten 
over de quotering van de bijvriendelijkheid van de tuin en de beheerders verkregen. De vragen 
konden enkel beantwoord worden door middel van een meerkeuzesysteem. Zo kon per tuin een 
totaalscore worden opgemaakt. Door middel van deze score werd het mogelijk om de verschillende 
tuinen op een correcte manier te gaan vergelijken met elkaar.  
 
Naast het invullen van de vragenlijst werden ook foto‟s genomen van de verschillende tuinaspecten. 
Enkele voorbeelden worden getoond in Figuur 5.  
 

 
Figuur 5: foto's tuineninventarisaties (foto: Cindy Dubois) 
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Tabel 2: vragenlijst bijenvriendelijkheid tuinen 

Wilde bijen in Limbrugse tuinen: tuininventarisatie 
 

Score  

    1. Grootte van de tuin < 5 are 
 

a 

 
5-15 are 

 
b 

 
15-25 are 

 
c 

 
> 25 are 

 
d 

    2. Bij-vriendelijkheid van de 
tuinier 

A. Kunstmatige 
nestgelegenheden enkel kastje project 1 

  
1-3 extra voorzieningen 2 

  
> 3 voorzieningen 3 

    

 
B. Natuurlijke nestgelegenheden nee 0 

  
1 voorziening 1 

  
2 voorzieningen 2 

  
≥ 3voorzieningen 3 

    

 
C. Pesticidengebruik heel frequent 1 

  
af en toe tot vaak 2 

  
zelden 3 

  
nooit 4 

    

 

D. Aanwezigheid van 
honingbijen nee 0 

  
<5 kasten 1 

  
5-10 kasten 2 

  
> 10 kasten 3 
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E. Drinkvoorzieningen nee 0 

  
ja 1 

    

 
F. Tuinbeheer ifv insecten/bijen nee 0 

    3. Bij-vriendelijkheid van de tuin A. Gazon wekelijks gemaaid 1 

  
af en toe - zelden gemaaid 2 

  
1 keer per jaar gemaaid 3 

    

 
B. Wilde hoekjes nee 0 

  
ja 1 

    

 
C. Bloemenperken nee 0 

  
ja 1 

    

 
D. Kruidentuin nee 0 

  
ja 1 

    

 
E. Heesters nee 0 

  
ja 1 

  
ja, bloeiend 2 

    

 
F. Bomen nee 0 

  
ja 1 

  
bloeiend 2 

  
fruitbomen  3 

    4. Bij-vriendelijkheid van de 
omgeving A. Stedelijke omgeving stedelijk gebied, weinig groene ruimte 1 
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wijk, met meer groene ruimte 2 

  
open, landelijk 3 

    

 
B. Natuurlijke omgeving nee 0 

  
ja 1 

    

 
C. Agrarische omgeving mais 0 

  
akkers 0 

  
intensief grasland 0 

  
extensief grasland 1 

  
bloeiende groenten 1 

  
vlas 1 

  
fruit 2 

  
koolzaad 3 
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5. Resultaten  
 
De tekst van dit hoofdstuk is gebaseerd op Dubois (2011) en Tollenaers (2010) en werd verder 
uitgewerkt door Jens D’Haeseleer. 

5.1. Algemeen  
 
Gedurende dit project werden bijengegevens verzameld op 57 locaties. Van een deel van deze 
locaties werden geen nestkastjes of kleurvalgegevens ontvangen. Dit zorgde ervoor dat er van 
slechts 47 locaties nestkastjes- en kleurvalgegevens opgenomen werden in dit rapport. Deze 
locaties staan vermeld in Bijlage 1.  
 
Tijdens dit project werden in totaal 97 bijensoorten teruggevonden, inclusief enkele verzamelsoorten 
zoals Aard/Veldhommel en de Honingbij (Apis mellifera). De nestkastjesmethodiek leverde 12 
soorten op, terwijl de kleurvalmethode goed was voor 92 bijensoorten. 21 (21.6%) van de 
waargenomen bijensoorten zijn terug te vinden op de Nederlandse Rode lijst.  

5.2. Bijenvriendelijkheid tuinen  
 
30 van de 47 bruikbare tuinen werden geinventariseerd op bijvriendelijkheid. De gemiddelde score 
(zie Tabel 3) was 21,1/32 (65,9%). De laagste score was 14/32 (43,8%), de tuin die het hoogst 
scoorde haalde 29/32 (90,6%). De volledige resultaten van de inventarisatie van de 
bijenvriendelijkheid van de tuinen is terug te vinden in Bijlage 2. Hierbij worden de antwoorden en 
scores op de vragenlijst uit Tabel 2 per tuin weergeven. De bovenste rij bevat de tuinnummers. In de 
eerste kolom staat aangegeven om welke (deel)vraag het gaat. De cijfers in de matrix zijn de 
„punten‟ die toegekend werden voor het antwoord op de vraag. De onderste rij geeft voor elke tuin 
een totale „score‟ weer voor de bij-vriendelijkheid van de tuin. Voor enkele tuinen was alleen een 
totaalscore voorhanden en konden geen scores voor de individuele onderdelen toegekend worden. 
In Tabel 3 zijn de karakteristieken van de verdeling van de score terug te vinden.  
 

Tabel 3: karakteristieken verdeling score bijvriendelijkheid tuinen 

Tuinscore 
 Aantal tuinen 30 

Gemiddelde  21,1 

Mediaan 21 

Standaarddeviatie 3,41 

Variantie 11,65 

Minimum 14 

Maximum 29 

5.3. Soorten en abundanties 

5.3.1.  Nestkastjes 

 
In totaal werden gegevens uit 47 tuinen gebruikt bij de analyse van de gegevens over de 
nestkastjes. Van één tuin (nr 26) waren enkel gegevens uit de nestkastjes bekend. Van 4 andere 
locaties (5, 33, 39 en 60) konden geen gegevens verzameld worden. Toch werden 3 sets van 
gegevens meegenomen in de analyse (tuin b, c en d) ondanks het feit dat geen locatie kon 
toegekend worden aan deze gegevens. Mogelijks behoorden deze gegevens tot de 4 locaties 
waarvan de gegevens over nestkastjes ontbraken. De details van de gebruikte locaties zijn terug te 
vinden in Bijlage 1.  
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In Tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de soorten die gevangen werden door middel van de 
nestkastjes. In totaal werden 1638 individuen uitgekweekt, verspreid over 12 soorten. Opmerkelijk is 
dat enkele soorten zeer hoog scoren, ze doen het merkbaar beter dan andere soorten. Een 
voorbeeld daarvan is de Gehoornde metselbij, die wellicht in de meeste tuinen in Vlaanderen 
aanwezig is. Geen van de parasitaire soorten in de tabel is monoxeen parasitair, er ontbraken dus 
geen gastheersoorten op de lijst. 
 

Tabel 4: overzicht van de individuen en soorten in de nestblokken 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam TOTAAL 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij 648 

Osmia bicornis Rosse metselbij 522 

Heriades truncorum Tronkenbij 374 

Stelis breviuscula Gewone tubebij 28 

Osmia caerulescens Blauwe metselbij 21 

Hylaeus communis Gewone maskerbij 10 

Colletes daviesanus Wormkruidbij 10 

Chelostoma florisomne Ranonkelbij 7 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 6 

Chalicodoma ericetorum Lathyrusbij 4 

Stelis phaeoptera Zwarte tubebij 4 

Osmia fulviventris Zwartbronzen metselbij 4 

Eindtotaal  1638 

 
In Tabel 5 is de frequentie van het aantal soorten per tuin te zien. Hieruit kunnen we afleiden dat de 
meeste nestkastjes weinig soorten bevatten, maar zoals hoger aangehaald, zijn er enkele soorten 
die het opmerkelijk goed doen in die kunstmatige nestgelegenheden. In 72% van de nestkasten 
zaten drie of minder verschillende soorten. Slechts 2% van de tuinen bevatte 6 soorten in het 
nestkastje 
 

Tabel 5: frequentie van het aantal soorten in nestblokken, en het percentage en cumulatief 
percentage van het aandeel nestkasten. 

Aantal bijensoorten 
in nestkast Frequentie Percent Cumulatief percent 

1 9 19 % 19% 

2 11 23% 43% 

3 14 30% 72% 

4 9 19% 91% 

5 3 6% 98% 

6 1 2% 100% 

 
De mediaan bedroeg drie soorten per nestkast, met een minimum van een en een maximum van zes 
soorten per nestkast (zie Tabel 6). 

 
Tabel 6: verdeling van het aantal bijensoorten in nestkastjes 

Bijensoorten in nestkastjes 

Aantal tuinen 47 

Gemiddelde  2,77 

Mediaan 3 

Standaarddeviatie 1,27 

Variantie 1,62 

Minimum 1 

Maximum 6 

 



Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen ?                   36 

 

 
De mediaan bedroeg 30 individuen per nestkast. Het minimum aantal individuen bedroeg 2, het 
maximum 95 (zie Tabel 7).  
 

Tabel 7: verdeling van het aantal bijenindividuen in nestkastjes 

Aantal individuen in nestkastjes 

Aantal tuinen 47 

Gemiddelde  34,85 

Mediaan 30,00 

Standaarddeviatie 24,79 

Variantie 614,56 

Minimum 2 

Maximum 95 

5.3.2. Kleurvallen 

 
Van 47 locaties werden gegevens over kleurvallen opgenomen in dit rapport. Van locatie 26 zijn 
enkel gegevens van het nestkastje bekend. Een extra locatie (tuin a) kon niet worden toegewezen 
aan een bepaalde locatie. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk over de gegevens van locatie 26. De 
details van de gebruikte locaties zijn terug te vinden in Bijlage 1.  

 
Tabel 8 geeft een overzicht van de soorten met hun aantal individuen die gevangen werden met 
behulp van de kleurvallen. In totaal werden 1137 individuen gevangen. Niet alle individuen konden 
op naam gebracht worden, zo werden 5 verzamelsoorten of dubbelsoorten opgenomen in de lijst. In 
totaal werden 87 ‘echte’ soorten teruggevonden met behulp van de kleurvallen. In de tabel zijn alle 
waarnemingen opgenomen, ook de gedeeltelijk gedetermineerde soorten en de exemplaren van de 
honingbij (Apis mellifera). Opvallend in de tabel is dat de gele kleurval beduidend beter scoorde dan 
de blauwe en witte.  
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Tabel 8: overzicht van de individuen en soorten in de kleurvallen (B=blauw, G=geel en W=wit) 

  
Kleurval 

  Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Blauw Geel  Wit onbekend Eindtotaal 

Andrena angustior Geriemde zandbij 2 5 1 
 

8 

Andrena barbilabris Witbaardzandbij 
 

2 
  

2 

Andrena bicolor Tweekleurige zandbij 4 10 2 
 

16 

Andrena chrysosceles Goudpootzandbij 
 

2 
  

2 

Andrena cineraria Asbij 
 

2 1 
 

3 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij 1 2 2 
 

5 

Andrena flavipes Grasbij 14 168 29 
 

211 

Andrena fulva Vosje 
 

1 
  

1 

Andrena fulvago Texelse zandbij 
 

2 
  

2 

Andrena haemorrhoa Roodgatje 1 6 4 
 

11 

Andrena helvola Valse rozenzandbij 1 
 

2 
 

3 

Andrena labiata Ereprijszandbij 
 

1 
  

1 

Andrena minutula Gewone dwergzandbij 
 

11 10 
 

21 

Andrena minutula-groep 
 

2 7 2 
 

11 

Andrena minutuloides Glimmende dwergzandbij 
 

1 
  

1 

Andrena mitis Lichte wilgenzandbij 
 

1 
  

1 

Andrena nigroaenea Zwartbronzen zandbij 
 

3 
  

3 

Andrena nitida Viltvlekzandbij 
 

1 
  

1 

Andrena praecox Vroege zandbij 1 
   

1 

Andrena pusilla Breedbanddwergzandbij 
 

1 
  

1 

Andrena spec. 

  
2 1 

 
3 

Andrena strohmella Gekielde dwergzandbij 
 

3 
  

3 

Andrena tibialis Grijze rimpelrug 
 

1 
  

1 

Andrena vaga Grijze zandbij 3 8 2 
 

13 

Andrena ventralis Roodbuikje 
 

1 
  

1 

Anthidium manicatum Grote wolbij 
  

1 
 

1 
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Kleurval 

  Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Blauw Geel  Wit onbekend Eindtotaal 

Apis mellifera Honingbij 19 27 32 
 

78 

Bombus hortorum Tuinhommel 3 1 
  

4 

Bombus hypnorum Boomhommel 
  

1 
 

1 

Bombus lapidarius Steenhommel 
 

1 
  

1 

Bombus lucorum Veldhommel 2 
  

1 3 

Bombus pascuorum Akkerhommel 5 2 
  

7 

Bombus pratorum Weidehommel 2 1 1 
 

4 

Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel 1 2 1 
 

4 

Bombus terrestris Aardhommel 4 1 1 
 

6 

Bombus terrestris/lucorum Aard/Veldhommel 3 3 1 
 

7 

Bombus vestalis/bohemicus Grote/Tweekleurige koekoekshommel 
 

1 
  

1 

Ceratina cyanea Blauwe ertsbij 
 

1 
  

1 

Chelostoma campanulorum Kleine klokjesbij 1 
   

1 

Chelostoma florisomne Ranonkelbij 
 

1 
  

1 

Dasipoda hirtipes Pluimvoetbij 4 1 
  

5 

Halictus rubicundus Roodpotige groefbij 
 

8 1 
 

9 

Halictus scabiosae Breedbandgroefbij 
 

3 
  

3 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 4 16 9 
 

29 

Heriades truncorum Tronkenbij 
 

18 1 
 

19 

Hylaeus annularis Brilmaskerbij 
 

1 
  

1 

Hylaeus brevicorne/gredleri Kortspriet/Zompmaskerbij 
 

1 
  

1 

Hylaeus confusus Poldermaskerbij 
 

2 
  

2 

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij 1 38 13 
 

52 

Hylaeus leptocephalus Kleine lookmaskerbij 
 

1 1 
 

2 

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij 4 26 5 
 

35 

Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij 
 

1 
  

1 
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Kleurval 

  Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Blauw Geel  Wit onbekend Eindtotaal 

Lasioglossum laticeps Breedkaakgroefbij 2 7 3 
 

12 

Lasioglossum lativentre Breedbuikgroefbij 
 

2 
  

2 

Lasioglossum leucopus Gewone smaragdgroefbij 
 

1 
  

1 

Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij 1 12 1 
 

14 

Lasioglossum lucidulum Glanzende groefbij 
 

1 
  

1 

Lasioglossum malachurum Groepjesgroefbij 
 

8 
  

8 

Lasioglossum minutissimum Ingesnoerde groefbij 1 1 7 
 

9 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 11 30 8 
 

49 

Lasioglossum nitidulum Glimmende smaragdgroefbij 2 11 1 
 

14 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij 
 

5 5 
 

10 

Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij 
 

1 1 
 

2 

Lasioglossum semilucens Halfglanzende groefbij 4 3 12 
 

19 

Lasioglossum sexstrigatum Gewone franjegroefbij 4 16 14 
 

34 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij 
 

9 
  

9 

Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij 1 2 2 
 

5 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 
 

1 1 
 

2 

Nomada alboguttata Bleekblekwespbij 
 

1 
  

1 

Nomada ferruginata Geelschouderwespbij 1 
   

1 

Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij 
 

3 5 
 

8 

Nomada fucata Kortsprietwespbij 
 

2 
  

2 

Nomada goodeniana Smalbandwespbij 
 

1 
  

1 

Nomada lathburiana Roodharige wespbij 
 

1 1 
 

2 

Nomada panzeri Sierlijke wespbij 
  

1 
 

1 

Nomada ruficornis Gewone dubbeltand 
 

1 2 
 

3 

Nomada shepperdana Geeltipje 4 11 20 
 

35 

Nomada signata Signaalwespbij 
 

1 
  

1 
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Kleurval 

  Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Blauw Geel  Wit onbekend Eindtotaal 

Nomada zonata Variabele wespbij 1 2 3 
 

6 

Osmia bicornis Rosse metselbij 17 195 20 
 

232 

Osmia caerulescens Blauwe metselbij 
  

5 
 

5 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij 
 

4 
  

4 

Panurgus banksianus Grote roetbij 
 

12 1 
 

13 

Panurgus calcaratus Kleine roetbij 
 

15 
  

15 

Sphecodes ferruginatus Roestbruine bloedbij 1 1 
  

2 

Sphecodes hyalinatus Lichte bloedbij 
 

1 
  

1 

Sphecodes miniatus Gewone dwergbloedbij 
 

1 
  

1 

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij 
 

1 
  

1 

Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij 
 

1 
  

1 

Sphecodes punticeps Grote spitstandbloedbij 1 1 
  

2 

Sphecodes reticulatus Rimpelkruinbloedbij 
 

1 
  

1 

Stelis breviuscula Gewone tubebij 1 1 
  

2 

Totaal 
 

134 765 237 1 1137 
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In Tabel 9 wordt het overzicht voor de soortenrijkdom in de kleurvallen per tuin weergegeven. Het 
minimum aantal soorten bedroeg 1, het maximum 25. Gemiddeld vonden we meer dan 8 
bijensoorten per tuin. De mediaan bedroeg 9.5.  
 

 
Tabel 9: verdeling van het aantal bijensoorten in kleurvallen 

Aantal soorten in kleurvallen 

Aantal tuinen 47 

Gemiddelde  8,83 

Mediaan 9,50 

Standaarddeviatie 5,50 

Variantie 30,27 

Minimum 1 

Maximum 25 

 
 
Gemiddeld werden in elke tuin meer dan 23 individuen gevangen met behulp van de kleurvallen. Het 
minimum aantal individuen was 1, het maximum 72 individuen in een tuin (zie Tabel 10). 
 

Tabel 10: verdeling van het aantal bijenindividuen in kleurvallen 

Aantal individuen in kleurvallen 

Aantal tuinen 47 

Gemiddelde  23,69 

Mediaan 19,50 

Standaarddeviatie 18,48 

Variantie 341,45 

Minimum 1 

Maximum 72 

 
Zoals verwacht konden een aantal koekoeksbijen teruggevonden worden in de kleurvallen. De lijst 
met alle aangetroffen koekoeksbijen is terug te vinden in Tabel 11. 
 
Met behulp van Peeters et al. (2012) werd deze lijst aangevuld met de bijhorende gastheersoort(en).  
Zoals in de tabel te zien is, vonden we vijf monoxene soorten, dit zijn soorten waarvan slechts één 
gastheersoort bekend is. Voor deze soorten moet gezien de aanwezigheid van de koekoeksbijen 
ook de gastheer in de tuin of in de onmiddellijke omgeving aanwezig zijn. Gastheersoorten die in het 
rood aangeduid zijn werden niet aangetroffen gedurende dit project. In acht van de tuinen waar 
koekoeksbijen voorkwamen, werd geen van de gastheersoorten waargenomen.  
 

Tabel 11: overzicht koekoeksbijen en -hommels met bijhorende gastheersoort(en). Soorten in het 
rood werden niet waargenomen tijdens het project.  

Soort Gastheer 

Bombus sylvestris Bombus pratorum 

  Bombus jonellus 

Bombus vestalis/bohemicus  Bombus terrestris/lucorum  

Nomada alboguttata Andrena argentata 

  Andrena ventralis 

Nomada ferruginata Andrena praecox 

Nomada flavoguttata Andrena minutula 

  Andrena minutuloides 

  Andrena subopaca 

  Andrena falsifica 
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  Andrena semilaevis 

 
Andrena saunderselle 

Nomada fucata Andrena flavipes 

Nomada goodeniana Andrena nigroaenea 

  Andrena nitida 

  Andrena thoracica 

  Andrena cineraria 

 
Andrena tibialis 

Nomada lathburiana Andrena cineraria 

  Andrena vaga 

Nomada panzeri Andrena varians 

 
Andrena fulva 

  Andrena helvola 

  Andrena lapponica 

  Andrena fucata 

  Andrena synadelpha 

Nomada ruficornis Andrena haemorrhoa 

Nomada shepperdana Lasioglossum nitidiusculum 

  Lasioglossum sexstrigatum 

Nomada signata Andrena fulva 

Nomada zonata Andrena dorsata 

Sphecodes ferruginatus Lasioglossum fulvicorne 

 
Lasioglossum laticeps 

 
Lasioglossum pauxillum 

Sphecodes hyalinatus Lasioglossum fratellum 

 
Lasioglossum fulvicorne 

Sphecodes miniatus Lasioglossum nitidiusculum 

 
Lasioglossum morio 

 
Lasioglossum pauxillum 

 
Lasioglossum politum 

 
Lasioglossum punctatissimum 

 
Lasioglossum sexstrigatum 

Sphecodes monilicornis Halictus rubicundus  

 
Lasioglossum albipes  

 
Lasioglossum calceatum  

 
Lasioglossum leucozonium  

 
Lasioglossum malachurum  

 
Lasioglossum quadrinotatulum  

 
Lasioglossum zonulum  

 
Andrena flavipes  

 
Halictus maculatus  

 
Halictus tumulorum  

 
Lasioglossum laticeps  

 
Lasioglossum pauxillum  

 
Lasioglossum prasinum  
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Lasioglossum villosulum  

Sphecodes pellucidus Andrena barbilabris  

 
Andrena nycthemera  

 
Lasioglossum leucozonium  

 
Andrena argentata  

 
Andrena bicolor  

 
Andrena humilis  

 
Andrena wilkella  

 
Lasioglossum prasinum  

Sphecodes puncticeps Lasioglossum villosulum  

 
Lasioglossum brevicorne  

 
Lasioglossum politum  

 
Lasioglossum sabulosum  

Sphecodes reticulatus Andrena barbilabris  

 
Andrena argentata  

 
Andrena wilkella  

 
Lasioglossum leucozonium 

 
Lasioglossum prasinum  

Stelis breviuscula Hoplitis leucomelana 

 
Heriades truncorum 

Stelis phaeoptera Osmia bicornis 

 
Osmia leaiana 

 
Osmia niveata 

 
Osmia parietina 

 
Anthidium manicatum 

 

5.3.3.  Totale soortenrijkdom en abundantie 

 
Wanneer we de data van de verschillende vangstmethodieken combineren bekomen we een totaal 
van 97 bijensoorten, inclusief enkele verzamelsoorten zoals Aard/Veldhommel.  
 
In Tabel 12 wordt het overzicht voor de totale soortenrijkdom weergegeven. Het minimum aantal 
soorten per tuin bedroeg 1, het maximum 26. Gemiddeld vonden we meer dan 10 bijensoorten per 
tuin. De mediaan bedroeg 11 soorten.   
 

Tabel 12: karakterstieken verdeling resultaat bijensoorten gecombineerde data 

Totalen soortenrijkdom per tuin 

Aantal tuinen 47 

Gemiddelde  10,02 

Mediaan 11 

Standaarddeviatie 5,66 

Variantie 32,06 

Minimum 1 

Maximum 26 

 
Gemiddeld werden in elke tuin meer dan 53 individuen gevangen. Het minimum aantal individuen 
was 1, het maximum 125 individuen in een tuin (zie Tabel 13). 
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Tabel 13: karakterstieken verdeling resultaat bijenindividuen gecombineerde data 

Totalen soortenrijkdom per tuin 

Aantal tuinen 47 

Gemiddelde  53,37 

Mediaan 53,50 

Standaarddeviatie 31,62 

Variantie 1000,12 

Minimum 1 

Maximum 125 

5.3.4.  Kleurvallen versus nestkasten  

 
Er lijkt een positief verband (dat niet statistisch getest werd) tussen de soortendiversiteit in 
kleurvallen en de soortendiversiteit in de nestkastjes. Dit betekent dat tuinen met meer soorten in de 
kleurvallen ook meer soorten hadden die nestelden in de nestkastjes. Dit verband wordt in Figuur 6 
weergegeven.  
 

 
Figuur 6: verband tussen soortenrijkdom in kleurvallen en in nestkastjes 

5.4. Zeldzaamheid van de gevonden bijen in de tuinen 
 
Aan de hand van het aantal plaatsen waar een bepaalde soort is waargenomen in het kader van dit 
project, kunnen we een relatieve areaalgrootte voor elke soort berekenen. Die areaalgrootte is 
gebaseerd op het aantal kilometerhokken waarin de waarnemingen gebeuren. Kilometerhokken zijn 
geografische aanduidingen met een afmeting van 1 km op 1 km (oppervlakte van 100 ha), met vaste 
coordinaten. Door met kilometerhokken te werken in plaats van elke bemonsteringsplaats apart te 
beschouwen, zijn de resultaten statistisch beter onderbouwd. De formule voor de berekening van de 
areaalgrootte heeft de volgende vorm: 
 

relatieve areaalgrootte =  
aantal plaatsen waar de soort werd waargenomen/totaal aantal plaatsen *100%  

 
De locaties voor het onderzoek zijn dermate verspreid dat er van de 47 meetplaatsen met bruikbare 
gegevens maar 2 in hetzelfde kilometerhok liggen. Er zijn dus 46 verschillende kilometerhokken 
waarvoor gegevens uit de tuinen beschikbaar zijn. Als we de relatieve areaalgrootte van een soort 
kennen, dan kunnen we die gebruiken om elke soort in te delen in een categorie, naargelang de 
zeldzaamheid. Dit is het eigenlijke zeldzaamheidscriterium. De gebruikte categorieën zijn 
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‘algemeen’, ‘vrij zeldzaam’, ‘zeldzaam’ en ‘zeer zeldzaam’. Elke categorie is voor het 
zeldzaamheidscriterium gekoppeld aan een relatieve areaalgrootte, zoals beschreven in Tabel 14. 
 

Tabel 14: zeldzaamheid aan de hand van de relatieve areaalgrootte 

Categorie Relatieve areaalgrootte 

Algemeen >12,5% 

Vrij zeldzaam 5-12,5% 

Zeldzaam 1-5% 

Zeer zeldzaam <1% 

 
Door toepassing van dit zeldzaamheidscriterium konden we de 91 soorten indelen in een 
zeldzaamheidscategorie. Hierbij werd de honingbij niet in rekening gebracht. Dat gebeurde aan de 
hand van Tabel 14. Deze gegevens zijn niet geschikt als basis voor een rode lijst, omdat ze enkel 
genomen zijn in verstedelijkt gebied en enkel betrekking hebben op dit onderzoek. De categorieën 
zijn daarom enkel indicaties over het voorkomen in de tuinen in Limburg. Bij geen enkele soort 
moest de categorie ‘zeer zeldzaam’ toegekend worden. Dat komt omdat er niet genoeg metingen 
verricht werden om een dusdanig lage areaalgrootte te bekomen.  In Tabel 15 wordt de relatieve 
zeldzaamheid van de verschillende soorten weergegeven.  
 

Tabel 15: overzicht van de soorten met bijhorende areaalgrootte en categorie (A= algemeen, VZ= 
vrij zeldzaam en Z= zeldzaam) 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
km-
hokken areaalgr. categorie 

Andrena angustior Geriemde zandbij 4 8,70% VZ 

Andrena barbilabris Witbaardzandbij 1 2,17% Z 

Andrena bicolor Tweekleurige zandbij 11 23,91% A 

Andrena chrysosceles Goudpootzandbij 1 2,17% Z 

Andrena cineraria Asbij 3 6,52% VZ 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij 4 8,70% VZ 

Andrena flavipes Grasbij 29 63,04% A 

Andrena fulva Vosje 1 2,17% Z 

Andrena fulvago Texelse zandbij 1 2,17% Z 

Andrena haemorrhoa Roodgatje 8 17,39% A 

Andrena helvola Valse rozenzandbij 2 4,35% Z 

Andrena labiata Ereprijszandbij 1 2,17% Z 

Andrena minutula Gewone dwergzandbij 11 23,91% A 

Andrena minutuloides Glimmende dwergzandbij 1 2,17% Z 

Andrena mitis Lichte wilgenzandbij 1 2,17% Z 

Andrena nigroaenea Zwartbronzen zandbij 1 2,17% Z 

Andrena nitida Viltvlekzandbij 1 2,17% Z 

Andrena praecox Vroege zandbij 1 2,17% Z 

Andrena pusilla Breedbanddwergzandbij 1 2,17% Z 

Andrena strohmella Gekielde dwergzandbij 2 4,35% Z 

Andrena tibialis Grijze rimpelrug 1 2,17% Z 

Andrena vaga Grijze zandbij 7 15,22% A 

Andrena ventralis Roodbuikje 1 2,17% Z 

Anthidium manicatum Grote wolbij 1 2,17% Z 

Bombus hortorum Tuinhommel 4 8,70% VZ 

Bombus hypnorum Boomhommel 1 2,17% Z 

Bombus lapidarius Steenhommel 1 2,17% Z 



Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen ?                   46 

 

Bombus lucorum Veldhommel 2 4,35% Z 

Bombus pascuorum Akkerhommel 5 10,87% VZ 

Bombus pratorum Weidehommel 4 8,70% VZ 

Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel 2 4,35% Z 

Bombus terrestris Aardhommel 5 10,87% VZ 

Ceratina cyanea Blauwe ertsbij 1 2,17% Z 

Chalicodoma ericetorum Lathyrusbij 1 2,17% Z 

Chelostoma campanularum Kleine klokjesbij 1 2,17% Z 

Chelostoma florisomne Ranonkelbij 5 10,87% VZ 

Colletes daviesanus Wormkruidbij 2 4,35% Z 

Dasipoda hirtipes Pluimvoetbij 4 8,70% VZ 

Halictus rubicundus Roodpotige groefbij 7 15,22% A 

Halictus scabiosae Breedbandgroefbij 2 4,35% Z 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 11 23,91% A 

Heriades truncorum Tronkenbij 34 73,91% A 

Hylaeus annularis Brilmaskerbij  1 2,17% Z 

Hylaeus communis Gewone maskerbij 2 4,35% Z 

Hylaeus confusus Poldermaskerbij 2 4,35% Z 

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij 18 39,13% A 

Hylaeus leptocephalus Kleine lookmaskerbij 1 2,17% Z 

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij 17 36,96% A 

Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij 1 2,17% Z 

Lasioglossum laticeps Breedkaakgroefbij 6 13,04% A 

Lasioglossum lativentre Breedbuikgroefbij 2 4,35% Z 

Lasioglossum leucopus Gewone smaragdgroefbij 1 2,17% Z 

Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij 9 19,57% A 

Lasioglossum lucidulum Glanzende groefbij 1 2,17% Z 

Lasioglossum malachurum Groepjesgroefbij 4 8,70% VZ 

Lasioglossum minutissimum Ingesnoerde groefbij 7 15,22% A 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij 23 50,00% A 

Lasioglossum nitidulum Glimmende smaragdgroefbij 3 6,52% VZ 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij 5 10,87% VZ 

Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij 2 4,35% Z 

Lasioglossum semilucens Halfglanzende groefbij 12 26,09% A 

Lasioglossum sexstrigatum Gewone franjegroefbij 16 34,78% A 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij 5 10,87% VZ 

Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij 4 8,70% VZ 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 3 6,52% VZ 

Nomada alboguttata Bleekblekwespbij 1 2,17% Z 

Nomada ferruginata Geelschouderwespbij 1 2,17% Z 

Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij 6 13,04% A 

Nomada fucata Kortsprietwespbij 2 4,35% Z 

Nomada goodeniana Smalbandwespbij 1 2,17% Z 

Nomada lathburiana Roodharige wespbij 2 4,35% Z 
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Nomada panzeri Sierlijke wespbij 1 2,17% Z 

Nomada ruficornis Gewone dubbeltand 2 4,35% Z 

Nomada shepperdana Geeltipje 8 17,39% A 

Nomada signata Signaalwespbij 1 2,17% Z 

Nomada zonata Variabele wespbij 6 13,04% A 

Osmia bicornis Rosse metselbij 44 95,65% A 

Osmia caerulescens Blauwe metselbij 7 15,22% A 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij 21 45,65% A 

Osmia fulviventris Zwartbronzen metselbij 1 2,17% Z 

Panurgus banksianus Grote roetbij 6 13,04% A 

Panurgus calcaratus Kleine roetbij 6 13,04% A 

Sphecodes ferruginatus Roestbruine bloedbij 2 4,35% Z 

Sphecodes hyalinatus Lichte bloedbij 1 2,17% Z 

Sphecodes miniatus Gewone dwergbloedbij 1 2,17% Z 

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij 1 2,17% Z 

Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij 1 2,17% Z 

Sphecodes punticeps Grote spitstandbloedbij 2 4,35% Z 

Sphecodes reticulatus Rimpelkruinbloedbij 1 2,17% Z 

Stelis breviuscula Gewone tubebij 13 28,26% A 

Stelis phaeoptera Zwarte tubebij 1 2,17% Z 

 
Bij gebrek aan een Rode Lijst voor Vlaanderen of België, werd hieronder een analyse gemaakt op 
basis van de Nederlandse Rode Lijst (Peeters & Reemer, 2003). Vijf soorten staan in Nederland in 
de categorie Bedreigd (BE), 2 in de categorie Gevoelig (GE), 14 in de categorie Kwetsbaar (KW). In 
Tabel 16 is de lijst met alle Rode Lijstsoorten terug te vinden.  
 

Tabel 16: soorten die op de Nederlandse Rode Lijst staan 

RL Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

BE Andrena fulvago Texelse zandbij 

BE Andrena pusilla Breedbanddwergzandbij 

BE Lasioglossum lativentre Breedbuikgroefbij 

BE Osmia fulviventris Zwartbronzen metselbij 

BE Stelis phaeoptera Zwarte tubebij 

GE Halictus scabiosae Breedbandgroefbij 

GE Nomada zonata Variabele wespbij 

KW Andrena tibialis Grijze rimpelrug 

KW Chalicoduma ericetorum Lathyrusbij 

KW Chelostoma campanularum Kleine klokjesbij 

KW Chelostoma florisomne Ranonkelbij 

KW Hylaeus leptocephalus Kleine lookmaskerbij 

KW Lasioglossum malachurum Groepjesgroefbij 

KW Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 

KW Nomada ferruginata Geelschouderwespbij 

KW Nomada goodeniana Smalbandwespbij 

KW Nomada lathburiana Roodharige wespbij 

KW Osmia caerulescens Blauwe metselbij 
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KW Osmia cornuta Gehoornde metselbij 

KW Sphecodes ferruginatus Roestbruine bloedbij 

KW Stelis breviuscula Gewone tubebij 

TNB/OG Hylaeus brevicornis/gredleri Kortsprietmaskerbij/Zompmaskerbij 

 

5.5. Invloed bijenvriendelijk beheer 
 
In het kader van de thesis van Wim Tollenaers (2010) en die van Cindy Dubois (2011) werd de 
invloed van de bijenvriendelijkheid van de tuinen op de soortenrijkdom en de abundantie onderzocht. 
Voor beide gevallen werd een stijgende lijn gevonden waarbij een hogere tuinscore overeen kwam 
een hogere soortenrijkdom of abundantie. De spreiding van de gegevens was echter zo groot dat er 
niet gesproken kon worden van een statistisch onderbouwde relatie.  
 
Een aantal grafieken, waarbij de relatie tussen bepaalde (deel)scores vergeleken werden met de 
soortenrijkdom, werden opgesteld in het kader van dit rapport. Deze zijn echter niet statistisch 
onderbouwd en slechts te interpreteren als sterke vermoedens.  
 
Tijdens de tuineninventarisatie werden tal van kenmerken genoteerd per tuin. Aan deze kenmerken 
wordt een bepaalde score gegeven op vlak van bijenvriendelijkheid. Van 30 tuinen werd een 
totaalscore gegeven ivm bijenvriendelijkheid. Van 26 van deze tuinen zijn ook detailgegevens 
beschikbaar.  
 
De totaalscore voor bijenvriendelijkheid van elke tuin is het resultaat van de som van de score per 
tuinkenmerk. Aangezien we vermoedden dat bepaalde tuinkenmerken belangrijker zijn dan andere 
werden zowel de totaalscore als enkele aparte tuinkenmerken vergeleken met de soortenrijkdom. 
 
Voor deze analyse werden uiteraard enkel de gegevens over soorten en abundanties gebruikt voor 
de tuinen waar ook een score voor bijenvriendelijk voorhanden was.  

5.5.1.  Totaalscore bijenvriendelijkheid in relatie tot soortenrijkdom 

 
Vooral bij de resultaten uit de kleurvallen lijkt er een positief verband te zijn tussen de 
bijenvriendelijkheid en de soortenrijkdom. De hoogste soortenrijkdom is terug te vinden in de tuinen 
met een score iets hoger dan 20. Tuinen met een score rond 30 lijken een lagere soortenrijkdom te 
hebben. Dit verband wordt in Figuur 7 weergegeven.  
 

 
Figuur 7: totaalscore voor bijvriendelijkheid van de tuinen in relatie tot soortenrijkdom aan bijen 
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5.5.2.  Tuingrootte in relatie tot soortenrijkdom 

 
De grootte van de tuin en de soortenrijkdom vertonen geen strikt positief verband. Bij de resultaten 
uit de nestkasten lijkt er zelfs een negatief effect te zijn. Hoe groter de tuin, hoe lager de 
soortenrijkdom. Dit verband wordt in Figuur 8 weergegeven.  
 
 

 
Figuur 8: tuingrootte in relatie tot soortenrijkdom 

5.5.3.  Aanwezigheid honingbijen in relatie tot soortenrijkdom aan wilde bijen 

 
De aanwezigheid van honingbijenkasten lijkt geen uitgesproken negatief effect te hebben op de 
soortenrijkdom in de kleurvallen of de nestblokken. Voor de soortenrijkdom in de nestkasten lijken 
we zelfs een lichte toename in de soortenrijkdom waar te nemen wanneer meer honingbijenkasten 
geplaatst worden. Dit verband werd weergegeven in Figuur 9. 
 
De aanwezigheid van honingbijenkasten in de tuin werd als volgt gequoteerd: bij afwezigheid van 
honingbijenkasten: score 0; < 5 kasten: score 1; 5-10 kasten: score 2; >10 kasten : score 3. In 11 
tuinen waren geen honingbijenkasten aanwezig, in 5 tuinen waren er minder dan 5 aanwezig, in 7 
waren er tussen de 5 en de 10 aanwezig, in 2 zelfs meer dan 10.  
 
Opvallend is dat honingbijen ook aanwezig waren in de kleurvallen wanneer er geen 
honingbijenkasten in de tuin aanwezig waren. De hoogste aantallen honingbijen (27) werden 
gevangen in een tuin waar minder dan 5 honingbijenkasten aanwezig waren. Aanwezigheid van 
(hoge aantallen) honingbijen in de tuin is dus zeker niet beperkt tot plaatsen waar honingbijenkasten 
geplaatst worden.  
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Figuur 9: aanwezigheid honingbijen in relatie tot soortenrijkdom 

5.5.4.  Aanwezigheid nestgelegenheden in relatie tot soortenrijkdom 

 
Het aantal aanwezige nestgelegenheden heeft vooral een positief effect op de soortenrijkdom in de 
nestblokken. Dit verband werd weergegeven in Figuur 10.  
 

 
Figuur 10: aanwezigheid nestgelegenheden in relatie tot soortenrijkdom 
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6. Discussie 
 
De tekst van dit hoofdstuk is gebaseerd op Dubois (2011) en Tollenaers (2010) en werd verder 
uitgewerkt door Jens D’Haeseleer. 
 

6.1. Vangstmethoden 
 
Van 47 locaties werden gegevens door middel van nestkastjes en kleurvallen verzameld. In totaal 
werden 1638 individuen uit de nestkastjes uitgekweekt, verspreid over 12 soorten. De 
kleurvallenmethode leverde in totaal 1137 individuen op, verspreid over 92 soorten. In totaal ging het 
over 97 bijensoorten, inclusief enkele verzamelsoorten zoals Aard/Veldhommel en de Honingbij 
(Apis mellifera).  
 
Dit onderzoek duidt het belang aan van een gecombineerde vangstmethodiek. Een aantal soorten 
die frequent nestelden in de nestkastjes werden niet of nauwelijks aangetroffen in de kleurvallen. Dit 
heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de selectieve attractiviteit van de kleurvallen. Een aantal 
soorten, zoals behangersbijen (Megachile), wolbijen (Anthidium), sachembijen (Anthophora),… 
nestelen slechts in lage dichtheden en worden daarom niet vaak aangetroffen in nestblokken. Zij 
worden ook moeilijk gevangen in kleurvallen.  
 
Soorten die in nestkastjes voorkomen werden (soms) ook gevangen in kleurvallen. In een aantal 
gevallen werden bovengronds nestelende soorten zelfs in kleurvallen aangetroffen, zonder tot 
nestelen te komen in het nestkastje.  
 
Handvangsten als bijkomende inventarisatiemethode zouden de aangetroffen soortenrijkdom 
hoogstwaarschijnlijk sterk verhoogd hebben. Ter vergelijking: in de periode 2007-2013 werden in 
één tuin in Oost-Vlaanderen door middel van handvangsten reeds 72 wilde bijensoorten 
aangetroffen (D’Haeseleer, niet gepubliceerde gegevens).  

6.2. Bijvriendelijkheid van de tuinen 
 
Van slechts 30 tuinen werd een score voor bijenvriendelijkheid opgesteld. De tuinen in Limburg 
bleken met een gemiddelde score van 21,1/32 niet slecht te scoren. Die goede score is 
waarschijnlijk te wijten aan de interesse van de tuineigenaars. Het onderzoek werd opgestart door 
de Vlaams-Nederlandse Imkersfederatie, waardoor veel deelnemers imker zijn. Imkers beheren hun 
tuin meer in functie van bijen dan de modale Vlaming of Limburger. Daarnaast bleek een aantal van 
de deelnemers tewerkgesteld bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Ook die mensen 
hebben interesse in natuur en/of bijen. Dit heeft waarschijnlijk een weerslag op het beheer van hun 
tuin.  
 
Een uitgebreidere vragenlijst zou meer informatie kunnen gegeven hebben over de mate van 
bijvriendelijk beheer. In de vragenlijst werd bijvoorbeeld weinig rekening gehouden met de 
aanwezigheid van plantensoorten die erg populair zijn bij bijen. Deze extra informatie zou mogelijk 
geleid kunnen hebben tot een verdere verfijning van de resultaten.  

6.3. Nestkastjes 

 
Op voorhand werd uitgegaan van een diversiteit van zeven soorten in de nestkastjes (P.Berx, 
persoonlijk gesprek, 29 december 2011). Uiteindelijk werden tijdens dit onderzoek 12 soorten 
teruggevonden in de Limburgse tuinen. Dat is hoger dan verwacht. Opvallend is dat alle nestkasten 
met een, twee of drie soorten, samen 72% van alle nestkasten vertegenwoordigen. Het hoogste 
aantal gevonden soorten in een nestkast bedroeg zes. Gemiddeld zaten er in elk nestkastje meer 
dan 34 bijen, met een maximum van 95 individuen. Uit Tabel 4 kunnen we afleiden dat drie soorten 
(Tronkenbij, Rosse en Gehoornde metselbij) zeer sterk domineerden in het gebruik van de 
nestblokken. Volgens Laget (2005) kunnen tot 52 soorten gebruik maken van kunstmatige 
nestgelegenheden. Toch blijkt uit dat vooral enkele algemenere soorten vaak aangetroffen worden, 
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ook elders in Vlaanderen. De top 3 die tijdens dit project werd aangetroffen verschilt dus niet van de 
verwachtingen.   
 
Nestkastjes werden verdeeld onder de deelnemers. Enkele eenvoudige richtlijnen rond het 
ophangen werden meegegeven, zoals: gericht naar het zuiden, niet teveel in de schaduw, licht 
voorover hellend, langs elkaar. I.v.m. de nestkastjes, was dit het enige dat de mensen hoefden te 
doen. Over het algemeen werd dit dan ook goed uitgevoerd.  
 
Hoewel de nestkastjes meestal volgens de afspraken werden opgehangen werden, zijn er toch 
enkele aandachtspunten die de resultaten mogelijk beïnvloed kunnen hebben. Hieronder worden 
deze opgesomd en toegelicht.  
 

 Verlies door predatie: van mezen, maar ook van grote bonte spechten is gekend dat zij in 
staat zijn om nestgangetjes open te peuteren om er de larven of cocon uit te halen en op te 
eten.  

 Verlies door parasitisme: tijdens het leegmaken van de potjes van de proefopstelling, 
werden vaak ook andere insecten en spinnen aangetroffen. Het is dus best mogelijk dat ook 
andere diertjes de kastjes gebruikten als overwinteringsgebied of schuilplaats. Maar hierdoor 
gaan potentiële nestgelegenheden voor bijen verloren. Bovendien kan parasitisme er ook 
voor gezorgd hebben dat een aantal bijenlarven verloren gingen.  

 Nabije aanwezigheid van andere nestgelegenheden: in sommige tuinen hingen de 
nestkastjes van het project vlak naast andere kunstmatige nestgelegenheden voor bijen. 
Voor de diertjes is dit natuurlijk gunstig. Maar als bijen op dezelfde locatie een groot aanbod 
aan nestgelegenheden heeft, is de kans natuurlijk ook groot dat ze hun nestje maken in de 
andere nestkastjes.  

 Verkeerd ophangen van de kastjes: het is mogelijk dat sommige mensen de kastjes toch iets 
minder zorgvuldig hebben opgehangen. Zo kunnen ze het bijvoorbeeld niet schuin genoeg 
opgehangen hebben waardoor er een groter risico is op „wateroverlast‟ voor de 
nestgangetjes. Men kan de kastjes ook opgehangen hebben op een plek waar teveel 
schaduw komt, waardoor de bijen vriendelijk bedanken voor een koud nestgangetje.  

6.4. Kleurvallen 

 
Met behulp van de kleurvallen werden gemiddeld meer dan 8 bijensoorten per tuin gevangen. Het 
minimum was 1, het maximum 25. Gemiddeld zaten er in elke tuin meer dan 23 indivuen. Het 
minimum aantal individuen was 1, het maximum 72 individuen in een tuin.  
 
Het lage minimumaantal is mogelijks te verklaren door het feit dat de instructies voor het uitzetten 
van de vallen niet door elke deelnemer nauwkeurig gevolgd werden. Uit de data die de deelnemers 
op de proefbuisjes noteerden, blijkt dat een aantal mensen de vallen maar één of twee keer buiten 
plaatsten, of dat ze niet op de gevraagde tijdstippen buiten stonden. Daardoor zijn er enkele tuinen 
met een abnormaal laag aantal soorten en individuen.  
 
Een nadeel van deze meetmethode is natuurlijk dat er ook bijen zijn die in de tuin foerageren, maar 
er niet nestelen. In tuinen die aan een natuurgebied of een bijenrijk gebied grenzen komen daarom 
wellicht meer individuen en soorten voor. Er zijn geen gegevens van de bijenvriendelijkheid van de 
directe omgeving opgenomen in deze studie, dus we kunnen dit vermoeden niet bevestigen, noch 
ontkrachten.  
 
We hebben ook geen weet over de standplaatsfactoren bij de kleurvallen. We weten niet of de vallen 
volgens de voorschriften geplaatst werden (op een rechte lijn, met de juiste tussenafstand en op 
gelijke hoogte met de bloeiende vegetatie). 

 
Verder valt op dat van de zandbijensoorten weinig individuen gevangen werden door middel van de 
kleurvallen. Dit doet het vermoeden rijzen dat de kleurvallen ofwel weinig aantrekkelijk zijn voor deze 
bijensoorten, ofwel dat de kleurvallen te laat tijdens het vliegseizoen gebruikt werden. De meeste 
zandbijensoorten zijn immers heel vroeg tijdens het jaar actief (periode maart-mei). Wanneer we 
kijken naar de resultaten van de vangsten van respectievelijk de Rosse en de Gehoornde metselbij 
valt op dat van deze laatste nauwelijks individuen gevangen werden in de kleurvallen, hoewel ze wel 
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heel erg abundant waren in de nestkastjes. De Rosse metselbij daarentegen werd wel vrij veel 
teruggevonden in de kleurvallen, terwijl ze ook vaak nestelde in de nestkastjes. Nochtans zijn er 
geen aanduidingen dat de Gehoornde metselbij minder aangetrokken zou worden tot kleurvallen dan 
de Rosse metselbij. Deze laatste is wel enkele weken later actief dan de Gehoornde metselbij die 
een vliegperiode kent van eind februari tot half mei. Dit zou dus kunnen aanduiden dat de kleurvallen 
wel degelijk te laat geplaatst werden om de vroegvliegende soorten zoals zandbijen, maar ook de 
Gehoornde metselbij, te vangen.  
 
Ook de aantallen hommels de gevangen werden door middel van de kleurvallen zijn zeer laag. Een 
aantal soorten zoals de Boomhommel (Bombus hypnorum) en de Steenhommel (Bombus lapidarius) 
zijn zeer frequent aan te treffen in tuinen, maar werden slechts éénmaal teruggevonden in de 
kleurvallen. Deze bevindingen duiden aan dat de kleurvallenmethodiek niet perfect is en dat veel 
soorten mogelijk gemist worden.  

6.5. Totaal 
 
Wanneer we de data van de verschillende vangstmethodieken combineren bekomen we een totaal 
van 97 bijensoorten, inclusief enkele verzamelsoorten zoals Aard/Veldhommel.  
 
Op een totaal van zo’n 375 geschatte soorten maakt dit iets meer dan 25% van de Belgische 
soortenrijkdom. Dit aandeel zou waarschijnlijk nog groter geweest zijn mocht dit onderzoek 
verdergezet zijn geweest in de daaropvolgende jaren en mochten ook handvangsten toegevoegd 
zijn. In Nederland heeft onderzoek immers uitgewezen dat meer dan 60% van alle Nederlandse 
bijensoorten in stedelijk gebied kan aangetroffen worden (Koster, 2000).  

6.6. Zeldzaamheid 
 
Van de 91 soorten die in de tuinen voorkomen, vallen er 25 onder de categorie ‘algemeen’ (27,5%), 
51 zijn ‘zeldzaam’ (56%) en 15 ‘vrij zeldzaam’ (16,5%). Die cijfers komen niet overeen met de 
Nederlandse Rode Lijst voor bijen, waar 56% van de soorten in opgenomen is. De reden voor het 
verschil is waarschijnlijk te wijten aan het te kleine aantal metingen. De categorie ‘zeer zeldzaam’ 
kon zelfs nergens worden gebruikt omdat er te weinig kilometerhokken bij het onderzoek betrokken 
waren. Toch geeft het zeldzaamheidscriterium bepaalde indicaties. Zo zien we bijvoorbeeld dat de 
Tronkenbij en de Rosse metselbij een groot areaal hebben in de tuinen die onderzocht werden in de 
provincie. Ze werden respectievelijk in 34 (73,9%) en 44 (95,7%) van de kilometerhokken 
teruggevonden. 
 
Bij de zeldzaamheidsanalyse valt op dat verschillende soorten minder vaak gevonden werden 
gedurende dit project dan zou aangenomen kunnen worden wanneer de verspreiding op 
www.waarnemingen.be in rekening gebracht wordt. Daarnaast zijn er ook enkele typische 
tuinsoorten die expliciet door Peeters et al. (2012) vernoemd worden en die tijdens dit project eerder 
tot de zeldzaamheden behoorden.  
 
De Witbaardzandbij (Andrena barbilabris), Kleine klokjesbij (Chelostoma campanularum) en Sierlijke 
wespbij (Nomada panzeri) zijn soorten die door Peeters et al. (2012) beschouwd worden als typische 
tuinbewoners, maar die volgens www.waarnemingen.be niet algemeen verspreid zijn in Limburg. Zij 
werden dan ook niet vaak aangetroffen tijdens dit project.   
 
Vosje (Andrena fulva), Boomhommel (Bombus hypnorum), Aardhommel (Bombus terrestris), Grote 
wolbij (Anthidium manicatum) en Gewone maskerbij (Hylaeus communis) worden ook beschouwd 
als typische tuinbewoners (Peeters et al., 2012), en zijn volgens www.waarnemingen.be veel 
algemener in Limburg dan de analyse van de tuinen hier liet uitschijnen.  
 
Lathyrusbij (Chalicodoma ericetorum) wordt door Raemakers (2001) beschouwd als een typische 
tuinbewoner en is volgens www.waarnemingen.be veel algemener in Limburg dan de analyse van de 
tuinen hier liet uitschijnen.  
 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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De Viltvlekzandbij (Andrena nitida) en Steenhommel (Bombus lapidarius) worden niet beschouwd als 
typische tuinbewoners, maar komen in verschillende biotopen voor en zijn volgens 
www.waarnemingen.be veel algemener in Limburg dan de analyse van de tuinen hier liet uitschijnen. 
 
Opvallend tot slot was het relatieve hoge aantal waarnemingen van de Grote roetbij (Panurgus 
banksianus) en de Kleine roetbij (Panurgus calcaratus) in de Limburgse tuinen. Dit zijn soorten die 
gebonden zijn aan zandgronden en een sterke voorkeur hebben voor gele composieten.  
 

6.7. Invloed bijenvriendelijk beheer 
 
Uit de analyse die gevoerd werd door Tollenaers (2010) en Dubois (2011) bleek dat er geen 
statistisch onderbouwde relatie te vinden was tussen bijenvriendelijk beheer en de soortenrijkdom 
dan wel abundantie in de tuinen.  
 
Deze vaststelling  kan meerdere oorzaken hebben. Ten eerste is de nauwkeurigheid van de 
gegevens niet zo groot. Niet alle kleurvallen werden op gelijke tijdstippen opgezet of zijn maar een 
paar keer opgezet. Daarnaast werden ook niet op alle locaties nestkastjes opgehaald en waren maar 
gegevens over bijenvriendelijkheid van 30 tuinen beschikbaar.  
 
De bijenvriendelijkheid van een tuin dient eigenlijk in een groter kader gezien te worden. Allereerst 
zijn bepaalde regio’s nu eenmaal soortenrijker dan andere. Daarnaast zullen ook factoren op een 
kleinere schaal een impact hebben. Maar deze schaal kan ook de schaal van een tuin overschrijden. 
Wilde bijen hebben een vrij beperkte actieradius, maar kunnen zich toch al gauw enkele honderden 
meters verplaatsen vanaf hun nestplaatsen tot de planten waar ze op foerageren. Dit houdt in dat de 
bijenvriendelijkheid van een tuin op zich eigenlijk weinig zegt over de soorten die er teruggevonden 
worden. Ook de grootte van een tuin op zich zegt weinig. Beter zou een score voor de volledige 
omgeving opgemaakt worden aan de hand van objectieve kenmerken. Omgekeerd kan een tuin in 
een ‘arme’ omgeving een echte aanwinst zijn. Zelfs in de buurt van natuurgebieden kunnen goed 
ingerichte tuinen zorgen voor een noodzakelijk aanbod aan nectar- en stuifmeelplanten of 
nestgelegenheden voor de soorten die elders nestelen/foerageren.  
 
Aan de hand van de literatuurstudie kon een eventueel negatief effect van het aantal 
honingbijenkasten op de aanwezigheid en diversiteit aan wilde bijen verwacht worden. Dit effect 
werd evenwel niet teruggevonden. Zoals uit 3.2.6 blijkt is er geen eenduidig verband tussen de 
aanwezigheid van honingbijen en die van wilde bijen. Daarenboven kunnen honingbijen ook grote 
afstanden afleggen. De aanwezigheid van een bijenkast in de directe omgeving kan dus leiden tot 
een verhoogd aantal honingbijen die foerageerden in een tuin, zonder dat dat in deze analyse 
ingecalculeerd werd. Ook het aantal bijenvriendelijke planten kan ervoor zorgen dat de vermeende 
concurrentie tussen beide groepen bijen. Hoe meer bloemen, hoe minder concurrentie voor voedsel 
er immers zal optreden.  
 
Het aantal aanwezige nestgelegenheden heeft vooral een positief effect op de soortenrijkdom in de 
nestblokken. Dit is hoogstwaarschijnlijk te verklaren doordat de nestgelegenheden die reeds 
aanwezig waren reeds voor bronpopulaties van een aantal nestelende bijensoorten gezorgd hebben. 
Meer nestgelegenheden zorgen dus voor meer bijensoorten. In 3.1.3 wordt het belang van 
nestgelegenheden van vooral ondergronds nestelende soorten aangeduid. Bij het toekennen van de 
bijenvriendelijkheid van de tuinen werd hier echter niet expliciet rekening mee gehouden. Er werd 
immers alleen maar gekeken naar nestgelegenheden voor bovengronds nestelende soorten. Het is 
zeker een aanbeveling naar tuineigenaars om bij beheer en inrichting van hun tuin ook rekening te 
houden met natuurlijke nestgelegenheden. 
 
Tot slot zijn nog volgende opmerkingen te maken:  
 

 Een mogelijke verklaring voor het kleine aantal bijen dat aangetroffen werd in nestkastjes in 
erg bij-vriendelijke tuinen zou kunnen zijn dat de tuin zoveel aantrekkelijke en natuurlijke 
nestgelegenheden aanbiedt, dat de bijen liever op zulke plaatsen hun nestje bouwen dan in 
een kunstmatig houten blokje.  

http://www.waarnemingen.be/
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 Andersom kan dit misschien ook gelden voor het groot aantal bijen in minder bij-vriendelijke 
tuinen. In dat geval kan het zijn dat het nestkastje of de kleurvallen net een grotere 
aantrekkingskracht hadden.  

7. Beschrijving van de algemeen aangetroffen wilde 
bijensoorten 

 
Voor de beschrijving van een aantal algemeen voorkomende soorten in de tuinen werd de lijst met 
de zeldzaamheidscriteria gevolgd. Enkel soorten die in meer dan 20% van de km-hokken 
aangetroffen werden worden hieronder beschreven. Daar bovenop worden ook nog de Blauwe 
metselbij (Osmia caerulescens) en het Geeltipje (Nomada sheppardana) beschreven. De 
soortbeschrijvingen zijn gebaseerd op Peeters et al. (2012).  
 
Per soort worden volgende zaken opgelijst:  
 
Naam 
Aantal individuen in kleurvallen en nestkastjes 
Rode Lijst-categorie (NL) 
Aantal tuinen 
Foto 
Lengte 
Soortbeschrijving 
Vliegtijd 
Bloembezoek 
 
Voor de Rode Lijst-categorien werd volgende indeling gebruikt (naar Peeters & Reemer, 2003) :  
 
BE = bedreigd 
KW = kwetsbaar 
GE = gevoelig 
TNB = thans niet bedreigd 
 

Andrena bicolor – Tweekleurige zandbij 
 
Kleurvallen: 16 vrouwtjes (totaal 16) 
RL NL: TNB 
Aantal tuinen: 11 
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Figuur 11: Vrouwtje Tweekleurige zandbij (foto: Jens D'Haeseleer) 

 
Lengte: 9-11 mm. Vrouwtjes tweekleurig: zwartachtig glanzend, donker behaard achterlijf en fel 
vosrood behaard borststuk. Deze soort nestelt ondergronds en is actief van begin maart tot eind juli 
in twee generaties. Ze verzamelt stuifmeel van veel verschillende plantensoorten. De tweede 
generatie (mei-juli) lijkt een lichte voorkeur voor klokjes (Campanula) te hebben.  
 

Andrena flavipes – Grasbij 
 
Kleurvallen: 91 mannetjes, 120 vrouwtjes (totaal 211) 
RL NL: TNB 
aantal tuinen: 30 
 

 
Figuur 12: Vrouwtje Grasbij (foto: Maarten Jacobs) 

Lengte: 9-13 mm. Vrouwtjes hebben brede, ononderbroken bruingele haarbanden op het achterlijf, 
een lichtbehaarde kop en borststuk en oranjebruine achterpoten. Deze soort nestelt ondergronds in 
grote kolonies en is actief van begin maart tot eind augustus in twee generaties. Ze verzamelt 
stuifmeel van veel verschillende plantensoorten. De Grasbij vliegt in het voorjaar op Speenkruid 
(Ranunculus ficaria), Sleedoorn (Prunus spinosa), wilgen (Salix), Gewone paardenbloem 
(Taraxacum officinalis) en Klein hoefblad (Tussilago farfara). De zomergeneratie vliegt graag op 
Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea), Gewone margriet 
(Leucanthemum vulgare) en kruisbloemigen (Brassicaceae). 
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Andrena minutula – Gewone dwergzandbij  
 
Kleurvallen 8 mannetjes, 13 vrouwtjes (totaal 21) 
RL NL: TNB 
aantal tuinen: 12 
 
Lengte: 5-7 mm. Een klein zwart zandbijtje, dat in het veld niet te onderscheiden is van de andere 
dwergzandbijen. Deze soort nestelt ondergronds en is actief van begin maart tot eind augustus in 
twee generaties. Ze verzamelt stuifmeel van veel verschillende plantensoorten. De Gewone 
dwergzandbij vliegt in het voorjaar onder andere op Klein hoefblad (Tussilago farfara) en Zoete kers 
(Prunus avium) en in de zomer op Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium) en guldenroede 
(Solidago).  
 

  



Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen ?                   58 

 

Apis mellifera – Honingbij 
 
Kleurvallen: 5 mannetjes, 73 vrouwtjes (totaal 78) 
RL NL: NB 
aantal tuinen: 18 
 

 
Figuur 13: Werkster honingbij (foto: Nicolas Vereecken) 

 
Lengte: 20-22 mm. Honingbijen zijn te onderscheiden van andere bijen door hun stuifmeelkorfje op 
de achterpoten en de langgerekte radiaalcel in de vleugeltop. Darren (mannetjes) hebben zeer grote 
ogen die elkaar in het midden van de kop raken.  
 
 

Halictus tumulorum – Parkbronsgroefbij 
 
Kleurvallen: 3 mannetjes, 26 vrouwtjes (totaal 29) 
RL NL: TNB 
aantal tuinen: 11 
 
Lengte: 6.5-8 mm. Een klein groefbijtje dat gekenmerkt wordt door een bronsgroene glans. 
Vrouwtjes maken een compacte, bijna rechthoekige indruk. Achterlijf met brede crêmekleurige 
haarranden. In het veld moeilijk te onderscheiden van de Heidebronsgroefbij (Halictus confusus). 
Deze soort nestelt ondergronds. Ze is gedeeltelijk sociaal en verzamelt stuifmeel van veel 
verschillende plantensoorten. 
 

Heriades truncorum – Tronkenbij  
 
Nestkastjes: 228 mannetjes, 146 vrouwtjes (totaal 374) 
Kleurvallen: 12 mannetjes, 7 vrouwtjes (totaal 19) 
RL NL: TNB 
Aantal tuinen: 35 (nestkastjes) plus 1 (kleurvallen). Totaal van 36 tuinen 
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Figuur 14: Vrouwtje Tronkenbij (foto: Paul Pijpers) 

 
Lengte: 5-7 mm. Een klein, zwart bijtje met weinig beharing en smalle haarbandjes op het achterlijf. 
De onderkant van het achterlijf is geel behaard. In het veld te verwarren met klokjesbijen. Deze soort 
nestelt bovengronds en is actief van eind mei tot begin september. De soort nestelt in holle stengels 
en holten in hout, bij voorkeur met een diameter van 3 mm. De nesten worden vaak in nestkasten 
gemaakt en afgesloten met hars en steentjes. De Tronkenbij verzamelt stuifmeel van gele 
composieten, vooral Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), Gele kamille (Anthemis tinctoria), 
Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea), Gewone margriet (Leucanthemum vulgare) en Meisjesogen 
(Coreopsis grandiflora). Dit stuifmeel wordt verzameld door met het achterlijf bloemen te bekloppen. 
Het stuifmeel wordt vervoerd tussen de verzamelharen op de buik.  
 

Hylaeus hyalinatus – Tuinmaskerbij 
 
Kleurvallen: 28 mannetjes, 24 vrouwtjes (totaal 52) 
RL NL: TNB 
Aantal tuinen: 18 
 

 
Figuur 15: Mannetje Tuinmaskerbij (foto: Henk Wallays) 

Lengte: 5-7 mm. Een klein, zwart bijtje met weinig beharing. Poten zijn zwart met gele vlekjes. 
Mannetjes hebben een aaneengesloten geel-wit maskertje op de kop. De eerste 
achterlijfssegmenten hebben aan de zijkant van de achterranden dunne witte haarbandjes. De soort 
nestelt bovengronds en is actief van begin mei tot begin september. Nesten worden gemaakt in holle 
stengels, oude kevergangen in dood hout, oude braamstengels en steilwanden. De nesten worden 
vaak in nestkasten gemaakt, bij voorkeur in een diameter van 3-4 mm. De soort verzamelt stuifmeel 
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van veel verschillende plantensoorten. Bloembezoek wordt vooral waargenomen op planten met 
bloemen waarvan de nectar en het stuifmeel oppervlakkig beschikbaar is zoals Gewone berenklauw 
(Heracleum sphondylium), Wilde peen (Daucus carota), Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) en 
Akkerdistel (Cirsium arvense). Ze worden ook vaak waargenomen op looksoorten (Allium). 

  

Lasioglossum calceatum – Gewone geurgroefbij 
 
Kleurvallen: 1 mannetje, 34 vrouwtjes (totaal 35) 
RL NL: TNB 
Aantal tuinen: 17 
 

 
Figuur 16: Vrouwtje Gewone geurgroefbij (foto: Henk Wallays) 

 
Lengte: 8-10 mm. Bij de vrouwtjes vallen de doorschijnende, lichte achterranden van de 
achterlijfssegmenten direct op. Mannetjes hebben lange, geheel donkere antennen en een donkere 
lip. Ze hebben vaak een deels rood gekleurd achterlijf. De soort nestelt ondergronds en is actief van 
begin april tot eind september. Ze is gedeeltelijk sociaal en verzamelt stuifmeel van veel 
verschillende plantensoorten. In het vroege voorjaar wordt de soort vaak op wilg (Salix) 
aangetroffen, later veel op composieten als kruiskruid (Senecio) en Gewone paardenbloem 
(Taraxacum officinalis). 
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Lasioglossum morio – Langkopsmaragdgroefbij  
 
Kleurvallen: 3 mannetjes, 46 vrouwtjes (49) 
RL NL: TNB 
Aantal tuinen: 24 
 

 
Figuur 17: Vrouwtje Langkopsmaragdgroefbij (foto: Jelle Devalez) 

 
 
Lengte: 5-6 mm. Een zeer klein groefbijtje waarvan de vrouwtjes zich kenmerken door de metallisch 
groene kop en borststuk. Het achterlijf is donker met een bronzen glans. De achterlijfssegmenten 
hebben een doorschijnende achterrand en zijdelingse witte haarvlekken. De mannetjes zijn zeer 
klein en slank en vallen op door hun bijzonder lange antennen. Deze soort nestelt ondergronds in 
blote grond of in voegen in oude muurtjes en is actief van half maart tot eind oktober. Ze kent een 
sociale levenswijze met een koningin en werksters en verzamelt stuifmeel van veel verschillende 
plantensoorten.  
 

Lasioglossum semilucens – Halfglanzende groefbij 
 
Kleurvallen: 3 mannetjes, 16 vrouwtjes (19) 
RL NL: TNB 
Aantal tuinen: 12 
 
Lengte: 5-6 mm. Een slank en klein groefbijtje dat moeilijk te onderscheiden is van andere gelijkende 
soorten. Met een glanzend achterlijf. Deze soort nestelt ondergronds en is actief van half april tot 
eind september. Ze verzamelt stuifmeel van veel verschillende plantensoorten.  
 

Lasioglossum sexstrigatum – Gewone franjegroefbij  
 
Kleurvallen: 34 vrouwtjes (totaal 34) 
RL NL: TNB 
Aantal tuinen: 17 
 
Lengte: 5-7 mm. Een zwart groefbijtje met duidelijke witte haarbandjes op het achterlijf. Ze is moeilijk 
te onderscheiden van andere gelijkende soorten. Deze soort nestelt ondergronds en is actief van 
eind maart tot eind september. Ze wordt vaak in stedelijk gebied gevonden en nestelt er dan in 
zandige stukjes of tussen de straatstenen. Ze verzamelt stuifmeel van veel verschillende 
plantensoorten, maar wordt vaak aangetroffen op wilgen (Salix), Gewone paardenbloem (Taraxacum 
officinalis) en Sporkehout (Rhamnus frangula).  
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Nomada sheppardana – Geeltipje 
 
Kleurvallen: 12 mannetjes, 23 vrouwtjes (totaal 35) 
RL NL: TNB 
Aantal tuinen: 9 
 

 
Figuur 18: Vrouwtje Geeltipje (foto: Jelle Devalez) 

 
Lengte: 4-7 mm. Een zeer klein en donker wespbijtje. De vrouwtjes onderscheiden zich van 
gelijkende soorten door de gele vlekjes op het achterlijf en een geel antenne-uiteinde. Deze soort 
parasiteert op de Gewone franjegroefbij (Lasioglossum sexstrigatum) en wordt vaak laagvliegend 
boven de grond aangetroffen. Ze is actief van begin april tot eind juli. De soort verzamelt nectar van 
verschillende plantensoorten.  
 

Osmia bicornis – Rosse metselbij 
 
Nestkastjes: 433 mannetjes, 89 vrouwtjes (totaal 522) 
Kleurvallen: 217 mannetjes, 15 vrouwtjes (totaal 232)  
RL NL: TNB 
Aantal tuinen: 21 (in nestkastjes), plus 19 tuinen extra door kleurvallen. Totaal 40 tuinen.  
 

 
Figuur 19: Vrouwtje Rosse metselbij (foto: Henk Wallays) 

 
Lengte: 8-12 mm. De Rosse metselbij heeft een rosbruin behaarde kop, borststuk en voorste 
achterlijfsegmenten. De laatste twee achterlijfssegmenten zijn zwartbehaard. Deze soort geeft een 
iets ‘slankere’ indruk dan de Gehoornde metselbij (Osmia cornuta) waarmee ze vaak verward wordt. 
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Vrouwtjes hebben verder een rosse beharing op de voorkant van de kop, lange rosse haren op de 
buikzijde van het achterlijf en twee hoorntjes op de voorkant van de kop. Mannetjes hebben witte 
haren op de voorkant van de kop en missen de lange buikharen en de kophoorntjes. Deze soort 
nestelt bovengronds in allerlei holtes, zoals kevergangen in dood hout of holle stengels en is actief 
van begin maart tot eind juni. Ze vertoont een voorkeur voor nestholtes met een diameter tussen 5 
en 8 mm. De nesten worden vaak in nestkasten gemaakt en afgesloten met speeksel en modder. De 
Rosse metselbij verzamelt stuifmeel van veel verschillende plantenfamilies. De soort speelt mogelijk 
een belangrijke rol als bestuiver van fruitbomen.  
 

Osmia caerulescens – Blauwe metselbij 
 
Nestkastjes: 18 mannetjes, 3 vrouwtjes (totaal 21) 
Kleurvallen: 4 mannetjes, 1 vrouwtje (totaal 5) 
RL NL: KW 
Aantal tuinen: 5 (in nestkastjes) plus 2 tuinen extra in kleurvallen (35 en 51). Totaal dus van 7 tuinen.  
 

 
Figuur 20: Vrouwtje Blauwe metselbij (foto: Tim Faasen) 

 
Lengte: 7-10 mm. De vrouwtjes hebben een blauwe metaalglanskleur, smalle lichte haarbandjes en 
een lange zwarte beharing op de buik. Deze soort heeft verzamelharen aan de voorkant van de kop, 
waarin soms stuifmeel hangt. De mannetjes hebben een groen-bruine metaalglanskleur. Ze missen 
de lange beharing op de buik en hebben een roodbruine beharing op het borststuk. De Blauwe 
metselbij nestelt bovengronds in allerlei holtes, zoals kevergangen in dood hout of holle stengels en 
is actief van begin april tot begin augustus. Ze heeft een voorkeur voor nestholtes met een diameter 
tussen 4 en 5 mm. De nesten worden vaak in nestkasten gemaakt en afgesloten met gekauwd 
plantenmateriaal. De soort verzamelt stuifmeel van veel verschillende plantensoorten, maar heeft 
een voorkeur voor vlinderbloemigen zoals Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) en lipbloemigen 
zoals Bosandoorn (Stachys sylvatica).  
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Osmia cornuta – Gehoornde metselbij 
 
Nestkastjes: 456 mannetjes, 192 vrouwtjes (totaal 648) 
Kleurvallen: 4 vrouwtes (totaal 4) 
RL NL: KW 
Aantal tuinen: 21 
 

 
Figuur 21: Vrouwtje Gehoornde metselbij (foto: Maarten Jacobs) 

 
Lengte: 11-15 mm. De Gehoornde metselbij heeft een hommelachtig uiterlijk. Kop en borststuk zwart 
behaard en achterlijfssegmenten rossig behaard. Vrouwtjes met rosse haren op de voorkant van de 
kop en op de buikzijde van het achterlijf. Met typische hoorntjes op de voorzijde van de kop. 
Mannetjes hebben witte haren op de voorkant van de kop en missen de rosse haren op de buik en 
de hoorntjes. Deze soort geeft een iets ‘lompere’ indruk dan de Rosse metselbij (Osmia rufa) 
waarmee ze vaak verward wordt. De Gehoornde metselbij nestelt bovengronds in allerlei holtes, 
zoals kevergangen in dood hout of holle stengels en is actief van eind februari tot half mei. Ze 
vertoont een voorkeur voor nestholtes met een diameter tussen 7 en 9 mm. De nesten worden vaak 
in nestkasten gemaakt en afgesloten met speeksel en modder. De soort verzamelt stuifmeel van 
veel verschillende plantensoorten. De soort speelt mogelijk een belangrijke rol als bestuiver van 
fruitbomen.  
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Stelis breviuscula – Gewone tubebij 
 
Nestkastjes: 16 mannetjes, 12 vrouwtjes (totaal 28) 
Kleurvallen: 1 mannetje, 1 vrouwtje (totaal 2) 
RL NL: KW 
Aantal tuinen: 12 (in nestkastjes) plus één aanvulling door kleurvallen (35). Totaal van 13 tuinen dus.  
 

 
Figuur 22: Vrouwtje Gewone tubebij (foto: Henk Wallays) 

 
Lengte: 5-7 mm. Een klein, zwart bijtje met weinig beharing en smalle haarbandjes op het achterlijf. 
Lijkt sterk op de gastheer Tronkenbij (Heriades truncorum). Is te onderscheiden van het vrouwtje van 
de gastheer door het ontbreken van de gele beharing op de buik. Ze wordt vaak aangetroffen in de 
buurt van nestkasten waar de gastheer nestelt en is actief van eind mei tot half augustus. De soort 
verzamelt nectar van verschillende plantensoorten.  
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8. Tips voor een bijenvriendelijke tuin 
 
Ondanks het feit dat er geen statistisch onderbouwde relatie gevonden werd tussen 
bijenvriendelijkheid en soortenrijkdom dan wel abundantie lijkt de inrichting van tuinen toch zinvol. In 
dit hoofdstuk worden daarom een hele reeks tips gegeven. Zij worden in verschillende categorieën 
onderverdeeld (pesticidengebruik, nestgelegenheden en nectar- en stuifmeelbronnen). Op 
www.natuurpunt.be/wildebijen zijn de ondersteunende plantenlijsten terug te vinden. Zij zijn 
gerangschikt volgens de verschillende onderdelen die in dit hoofdstuk gebruikt werden.  
 

8.1. Pesticidengebruik 

 
Pesticidengebruik is schadelijk voor insecten in het algemeen en voor bijen in het bijzonder. Daarom 
wordt het gebruik ervan ten stelligste afgeraden in tuinen, parken en op bedrijventerreinen.  
 
Veel van de ‘onkruiden’ die bestreden worden met behulp van herbiciden zijn eigenlijk heel goede 
waardplanten voor bijen. Denk bijvoorbeeld aan Gewone paardenbloem (Taraxacum officinalis), 
diverse klaversoorten (Trifolium), boterbloemen (Ranunculus), Zevenblad (Aegopodium podagraria), 
Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata), Gewone brunel (Prunella vulgaris), … 
 
Pesticiden worden vaak gebruikt in de strijd tegen onkruiden op verhardingen. Deze verhardingen 
zijn echter enkel nuttig wanneer ze voldoende betreden worden. Anders zijn grasdallen of 
grasstroken een goed en gemakkelijk beheerbaar alternatief. Verhardingen kunnen vrij van 
ongewenste (on)kruiden gehouden worden door stomen, borstelen, branden of bestrijden met heet 
water. In borders en grasperken zijn pesticidenvrije alternatieven: wieden, afsteken en plaggen en 
maaien. 
 
Verder is het ook mogelijk om borders, randen van gazons en moestuinen te begroeien met 
bodembedekkende planten. Zo kunnen hier geen ongewenste onkruiden groeien. Zie voor meer info 
ook 8.2.1.2 
 
Meer info over alternatieven voor pesticidengebruik vind je op: www.zonderisgezonder.be en 
www.durftuinierenzonder.be. 
 

8.2. Nestgelegenheden 

8.2.1. Ondergronds nestelende soorten 

 
Meer dan de helft van alle bijensoorten nestelt ondergronds. Grondnestelende bijen zijn meestal zo 
plaatstrouw dat nesten zich verschillende jaren na elkaar op dezelfde plaats kunnen bevinden. 
Volgende soorten of soortsgroepen die aangetroffen werden tijdens dit project nestelen 
ondergronds: zandbijen (Andrena), enkele hommelsoorten (Bombus), pluimvoetbijen (Dasypoda) 
groefbijen (Halictus/Lasioglossum), wespbijen (Nomada), roetbijen (Panurgus) en bloedbijen 
(Sphecodes).  

8.2.1.1. Een zandbak voor bijen? 

 
Een van de mogelijkheden om nestgelegenheden voor grondbewonende bijen te voorzien is het 
voorzien in een zandhoop op een zonnige, maar wat beschutte plek in de tuin. Gebruik dekzand of 
lemig zand en stabiliseer jouw bijenzandbak met enkele grote keien en pioniersplanten, zoals 
bijvoorbeeld Oranje havikskruid (Hieracium aurantiacum).  
 
Wanneer geen lemig zand gevonden kan worden zijn met zand gevulde bloembakken in een 
zonbeschenen hoekje van de tuin een goed alternatief. Ook zand- en leemstroken die zich onder 
brede, overhangende dakuitspringingen bevinden zijn gunstig. Deze moeten wel tegen slagregens 

http://www.natuurpunt.be/wildebijen
http://www.zonderisgezonder.be/
http://www.durftuinierenzonder.be/
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beschut zijn. Vooral zandbijen, maar ook pluimvoetbijen, groefbijen en roetbijen maken hun nesten 
in zanderige bodems.  
 

8.2.1.2. Borders, randen van gazons en moestuinen 
 

Borders, randen van gazons en moestuinen herbergen vaak heel wat ‘blote grond’ waar 
ondergronds nestelende bijen hun nesten in kunnen maken. Zelfs in dichtbegroeide borders is dit het 
geval. Zorg er daarom voor dat deze plekjes open bodem behouden worden.  
 
Zowel het strooien van houtsnippers als het plaatsen van worteldoeken zijn veelgebruikte technieken 
om onkruid tegen te gaan in borders en de moestuin, maar tegelijkertijd zorgen ze er ook voor dat de 
grondnestelende bijen geen nestgangen kunnen graven. Houtsnippers zorgen daarnaast nog voor 
een verhoging van de voedselrijkdom dat dan weer vooral ongewenste onkruiden stimuleert zoals 
brandnetels en distels. Ongewenste onkruiden zijn vooral lichtminners. Door de bodem bedekt te 
houden en niet te verstoren krijgen deze pioniers minder kansen.  
 
Werk liever met bodembedekkers om onkruiden tegen te gaan.. De bijen vinden tussen deze 
vegetatie nog vrij gemakkelijk geschikte nestplekken. Ook éénjarigen kunnen gebruikt worden om 
bloemborders of open plekken bedekt te houden en zo ongewenste onkruidengroei tegen te gaan. 
 

❀ Geschikte bodembedekkers voor open plekken zijn onder andere Gewone brunel 

(Prunella vulgaris), Kruipende boterbloem (Ranunculus repens), Bosaardbei (Fragaria 
vesca), Kruipend zenegroen (Ajuga reptans), Hondsdraf (Glechoma hederacea), Speenkruid 
(Ranunculus ficaria), Kleine maagdenpalm (Vinca minor), … 

 

 
Figuur 23: Speenkruid als ondergroei tegen ongewenste onkruiden (foto: Jens D'Haeseleer) 

 
Randen van gazons zijn vaak geschikte nestplaatsen voor solitaire bijen. Hou deze vrij en gebruik 
ook hier zeker geen pesticiden. 
 
Beplant boomspiegels (stuk grond rondom de stam van een boom) met vaste planten of laat 
afgevallen bladeren liggen. Vermijd ook hier het aanbrengen van houtsnippers of worteldoek.  
 

8.2.1.3. Verhardingen 
 

Verhardingen van terrassen, paden en opritten door middel van beton, klinkers of gravel zorgen er 
voor dat er minder geschikte nestplaatsen voor grondbewonende bijen overblijven.  
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Enkele bijensoorten, zoals de Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes) (Figuur 24), Gewone franjegroefbij 
(Lasioglossum sexstrigatum) en de Witbaardzandbij (Andrena barbilabris), alle aanwezig in de 
tuinen, maken hun nesten graag tussen de stoeptegels van opritten, wandelpaden of trottoirs. Zij 
profiteren van het feit dat deze tegels vaak door een dikke laag zand gestabiliseerd worden en 
maken hierin hun nestgangen. Hun nestingangen lijken soms op mierenhoopjes en wanneer 
patrouillerende mannetjesbijen aangetroffen worden wordt maar al te vaak onnodig de brandweer of 
de civiele bescherming verwittigd. Solitaire bijen zijn kortlevend, bijzonder nuttig en niet gevaarlijk. 
Vernietig deze bijennestjes dus zeker niet!  
 

 

Figuur 24: Pluimvoetbij bij nest in voegen tussen troitoirstenen (foto: Joachim Pintens) 
 

8.2.2. Bovengronds nestelende soorten 

 
Iets minder dan de helft van alle bijensoorten nestelt bovengronds. Een aantal soorten kan 
gemakkelijk aangetrokken worden met een bijenhotel. Maar ook houtstapels, leemwanden en zelfs 
vogelkastjes kunnen bijen en hommels aantrekken.  
 
Volgende soorten of soortsgroepen die aangetroffen werden tijdens dit project nestelen 
bovengronds: wolbijen (Anthidium), enkele hommels (Bombus), erstbijen (Ceratina), klokjesbij 
(Chelostoma), zijdebijen (Colletes), tronkenbijen (Heriades), maskerbijen (Hylaeus), behangersbijen 
(Megachile), metselbijen (Osmia) en tubebijen (Stelis).  
 

8.2.2.1. Dood hout en houtstapels 
 

Enkele bijensoorten knagen graag hun eigen nestgang uit in dood hout. Zij komen niet af op 
geboorde nestgangen, maar verkiezen rottend, dood hout. Een goed voorbeeld van zo’n soort is de 
Andoornbij (Anthophora furcata), die niet tijdens dit project waargenomen werd (Figuur 25). In 
parken, kerkhoven en tuinen zijn oude bomen van hoge waarde voor dit soort bijen.  
 
Dode of halfdode bomen in tuinen zouden, ten minste gedeeltelijk, moeten behouden blijven omdat 
zij in veel nestgelegenheid voor wilde bijen voorzien. Wanneer de boom toch dient verwijderd te 
worden kan best een groot deel van de stam blijven staan. Top daarom dode bomen op 2 à 3 meter 
hoogte af en laat de dode stronk staan. Zo voorkom je ongelukken met vallende takken en geef je 
paddenstoelen, spechten en bijen toch nog een kans!  
 
Wanneer de stam perse moet omgehakt worden kan deze best op een zonnige plaats blijven liggen 
zodat het bijenbroef zich verder kan ontwikkelen.  
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Figuur 25: Andoornbij knaagt een nestgang in vermolmd hout (foto: Leo Janssen) 
 
Ook houtstapels of takkenhopen kunnen goeie broedplaatsen voor bijen zijn. Zowel balken als 
dikkere stammen zijn geschikt als materiaal voor de houtstapels. Takkenhopen dienen vooral om het 
overtollige snoeimateriaal te bewaren. Bijen graven nesten uit in verschillende types hout. Zowel 
naald- als loofhout zijn geschikt. Vers en zacht hout wordt door bijen niet gebruikt om nesten in uit te 
graven.  

8.2.2.2. Bijenhotels  

 
Zo’n 60 bijensoorten kunnen nestelen in zogenaamde bijenhotelletjes. Vooral metselbijen vallen op 
door hun koortsachtige bouwactiviteiten. Daarnaast vind je ook tal van (ongevaarlijke!) goudwespen, 
graafwespen en ander klein grut rond jouw bijenhotel. Een bijenhotel voorziet je al gauw van uren 
kijkplezier. Een must voor elke tuin!  
 
Echte vaklui knutselen al gauw hun eigen bijenhotel met alles erop en eraan in elkaar, maar het kan 
ook eenvoudiger. Een bussel holle stengels of een geboorde houtblok volstaan meestal al als 
geschikte nestplaats voor bijen.  
 
Vooral Rosse metselbij (Osmia bicornis), Blauwe metselbij (Osmia caerulescens) en Gehoornde 
metselbij (Osmia cornuta) zijn actieve bezoekers van bijenhotels. Daarnaast zijn ook Tronkenbijen 
(Heriades truncorum) frequente bezoekers, zij het dan in de zomermaanden. Minder algemene 
soorten zijn Grote wolbij (Anthidium manicatum), klokjesbijen (Chelostoma), maskerbijen (Hylaeus), 
behangersbijen (Megachile) en tubebijen (Stelis).  
 

Gaten in dood hout 
 
Sommige bijen nestelen van nature in oude kevergangen in dood hout en die zijn simpel na te 
bootsen. Boor gaten in droog hardhout zoals Gewone es (Fraxinus excelsior), Zomereik (Quercus 
robur) of Beuk (Fagus sylvatica) en voorzie gaten met een diameter tussen 3 en 10 mm. Een 
combinatie van verschillende diameters zorgt voor meer soorten. Een ideale diepte bestaat niet, 
maar best worden de gangen tussen de 8 en 20 cm diep geboord, daarbij rekening houdend dat de 
achterwand van de gangen steeds afgesloten blijft.  
 
Probeer ervoor te zorgen dat de gangetjes zo glad mogelijk zijn en dat er geen rafelige binnenkant te 
zien is. Gekliefd hout vertoont minder krimpscheuren van het drogen dan volledige ronde 
stammetjes. Wanneer het hout te zacht is ontstaan rafelige gangetjes, die de vleugels van de bijen 
sterk beschadigen (Figuur 26). Hout dat onvoldoende droog is zal tijdens het drogen gemakkelijk 
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scheuren. Wanneer een scheur door een nestgang loopt kunnen schimmels en parasieten zo 
gemakkelijk naar binnen dringen.  
 

 
Figuur 26: Tronkenbij aan nestgang met splinters (foto: Kim Windmolders) 
 
Naaldhout is niet zo geschikt voor het maken van gangen aangezien de houtvezels na het boren 
opnieuw vochtig worden en zo zorgen voor een rafelige binnenwand.  
 
Probeer zoveel mogelijk in overlangs hout te boren. Dit verlaagt de kans op scheuren aanzienlijk. 
Men mag met andere woorden de jaarringen van de stammetjes of balken niet zien (Figuur 27).  
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Figuur 27: Gehoornde metselbij aan nestkast waarop jaarringen zichtbaar zijn (foto: Jens D'Haeseleer) 
 

Holle stengels 
 
Een pakje holle stengels is een ideale nestgelegenheid voor talloze bijensoorten. Gebruik 
bijvoorbeeld bamboe (Figuur 28) of Riet (Phragmites australis). Zorg er steeds voor dat één van de 
zijden van de stengels afgesloten blijft, dus knip steeds net achter de knoop en zorg dat de 
stengelwanden niet scheuren.  
 
Verder kunnen holle stengels van Grote kaardebol (Dipsacus fullonum), maar ook toortsen 
(Verbascum), Wilde peen (Daucus carota), Venkel (Foeniculum vulgare), Gewone berenklauw 
(Heracleum sphondylium), Grote brandnetel (Urtica dioica) en Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris) 
gebruikt worden. Voorzie ook hier opnieuw gangen met een diameter tussen 3 en 10 mm en een 
diepte van 8 tot 20 cm. 
 
 

 
Figuur 28: Ranonkelbij aan bamboestengel (foto: Nicolas Vereecken) 
 
Bamboestengels kunnen onder andere in doe-het-zelf-zaken aangeschaft worden en dienen in 
stukken gezaagd te worden. Hiervoor wordt best gewerkt met een ijzerzaagje. Kniptangen zorgen 
ervoor dat de stengels geplet worden en dat er scheuren in de zijwanden van de stengels ontstaan 
waarlangs vocht, schimmels en parasieten kunnen binnendringen. Zij worden afgeknipt net achter 
een knoop.  
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Deze stengels kunnen in de gaten in snelbouwstenen gestopt worden of samengebundeld in een 
stukje regenpijp (PVC) of in een leeg conservenblik ondergebracht worden. Deze zorgen voor enige 
bescherming tegen wind en regen. Stop de stengels dicht genoeg bij elkaar zodat ze wat klemmen 
en mezen en spechten ze minder gemakkelijk uit de nestkast kunnen peuteren (zie ook Plaatsing en 
onderhoud). 
 

 
Figuur 29: bundel bamboestengels fungeert als bijennest (foto: Chantal Deschepper) 
 
Ook rietstengels zijn geschikt als nesthulp. Rietmatten, die te koop zijn in zelfbouwmarkten, kunnen 
opgerold worden. Met een scherpe snoeischaar kan deze in de lengte op stukken van 30 cm geknipt 
worden.  
 
Kartonnen buisjes zijn gemakkelijk te parasiteren en zullen ook gemakkelijk nat worden. Ze zijn 
daarom eigenlijk ongeschikt, tenzij ze zorgvuldig afgesloten worden door middel van een stukje 
PVC-buis of andere vochtwerende omhulling.  
 
Sommige bijen nestelen graag in afgebroken dorre stengels met merg. Nesten worden gemaakt in 
stengels van Gewone braam (Rubus fruticosus), maar soms ook in stengels van Framboos (Rubus 
idaeus), Grote klis (Arctium lappa), Bijvoet (Artemisia vulgaris), Koningskaars (Verbascum thapsus), 
distels (Cirsium) of Gewone vlier (Sambucus nigra). Knip enkele lange stukken van deze stengels en 
hang deze verticaal op op een warme, zonnige en beschutte plaats. De bijensoorten die hierin 
nestelen gaan immers op zoek naar rechtopstaande structuren. Zij maken geen gebruik van 
liggende stengels.  
 
Onder andere de Blauwe ertsbij (Ceratina cyanea) (Figuur 30) maakt haar nest uitsluitend in 
stengels met zacht plantenmerg.  
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Figuur 30: Blauwe ertsbij bij merghoudende stengel (foto: Nicolas Vereecken) 
 

Big Brother is watching you  
 
Om de evolutie van het broed te kunnen volgen worden vaak glazen of acrylbuisjes als 
nestgelegenheid aangeboden. Doordat deze echter luchtdicht afgesloten zijn zorgen zij voor 
vochtproblemen doordat ze niet ‘ademen’. Hierdoor zal het stuifmeel en de bijenlarve beschimmelen 
en het broed verloren gaan. Dit fenomeen treedt vooral op bij bijensoorten die hars gebruiken voor 
hun nestbouw en in smalle nestgangen leven, zoals bijvoorbeeld de Tronkenbij. 
 
In onderstaand "bijenboekje" (Figuur 31, Figuur 32) worden de positieve eigenschappen van hout 
(ademend) en plexiglas (doorzichtig) gecombineerd. De houten ‘pagina's’ dienen minimum 5 cm dik 
te zijn om kromtrekken te voorkomen. Dit bijenboekje kan gemaakt worden door de boorgaten voor 
¾ in het hout te boren en hier tegenaan een plaat van acrylglas te plaatsen.  
 

 
Figuur 31: Bijenboekje (foto: Joeri Cortens) 
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Figuur 32: Bijenboekje (foto: Joeri Cortens) 
 

Steilwandjes  
 
Verschillende bijensoorten maken hun nesten uitsluitend in steilwandjes van leem, löss of klei. Vul 
betonnen bloembakken met een mengeling van zandige leem met een laag kleigehalte. In deze 
blokken kunnen enkele korte gangetjes met een diameter van 5-8 mm en een diepte van 1 a 2 cm 
geboord worden. De bijen zullen hierin kruipen en hun nest verder zelf uitgraven. Bescherm jouw 
steilwandje tegen regen met een afdekplaatje of een dakje.  
 
Harde klei of leem zijn ongeschikt voor het maken van kunstmatige steilwandjes. Deze zijn te hard 
voor het graven van nestgangen. Geschikt materialen zijn onder andere trasskalk en gebluste kalk. 
Deze zijn enkel te vinden in de speciaalhandel voor ecologische bouwmaterialen. Daarnaast kan je 
ook zorgen voor een stenen muurtje dat gemetseld wordt met brede voegen van kalkmortel. Ideaal 
als onderdeel in de rotstuin of bij de kruidenspiraal! 
  
Steilrandbewoners leven van nature in oevers op de buitenbocht van rivieren. Verder komen zij voor 
in zonbeschenen leemwanden, in wijngebieden of in verlaten leem- of zandgroeven. De voorbije 
jaren zijn veel van de geschikte nestgelegenheden voor deze soorten verdwenen. Enkele soorten 
nestelen in leemwanden en vakbouwwerkhuizen en –schuren. Maar ook deze zijn de laatste jaren 
sterk achteruit gegaan.  
 
Onder andere de Wormkruidbij (Colletes daviesanus), de Langkopsmaragdgroefbij (Lasioglossum 
morio) en de Glimmende smaragdgroefbij (Lasioglossum nitidulum) nestelen in steilwandjes. De 
Tuinmaskerbij (Hylaeus hyalinatus) nestelt dan weer vaak tussen de voegen van oude muurtjes.  
 

Plaatsing en onderhoud van het bijenhotel 
 
Plaatsing 
Nesthulp richt je zoveel mogelijk naar het zuiden, zuidoosten of zuidwesten en plaats je op een plek 
die veel zon krijgt, bijvoorbeeld aan de muur, de pergola of de carpoort, het balkon of aan een hek. 
Zorg er ook voor dat de nesten beschut zijn tegen wind en regen, door ze bijvoorbeeld onder een 
dakgoot, oversteek of vensterbank te plaatsen.  
 
Hang de nestkast ook niet te laag, zodat mieren en katten er niet aankunnen en dat er bij regen 
geen opspattend vocht in het nestkastje komt. Nestkastjes mogen niet op de bodem geplaatst 
worden! Een kastje op ooghoogte is ideaal voor observatie. Om inlopend vocht en schimmelinfecties 
te voorkomen kunnen de nestgelegenheden best licht naar voren gebogen opgehangen worden.  
 
De geboorde gangen moeten horizontaal beschikbaar zijn voor de in- en uitvliegende bijen. Zuidoost 
tot zuidwest is de ideale oriëntatie. Nesthulp mag niet vrij bungelen, maar moet stevig vastgemaakt 
worden. Nestkasten mogen niet in het gebladerte van een boom gehangen worden, vanwege de 
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hoge luchtvochtigheid. Zij dienen minstens een eindje onder de kroon, dicht tegen de stam geplaatst 
te worden. Een lange paal met geboorde gaten kan ook meteen rechtop in de grond geplaatst 
worden.  
 
Bescherming van de bijennestkasten 
Spechten en mezen weten na een tijdje dat in de holle stengels lekkere hapjes zitten en peuteren de 
nestbuisjes soms open. Dit kan verholpen worden door de buisjes stevig genoeg vast te steken/te 
zetten. Een effectieve bescherming biedt een grofmazig kippengaas (Figuur 33), waarmee de 
nestkast beschermd wordt. Dit gaas moet een maaswijdte hebben van 3-5 cm en zo’n 10-15 cm vóór 
de kast geplaatst worden. De bijen zijn klein genoeg en kunnen normaal gezien doorheen dit gaas 
vliegen.  
 

 
Figuur 33: Bijenhotel met kippengaas ter bescherming tegen vogels (foto: Jelle Devalez) 
 
Onderhoud 
Behandel jouw nestkast niet met verven of vernissen. Eventueel kan een laagje vernis met houtbeits 
wel.  
 
Wilde bijen hebben over het algemeen slechts één generatie per jaar. Dit betekent dat de bijenlarven 
zich gedurende één volledig jaar zullen ontwikkelen tot bijtjes en de winter doorbrengen in de 
nestjes. Pas in het volgende voorjaar zijn nieuwe bijtjes te zien. Deze bijtjes kunnen normaal gezien 
tegen een strenge winter en ze 's winters binnen houden is dus echt niet nodig. Integendeel zelfs, 
doordat ze het in de winter te warm zullen krijgen zal de ontwikkeling tot volwassen bij sneller 
gebeuren dan normaal en de bijen zullen dus midden in de winter uit hun nestjes komen. Sommige 
bijensoorten hebben zelfs een winterprik nodig die als ‘trigger’ voor de verdere ontwikkeling dient. 
Zonder deze ‘trigger’ zullen zij zich niet verder ontwikkelen en dus ook niet geactiveerd worden.  
 
Bij de meeste bijensoorten worden de nesten elk jaar opnieuw hergebruikt. Het is dus niet nodig om 
de gangen elk jaar opnieuw uit te boren of proper te maken. Is er al meer dan één jaar geen activiteit 
rond jouw bijenhotel? Dan is het tijd om nieuw materiaal bij te plaatsen en het oude te vervangen.  
 
 

Dont’s 
 

 Gebruik geen bakstenen met gaatjes (de zogenaamde snelbouwstenen). De binnendiameter 
van de openingen in dit soort bakstenen is meestal te groot voor bijennesten. Verder zijn de 
gaten ook niet rond en hebben ze geen afgesloten achterwand. Ze kunnen wel opgevuld 
worden met holle stengels zoals bamboe of riet.  
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Figuur 34: Snelbouwstenen met te grote gaten (foto: Jens D'Haeseleer) 

 

 Ytong (gasbeton) is niet geschikt voor bijennesten, aangezien instromend water, schimmels 
en parasieten gemakkelijk door de poreuze steen de nesten kunnen binnendringen (Figuur 
35). 

 

 
Figuur 35: Ytongblokken zijn te poreus om er geschikte bijennesten van te maken (foto: Jens D'Haeseleer) 
 

8.2.2.3. Hommeles in de nestkast? 
 

Hommels nemen regelmatig hun intrek in mezenkastjes (Figuur 36). En daar is niet iedereen altijd 
even blij mee. Nochtans zijn hommels bijzonder nuttige diertjes, die zeer zachtaardig zijn en pas 
zullen steken wanneer ze worden vastgeklemd. Ook in de nabijheid van het nest zijn ze normaal 
gezien niet agressief. Bij het openen van een nestkast kunnen ze wel luidruchtig zoemen maar ze 
vallen doorgaans niet aan. In tegenstelling tot wespen hebben hommels eerder kleine nesten, 
bestaande uit enkele tientallen tot maximum 200 werksters. In de loop van de zomer produceren ze 
nieuwe koninginnen en wordt het nest voor de winter verlaten.  
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Wil je toch af van het hommelnest? Maak dan in het najaar of in de vroege winter de nestkast leeg 
en schuur de binnenkant met wat lauw water. De vogels zullen er in het daaropvolgende jaar weer 
hun intrek in kunnen nemen.  
 

 
Figuur 36: Boomhommels in vogelnestkast (foto: Tom Deroover) 
 

8.3. Nectar- en stuifmeelplanten 

8.3.1. Bloemborder 

 
Variatie is het sleutelwoord. Kies, waar mogelijk, voor inheemse plantensoorten in de bloemborder. 
Vermijd cultivars en ‘dubbele bloemen’, zij hebben bijen en andere bloembezoekende insecten vaak 
niets te bieden. Bijen houden van warme, zonnige bloempartijen. Maar ook borders in halfschaduw 
of schaduw kunnen goeie bijenplanten herbergen. Bosandoorn (Stachys sylvatica), Gele dovenetel 
(Lamiastrum galeobdolon) of Kruipend zenegroen (Ajuga reptans) worden druk bevlogen door bijen, 
maar verdragen geen fel zonlicht.  
 
Met wat kalk in de bloemborder creëer je een uniek plekje waarin planten zoals Slangenkruid 
(Echium vulgare), Wilde chicorei (Cichorium intybus) of Betonie (Stachys officinalis) goed gedijen.  
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8.3.1.1. Schaduwborder 

 

 
Figuur 37: Binnenkoer met veel schaduw. Gele dovenetel, Kleine maagdenpalm en Bosanemoon bloeibepalend 
(foto: Jens D'Haeseleer) 
 

 
Figuur 38: Plantenvak met Kleine maagdenpalm en Bosaardbei. Beiden zijn bodembedekkend en liefhebbers 
van halfschaduw. (foto: Jens D’Haeseleer) 
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8.3.1.2. Zonneborder 

 
 

 
Figuur 39: Zonnige borders kunnen dezelfde plantensoorten bevatten als bloemrijke bermen. Bloemrijke berm in 
Gelinden met oa Beemdkroon, Wilde marjolein en Vogelwikke. (foto: Jens D’Haeseleer) 
 

 
Figuur 40: Beemdkroon is de stuifmeelbron voor de Knautiabij. (foto Chantal Deschepper) 
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Figuur 41: Koninginnenkruid voor de ruige, zonnige border (foto: Chantal Deschepper) 
 

 
Figuur 42: Zonnnige border met Hazenpootje, Grasklokje en Sint-Janskruid. (foto: Jens D’Haeseleer) 

8.3.2. Moestuin 

Niet alleen zijn tal van land- en tuinbouwgewassen rechtstreeks afhankelijk van bijen voor hun 
bestuiving. Ook het omgekeerde is waar. Laat de bijen dus eens meegenieten van jouw moestuin.  
En onthoud, bijen zijn echte topbestuivers. Geef ze een plaatsje in de moestuin en je bent verzekerd 
van een mooie oogst!  
 
Laat dus minstens één Ui of Prei doorschieten en tot bloei komen. Zorg daarnaast voor wat 
Bosaardbeitjes (Fragaria vesca) als bodembedekker onder de Aalbessenstruiken (Ribes rubrum) of 
voor een hoekje waarin Komkommerkruid (Borago officinalis) en Gewoon barbarakruid (Barbarea 
vulgaris) hun gang kunnen gaan.  
 
Gebruik uiteraard ook geen pesticiden in jouw groentetuin.  
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Figuur 43: Wanneer een stukje moestuin onbewerkt blijft zullen hier spontaan pionierplanten verschijnen. Kleine 
veldkers en Kroontjeskruid. (foto: Jens D’Haeseleer) 
 

 
Figuur 44: Detail Kleine veldkers (foto: Jens D'Haeseleer) 
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Figuur 45: Vrouwtje Gehoornde metselbij op Koolzaad (foto: Jens D’Haeseleer) 
 

 
Figuur 46: Vrouwtje Roodgatje op Aardbei. (foto: Jens D’Haeseleer) 
 

 
Figuur 47: Zonnebloemen met hommels (foto: Chantal Deschepper) 
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Figuur 48: Venkel met zweefvlieg. (foto: Chantal Deschepper) 
 

8.3.3. Bloembollen / Gazon 

 
Gazons zien er vaak om ter kaalst uit. En dat is spijtig. Sla eens een maaibeurt over en geef 
Paardenbloemen, Madeliefjes en klavertjes de kans om jouw gazon op te vrolijken.  
Je kan zelfs een deel van het gazon inrichten als bijenweide. Voer hier een hooilandbeheer en maai 
tweemaal per jaar. Hoe minder je bemest, hoe meer wilde bloemen zullen verschijnen tussen het 
gras … en hoe minder je de grasmaaier zal moeten bovenhalen. Nog beter is het invoeren van een 
gefaseerd maaibeheer. Maai elk stuk grasveld wel minstens 1 keer per jaar, anders wordt de 
grasmat te dicht. Uiteraard zijn herbiciden uit den boze.  
 

 
Figuur 49: Gazon met Biggenkruid. (foto: Jens D'Haeseleer) 
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Figuur 50: Gewone rolklaver voorziet heel wat bijensoorten van nectar en stuifmeel, zoals hier de Lathyrusbij. 
(foto: Chantal Deschepper) 
 
In het voorjaar kan je het gazon opfleuren met een bloembollenweide. Vingerhelmbloem (Corydalis 
solida), Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) en Boerenkrokus (Crocus tommasinianus) 
zijn alle vroege bloeiers en worden druk bezocht door bijen en vlinders. Deze bloembollen zorgen 
voor een kleurrijk tapijt dat bloeit van eind februari tot begin april. Maai de bloembollenweide niet in 
die periode. Op deze manier blijft een deel van het gazon ongemaaid in het vroege voorjaar en 
kunnen ook Madeliefjes (Bellis perrenis), Paardebloemen (Taraxacum officinale) en boterbloemen 
(Ranunculus) tussen de bollen tot bloei komen. Wanneer de bloembollen uitgebloeid zijn en wanneer 
de zaden volledig gerijpt zijn mag opnieuw gazonbeheer toegepast worden. 
 
Bloembollen plant je best in het najaar, tussen eind september en november. De vroegstbloeiende 
soorten zoals bijvoorbeeld Sneeuwklokje (Galanthus nivalis) moeten al voor half oktober geplant 
worden. 
 

 
Figuur 51: Narcissen en Kievietsbloemen in het gazon. Tweede bloei wordt veroorzaakt door Gewone margriet. 
(foto: Jens D’Haeseleer) 
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Figuur 52: Bloembollen kunnen ook gecombineerd worden met winterbloeiende heide. Beide types planten 
bieden vroeg op het jaar nectar en stuifmeel. (foto: Jens D’Haeseleer) 

8.3.4. Groendak 

Groendaken zijn niet alleen geluid- en warmte-isolerend, maar zorgen ook voor een optimale 
infiltratie van regenwater en kunnen als ecologische stapsteen voor planten en dieren optreden.  
Met de juiste plantenkeuze tover je een groendak om tot een echte bijenhemel. Mossen en sedums 
zijn een logische keuze, maar waarom zou je je groendak niet beplanten met Hysop (Hyssopus 
officinalis), Wondklaver (Anthyllis vulneraria) of Grasklokje (Campanula rotundifolia)?  
 

 
Figuur 53: Biodivers groendak. (foto: Griet Nijs) 

8.3.5. Kruidentuin 

Kruidentuintjes zijn top. Het gonst hier meestal van het leven. Bloeiende Lavendel (Lavendula 
angustifolia), salie (Salvia) of Marjolein (Oreganum vulgare) zijn echte bijenlokkers. En waarom 
probeer je het niets eens met een kruidenspiraal? Plant jouw kruiden in een zonnige hoek van de 
tuin en geniet van al het leven dat je rond de oren zoemt.  
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Figuur 54: Salie is een echte bijenlokker. (foto: Joeri Cortens) 
 

8.3.6. Hagen en klimplanten 

Conifeer (Coniferae), Beuk (Fagus sylvatica), of Haagbeuk (Carpinus betulus) zijn al decennia lang 
populaire haagplanten, maar er zijn ook prachtige bijvriendelijke alternatieven. Veldesdoorn (Acer 
campestre), meidoorn (Crataegus) en Hondsroos (Rosa canina) zien er niet alleen zeer fraai uit, het 
zijn ook ware nectar- en stuifmeelbommen. En ze leveren daarnaast in de herfst nog bessen of 
olierijke zaden op. Snoei jouw haag niet te kort en laat uitlopers groeien én bloeien. De bijen en 
vogels zullen je dankbaar zijn. 
 
Een kale muur of een storende afsluiting kan in een mum van tijd omgevormd worden tot een 
bloemrijk bijenparadijs met Heggenrank (Bryonia dioica), Klimop (Hedera helix) of Reukerwt 
(Lathyrus latifolius).  
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Figuur 55: Muur met Klimopbegroeiing. (foto: Jens D’Haeseleer) 
 

8.3.7. Balkonplanten 

Geen tuin? Geen nood. Zelfs met een balkon- of terrastuintje van één vierkante meter kan je al heel 
wat ‘bij’dragen aan de biodiversiteit. Vervang jouw Begonia’s en Petunia’s door een mix van 
Grasklokje (Campanula rotundifolia), Wilde reseda (Reseda lutea) en Ezelsoren (Stachys byzantina) 
en geniet van het zomerse gezoem van de talloze bijen en hommels die jouw terras een bezoekje 
brengen.  
 
Opgelet, potgrond geeft een te rijke voedsellaag voor deze plantensoorten. Plant je balkonplanten 
dus liever in een mix van compost en lemig zand.  

  



Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen ?                   88 

 

10. Dankwoord 
 
Bij de opmaak van dit rapport werd gebruik gemaakt van gegevens die beschikbaar gesteld werden 
door verschillende mensen. Zij verdienen daarom een woordje van dank.  
 
Maarten Jacobs voerde het gros van de determinaties uit en werd hierin bijgestaan door Kobe 
Janssen. 
 
Verder dienen Raymond Lambie en Peter Berckx van de Lieteberg vzw, Albert Vandijck van het 
VNIF en Luc Crevecoeur van LIKONA bedankt te worden voor hun bijdrage aan dit project. Veel 
dank in het bijzonder aan Albert voor het initiëren van dit onderzoek en het samenbrengen van 
organisaties en mensen. 
 
Collega Jorg Lambrechts wordt bedankt voor zijn kritische benadering van dit rapport.  
 
De vele fotografen worden bedankt voor hun fotografische bijdrage. Zonder hen was dit rapport een 
droge tekst gebleven.  
 
De provincie Limburg wordt bedankt voor de financiele steun die het uitvoeren van het project 
‘Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen’ mogelijk maakte.  
 
Tot slot dienen natuurlijk ook de vele Limburgers bedankt te worden voor hun bereidwillige 
medewerking aan dit project en het ter beschikking stellen van hun tuin.  

  



Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen ?                   89 

 

11. Referenties 

11.1. Gerefereerde eindwerken 
 
Dubois, C. (2011). Wilde bijen in Limburgse tuinen. Onuitgegeven bachelorthesis, Provinciale 
Hogeschool Limburg, department bio, afstudeerrichting groenmanagement. 
 
Tollenaers, W. (2010). Soortendiversiteit en verspreiding van wilde bijen in Limburgse tuinen. 
Biotechnisch project natuur en milieu. Geel, departement Industrieel Ingenieur en Biotechniek - 
Katholieke Hogeschool Kempen.  

11.2. Publicaties 
 
Adriaens T. & Laget D. (2008). To bee or not to bee. Mogelijkheden voor het houden van bijenvolken 
in natuurgebieden: een ischatting. Advies van het Instituut voor Natuur- en bosonderzoek. 
 
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI). (2008). Bevolkingsdichtheid per 
gemeente op 01.01.2008. Brussel: FOD Economie. 
 
Amiet, F. (1996). Hymenoptera, Apidae. 1. Allgemeiner Teil, Gattungsschlussel, die Gattungen 
Apis,Bombus und Psithyrus. Insecta Helvetica (Fauna band 12, 98 p.). Neuchatel: Musee d’Histoire 
Naturelle de Neuchatel. 
 
Amiet, F., Muller, A. & Neumeyer, R. (1999). Apidae 2.Colletes, Dufourea, Hylaeus, Nomia, 
Nomioides, Rhophitoides, Rophites, Sphecodes, Systropha. Fauna Helvetica (band 4, 219 p.). 
Neuchatel: Centre Suisse de Cartographie de la Faune und Schweizerische Entomologische 
Gesellschaft. 
 
Amiet, F., Herrmann, M., Muller, A. & Neumeyer, R. (2001). Apidae 3. Halictus,Lasioglossum. Fauna 
Helvetica (band 6, 208 p.). Neuchatel: Centre Suisse de Cartographie de la Fauna und 
Schweizerische Entomologische Gesellschaft. 
 
Amiet, F., Herrmann, M., Muller, A. & Neumeyer, R. (2004). Apidae 4. Anthidium, Chelostoma, 
Coelioxys, Dioxys, Heriades, Lithurgus, Megachile, Osmia, Stelis. Fauna Helvetica (band 9, 273 p.). 
Neuchatel: Centre Suisse de Cartographie de la Fauna und Schweizerische Entomologische 
Gesellschaft. 
 
Amiet, F., Herrmann, M., Muller, A. & Neumeyer, R. (2007). Apidae 5. Ammobates, Ammobatoides, 
Anthophora, Biastes, Ceratina, Dasypoda, Epeoloides, Epeolus, Eucera, Macropis, Melecta, Melitta, 
Nomada, Pasites, Tetralonia, Thyreus, Xylocopa. Fauna Helvetica (band 20, 356 p.). Neuchatel: 
Centre Suisse de Cartographie de la Fauna und Schweizerische Entomologische Gesellschaft. 
 
Amiet, F., Herrmann, M., Muller, A. & Neumeyer, R. (2010). Apidae 6. Andrena, Melitturga, 
Panurginus, Parnurgus. Fauna Helvetica (band 26, 317 p.). Neuchatel: Centre Suisse de 
Cartographie de la Fauna und Schweizerische Entomologische Gesellschaft. 
 
Banaszak-Cibicka, W. & Zmihorski, M. (2011). Wild bees along an urban gradient: winners and 
losers. Journal of Insect Conservation, (22 July 2011), 1-13. 
 
Bellmann, H. (2003). Gids van bijen, wespen en mieren: beschrijving van meer dan 135 
verschillende soorten. Baarn: Tirion Uitgevers bv. 
 
Biesmeijer, J.C., Roberts, S. P. M., Reemer, M., Ohlemüller, R., Edwards, M., Peeters, T., Schaffers, 
A. P., Potts, S. G., Kleukers, R., Thomas, C. D., Settele, J. & W. E. Kunin, 2006. Parallel Declines in 
Pollinators and Insect-Pollinated Plants in Britain and. Science 21 July 2006: 351-354. 
 
Blacquière, T. (2009). Visie bijenhouderij en insectenbestuiving. Analyse van bedreigingen en 
knelpunten. Onderzoeksrapport. Wageningen, Plant Research International B.V.  



Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen ?                   90 

 

 
Brown, M., Paxton, R. (2009). “The conservation of bees: a global perspective”, Apidologie, 40 
(2009): 410-416.  
 
Campbell, J.W. & Hanula, J.L. (2007). Efficiency of Malaise traps and colored pan traps for collecting 
flower visiting insects from three forested ecosystems. Journal of Insect Conservation, 11, 399-408. 
 
Cane, J.H. (2005). Bees, pollination and the challenges of sprawl. In: Johnson EA, Klemens MW 
(eds.). Nature in Fragments. New York: Columbia University Press. 
 
Colla S.R., Otterstatter M.C., Gegear R.J. en J.D. Thomson (2006) Plight of the bumble bee: 
Pathogen spillover from commercial to wild populations. Biological Conservation 129: 461-467. 
 
Connel, J.H. (1978). Diversity in tropical rainforests and coral reefs. Science, 199, 1302-1310. 
 
Danckaert, S., Cazaux, G., Bas, L. & Van Gijseghem, D. (2010). Landbouw in een groen en 
dynamisch stedengewest. Brussel: Departement Landbouw en Visserij, afdeling 
Monitoring en Studie. 
 
De Deurwaerder, H. et al. (2009). Voorlopige atlas van wilde bijen in de Denderstreek. (Staalname: 
2006). Bachelorproef Biologie. Gent, Faculteit Wetenschappen – Universiteit Gent.  
 
De Rond, J. (2005) Vrije bijen in de AWD. Nieuws-brief Natuuronderzoek Amsterdamse 
Waterleidingduinen 15: 1-4. (met aanvulling op www.naturalmedia.nl) 
 
Eremeeva, N.I. & Sushchev, D.V. (2005). Structural changes in the fauna of pollinating insects in 
urban landscapes. Russian Journal of Ecology, 36, 259–265. 
 
Fetridge E. D. et al. 2008. The Bee Fauna of Residential Gardens in a Suberb of New York City 
(Hymenoptera: Apoidea). Annals of the Entomological Society of America 101(6): 1067-1077. 
 
Frankie, G.W., Thorp, R.W., Schindler, M., Hernandez, J., Ertter, B. & Rizzardi, M. (2005). Ecological 
patterns of bees and their host ornamental flowers in two northern California cities. Journal of the 
Kansas Entomological Society, 78, 227–246. 
 
Franzen, M. & Nilsson, S.G. (2008). How can we preserve and restore species richness of pollinating 
insects on agricultural land? Ecography, 31(6), 698-708. 
 
Gallai N., J-M Salles, J Settele, B.E. Vaissière. 2009. Economic valuation of the vulnerability of world 
agriculture confronted with pollinator decline, Ecological Economics, Volume 68(3):810-821.  
 
Gathmann, A., Greiler, H.J. & Tscharntke, T. (1994). Trap-nesting bees and wasps colonizing set-
aside fields: succession and body size, management by cutting and sowing. Oecologia, 98, 8-14. 
 
Gathmann, A. & Tscharntke, T. (2002). Foraging ranges of solitary bees. Journal of animal ecology, 
(71), 757-764. 
 
Gordon, W.F., Thorp, R.W., Hernandez, J., Rizzardi, M., Ertter, B., Pawelek, J.C. et al. (2009). 
Native bees are a rich natural resource in urban California gardens. California Agriculture, volume 63 
(3), 113-120. 
 
Goulson, D. (2003). Effects of introduced bees on native ecosystems. Annual Review of Ecology, 
Evolution and Systematics, 34, 1-26. 
 
Goulson, D. & Derwent, L.C. (2004). Synergistic interactions between an exotic honeybee and an 
exotic weed: pollination of Lantana camara in Australia. Weed Research, (2), 195-202. 
 
Goulson, D. & Sparrow, K.R. (2009). Evidence for competition between honeybees and bumblebees: 
effects on bumblebee worker. Journal of insect conservation, volume 13(2), 177-181. 
 

http://www.naturalmedia.nl/


Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen ?                   91 

 

Greenleaf S.S. & Kremen C. (2006a). Wild bees enhance honey bees pollination of hybrid sunflower. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 103(37): 13890-
13895. 
 
Hernandez, J, Frankie, G.W. & Thorp, R.W. (2009). Diversity and abundance of native bees 
(Hymenoptera: Apoidea) in a newly constructed urban garden in Berkeley, California. Journal of the 
Kansas Entomological Society. 
 
Hoffmann, F., Kwak, M. (2007). “Diversiteit van planten en bloembezoekende insecten in relatie tot 
landgebruik”, Entomologische berichten. (2007) 67(6): 193-197.  
 
Holzschuh, A., Steffan-Dewenter, I., Tscharntke, T. (2008). Agricultural landscapes with organic 
crops support higher pollinator diversity. Oikos, 117(3), 354-361. 
 
Kesteloot C. (2003) Verstedelijking in Vlaanderen: problemen, kansen en uitdagingen voor het beleid 
in de 21e eeuw. In Boudry L., Cabus P., Corijn E., De Rynck F., Kesteloot C., Loeckx A. (Eds.) De 
eeuw van de stad. (p. 15-39). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Kohler F., van Klink R., Noordijk J. & D. Kleijn (2008). De invloed van natuurgebieden op 
zweefvliegen en bijen in agrarische gebieden (Diptera: Syrphidae; Hymenoptera: Apidae). 
Entomologische Berichten 67 (6): 187-192 
 
Kohler, F. et al. (2007). “De invloed van natuurgebieden op zweefvliegen en bijen in agrarische 
gebieden (Diptera: Syrphidae; Hymenoptera: Apidae)”, Entomologische berichten. (2007) 67(6): 178-
192.  
 
Koster, A. (1986). Het genus Hylaeus in Nederland (Hymenoptera, Colletidae). Zoölogische 
Bijdragen 36:1-120. 
 
Koster, A. (1998). “Honingbijen en wilde bijen zijn concurrenten”, Bijen. (1998): 265-269.  
 
Koster, A. (2000) Wilde bijen in het stedelijk groen; een evaluatie van het ecologisch groenbeheer. 
Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 048. 220 blz. 1 fig; 
2 tab.; 232 ref. 14 bijlagen.  
 
Krewenka, K.M., Holzschuh, A., Tscharntke, T. & Dormann, C.F. (2011). Landscape elements as 
potential barriers and corridors for bees, wasps and parasitoids. Biological conversation, (144), 
1816-1825. 
 
Kruess, A. & Tscharntke, T. (2002). Grazing Intensity and the Diversity of Grasshoppers, Butterflies, 
and Trap-Nesting Bees and Wasps. Conservation Biology, volume 16 (6), 1570-1580. 
 
Kuldna, P., Peterson, K., Poltimäe H. & J. Luig (2009). An application of DPSIR framework to identify 
issues of pollinator loss. Ecological Economics 69: 32–42. 
 
Laget, D. (2005). Determinatietabel voor solitaire bijen in aangeboden nestgelegenheden. Bertram 2 
(bis), 74 p. 
 
Larsson M. & Franzen M., (2008). Estimating the population size of specialized solitary bees. 
Ecological Entomologie, 33, 232-238. 
 
Le Feon, V., Burel, F., Chifflet, R., Henry, M., Ricroch, A., Vaissiere, B.E. et al. (2011). Solitary bee 
abundance and species richness in dynamic agricultural landscapes. Agriculture, ecosystems and 
environment, 1-8. 
 
Le Feon, V., Schermann-Legionnet, A., Delettre, Y., Aviron, S., Billeter, R., Bugter, R., Hendrickx et 
al. (2010). Intensification of agriculture, landscape composition and wild bee communities: A large 
scale study in four European countries. Agriculture, ecosystems and environment, (137), 143-150. 
 



Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen ?                   92 

 

Leong, J. M. & Thorp, R.W. (1999). Colour-coded sampling: the pan trap colour preferences of 
oligolectic and nonoligolectic bees associated with a vernal pool plant. Ecological Entomology, 
volume 24(3), 329-335. 
 
Maccagnani Bettina, Burgio Giovanni, Stanisavljevic Ljubiša Ž., Maini Stefano (2007). Osmia cornuta 
management in pear orchards, Bulletin of Insectology 60 (1): 77-82 
 
Maes, D. & Van Dyck, H. (1999). Dagvlinders in Vlaanderen - Ecologie, verspreiding en behoud. 
Antwerpen/Brussel: Stichting Leefmilieu i.s.m. Instituut voor Natuurbehoud en Vlaamse 
Vlinderwerkgroep. 
 
Matteson, K.C., J.S. Ascher and G.A. Langellotto. 2008. Bee richness and abundance in New York 
city urban gardens. Annals of the Entomological Society of America 101:140-150.  
 
Matteson, K.C. & Langellotto, G.A. (2010). Determinates of inner city butterfly and bee species 
richness. Urban ecosyst, (13), 333-347. 
 
McIntyre, N.E. (2000). Effects of urban land use on pollinator (Hymenoptera: Apoidea) communities 
in a desert metropolis. Basic and Applied Ecology, (2), 209-218. 
 
McKinney, M.L. (2002). Urbanization, biodiversity, and conservation. Bioscience, (52), 883-890. 
 
McKinney, M.L. (2005). Urbanization as a major cause of biotic homogenization. Biological 
Conservation 127:247-260.  
 
Michener, C.D. (2007). The Bees of the World: second edition. Baltimore: The John Hopkins 
University Press. 
 
Monzón Víctor H., Bosch Jordi, Retana Javier (2004) Foraging behavior and pollinating effectiveness 
of Osmia cornuta (Hymenoptera: Megachilidae) and Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) on 
“Comice” pear, Apidologie 35, 575–585 
 
Muller, A., Krebs, A. & Amiet, F. (1997). Bienen: Mitteleuropäische Gattungen, Lebensweise, 
Beobachtung. Augsburg: Weltbild Verlag GmbH. 
 
National Research Council (2007). Status of Pollinators in North America. Washington DC: National 
Academies Press. 
 
Nienhuis, C.M., Dietzsch, A.C., Stout, J.C. (2009) The impacts of an invasive alien plant and its 
removal on native bees. Apidologie, (40), 450-463. 
 
Öckinger E. & H.G. Smith. 2007. Semi-natural grasslands as population sources for pollinating 
insects in agricultural landscapes. Journal of Applied Ecology 44 , 50– 59 
 
Otterstatter, M.C. & Thompson, D.J. (2008). Does pathogen spillover from commercially reared 
bumble bees threaten wild pollinators? PLoS ONE, 3(7) 
 
Paini, D.R. & Roberts, J.D. (2005). Commercial honey bees (Apis mellifera) reduce the fecundity of 
an Australian native bee (Hylaeus alcyoneus). Biological Conservation, volume 123(1), 103-112. 
 
Pawlikowski, T. & Pokorniecka, J. (1990). Observations on the structure of bumblebee communities 
of the town-forest areas in Torun Basin, North Poland. Acta universitatis Nicolai Copernici Biologica, 
37, 3-22. 
 
Peeters, T M.J. (2010). Diversiteit van bijen in Nederland, Bijenhouden, (6), 3-4. 
 
Peeters, T.M.J., Nieuwenhuijsen,H., Smit, J., van der Meer, F., Raemakers, I.P., Heitmans, W.R.B., 
van Achterberg, C., Kwak, M., Loonstra, A.J., de Rond, J., Roos, M. & M., Reemer (2012) De 
Nederlandse bijen (Hymenoptera: Apidae s.L.). Natuur van Nederland 11, Naturalis Biodiversity 
Center & European Invertebrate Survey – Nederalnd, Leiden. 544p. 



Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen ?                   93 

 

 
Peeters, T.M.J., Raemakers, I.P. & Smit, J. (1999). Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen 
(Apidae). Leiden: Stichting European Invertebrate Survey. 
 
Peeters T.M.J. & Reemer M. (2003). Bedreigde en verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.). 
Stichting European Invertebrate Survey – Nederland. 
 
Peeters, T.M.J., van Achterberg, C., Heitmans, W.R.B., Klein, W.F., Lefeber, van Loon, A.J. et al. 
(2004). De wespen en mieren van Nederland (Hymenoptera: Aculeata). Utrecht: KNNV uitgeverij. 
 
Raemakers I., (2001). Stadsbijen. Nieuwsbrief sectie Hymenoptera nr 13, april 2001. Pg 9-12 
 
Rasmont, P., P.A. Ebmer, J. Banaszak & G. van der Zanden. (1995). Hymenoptera Apoidea Gallica. 
Liste taxonomique des abeilles de France, de Belgique, de Suisse et du Grand-Duché de 
Luxembourg. Bulletin de la Société entomologique de France 100:1-98.  
 
Rasmont, P., Pauly, A., Terzo, M., Patiny, S., Michez, D., Iserbyt, S., Barbier, Y. & E. Haubruge, 
(2005). The survey of wild bees (Hymenoptera, Apoidea) in Belgium and France. FAO, Roma. 
 
Reemer M., K. David (2010). Wilde bestuivers in appel- en perenboomgaarden in de Betuwe, 
Rapport van de Stichting EIS, EIS2010-04, Leiden, 24pp 
 
Samnegård U., Persson A.S. & Smith H.G. (2011) Gardens benefit bees and enhance pollination in 
intensively managed farmland. Biological Conservation. 144: 2602-2606. 
 
Scheper Jeroen, Kleijn David, Reemer Menno (2011). De relevantie van wilde bijen voor de 
bestuiving van landbouwgewassen. De Levende Natuur 112 (3): 124-125 
 
Scheuchl, E. (1995). Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. 
Band I: Anthophoridae. Velden: Eigenverlag. 
 
Scheuchl, E. (1996). Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. 
Band II: Megachilidae - Melittidae. Velden: Eigenverlag. 
 
Schmid-Egger, C. & Scheuchl, E. (1997). Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen 
Deutschlands und Österreichs unter Berücksichtigung der Arten der Schweiz. Band III: Andreninae. 
Velden: Eigenverlag. 
 
Seeley, T.D. (1985) Honeybee ecology: a study of adaptation in social life. Princeton Univer -sity 
Press. 
 
Smeekens, C. (1998). Concurrentie tussen honingbijen en andere bloembezoekende insecten. 
Ministerie van LNV, IKC Landbouw. 
 
Smit, J. 2004. De wespbijen (Nomada) van Nederland (Hymenoptera: Apidae). Nederlandse 
Faunistische Mededelingen 20:33-125. 
 
Steffan-Dewenter, I. & Tscharntke, T. (2000). Resource overlap and possible competition between 
honey bees and wild bees in central Europe. Oecologia, 122(2), 288-296. 
 
Thomson, D. (2004). Competitive interactions between the invasive European honey bee and native 
bumble bees. Ecology, 85(2), 458-470. 
 
Tscharntke, T., Gathmann, A. & Steffan-Dewenter, I. (1998). Bioindication using trapnesting bees 
and wasps and their natural enemies: community structure and interactions. Journal of Applied 
Ecology, 35, 708-719. 
 
Van der Blom, J. 1996. De Hommels van Nederland. Jeugdbondsuitgeverij. Utrecht. 45 p. 
 



Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen ?                   94 

 

Van der Spek, E. (2012) Effecten van honingbijen, Apis mellifera, op insecten in natuurterreinen. 
Entomologische Berichten 72 (1-2): 103-111 
 
Vanreusel, W. & H. Van Dyck 2007. When functional habitat does not match vegetation types: a 
resource-based approach to map butterfly habitat. Biological Conservation 135: 202-211. 
 
Vicens, N. & J., Bosch 2000 Weather-Dependent Pollinator Activity in an Apple Orchard, with Special 
Reference to Osmia cornuta and Apis mellifera (Hymenoptera: Megachilidae and Apidae). 
Environmental Entomology 29(3):413-420. 2000  
 
Vicens, N. & J., Bosch (2000) Pollinating Efficacy of Osmia cornuta and Apis mellifera 
(Hymenoptera: Megachilidae, Apidae) on ‘Red Delicious’ Apple. Environmental Entomology 29(2) 
235-240. 
 
Vilisics, F., Z. Elek, G.L. Lovei, and E. Hornung. (2007). Composition of terrestrial isopod 
assemblages along an urbanisation gradient in Denmark. Pedobiologia 51:45-53. 
 
Walther-Hellwig, K., Fokul, G., Frankl, R., Buchler, R., Eckschmitt, K., Wolters, V. (2006). Increased 
density of honeybee colonies affects foraging bumblebees. Apidologie, 37(5), 517-532. 
 
Westrich, P. (1989a). Die Wildbienen Baden-Württembergs. Allgemeiner Teil. Ulmer, Stuttgart. 
 
Westrich, P. (1989b). Die Wildbienen Baden-Württembergs. Spezieller Teil. Ulmer, Stuttgart. 
 
Westrich, P. (1996). Habitat requirements of central European bees and problems of partial habitats. 
In A. Matheson, S.L. Buchmann, C. O’Toole, P. Westrich & I.H. Williams (eds.), The conservation of 
bees (p. 1–16). Londen: Academic Press. 
 
Williams, I.H. (1994). The dependence of crop production within the European Union on pollination 
by honey bees. Agricultural Zoology Reviews 6:229–257.  
 
Winefree, R., Williams, N.M., Dushoff, J. & Kremen, C. (2007). Native bees provide insurance 
against ongoing honey bee losses. Ecology Letters, 10(11), 1105-1113. 
 
Wojcik, V.A., Frankie, G.W., Thorp, R.W. & Hernandez, J. (2008). Seasonality in bees and their floral 
resource plants at a constructed urban bee habitat in Berkeley, California. Journal of the Kansas 
Entomological Society, 81, 15–28. 

11.3. Internetbronnen 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Aculeata (12 april 2011)  
 
www.nev.nl/hymenoptera/wat_zijn_hymenoptera_nl.html (Nederlandse Entomologische Vereniging - 
9 september 2011) 
  
www.natuurpunt.be/wildebijen  
 
www.wildebijen.nl 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Aculeata
http://www.nev.nl/hymenoptera/wat_zijn_hymenoptera_nl.html
http://www.natuurpunt.be/wildebijen
http://www.wildebijen.nl/


Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen ?                   95 

 

Bijlage 1: deelnemers project (waarvan gegevens 
beschikbaar zijn)  

 
Tuinnr Naam Adres Woonplaats Nestkastje 

ontbreekt 

1 Jarych Bernard Nieuwstraat 15 3568 As 
 2 Geenens Vanessa Stift 28 3690 Bree 
 3 Martens Wilfried Barrierstraat 8 3690 Bree 
 4 Schuurmans Patrick Burg 44 3930 Hamont 
 5 Van Hertem Johan Beukenlaan 17 3930 Achel x 

6 Broeckmans Michel Weg naar Bree 28 3670 Meeuwen 
 7 Scheelen Trudo Kloosterveld 2 3990 Peer 
 8 Piso Hilde Geerkensveld 76 3690 Zutendaal 
 9 Bosmans Bart Roerstraat 75 3600 Genk 
 10 Seevens Hubert Jonkherenbos 20 3740 Bilzen 
 11 Vanderborght Peter Oude Baan 68 3650 Dilsen-Stokkem 
 13 Bosmans Rik Weerterweg 125 3950 Bocholt 
 15 Mannaerts Kristof Casterhovenstraat 3 3500 Hasselt 
 16 Vranken Raymond Guido Gezellestraat 7 3580 Beringen 
 18 Colson Frank Marcel Torfsstraat 48 3970 Leopoldsburg 
 20 Cielen Veerle Meeuwerweg 33 3530 Houthalen 
 21 Vanduffel Raf Winkelstraat 7 3720 Kortessem 
 22 Moors J. Opleeuwstraat 61 3840 Borgloon 
 23 Vroonen J. Bilzerstraat 5 3730 Hoeselt 
 24 Evens Jaak Deusterstraat 86 3990 Peer 
 25 Warson Roger Oude Baan 616 3630 Maasmechelen 
 26 Luc Crevecoeur Domein Bokrijk 3600 Genk enkel  

27 Geenen Willy Gerhees 31 3945 Ham 
 28 Thijs Paul Avergat 42 3770 Riemst 
 29 Lodewyckx Leo Bergerstraat 59 3680 Maaseik 
 32 Vancleynenbreugel William Bampstraat 5 3830 Wellen 
 33 Lambie Raymond Zuurbroekstraat 16 3620 Zutendaal x 

34 Dullers Andre Bosstraat 65 3650 Lummen 
 35 Weeghmans Jean Beursstraat 31 3830 Wellen 
 36 Vaes Roeland Terwouwenstraat 129 3800 Sint-Truiden 
 37 Wolfs Alfons Oftingenstraat 13 3570 Alken 
 38 Paesen Jan Elsbergweg 42 3520 Zonhoven 
 39 Verantw. Beyen Ivo Herebaan West 41 3530 Houthalen x 

41 Beckers Geert Ubbelstraat 25 3550 Heusden-Zolder 
 42 Ver. Daems Frans Herkenrode 3500 Hasselt 
 44 Bollen Dirk Krienstraat 16 3940 Hechtel-Eksel 
 45 Vanthoor Willy Geistingen 85 3640 Kinrooi 
 46 Nijs Jos Willem Elsschotstraat, 21 3920 Lommel 
 50 Sourbron Herman Europalaan 14 3590 Diepenbeek 
 51 Bemelmans Miranda Krindaal 9 3790 Voeren 
 53 Theunissen Jos Zandstraat 56 3910 Neerpelt 
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54 Geelen Jaak Kempenweg 14 3680 Maaseik 
 55 Van Herck Paul Heesakkerstraat 94 3900 Overpelt 
 56 Vandijck Albert Maastrichterdijk 8 3990 Peer 
 57 Winters Guido St.-Trudostraat 11 3990 Peer 
 58 Odeur Benny Rode Kruislaan 26 3700 Tongeren 
 59 d'Ursel Ghislain Hekslaan 1 3870 Heers 
 60 Van Sanden Paul Chrysantenpad 3 3930 Achel x 
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Bijlage 2: resultaten bevraging bijenvriendelijkheid tuinen  

Vraag 1 3 4 6 7 8 10 11 13 15 16 21 22 23 24 27 28 29 32 35 36 45 46 50 53 54 56 57 59 60 

1 d   a b   a b b ? a a a b b   d b   a c d ? a a c c d   d c 

2A 2   1 1   3 1 2 1 1 2 1 1 1   1 1   1 1 3 1 3 1 2 2 1   3 2 

2B 1   2 1   1 1 2 3 1 2 2 2 3   3 3   2 2 3 1 2 1 2 2 2   3 2 

2C 4   4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4   4 4 4 4 4 4 4 3 4   4 4 

2D 1   0 0   0 3 1 2 1 2 2 0 0   0 0   1 3 2 0 2 0 2 0 2   1 0 

2E 1   1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 

2F     0 0   1 1 1 1 1 1 1 0 1   1 1   1 1 1 0 1 0 1 0 1   0 0 

3A 2   1 1   1 1 2 2 2 2 3 2 2   3 2   2 2 2 2 1 1 1 1 1   3 2 

3B 1   1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1 1 0 0 1 1   1 1 

3C 1   1 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 

3D 1   1 0   1 0 1 0 0 0 0 0 0   0 0   1 0 1 0 0 0 0 0 0   1 1 

3E 2   2 1   2 2 2 2 2 1 2 2 2   2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 

3F 3   3 2   3 2 3 2 1 3 3 3 3   3 2   3 3 3 3 3 2 3 2 3   2 2 

4A 2   2 2   2 2 2 3 1 2 3 3 2   3 2   3 3 3 3 2 2 3 2 -   2 2 

4B 1         - 1 1 - - - - - -   - 1   1 - - - - - - 1 -   - - 

4C           - - - ? - - 2 - ?   0 -   - 2 2 ? - - 1 - 0   2 - 

Score 
tuin 

22 20 19 14 18 21 21 24 23 17 22 26 20 21 23 23 21 18 24 26 29 19 23 15 23 18 19 17 26 20 
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Bijlage 4: kenmerken bijensoorten 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam N
es

tw
ijz

e 

Le
ve

n
sw

ijz
e 

V
o

ed
se

lk
eu

ze
 

Andrena angustior Geriemde zandbij O S P 

Andrena barbilabris Witbaardzandbij O S P 

Andrena bicolor Tweekleurige zandbij O S P 

Andrena chrysosceles Goudpootzandbij O S P 

Andrena cineraria Asbij O S P 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij O S P 

Andrena flavipes Grasbij O S P 

Andrena fulva Vosje O S P 

Andrena fulvago Texelse zandbij O S O 

Andrena haemorrhoa Roodgatje O S P 

Andrena helvola Valse rozenzandbij O S P 

Andrena labiata Ereprijszandbij O S 
P 
beperkt 

Andrena minutula Gewone dwergzandbij O S P 

Andrena minutula-groep 
 

O 
  Andrena minutuloides Glimmende dwergzandbij O S P 

Andrena mitis Lichte wilgenzandbij O S O 

Andrena nigroaenea Zwartbronzen zandbij O S P 

Andrena nitida Viltvlekzandbij O S P 

Andrena praecox Vroege zandbij O S O 

Andrena pusilla Breedbanddwergzandbij O S P 

Andrena spec. 
 

O 
  Andrena strohmella Gekielde dwergzandbij O S P 

Andrena tibialis Grijze rimpelrug O S P 

Andrena vaga Grijze zandbij O S O 

Andrena ventralis Roodbuikje O S O 

Anthidium manicatum Grote wolbij B S 
P 
beperkt 

Apis mellifera Honingbij B  E P 

Bombus hortorum Tuinhommel OB E P 

Bombus hypnorum Boomhommel B E P 

Bombus lapidarius Steenhommel OB E P 

Bombus lucorum Veldhommel O E P 

Bombus pascuorum Akkerhommel OB E P 

Bombus pratorum Weidehommel OB E P 

Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel OB P P 
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Bombus terrestris Aardhommel OB E P 

Bombus terrestris/lucorum Aard/Veldhommel OB E P 

Bombus vestalis/bohemicus Grote/Tweekleurige koekoekshommel OB P P 

Ceratina cyanea Blauwe ertsbij B S P 

Chalidocoma ericetorum Lathyrusbij B S O 

Chelostoma campanularum Kleine klokjesbij B S O 

Chelostoma florisomne Ranonkelbij B S O 

Colletes daviesanus Wormkruidbij O S O 

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij O S O 

Halictus rubicundus Roodpotige groefbij O E P 

Halictus scabiosae Breedbandgroefbij O SE P 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij O SE P 

Heriades truncorum Tronkenbij B S O 

Hylaeus annularis Brilmaskerbij  B S P 

Hylaeus brevicornis/gredleri Kortspriet/Zompmaskerbij B S O? 

Hylaeus communis Gewone maskerbij OB S P 

Hylaeus confusus Poldermaskerbij B S P 

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij OB S P 

Hylaeus leptocephalus Kleine lookmaskerbij B S P 

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij O E P 

Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij O S P 

Lasioglossum laticeps Breedkaakgroefbij OB E P 

Lasioglossum lativentre Breedbuikgroefbij O ? P 

Lasioglossum leucopus Gewone smaragdgroefbij O ? P 

Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij O S P 

Lasioglossum lucidulum Glanzende groefbij O S P 

Lasioglossum malachurum Groepjesgroefbij O E P 

Lasioglossum minutissimum Ingesnoerde groefbij O S P 

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij OB E P 

Lasioglossum nitidulum Glimmende smaragdgroefbij O ? P 

Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij O E P 

Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij O ? P 

Lasioglossum semilucens Halfglanzende groefbij O ? P 

Lasioglossum sexstrigatum Gewone franjegroefbij O ? P 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij O S P 

Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij O S P 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder OB S P 

Nomada alboguttata Bleekblekwespbij O P nvt 

Nomada ferruginata Geelschouderwespbij O P nvt 

Nomada flavoguttata Gewone kleine wespbij O P nvt 

Nomada fucata Kortsprietwespbij O P nvt 

Nomada goodeniana Smalbandwespbij O P nvt 

Nomada lathburiana Roodharige wespbij O P nvt 



Tuinen, refugia voor bedreigde wilde bijen ?                   103 

 

Nomada panzeri Sierlijke wespbij O P nvt 

Nomada ruficornis Gewone dubbeltand O P nvt 

Nomada sheppardana Geeltipje O P nvt 

Nomada signata Signaalwespbij O P nvt 

Nomada zonata Variabele wespbij O P nvt 

Osmia bicornis Rosse metselbij B S P 

Osmia caerulescens Blauwe metselbij OB S 
P 
beperkt 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij OB S P 

Osmia niveata Zwartbronzen metselbij B S O 

Panurgus banksianus Grote roetbij O S O 

Panurgus calcaratus Kleine roetbij O S O 

Sphecodes ferruginatus Roestbruine bloedbij O P nvt 

Sphecodes hyalinatus Lichte bloedbij O P nvt 

Sphecodes miniatus Gewone dwergbloedbij O P nvt 

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij O P nvt 

Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij O P nvt 

Sphecodes puncticeps Grote spitstandbloedbij O P nvt 

Sphecodes reticulatus Rimpelkruinbloedbij O P nvt 

Stelis breviuscula Gewone tubebij B P nvt 

Stelis phaeoptera Zwarte tubebij B P nvt 

 

O = Ondergronds E = (Eu)Sociaal P= Polylectisch 

B = Bovengronds P = Parasitair O = Oligolectisch 

 
S = (solitair)  M = Monolectisch  
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