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2 Inleiding
Wilde bijen (Apidae) vormen een diverse groep met een waaier aan leefwijzes (Peeters et al. 2012). In België zijn
in totaal niet minder dan 400 soorten waargenomen, maar in tegenstelling tot de Honingbij (Apis mellifera) zijn
ze veel minder bekend. Voor de provincie Limburg komen Maarten Jacobs en Kobe Janssen recent tot 260
soorten (pers. med. M. Jacobs). Bijen en hun larven leven van nectar en stuifmeel dat ze op bloemen verzamelen.
Er zijn soorten die verschillende bloemen bezoeken (polylectisch) terwijl anderen zich beperken tot één of enkele
plantensoorten (mono- tot oligolectisch) of plantenfamilie. Naast de beschikbaarheid van voldoende geschikte
bloemen voor de voedselvoorziening is nestgelegenheid belangrijk. Afhankelijk van de soort worden nestjes
gegraven in de bodem (zo’n 80 % van de soorten), vaak in open leem- of zandgrond, taluds of steilkantjes,
aangelegd in allerlei holtes, van holle stengels en gaatjes in dood hout tot zelfs slakkenhuisjes of rietsigaargallen,
of zelf gefabriceerd van specie of hars. Een belangrijk aandeel van de bijensoorten zijn overigens, vaak zeer
specifieke, broedparasieten van andere bijen. Deze worden koekoeksbijen genoemd. Veel koekoeksbijen zijn een
stuk zeldzamer dan hun gastheer, denkelijk grotendeels omdat de gastheer een minimale populatiegrootte moet
hebben vooraleer de koekoeksbij zich kan handhaven. Nestgelegenheid en voedselvoorziening dienen dicht
genoeg bij elkaar te liggen. De maximale actieradius van de meeste wilde bijen ligt doorgaans in de grootteorde
van 100 m tot meer dan een kilometer, soms zelfs meer (Zurbuchen & Müller 2012). Een grotere afstand tussen
nestplaats en foerageergebied heeft echter sterk negatieve gevolgen voor het aantal geproduceerde
nakomelingen. De grootste diversiteit aan wilde bijen wordt aangetroffen in warmere en drogere habitats.
Natuurgebieden, maar ook structuurrijke tuinen, kleinschalige landbouwlandschappen en zelfs stedelijke
omgevingen kunnen veel wilde bijen herbergen.
Sinds enkele jaren wordt door imkers een drastische achteruitgang van de honingbijpopulatie vastgesteld.
Oorzaken die genoemd worden voor deze afname zijn o.a. de opkomst van de varroa-mijt, het sterk
veranderende landschap en hiermee gepaard gaande verarming in bloemenrijkdom en het gebruik van
pesticides. De toestand bij de wilde bijen is –zeker in Vlaanderen- veel minder bekend. Uit recente studies uit de
ons omringende landen blijkt dat wilde bijen drastisch achteruit zijn gegaan, zowel in soortendiversiteit als in
aantallen. Uit een Brits-Nederlandse studie kwam o.a. naar voor dat in 52 tot 67% van de Britse en Nederlandse
10x10 km-hokken de soortenrijkdom gedaald is met ongeveer 30% (Biesmeijer et al., 2006). Uit de Rode lijst van
de Nederlandse bijen blijkt dat meer dan de helft van de soorten bedreigd of verdwenen is. Sinds 1970 zijn al 35
soorten niet meer gevonden (Peeters et al., 2000). Er is in Nederland geen diergroep aan te wijzen waarvan
zoveel soorten verdwenen zijn als van de wilde bijen en waarvan het aantal soorten een dergelijk dramatisch
verloop kennen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de toestand in België of Vlaanderen beter zou zijn.
Als belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van de bijendiversiteit en aantallen worden genoemd:
x Verarming van de flora. Het aantal plantensoorten is afgenomen en ook de dichtheid van bloemen is lager
dan vroeger. Vooral intensivering en schaalvergroting in het agrarische gebied heeft een enorme afname
van de bloemenrijkdom tot gevolg gehad.
x Afname van kleine landschapselementen. Het hedendaagse landschap is uniformer en strakker ingericht
waardoor de variatie aan habitats verdwijnt. Vele bijen moeten het hebben van ‘rommelige’ terreintjes met
een gevarieerd reliëf en kleine zandwandjes, dode houtresten, houtwallen,….
x Vermesting van de bodem heeft tot gevolg dat kale, zandige plekjes dichtgroeien met grassen en mossen
waardoor deze niet meer geschikt zijn voor in de bodem nestelende bijen.
x Versnippering. Doordat bijen afhankelijk zijn van een leefgebied waarin zowel de voedselplanten als de
nestgelegenheid op korte afstand van elkaar moeten liggen, zijn bijen extra gevoelig voor versnippering van
leefgebieden. Bovendien kan een te hoge isolatiegraad van geschikte habitatplekken resulteren in een te
lage kans op kolonisatie van niet gebruikte habitatplekken, waardoor de populaties van een bijensoort één
na één uitsterven tot de bij ook regionaal verdwenen is. Zo bleek de isolatiegraad een belangrijke factor te
zijn voor het voorkomen van de zeldzame Knautiabij in Vlaams-Brabant (Vanormelingen & D’Haeseleer
2015).
Naast hun algemene bijdrage aan de biodiversiteit en de bestuiving van wilde planten zijn wilde bijen (inclusief
hommels) ook zeer belangrijk voor de bestuiving van veel landbouwgewassen, waaronder kleinfruit en
fruitbomen. Samen met (zweef)vliegen en honingbijen behoren ze wereldwijd tot de belangrijkste bestuivers van
landbouwgewassen (Rader et al. 2016). In onze streken is bestuiving vooral belangrijk voor koolzaad en in de
groenten- en fruitteelt. Onderzoek door onder meer de universiteit van Mons en van Gembloux wees uit dat de
toegevoegde waarde van bestuivers in ons land jaarlijks 251,6 miljoen euro bedraagt. Dit komt neer op 11.1%
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van de totale Belgische landbouwproductie. Voor de fruitteelt is Haspengouw veruit de belangrijkste regio in
Vlaanderen, wat het belang van het behouden van de ecosysteemdienst bestuiving in deze regio onderstreept.
De economische waarde van bestuiving in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg behoren dan ook tot de
hoogste in Vlaanderen, met respectievelijk 46,84 miljoen € en 108,86 miljoen € (Jacquemin et al., 2017). De
wereldwijde toegevoegde waarde van bestuiving wordt op 153 miljard dollar per jaar geschat (Gallai et al., 2009)!
Wat wilde bijen betreft, worden op kleinfruit en fruitbomen vooral hommels, metselbijen, zandbijen en
groefbijen gezien met een weinig uitgesproken voorkeur voor bepaalde bloemensoorten (ze zijn zogenaamd
polylectisch), in veel gevallen met een zekere voorkeur voor bloeiende struiken en bomen (Figuur 68).
De aanwezigheid van voldoende kleine landschapselementen en geschikt bloemrijk habitat in het landschap als
nestgelegenheid en voedselbron is van cruciaal belang voor deze wilde bestuivers. Zo zorgt bij drie algemene
hommelsoorten de aanwezigheid van geschikte bloemen in percelen, (ingezaaide) perceelsranden, bomen en
houtkanten in zowel lente als zomer binnen 250-1000 m van een hommelnest voor een sterk verhoogde kans op
overleving van de nieuwe koninginnen tot het volgende voorjaar (Carvell et al. 2017; Lozier 2017). Indien
dergelijke elementen minder aanwezig zijn, moeten hommelwerksters verder gaan foerageren (Redhead et al.
2016), wat dus zorgt voor een kleinere kans dat van dat nest nieuwe koninginnen het volgende voorjaar een
nieuw nest stichten. De abundantie en soortenrijkom aan solitaire bijen op een locatie is sterk gecorreleerd met
het aandeel (half)natuurlijke habitats tot 750 meter errond (Steffan-Dewenter et al. 2002). Dit heeft ook directe
gevolgen voor de bestuiving en bijhorende vruchtzetting van fruitbomen en andere van bestuiving afhankelijke
gewassen. De nabijheid van (half)natuurlijke gebieden en een hoger aandeel (half)natuurlijke elementen zorgen
in het algemeen voor een hoger bloembezoek en dito vruchtzetting in van bestuiving afhankelijke
landbouwgewassen (Garibaldi et al. 2011, Holzschuh et al. 2012).

Figuur 1. Enkele soorten wilde bijen die bijdragen aan de bestuiving van kleinfruit en fruitbomen. Links bovenaan een vrouwtje
Vosje (Andrena fulva) foeragerend op Aalbes, rechts bovenaan een Weidebij (Andrena gravida) op Kers, links onderaan een
Roodgatje (Andrena haemorrhoa) op Sleedoorn, een wilde Prunus soort, en rechts onderaan een koningin Akkerhommel
(Bombus pascuorum) op Appel. Foto’s Raymond Vandenhoudt, Jeroen Van Wichelen, Gert Van Heghe, Louisa Sebreghts.
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De voorliggende studie werd uitgevoerd in het kader van het grensoverschrijdende Interreg-project ‘meer natuur
voor pittig fruit’ (start 1 januari 2016), een driejarig Vlaams-Nederlands project dat meerdere partners verenigt
met als doel om streekeigen wilde bijen een duwtje in de rug te geven in de fruitteelt door gerichte maatregelen
inzake nestgelegenheid en voedselaanbod te nemen in en rond fruitteeltbedrijven, en dit samen met de
fruittelers en de gemeentes.
Voor deze studie werden een aantal geselecteerde gebieden in vier gemeentes in het Hageland (Vlaams-Brabant)
en twee gemeentes in Haspengouw (Limburg) geïnventariseerd op wilde bijen en het beheer ervan geëvalueerd,
met het specifieke doel om dit te optimaliseren voor wilde bijen. De gemeentes Bekkevoort en Tielt-Winge
behoren tot het Regionaal Landschap Noord-Hageland, Glabbeek en Kortenaken tot RL Zuid-Hageland en Wellen
en Nieuwerkerken tot RL Haspengouw en Voeren. In wat volgt lichten we eerst kort de gebruikte methodiek toe,
waarna we de resultaten indelen in volgende punten:
1.

2.

3.

Een bespreking van de verschillende aangetroffen bijenhabitats in alle studiegebieden samen, en hoe
deze te beheren gericht op wilde bijen, geïllustreerd met voorbeelden komende van de in dit project
uitgevoerde inventarisatie.
Gegroepeerd per gemeente een gedetailleerd overzicht van elk gebied, met een evaluatie van positieve
en te verbeteren punten, een overzicht van de aangetroffen wilde bijen en een kaart met de locaties
met potenties voor bijen en waar verschillende beheeracties zouden moeten genomen worden.
Ten slotte wordt voor de Hagelandse gemeentes ook nog een totaaloverzicht gegeven van de diversiteit
aan wilde bijen die reeds werden aangetroffen in de gemeente.
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3 Methodiek
3.1 Afbakening gebieden
De gebruikte criteria waren (1) potenties voor wilde bijen, (2) mogelijkheden voor het nemen van door de
respectievelijke RL’en gecoördineerde beheermaatregelen (in beheer bij de gemeente, eventueel het
Agentschap voor Natuur en Bos), en (3) waar mogelijk verwevenheid met laagstam fruitboomgaarden.
Voor het Regionaal Landschap Zuid-Hageland werden per gemeente (Glabbeek en Kortenaken) 3-4 grotere
gebieden geselecteerd en afgebakend, en dit op basis van de terreinkennis aanwezig bij het Regionaal Landschap
Zuid-Hageland (Egbert Asselman) en Natuurpunt Studie (Jorg Lambrechts, Pieter Vanormelingen). Volgende 7
gebieden werden na overleg uitgekozen;
x
x
x
x
x
x
x

Bermen van de Tramstraat (Glabbeek),
Bermen, taluds en bosranden van de Zeyp (Glabbeek),
Bermen en bosranden van Zuurbemde (Glabbeek),
Dijken en hooilandjes aan de noordrand van het wachtbekken van Miskom (Kortenaken),
Kleinschalig landschap ten noorden van de Heibos, Ransberg (Kortenaken),
Hoge bermen en kapel Kapelstraat en zijwegjes, Ransberg (Kortenaken)
Bermen en bosranden aan de zuidrand van het Begijnbos (Kortenaken)

Enkele van de gebieden overschrijden voor een (doorgaans klein) deel de gemeentegrenzen, maar aangezien ze
een logische eenheid vormen, werd besloten deze delen toch mee te nemen. De gemeentegrenzen worden
duidelijk aangegeven op de overzichtskaartjes.
Voor het Regionaal Landschap Noord-Hageland werden per gemeente (Bekkevoort en Tielt-Winge) verschillende
kleinere gebieden geselecteerd en afgebakend op basis van de aanwezige terreinkennis in het RL (Nobby Thys
en Tinne Cox). Volgende 16 gebieden werden uiteindelijk uitgekozen;
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Omgeving kerk Assent (Bekkevoort),
Heilig Hart beeld Assent (Bekkevoort),
Bermen Eugeen Coolstraat (Bekkevoort),
Lemen huisje Oude Tiensebaan (Bekkevoort),
Omgeving kerk Molenbeek-Wersbeek (Bekkevoort),
Holle weg Plasveldstraat (Bekkevoort),
Picknickplaats Oude Tiensebaan (Bekkevoort),
Speelbos Hulst (Bekkevoort),
Omgeving Berkendreef en afrittencomplex E314 (Tielt-Winge),
Voormalig stort Ossenberg (Tielt-Winge),
Omgeving sporthal Solveld (Tielt-Winge),
Huize Hageland en omgeving (Tielt-Winge),
Pastorie Sint-Annastraat (Tielt-Winge),
Omgeving Houwaartse berg (Tielt-Winge),
Poelen Motte-Kriebekestraat (Tielt-Winge),
Omgeving Spikdoornkapel (Tielt-Winge)

Voor het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (gemeentes Nieuwerkerken en Wellen) werd specifiek
gefocust op laagstam fruitboomplantages en de directe omgeving, op basis van de aanwezige terreinkennis in
het RL (Joke Rymen en Mieke Vanlangenaeker). Volgende 8 gebieden werden uitgekozen:
x
x
x
x
x
x
x
x

Plantages en omgeving Schelfheide (Nieuwerkerken)
Plantages en omgeving De Zijp (Nieuwerkerken)
Plantages en omgeving de Heide, Mielenbos (Nieuwerkerken)
Plantages en omgeving Tienbunders Herten (Wellen)
Plantages en omgeving Noordkuil (Wellen)
Plantages en omgeving Hoogveld Berlingen (Wellen)
Plantages en omgeving Zakstraat (Wellen)
Plantages en omgeving Hamel Ulbeek (Wellen)
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Een overzichtskaartje van elk gebied wordt getoond bij de gebiedsbespreking.

3.2 Inventarisatie
Elk gekozen gebied werd verschillende keren bezocht doorheen het vliegseizoen van wilde bijen gedurende
enkele uren tot een halve dag. De bezoeken werden wanneer mogelijk gespreid over het voorjaar, de voorzomer
en de nazomer. Op enkele locaties in Bekkevoort, Tielt-Winge, Wellen en Nieuwerkerken werd slechts 1 bezoek
gebracht omdat de potenties voor wilde bijen zeer beperkt leken.
De potenties voor wilde bijen werden bekeken, en de ecologische toestand van de verschillende habitats
geëvalueerd in functie van het gevoerde beheer. Op de meest kansrijke plekken werden de wilde bijen
geïnventariseerd door middel van netvangsten. Bijen die in het veld op naam gebracht konden worden werden
terug losgelaten, de rest werd meegenomen en later gedetermineerd met behulp van een stereoscopische
binoculair. Alle waarnemingen werden ter plekke ingevoerd in de www.waarnemingen.be database met behulp
van de app Obsmapp. Ook belangrijke waardplanten voor wilde bijen werden zoveel mogelijk ingevoerd.
Bijkomend werd een terreinbezoek gebracht aan de locaties in Glabbeek en Kortenaken met Egbert Asselman
(RLZH) op 01/09/2016. Ten slotte werden ook waarnemingen verricht tijdens de terreinbezoeken met de
gemeente-arbeiders op 23/05/2017 (Kortenaken) en 13/06/2017 (Glabbeek) meegenomen voor de analyse.
Ook binnen het werkingsgebied van het RLNH werden terreinbezoeken met de gemeente-arbeiders
georganiseerd, meer bepaald op 8/06/2017 (Tielt-Winge) en op 13/06/2017 (Bekkevoort).
Het veldwerk in de Limburgse gemeenten werd gespreid over het voorjaar van 2016 en 2017. In de VlaamsBrabantse gemeenten vond het veldwerk plaats in het voorjaar, de zomer en de nazomer van 2016.
Door de relatief korte beschikbare tijd en het beperkt aantal bezoeken per locatie mag dit niet gezien worden als
een exhaustieve inventarisatie, wel als een gerichte verkenning van de aanwezige diversiteit.

3.3 Analyse
Bijenwaarnemingen die gedaan werden in de betreffende gebieden buiten het hier voorgestelde project (bron:
waarnemingen.be, tot en met 30 juni 2017) werden eveneens meegenomen in de bespreking. Om de kwaliteit
van deze waarnemingen te garanderen werden enkel deze bijenwaarnemingen meegenomen van volgende
categorieën: (1) bijen die in collectie zijn en die dus normaal op naam zijn gebracht met behulp van een
binoculair, (2) veldwaarnemingen van een door de auteurs gekende en als betrouwbaar bevonden waarnemer
met uitsluiting van bijensoorten die in het veld niet herkenbaar zijn, en (3) op basis van een bewijsfoto
goedgekeurde veldwaarnemingen.
Ook de momenteel gekende bijendiversiteit in de volledige gemeente wordt kort besproken voor de gemeentes
Tielt-Winge, Glabbeek, Kortenaken en Bekkevoort. Voor Wellen en Nieuwerkerken werd dit niet gedaan omdat
veel bijenwaarnemingen in deze gemeente niet in www.waarnemingen.be staan, wat een vertekend beeld zou
geven. Om de totale diversiteit aan bijen in de onderzochte gemeentes in te schatten, werd een zogenaamde
rarefaction curve opgesteld, een grafiek die de toename in aantal waargenomen soorten bijen weergeeft in
functie van het aantal waarnemingen (Herremans 2008; Gotelli & Colwell 2011). Ook werd het totaal aantal
soorten bijen dat kan gevonden worden in de gemeentes ingeschat aan de hand van de zogenaamde chao1
schatter (Gotelli & Colwell 2011). Aan de hand hiervan kan de volledigheid van inventarisaties ingeschat worden,
en kunnen vergelijkingen in diversiteit tussen gebieden gemaakt worden.
Voor het inschatten van de zeldzaamheid van de aangetroffen wilde bijen werden bij gebrek aan een Vlaamse
Rode Lijst de zeldzaamheidscategorieën in www.waarnemingen.be gebruikt, die grotendeels gebaseerd zijn op
het aantal 5x5 km hokken waarin de soorten recent werden waargenomen. Voor de bloedbijen (Sphecodes
spec.), die relatief ondergeïnventariseerd zijn op www.waarnemingen.be omdat ze specifiek gezocht moeten
worden op nestplaatsen van de gastheren en enkel met behulp van een binoculair determineerbaar zijn, werd
een inschatting van de zeldzaamheid gemaakt aan de hand van de recente verspreidingskaartjes in Pauly (2016).
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4 Bijenhabitats en beheer
Voor dit deel verwijzen we expliciet naar de 21 toolboxen die zijn opgesteld voor de provincie Limburg voor een
bijvriendelijk beheer van de verschillende habitats (Jacobs & Raemakers 2016). Gebaseerd op deze toolboxen en
de eigen ervaring opgedaan tijdens deze en eerdere inventarisaties, bespreken we hieronder het beheer van de
verschillende habitats aanwezig in de voor dit project geselecteerde gebieden. Dit wordt geïllustreerd met
concrete voorbeelden uit de onderzochte gebieden.

4.1 Grazige bermen, hooilanden en gazons
 0DDLHQHQDIYRHUHQ
Bloemrijke graslanden en de bijbehorende biodiversiteit zijn, zeker in een intensieve landbouwstreek,
tegenwoordig grotendeels teruggedrongen tot bermen en andere lineaire landschapselementen. Nochtans zijn
dit erg belangrijke habitats voor wilde bijen en hommels. Gemeentes dragen hier dan ook een grote
verantwoordelijkheid.
De bloemenrijkdom van bermen wordt bevorderd door maaien en afvoeren. Indien er niet gemaaid wordt of
indien het maaisel blijft liggen, vervilt en verruigt de vegetatie (Figuur 4). Ze wordt hoger en dichter, en daardoor
kouder en vochtiger. Hoge grassen en brandnetels nemen toe en de bloemenrijkdom neemt af. Inspoeling van
nutriënten van nabijgelegen percelen heeft hetzelfde effect. Naast voedselaanbod bieden bermen en taluds, en
dan vooral zuidgerichte schrale bermen met steilkantjes, zeer goede nestgelegenheid aan wilde bijen. Ook hier
neemt de geschiktheid van de berm voor nestelende bijen af met verruiging, doordat deze voornamelijk open
schrale vegetatie met kale goed opwarmende grond gebruiken om nestjes in te graven.
Een aangename vaststelling en een pluim op de hoed van de betreffende gemeentes is dat maaien, met afvoeren
van het maaisel, doorgaans goed wordt uitgevoerd. Heel wat bermen kennen hierdoor een bloemrijke vegetatie.
Wat betreft het maaitijdstip worden bermen op rijkere en vochtigere (leem)bodems, met typisch een
zogenaamde voedselrijkere glanshavervegetatie met piekbloei in het (late) voorjaar (mei-juni), best gemaaid
vanaf midden juni tot eind juli. Ideaal genomen wordt een tweede maaibeurt uitgevoerd in de herfst zodat de
vegetatie kort de winter in kan. Dit laat de zaden van veel bloemen toe te kiemen, en creëert een open grasmat
vroeg in het voorjaar voor nestelende wilde bijen. Van dit type bermen zijn er behoorlijk veel aanwezig in de
studiegebieden. Ze vallen op door de rijkelijke bloei van onder andere Groot streepzaad en Rode klaver (Figuur
2)
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Figuur 2. Bloemrijke berm in volle bloei, Butschovestraat, 3 juni 2016. Dit is een iets rijker type, het zogenaamde
glanshaverhooiland, met typische in het voorjaar bloeiende bijenplanten als Groot Streepzaad en Rode klaver. De
bloemenrijkdom wordt bevorderd door een maaibeurt met afvoeren van maaisel na 15 juni en dankzij de aangrenzende
natuurtuin zijn negatieve randinvloeden hier tot een minimum beperkt. © Pieter Vanormelingen

Schralere graslanden (zogenaamde schraallanden), typisch voorkomend op drogere en meer zandige bodem,
met voor wilde bijen erg interessante bloeiende soorten als Rapunzelklokje, Zandblauwtje, havikskruiden,
Boerenwormkruid, Peen, Muizenoortje of rolklaver (en vroeger ook bvb. Betonie, Beemdkroon of Grasklokje)
hebben hun piekbloei dan weer in de zomer (juli-augustus) (Figuur 3).
Op de zandige heuveltoppen werden zelfs enkele heiderelicten aangetroffen (bvb. Figuur 27, Figuur 109), een
typisch fenomeen in het Hageland. Gezien hun grote waarde (uitbundige hoogzomerbloei) voor zowel
algemenere als op Struikhei gespecialiseerde wilde bijen dienen deze bevorderd te worden. Indien ze in
heischraal grasland staan, kunnen ze eventueel mee gemaaid worden in het najaar (na de bloei), best met
uitsparen van de kernzone met heidestruiken. In mantel-zomen kunnen de struiken gerust zo gelaten worden,
maar dienen ze worden vrijgezet van beschaduwing. Belangrijk is ook dat ze zich kunnen uitbreiden door er rond
te kappen en maaien met afvoer in het najaar, zodat ze zich rondom kunnen uitzaaien op de aldus ontstane open
bodem. Dit kan indien succesvol leiden tot snelle uitbreiding van de Struikhei.
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Figuur 3. Bloemrijke schrale berm na maaien in de voorzomer, Butschovestraat, 19 juli 2016. Dit is een schrale berm met
typische in de zomer bloeiende bijenplanten als Rapunzelklokje, Schermhavikskruid en Zandblauwtje. Deze laatste komt nu
enkel tot bloei in de ruigere bovenrand van de talud, terwijl het aanwezige Rapunzelklokje afgemaaid werd vooraleer het zaad
kon zetten en het Schermhavikskruid pas volop terug tot bloei kwam in september. Het maaitijdstip zou hier dan ook beter
verlegd worden naar de nazomer of herfst, met indien nodig een bijkomende verschralende maaibeurt (van een deel van de
berm) begin mei. © Pieter Vanormelingen

Belangrijk is wel dat eenmaal een goed maaitijdstip gevonden is, dit jaar na jaar volgehouden wordt om de
planten- en bijbehorende bijengemeenschappen goed te laten ontwikkelen.
Voor bijen en hommels met een langere vliegtijd is het belangrijk om in een gebied een spreiding te hebben van
de bloei, zodat doorheen het zomerhalfjaar binnen gezichtsafstand steeds bloeiende vegetaties te vinden zijn.
Anders ondervinden bvb. hommels op een bepaald tijdstip in een jaar een voedseltekort, waardoor veel kolonies
te gronde kunnen gaan, wat de dichtheden sterk negatief beïnvloedt. Dit kan door een verschillend maaitijdstip
van de verschillende bermen in een gebied zoals hierboven besproken, eventueel in combinatie met
verschillende bloeitijdstippen van de andere habitats zoals hieronder besproken. In een groter grasland kan
gefaseerd gemaaid worden met overstaan van een deel van de vegetatie (10-20%) bij elke maaibeurt.
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Figuur 4. Verwaarloosd hooiland, park kasteel Zuurbemde, 7 juni 2016. Door ontbreken van maaibeheer ligt er een dikke mat
oud gras en staat er een ruige grasvegetatie. Desondanks houden hier en daar nog steeds hooilandbloemen als Knoopkruid en
Rolklaver stand. Hernemen van maaibeheer zou hier zeer snel tot een toename van de bloemenrijkdom leiden. © Pieter
Vanormelingen

 5DQGHIIHFWHQWHJHQJDDQ
Gezien het gevoerde verschralende maaibeheer in de betreffende gemeentes waren randeffecten veruit de
grootste bedreiging voor de hier onderzochte bloemrijke bermen. Bermen zijn zeer gevoelig voor het landgebruik
van de aanpalende percelen, aangezien het gaat om (zeer) smalle stroken, en vele bermen hadden hier dan ook
duidelijk onder te lijden. De randeffecten die werden tegengekomen zijn
x

x
x
x

x

Overspuiten - doodspuiten van (een deel van) de bermvegetatie (Figuur 5). Vaak betreft het al dan niet
bewust drift van herbiciden bij onkruidbestrijding in de aanpalende akker, soms bewust kapot spuiten
van de bermvegetatie door landbouwers of particulieren.
Overploegen - mee inploegen van (een deel van) de berm (Figuur 6). Op hoge bermen betreft dit vaak
de schouder waardoor voedselrijke grond op de berm stort en meststoffen gemakkelijker insijpelen.
Insijpelen meststoffen – aanrijking van de bermvegetatie door inspoeling van nutriënten (Figuur 7,
Figuur 78). Dit is voornamelijk een probleem wanneer het aanpalend perceel bewerkt wordt als akker,
of wanneer de schouder van de berm beplant is met laagstam fruitbomen.
Beheer van de berm als gazon, doodspuiten van de berm, aanrijking door rioolwater of gebruik als
stortplaats van gazonmaaisel of snoeiafval door bewoners van aanpalende of ertegenover liggende
huizen (Figuur 8).
Overplanten met laagstam fruitbomen (Figuur 9). Dit is een vaak voorkomend probleem in
laagstamboomgaarden, waarbij de eerste rij fruitbomen op de berm of de schouder van de berm
geplant wordt. Ofwel wordt de berm dan (deels) mee gemaaid met de rijen tussen de fruitbomen, ofwel
(deels) doodgespoten.

Deze randeffecten waren alomtegenwoordig en vormen één van de grootste bedreigingen voor de onderzochte
bermen. Deze doen dan ook veel van de inspanningen van de gemeentes om bloemrijke bermen te bekomen
teniet, en kunnen enkel tegengegaan worden door het persoonlijk aanzetten van landeigenaars tot het
respecteren van de bermen langs hun perceel.
Voor de waardevolste bermen is een zeer nuttig hulpmiddel voor landbouwers de aanleg van een bufferstrook
in de vorm van een beheerovereenkomst perceelsranden bij de VLM. Het kan dan gaan om een zogenaamde
“grasstrook”, “gemengde grasstrook” of een “bloemenrand”. Voor meer informatie verwijzen we naar
https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten.
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De opmaak van een gemeentelijk bermbeheerplan, waarin zowel de flora als de fauna en het bijhorend beheer
van alle wegbermen in de gemeente in kaart gebracht, geeft een volledig overzicht van de kansen en de
werkpunten in de gemeente. Zo’n bermbeheerplan dient elke 10 à 15 jaar kritisch geëvalueerd te worden.

Figuur 5. Doodspuiten van een (reeds verruigde) berm langs de Oudestraat, Ransberg, 6 mei 2016. Bij doodspuiten van de
aanpalende raaigrasakker werd een deel van de berm mee besproeid. © Pieter Vanormelingen

Figuur 6. Wegploegen van de berm langs de Tramstraat, Glabbeek, 24 mei 2016. Wegploegen van de schouders van taluds
(wat erosie en inspoeling van meststoffen in de berm verhoogt) en grote delen van bermen, waardoor op zijn best nog een
minimale strook berm overblijft, is een zeer frequente negatieve randinvloed van de onderzochte bermen. © Pieter
Vanormelingen
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Figuur 7. Berm langs de Helstraat, deelgebied de Zeyp, Lubbeek, 3 juni 2016. Verregaande verruiging van de berm door
inspoeling van meststoffen vanaf de aanpalende intensieve akker laat na maaien van een veiligheidsstrook langs de weg nog
slechts een smal lint van bloemrijke vegetatie met Groot streepzaad en Margriet, gebufferd door de tussenliggende gracht. ©
Pieter Vanormelingen

Figuur 8. Storten van gazonmaaisel op een door aanrijking met rioolwater sterk verruigde berm, Broekjesweg Zuurbemde
(Glabbeek), 20 april 2016. Ook van de berm langs de andere kant van de weg blijft slechts een minimale strook over. © Pieter
Vanormelingen
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Figuur 9. Mee opnemen van een berm in een laagstamboomgaard langs Tramstraat, Glabbeek, 24 mei 2016. Ook van de berm
langs de rechterkant van de weg blijft slechts een minimale strook over met een voedselrijke grasvegetatie. Op enkele
bloeiende paardenbloemen na valt hier voor bestuivers niks te halen, en dat midden in het vliegseizoen. © Pieter
Vanormelingen

 *D]RQV
Gazons worden doorgaans zo frequent gemaaid, al dan niet in combinatie met bemesting en gebruik van
herbiciden, dat bloei vrijwel volledig achterwege blijft (Figuur 10). Door minder frequent te maaien (vooral in
voorjaar en zomer, in de herfst als de wilde bijen uitgevlogen zijn kan juist vaak gemaaid worden) en geen
herbiciden en bemesting toe te passen, kunnen gazons soorten- en bloemrijk zijn of worden, terwijl ze hun
gazonkarakter toch behouden. Net als voor hooilanden is het belangrijk dat het gazonmaaisel afgevoerd wordt.
Mulchen is dus uit den boze indien een hoge bloemenrijkdom en bijhorende wilde bijen beoogd worden. Op
grotere gazons kan gefaseerd gemaaid worden, waarbij bvb. elke maand de helft van het gazon gemaaid wordt
en dus nooit op één enkel moment alle bloemen worden weggemaaid.
De soortensamenstelling van gazons lijkt min of meer op die van kortgegraasde weides, met
“begrazings”tolerante laagblijvende soorten als Paardenbloem, Witte Klaver, Kruipende Boterbloem, Madeliefje,
Draad- en Tijmereprijs, Gewone Brunel, Gewone rolklaver, Gewoon duizendblad, Gewoon Biggenkruid en
Pinksterbloem. Gazons kunnen - als ze tot bloei kunnen komen - een rijke voedselbron vormen voor vele wilde
bijen. Sommige gazons kunnen ook een belangrijke betekenis hebben als nestplaats voor wilde bijen (zie punt
4.2).

Figuur 10. Intensief gemaaide, en dus slechts zeer beperkt tot bloei komende, gazon. Nochtans zijn er wel heel wat belangrijke
bijenplanten zoals paardenbloem, Witte klaver en Madeliefje aanwezig. Sporthal Solveld, Tielt-Winge, 14/04/2016 © Jens
D'Haeseleer.
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4.2 Nestplaatsen
Het kan niet genoeg benadrukt worden dat naast het bloemenaanbod ook de aanwezigheid van voldoende
geschikte nestgelegenheid in het landschap het lokale voorkomen en de abundantie van solitaire bijen bepaalt.
Gezien de beperkte actieradius van de meeste bijensoorten dienen nestgelegenheid en bloemaanbod zich op
een beperkte afstand (enkele 100’en meters tot 1 kilometer) van elkaar te bevinden. De meeste solitaire bijen
nestelen in de bodem, waar ze hun nestje graven in open grond (al dan niet tussen de vegetatie) in droge en
warme omstandigheden. Geschikte nestlocaties worden vaak bevolkt door een hele resem soorten, in soms erg
hoge aantallen, zelfs indien de nestlocaties (erg) klein zijn. Een zo hoog mogelijke dichtheid aan dergelijke
nestlocaties in het landschap door een geschikt beheer van de betreffende landschapselementen is dan ook
prioritair om een hoge dichtheid en soortenrijkdom aan wilde bijen te verkrijgen.
De belangrijkste in deze studie aangetroffen landschapselementen voor nestelende bijen waren de volgende:
x

x

x

x

x

x

Zuidgerichte droge steilkanten en taluds, vaak gelegen in wegbermen en holle wegen (bvb. Figuur 47,
Figuur 83, Figuur 90). Door het warme microklimaat zijn deze uiterst aantrekkelijk voor nestelende wilde
bijen. De steilste taluds, kantjes en kanten zijn vaak vegetatieloos door de dynamiek van afstortende
aarde, vaak in combinatie met een schraal karakter en droogtestress door erbovenstaande bomen.
Wanneer er vegetatie staat, is het belangrijk dat deze voldoende schraal en dus open is, zodat er naakte
goed opwarmende bodem aanwezig is. Steilkanten dienen soms vrijgezet te worden zodat ze niet
beschaduwd of overgroeid geraken, terwijl voor grazige taluds een verschralend maaibeheer zoals
algemeen toegepast in wegbermen afdoende is. De vegetatie gaat best zo kort mogelijk de winter in,
om vroeg in het voorjaar voldoende naakte grond te bieden voor bodemnestelende wilde bijen.
Schrale graslanden, gazons en bermen (bvb. Figuur 47, Figuur 52, Figuur 66). Ook vlakke bodems
kunnen grote aantallen nestelende wilde bijen herbergen, indien ze voldoende schraal zijn zodat ze een
goed opwarmende open bodem tussen de vegetatie hebben waarin wilde bijen hun nest kunnen graven.
Ook hier creëert een verschralend maaibeheer, waarbij de vegetatie liefst zo kort mogelijk de winter
ingaat, de geschikte omstandigheden.
Veldwegen en paden (bvb. Figuur 11, Figuur 82). Indien droog gelegen, onverhard of met kasseien of
tegels op losse bodem verhard en niet te intensief vastgereden, vormen deze door de door betreding
ontstane naakte bodem belangrijke nestplaatsen voor een hele resem bodemnestelende wilde bijen.
Verharding, bedekking met grind of houtsnippers, of inbedding in een betonkoffer van dergelijke
veldwegen en paden dient dan ook ten stelligste vermeden te worden (zie bvb. 8.2).
Zuidgerichte oude muren (bvb. Figuur 85, Figuur 86). De historische zachte mortel die vroeger gebruikt
werd, is voor heel wat wilde bijen geschikt om nestgangen in uit te graven. Indien restauratie nodig is,
dient dit gefaseerd (om niet alle nestgelegenheid in één keer teniet te doen) en met zachte kalkmortel
(die op termijn terug geschikt wordt als nestgelegenheid) te gebeuren.
Zuidgerichte mantels en zomen in en aan bosranden, houtkanten en struwelen (bvb. Figuur 13, Figuur
153). Deze zijn typisch belangrijk voor bovengronds nestelende wilde bijen. De meest belangrijke
elementen voor nestelende bijen zijn merghoudende dode stengels en takken van bvb. Braam en Vlier
maar ook overstaande kruiden als Bijvoet of Koningskaars. Ook zonbeschenen staand dood hout met
vraatgangen wordt door heel wat soorten gebruikt als nestplaats (zie hieronder). Bijenhotels vormen
een substituut voor een deel van de wilde bijen die in holtes in stengels en dood hout nestelen.
Dode (delen van) bomen en houten weidepalen (bvb. Figuur 74, Figuur 181, Figuur 231, Figuur 232).
Staand dood hout, zoals oude onbehandelde weidepalen, oude (deels) dode fruitbomen en staande
dode bomen bevatten vaak veel vraatgangen van houtetende insecten (vnl. kevers). Indien
zonbeschenen vormen deze elementen (half)natuurlijke nestplaatsen voor heel wat bovengronds
nestelende wilde bijen, maar ook solitaire graafwespen en plooivleugelwespen, en hun koekoeksbijen
en –wespen. Deze elementen dienen daarom zolang mogelijk behouden te blijven. Indien er gevaar is
door vallende takken kunnen dode bomen “gekandelaard” worden. Dode zonbeschenen bomen kunnen
ook gecreëerd worden door bomen in een zonbeschenen bosrand te “ringen” (met de kettingzaag
rondom rond in de stam een dubbele ring insnijden in de basis), weliswaar op plaatsen waar de bomen
op termijn veilig kunnen omvallen.
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Figuur 11. Kasseibaantje de Ruiterij te Zuurbemde, 20 april 2016. In het zand tussen de kasseien nestelt een kolonie
Groepjesgroefbij. Onverharde wegen, paden en traditionele kasseibaantjes huisvesten veel soorten wilde bijen en graafwespen.
© Pieter Vanormelingen

4.3 Ruigtes
 %ORHLHQEHKHHU
Ruigtes zijn hoog opgaande kruidige vegetaties die een extensief beheer kennen. Ze zijn in de onderzochte
gebieden vooral aanwezig in het deelgebied van het wachtbekken van Miskom (in Kortenaken) en in mindere
mate in de omgeving Berkendreef en op het voormalig stort Ossenberg (in Tielt-Winge).
Indien de bodem niet te voedselrijk is en de ruigte niet te lang onbeheerd blijft, kunnen ruigtes erg bloemrijk zijn,
met de piek van de bloei in de zomer (Figuur 12), en zeer veel bijen en hommels herbergen. In drogere ruigtes
gaat het dan om soorten als Peen, Boerenwormkruid, Gewone bereklauw, Gewone rolklaver, Vogelwikke,
Veldlathyrus, … in vochtige tot natte ruigtes om Hondsdraf, Witte dovenetel, Grote kattenstaart, Grote wederik,
Watermunt, Gewone engelwortel, Moerasandoorn, Moerasrolklaver, Gewone smeerwortel, Hennepnetel …
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Figuur 12. Bloemrijke ruigte op de dijk aan de stroomafwaartse kant van het wachtbekken van Miskom, 18 juli 2016. © Pieter
Vanormelingen

Ruigtes vergen een minder intensief beheer dan graslanden, maar bij nulbeheer worden ze geleidelijk minder
bloemrijk. Een gefaseerd maaibeheer, met elk jaar –afhankelijk van de voedselrijkdom- maaien en afvoeren van
de helft tot een vierde van de oppervlakte kan volstaan om een bloemrijke ruigte in stand te houden. Dit moet
uitgevoerd worden in het najaar aangezien de vegetatie moet kunnen bloeien in de zomer. Extensieve
seizoens(nazomer-winter)begrazing in combinatie met af en toe kappen van houtopslag kan ook een goed
beheer zijn voor een ruigte, maar is hier minder van toepassing.

4.4 Zuidgerichte mantels en zomen
 *HOHLGHOLMNHRYHUJDQJHQ
Mantels en zomen vormen de overgangen tussen lage vegetaties en bos, waarbij de zoom een ruigere
kruidenvegetatie is en de mantel de zone met struiken en jonge bomen. Hiertoe behoren ook brede struwelen,
beboste holle wegen en houtkanten die op dezelfde manier functioneren (maar dan zonder bos achter). Deze
zijn idealiter even breed of zelfs breder als de bomen hoog zijn, maar dit is in deze context zelden haalbaar. Ook
minder brede overgangen kunnen echter functioneel zijn. Bosranden met veel structuur zijn zeldzaam in
Vlaanderen. Meestal is de grens tussen bos en akker of graslandland zeer scherp. Nochtans vormt een mantelzoom voor vele organismen een ideaal leefgebied door de hoge structuurrijkdom. Ook voor wilde bijen zijn
mantels en zomen indien ze min of meer zuidgericht (en dus warm) zijn erg goede habitats door de combinatie
van geschikte nestgelegenheid in de vorm van stengels en eventueel kale open grond onder de bomen en
bloemen. In de zoom gaat het bvb. om, afhankelijk van de grondsoort en vochtigheid, Gewone ereprijs, Valse
salie, Struikhei, Zevenblad, Knoopkruid, havikskruiden, Boerenwormkruid, Wilde marjolein, terwijl
voorjaarsbloeiers en Meidoorn, Braam, Brem, Esdoorn, Zoete kers, Sleedoorn, rozen, Sporkehout voorbeelden
zijn uit de mantel.
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Figuur 13. Goed ontwikkelde zuidgerichte mantel-zoom langs de Butschovestraat te Attenrode, 19 juli 2016. Let op de gelaagde
structuur van open grond en schrale vegetatie in de zoom langs de akkerkant over hoge kruiden als Valse salie en struiken als
Brem en jonge Ratelpopulier tot verspreide bomen (Zoete kers en Zomereik) achteraan in de mantel. © Pieter Vanormelingen

 %HKHHU
Beheer gericht op een goede ontwikkeling van mantels en zomen is weinig ingeburgerd. Doorgaans wordt enkel
de eerste meter berm opgenomen in het regulier bermbeheer en wordt de bosrand verticaal geklepeld als takken
beginnen over te hangen (Figuur 14). Indien toch gefaseerd wordt gekapt, op zich een goede maatregel, wordt
het snoeihout vaak vlakdekkend in de rand gelegd (Figuur 15), of worden hopen gehakseld hout achtergelaten.
Dit leidt tot afdekken van geschikte nestgelegenheid in de bodem en op termijn verruiging. Op een paar plaatsen
werd ook inplanting met bomen, laagstam fruitbomen of zelfs doodspuiten van de zoom waargenomen, allen
maatregelen die kunnen leiden tot de vernietiging van dit voor wilde bijen waardevolle habitat.
Ideaal genomen is een mantel-zoom minstens zo breed als de bomen van het achterliggende bos hoog zijn. In
veel gevallen is dit niet mogelijk maar ook smallere mantel-zoomvegetaties kunnen erg waardevol zijn. Een
geschikt beheer dient zoveel mogelijk te voorzien in geleidelijke overgangen richting het hoog opgaande bos of
struweel. Dit kan door de berm vlak langs de weg te maaien met een regulier maairegime, de ruige strook
daarachter (de zoom) in het najaar gefaseerd (bvb. elk jaar een helft tot een vierde) en golvend te maaien (met
deels uitsparen van solitaire struiken), en daarachter de eerste rij bomen of het struweel in hakhoutbeheer te
nemen, met hier en daar uitsparen van een struik of jonge boom. Vaak betreft het overigens oude hakhoutstoven
(te herkennen door de aanwezigheid van meerdere jonge stammen in een groepje per boom). Ongewenste
exoten zoals Amerikaanse Eik kunnen tegengegaan worden door deze vaker af te zetten dan andere soorten. Het
uitsparen kan specifiek gericht worden op voor wilde bijen belangrijke bloeiende struiken (Meidoorn, Sleedoorn,
Sporkehout, Rozen, Brem, …) of bomen (Zoete Kers, Boswilg, Linde), zodat deze bevoordeeld worden en vol tot
bloei kunnen komen. Daarachter kan indien mogelijk ook af en toe een boom afgezet worden. Grote oude bomen
die vroeger nooit in hakhout genomen zijn moeten uiteraard sowieso blijven staan omwille van hun ecologische
waarde.
Takhout of gehakseld hout wordt best afgevoerd, omdat anders zelfs de schraalste stukken op termijn verruigen
en volledige overwoekerd worden door bramen. Indien nodig of gewenst (ontwikkeling bramenkoepel) kan
takhout ook in een ruimtelijk beperkte hoop in de rand opgestapeld worden, maar dan steeds op dezelfde plaats.
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Figuur 14. Verticaal klepelen van overhangende takken in de zomer, zuidrand Begijnbos langs de Voetweg, 20/07/2016. Dit
creëert een “muur” als bosrand zonder de overgangen die van zoveel belang zijn voor insecten incl. wilde bijen. Het grazige
deel van de berm is pas gemaaid en biedt ook geen bloemen meer. Hakhoutbeheer van de eerste rij hakhoutstoven, en een
later maaitijdstip van de grasstrook tegen de bosrand aan zou hier resulteren in een meer geleidelijke overgang naar de
bosrand en een betere situatie voor bijen, zowel naar bloemenrijkdom als nestgelegenheid toe. © Pieter Vanormelingen

Figuur 15. In de kant gesmeten takhout in de mantel-zoom langs de Butschovestraat te Attenrode, 13 april 2016. Dergelijk
snoeihout wordt best weggehaald, of eventueel op een enkele ruimtelijk beperkte hoop gegooid. © Pieter Vanormelingen

4.5 Bosgangen
Binnenin bossen komen door het koelere microklimaat vergeleken met andere habitats relatief weinig
bijensoorten voor. Toch kunnen hommels en verschillende zandbij- en groefbijsoorten er aangetroffen worden
op bloeiende struiken en bomen en, indien het bos lichtrijk genoeg is, op bloeiende bosflora (bvb.
voorjaarsbloeiers, helmkruid, Kruipend zenegroen, Gewone wederik, Valse salie, …). Langsheen kleinere wegen
en paden die door bos lopen kan de bloemenrijkdom verhoogd worden door verhogen van de lichtinval met
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gelijkaardige maatregelen als in een mantel-zoom, met name het in hakhoutbeheer nemen van de eerste rij
hakhoutstoven langsheen de weg en gefaseerd najaarsmaaien van de eerste meters van de wegkant.

4.6 Solitaire bomen en struiken en hagen
Bomen en struiken kunnen ook solitair of in hagen voorkomen, vaak aangeplant, en zijn vooral nuttig voor wilde
bijen indien ze geschikte bloesems dragen. Ze worden vaak aangeplant, maar ook spontane opslag van een jonge
struik of boom kan uitgespaard worden door deze aan te duiden met een kleine paal (Figuur 16).

Figuur 16. Jonge mannelijke wilg in boei langs de Tramstraat te Glabbeek, 13 april 2016. Indien aangeduid als te behouden kan
deze op korte termijn een waardevolle stuifmeelbron vormen vroeg in het voorjaar. © Pieter Vanormelingen

Indien toch wordt gekozen voor aanplant wordt best gekozen voor inheemse soorten en genetisch materiaal van
regionale oorsprong (label “Plant van hier”), zodat import van allochtoon genetisch materiaal vermeden wordt.
Eveneens belangrijk is dat er gelet wordt op bodemtype en vochtigheid voor de soortkeuze, zodat struiken
geplant worden waar ze van nature voorkomen, en beter matchen met de er voorkomende wilde bijen. Op de
zandige en zandlemige bodems van het Hageland bvb. staan Sporkehout of Brem van nature, terwijl deze zo goed
als afwezig zijn op pure leem. Boswilg staat typisch op wat drogere bodems, Grauwe en Geoorde wilg op natte
bodems. Bij soortkeuze kan dan ook gekeken worden naar welke soorten in de nabije omgeving reeds
voorkomen. Beide maatregelen zouden voor een betere match moeten zorgen met de lokale
bestuiversgemeenschappen.
Goede struiken of kleine bomen voor wilde bijen en hommels zijn onder andere Sporkehout (Rhamnus frangula),
Meidoorn (Crataegus spp.), Sleedoorn (Prunus spinosa), Boswilg (Salix caprea), Grauwe wilg (Salix cinerea),
Geoorde wilg (Salix aurita), Zoete kers (Prunus avium), Gele kornoelje (Cornus mas), Rode kornoelje (Cornus
sanguinea), Braam spec. (Rubus spec.), Gewone brem (Cytisus scoparius), Gaspeldoorn (Ulex europaeus), Wilde
liguster (Ligustrum vulgare), Gewone vogelkers (Prunus padus), Hondsroos (Rosa canina) of Wilde lijsterbes
(Sorbus aucuparia).

4.7 Boomgaarden
Bloeiende fruitbomen zijn een goede voedselbron voor heel wat wilde bijen en hommels, indien deze niet teveel
te lijden hebben onder de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.
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Bovendien zijn oude zonbeschenen hoogstam fruitbomen ook erg belangrijk als nestgelegenheid voor
bovengronds nestelende wilde bijen. Vaak zijn hiervan delen van de stam en grote takken afgestorven of betreft
het volledig dode bomen. Jammer genoeg zijn deze doorgaans nog slechts beperkt aanwezig, vooral in tuinen en
in weilanden. Ze dienen in elk geval zoveel mogelijk behouden te blijven. Een aantal voorbeelden werden
aangetroffen in het kader van dit project, vooral in de gemeentes Wellen en Nieuwerkerken in de traditionele
fruitstreek. Indien er gevaar optreedt door het afbreken van zijtakken kan zo’n boom gekandelaard worden.
Hierbij worden alle zijtakken in de kruin weggezaagd tot er enkel takstompen overblijven. De stam kan, indien
gewenst, ook ingekort worden. De stam kan hierdoor nog vele jaren ter plaatse blijven staan en zorgen voor
nestgelegenheid voor wilde bijen en wespen, maar ook een groeimedium voorzien voor zwammen en ruimte
bieden aan holenbroeders zoals mezen en spechten. Het zwaar snoeien van een boom is voor de wet gelijk
gesteld aan kappen. Een kapvergunning zal dus moeten aangevraagd worden indien het een levende boom
betreft.
Hier en daar worden de laatste jaren nieuwe hoogstam boomgaarden aangelegd, onder andere onder impuls
van de regionale landschappen, maar deze bomen zijn momenteel nog te jong om reeds te dienen als nestplaats
voor wilde bijen.
Binnen laagstamboomgaarden kunnen volgende op bloemen gerichte maatregelen genomen worden:
x

x

x

Windschermen zouden kunnen bestaan uit bloeiende bomen of struiken. Momenteel worden vooral
Elzen gebruikt, en de waarde van deze windbestuivers voor wilde bijen is erg beperkt (zoniet
onbestaande). Wilgen of Prunus soorten vormen een alternatief.
De paden tussen de rijen fruitbomen tot bloei laten komen, en deze slechts gefaseerd afmaaien
(bijvoorbeeld bij elke maaibeurt slechts alternerend een helft van de rijen te maaien). Het gaat dan
vooral om bloei van grote aantallen Paardenbloem (vroege voorjaar) en Witte klaver (late voorjaar en
zomer) die erg belangrijk is.
Een zo beperkt mogelijk gebruik van pesticiden, incl. fungiciden.

Figuur 17. Laagstamboomgaard met bloeiende Paardenbloemen tussen de rijen, 4/05/2016. © Jens D'Haeseleer
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4.8 Onkruidenakkers
Onkruidenakkertjes met bloeiende éénjarigen kunnen een grote betekenis hebben voor wilde bijen, waaronder
een aantal echte akkerspecialisten. Deze waren echter slechts op een enkele plaats aanwezig in de onderzochte
gebieden (Heibos Noord in Kortenaken en holle weg Plasveldstraat in Bekkevoort), en we verwijzen dan ook naar
een recent rapport rond bijen in akkerranden voor meer informatie (D’Haeseleer & Vanormelingen 2016).
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5 Resultaten Glabbeek
5.1 Tramstraat – groen lint doorheen de boomgaarden

Figuur 18. Overzichtskaart van het studiegebied Tramstraat (rood omlijnd), de bijenwaarnemingen (gele bollen), eigendommen
van het Agentschap Natuur en Bos (blauw, situatie 3 maart 2015) en de gemeentegrens (bruin).

 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1. De bermen van de Tramstraat vormen een groen lint doorheen een intensief laagstam boomgaarden
landschap (Figuur 19). Als dusdanig vervullen ze een belangrijke rol als voedselbron voor bestuivers
doorheen het vliegseizoen.
2. Er zijn meerdere oud-bos fragmenten aanwezig, met hier en daar bloeiende bomen en struiken en
bloeiende boskruiden in de randen.
3. De bermen worden gemaaid en het maaisel afgevoerd.
4. Er zijn kleine relictpopulaties van bloeiende graslandkruiden van groot belang voor wilde bijen en
hommels zoals Rode klaver, rolklaver of knoopkruid.
Werkpunten:
1. Er is nauwelijks zomerbloei, enerzijds door maaien op een enkel tijdstip, anderzijds doordat vele bermen
sterk verruigd zijn en dus nauwelijks bloemen bevatten.
2. De bermen zijn lokaal sterk aangerijkt door rioolwater.
3. De bermen zijn vaak (sterk) verruigd, plaatselijk worden ze geklepeld zonder afvoeren van het maaisel.
4. De bermen worden vaak aangetast door het grondgebruik van de aanliggende akker of boomgaard,
door te ver ploegen of spuiten of inspoeling van meststoffen, beplanten met fruitbomen of gebruik van
de berm als keerstrook.
5. Er is geen specifiek mantel-zoombeheer waardoor het bloemenaanbod van bloeiende struiken en
kruiden in de bosranden beperkt is.
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Figuur 19. Typisch beeld van de bermen van de Tramstraat omringd door intensieve laagstamboomgaarden, 24 mei 2016. In de
rechterberm staat nog bloeiende Rode klaver. De linkerberm is verdwenen door opnemen in de laagstamboomgaard. © Pieter
Vanormelingen

 :DDUJHQRPHQZLOGHELMHQ
Tabel 1: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de Tramstraat en het aantal waarnemingen per soort. Soorten die in het kader
van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen zijn aangeduid met een asterisk. Als (zeer) zeldzaam beschouwde
soorten zijn aangeduid in het (donker)rood.

Naam (Latijn)
Andrena bicolor*
Andrena dorsata*
Andrena flavipes*
Andrena fulva*
Andrena haemorrhoa*
Anthidiellum strigatum*
Anthophora plumipes*
Apis mellifera*
Bombus hortorum*
Bombus hypnorum*
Bombus lapidarius
Bombus pascuorum*
Bombus pratorum*
Bombus terrestris*
Bombus terrestris/lucorum*
Nomada flavoguttata
Colletes cunicularius*
Osmia cornuta*
Osmia bicornis*

Naam (Nederlands)
Tweekleurige zandbij
Wimperflankzandbij
Grasbij
Vosje
Roodgatje
Kleine harsbij
Gewone sachembij
Honingbij
Tuinhommel
Boomhommel
Steenhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Aardhommel
Aard/Veldhommel
Gewone kleine wespbij
Grote zijdebij
Gehoornde metselbij
Rosse metselbij

Aantal waarnemingen
1
3
4
9
4
1
4
4
1
2
1
34
8
1
12
1
1
1
1

De Tramstraat werd driemaal bezocht, op 14/04/2017, 24/05/2016 en 20/07/2016. Er werden waarnemingen
verricht van 16 soorten. Samen met enkele eerdere waarnemingen brengt dit het totaal voor de Tramstraat op
93 waarnemingen van 18 soorten. Er werden geen zeldzame bijen waargenomen. De meest talrijk waargenomen
bijen waren hommels, met name Akkerhommel en Aard/Veldhommel, en weinig kieskeurige zandbijen als Vosje,
Wimperflankzandbij, Grasbij of Roodgatje. Dit zijn niet toevallig alle ook goede wilde bestuivers van
boomgaarden die ook weten te profiteren van bloeiende struiken en bomen en bloeiende kruiden in wegbermen
en bosranden. Een enkele typische graslandsoort is de Kleine harsbij, een vrij algemeen zomerbijtje dat vooral
op Gewone rolklaver vliegt en waargenomen werd op de enige aanwezige pol rolklaver.
Bloembezoek werd daarnaast waargenomen op zoom- en open-bosplanten, met name Kruipend zenegroen,
Fluitekruid, Robertskruid, Hondsdraf, Witte dovenetel, Gewone smeerwortel en Zoete kers en wilgen, en
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daarnaast op graslandbloemen Paardenbloem, Rode klaver, Witte klaver en Vogelwikke, en een enkele ruderaal
Paarse dovenetel.
De hieronder voorgestelde maatregelen kunnen de populaties van de waargenomen bijen en hommels een forse
boost in aantallen geven door het verhogen van het bloemenaanbod en het verlengen van dit aanbod naar de
hele vliegperiode.

 9RRUJHVWHOGHPDDWUHJHOHQ

Figuur 20. Overzichtskaart van de goede bijenhabitats in deelgebied de Tramstraat (rood omlijnd) waar maatregelen genomen
kunnen worden.

Wat betreft de grazige bermen zijn verschillende maatregelen te nemen:
x

x

x

Belangrijk is het tegengaan van de aantasting van de bermen door aanpalend landgebruik, zowel naar
randeffecten toe als naar inname van de berm, in dit geval voornamelijk door meenemen in de
laagstamboomgaarden maar lokaal ook door akkerbouw. In het noordelijke stuk (gemeente TieltWinge) is ook een grachtkant aanwezig die geklepeld wordt zonder afvoer van het maaisel en die sterk
negatief beïnvloed wordt door het rioolwater in de gracht.
In eerste instantie verschralend maaibeheer voeren met 2x per jaar maaien (tweede helft juni en
najaar), later kunnen schrale delen uitgespaard worden tot een tweede maaibeurt. Vooral het deel
van de grazige berm tussen beide oud-bosfragmenten in, zou hier mogelijk op termijn voor in
aanmerking kunnen komen. De grachtkant die momenteel enkel geklepeld wordt zou mee gemaaid
moeten worden.
Behoud en individueel bevorderen aanwezige bloeiende struiken en bomen door gerichte aanplant
evenals uitsparen en/of vrijzetten jonge bomen en struiken.

Waar de Tramstraat door oud-bosfragmenten loopt, zouden de bosgangen breder kunnen, wat de bloei van
reeds aanwezige boskruiden en goede bijenplanten als Kruipend zenegroen, Grote wederik, Bosandoorn of
Geoord helmkruid ten goede zou komen. Dit kan bekomen worden door de eerste rij hakhout langsheen de
weg regelmatig (eens om de ca. 5-7 jaar) af te zetten, liefst gefaseerd. Bloeiende bomen en struiken zoals Zoete
kers, Meidoorn of Gewone esdoorn kunnen hierbij specifiek uitgespaard worden zodat deze bevorderd
worden.
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Wat betreft de laagstamboomgaarden zelf zouden fruitboeren aangezet kunnen worden tot extensivering van
het maaien van de tussengangen in de laagstamboomgaarden. Een aan te bevelen mogelijkheid hiervoor is om
in plaats van elke keer alle tussengangen te maaien telkens maar de helft van de tussengangen te maaien zodat
een helft telkens kan blijven bloeien.

Figuur 21. Bloeiende Zoete kers in bosfragment langs de Tramstraat, 14 april 2016. Onder deze Zoete kers “zoemde” het
constant van de foeragerende hommels. Dergelijke vroegbloeiende bomen en struiken zijn een belangrijke voedselbron voor
wilde bijen die belangrijk zijn voor de bestuiving van fruitbomen, zoals koninginnen van allerlei hommels, en groefbijen en
zandbijen als Gewone geurgroefbij, Vosje, Roodgatje of Grasbij. Deze bloeiende struiken en bomen kunnen dan ook specifiek
vrijgezet en bevoordeeld worden bij beheer van bosgangen of mantel-zoombeheer. © Pieter Vanormelingen
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5.2 Zeyp – bloemrijke bermen en zuidgerichte zomen

Figuur 22. Overzichtskaart van het studiegebied de Zeyp (rood omlijnd), de bijenwaarnemingen (gele bollen) en eigendommen
van het Agentschap Natuur en Bos (blauw, situatie 3 maart 2015) en Natuurpunt (groen), evenals de gemeentgrenzen (bruin).
De dorpskern van Attenrode ligt rechts op de kaart.
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Figuur 23. Een eerste grote troef van de Zeyp is het relatief grote en samenhangende complex van bloemrijke bermen, zowel
glanshavertype als schrale zandige vegetatie, Heirbaan Attenrode, 3 juni 2016. In deze berm staat het eerste type vooraan met
bloeiende Rode klaver en Margriet, het schralere type achteraan met biggekruid en wat reeds uitgebloeide bremstruiken. ©
Pieter Vanormelingen
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Troeven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De potenties voor wilde bijen zijn zeer groot door het uitgesproken reliëf en een zandige tot zandlemige
bodem.
Er is een relatief gaaf en groot samenhangend complex van bloemrijke bermen, inclusief erg schrale
zandige bermen (Figuur 23).
De bermen worden gemaaid en het maaisel afgevoerd, wat voor bloemrijke vegetaties zorgt.
Na de maaibeurt is er herbloei vanaf de tweede helft van juli.
Er zijn mogelijkheden voor een gefaseerd bermbeheer met zomerbloei, doordat er verschillende schrale
bermen zijn met typisch zomerbloeiende planten als havikskruiden, Zandblauwtje of Rapunzelklokje..
Op verschillende plaatsen zijn er zuidgerichte taluds met schrale zandige mantel-zoomvegetaties (Figuur
24), incl. steilkantjes en op één plaats een relict heide (het Hulsbos, Figuur 27)
Enkele graslandpercelen zijn in natuurbeheer (Natuurpunt).

Werkpunten:
1.

2.

3.

Alle bermen worden gemaaid aan het begin van de zomer (juni), waardoor er weinig spreiding is in het
bloei-aanbod. Nochtans zijn er meerdere erg schrale bermen die vooral zomerbloei hebben, en die dus
beter enkel een late maaibeurt zouden krijgen.
Er is geen ideaal mantel-zoombeheer, door laten liggen van takhout waardoor op termijn verruiging kan
optreden, of door gebrek aan hakhoutbeheer waardoor een hoog opgaande “muur” van bomen wordt
gecreëerd aan de bosrand.
Sommige bermen ondervinden (sterk) negatieve randinvloeden, meestal door intensieve bewerking van
ernaast gelegen akkers.

Figuur 24. Zuidgerichte talud met mantel-zoomvegetatie bestaande uit bloeiende Brem en Sleedoorn en ertussen opschietende
Valse salie, helling tussen de Heirbaan en de Oosterboordbeek, Attenrode, 13 april 2016. Naast voedselaanbod boden de
steilkantjes aan de zoomrand hier onder andere nestgelegenheid aan een kolonie Borstelgroefbij en Kleine groefbij. Vlakbij
werd ook het mannetje Veenhommel gevonden. Deze zuidgerichte zomen vormen een tweede grote troef van deelgebied de
Zeyp. © Pieter Vanormelingen
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Tabel 2: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied de Zeyp en het aantal waarnemingen per soort. Soorten
die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen zijn aangeduid met een asterisk. Als (zeer) zeldzaam
beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Andrena bicolor*
Andrena carantonica*
Andrena dorsata
Andrena flavipes*
Andrena fulva*
Andrena fulvago*
Andrena haemorrhoa

Naam (Nederlands)
Tweekleurige zandbij
Meidoornzandbij
Wimperflankzandbij
Grasbij
Vosje
Texelse zandbij
Roodgatje

Aantal waarnemingen
3
2
3
15
1
5
10
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Andrena labialis*
Andrena lathyri*
Andrena minutula*
Andrena nitida*
Andrena rosae
Andrena vaga*
Anthidiellum strigatum*
Anthidium manicatum*
Anthophora plumipes*
Apis mellifera*
Bombus campestris*
Bombus hortorum*
Bombus hypnorum*
Bombus jonellus*
Bombus lapidarius*
Bombus pascuorum*
Bombus pratorum*
Bombus terrestris*
Bombus terrestris/lucorum*
Colletes daviesanus
Colletes similis*
Dasypoda hirtipes*
Halictus tumulorum*
Heriades truncorum*
Hoplitis leucomelana*
Hylaeus gracilicornis*
Hylaeus hyalinatus
Hylaeus styriacus*
Lasioglossum albipes
Lasioglossum leucopus
Lasioglossum morio*
Lasioglossum nitidiusculum*
Lasioglossum parvulum*
Lasioglossum punctatissimum*
Megachile centuncularis*
Megachile ericetorum*
Megachile wilughbiella*
Nomada fabriciana*
Nomada flava*
Nomada flavoguttata*
Nomada fucata*
Nomada goodeniana*
Nomada lathburiana*
Nomada leucophthalma*
Nomada ruficornis*
Nomada zonata*
Osmia bicornis*
Osmia caerulescens
Sphecodes ephippius*
Sphecodes miniatus*

Donkere klaverzandbij
Wikkebij
Gewone dwergzandbij
Viltvlekzandbij
Roodrandzandbij
Grijze zandbij
Kleine harsbij
Grote wolbij
Gewone sachembij
Honingbij
Gewone koekoekshommel
Tuinhommel
Boomhommel
Veenhommel
Steenhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Aardhommel
Aard/Veldhommel
Wormkruidbij
Zuidelijke zijdebij
Pluimvoetbij
Parkbronsgroefbij
Tronkenbij
Zwartgespoorde houtmetselbij
Slanksprietmaskerbij
Tuinmaskerbij
Stipmaskerbij
Berijpte geurgroefbij
Gewone smaragdgroefbij
Langkopsmaragdgroefbij
Borstelgroefbij
Kleine groefbij
Fijngestippelde groefbij
Tuinbladsnijder
Lathyrusbij
Grote bladsnijder
Roodzwarte dubbeltand
Gewone wespbij
Gewone kleine wespbij
Kortsprietwespbij
Smalbandwespbij
Roodharige wespbij
Vroege wespbij
Gewone dubbeltand
Variabele wespbij
Rosse metselbij
Blauwe metselbij
Bosbloedbij
Gewone dwergbloedbij

6
1
4
1
2
1
1
2
5
10
1
17
2
1
25
58
11
4
25
4
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
3
4
1
2
3
2
4
2
6
1
1
1
1
1
4
1
2
4
2
1

Het gebied de Zeyp werd specifiek bezocht op 14/04/2016, 03/06/2016 en 19/07/2016. Er werden in het gebied
niet minder dan 56 soorten wilde bijen waargenomen, waarvan 48 nieuw voor het gebied, op een totaal van 279
waarnemingen. Min of meer zeldzame tot erg zeldzame soorten van bloemrijke graslanden (Texelse zandbij,
Donkere klaverzandbij, Zwartgespoorde houtmetselbij, Wikkebij), warmteminnende zomersoorten (Zuidelijke
zijdebij, Stipmaskerbij), een topsoort van schrale zomen (Slanksprietmaskerbij), een van Grote of Puntwederik
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afhankelijke wilde bij van ruigten en tuinen (Bruine slobkousbij) en een mannetje Veenhommel. Zwartgespoorde
houtmetselbij en Slanksprietmaskerbij nestelen in holle stengels in zomen en struwelen. Borstelgroefbij en Kleine
groefbij nestelen typisch in kleine of grotere steilkantjes in taluds en hoge bermen.
Bloembezoek werd waargenomen op enkele akkerplanten als ingezaaide Kool/Raapzaad, Akkerdistel, Paarse
dovenetel en Grote klaproos en planten van ruige zomen Harig wilgenroosje, Hondsdraf, Gewone Berenklauw,
Witte dovenetel, Gewone smeerwortel. Daarnaast werden een hele waslijst plantensoorten van bloemrijke
graslanden in de wegbermen bezocht, met name Knoopkruid, Klein streepzaad, Wilde peen, Sint-janskruid,
Gewoon biggenkruid, Jacobskruiskruid, rolklaver, Hopklaver, Scherpe boterbloem, Margriet, Paardenbloem,
Rode en Witte klaver, Voederwikke en Vogelwikke. In de schralere zomen tenslotte werd bloembezoek
waargenomen op Struikhei, Brem, Sporkehout, Braam en Valse salie.

Figuur 25. Mannetje van de Veenhommel (Bombus jonellus) aangetroffen op Braam in de Zeyp op 3 juni 2016. De Veenhommel
is een typische hommel van heides en venen in de Kempen, maar in het buitenland ook grotere moerasgebieden, die af en toe
in het Hageland en Haspengouw wordt aangetroffen. © Pieter Vanormelingen
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Figuur 26. Overzicht van de goede bijenhabitats in deelgebied de Zeyp (rood omlijnd) waar maatregelen genomen zouden
moeten worden, evenals de locatie van de waargenomen zeldzame bijensoorten.

x

x

x

x

Wat betreft de grazige bermen van het glanshavertype (lichtgroene kleur in Figuur 26) langs de
Helstraat, Butschovestraat, Langstraat, Heirbaan en Kwadeplasstraat met onder andere rode klaver en
groot streepzaad kan het huidige maairegime aangehouden worden. Eventueel kan gedacht worden
aan het instellen van een bijkomende najaarsmaaibeurt wanneer teveel verruiging optreedt (te zien
door weinig bloemenrijkdom, hoge dichte grasvegetatie). Tegengaan negatieve randinvloeden door
aanpalend akkergebruik (bvb. langs de Helstraat) en plaatselijk een tuin (snoeiafval, Helstraat) en een
laagstamboomgaard (Heirbaan) is plaatselijk nodig.
Voor de drie schrale bermen (Blauw in Figuur 26) langs een deel van de Butschovestraat, Langstraat en
Heirbaan met bloeiende bijenplanten als rapunzelklokje, havikskruiden en zandblauwtje kan het
maaibeheer verlaat worden. De schrale berm langs de Butschovestraat zou indien mogelijk best ook
gebufferd worden. Voor de schrale berm langs de Langstraat, is ook regelmatig afzetten van de
houtige kant langs de bovenrand nodig (met uitsparen van de sporkehout struik). Deze wordt
momenteel teveel beschaduwd. De randzones onderaan, en de schouder bovenaan evenals de
zijkanten in het geval van de Butschovestraat, die voedselrijker zijn, zouden best ook begin mei
gemaaid worden, zodat deze verschralen, en toch ook mee bloeien in de zomer.
Het beheer van taluds met structuurrijke mantels en zomen (geel in Figuur 26) met onder andere
Brem, Struikhei (!), Sporkehout en Valse salie kan verder verbeterd worden. Dit houdt vooral in het
creëren van geleidelijke overgangen waar dit nog niet aanwezig is (in de rand van het Hulsbos), en
duurzaam onderhoud waar deze wel aanwezig is (Heirbaan-Langstraat, talud zuidelijk van de
Oosterbaerdstraat).
Een ander maaitijdstip voor de schrale bermen en verbeterde bloei van de mantels en zomen zal
zorgen voor een betere spreiding van het bloeitijdstip met ook goede bloei in het landschap in de
zomer, op het moment dat de bermen van het glanshavertype pas gemaaid zijn.
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Herstel en bufferen van de momenteel sterk verruigde steilkant langs het zijwegje van de Heirbaan
(lichtbruin in Figuur 26, weliswaar gemeente Lubbeek). Hier is ondanks de verruiging nog steeds
Levendbarende hagedis aanwezig, evenals Gewone sachembij. Dit kan door instellen voor- en
najaarsmaaibeurt op de grazige delen van de steilkant, hakhoutbeheer van de hakhoutstronken en
indien mogelijk bufferen tegen de bovenliggende akker.

Figuur 27. Zuidgerichte maar hoogopgaande schrale bosrand van het Hulsbos, met Struikheide, langs de gelijknamige weg, 1
Sep. 2017. Dit is in potentie een toplocatie voor wilde bijen. Regelmatig afzetten van het hakhout van Amerikaanse eik in de
bosrand zou een geleidelijker opgaande bosrand creëren en daardoor onder andere ook de heide toelaten uit te breiden, met
meer nestgelegenheid in de schrale talud en een verhoogd bloemenaanbod voor bijen en hommels tot gevolg. © Pieter
Vanormelingen
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5.3 Zuurbemde – bosranden in valleilandschap

Figuur 28. Overzichtskaart van het studiegebied Zuur bemde (rood omlijnd), de bijenwaarnemingen (gele bollen) en
eigendommen van het Agentschap Natuur en Bos (blauw, situatie 3 maart 2015) en Natuurpunt (groen) en de
gemeentegrenzen. Links op de kaart ligt de Diestsesteenweg.
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Figuur 29. Valleilandschap langs de Ruiterij, Zuurbemde, 20 juli 2017. De bermvegetatie is verruigd en bevat daardoor weinig
bloemen. Schralere bodems zijn beperkt tot de bosranden. In de kasseiweg nestelt de Groepjesgroefbij. © Pieter
Vanormelingen

Troeven:
1. De Velpevallei te Zuurbemde omvat een afwisselend valleilandschap met een afwisseling van
graslanden en oude bossen, incl. bosranden met onder andere Valse salie.
2. Een groot aandeel van deze graslanden en bossen is in natuurbeheer (vooral ANB, deels Natuurpunt).
3. De bermen worden gemaaid en maaisel afgevoerd
4. De centrale kasseiweg dient als nestplaats voor wilde bijen.
5. Er is een verruigd grasland met relicten van bloemrijke vegetatie in het park van het kasteel van
Zuurbemde.
6. De kerk en kerkhofmuur van Zuurbemde leken gezien de aanwezigheid van voegen in oude mortel een
goed bijenhabitat te vormen.
Werkpunten:
1. Er is geen goed mantel-zoombeheer, waardoor de bosranden een “muur” vormen van opgaande
bomen.
2. Er zijn relatief weinig hagen en houtwallen rond de bossen.
3. De grazige bermen zijn veel te smal, doorgaans verruigd waardoor ze weinig bloemen bevatten, en waar
ze grenzen aan akkers vaak aangetast door het aanpalend landgebruik.
4. Er is een zeer beperkte zomerbloei door het verruigde karakter van de bermen in combinatie met het
maaien van alle bermen aan het begin van de zomer.

 :DDUJHQRPHQZLOGHELMHQ
Tabel 3: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied Zuurbemde en het aantal waarnemingen per soort.
Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen, zijn aangeduid met een asterisk. Als (zeer)
zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Andrena flavipes*
Andrena haemorrhoa*
Andrena minutula*
Andrena vaga*
Apis mellifera*
Bombus campestris*
Bombus hypnorum*
Bombus lapidarius*
Bombus pascuorum*
Bombus pratorum*

Naam (Nederlands)
Grasbij
Roodgatje
Gewone dwergzandbij
Grijze zandbij
Honingbij
Gewone koekoekshommel
Boomhommel
Steenhommel
Akkerhommel
Weidehommel

Aantal waarnemingen
8
4
1
1
6
1
2
3
26
5
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Bombus terrestris*
Bombus terrestris/lucorum*
Bombus vestalis*
Hylaeus communis*
Hylaeus cornutus*
Hylaeus hyalinatus*
Hylaeus styriacus*
Lasioglossum calceatum*
Lasioglossum malachurum*
Lasioglossum morio*
Lasioglossum nitidiusculum*
Lasioglossum villosulum*
Megachile centuncularis*
Nomada fucata*
Nomada ruficornis*
Sphecodes ephippius*

Aardhommel
Aard/Veldhommel
Grote koekoekshommel
Gewone maskerbij
Gehoornde maskerbij
Tuinmaskerbij
Stipmaskerbij
Gewone geurgroefbij
Groepjesgroefbij
Langkopsmaragdgroefbij
Borstelgroefbij
Biggenkruidgroefbij
Tuinbladsnijder
Kortsprietwespbij
Gewone dubbeltand
Bosbloedbij

3
3
1
1
2
2
3
1
2
1
1
2
2
1
2
1

Het gebied Zuurbemde werd bezocht op 20/04/2016, 07/06/2016 en 20/07/2016. Er werden 85 waarnemingen
verricht van in totaal 25 soorten. Alle gekende bijenwaarnemingen gebeurden in het kader van dit project. De
drie zeldzame soorten die tot nu toe werden aangetroffen zijn twee warmteminnende zomersoorten,
Gehoornde Maskerbij en Stipmaskerbij. Beide werden samen met een mannetje Borstelgroefbij aangetroffen
op een ruderaal terreintje tegen de bosrand op wilde peen. De Stipmaskerbij was ook aanwezig in het grasland
van het kasteel van Zuurbemde. De algemene soorten betreffen hommels en zandbijen belangrijk voor
bestuiving. Gezien het gave landschap is er best wel potentie voor bijen, maar er is gezien de beperkte bloei heel
wat omvormingsbeheer nodig.
Bloembezoek werd waargenomen op een paar ruderale soorten zoals Kool/Raapzaad, Akkerdistel en (in deze
context) Wilde peen, maar vooral op graslandbloemen, met name Knoopkruid, Kale jonker, Klein streepzaad,
Wilde peen, Oranje havikskruid, Gewone margriet, rolklaver, Grasmuur, Paardenbloem, Rode klaver en
Voederwikke, en ruigere zoomplanten als Wilgenroosje, Haagwinde, Hondsdraf, Gewone berenklauw, Witte
dovenetel, Braam, Bosandoorn en Gewone smeerwortel.
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Figuur 30. Overzicht van de goede bijenhabitats in deelgebied Zuurbemde (rood omlijnd) waar maatregelen genomen zouden
kunnen worden, evenals de eigendommen van het ANB (blauw) en Natuurpunt (groen) en de locatie van de waargenomen
zeldzame bijensoorten. © Pieter Vanormelingen
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Versterken boccagelandschap rond bossen en bosjes op de valleiranden door aanplant of spontane
uitbreiding van doorn- en braamstruweel langs perceelsranden. Dit kan op eigendommen van het
ANB. Het centrale valleilandschap zou best wel open blijven gezien de potenties voor weidevogels als
Wulp, een echte specialiteit van de Velpevallei die ook in het gebied broedt (zie waarnemingen.be).
Invoeren van een mantel-zoombeheer in de min of meer zuidgerichte bermen grenzend aan bossen.
Ook voor andere zuidgerichte bosranden die eigendom zijn van ANB kan gesuggereerd worden aan
het Agentschap om hier een geleidelijk opgaande bosrand te creëren.
Versterken van het netwerk van grazige bermen door (1) verbreden van de bermen langs de Ruiterij
door terugzetten van de prikkeldraad, en (2) waar mogelijk terugdringen invloeden van tuinen en
akkers langs Pepinusfortstraat en Kaalveldstraat, en aangrenzend deel van de Ruiterij. In eerste
instantie kan hier voor zover dit nog niet gebeurt een vrij intensief verschralend maaibeheer gevoerd
worden met een eerste maaibeurt in de tweede helft van juni en een tweede maaibeurt in het najaar.
In maaibeheer nemen grasland kasteel Zuurbemde. In eerste instantie kan hier vroeg op het jaar
gemaaid worden (eerste helft mei) en in het najaar. Op die manier zal de graslandbloei pieken in de
zomer. Later kan bekeken worden of de eerste maaibeurt (deels) kan wegvallen.
Behoud muren met oude voegen op de kerksite van Zuurbemde. Nodige restauratie wordt best
gefaseerd en met kalkmortel uitgevoerd.
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Figuur 31. Rijkelijk bloeiende Sleedoorn, Zuurbemde, 20 April 2016. Versterking van het boccagelandschap met bloeiende
struiken rond de bossen en bosjes zou een meerwaarde betekenen voor wilde bestuivers. © Pieter Vanormelingen

Figuur 32. Bermen langs de Ruiterij, Zuurbemde, 7 juni 2017. De verruigde bermen bevatten weinig tot geen bloemen en zijn
erg smal. Een enkele Rolklaver en Groot streepzaad houden hier nog stand onder de draad. Een volgehouden verschralend
maaibeheer moet hier terug resulteren in een verbetering van het bloemenaanbod en dit vooral in mei-juni. © Pieter
Vanormelingen
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Figuur 33. Bosrand langs de Ruiterij, Zuurbemde, 20 juli 2017. De bosrand vormt een muur van vegetatie, wat erg weinig ruimte
laat voor bloeiende zoomplanten als Valse salie of Braam. Creëren van een geleidelijke overgang tussen het wegje en het bos
door af en toe afzetten jonge houtige opslag in de randen zou de bloemenrijkdom sterk ten goede komen, vooral in vroege
voorjaar en zomer. © Pieter Vanormelingen
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6 Resultaten Kortenaken
6.1 Wachtbekken Miskom – dijken en hooilanden

Figuur 34. Overzichtskaart van het studiegebied wachtbekken van Miskom (rood omlijnd), de bijenwaarnemingen gedurende de
projectperiode (gele bollen) en de percelen in beheer bij ANB (doorschijnend blauw).
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Figuur 35. Dijk aan de noordrand van het wachtbekken van Miskom met rijkelijk bloeiende ruigtevegetaties aan beide zijden van
de onverharde weg, 18 juli 2016. Hier vliegen typische bijen als Roodrandzandbij en Brilmaskerbij (op Engelwortel, Bereklauw
en Peen), Andoornbij (Moerasandoorn), Gewone slobkousbij (Grote wederik) en Zwartgespoorde houtmetselbij (rolklavers). ©
Pieter Vanormelingen
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Troeven:
1. Er is een goede gradiënt van natte structuurrijke vallei met ruigtes, hooilanden, wilgenbollen en
struweel, naar een droog en warm microklimaat op de dijk, en dit in het kader van een groot en relatief
intact valleilandschap.
2. Op het door paarden begraasde deel van de dijk zijn kleine steilkantjes afgetrapt die geschikte
nestplaatsen vormen voor wilde bijen.
3. Er is een rijke zomerbloei van de valleihooilandjes (Moerasrolklaver en Kale jonker) en droge ruigtes op
de dijk.
Werkpunten:
1. Grote delen van de dijk zijn verruigd door een klepelbeheer zonder afvoeren van maaisel of door
nulbeheer.
2. Delen van de oorspronkelijk grazige dijk verbossen geleidelijk door nulbeheer.
3. De erratische (zomerse) overstromingen van de binnendijkse graslanden en ruigtes zijn erg negatief
voor de daar nestelende en foeragerende bijen en hommels.

Figuur 36. Ondergelopen binnenbekken, wachtbekken Miskom, 7 juni 2016. Door het erratisch onderlopen van het wachtbekken
worden in één klap alle voedselbronnen weggenomen en ondergrondse wilde-bijennesten verdronken. © Pieter Vanormelingen
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Tabel 4: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied wachtbekken van Miskom en het aantal waarnemingen
per soort. Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen zijn aangeduid met een asterisk.
Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Andrena chrysosceles*
Andrena flavipes
Andrena haemorrhoa*
Andrena rosae
Anthidiellum strigatum*
Anthidium manicatum
Anthophora furcata
Apis mellifera*
Bombus hortorum*
Bombus hypnorum
Bombus lapidarius

Naam (Nederlands)
Goudpootzandbij
Grasbij
Roodgatje
Roodrandzandbij
Kleine harsbij
Grote wolbij
Andoornbij
Honingbij
Tuinhommel
Boomhommel
Steenhommel

Aantal waarnemingen
3
7
1
1
4
3
3
17
1
2
9
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Bombus pascuorum
Bombus pratorum*
Bombus terrestris/lucorum*
Colletes daviesanus
Dasypoda hirtipes*
Epeolus variegatus*
Halictus tumulorum
Heriades truncorum*
Hoplitis leucomelana*
Hoplitis tridentata
Hylaeus dilatatus
Hylaeus hyalinatus
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum malachurum
Lasioglossum pauxillum
Lasioglossum punctatissimum*
Lasioglossum villosulum
Lasioglossum zonulum*
Macropis europaea
Megachile ericetorum*
Megachile centuncularis
Megachile wilughbiella*
Melitta nigricans
Nomada fabriciana*
Nomada flava*
Nomada flavoguttata*
Nomada fucata*
Nomada goodeniana*
Nomada marshamella*
Nomada ruficornis*
Sphecodes pellucidus

Akkerhommel
Weidehommel
Aard/Veldhommel
Wormkruidbij
Pluimvoetbij
Gewone viltbij
Parkbronsgroefbij
Tronkenbij
Zwartgespoorde houtmetselbij
Driedoornige metselbij
Brilmaskerbij
Tuinmaskerbij
Gewone geurgroefbij
Matte bandgroefbij
Groepjesgroefbij
Kleigroefbij
Fijngestippelde groefbij
Biggenkruidgroefbij
Glanzende bandgroefbij
Gewone slobkousbij
Lathyrusbij
Tuinbladsnijder
Grote Bladsnijder
Kattenstaartdikpoot
Roodzwarte dubbeltand
Gewone wespbij
Gewone kleine wespbij
Kortsprietwespbij
Smalbandwespbij
Donkere wespbij
Gewone dubbeltand
Schoffelbloedbij

24
4
2
3
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
2
6
5
5
2
1
3
1
1
2
1
1
1

Het wachtbekken van Miskom werd bezocht op 20/04/2016, 06/05/2016, 07/06/2016 en 18/07/2016. In het
gebied zijn 139 waarnemingen verricht van in totaal 42 soorten, waarvan 22 nieuw waargenomen in het kader
van dit project. Tot nu toe werden vier (zeer) zeldzame soorten aangetroffen, de Driedoornige metselbij,
Zwartgespoorde houtmetselbij, Brilmaskerbij en de Roodrandzandbij. De eerste is een warmteminnende bij die
nestelt in staande merghoudende stengels in warme ruigten en foerageert op rolklavers. Ook de Zwartgespoorde
houtmetselbij heeft een gelijkaardige levenswijze. De Brilmaskerbij nestelt eveneens bovengronds in gaten in
dood hout of merghoudende stengels, maar kent een weinig gespecialiseerd bloembezoek op onder andere
Braam, Wilde peen en Boerenwormkruid. De Roodrandzandbij is een bij van structuurrijke valleien, die graag
nestelt in zuidgerichte taluds en dijken, en waarvan de voorjaarsgeneratie foerageert op kortkattige wilgen en
de tweede generatie op Gewone berenklauw en Gewone engelwortel. Er is heel wat potentie voor bijen gezien
de combinatie van natte natuur met een droog en warm dijklichaam.
Bloembezoek werd waargenomen op een hele reeks plantensoorten van de aanwezige ruigtes, met name
Gewone engelwortel, Wilgenroosje, Akkerdistel, Kale jonker, Jacobskruiskruid, Veldlathyrus, Witte dovenetel,
Gewone wederik, Grote kattenstaart, Moerasandoorn, Gewone smeerwortel, Boerenwormkruid, Voederwikke
en Vogelwikke. Daarnaast werd ook Sporkehout en Braam bezocht in de struwelen, en bloemen in de hooilanden
(Moerasrolklaver, Rode klaver, Echte koekoeksbloem) en het grotendeels kort gegraasde deel van het
dijklichaam (Madeliefje, Klein streepzaad, Gewone brunel, Witte klaver).
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Figuur 37. Overzicht van de goede bijenhabitats in deelgebied wachtbekken Miskom (rood omlijnd) waar maatregelen genomen
zouden kunnen worden, evenals de eigendommen van het ANB (blauw) en de locatie van de waargenomen zeldzame
bijensoorten. © Pieter Vanormelingen

x

x

x
x

Langs de weg over de dijk en onder de draad moet er gemaaid én afgevoerd worden in plaats van
enkel te klepelen en het maaisel te laten liggen. Dit is het hoogste en warmste deel van de dijk,
verschraling ervan zou de nestgelegenheid en de bloembeschikbaarheid voor bijen ten goede komen.
Gefaseerd maaien van de ruigtes op de dijk om achteruitgang van de bloemenrijkdom door verruiging
tegen te gaan (bvb. elk jaar een derde van de dijklengte, eventueel de ruigste delen enkele jaren
eenmaal per jaar in het najaar), en dit van onderaan de dijk tot bovenaan.
Tegengaan van verbossing van de dijk door instellen cyclisch hakhoutbeheer op de dijk.
Behoud late maaibeurt van minstens een deel van de natte hooilanden, binnendijks én buitendijks.

Figuur 38. Delen van de dijk hebben veel van hun bloemenrijkdom verloren door klepelen zonder afvoeren, en de lagere delen
beginnen te verbossen met wilgen, 18 juli 2016. Een gefaseerd maaibeheer en cyclisch hakhoutbeheer van de wilgen zou de
beschikbaarheid van nectar en stuifmeel hier sterk ten goede komen. © Pieter Vanormelingen
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Figuur 39. Buitendijks nat hooiland in beheer bij het ANB met massale zomerbloei van Moerasrolklaver, een gedekte tafel voor
grote aantallen behangersbijen, metselbijen en hommels. Wachtbekken Miskom, 18 juli 2016. © Pieter Vanormelingen

6.2 Heibos noord – bloemrijke graslandjes en bermen

Figuur 40. Overzichtskaart van het studiegebied Heibos noord (rood omlijnd), de bijenwaarnemingen (gele bollen) en de
eigendommen van Natuurpunt (groen).
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Figuur 41. Overzicht van een deel van het studiegebied Heibos Noord, met afwisseling van laagstamboomgaarden, akkers en
percelen in natuurbeheer (hooilanden en een akkertje). Helemaal rechts de noordelijke bosrand van de Heibos. 06/05/2016. ©
Pieter Vanormelingen

Troeven:
1. Herstel bloemrijke hooilandjes, gorzenakkertje en struweel op percelen in natuurbeheer (Natuurpunt)
met onder andere veel Rode klaver en bloemrijk struweel.
2. Er zijn een schrale zuidoost gelegen talud en een lange bloemrijke berm aanwezig.
3. In de rand van de Heibos is een potentieel bloemrijke mantel aanwezig.
4. De bermen worden gemaaid en het maaisel afgevoerd.
Werkpunten:
1. Hier en daar wordt er geklepeld zonder afvoer in plaats van gemaaid.
2. De bermen zijn vaak aangetast door intensief gebruik van de aanliggende akker of boomgaard.
3. Er is geen mantel-zoombeheer.
4. De schrale bloemrijke talud is niet gebufferd.
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Tabel 5: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied Heibos noord en het aantal waarnemingen per soort.
Soorten die tijdens de projectduur als nieuw voor het gebied werden aangetroffen zijn aangeduid met een asterisk. Als (zeer)
zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Andrena bicolor
Andrena carantonica*
Andrena clarkella
Andrena dorsata
Andrena flavipes*
Andrena florea*
Andrena fulva
Andrena haemorrhoa*
Andrena labialis*
Andrena minutula
Andrena proxima*
Andrena rosae
Andrena subopaca*
Andrena vaga*

Naam (Nederlands)
Tweekleurige zandbij
Meidoornzandbij
Zwart-rosse zandbij
Wimperflankzandbij
Grasbij
Heggenrankbij
Vosje
Roodgatje
Donkere klaverzandbij
Gewone dwergzandbij
Fluitenkruidbij
Roodrandzandbij
Witbaarddwergzandbij
Grijze zandbij

Aantal waarnemingen
2
1
2
1
22
1
1
5
3
1
1
2
1
1
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Andrena wilkella*
Anthidiellum strigatum*
Anthidium manicatum*
Anthophora retusa
Apis mellifera
Bombus hortorum*
Bombus hypnorum*
Bombus lapidarius*
Bombus pascuorum*
Bombus pratorum*
Bombus terrestris*
Bombus terrestris/lucorum*
Ceratina cyanea*
Chelostoma florisomne*
Chelostoma rapunculi*
Colletes daviesanus
Dasyopda hirtipes*
Halictus rubicundus*
Halictus tumulorum*
Heriades truncorum
Hylaeus dilatatus*
Hylaeus gibbus*
Hylaeus variegatus*
Lasioglossum calceatum*
Lasioglossum lativentre*
Lasioglossum malachurum
Lasioglossum morio*
Lasioglossum parvulum*
Lasioglossum pauxillum*
Lasioglossum sexnotatum*
Lasioglossum villosulum*
Lasioglossum zonulum*
Megachile ericetorum*
Megachile wilughbiella*
Nomada bifasciata*
Nomada flavopicta*
Nomada fucata
Nomada goodeniana
Nomada lathburiana
Nomada leucophthalma
Nomada marshamella*
Nomada ruficornis
Nomada signata*
Nomada stigma*
Nomada striata*
Nomada zonata
Osmia bicornis*
Osmia niveata*
Panurgus calcaratus
Sphecodes ephippius*
Sphecodes geoffrellus*
Sphecodes gibbus*
Sphecodes longulus*
Sphecodes monilicornis*
Stelis phaeoptera*

Geelstaartklaverzandbij
Kleine harsbij
Grote wolbij
Zwarte sachembij
Honingbij
Tuinhommel
Boomhommel
Steenhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Aardhommel
Aard/Veldhommel
Blauwe ertsbij
Ranonkelbij
Grote klokjesbij
Wormkruidbij
Pluimvoetbij
Roodpotige groefbij
Parkbronsgroefbij
Tronkenbij
Brilmaskerbij
Weidemaskerbij
Rode maskerbij
Gewone geurgroefbij
Breedbuikgroefbij
Groepjesgroefbij
Langkopsmaragdgroefbij
Kleine groefbij
Kleigroefbij
Zesvlekkige groefbij
Biggenkruidgroefbij
Glanzende bandgroefbij
Lathyrusbij
Grote bladsnijder
Bonte wespbij
Zwartsprietwespbij
Kortsprietwespbij
Smalbandwespbij
Roodharige wespbij
Vroege wespbij
Donkere wespbij
Gewone dubbeltand
Signaalwespbij
Borstelwespbij
Stomptandwespbij
Variabele wespbij
Rosse metselbij
Zwartbronzen houtmetselbij
Kleine roetbij
Bosbloedbij
Glanzende dwergbloedbij
Pantserbloedbij
Kleine spitstandbloedbij
Dikkopbloedbij
Zwarte tubebij

3
1
1
2
25
5
5
78
33
2
1
15
1
1
1
1
5
2
3
6
1
1
1
1
1
1
2
2
5
1
1
2
2
3
1
1
2
2
5
1
2
1
1
1
2
1
6
2
1
1
1
1
1
1
1
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Het gebied Heibos Noord werd bezocht op 06/05/2016, 06/06/2016, 07/06/2016 en 18/07/2016. 294
waarnemingen van in totaal niet minder dan 68 soorten bijen, waarvan 51 soorten nieuw voor het gebied,
werden waargenomen tijdens het project. Heel wat perceeltjes zijn ondertussen in eigendom bij Natuurpunt en
worden beheerd als bloemrijk hooiland of akkertje omboord met struweel. Dit zijn samen met een paar nog erg
waardevolle bermen, met name de berm van de Zandstraat en die van de Bredestraat, de voornaamste
bijenhabitats.
Tot nu toe werden acht (zeer) zeldzame soorten aangetroffen:
x
x
x
x

x

In één van de schrale taluds van de Bredestraat nestelt de op Rode en Witte klaver gespecialiseerde
Donkere klaverzandbij, samen met haar zeer zeldzame broedparasiet de Borstelwespbij.
Ook de Stomptandwespbij, een eveneens erg zeldzame broedparasiet, dit keer van de klaverspecialist
Geelstaartklaverzandbij werd in het gebied aangetroffen.
Daarnaast is ook de Zwarte sachembij, die nestelt in het herstelde heideperceel langs de
Wittebosstraat, een typische soort van bloemrijke graslanden.
Zwartbronzen houtmetselbij en haar broedparasiet Zwarte tubebij waren aanwezig langs de
Zandstraat. Deze bij nestelt bovengronds in bestaande holtes in dood hout, holle stengels en gaten in
muren of bijenhotels, en foerageert hoofdzakelijk op vederdistels en Knoopkruid.
De Brilmaskerbij tenslotte nestelt eveneens bovengronds in gaten in dood hout of merghoudende
stengels, maar kent een weinig gespecialiseerd bloembezoek op onder andere Braam, Wilde peen en
Boerenwormkruid.

Belangrijkste natuurlijke waardplanten voor wilde bijen waren (1) typische graslandbloemen als Duizendblad,
Knoopkruid, Klein streepzaad, Wilde peen, Gewoon biggenkruid, Jacobskruiskruid, rolklaver, scherpe
boterbloem, Paardenbloem, Witte en Rode klaver, Voeder- en Vogelwikke, (2) zoomplanten als Dolle kervel,
Sleedoorn, Gewone engelwortel, Gewone berenklauw, Witte dovenetel, Braam, Boerenwormkruid en Valse
salie, (3) een aantal typische akker(on)kruiden op het gorzenakkertje en hier en daar in de akkerranden, met
name Kool/Raapzaad, Korenbloem, Akkerdistel, Gewone reigersbek, Echte kamille, Grote klaproos, Behaarde
boterbloem, Gewone raket en Vierzadige wikke.

Figuur 42. Bloemrijke berm in de Bredestraat, 06/06/2016. Deze levert niet alleen voedsel voor de aanwezige wilde bijen zoals
Donkere klaverzandbij, maar in een steile schrale talud is ook een nestplaats aanwezig van de Donkere klaverzandbij en haar
broedparasiet de Borstelwespbij. © Pieter Vanormelingen
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Figuur 43. Bloei van Kool/Raapzaad in onkruidenakkertje in het vroege voorjaar, 06/05/2016, behorende tot het natuurgebied de
Heibos. Dergelijke kruidenakkertjes leveren doorheen het jaar heel wat voedselbronnen voor wilde bijen. Belangrijk is inzaai in
het najaar, in functie van een vroege bloei. © Pieter Vanormelingen
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Figuur 44. Overzicht van de goede bijenhabitats in deelgebied Heibos noord (rood omlijnd) waar maatregelen genomen zouden
kunnen worden, evenals de eigendommen van Natuurpunt en de locatie van de waargenomen zeldzame bijensoorten.

x
x

Behouden maaibeheer van de bloemrijke bermen, vervangen klepelen door maaibeheer, en waar
mogelijk tegengaan van aantasting van de bermen.
Bestrijding Amerikaanse Eik langs bosrand Wittebosstraat en instellen zoombeheer.
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x
x
x

Verlaten van het maaitijdstip en bufferen van de schrale talud langs de Zandstraat.
Instellen van een maaibeurt begin mei voor één van de percelen in natuurbeheer (moet niet elk jaar
hetzelfde zijn), om meer spreiding in bloeitijdstip te krijgen van de massaal aanwezige Rode klaver. Dit
perceel kan dan in het najaar samen met de andere percelen een tweede maaibeurt krijgen.
Behoud en indien mogelijk uitbreiding van akkerreservaatje. Voor wilde bijen is het van belang dat de
bodembewerking in het najaar gebeurt zodat bloei van de éénjarigen reeds kan optreden vanaf de
vroege lente, een belangrijke maatregel gezien de vroege vliegtijd van vele wilde bijen, inclusief deze
van de zogenaamde “akkerbijengemeenschap” (D’Haeseleer & Vanormelingen 2016).

Figuur 45. Smalle bermen van de Wittebosstraat in het voorjaar, 06/06/2016. De berm rechts is volledig verruigd door een
onaangepast klepelbeheer en een negatieve, aanrijkende (eutrofiërende) invloed van de erachter gelegen vuile gracht. Het
doornstruweel links is één van de aangeplante struwelen in het natuurgebied. © Pieter Vanormelingen

Figuur 46. Bosrand van de Wittebosstraat, 06/06/2016.De jonge boompjes rechts, vnl. Amerikaanse eik, zouden hier best
verwijderd worden, zodat zoomsoorten als Valse salie en Brem meer kansen krijgen en de berm beter aansluit op het erachter
liggende herstelde heideperceel. Ook in de berm links zou een mantel-zoombeheer meer structuur brengen. © Pieter
Vanormelingen
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Figuur 47. Schrale, waardevolle, zuidgerichte talud langs de Zandstraat, 06/05/2016. Deze berm biedt zowel voedsel als
nestgelegenheid voor wilde bijen. © Pieter Vanormelingen

Figuur 48. Hooiland in natuurbeheer met massaal bloeiende Rode klaver, een gedekte tafel voor hommels en verschillende,
vaak gespecialiseerde solitaire bijen, 6/06/2016. © Pieter Vanormelingen
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6.3 Zuidflank Ransberg – kapel en hoge bermen

Figuur 49. Overzichtskaart van het studiegebied zuidflank Ransberg (rood omlijnd) de bijenwaarnemingen (gele bollen), en de
gemeentegrenzen (bruin). De Dorpsstraat van Ransberg ligt bovenaan op de kaart, helemaal links is nog net een hoek van het
studiegebied Heibos Noord zichtbaar.
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Figuur 50. Zicht op de hoge bloemrijke bermen van de Kapelstraat in het voorjaar, met bovenaan de kapel van Ransberg.
Ransberg, 06/05/2016. © Pieter Vanormelingen
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Troeven:
1.
2.
3.

De kapel met errond liggende schrale gazon biedt uitstekende nestgelegenheid voor wilde bijen.
Er zijn meerdere hoge en (potentieel) schrale bloemrijke bermen plus een enkele bosrand met Valse
salie.
De bermen worden gemaaid en maaisel afgevoerd.

Werkpunten:
1.
2.

3.

4.

De bermen zijn vaak aangetast door het intensief landgebruik van de aanliggende akker of boomgaard.
Het onderste deel van de kapelsite was opnieuw aangelegd in 2016 – gelukkig zonder verhardingen of
andere bedekking - en in 2017 waren er houtsnippers rond de boomvoeten gelegd. Dit laatste dient
absoluut vermeden te worden, het bedekt de nestplaatsen van de bijen, die open schrale grond nodig
hebben.
Er is nauwelijks zomerbloei door volledig maaien van de bermen aan het begin van de zomer, ondanks
de aanwezigheid van voor bijen belangrijke zomerbloeiende planten als Rapunzelklokje en Valse salie in
schrale bermen en de bosrand.
Veel bermen ondervinden sterke verruiging door inspoeling van nutriënten vanuit de er naast gelegen
akker.
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Tabel 6: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied zuidflank van Ransberg en het aantal waarnemingen per
soort. Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen zijn aangeduid met een asterisk. Als
(zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Andrena bicolor*
Andrena carantonica*
Andrena flavipes*
Andrena gravida*
Andrena haemorrhoa*
Andrena labialis*
Andrena minutula*
Andrena vaga*
Andrena wilkella*
Bombus campestris*
Bombus hypnorum
Bombus lapidarius*
Bombus pascuorum*
Bombus pratorum*
Bombus terrestris/lucorum*
Chelostoma campanumarum*
Chelostoma rapunculi*
Epeoloides coecutiens*
Halictus rubicundus*
Heriades truncorum*
Hylaeus hyalinatus*
Lasioglossum calceatum*
Lasioglossum leucozonium*
Lasioglossum morio*
Lasioglossum nitidulum*
Lasioglossum punctatissimum*
Lasioglossum villosulum*
Macropis labiata*
Megachile centuncularis*
Nomada flava*
Nomada flavopicta*
Nomada fucata*
Nomada goodeniana*
Nomada marshamella*

Naam (Nederlands)
Tweekleurige zandbij
Meidoornzandbij
Grasbij
Weidebij
Roodgatje
Donkere klaverzandbij
Gewone dwergzandbij
Grijze zandbij
Geelstaartklaverzandbij
Gewone koekoekshommel
Boomhommel
Steenhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Aard/veldhommel
Kleine klokjesbij
Grote klokjesbij
Bonte viltbij
Roodpotige groefbij
Tronkenbij
Tuinmaskerbij
Gewone geurgroefbij
Matte bandgroefbij
Langkopsmaragdgroefbij
Glimmende smaragdgroefbij
Fijngestippelde groefbij
Biggenkruidgroefbij
Bruine slobkousbij
Tuinbladsnijder
Gewone wespbij
Zwartsprietwespbij
Kortsprietwespbij
Smalbandwespbij
Donkere wespbij

Aantal waarnemingen
1
1
9
1
1
1
2
1
1
1
1
4
9
1
3
1
2
1
1
3
1
2
1
2
1
4
1
1
2
1
1
6
1
1
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Osmia niveata*
Sphecodes crassus*
Sphecodes ephippius*
Sphecodes geoffrellus*
Sphecodes monilicornis*
Xylocopa violacea

Zwartbronzen houtmetselbij
Brede dwergbloedbij
Bosbloedbij
Glanzende Dwergbloedbij
Dikkopbloedbij
Blauwzwarte houtbij

1
1
3
1
3
1

Het gebied zuidflank van de Ransberg werd bezocht op 06/05/2016, 07/06/2016 en 18/07/2016. In het gebied
zijn er 80 waarnemingen van in totaal 40 soorten, waarvan 39 nieuw waargenomen in het kader van dit project.
Volgende zeldzame soorten werden gevonden:
x

x

x

Aan de kapel van Ransberg werden niet minder dan 16 soorten bijen aangetroffen die er ofwel nestelen
ofwel koekoeksbijen zijn van er nestelende bijen. Hieronder zijn de zeldzame Bruine slobkousbij, een
op (Punt- en Grote) Wederik gespecialiseerde soort die onder andere in tuinen voorkomt, en haar
broedparasiet de Bonte viltbij.
Een eveneens in tuinen, maar ook in parken en boomgaarden, voorkomende warmteminnende
zeldzame bij is de Blauwzwarte houtbij, die haar nest uitknaagt in vermolmde palen en dode bomen,
en weinig kieskeurig is in haar bloembezoek.
Een vrouwtje Donkere klaverzandbij tenslotte, een op vlinderbloemigen (vnl. Rode en Witte klaver)
gespecialiseerde voorjaarsbij, werd aangetroffen in de bloemrijke hoge berm van de Kapelstraat.

Waargenomen bloembezoek betrof Rapunzelklokje, Klein streepzaad, Sint-Janskruid, Gewoon biggenkruid,
Scherpe boterbloem, Witte en Rode klaver, Boerenwormkruid, Gewone ereprijs en Vierzadige wikke in de
bloemrijke bermen. Waar deze verruigd waren, ging het ook om Witte dovenetel en Akkerdistel. In de schrale
zomen werd Braam, Brem en Valse salie bezocht.

 9RRUJHVWHOGHPDDWUHJHOHQ

Figuur 51. Overzicht van de goede bijenhabitats in deelgebied Ransberg Zuid (rood omlijnd) waar maatregelen genomen
zouden kunnen worden, evenals de eigendommen van Natuurpunt en de locatie van de waargenomen zeldzame bijensoorten.
Helemaal links is een hoek van het studiegebied Heibos Noord zichtbaar.
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x

x
x
x
x

Aanhouden extensief gazonbeheer rond de kapel met afvoeren gazonmaaisel. Er moet niet te frequent
gemaaid worden zodat de gazonbloemen kunnen bloeien, maar zeker frequent genoeg om de gazon
schraal te houden.
Waar mogelijk zou de aantasting van de bermen door te ver ploegen, overspuiten of door insijpeling
van meststoffen moeten tegengegaan worden.
Nooit klepelen zonder afvoeren van maaisel. Dit leidt tot verruiging en afname van de bloemenrijkdom.
In de schraalste bermen zou een laat maaitijdstip moeten ingesteld worden. Dit garandeert meer
zomerbloei. Waar nodig kan teveel beschaduwing tegengegaan worden door hakhoutbeheer.
In de berm tegen de bosrand langs de Oudestraat zou een mantel-zoombeheer moeten ingesteld
worden met een late maaibeurt van het onderste deel en cyclisch afzetten van de eerste rij houtige
opslag erachter.

Figuur 52. De site van de kapel van Ransberg in het voorjaar, 06/05/2016. Duidelijk zichtbaar is de schrale open talud onder de
linde vooraan. Ondanks de eerder geringe grootte van de site werden hier niet minder dan 16 soorten wilde bijen incl.
broedparasieten nestelend aangetroffen. © Pieter Vanormelingen

Figuur 53. Grazige bermen die aangetast zijn doordat ze deels mee opgenomen zijn in de aanpalende laagstamboomgaard en
deels verruigd zijn, Oudestraat, 07/06/2016. Voor bijen valt hier nog weinig te halen. © Pieter Vanormelingen
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Figuur 54. Kruispunt Oudestraat-Kapelstraat, 18/07/2016. Deze mooie bloemrijke bermen werden zoals het hoort gemaaid en
afgevoerd, weliswaar alle rond eind juni. Een betere spreiding van het maaitijdstip zou zorgen voor een meer continu
bloemenaanbod in de omgeving. © Pieter Vanormelingen

Figuur 55. Schrale berm langs de Kapelstraat met Biezeknoppen, Rapunzelklokje en Mannetjesereprijs, een geschikt habitat
voor heel wat wilde bijensoorten, 07/06/2016. © Pieter Vanormelingen

Figuur 56. Bosrand langs de Oudestraat met Valse salie in bloei op het randje dat niet gemaaid werd, 18/07/2016. © Pieter
Vanormelingen
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6.4 Begijnbos –bosranden en bloemrijke bermen

Figuur 57. Overzichtskaart van het studiegebied Begijnbos (rood omlijnd) en de bijenwaarnemingen (gele bollen).
Eigendommen van Natuurpunt (groen) en het Agentschap Natuur en Bos (blauw) zijn ook aangeduid. De Diestsesteenweg ligt
links op de kaart.

 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ

Figuur 58. Typisch beeld van de bosranden in het Begijnbos langs de veldweg naar de kapel vanaf de Tiensesteenweg,
20/07/2016. © Pieter Vanormelingen
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Troeven:
1.
2.
3.
4.
5.

Er is een zeer grote lengte aan zuidgerichte bosranden aanwezig in een gaaf landschap.
Een paar van deze bosranden hebben een erg goed ontwikkelde mantel-zoom.
Er zijn een aantal goed ontwikkelde bloemrijke bermen.
De bermen worden gemaaid en het maaisel afgevoerd.
Er is een schraalland in natuurbeheer aanwezig die een zeer goede nestelplek vormt voor ondergronds
nestelende wilde bijen.

Werkpunten:
1.
2.

Er is meestal geen goed mantel-zoombeheer, waardoor heel wat bosranden erg scherpe overgangen
vormen.
De bermen zijn vaak aangetast door grondgebruik van de aanliggende akker of boomgaard of door
vertuining.

 :DDUJHQRPHQZLOGHELMHQ
Tabel 7: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied zuidkant van het Begijnbos en het aantal waarnemingen
per soort. Soorten die tijdens dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen zijn aangeduid met een asterisk. Als (zeer)
zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Andrena bicolor*
Andrena carantonica*
Andrena chrysosceles*
Andrena clarkella
Andrena dorsata*
Andrena flavipes*
Andrena fulva*
Andrena haemorrhoa*
Andrena labialis*
Andrena minutuloides*
Andrena nitida*
Andrena wilkella*
Anthidiellum strigatum*
Anthophora furcata*
Anthophora plumipes*
Apis mellifera*
Bombus bohemicus*
Bombus hypnorum*
Bombus lapidarius*
Bombus lucorum*
Bombus magnus*
Bombus pascuorum*
Bombus pratorum*
Bombus sylvestris*
Bombus terrestris*
Bombus terrestris/lucorum*
Bombus vestalis*
Coelioxys inermis*
Heriades truncorum*
Hoplitis leucomelana*
Hylaeus communis*
Hylaeus styriacus*
Lasioglossum calceatum*
Lasioglossum punctatissimum*
Lasioglossum sexnotatum*
Lasioglossum villosulum*
Megachile centuncularis*
Megachile wilughbiella*

Naam (Nederlands)
Tweekleurige zandbij
Meidoornzandbij
Groudpootzandbij
Zwart-rosse zandbij
Wimperflankzandbij
Grasbij
Vosje
Roodgatje
Donkere klaverzandbij
Glimmende dwergzandbij
Viltvlekzandbij
Geelstaartklaverzandbij
Kleine harsbij
Andoornbij
Gewone sachembij
Honingbij
Tweekleurige koekoeksbij
Boomhommel
Steenhommel
Veldhommel
Grote veldhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Vierkleurige koekoekshommel
Aardhommel
Aard/Veldhommel
Grote koekoekshommel
Gewone kegelbij
Tronkenbij
Zwartgespoorde houtmetselbij
Gewone maskerbij
Stipmaskerbij
Gewone geurgroefbij
Fijngestippelde groefbij
Zesvlekkige groefbij
Biggenkruidgroefbij
Tuinbladsnijder
Grote bladsnijder

Aantal waarnemingen
5
2
2
3
1
5
1
11
3
1
2
2
4
1
1
14
1
8
12
1
1
31
22
5
5
8
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
4
1
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Nomada fabriciana
Nomada flava*
Nomada flavoguttata*
Nomada goodeniana*
Nomada integra*
Nomada leucophthalma*
Nomada marshamella*
Nomada ruficornis*
Nomada stigma*
Nomada striata*
Osmia caerulescens*
Osmia cornuta*
Osmia bicornis*

Roodzwarte dubbeltand
Gewone wespbij
Gewone kleine wespbij
Smalbandwespbij
Tweekleurige wespbij
Vroege wespbij
Donkere wespbij
Gewone dubbeltand
Borstelwespbij
Stomptandwespbij
Blauwe metselbij
Gehoornde metselbij
Rosse metselbij

2
5
1
8
1
1
1
4
1
2
2
1
2

Het gebied Begijnbos zuid werd specifiek voor het project bezocht op 19/04/2016, 08/06/2016 en 20/07/2016.
202 waarnemingen van in totaal reeds 50 bijensoorten. Hiervan werden er 48 nieuw waargenomen voor het
gebied, tijdens dit project. Tot nu toe werden zeven (min of meer) zeldzame soorten aangetroffen:
x

x

x
x

Hieronder zijn de reeds in de vorige gebieden besproken Donkere Klaverzandbij en haar koekoeksbij de
Borstelwespbij, Stomptandwespbij (de koekoeksbij van Geelstaartklaverzandbij), en Zwartgespoorde
houtmetselbij.
Daarnaast werd eveneens de Tweekleurige wespbij aangetroffen, de uiterst zeldzame koekoeksbij van
twee zeldzame graslandbijen, namelijk Paardenbloembij en Texelse zandbij. Alle drie de erg zeldzame
wespbijen werden aangetroffen op het schrale graslandperceeltje in beheer bij Natuurpunt langs de
Diestsesteenweg. Dit is daarmee zondermeer een absolute toplocatie voor nestelende bijen en hun
broedparasieten van bloemrijke hooilanden!
De warmteminnende en bovengronds nestelende zomersoort Stipmaskerbij werd aangetroffen in de
herbloei van de berm langs de Langstreepstraat. Herbloei van rolklaver langs de Tiensebaan was dan
weer van belang voor de Zwartgespoorde houtmetselbij.
Glimmende dwergzandbij, een soort van warme schraallanden, werd hier aangetroffen in de schrale
bosrand langs de Voetweg.

Bloembezoek in het gebied Begijnbos Zuid werd waargenomen op heel wat planten van open bossen en mantels
en zomen, waaronder Zevenblad, Robertskruid, Hondsdraf, Wolfspoot, Geoord helmkruid, Bosandoorn, Valse
salie, Sporkehout en Braam, enkele ruderalen (Akkerdistel, Speerdistel, Paarse dovenetel) en in de graslanden
en grazige bermen op Kale jonker, Paardenbloemstreepzaad, Wilde peen, Gewoon biggenkruid, Jacobskruiskruid,
Rolklaver, Scherpe boterbloem, Paardenbloem, Rode en Witte klaver en Vogelwikke. Een paar bezochte
tuinplanten waren Bergcentaurie en Lavendel.
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Figuur 59. Structuurrijke mantel-zoomvegetatie in de bosrand van het Begijnbos langs de veldweg naar de kapel vanaf de
Diestsesteenweg, 20 juli 2016. Belangrijke zomerbloeiende bijenplanten zijn Braam en Valse Salie. Hier werd op 20 juli 2016
naast talrijke algemenere hommels een werkster van de zeldzame Grote veldhommel (Bombus magnus) aangetroffen. © Pieter
Vanormelingen
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Figuur 60. Overzicht van de goede bijenhabitats in deelgebied Ransberg Zuid (rood omlijnd) waar maatregelen genomen
zouden kunnen worden, evenals de eigendommen van Natuurpunt (groen) en ANB (blauw), de gemeentegrenzen (bruin) en de
locatie van de waargenomen zeldzame bijensoorten..

x
x
x
x
x

Zoveel mogelijk tegengaan van de aantasting van de bloemrijke bermen door aanpalend landgebruik
(akkers, laagstamboomgaarden, tuinen).
Behoud maaibeheer met afvoeren in de bloemrijke bermen.
Instellen mantel-zoombeheer in de zuidgerichte bosranden, met aandacht voor bloeiende bomen en
struiken. Dit zal ook zorgen voor meer zomerbloei (Valse salie).
Verderzetten verschralend maaibeheer hoogstamboomgaard Hoogemeyer, met aandacht voor
gefaseerd maaien.
Aanplant houtwal met bloeiende struiken op de perceelsrand van het weiland in beheer bij Natuurpunt.
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Figuur 61. Aangetaste bermen langs de Hoogemeyer, 08/06/2016. © Pieter Vanormelingen

Figuur 62. Brede bloemrijke berm in herbloei met onder andere Moerasrolklaver langs de Langstreepstraat, een geschikt habitat
voor heel wat bijensoorten, 20/07/2016. © Pieter Vanormelingen
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Figuur 63. Hoog opgaande bosrand van het Begijnbos, Voetweg, 8 juni 2016. Desondanks werd in deze schrale bosrand nog
de zeer zeldzame Glimmende dwergzandbij (Andrena minutuloides) aangetroffen. Regelmatig hakhoutbeheer van de bosrand
zou resulteren in een meer geleidelijk opgaande bosrand en daardoor een verbetering van zowel de nestgelegenheid als het
bloei-aanbod voor wilde bijen. © Pieter Vanormelingen

Figuur 64. In de kant neergesmeten takkenmateriaal van kleinschalig hakhoutbeheer langs de Voetweg, dat resulteert in een
verruiging van de berm (onder andere zichtbaar door de groei van Grote brandnetel), 19/04/2016. Dergelijk snoeihout dient
afgevoerd. © Pieter Vanormelingen
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Figuur 65. Brede structuurrijke mantel-zoom ontstaan door uitbreiding van de bosrand door het laten opschieten van
ruigtekruiden en struiken in de randstrook van het hooiland in natuurbeheer, 20/07/2016. © Pieter Vanormelingen

Figuur 66. Slecht ontwikkelde bosrand in de rand van een hooiland in natuurbeheer langs de Diestsesteenweg, 20/07/2016.
Gezien het grote belang van dit uiterst schrale hooiland voor nestelende wilde bijen, waaronder topsoorten als Tweekleurige,
Stomptand-, en Borstelwespbij, wordt een mantel-zoom hier best ontwikkeld door inbreiding in de achterliggende bosrand. ©
Pieter Vanormelingen
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Figuur 67. In samenwerking met RLZH gerealiseerde nieuwe hoogstamboomgaard Hoogemeyer met uitsparen van bloemrijke
strook bij maaibeurt in juli. Zeer mooi! Voorkomen kan worden dat deze strook op termijn verruigt en daardoor minder bloemrijk
wordt door ze in het najaar (gefaseerd) te maaien. © Pieter Vanormelingen
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7 Resultaten Bekkevoort
7.1 Omgeving kerk Assent
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1. Er bevindt zich een klein bosje met Zoete kers in de weide aan de straatkant (Dorpstraat). Als ondergroei
treden hier onder meer Bosaardbei, Stinkende gouwe, Hondsdraf, Witte dovenetel en Kruipende
boterbloem op. Deze zijn ook in mindere mate verspreid in de weide terug te vinden.
2. In de weide zelf zijn vooral paardenbloem, Tijmereprijs, Duizendblad, Sint-janskruid, Grasmuur,
Jakobskruiskruid, Kluwenhoornbloem en Madeliefje bepalend voor het bloeiaspect.
3. In de weide bevinden zich enkele schrale heuveltjes waarin verschillende bijensoorten nestelen:
Bosbloedbij, Dikkopbloedbij, Kortsprietwespbij, Wimperflankzandbij, Grasbij, Groepjesgroefbij en
Kleigroefbij.
4. De houten paaltjes in de weide worden gebruikt als nestplaats door de Rosse metselbij.
5. In de zuidgerichte muur van het fabrieksgebouw nestelen Gehoornde metselbijen.
6. In de weide bevindt zich een gedeeltelijk afgestorven notelaar die voor zonbeschenen dood hout zorgt.
Werkpunten:
1. Door paardenlatrines treedt een lokale vermesting op wat resulteert in een ruigte met veel grassen en
brandnetels.
2. De weide lijkt vrij bloemenarm vanwege een hoge begrazingsdruk.
3. Het kerkhof van Assent heeft weinig tot geen meerwaarde voor bijen aangezien hier nauwelijks
bloemen aanwezig zijn. Er zijn ook geen paden of open grond voor nestelende bijen aanwezig. Tot slot
hebben alle muren een te harde voeg om interessant te kunnen zijn voor nestelende bijen.

Figuur 68: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) omgeving van de kerk van Assent.
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Tabel 8: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de omgeving van de kerk van Assent en het aantal waarnemingen per soort.
Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen, zijn aangeduid met een asterisk. Als (zeer)
zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood.

Naam (Latijn)
Apis mellifera*
Bombus pascuorum*
Bombus terrestris/lucorum*
Nomada fucata*
Andrena dorsata*
Andrena flavipes*
Andrena haemorrhoa*
Lasioglossum laticeps*
Lasioglossum malachurum*
Lasioglossum pauxillum*
Osmia bicornis*
Osmia cornuta*
Sphecodes ephippius*
Sphecodes monilicornis*

Naam (Nederlands)
Honingbij
Akkerhommel
Aard/Veldhommel
Kortsprietwespbij
Wimperflankzandbij
Grasbij
Roodgatje
Breedkaakgroefbij
Groepjesgroefbij
Kleigroefbij
Rosse metselbij
Gehoornde metselbij
Bosbloedbij
Dikkopbloedbij

Aantal waarnemingen
4
1
1
2
3
2
1
1
2
2
2
1
1
1

Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 3 mei 2016. Tijdens dit bezoek werden in totaal 13 soorten (23
waarnemingen), allen nieuw in het kader van dit project, waargenomen. Er werd één zeldzaamheid gevonden.
Een zevental soorten (Bosbloedbij Dikkopbloedbij, Kortsprietwespbij, Wimperflankzandbij, Grasbij,
Groepjesgroefbij en Kleigroefbij) nestelen in de schrale heuveltjes in de weide. De Gehoornde en de Rosse
metselbij nestelen respectievelijk in de voegen van fabrieksmuur en de houten paaltjes in de weide. Van de
andere soorten konden geen nesten aangetroffen worden.
Enkel de Bosbloedbij wordt als zeldzaam bestempeld. Deze soort kent een parasitaire levenswijze en parasiteert
daarbij op de algemene Groepjesgroefbij en de Berijpte en Gewone geurgroefbij. Het is vooral de voorkeur voor
droge en zanderige bodems die de soort wat zeldzamer maakt.
Bloembezoek:
Doordat deze locatie enkel in het voorjaar bezocht werd, kan geen uitspraak gedaan worden over het
zomerbloeiende aspect. In het voorjaar zijn vooral paardenbloem, Witte dovenetel, Zoete kers en Hondsdraf van
groot belang op deze locatie. Op het kerkhof werden enkele bijen waargenomen op winterbloeiende heide.

Figuur 69: Bloeiende Zoete kers en paardenbloem zorgen voor nectar en stuifmeel voor heel wat bijensoorten in het voorjaar.
3/05/2016 © Jens D'Haeseleer
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Figuur 70: Een gedeeltelijk afgestorven notelaar in de weide kan zorgen voor staand, zonbeschenen, dood hout en dient dus
zeker behouden te worden. 3/05/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 71: In het terrein bevinden zich enkele lage heuveltjes van maximum 1 meter hoog. Deze zijn schraal en in de
zuidgerichte zijdes werden verschillende nestelende bijensoorten aangetroffen. 3/05/2016 © Jens D'Haeseleer
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1.
2.

3.

4.
5.

6.

Behoud van de stervende notelaar, eventueel in gekandelaarde vorm (troef 6). Deze zorgt voor staand,
zonbeschenen, dood hout.
Behoud van de houten paaltjes (troef 4) in de weide, ook als deze verder wegrotten. Wanneer nieuwe
paaltjes nodig zijn voor een nieuwe afsluiting is het belangrijk de oude ter plaatse te laten zitten. Ook
deze paaltjes zorgen voor nestgelegenheid voor wilde bijen en wespen.
De weide zou minder intensief begraasd moeten worden (werkpunt 1 en 2). Hierdoor kunnen wat
ruigere zones ontstaan waar hogere bloemplanten kunnen groeien. Dit kan door ofwel de dichtheid aan
begrazers te verlagen ofwel door de periode waarop deze grazers toegang hebben tot de weide in te
perken. Wanneer grazers voor slechts enkele korte periodes op het terrein staan, noemt dit
‘stootbegrazing’. Stootbegrazing kan best plaatsvinden vanaf half juni, zodat de voorjaarsbloei
tenminste gegarandeerd wordt.
Behoud van het bosje met Zoete kers aan de straatkant (troef 1).
Behoud van de schrale heuveltjes in het terrein (troef 3). Het terrein mag hiervoor niet genivelleerd
worden, maar deze oneffenheden in het terrein dienen behouden te blijven. Zij zorgen net voor heel
wat interessante ondergrondse nestgelegenheden.
Het kerkhof (werkpunt 3) zou bloemrijker kunnen ingericht worden. Dit kan enerzijds door
nabestaanden aan te sporen om bloemplanten aan de grafzerken te plaatsen of door zelf actief
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7.

aanplantingen te verrichten. De paden, momenteel nog bestaande uit steentjes, zouden kunnen
ingericht worden als graspaden waartussen onder andere Madeliefje, Witte klaver en Zachte
ooievaarsbek kunnen groeien. Indien deze paden niet zeer intensief gemaaid worden, kan er voldoende
bloei aanwezig zijn.
Bij vervanging of herstel van de voegen van de muren rond het kerkhof (werkpunt 3) dient kalkmortel
gebruikt te worden zodat in de loop der jaren geschikte nestgelegenheid voor bovengronds nestelende
bijensoorten ontstaat.
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7.2 Heilig Hart beeld Assent
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1. In dit grazige gedeelte van het perceel zijn vooral paardenbloem, Madeliefje, Paarse dovenetel, Valse
salie, Gewoon biggenkruid, Grote bremraap (parasiet op brem) en Mannetjesereprijs bepalend voor het
bloeiaspect.
2. Daarnaast bevinden zich ook enkele bloeiende Bremstruiken in het perceel. Deze worden goed bevlogen
door hommels, maar ook door de gespecialiseerde Bremzandbij.
3. In het perceel bevinden zich enkele zandige stukjes waar de Grijze zandbij nestelt.
4. Onderaan het perceel staan enkele oude weidepalen die kunnen fungeren als nestplaats voor bijen en
wespen. Ook de houten bareel bovenaan het perceel biedt nestgelegenheid voor bovengronds
nestelende soorten.
5. Het perceel bevindt zich op een zuidoostelijk gerichte helling. Hierdoor vangt deze veel zon wat zorgt
voor een warm microklimaat.
Werkpunten:
1. In het onderste gedeelte van het perceel bevinden zich nog enkele haarden van Amerikaanse vogelkers
en Adelaarsvaren. Deze overwoekeren de bestaande vegetatie en zorgen ervoor dat de open plekken
snel dichtgroeien.

Figuur 72: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) Heilig Hartbeeld Assent
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Figuur 73: Onderaan het grasland bevinden zich nog steeds enkele haarden van Amerikaanse vogelkers en Adelaarsvaren.
Deze dienen verder gemaaid te worden om het open karakter van het grasland te behouden. Op de achtergrond staan enkele
bloeiende Bremstruiken. 19/04/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 74: Onderaan het grasland staat een afsluiting met oude houten weidepaaltjes die veel gaten bevatten. Deze paaltjes
dienen zeker behouden te worden en dienen als nestplaats voor heel wat bijensoorten. 19/04/2016 © Jens D'Haeseleer
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Tabel 9: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied Heilig Hart beeld Assent en het aantal waarnemingen per
soort. Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen, zijn aangeduid met een asterisk. Als
(zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Anthophora plumipes*
Bombus hortorum*
Bombus hypnorum*
Bombus lapidarius*
Bombus pascuorum*
Bombus pratorum*
Bombus sylvestris*
Bombus terrestris/lucorum*
Bombus vestalis*
Nomada flavoguttata*
Nomada fucata*
Nomada goodeniana*
Nomada lathburiana*
Nomada panzeri*
Nomada signata*
Nomada zonata*
Andrena dorsata*
Andrena flavipes*
Andrena fulva*
Andrena fulvago*
Andrena haemorrhoa*
Andrena helvola*
Andrena minutula*
Andrena nitida*
Andrena ovatula*
Andrena subopaca*
Andrena vaga*
Halictus rubicundus*
Lasioglossum leucozonium*
Lasioglossum villosulum*
Sphecodes ephippius*
Sphecodes gibbus*

Naam (Nederlands)
Gewone sachembij
Tuinhommel
Boomhommel
Steenhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Vierkleurige koekoekshommel
Aard/Veldhommel
Grote koekoekshommel
Gewone kleine wespbij
Kortsprietwespbij
Smalbandwespbij
Roodharige wespbij
Sierlijke wespbij
Signaalwespbij
Variabele wespbij
Wimperflankzandbij
Grasbij
Vosje
Texelse zandbij
Roodgatje
Valse rozenzandbij
Gewone dwergzandbij
Viltvlekzandbij
Bremzandbij
Witbaarddwergzandbij
Grijze zandbij
Roodpotige groefbij
Matte bandgroefbij
Biggenkruidgroefbij
Bosbloedbij
Pantserbloedbij

Aantal waarnemingen
1
1
1
3
2
2
1
2
1
2
1
3
2
1
2
1
2
2
1
3
3
2
1
1
2
4
5
2
2
2
1
1

Deze locatie werd 2 keer bezocht, namelijk op 19 april 2016 en op 31 mei 2016. Tijdens deze bezoeken werden
31 bijensoorten (58 waarnemingen), allen nieuw in het kader van dit project, waargenomen. Er werden ook
enkele zeldzaamheden teruggevonden.
x
x
x

De Texelse zandbij is afhankelijk van voedselarme graslanden en komt vaak voor in de omgeving van
bosranden, Ze vliegt uitsluitend op composieten, waarbij ze veelvuldig op Muizenoortje en Gewoon
biggenkruid wordt waargenomen.
De Valse rozenzandbij lijkt weinig habitatvoorkeur te hebben en is vaak te vinden in open terreinen.
Ze lijkt meer een voorkeur te hebben voor struiken dan voor kruiden.
De Bremzandbij is vooral te vinden op schrale graslanden en (matig) voedselrijke droge graslanden. De
soort nestelt meestal op zuidgerichte hellingen. Stuifmeel wordt vooral verzameld op
vlinderbloemigen. De soort vliegt in 2 generaties. De eerste generatie vliegt met name op Brem, klaver
en Stekelbrem, de tweede op Heggenwikke en diverse klaversoorten.

Bloembezoek:
Doordat deze locatie enkel in het voorjaar bezocht werd, kan geen uitspraak gedaan worden over het
zomerbloeiende aspect. In het voorjaar waren Mannetjesereprijs, Gewoon biggenkruid, wikke spec., Paarse
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dovenetel, paardenbloem belangrijke voedselplanten. Verder bevonden zich ook bloeiende Madeliefje, Brem en
Valse salie in het perceel. 
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1.

2.

3.

4.
5.

De haarden van Amerikaanse vogelkers en Adelaarsvaren (werkpunt 1) in het onderste gedeelte van het
perceel dienen jaarlijks aangepakt te worden. Door maaien of klepelen met afvoer van alle materiaal
kunnen deze soorten teruggedrongen worden en blijft het open, bloemrijk karakter van dit perceel
behouden. In de onmiddellijke omgeving van de opslag van Amerikaanse vogelkers bevindt zich een
nestaggregatie van Grijze zandbij. Door het perceel hier open te houden, zullen deze nestaggregaties in
de toekomst wellicht nog kunnen groeien.
Behoud van de oude houten paaltjes (troef 4) onderaan het perceel, ook als deze verder wegrotten.
Wanneer nieuwe paaltjes nodig zijn voor een nieuwe afsluiting is het belangrijk de oude ter plaatse te
laten zitten. Daarnaast dient ook de houten bareel bovenaan het perceel behouden te blijven (troef 4).
Dit perceel dient onder hetzelfde regime verder gemaaid te worden om zo het bloeiaspect te behouden
(troef 1). Doordat de piekbloei in het voorjaar (mei-juni) lag, kan hier best gemaaid worden vanaf
midden juni tot eind juli. Ideaal genomen wordt een tweede maaibeurt uitgevoerd in de herfst zodat de
vegetatie kort de winter in kan. Dit laat de zaden van veel bloemen toe te kiemen, en creëert een open
grasmat vroeg in het voorjaar voor nestelende wilde bijen (zoals de nestaggregatie van de Grijze
zandbij). Het maaisel dient steeds afgevoerd te worden. Maaien gebeurt best met een schijvenmaaier.
Belangrijk is dat eenmaal een goed maaitijdstip gevonden is, dit jaar na jaar volgehouden wordt om de
planten- en bijbehorende bijengemeenschappen goed te laten ontwikkelen.
Behoud van de Bremstruwelen (troef 2). Deze dienen dus ontzien te worden bij de maaibeurten.
Het perceel is te smal om een echte mantel-zoomvegetatie richting bosrand te kunnen ontwikkelen.
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7.3 Bermen Eugeen Coolstraat
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1. De wegberm in de Eugeen Coolstraat ter hoogte van nummer 65 is zeer bloemrijk met onder meer een
grote populatie van Grote tijm, wat een bedreigde plantensoort is.
2. Daarnaast zorgen onder meer Rapunzelklokje, Muizenoor, Gewoon biggenkruid, Gewone margriet en
verschillende ereprijssoorten voor het bloeiaspect.
3. In de steile berm en de naastgelegen kasseiweg bevinden zich veel nestgelegenheid voor wilde bijen.
Werkpunten:
1. Bovenaan deze steile, bloemrijke, berm bevindt zich een akker. Dit zorgt voor inspoeling van pesticiden
en meststoffen. Dit laatste resulteert alvast in enkele voedselrijkere, ruigere zones met veel
brandnetels.
2. De berm is vrij smal waardoor een eenmalige maaibeurt op een verkeerd tijdstip al meteen kan
resulteren in een groot verlies voor wilde bijen of bloemplanten.

Figuur 75: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) berm Eugeen Coolstraat
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Figuur 76: Ook de kasseiweg die uitmondt in de Eugeen Coolstraat zorgt voor veel potentiële nestplaatsen. 19/04/2016 © Jens
D'Haeseleer

Figuur 77: Berm Eugeen Coolstraat met grote populatie Gewoon biggenkruid. 31/05/2016 © Jens D'Haeseleer
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Figuur 78: In de bermen van de Eugeen Coolstraat in Bekkevoort staat nog een grote populatie Grote Tijm. 8/07/2016: © Jens
D'Haeseleer
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Tabel 10: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied berm Eugeen Coolstraat en het aantal waarnemingen
per soort. Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen, zijn aangeduid met een asterisk.
Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Apis mellifera*
Bombus hortorum*
Bombus hypnorum*
Bombus lapidarius*
Bombus pascuorum*
Bombus pratorum*
Bombus terrestris*
Bombus terrestris/lucorum*
Nomada flavoguttata*
Nomada fucata*
Nomada fulvicornis*
Andrena bicolor*
Andrena flavipes*
Andrena florea*
Andrena fulvago*
Andrena minutula*
Andrena nitida*
Andrena subopaca*
Andrena wilkella*
Chelostoma campanularum*
Chelostoma rapunculi*
Halictus tumulorum*
Lasioglossum laticeps*
Lasioglossum leucozonium*
Lasioglossum malachurum*
Lasioglossum minutissimum*
Lasioglossum morio*
Lasioglossum sexnotatum*
Lasioglossum villosulum*
Sphecodes ferruginatus*
Sphecodes monilicornis*

Naam (Nederlands)
Honingbij
Tuinhommel
Boomhommel
Steenhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Aardhommel
Aard/Veldhommel
Gewone kleine wespbij
Kortsprietwespbij
Roodsprietwespbij
Tweekleurige zandbij
Grasbij
Heggenrankbij
Texelse zandbij
Gewone dwergzandbij
Viltvlekzandbij
Witbaarddwergzandbij
Geelstaartklaverzandbij
Kleine klokjesbij
Grote klokjesbij
Parkbronsgroefbij
Breedkaakgroefbij
Matte bandgroefbij
Groepjesgroefbij
Ingesnoerde groefbij
Langkopsmaragdgroefbij
Zesvlekkige groefbij
Biggenkruidgroefbij
Roestbruine bloedbij
Dikkopbloedbij

Aantal waarnemingen
1
2
1
7
2
2
3
2
2
2
1
1
8
2
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
2
1
4
1
1
1
1

Deze locatie werd 4 keer bezocht, namelijk op 19 april 2016, 31 mei 2016, 6 juni 2016 en 8 juli 2016. Tijdens deze
bezoeken werden 30 bijensoorten (59 waarnemingen), allen nieuw in het kader van dit project, waargenomen.
Er werden ook enkele zeldzaamheden teruggevonden:
x
x

x

De Texelse zandbij is afhankelijk van voedselarme graslanden en komt vaak voor in de omgeving van
bosranden. Ze vliegt uitsluitend op composieten, waarbij ze veelvuldig op Muizenoortje en Gewoon
biggenkruid wordt waargenomen.
De Ingesnoerde groefbij is een zeldzame bijensoort die op verschillende plantensoorten kan
teruggevonden worden. Ze nestelt in de bodem in leem- of zandgrond, vaak in verstoorde terreinen.
Vermoedelijk is het een warmteminnende soort.
De Roestbruine bloedbij is een kleine soort die parasiteert op verschillende soorten groefbijen,
waaronder de Slanke groefbij (Lasioglossum fulvicorne), maar ook de Breedkaakgroefbij, die op deze
locatie aangetroffen werd.

Bloembezoek:
Gedurende de lente en de zomer werden heel wat bloemplanten bezocht, zowel voor nectar als voor stuifmeel:
Grote tijm, Rode klaver, rolklaver, Korenbloem, braam, Rapunzelklokje, Heggenrank, Gewoon biggenkruid en
paardenbloem.
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1.

2.

3.

De berm in de Eugeen Coolstraat is vrij smal en loopt steil af. Bovenaan bevindt zich een akker (werkpunt
1) die inspoeling van pesticiden en vooral van meststoffen veroorzaakt. Dit laatste resulteerde in enkele
voedselrijkere, ruigere zones met veel brandnetels. Om deze impact te verminderen dient de
aanpalende landeigenaar persoonlijk benaderd te worden om te komen tot het respecteren van deze
berm. Gezien de waarde van deze berm (Grote tijm en Rapunzelklokje zijn zeer gevoelig aan vermesting)
is het aanleggen van een gesubsidieerde bufferstrook, waar niet mag gespoten of bemest worden, op
de aanpalende akker sterk te overwegen.
Om de nestgelegenheden in de onmiddellijke omgeving te behouden, dient het maairegime ervoor te
zorgen dat er voldoende open plekjes blijven in de berm. Daarnaast is het behoud van de naastgelegen
kasseiweg belangrijk om de nestplaatsen voor ondergronds nestelende soorten te vrijwaren. Heel wat
bijen nestelen tussen de betonnen palen naast de kasseiweg (zie Figuur 76). Deze palen zijn hier wellicht
geplaatst om erosie tegen te gaan, maar hebben onbedoeld dus ook een positief effect op de lokale
bijenpopulatie.
Het instellen van het juiste maairegime is van groot belang (werkpunt 2, troef 1 en 2) voor deze
bermvegetatie. De Grote tijm en heel wat van de begeleidende soorten bloeien in de maanden juni, juli
en augustus. Het ‘theoretisch optimale’ beheer bestaat uit maximaal 1 maaibeurt, met afvoer van
maaisel, eind september; begin oktober. Toch lijkt het er op dat de instroom van meststoffen vanuit de
akker ervoor zorgt dat er teveel biomassa geproduceerd wordt en dat 2 maaibeurten nodig zullen zijn,
meer bepaald rond half mei en eind september. Eventueel kan de berm in 2 zones gemaaid worden,
waarbij de ene helft van de berm gemaaid wordt omstreeks 15 mei en de andere helft omstreeks 30
mei. De tweede maaibeurt zou voor de ene helft van de berm rond 15 september en de andere helft
omstreeks 30 september moeten plaatsvinden. Maaien op deze tijdstippen zorgt voor een verschraling
(doordat het maaisel wordt afgevoerd) die optimaal is om zoveel mogelijk bloeiende planten te krijgen
en door gefaseerd te maaien staan er altijd in een bepaald deel planten in bloei. Immers, bijen hebben
een onafgebroken aanbod van de geschikte bloemen nodig. Een vroege (voor 15 juni) maaibeurt zorgt
ervoor dat er tijdig herbloei zal zijn. Voor een maaibeurt die voor 15 juni valt, is wel een ontheffing op
het bermdecreet nodig. Het maaisel dient steeds afgevoerd te worden. Maaien gebeurt best met een
schijvenmaaier. Belangrijk is dat eenmaal een goed maaitijdstip gevonden is, dit jaar na jaar
volgehouden wordt om de planten- en bijbehorende bijengemeenschappen goed te laten ontwikkelen.

7.4 Lemen huisje Oude Tiensebaan
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.
2.

Rond dit huisje bevinden zich enkele bloeiende struiken, waaronder kardinaalsmuts.
Aan de overzijde van de Oude Tiensebaan bevindt zich een zuidoostgerichte helling boven de gracht.
Deze heeft potenties voor grondnestelende bijensoorten.

Werkpunten:
1.

De muren van dit huisje zijn opgebouwd uit een harde betonpleister in plaats van zachte kalkleem.
Hierdoor is deze muur volledig ongeschikt als nestplaats voor metselbijen, sachembijen en andere
bovengronds nestelende bijensoorten.
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Figuur 79: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) lemen huisje Oude Tiensebaan

Figuur 80: De muren van dit huisje zijn opgebouwd uit een harde pleister waardoor ze ongeschikt zijn als nestplaats voor bijen.
20/04/2016 © Jens D'Haeseleer
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Tabel 11: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied lemen huisje Oude Tiensebaan en het aantal
waarnemingen per soort. Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen, zijn aangeduid
met een asterisk. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Apis mellifera*
Bombus lapidarius*
Andrena dorsata*
Andrena haemorrhoa*
Andrena vaga*

Naam (Nederlands)
Honingbij
Steenhommel
Wimperflankzandbij
Roodgatje
Grijze zandbij

Aantal waarnemingen
1
1
1
1
1
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Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 20 april 2016. Tijdens dit bezoek werden 5 bijensoorten (5
waarnemingen), allen nieuw in het kader van dit project, waargenomen.
Bloembezoek:
De honingbij-werkster werd op een paardenbloem aangetroffen. Verder werd geen bloembezoek vastgesteld.

 9RRUJHVWHOGHPDDWUHJHOHQ
1.

2.

Aan de overzijde van de Oude Tiensebaan bevindt zich een zuidoostgerichte helling boven de gracht
(troef 2). Deze dient open gehouden te worden zodat er voldoende zon op valt. Op deze manier wordt
een gunstige uitgangssituatie gecreëerd voor nesten van heel wat grondnestelende bijensoorten.
De muren van dit huisje zijn opgebouwd uit een harde betonpleister in plaats van zachte kalkleem. Om
van belang te zijn voor wilde bijen zou deze pleister moeten vervangen worden door een zachtere
leemsoort. Ook zou het huisje wat meer vrijgezet moeten worden zodat er minder schaduw op valt.
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7.5 Omgeving kerk Molenbeek-Wersbeek
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.
2.
3.
4.
5.

Er bevindt zich veel nestgelegenheid voor ondergronds nestelende soorten in het lemen paadje naast
het kerkhof. Deze zone dient te allen tijde bewaard te blijven!
Er bevindt zich veel nestgelegenheid voor Gewone sachembij en Bruine rouwbij in de zonbeschenen
steilkanten van de holle weg.
Aan de inrit naar de gebouwen van de pastorie bevindt zich een interessante bloemrijke muurvegetatie.
Het voegwerk van de muur aan de oprit vertoont op veel plaatsen scheuren die geschikte nestplaatsen
voor bijen vormen.
Het voegwerk van de Sint-Laurentinuskerk vertoont op veel plaatsen scheuren die geschikte
nestplaatsen voor bijen vormen.

Werkpunten:
1.
2.
3.

De holle weg is op veel plaatsen sterk beschaduwd. Hierdoor is deze heel wat minder interessant als
nestplaats.
In de omliggende percelen wordt te intensief gemaaid, terwijl er wel veel interessante plantensoorten
voorkomen.
De muren achter het pastoriegebouw hebben een zeer harde voeg waardoor hier geen bijen kunnen in
nestelen.

Figuur 81: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) kerk Molenbeek-Wersbeek
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Figuur 82: In het lemen paadje naast het kerkhof bevinden zich ongeveer 4000 nesten van verschillende bijensoorten!
3/05/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 83: De steilwanden in de holle weg zijn belangrijke nestplaatsen voor onder meer de Gewone sachembij en de Bruine
rouwbij. 3/05/2016 © Jens D'Haeseleer
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Figuur 84: Kortgemaaide gazons kunnen, wanneer ze tot bloei komen, van belang zijn voor wilde bijen. 24/05/2016 © Jens
D'Haeseleer

Figuur 85: Oude muur met Rode spoorbloem en Grote klaproos. 26/05/2016 © Jens D'Haeseleer
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Figuur 86: De muren van de Sint-Laurentiuskerk hebben nog een oude kalkmortelvoeg die door verschillende bijensoorten als
nestplaats gebruikt wordt. 26/05/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 87: Veel gazons in de onmiddelijke omgeving van de Sint- Laurentiuskerk worden te intensief gemaaid. Dit zorgt voor
een prangend probleem met nectar- en stuifmeelvoorziening voor de aanwezige wilde bijen. 26/05/2016 © Jens D'Haeseleer
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Tabel 12: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied omgeving kerk Molenbeek-Wersbeek en het aantal
waarnemingen per soort. Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen zijn aangeduid met
een asterisk. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Anthophora plumipes*
Apis mellifera*
Bombus hortorum*
Bombus hypnorum*
Bombus lapidarius*
Bombus pascuorum*
Bombus pratorum*
Bombus terrestris*
Bombus terrestris/lucorum*
Melecta albifrons*
Nomada flava*
Nomada flavoguttata*
Nomada fucata*
Nomada goodeniana*
Nomada integra*
Andrena bicolor*
Andrena carantonica*
Andrena flavipes*
Andrena florea*
Andrena fulva*
Andrena fulvago*
Andrena minutula*
Andrena nigroaenea*
Andrena nitida*
Andrena subopaca*
Andrena wilkella*
Anthidium manicatum*
Colletes daviesanus*
Dasypoda hirtipes*
Halictus maculatus*
Halictus quadricinctus*
Heriades truncorum*
Hoplitis leucomelana*
Hylaeus hyalinatus*
Lasioglossum calceatum*
Lasioglossum laticeps*
Lasioglossum leucozonium*
Lasioglossum malachurum*
Lasioglossum morio*
Lasioglossum nitidiusculum*
Lasioglossum nitidulum*
Lasioglossum pauxillum*
Lasioglossum sexnotatum*
Lasioglossum villosulum*
Megachile willughbiella*
Melitta leporina*
Osmia bicornis*
Osmia caerulescens*
Osmia cornuta*
Panurgus calcaratus*

Naam (Nederlands)
Gewone sachembij
Honingbij
Tuinhommel
Boomhommel
Steenhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Aardhommel
Aard/Veldhommel
Bruine rouwbij
Gewone wespbij
Gewone kleine wespbij
Kortsprietwespbij
Smalbandwespbij
Tweekleurige wespbij
Tweekleurige zandbij
Meidoornzandbij
Grasbij
Heggenrankbij
Vosje
Texelse zandbij
Gewone dwergzandbij
Zwartbronzen zandbij
Viltvlekzandbij
Witbaarddwergzandbij
Geelstaartklaverzandbij
Grote wolbij
Wormkruidbij
Pluimvoetbij
Blokhoofdgroefbij
Vierbandgroefbij
Tronkenbij
Zwartgespoorde houtmetselbij
Tuinmaskerbij
Gewone geurgroefbij
Breedkaakgroefbij
Matte bandgroefbij
Groepjesgroefbij
Langkopsmaragdgroefbij
Borstelgroefbij
Glimmende smaragdgroefbij
Kleigroefbij
Zesvlekkige groefbij
Biggenkruidgroefbij
Grote bladsnijder
Klaverdikpoot
Rosse metselbij
Blauwe metselbij
Gehoornde metselbij
Kleine roetbij

Aantal waarnemingen
3
7
1
2
5
5
1
2
4
1
2
1
3
1
1
1
1
11
4
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
3
2
5
2
1
1
3
2
1
1
1
2
1
1
3
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Sphecodes crassus*
Sphecodes ephippius*
Sphecodes hyalinatus*
Sphecodes miniatus*
Sphecodes monilicornis*
Stelis punctulatissima*

Brede dwergbloedbij
Bosbloedbij
Lichte bloedbij
Gewone dwergbloedbij
Dikkopbloedbij
Geelgerande tubebij

3
1
1
1
9
1

Deze locatie werd 4 keer bezocht, namelijk op 3 mei 2016, 24 mei 2016, 26 mei 2016 en 8 juli 2016. Tijdens deze
bezoeken werden 55 bijensoorten (118 waarnemingen), allen nieuw in het kader van dit project, waargenomen.
Er werden ook enkele zeldzaamheden gevonden.
De Texelse zandbij, Klaverdikpoot en de Zwartgespoorde houtmetselbij zijn afhankelijk van voedselarme,
bloemrijke graslanden. Ze hebben een gespecialiseerd bloembezoek. Zo verzamelt de Texelse zandbij enkel
stuifmeel van gele composieten (zoals Muizenoortje en Gewoon biggenkruid), terwijl de Klaverdikpoot en de
Zwartgespoorde houtmetselbij vooral stuifmeel verzamelen van vlinderbloemigen (zoals honingklaver en Witte
klaver).
De groep van de groefbijen is sterk vertegenwoordigd met twaalf soorten. Veel van de soorten groefbijen kennen
een primitief-sociale levenswijze waarbij verschillende vrouwtjes samen gebruik maken van één nest. Alle
soorten maken nesten in de grond. Onder meer de zeldzame Blokhoofdgroefbij en de Borstelgroefbij werden
nestelend op het kerkhof aangetroffen. Beide soorten zijn warmteminnend en nestelen vooral in bodems met
een zeker leemgehalte. Ze komen voor in bloemrijke graslanden en hebben een lichte voorkeur voor gele
composieten zoals Muizenoortje en Gewoon biggenkruid.
Dé topwaarneming van het project was die van de Vierbandgroefbij. Deze zeer zeldzame soort kwam in de eerste
helft van de 20e eeuw verspreid over België voor, en werd voor het laatst in ons land waargenomen in 1953 op
de kalkhellingen van de Sint-Pietersberg in de provincie Luik. De soort is met haar 13 tot 16 mm één van de
grootste bijensoorten van ons land. Steilwanden, klei- en leemhellingen of wanden van holle wegen en groeven
zijn favoriete nestplaatsen van deze opvallende verschijning. De Vierbandgroefbij vertoont een vorm van sociaal
gedrag die uitzonderlijk is in de wilde bijenwereld. Vrouwtjes leven namelijk voor een bepaalde periode samen
met hun nakomelingen. Nadat vrouwtjes gepaard hebben, overwinteren ze onderin de oude nesten waarin ze
geboren zijn. Deze nesten worden gebouwd in de vorm van een primitieve raat met vijf tot twintig broedcellen.
Voor haar nakomelingen verzamelt de Vierbandgroefbij stuifmeel van bloemen van verschillende
plantenfamilies, maar met een voorkeur voor grote bloemen zoals distels, centaurie, Muizenoortje en
paardenbloem. Grote aantallen bloeiende planten zijn nodig van half mei tot eind augustus, wanneer de soort
actief is. Naar aanleiding van deze vondst werd ook een persbericht uitgestuurd dat onder meer door
www.deredactie.be opgepikt werd (zie Figuur 88).
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Figuur 88: Artikel op www.deredactie.be naar aanleiding van persbericht over de vondst van de Vierbandgroefbij.

De aanwezigheid van veel gastheersoorten zorgde ervoor dat ook een hele reeks parasitaire bijensoorten konden
voorkomen. Heel wat bloedbijen, waaronder de Brede dwergbloedbij, Gewone dwergbloedbij, Bosbloedbij en
Lichte bloedbij werden aan het kerkhof gevonden. Deze zijn allen parasitair op een of meerdere soorten
groefbijen. Enkel de Slanke groefbij, de gastheer van de Lichte bloedbij, werd (nog) niet teruggevonden op deze
locatie.
Ook enkele andere (zeer) zeldzame parasitaire bijensoorten, zoals de Bruine rouwbij en de Tweekleurige
wespbij, werden hier aangetroffen. De Bruine rouwbij is de specifieke parasiet van de Gewone sachembij. Ze
werd dan ook vooral in de buurt van de sachembijnesten in de steilwanden van de holle weg aangetroffen. Van
de Tweekleurige wespbij zijn maar enkele vindplaatsen in ons land bekend. Het voorlopige zwaartepunt van de
verspreiding lijkt in het zuidoosten van de provincie Vlaams-Brabant te liggen. Deze soort parasiteert op de
Paardenbloembij en de Texelse zandbij, die dan weer afhankelijk zijn van gele composieten zoals paardenbloem,
Gewoon biggenkruid en Muizenoortje.
Bloembezoek:
Gedurende de lente en de zomer werden heel wat bloemplanten bezocht, zowel voor nectar als voor stuifmeel:
Grote klaproos, Witte klaver, Klein streepzaad, Vlasleeuwenbekje, Muizenoortje, Kruipende boterbloem,
Madeliefje en Dagkoekoeksbloem. Verder werden hier ook Muurhavikskruid en Hartbladzonnebloem
aangetroffen, wat potentieel goede nectar- en stuifmeelbronnen kunnen zijn.
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 9RRUJHVWHOGHPDDWUHJHOHQ
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Het beheer van de noordoostzijde van de holle weg verloopt prima doordat de opslag van Robinia
geregeld wordt weggehaald of gemaaid (troef 2). De robinia’s aan de overzijde van de holle weg
(zuidwestzijde) zouden best (grotendeels) gekapt worden en als hakhout beheerd zodat er voldoende
zon op de steilwanden kan schijnen (werkpunt 1). Dit zou gaan over een strook van ca 50 m.
Het aarden wegje naast het kerkhof herbergt ongeveer 4.000 nesten verschillende bijensoorten (troef
1). Hier is het belangrijk om ‘onkruid’ handmatig te schoffelen indien het paadje begroeid geraakt.
Dergelijke oppervlakkige bodemverstoring (tot 5-10 cm) kunnen de bijen gerust verdragen. Bij frezen
(tot 40 cm diep) worden echter alle nesten vernield (en bijenlarven en poppen bevinden zich onder de
grond tot het volgende vliegseizoen).
De muurvegetatie met onder meer Rode spoorbloem en Grote klaproos aan de inrit naar de gebouwen
van de pastorie dient behouden te worden (troef 3). Deze vegetatie mag dus zeker niet gewied worden.
Het voegwerk van de muur aan de oprit vertoont op veel plaatsen scheuren die geschikte nestplaatsen
voor bijen vormen (troef 4). Ook het voegwerk van de Sint- Laurentiuskerk (troef 5) is opgebouwd uit
een ouderwetse kalkmortel die veel nestgelegenheden voor wilde bijen biedt. Indien het voegwerk van
de kerk of de inrit naar de gebouwen van de pastorie dient hersteld te worden, moet dit uitgevoerd
worden met kalkmortel zodat in de loop der jaren terug geschikte nestgelegenheid ontstaat, en kan dit
best gefaseerd gebeuren waarbij niet elke muur gelijktijdig wordt aangepakt maar met jaren tussenin.
In de wijdere omgeving dient het nectar- en stuifmeelaanbod verhoogd te worden. Deze locatie is dan
ook omgeven door bloemarme graslanden en gazons, dicht bos, intensief beheerde
laagstamboomgaarden en akkers. Ook de gazons rond de kerk, tussen de kerk en het pastoriegebouw
en de voortuin van de pastorie dienen extensiever beheerd te worden. In de voortuin zou een maaibeurt
om de 3 weken, waarbij de helft van het gazon uitgespaard wordt, voor heel wat extra bloei kunnen
zorgen. Door gefaseerd te werk te gaan, blijft een deel van het gazon gedurende een periode van
ongeveer 6 weken ongemaaid. Ook hier dient het maaisel afgevoerd te worden, zodat het terrein verder
kan verschralen. Belangrijke bijenplanten zoals Witte en Rode klaver, Klein streepzaad, paardenbloem
en Gewoon biggenkruid zullen hier zeker van profiteren. Eventueel kan er een infobordje geplaatst
worden zodat bezoekers weten dat dit een bijenvriendelijk beheer is.
Het beheer van de zone tussen de kerk en het pastoriegebouw is in particuliere handen. Dit tuintje zou
best zo bloemenrijk mogelijk zijn, aangezien hier de zeer zeldzame Vierbandgroefbij aangetroffen werd.
Momenteel wordt in deze zone regelmatig gemaaid en zullen typische gazonplanten als Witte klaver en
Gewoon biggenkruid onvoldoende tot bloei kunnen komen. Ook hier kan een gefaseerd maaibeheer
ervoor zorgen het nectar- en stuifmeelaanbod gevoelig verhoogd wordt.
De gazonzones op het kerkhof zelf worden zeer kort gemaaid, maar ogen toch bloemrijk (zie Figuur 84)
met onder meer Madeliefje, Gewone ereprijs, rolklaver en Kruipende boterbloem. Ook hier kan best
rekening gehouden worden met de aanwezigheid van bloemplanten. Minder intensief maaien zal ook
hier leiden tot een verhoging van het nectar- en stuifmeelaanbod.
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7.6 Holle weg Plasveldstraat
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.

Er bevindt zich veel nestgelegenheid voor Gewone sachembij en Bruine rouwbij in zonbeschenen stukjes
in de holle weg. Hier komen ook de Gewone schoorsteenwesp en de goudwesp Chrysis viridula voor.
Deze soorten nestelen typisch in steilkantjes.

Werkpunten:
1.

Een groot deel van de holle weg wordt sterk beschaduwd en dient dus opengemaakt te worden om van
belang te zijn voor bijen en wespen.

Figuur 89: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) holle weg Plasveldstraat.
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Figuur 90: De steilwanden in de holle weg aan de Plasveldstraat vormen een belangrijke nestplaats voor de Gewone sachembij
en de Bruine rouwbij. 3/05/2016 © Jens D'Haeseleer



Advies wilde bijen in 6 gemeenten in kader van Interreg-project “Meer natuur voor pittig fruit”

92

 :DDUJHQRPHQZLOGHELMHQ
Tabel 13: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied holle weg Plasveldstraat en het aantal waarnemingen
per soort. Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen zijn aangeduid met een asterisk.
Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Anthophora plumipes*
Apis mellifera*
Bombus hypnorum*
Bombus lapidarius*
Bombus pascuorum*
Bombus pratorum*
Bombus terrestris*
Bombus terrestris/lucorum*
Melecta albifrons*
Nomada flava*
Nomada fucata*
Nomada ruficornis*
Andrena flavipes*
Andrena haemorrhoa*
Andrena labialis*
Andrena subopaca*
Lasioglossum lativentre
Lasioglossum morio
Lasioglossum nitidiusculum*
Lasioglossum pauxillum*
Lasioglossum villosulum*
Lasioglossum zonulum*
Osmia cornuta*
Osmia bicornis*
Sphecodes ephippius

Naam (Nederlands)
Gewone sachembij
Honingbij
Boomhommel
Steenhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Aardhommel
Aard/Veldhommel
Bruine rouwbij
Gewone wespbij
Kortsprietwespbij
Gewone dubbeltand
Grasbij
Roodgatje
Donkere klaverzandbij
Witbaarddwergzandbij
Breedbuikgroefbij
Langkopsmaragdgroefbij
Borstelgroefbij
Kleigroefbij
Biggenkruidgroefbij
Glanzende bandgroefbij
Gehoornde metselbij
Rosse metselbij
Bosbloedbij

Aantal waarnemingen
6
23
2
3
12
14
1
6
3
1
3
1
11
5
2
1
1
1
1
1
2
1
2
9
1

Niet alleen de steilwand zelf, maar ook de omgeving met een laagstamboomgaard en een ingezaaid wildakkertje,
werd bekeken tijdens dit project. Deze locatie werd 3 keer bezocht, namelijk op 3 mei 2016, 4 mei 2016 en 24
mei 2016. Tijdens deze bezoeken werden 24 bijensoorten (107 waarnemingen), waarvan 21 nieuw in het kader
van dit project, waargenomen. Er werden ook enkele zeldzaamheden teruggevonden:
x

x
x

De Donkere klaverzandbij is een soort van bloemrijke graslanden. Ze verzamelt vooral stuifmeel van
vlinderbloemigen zoals Witte en Rode klaver. Waarschijnlijk heeft deze soort een communale
levenswijze, want vaak maken verschillende vrouwtjes gebruik van dezelfde nestholte.
De Borstelgroefbij is een warmteminnende soort die vooral nestelt in bodems met een zeker
leemgehalte. Ze komt voor in bloemrijke graslanden en heeft een lichte voorkeur voor gele composieten
zoals Muizenoortje en Gewoon biggenkruid.
Ook enkele zeldzame parasitaire bijensoorten, zoals de Bruine rouwbij, werden hier aangetroffen. De
Bruine rouwbij is de specifieke parasiet van de Gewone sachembij. Ze werd dan ook vooral in de buurt
van de sachembijnesten in de steilwanden van de holle weg aangetroffen.

Bloembezoek:
Tijdens de bezoeken werd bloembezoek op Rode klaver, Witte dovenetel, paardenbloem, Eenstijlige meidoorn,
Witte klaver, Gewoon biggenkruid, Brem en Kruipende boterbloem vastgesteld. In het ingezaaide wildakkertje
werd bloembezoek op Koolzaad, Inkarnaatklaver, Korenbloem en een onbekende koolsoort vastgesteld.
Daarnaast werden onder meer Grote muur, Valse salie, Klimopereprijs en Schermhavikskruid als potentiële
bloemplanten in de omgeving teruggevonden.
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1.

Een groot deel van de holle weg wordt sterk beschaduwd en dient dus opengemaakt te worden om van
belang te zijn voor bijen (troef 1 en werkpunt 1). In een kleine zone van de holle weg bevindt zich al veel
nestgelegenheid voor wilde bijen in zonbeschenen stukjes. Om meer zon toe te laten op de rest van de
steilwanden van de holle weg dient de bomenrij aan de zuidzijde van de holle weg gefaseerd in
hakhoutbeheer genomen te worden, waarbij telkens een stuk van ongeveer 10 meter gekapt wordt.
Hierbij dienen de Bremstruwelen die tussen de bomenrij groeien zoveel mogelijk ontzien te worden.
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7.7 Picknickplaats Oude Tiensebaan
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.
2.
3.
4.
5.

Door het hooilandbeheer is een uitbundige bloei met onder meer Gewone margriet, Rode klaver,
Gewone rolklaver, Knoopkruid en Rapunzelklokje aanwezig.
In de picknickweide zijn enkele fruitbomen aanwezig die zorgen voor extra nectar- en stuifmeelaanbod
zorgen.
In de picknickweide bevindt zich een groot en zuidgericht bijenhotel.
Rond het perceel is een houtkant aangelegd die een bufferende werking heeft ten opzichte van de akker
ten zuiden van de picknickweide.
Aan de straatkant is een houten afsluiting aanwezig. Deze zorgt voor extra nestgelegenheid voor
bovengronds nestelende soorten.

Figuur 91: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) picknickweide Oude Tiensebaan
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Figuur 92: De picknickweide aan de Oude Tiensebaan kent een goede voorjaarsbloei met onder meer Gewone margriet, Rode
klaver en Scherpe boterbloem. 26/05/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 93: Bijenhotel aan de picknickweide van de Oude Tiensebaan. 26/05/2016 © Jens D'Haeseleer
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Tabel 14: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied picknickplaats Oude Tiensebaan en het aantal
waarnemingen per soort. Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen zijn aangeduid met
een asterisk. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Apis mellifera*
Bombus hortorum*
Bombus lapidarius*
Bombus pascuorum*

Naam (Nederlands)
Honingbij
Tuinhommel
Steenhommel
Akkerhommel

Aantal waarnemingen
1
2
2
1
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Bombus pratorum*
Bombus terrestris*
Nomada integra*
Andrena bicolor*
Andrena flavipes*
Andrena labialis*
Chelostoma florisomne*
Halictus tumulorum*
Lasioglossum lativentre*
Lasioglossum leucopus*
Lasioglossum pauxillum*
Lasioglossum zonulum*
Megachile centuncularis*
Osmia bicornis*
Osmia caerulescens*
Sphecodes ephippius*

Weidehommel
Aardhommel
Tweekleurige wespbij
Tweekleurige zandbij
Grasbij
Donkere klaverzandbij
Ranonkelbij
Parkbronsgroefbij
Breedbuikgroefbij
Gewone smaragdgroefbij
Kleigroefbij
Glanzende bandgroefbij
Tuinbladsnijder
Rosse metselbij
Blauwe metselbij
Bosbloedbij

2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Deze locatie werd 2 keer bezocht, namelijk op 26 mei 2016 en op 8 juli 2016. Door een misverstand in de
communicatie werd een andere locatie bezocht in het voorjaar, waardoor het aantal bezoeken op deze locatie
beperkt bleef tot twee. Tijdens deze bezoeken werden 20 bijensoorten (30 waarnemingen), alle nieuw in het
kader van dit project, waargenomen. Er werden ook enkele zeldzame soorten aangetroffen:
x

x

De Donkere klaverzandbij is een soort van bloemrijke graslanden. Ze verzamelt vooral stuifmeel van
vlinderbloemigen zoals witte en rode klaver. Waarschijnlijk heeft deze soort een communale
levenswijze, want vaak maken verschillende vrouwtjes gebruik van dezelfde nestholte.
Ook enkele andere zeldzame parasitaire bijensoorten, zoals de Tweekleurige wespbij en de Bosbloedbij
werden hier aangetroffen. Van de Tweekleurige wespbij zijn maar enkele vindplaatsen in ons land
bekend. Het voorlopige zwaartepunt van de verspreiding lijkt in het zuidoosten van de provincie VlaamsBrabant te liggen. Deze soort parasiteert op de Paardenbloembij en de Texelse zandbij, die dan weer
afhankelijk zijn van gele composieten zoals paardenbloem, Gewoon biggenkruid en Muizenoortje. De
Bosbloedbij parasiteert op de Groepjesgroefbij, de Parkbronsgroefbij en de Berijpte en Gewone
geurgroefbij. Het is vooral de voorkeur voor droge en zanderige bodems die hem wat zeldzamer maakt.

Bloembezoek
Tijdens de bezoeken werd bloembezoek op Rode klaver, Scherpe boterbloem, Gewone margriet en ooievaarsbek
vastgesteld. Daarnaast werden onder meer Duizendblad, Gewone rolklaver, Knoopkruid en Rapunzelklokje als
potentiële bloemplanten in de omgeving teruggevonden.

 9RRUJHVWHOGHPDDWUHJHOHQ
1.

2.

3.

Het huidige maairegime mét afvoer van het materiaal dient volgehouden te worden. Dit resulteert in
een zeer bloemrijke situatie (troef 1). Eventueel kan meer gefaseerd te werk gegaan worden bij het
maaien. Hierbij dienen bepaalde zones te blijven overstaan in de winter om zo extra schuilplaatsen voor
ongewervelden te creëren.
Het bijenhotel in de picknickweide (troef 3) en de houten afsluiting (troef 5) zorgen voor
nestgelegenheid voor onder meer Tuinbladsnijder, Rosse metselbij en Blauwe metselbij. Het hotel is
voornamelijk opgebouwd uit houtblokken en bamboe- en rietstengels. Eventueel kunnen ook nog
leemvakken aangemaakt worden. Deze zorgen ervoor dat nog een breder scala aan soorten
aangetrokken wordt. Op termijn dienen enkele houtblokken die scheuren vertonen vervangen te
worden. Belangrijk is ook om voldoende gaten te voorzien met een binnendiameter van 2 tot 10 mm.
Rond de picknickplaats bevindt zich een houtkant (troef 4). Deze kan nog golvender aangelegd of
beheerd worden. Golvende houtkanten hebben als voordeel dat er meer zones komen met een
verschillend microklimaat. Rechte lijnen zullen dan weer fungeren als windtunnels en dus minder
schuilmogelijkheden bieden aan bijen en andere insecten. Inhammen van 1 à 2 meter kunnen al voor
een optimaal microklimaat zorgen.
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7.8 Speelbos Hulst
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.
2.
3.

Er is veel dood hout aanwezig (onder andere in de vorm van pallisades en stobben) in het speelbos.
Er zijn heel wat open plekken in de bodem, onder meer aan de beekoever en de rand van de vijver.
Er bevinden zich enkele Bremstruwelen.

Werkpunten:
1.
2.
3.

Veel van het dode hout ligt op de grond en is dus van weinig belang voor wilde bijen.
Er zijn weinig bramen aanwezig in het speelbos.
Er zijn weinig wilgen aanwezig in het speelbos.

Figuur 94: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) speelbos Hulst
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Figuur 95: Het speelbos Hulst is omgeven door een droge gracht waarvan de kant voor veel nestgelegenheid voor
grondnestelende bijensoorten zorgt. Op de achtergrond bloeiende Brem, een van de weinige bloemplanten op deze locatie.
3/05/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 96: In het speelbos Hulst bevindt zich veel liggend dood hout en enkele omgewaaide wortelkluiten. 3/05/2016 © Jens
D'Haeseleer

 :DDUJHQRPHQZLOGHELMHQ
Tabel 15: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied speelbos Hulst en het aantal waarnemingen per soort.
Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen zijn aangeduid met een asterisk. Als (zeer)
zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Naam (Nederlands)
Aantal waarnemingen
Bombus lapidarius*
Steenhommel
1
Bombus pascuorum*
Akkerhommel
3
Bombus pratorum*
Weidehommel
1
Bombus terrestris/lucorum*
Aard/Veldhommel
2
Nomada signata*
Signaalwespbij
1
Andrena flavipes*
Grasbij
1
Lasioglossum punctatissimum*
Fijngestippelde groefbij
3
Lasioglossum semilucens*
Halfglanzende groefbij
1
Osmia bicornis*
Rosse metselbij
1
Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 3 mei 2016. Tijdens dit bezoek werden in totaal 8 bijensoorten (12
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waarnemingen), alleen nieuw in het kader van dit project, waargenomen. Er werden geen zeldzaamheden
aangetroffen. Wel was het opvallend dat er heel wat activiteit van hommelkoninginnen was. Dit doet vermoeden
dat hier later in het jaar enkele hommelnesten gesticht werden. Bosjes bieden dan ook een overvloed aan
potentiële nestplaatsen onder de vorm van holtes en oude muizennesten.
Bloembezoek:
In het kader van dit project is bloembezoek enkel vastgesteld op Witte dovenetel en paardenbloem. Daarnaast
werden ook Brem, Fluitenkruid, Grote muur, Wilde kamperfoelie en Valse salie als potentiële nectar- en
stuifmeelplanten voor bijen aangetroffen.

 9RRUJHVWHOGHPDDWUHJHOHQ
1.

2.

3.

Het grootste deel van het dood hout in dit bosje ligt op de grond (troef 1, werkpunt 1). Hierdoor is het
te vochtig en van weinig belang als nestplaats voor wilde bijen. Een belangrijk werkpunt in deze
omgeving is dan ook dat er meer aandacht moet besteed worden aan staand en zonbeschenen dood
hout. Hiervoor kunnen reeds aanwezige dode, zonbeschenen, bomen behouden blijven. Indien er
gevaar optreedt voor het afbreken van zijtakken kunnen deze boom gekandelaard worden. Hierbij
worden alle zijtakken in de kruin weggezaagd tot er enkel takstompen overblijven. De stam kan, indien
gewenst, ook ingekort worden. De stam kan hierdoor nog vele jaren ter plaatse blijven staan en zorgen
voor nestgelegenheid voor wilde bijen en wespen, een groeimedium voorzien voor zwammen en ruimte
bieden voor holenbroeders zoals mezen en spechten. Het zwaar snoeien van een boom is voor de wet
gelijk gesteld aan kappen. Een kapvergunning zal dus moeten aangevraagd worden.
Bij het ruimen van de grachten dienen de Bremstruwelen behouden te worden (troef 3). Bij ruimwerken
aan deze grachten dient het slib afgevoerd te worden in plaats van uitgesmeerd te worden op de oevers.
Deze vormen immers potentiële nestplaatsen voor wilde bijen (troef 2).
Bij het verder ontwikkelen van de speelzone dient extra aandacht besteed te worden aan het behoud
van enkele zonbeschenen bramenkoepels (werkpunt 2). Deze leveren niet alleen nectar en stuifmeel
op, maar dienen ook als nestplaats voor enkele bijensoorten die graag in merghoudende stengels
nestelen. Ook dient extra aandacht uit te gaan naar opschietende wilgen. Deze mogen niet allemaal
gekapt worden. Wilgen zijn immers van groot belang als nectar- en stuifmeelbron voor wilde bijen,
zweefvliegen en dagvlinders in het vroege voorjaar, wanneer er maar weinig andere bronnen
voorhanden zijn.
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8 Resultaten Tielt-Winge
8.1 Omgeving Berkendreef/afrittencomplex E314
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.
2.
3.

In het recent aangeplante bos werd onder meer Zoete kers ingeplant.
Daarnaast was er ook wat spontane Bremopslag en opslag van rondbladige wilgensoorten aanwezig.
Tussen de aanplantingen bevindt zich een spontane bloemrijke vegetatie met onder meer
paardenbloem, Paarse dovenetel en distelsoorten.
4. In het bosje ten zuiden van de Berkendreef ligt heel wat dood hout. Er staat ook Brem en veel Paarse
dovenetel.
5. Rond de weide bevindt zich een golvende houtkant die voornamelijk uit Sleedoorn bestaat.
6. In de weide zorgen molshopen en andere open plekjes in de bodem voor nestgelegenheid voor bijen en
voor goede kiemplaatsen voor bloemplanten.
7. Er bevinden zich spontane bramenkoepels in de weide.
8. De weide is omboord met vermolmde houten paaltjes die als nestgelegenheid voor bovengronds
nestelende soorten kunnen dienen.
9. Begrazing door Galloways resulteert in een rijke structuurvariatie met ruimte voor overjaarse ruigtes
van onder meer Boerenwormkruid en Koninginnekruid.
10. Een gedeelte van de weide werd omgeploegd (wellicht om akkerflora en akkerfauna te stimuleren), wat
zorgt voor potentiële nestgelegenheid voor ondergronds nestelende soorten.
Werkpunten:
1.
2.

In de nabije toekomst zal deze zone verder dichtgroeien wat zorgt voor een sterke beschaduwing en
een achteruitgang van bijensoorten.
De zuidgerichte helling dient open gehouden te worden.
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Figuur 97: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) omgeving Berkendreef

Figuur 98: Tussen de aanplantingen bevindt zich een spontane bloemrijke vegetatie met onder meer paardenbloem, Paarse
dovenetel en distelsoorten.14/04/2016 © Jens D'Haeseleer
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Figuur 99: Tussen de aanplantingen bevinden zich veel open plekken die als nestplaatsen voor bijen kunnen dienen.14/04/2016
© Jens D'Haeseleer

Figuur 100: Brem en Paarse dovenetel zorgen voor een belangrijk bloeiaspect in het voorjaar op deze locatie. 14/04/2016 ©
Jens D’Haeseleer
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Figuur 101: De weilanden die beheerd worden door het ANB worden omringd door een golvende houtkant met veel Sleedoorn
en Eenstijlige meidoorn.14/04/2016 © Jens D’Haeseleer

Figuur 102: In het weiland werd een zone omgeploegd, waarschijnlijk om akkerflora en akkerfauna te stimuleren. Ook bijen
kunnen hiervan profiteren aangezien er zo heel wat potentiële nestgelegenheid voor ondergronds nestelende soorten bijkomt.
14/04/2016
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Figuur 103: Bloeiaspect in de weide met onder meer Gewone margriet. 26/05/2016 © Jens D’Haeseleer

Figuur 104: Begrazing door Galloways zorgt hier voor een structuurrijk landschap met havikskruiden, wilde rozen,
Koninginnenkruid, Boerenwormkruid,… Dit resulteert in een goede bloei in de (na)zomer. 23/08/2016 © Jens D’Haeseleer

 :DDUJHQRPHQZLOGHELMHQ
Tabel 16: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied omgeving Berkendreef en het aantal waarnemingen per
soort. Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen zijn aangeduid met een asterisk. Als
(zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Anthophora plumipes*
Apis mellifera*
Bombus hypnorum*
Bombus lapidarius*
Bombus pascuorum*
Bombus pratorum*
Bombus sylvestris*

Naam (Nederlands)
Gewone sachembij
Honingbij
Boomhommel
Steenhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Vierkleurige koekoekshommel

Aantal waarnemingen
1
12
3
12
8
2
1
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Bombus terrestris*
Bombus terrestris/lucorum*
Nomada signata*
Andrena bicolor*
Andrena dorsata*
Andrena flavipes*
Andrena fulva*
Andrena fulvago*
Andrena haemorrhoa*
Andrena minutula*
Andrena nitida*
Andrena subopaca*
Anthidiellum strigatum*
Chelostoma florisomne*
Coelioxys inermis*
Colletes daviesanus*
Halictus tumulorum*
Heriades truncorum*
Hylaeus dilatatus*
Lasioglossum albipes*
Lasioglossum fulvicorne*
Lasioglossum pauxillum*
Lasioglossum quadrinotatum*
Lasioglossum sexnotatum*
Lasioglossum villosulum*
Lasioglossum zonulum*
Megachile versicolor*

Aardhommel
Aard/Veldhommel
Signaalwespbij
Tweekleurige zandbij
Wimperflankzandbij
Grasbij
Vosje
Texelse zandbij
Roodgatje
Gewone dwergzandbij
Viltvlekzandbij
Witbaarddwergzandbij
Kleine harsbij
Ranonkelbij
Gewone kegelbij
Wormkruidbij
Parkbronsgroefbij
Tronkenbij
Brilmaskerbij
Berijpte geurgroefbij
Slanke groefbij
Kleigroefbij
Kleine bandgroefbij
Zesvlekkige groefbij
Biggenkruidgroefbij
Glanzende bandgroefbij
Gewone behangersbij

1
5
1
4
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1

Deze locatie werd 3 keer bezocht, namelijk op 14 april 2016, 26 mei 2016 en 23 augustus 2016. Tijdens deze
bezoek werden 33 bijensoorten (79 waarnemingen), allen nieuw in het kader van dit project, waargenomen. Er
werden ook enkele zeldzaamheden teruggevonden:
x
x
x

De Texelse zandbij is afhankelijk van voedselarme graslanden en komt vaak voor in de omgeving van
bosranden, Ze vliegt uitsluitend op composieten, waarbij ze veelvuldig op Muizenoortje en Gewoon
biggenkruid wordt waargenomen.
De Kleine bandgroefbij lijkt sterk gebonden te zijn aan zandige bodems. De soort bezoekt meestal
composieten, maar kan ook op andere planten(families) worden aangetroffen.
De Brilmaskerbij komt vooral voor in bloemrijke ruderale terreinen, heideterreinen, schrale bermen en
braamstruwelen. Nesten worden aangelegd in holle plantenstengels en kevergangen in dood hout. De
Brilmaskerbij bezoekt verschillende plantensoorten, maar heeft een lichte voorkeur voor Zandblauwtje,
Witte honingklaver, Boerenwormkruid, Peen en Zevenblad.

Bloembezoek:
Tijdens de bezoeken werd bloembezoek op Gewone rolklaver, Rode klaver, Boerenwormkruid, leeuwentand,
Koninginnekruid, Peen, lathyrus, Spork, Scherpe boterbloem, Gewoon biggenkruid, Kruipende boterbloem,
paardenbloem, Paarse dovenetel, Sleedoorn en ooievaarsbek vastgesteld.
Daarnaast werden onder meer Zoete kers, Stinkende gouwe, Valse salie, Eenstijlige meidoorn, Grote muur en
Boswilg als potentiele bloemplanten in de omgeving teruggevonden.

 9RRUJHVWHOGHPDDWUHJHOHQ
1.

De percelen aan de noordzijde van de Berkendreef zijn in particuliere handen. Hierop werd recent
bomen aangeplant. Voorlopig zorgt dit voor een spontane bloemrijke vegetatie met onder meer
paardenbloem, Paarse dovenetel en distelsoorten (troef 3). Spontane opslag van Brem en rondbladige
wilgen (troef 2) en de aanplant van Zoete kers (troef 1) moeten zorgen voor zeker aanbod van nectar
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2.

3.

4.

5.
6.

en stuifmeel in de nabije toekomst. Toch valt te vrezen dat de kwaliteit van dit terrein voor bijen in het
algemeen achteruit zal gaan. Zo zorgt het dichtgroeien van deze zone voor een sterke beschaduwing
wat negatief is voor de meeste bijensoorten (werkpunt 1). Vooral de zuidgerichte helling dient best
open gehouden te worden (werkpunt 2). Hier kan best gestreefd worden naar een bloemrijke
graslandvegetatie die door twee maaibeurten per jaar in stand gehouden wordt.
Behoud dood hout in bosje ten zuiden van Berkendreef (troef 4). Bij voorkeur is dit dood hout staand
en zonbeschenen. Veel van het dode hout dat momenteel aanwezig is, ligt op de grond en is daarom
van minder belang als nestplaatsen voor bovengronds nestelende bijensoorten.
Rond de weide bevindt zich een golvende houtkant die voornamelijk uit Sleedoorn bestaat (troef 5).
Deze kan best nog golvender aangelegd worden. Ook bij de verdere aanplant van houtkanten aan
andere zijdes van het perceel moeten rechte lijnen in de houtkant vermeden worden. Golvende
houtkanten hebben als voordeel dat er meer zones komen met een verschillend microklimaat. Rechte
lijnen zullen dan weer fungeren als windtunnels en dus minder schuilmogelijkheden bieden aan bijen
en andere insecten. Inhammen van 1 à 2 meter kunnen al voor een optimaal microklimaat zorgen.
De weide ten zuiden van de Berkendreef (in beheer bij ANB) dient verder begraasd te worden met
behulp van Gallowayrunderen. Dit zorgt voor een optimale structuurdiversiteit met overjaarse ruigtes
met bloeiend Koninginnenkruid, Boerenwormkruid en havikskruiden (troef 9). De Galloways zorgen er
ook voor dat Hondroos- en bramenkoepels (troef 7) aanwezig blijven. Bij een hooibeheer zouden deze
elk jaar opnieuw afgemaaid worden. Hondsroos en bramen zijn stekelige planten die niet volledig
afgegraasd worden, waardoor extra structuurvariatie ontstaat. Bramenkoepels leveren niet alleen
nectar en stuifmeel, maar dienen ook als nestplaats voor enkele bijensoorten die graag in
merghoudende stengels nestelen. Begrazing zorgt er tenslotte ook voor dat er open plekjes in de
vegetatiemat ontstaan (troef 6) die zorgen voor nestgelegenheid voor ondergronds nestelende soorten
en voor goede kiemplaatsen voor bloemplanten.
Behoud van de (oude) houten paaltjes rond de weide (troef 8), ook als deze verder wegrotten. Wanneer
nieuwe paaltjes nodig zijn voor een nieuwe afsluiting is het belangrijk de oude ter plaatse te laten zitten.
In het weiland werd een zone omgeploegd (troef 10), waarschijnlijk om akkerflora en akkerfauna te
stimuleren. Ook bijen kunnen hiervan profiteren aangezien er zo heel wat potentiële nestgelegenheid
voor ondergronds nestelende soorten bijkomt. Deze zone dient met dit doel jaarlijks licht verstoord (tot
5-10 cm diep) te worden. Belangrijk is dat er geen kerende bodembewerking plaatsvindt, want anders
worden alle nesten vernield (en bijenlarven en poppen bevinden zich onder de grond tot het volgende
vliegseizoen).

8.2 Voormalig stort Ossenberg
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.

2.
3.

Zeer bloemrijke vegetatie met uitgebreide bloei vanaf de vroege zomer tot de late nazomer.
Relictpopulaties van Struikhei, Karwijselie, Blauwe knoop en Dicht havikskruid. Uitbundige bloei van
ratelaar, Boerenwormkruid, Gewone margriet, Grote kattenstaart, Grote wederik,…
Er is Zoete kers en Boswilg aanwezig in de randen van het perceel.
Aan de ingang van het perceel bevinden zich een takkenril en enkele houten paaltjes die voor
nestgelegenheid voor wilde bijen kunnen zorgen.

Werkpunten:
1.
2.
3.
4.

In het perceel bevinden zich enkele haarden van de invasieve exoten Japanse duizendknoop,
Amerikaanse vogelkers en Valse acacia.
Een zeer grote Zomereik zorgt voor de nodige schaduw en bladval op de bijzondere relictvegetatie.
De omringende bomen zorgen voor schaduw in het perceel zelf, maar ook op de zuidwestgerichte
helling van de nabijgelegen holle weg die kan dienen als nestgelegenheid.
De holle weg werd in de loop van 2016 vastgelegd. Hierdoor verdween meteen ook de dynamiek die
zorgt voor de instandhouding van de steilranden in de holle weg. Hierdoor zullen de potentiële
nestplaatsen in de zuidgerichte helling mogelijk verdwijnen.
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Figuur 105: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) voormalig stort Ossenberg

Figuur 106: In het vroege voorjaar valt er op dit terrein maar weinig nectar en stuifmeel te vinden voor wilde bijen. 14/04/2016 ©
Jens D'Haeseleer
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Figuur 107: Voorjaarsbloei met Rode klaver, Wilde margriet en diverse boterbloemensoorten. Achteraan in beeld de solitaire
Zomereik en de bosrand die plaatselijk voor veel schaduw zorgen. 31/05/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 108: In de (na)zomermaanden zorgen onder meer Speerdistel, Struikhei, verschillende soorten havikskruiden, Grote
wederik, Blauwe knoop, Kwarwijselie en Boerenwormkruid voor een zeer uitbundige bloei. 9/08/2016 © Jens D’Haeseleer

Advies wilde bijen in 6 gemeenten in kader van Interreg-project “Meer natuur voor pittig fruit”

109

Figuur 109: Een kleine populatie Struikhei op het voormalig stort Ossenberg. 9/08/2016 © Jens D’Haeseleer

 :DDUJHQRPHQZLOGHELMHQ
Tabel 1: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied voormalig stort Ossenberg en het aantal waarnemingen
per soort. Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen zijn aangeduid met een asterisk.
Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Anthophora plumipes*
Apis mellifera*
Bombus hortorum*
Bombus hypnorum*
Bombus lapidarius*
Bombus lucorum*
Bombus pascuorum*
Bombus pratorum*
Bombus sylvestris*
Nomada flavoguttata*
Nomada lathburiana*
Nomada marshamella*
Nomada ruficornis*
Nomada stigma*
Andrena angustior*
Andrena humilis*
Andrena proxima*
Andrena subopaca*
Andrena vaga*
Anthidiellum strigatum*
Colletes daviesanus*
Dasypoda hirtipes*
Halictus maculatus*
Halictus rubicundus*
Halictus scabiosae*
Heriades truncorum*
Hylaeus communis*

Naam (Nederlands)
Gewone sachembij
Honingbij
Tuinhommel
Boomhommel
Steenhommel
Veldhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Vierkleurige koekoekshommel
Gewone kleine wespbij
Roodharige wespbij
Donkere wespbij
Gewone dubbeltand
Borstelwespbij
Geriemde zandbij
Paardenbloembij
Fluitenkruidbij
Witbaarddwergzandbij
Grijze zandbij
Kleine harsbij
Wormkruidbij
Pluimvoetbij
Blokhoofdgroefbij
Roodpotige groefbij
Breedbandgroefbij
Tronkenbij
Gewone maskerbij

Aantal waarnemingen
1
2
1
2
2
1
6
3
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
12
3
6
1
1
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Hylaeus variegatus*
Lasioglossum leucozonium*
Lasioglossum malachurum*
Lasioglossum nitidiusculum*
Lasioglossum pauxillum*
Lasioglossum punctatissimum*
Lasioglossum quadrinotatum*
Lasioglossum villosulum*
Lasioglossum zonulum*
Macropis europaea*
Megachile centuncularis*
Panurgus calcaratus*
Sphecodes albilabris*
Sphecodes ephippius*
Sphecodes gibbus*
Sphecodes monilicornis*

Rode maskerbij
Matte bandgroefbij
Groepjesgroefbij
Borstelgroefbij
Kleigroefbij
Fijngestippelde groefbij
Kleine bandgroefbij
Biggenkruidgroefbij
Glanzende bandgroefbij
Gewone slobkousbij
Tuinbladsnijder
Kleine roetbij
Grote bloedbij
Bosbloedbij
Pantserbloedbij
Dikkopbloedbij

1
3
5
1
1
1
1
4
2
4
2
1
1
1
2
9

Deze locatie werd 4 keer bezocht, namelijk op 14 april 2016, 31 mei 2016, 9 augustus 2016 en 23 augustus 2016.
Tijdens deze bezoeken werden 43 bijensoorten (99 waarnemingen), allen nieuw in het kader van dit project,
waargenomen. Er waren ook enkele zeldzaamheden aanwezig.
x
x
x

x

x

x

x

De Geriemde zandbij is vooral terug te vinden langs bosranden, grote parken, heideterreinen en matig
voedselrijke graslanden. Het is een generalist, maar vrouwtjes worden vaak aangetroffen op
ereprijssoorten.
De Kleine bandgroefbij lijkt sterk gebonden te zijn aan zandige bodems. De soort bezoekt meestal
composieten, maar kan ook op andere planten(families) worden aangetroffen.
De Borstelgroefbij is een warmteminnende soort die vooral nestelt in bodems met een zeker
leemgehalte. Ze komt voor in bloemrijke graslanden en heeft een lichte voorkeur voor gele composieten
zoals muizenoortje en gewoon biggenkruid.
Ook de warmteminnende Blokhoofdgroefbij werd hier aangetroffen. De soort nestelt vooral in bodems
met een zeker leemgehalte. Ze komt voor in bloemrijke graslanden en heeft een lichte voorkeur voor
gele composieten zoals Muizenoortje en Gewoon biggenkruid.
De Breedbandgroefbij is een echte specialist van bloemrijke graslanden. Vrouwtjes van deze soort
verzamelen stuifmeel op verschillende planten, maar hebben een sterke voorkeur voor Grote centaurie
en diverse soorten streepzaad. De soort werd verder al aangetroffen op Gewoon knoopkruid,
Beemdkroon, Gewoon biggenkruid en paardenbloem. Breedbandgroefbijen hebben een sociale
levenswijze. Het grootste vrouwtje treedt hierbij dominant op. Zij legt de eieren en bewaakt het nest.
De andere vrouwtjes zorgen voor de voedselvoorziening van de broedcellen. Nesten worden zowel op
hellende oppervlakken, zoals dijken, steilwandjes of groeven, als op vlakke bodems gegraven (mond.
med. Kobe Janssen en Pieter Vanormelingen). Nesten worden vooral gemaakt in lemige of zandige
ondergrond. In Nederland wordt ze vooral teruggevonden in bloemrijke graslanden op hellingen en rond
groeven. De Breedbandgroefbij lijkt een warmteminnend karakter te hebben (D’Haeseleer, 2014).
De Rode maskerbij is een opvallend rood gekleurde maskerbij. Ze is vooral te vinden op zeer schrale,
droge graslanden op zandgrond. Nesten worden, in tegenstelling tot de andere maskerbijen die
nestelen in holle stengels, uitsluitend gemaakt in de grond. Doorgaans worden verlaten nesten van
andere bijen en graafwespen gebruikt, maar ook gangen van regenwormen worden gebruikt (Peeters
et al., 2012). De soort heeft geen gespecialiseerd bloembezoek, maar wordt zeer vaak op Zandblauwtje
aangetroffen. Op het voormalig stort van de Ossenberg werd de soort gevonden op Peen, maar langs
de Ossenbergstraat werd een kleine populatie Rode maskerbijen gevonden die op Zandblauwtje
foerageerden.
De Borstelwespbij is een grote parasitaire soort die hoofdzakelijk nesten van de Donkere klaverzandbij
binnendringt. Deze gastheersoort werd voorlopig nog niet waargenomen op deze locatie, maar is er dus
wel te verwachten. De Donkere klaverzandbij is gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van
vlinderbloemigen zoals Witte en Rode klaver.
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Bloembezoek
Tijdens de bezoeken werd bloembezoek op Boerenwormkruid, Gewone rolklaver, Boshavikskruid, Karwijselie,
Struikhei, Watermunt, Knoopkruid, Wilde bertram, Veldlathyrus, Grote wederik, Peen, Rode klaver, Echte
koekoeksbloem, ratelaar, Robertskruid, Gewone margriet, Gewoon biggenkruid, Zevenblad, Oranje havikskruid,
Scherpe boterbloem en Kleine maagdenpalm vastgesteld.
Daarnaast werden onder meer Blauwe knoop, Duizendblad, Akkerdistel, Kale jonker, Brem, Sleedoorn,
Sporkehout, Zoete kers, Boswilg, diverse andere soorten havikskruiden en Muizenoor als potentiële
bloemplanten in de omgeving teruggevonden.
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Om de bloemrijke vegetatie met relicten van onder meer Struikheide, Blauwe knoop, Dicht havikskruid,
Grote wederik en Karwijselie in stand te houden (troef 1), dient het late maaibeheer verder gezet te
worden. Eenmaal maaien per jaar, vanaf half of eind september, met afvoer van het maaisel, zorgt voor
een bloemrijke ruigte met veel zomerbloei. De zones met Struikheide mogen niet elk jaar gemaaid
worden. De struikjes kunnen beter om de 5 jaar mee gemaaid worden. Hierbij kan ook best gefaseerd
gewerkt worden, zodat niet alle bloeiende Struikhei in 1 jaar plots verdwijnt.
In het perceel bevinden zich enkele haarden van de invasieve exoten Japanse duizendknoop,
Amerikaanse vogelkers en Valse acacia (werkpunt 1). Deze dienen jaarlijks opgevolgd en manueel
verwijderd te worden. Uiteraard dienen de moederbomen ook verwijderd te worden (indien deze zich
op het terrein van de gemeente bevinden).
Een zeer grote Zomereik zorgt voor heel wat schaduw en bladval op de bijzondere relictvegetatie
(werkpunt 2). Deze centrale eik wordt dan ook het best geringd (de bast ringrond ingesneden zodat de
boom afsterft). Deze boom dient dan behouden te blijven en zal zorgen voor extra nestgelegenheden
voor wilde bijen onder de vorm van zonbeschenen dood hout. De boom kan, indien gewenst, ook
gekandelaard worden. Hierbij worden alle zijtakken in de kruin weggezaagd tot er enkel takstompen
overblijven. De stam kan, indien gewenst, ook ingekort worden. De stam kan hierdoor nog vele jaren
ter plaatse blijven staan en zorgen voor nestgelegenheid voor wilde bijen en wespen, een groeimedium
voorzien voor zwammen en ruimte bieden voor holenbroeders zoals mezen en spechten. Het zwaar
snoeien van een boom is voor de wet gelijk gesteld aan kappen. Een kapvergunning zal dus moeten
aangevraagd worden.
Behoud en uitbreiding van Zoete kers, Sporkehout, Boswilg en Sleedoorn (troef 2) in de bosrand. Deze
boom- en struiksoorten zorgen voor een belangrijke nectar- en stuifmeelbron, in tegenstelling tot
andere aanwezige boomsoorten zoals Zomereik die minder bevlogen wordt door bijen, zweefvliegen en
dagvlinders.
De omringende bomen zorgen voor schaduw in het perceel zelf, maar ook op de zuidwestgerichte
helling van de nabijgelegen holle weg (werkpunt 3) die kan dienen als nestgelegenheid. Wanneer deze
bosrand enkele meters achteruit gezet wordt, ontstaat ruimte en lichtinval voor een bijenvriendelijke
vegetatie. Hierbij dienen staand en zonbeschenen dood hout enerzijds en dienen exemplaren van Zoete
kers, Sporkehout, Boswilg en Sleedoorn ontzien te worden.
Behoud van de (oude) houten paaltjes en de houten afsluiting (troef 3), ook als deze verder wegrotten.
Wanneer nieuwe paaltjes of een nieuwe houten afsluiting nodig zijn is het belangrijk de oude ter plaatse
te laten liggen, liefst op een zonnige en droge plaats.
De holle weg werd in de loop van 2016 ‘vastgelegd’. Hierdoor verdween meteen ook de dynamiek die
zorgt voor de instandhouding van de steilranden in de holle weg. Hierdoor zullen de potentiële
nestplaatsen in de zuidgerichte helling mogelijk verdwijnen. De asfaltering in deze holle weg zou
opnieuw opgebroken moeten worden. In elk geval zou deze praktijk dus elders in de gemeente in holle
wegen niet meer mogen toegepast worden.
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8.3 Omgeving sporthal Solveld
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.
2.

In het voorjaar van 2016 lagen nog enkele hopen aarde ter plaatse waarin enkele bijensoorten
nestelden: Gewone dwergbloedbij, Grasbij en Grijze zandbij.
Het volleybalterrein en de speeltuin naast de cafetaria van de sporthal bieden potenties voor
grondnestelende bijensoorten die een zandige bodem verkiezen.

Werkpunten:
1.
2.
3.

De gazons op het kerkhof worden zeer intensief gemaaid waardoor er maar weinig planten tot bloei
kunnen komen.
Ook de gazons naast de sporthal worden zeer intensief gemaaid.
Een aantal wegkwijnende populieren zijn aanwezig in het nabijgelegen bosje. Deze kunnen getopt
worden om zo zonbeschenen dood hout te creëren.

Figuur 110: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) omgeving Sporthal Solveld
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Figuur 111: In het voorjaar van 2016 lagen nog enkele hopen aarde ter plaatse waarin enkele bijensoorten nestelden: Gewone
dwergbloedbij, Grasbij en Grijze zandbij. 14/04/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 112: Het volleybalterrein en de speeltuin naast de cafetaria van de sporthal bieden potenties voor grondnestelende
bijensoorten die een zandige bodem verkiezen. 14/04/2016 © Jens D'Haeseleer
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Figuur 113: De gazons op het kerkhof worden zeer intensief gemaaid waardoor er maar weinig planten tot bloei kunnen komen.
14/04/2016 © Jens D'Haeseleer

 :DDUJHQRPHQZLOGHELMHQ
Tabel 2: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied omgeving sporthal Solveld en het aantal waarnemingen
per soort. Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen zijn aangeduid met een asterisk.
Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)

Naam (Nederlands)

Aantal waarnemingen
1

Anthophora plumipes*

Gewone sachembij

Apis mellifera*

Honingbij

1

Bombus hypnorum*

Boomhommel

1

Bombus lapidarius*

Steenhommel

1

Bombus pascuorum*

Akkerhommel

1

Andrena flavipes*

Grasbij

2

Andrena haemorrhoa*

Roodgatje

2

Andrena vaga*

Grijze zandbij

1

Lasioglossum malachurum*

Groepjesgroefbij

1

Osmia cornuta*

Gehoornde metselbij

1

Sphecodes miniatus*

Gewone dwergbloedbij

1

Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 14 april 2016. Tijdens dit bezoek werden 11 bijensoorten (13
waarnemingen), waarvan 10 soorten nieuw in het kader van dit project, waargenomen. Alle waargenomen
soorten zijn (vrij) algemeen.
Bloembezoek:
Tijdens het bezoek werd enkel bloembezoek op Paarse dovenetel en paardenbloem vastgesteld.
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1.

2.

De gestorte hopen aarde van in 2016 (troef 1) werden intussen open getrokken. Dit zorgt voor ideale
omstandigheden voor eenjarige pioniersplanten zoals Grote klaproos en Echte kamille die hier in 2017
massaal bloeien. Om dit bloeiaspect te kunnen behouden in volgende jaren (tot het moment waarop
deze grond volgebouwd zal worden) dient elk jaar een oppervlakkige grondverstoring (door eggen of
oppervlakkig opentrekken van de grond) plaats te vinden.
De gazons op het kerkhof worden zeer intensief gemaaid (werkpunt 1) waardoor er maar weinig planten
tot bloei kunnen komen. Toch zijn geschikte bijenplanten zoals Madeliefje, Gewoon biggenkruid,
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3.

4.

Akkerhoornbloem, Rode klaver, Witte klaver, ooievaarsbek en paardenbloem, vaak zelfs in grote
aantallen, aanwezig. Een minder intensief maaibeheer waarbij slechts de helft van het huidige aantal
maaibeurten plaatsvinden, zou al voor heel wat verbetering kunnen zorgen. Belangrijk is dat het maaisel
goed afgevoerd wordt en dat er zeker niet gemest wordt. Ook zou men kunnen kiezen om een bepaalde
zone om te vormen tot een hooiland waar maar 2 maal per jaar gemaaid wordt. Wanneer hier via een
infobord over gecommuniceerd wordt, kunnen klachten vermeden worden. In een deel van het kerkhof
werd Grote klaproos ingezaaid in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Deze actie
zou kunnen herhaald worden in andere delen van het kerkhof. Ook hier is een communicatie belangrijk.
Ook de gazons naast de sporthal worden zeer intensief gemaaid (werkpunt 2). Bepaalde zones zouden
dan ook beter extensiever gemaaid worden, tenzij ze een echte sportfunctie hebben en op regelmatige
basis gebruikt worden als voetbalterrein.
Een aantal wegkwijnende populieren zijn aanwezig in het nabijgelegen bosje. Deze kunnen getopt
worden om zo zonbeschenen dood hout te creëren (werkpunt 3). De stam kan hierdoor nog vele jaren
ter plaatse blijven staan en zorgen voor nestgelegenheid voor wilde bijen en wespen, een groeimedium
voorzien voor zwammen en ruimte bieden voor holenbroeders zoals mezen en spechten.
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8.4 Huize Hageland en omgeving
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De voortuin van Huize Hageland heeft enkele borders met onder meer Maagdenpalm, Lavendel en
kortgemaaide gazonnetjes. Er is spontane bloei van paardenbloem, Kleine veldkers en Gewone
smeerwortel.
Er werd een eenjarig bloemenmengsel met Grote klaproos, Korenbloem en Boekweit ingezaaid.
Onder de dakoversteek van de conciergewoning bevindt zich een populatie Gewone sachembij.
De oude voegen in de muren van het gebouw zijn potentiële nestplaatsen voor bijen.
Er is een hoogstamboomgaard met veel paardenbloem en boterbloem.
In de hoogstamboomgaard staat een groot bijenhotel.
Ten zuiden van het Kabouterbos bevindt zich een oostelijk georiënteerde talud met bijennesten.
Er bevindt zich veel dood hout en wortelkluiten in het Kabouterbos.
De graslanden ten zuiden van het Kabouterbos zijn omzoomd door een houtkant met veel Sleedoorn.

Werkpunten:
1.
2.
3.
4.
5.

Een deel van de graslanden aan de straatkant is zeer kort gemaaid waardoor er nauwelijks bloemplanten
aanwezig zijn.
Het bijenhotel in de hoogstamboomgaard vertoont wat kleine scheuren en heeft teveel gaatjes met een
kleine diameter.
Het Kabouterbos is te sterk beschaduwd.
In de graslanden ten zuiden van het Kabouterbos ontbreekt een mantel-zoom en de houtkant is nogal
strak aangelegd.
Het grasland ten zuiden van het Kabouterbos werd in de loop van 2016 nog bemest wat leidde tot een
zeer beperkte plantenrijkdom.
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Figuur 114: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) Huize Hageland en omgeving

Figuur 115: ingezaaid eenjarig bloemenmengsel in de voortuin van Huize Hageland. 29/06/2016 © Jens D'Haeseleer (Inzet foto
19/04/2016)
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Figuur 116: Bijenhotel in de boomgaard naast Huize Hageland. 14/04/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 117: Aan de voordeur van de conciërgewoning is een nestpopulatie van de Gewone sachembij aanwezig. 14/04/2016 ©
Jens D'Haeseleer
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Figuur 118: In het Kabouterbos bevindt zich veel liggend dood hout en enkele wortelkluiten. 14/04/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 119: De raaigrasweide ten zuiden van het Kabouterbos is weinig bloemrijk. In het vroege voorjaar van 2016 werd de
weide bemest. 26/06/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 120: De raaigrasweide ten zuiden van het Kabouterbos is omzoomd door een stevige houtkant met veel Sleedoorn.
14/04/2016 © Jens D'Haeseleer
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Tabel 3: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied omgeving Huize Hageland en het aantal waarnemingen
per soort. Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen zijn aangeduid met een asterisk.
Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Naam (Nederlands)
Aantal waarnemingen
Anthophora plumipes*
Gewone sachembij
4
Apis mellifera*
Honingbij
11
Bombus hortorum*
Tuinhommel
4
Bombus hypnorum*
Boomhommel
4
Bombus lapidarius*
Steenhommel
5
Bombus pascuorum*
Akkerhommel
12
Bombus pratorum*
Weidehommel
6
Bombus sylvestris*
Vierkleurige koekoekshommel
1
Bombus terrestris/lucorum*
Aard/Veldhommel
6
Bombus vestalis*
Grote koekoekshommel
1
Nomada bifasciata*
Bonte wespbij
1
Nomada flava*
Gewone wespbij
1
Nomada goodeniana
Smalbandwespbij
4
Nomada lathburiana*
Roodharige wespbij
1
Nomada signata*
Signaalwespbij
5
Andrena bicolor*
Tweekleurige zandbij
3
Andrena carantonica
Meidoornzandbij
1
Andrena dorsata*
Wimperflankzandbij
3
Andrena flavipes*
Grasbij
8
Andrena fulva*
Vosje
2
Andrena fulvago*
Texelse zandbij
1
Andrena gravida*
Weidebij
1
Andrena haemorrhoa*
Roodgatje
10
Andrena labialis*
Donkere klaverzandbij
1
Andrena nitida*
Viltvlekzandbij
1
Chelostoma florisomne*
Ranonkelbij
1
Coelioxys aurolimbatus*
Gouden kegelbij
1
Halictus maculatus*
Blokhoofdgroefbij
1
Heriades truncorum*
Tronkenbij
2
Hoplitis leucomelana*
Zwartgespoorde houtmetselbij
1
Hylaeus communis*
Gewone maskerbij
3
Lasioglossum laticeps*
Breedkaakgroefbij
1
Megachile centuncularis*
Tuinbladsnijder
1
Megachile ericetorum*
Lathyrusbij
2
Megachile willughbiella*
Grote bladsnijder
1
Osmia bicornis*
Rosse metselbij
9
Osmia caerulescens*
Blauwe metselbij
1
Osmia cornuta*
Gehoornde metselbij
9
Deze locatie werd 3 keer bezocht, namelijk op 14 april 2016, 26 mei 2016, 29 juni 2016. Tijdens deze bezoeken
werden 37 bijensoorten (124 waarnemingen), waarvan 35 nieuw in het kader van dit project, waargenomen. Er
werden ook enkele zeldzame soorten aangetroffen.
x

x
x

De Texelse zandbij is afhankelijk van voedselarme graslanden en komt vaak voor in de omgeving van
bosranden, Ze vliegt uitsluitend op composieten, waarbij ze veelvuldig op Muizenoortje en Gewoon
biggenkruid wordt waargenomen.
De Donkere klaverzandbij is een soort van bloemrijke graslanden. Ze verzamelt vooral stuifmeel van
vlinderbloemigen zoals Witte en Rode klaver. Waarschijnlijk heeft deze soort een communale
levenswijze, want vaak maken verschillende vrouwtjes gebruik van dezelfde nestholte.
Onder meer de zeldzame Blokhoofdgroefbij werden aangetroffen. Deze soort is warmteminnend en
nestelt vooral in bodems met een zeker leemgehalte. Ze komt voor in bloemrijke graslanden en heeft
een lichte voorkeur voor gele composieten zoals Muizenoortje en Gewoon biggenkruid.
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x

x

De Zwartgespoorde houtmetselbij is afhankelijk van voedselarme, bloemrijke graslanden. Ze kent een
gespecialiseerd bloembezoek en verzamelt vooral stuifmeel van vlinderbloemigen (zoals honingklaver
en Witte klaver).
De Gouden kegelbij kent een parasitaire levenswijze. De vrouwtjes van deze soort hebben een oranje
beharing op het laatste buiksegment. Ze wordt vaak in een stedelijke omgeving teruggevonden en
parasiteert op de Lathyrusbij.

Bloembezoek
Tijdens de bezoeken werd bloembezoek op Korenbloem, Echte lavendel, roos, Robertskruid, braam, Scherpe
boterbloem, Wilde kamperfoelie, linde, Rapunzelklokje, Kruipende boterbloem, Zeeuw knoopje, Gele
ganzenbloem, Gewone vlier, paardenbloem, Witte dovenetel, Paarse dovenetel, Sleedoorn, Blauwe druifjes en
Kleine maagdenpalm vastgesteld.
Daarnaast werden onder meer Speenkruid, Bosanemoon, Wilde kardinaalsmuts, Hondsdraf en diverse
ereprijssoorten als potentiële bloemplanten in de omgeving teruggevonden.
Opmerkelijk was het feit dat de zeldzame Texelse zandbij en Blokhoofdgroefbij eerder op Scherpe boterbloem
werden aangetroffen in plaats van op gele composieten. Dit doet vermoeden dat er in de onmiddellijke omgeving
voldoende geschikte waardplanten aanwezig moeten zijn voor deze soorten. Deze soorten zullen dan ook het
grasland ten zuiden van het Kabouterbos snel koloniseren wanneer hier een extensiever maaibeheer op
plaatsvindt.
Ondanks het overweldigende bloeiaspect werd weinig bloembezoek op het ingezaaide eenjarig bloemenmengsel
vastgesteld. Dit mengsel trekt vooral Honingbijen en enkele algemene hommels en solitaire bijen aan.
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2.

3.

4.

5.

6.

Een deel van de graslanden aan de straatkant is zeer kort gemaaid waardoor er nauwelijks bloemplanten
aanwezig zijn (werkpunt 1). Dit grasland wordt vaak gebruikt voor de organisatie van evenementen.
Door iets minder frequent te maaien zou hier al een mooie winst te boeken zijn. Planten als Witte klaver
en paardenbloem verdragen immers veelvuldig maaien en kunnen op korte tijd tot bloei komen en zo
een belangrijke nectar- en stuifmeelbron vormen.
Er werd een eenjarig bloemenmengsel met Grote klaproos, Korenbloem en Boekweit ingezaaid (troef
2). Ondanks het overweldigende bloeiaspect werd weinig bloembezoek op dit mengsel vastgesteld. Het
trekt vooral Honingbijen en enkele algemene hommels en solitaire bijen aan. Beter wordt dus
geïnvesteerd in geschikte vaste planten in bloemborders (zie ook troef 1) of in spontane wilde planten
zoals paardenbloem, Gewone smeerwortel, Rode en Witte klaver.
De nestpopulatie van de Gewone sachembij die zich aan de voordeur van de conciërgewoning (troef 3)
bevindt, dient zeker behouden te worden. Deze nestplaats kan jaren na elkaar op dezelfde locatie blijven
bestaan. De brede dakoversteek zorgt ervoor dat de bodem hieronder droog blijft. Belangrijk is dat hier
verder gewied wordt zodat deze plek niet dichtgroeit, zonder dat hierbij diepe bodemverstoring
optreedt.
Het voegwerk van Huize Hageland aan de zuidzijde vertoont op enkele plaatsen scheuren die geschikte
nestplaatsen voor bijen vormen (troef 4). Deze voegen zijn opgebouwd uit een ouderwetse kalkmortel
die veel nestgelegenheden voor wilde bijen biedt. Indien het voegwerk dient hersteld te worden, moet
dit uitgevoerd worden met kalkmortel zodat in de loop der jaren terug geschikte nestgelegenheid
ontstaat, en kan dit best gefaseerd gebeuren waarbij niet elke muur gelijktijdig wordt aangepakt maar
met jaren tussenin.
Het grasland in de boomgaard (troef 5) wordt momenteel al extensief gemaaid. Toch zou hier nog veel
winst te halen zijn indien dit grasland slechts 2 keer per jaar gemaaid zou worden. Daarbij kunnen 15
juni en 15 september als streefdata voor respectievelijk de eerste en de tweede maaibeurt dienen.
Maaien in de bloeiperiode van paardenbloem en Scherpe boterbloem is te vermijden aangezien beide
plantensoorten een belangrijke nectar- en stuifmeelbron zijn voor enkele soorten die voorkomen in het
bijenhotel. Eventueel kunnen enkele paden richting picknicktafel en bijenhotel gemaaid worden. Dat
geeft een verzorgde indruk wat tot minder klachten van bezoekers zal leiden.
Het bijenhotel in de boomgaard (troef 6, werkpunt 2) zorgt voor nestgelegenheid van onder meer
Ranonkelbij, Gouden kegelbij, Tronkenbij, Tuinbladsnijder, Rosse metselbij, Blauwe metselbij en
Gehoornde metselbij. Het hotel is opgebouwd uit verschillende types materiaal (houtblokken,
bamboestengels, leemvlakken,…) waardoor een breed scala aan soorten aangetrokken wordt. Op
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7.

8.

9.

termijn dienen enkele houtblokken die scheuren vertonen, vervangen te worden. Belangrijk is ook om
voldoende gaten te voorzien met een binnendiameter van 6 tot 10 mm. Op dit moment zijn er nogal
veel gaten met een binnendiameter van 2 tot 6 mm.
In het Kabouterbos bevindt zich veel dood hout. Ook liggen er enkele wortelkluiten (troef 8). Behalve in
het vroege voorjaar, wanneer er nog weinig bladeren aan de bomen hangen, is het bos echter sterk
beschaduwd. Hierdoor verliezen deze potentieel geschikte nestplaatsen veel van hun waarde. Een extra
focus op zonbeschenen, staand, dood hout en wortelkluiten op zonnige plaatsen kan ervoor zorgen dat
deze potentiële nestplaatsen ook effectief gebruikt worden.
De graslanden ten zuiden van het Kabouterbos zijn omzoomd door een houtkant met veel Sleedoorn
(troef 9). Toch ontbreekt verder een goed ontwikkelde mantel-zoom tegen de bosrand van het
Kabouterbos. Ook is de houtkant nogal strak aangelegd (werkpunt 4). Deze kan best golvender
aangelegd worden. Ook bij de verdere aanplant van houtkanten aan andere zijdes van het perceel
moeten rechte lijnen in de houtkant vermeden worden. Golvende houtkanten hebben als voordeel dat
er meer zones met een verschillend microklimaat zijn. Rechte lijnen zullen dan weer fungeren als
windtunnels en dus minder schuilmogelijkheden bieden aan bijen en andere insecten. Inhammen van 1
à 2 meter kunnen al voor een optimaal microklimaat zorgen. Recent werden enkele tientallen struiken
aangeplant in de weide, grenzend aan de houtkant. Dit zal op termijn al zorgen voor meer microklimaat
en de ontwikkeling van een mantel-zoom bevorderen.
Het grasland ten zuiden van het Kabouterbos werd in de loop van 2016 nog bemest wat leidde tot een
zeer soortenarme vegetatie, met weinig bloeiende planten (werkpunt 5). De bemesting op dit terrein
dient dan ook zo snel mogelijk stopgezet te worden. Daarnaast is het belangrijk dat een hooilandbeheer
ingesteld wordt. In de eerste jaren zal hiervoor mogelijk nog 3 keer per jaar moeten gemaaid worden
met afvoer van het maaisel. Op deze manier kan de hoge voedselrijkdom in de eerste jaren sterk dalen.
Daarna kan een maaibeheer met als streefdata 15 juni en 15 september voor respectievelijk de eerste
en de tweede maaibeurt ingesteld worden. Bloemenmengsels inzaaien is niet nodig. Beter wordt
gewerkt met de plantendiversiteit die hier van nature aanwezig is. Indien toch ingezaaid wordt (zie ook
de inrichtingsplannen voor Speelnatuur Huize Hageland, Figuur 121) kan best gewerkt worden met
inheems en lokaal materiaal.
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Figuur 121: Inrichtingsplannen voor Speelnatuur Huize Hageland © Regionaal Landschap Noord-Hageland

8.5 Pastorie Sint-Annastraat
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.
2.
3.
4.

In de tuin bevindt zich een grote dode fruitboom die voor nestgelegenheid zorgt.
Er zijn veel boselementen aanwezig, inclusief een stinzenvegetatie met onder meer Vingerhelmbloem.
Sommige stukken van het grasland zijn zeer bloemrijk met Witte klaver, Gewoon biggenkruid, Kruipende
boterbloem, Gewone ereprijs, Hondsdraf, paardenbloem en havikskruiden.
De pastorietuin is deels omzoomd met een meidoornhaag.

Werkpunten:
1.
2.

Het grootste deel van de graslandvegetatie in de tuin is sterk vervilt door gebrek aan beheer.
De muren van het pastoriegebouw zijn gevoegd met een harde betonvoeg die niet geschikt is als
nestplaats voor wilde bijen.
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Figuur 122: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) pastorie Sint-Annastraat

Figuur 123: Sterk vervilte graslandvegetatie (op de voorgrond) met op de achtergrond veel boselementen en staand,
zonbeschenen, dood hout. 3/05/2016 © Jens D'Haeseleer
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Figuur 124: De tuin van de pastorie is omzoomd met een meidoornhaag. 3/05/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 125: Mannetje Donkere klaverzandbij bij Gewone ereprijs. 25/05/2016 © Jens D'Haeseleer
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Figuur 126: Vrouwtje Texelse zandbij. 25/05/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 127: Bloemrijk gazon met Witte klaver en Gewoon biggenkruid. 29/06/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 128: Zevenblad in bloei in de tuin van de pastorie Sint-Annastraat. 29/06/2016 © Jens D'Haeseleer
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 :DDUJHQRPHQZLOGHELMHQ
Tabel 20: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied pastorie Sint-Annastraat en het aantal waarnemingen
per soort. Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen, zijn aangeduid met een asterisk.
Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Apis mellifera*
Bombus hortorum*
Bombus hypnorum*
Bombus lapidarius*
Bombus pascuorum*
Bombus pratorum*
Bombus terrestris/lucorum*
Nomada flava*
Nomada goodeniana*
Nomada signata*
Andrena bicolor*
Andrena dorsata*
Andrena flavipes*
Andrena fulvago*
Andrena haemorrhoa*
Andrena labialis*
Andrena labiata*
Andrena minutula*
Andrena nitida*
Andrena proxima*
Andrena semilaevis*
Andrena subopaca*
Andrena wilkella*
Chelostoma florisomne*
Halictus tumulorum*
Hylaeus hyalinatus*
Lasioglossum leucozonium*
Lasioglossum sexnotatum*
Lasioglossum villosulum*
Osmia bicornis*

Naam (Nederlands)
Honingbij
Tuinhommel
Boomhommel
Steenhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Aard/Veldhommel
Gewone wespbij
Smalbandwespbij
Signaalwespbij
Tweekleurige zandbij
Wimperflankzandbij
Grasbij
Texelse zandbij
Roodgatje
Donkere klaverzandbij
Ereprijszandbij
Gewone dwergzandbij
Viltvlekzandbij
Fluitenkruidbij
Halfgladde dwergzandbij
Witbaarddwergzandbij
Geelstaartklaverzandbij
Ranonkelbij
Parkbronsgroefbij
Tuinmaskerbij
Matte bandgroefbij
Zesvlekkige groefbij
Biggenkruidgroefbij
Rosse metselbij

Aantal waarnemingen
5
1
1
2
6
3
1
3
2
1
3
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
3
3
2
1
2
1
1
2
3

Deze locatie werd 3 keer bezocht, namelijk op 3 mei 2016, 25 mei 2016 en 29 juni 2016. Tijdens deze bezoeken
werden 29 bijensoorten (60 waarnemingen), allen nieuw in het kader van dit project, waargenomen. Er werden
ook enkele zeldzaamheden aangetroffen:
x
x

x

De Texelse zandbij is afhankelijk van voedselarme graslanden en komt vaak voor in de omgeving van
bosranden. Ze vliegt uitsluitend op composieten, waarbij ze veelvuldig op Muizenoortje en Gewoon
biggenkruid wordt waargenomen.
De Donkere klaverzandbij is een soort van bloemrijke graslanden. Ze verzamelt vooral stuifmeel van
vlinderbloemigen zoals Witte en Rode klaver. Waarschijnlijk heeft deze soort een communale
levenswijze, want vaak maken verschillende vrouwtjes gebruik van dezelfde nestholte.
De Halfgladde dwergzandbij behoort tot de groep van de dwergzandbijen en is zeer moeilijk te
onderscheiden van de soorten in deze groep. De soort wordt gevonden in uiteenlopende biotopen, van
bosranden tot groeven en ruderale vegetaties. De Halfgladde dwergzandbij wordt in Nederland vooral
op schermbloemigen aangetroffen. Het mannetje dat in de pastorietuin werd gevangen, foerageerde
op Gewone ereprijs.

Bloembezoek:
Tijdens de bezoeken werd bloembezoek op Akkerkool, Witte klaver, Zevenblad, Gewoon biggenkruid, Kruipende
boterbloem, Gewone ereprijs, akelei, havikskruid, Hondsdraf, paardenbloem en Look-zonder-look vastgesteld.
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Daarnaast werden onder meer Madeliefje, Vingerhelmbloem, Bosaardbei, Muurhavikskruid, Zoete kers, Boswilg,
Grote muur en Kleine maagdenpalm als potentiëe bloemplanten in de omgeving teruggevonden.

 9RRUJHVWHOGHPDDWUHJHOHQ
1.

2.

3.

4.

5.

Behoud van de dode fruitboom (troef 1). Deze zorgt voor staand, zonbeschenen, dood hout. Indien er
gevaar optreedt voor het afbreken van zijtakken kan deze boom gekandelaard worden. Hierbij worden
alle zijtakken in de kruin weggezaagd tot er enkel takstompen overblijven. De stam kan, indien gewenst,
ook ingekort worden. De stam kan hierdoor nog vele jaren ter plaatse blijven staan en zorgen voor
nestgelegenheid voor wilde bijen en wespen, een groeimedium voorzien voor zwammen en ruimte
bieden voor holenbroeders zoals mezen en spechten. Het zwaar snoeien van een boom is voor de wet
gelijk gesteld aan kappen. Een kapvergunning zal dus moeten aangevraagd worden. Daarnaast dienen
ook andere stervende bomen behouden te blijven.
Behoud van stinzenvegetatie en boselementen (troef 2). Pastorijtuinen kennen vaak een lange historiek
als kruidentuinen. Vaak werden ook stinzenplanten zoals Vingerhelmbloem, maar ook krokussen,
Gewone vogelmelk, Lelietje-van-dalen, Sneeuwklokje en Wilde narcis aangeplant. Ze zijn van belang
voor wilde bijen en andere bestuivers als lentebloeiers, maar worden best ook vanuit cultuurhistorisch
standpunt behouden.
Door het ontbreken van een maaibeheer in grote delen van de graslandvegetatie ligt hier een dikke mat
oud gras en staat er een ruige grasvegetatie (werkpunt 1). Desondanks houden hier en daar nog steeds
hooilandsoorten stand (troef 3). Hernemen van maaibeheer zou hier zeer snel in een toename van de
bloemenrijkdom leiden. De bloemenrijkdom van graslanden wordt bevorderd door maaien en afvoeren.
Indien er niet gemaaid wordt of het maaisel blijft liggen, vervilt en verruigt de vegetatie. Ze wordt hoger
en dichter, en daardoor kouder en vochtiger, en hoge grassen en brandnetels nemen toe en de
bloemenrijkdom neemt af.
De meidoornhaag waarmee sommige stukken van de pastorietuin omzoomd (troef 4) zijn, wordt
momenteel zeer kort gehouden. Deze zou best niet jaarlijks gesnoeid worden. Zo kan een deel van de
meidoorn tot bloei komen.
Bij vervanging of herstel van (de voegen van) de muren van de pastorie (werkpunt 2) dient kalkmortel
gebruikt te worden zodat in de loop der jaren geschikte nestgelegenheid voor bovengronds nestelende
bijensoorten ontstaat.
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8.6 Omgeving Houwaartse berg
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.
2.

3.

Aan de zuidflank van de Houwaartse berg bevindt zich al een gedeeltelijke mantel-zoomvegetatie.
Er bevinden zich enkele steilwanden aan de zuidflank van de Houwaartse berg. Hier dagzoomt ook de
Diestiaanse ijzerzandsteen, wat ervoor zorgt dat deze wanden sterk opwarmen en ideale
nestgelegenheden vormen voor warmteminnende soorten.
Er is een kleine zonbeschenen relictpopulatie van Struikheide aanwezig.

Werkpunten:
1.
2.
3.
4.

Het grootste deel van de bosrand is vrij scherp. Er is nog geen mantel-zoomvegetatie ingesteld.
Aan de zuidhelling van de Houwaartse berg bevinden zich enkele steilwanden die sterk overschaduwd
worden door opslag. Deze steilwanden zijn zeer belangrijk als nestplaatsen voor heel wat wilde bijen.
Het grootste deel van de Struikheideplanten is momenteel sterk beschaduwd door verbossing.
Tijdens het terreinbezoek in 2016 werden grove rijsporen in het grasland aangetroffen.

Figuur 129: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) Houwaartse berg
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Figuur 130: Aan de zuidhelling van de Houwaartse berg bevinden zich enkele steilwanden die sterk overschaduwd worden door
houtige opslag. 20/04/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 131: Aan de zuidelijke bosrand dient de mantel-zoom verder ontwikkeld te worden. 20/04/2016 © Jens D'Haeseleer ©
Jens D'Haeseleer
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Figuur 132: Op de voorgrond zijn enkele grove rijsporen in het grasland zichtbaar. Bodemverdichting leidt tot een degradatie
van de vegetatie en dus ook van de bijhorende insectenfauna. 20/04/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 133: De zeldzame Mannetjesereprijs komt op enkele plaatsen aan de zuidhelling van de Houwaartse berg nog
overvloedig voor. 25/05/2016 © Jens D'Haeseleer
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Figuur 134: Aan de zuidhelling van de Houwaartse berg komen enkele relicten Struikheide voor. 9/08/2016 © Jens D'Haeseleer

 :DDUJHQRPHQZLOGHELMHQ
Tabel 21: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied omgeving Houwaartse berg en het aantal
waarnemingen per soort. Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen zijn aangeduid met
een asterisk. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Apis mellifera*
Bombus cryptarum*
Bombus hortorum*
Bombus hypnorum*
Bombus lapidarius*
Bombus pascuorum*
Bombus pratorum*
Bombus terrestris/lucorum*
Nomada fabriciana*
Nomada ferruginata*
Nomada flava*
Nomada flavoguttata*
Nomada fucata*
Nomada goodeniana*
Nomada leucophthalma*
Nomada marshamella*
Nomada ruficornis*
Nomada striata*
Andrena bicolor*
Andrena carantonica*
Andrena flavipes*
Andrena florea*
Andrena haemorrhoa*
Andrena labialis*
Andrena minutula*
Andrena nitida*
Andrena subopaca*
Chelostoma florisomne*
Halictus maculatus*
Halictus scabiosae*

Naam (Nederlands)
Honingbij
Wilgenhommel
Tuinhommel
Boomhommel
Steenhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Aard/Veldhommel
Roodzwarte dubbeltand
Geelschouderwespbij
Gewone wespbij
Gewone kleine wespbij
Kortsprietwespbij
Smalbandwespbij
Vroege wespbij
Donkere wespbij
Gewone dubbeltand
Stomptandwespbij
Tweekleurige zandbij
Meidoornzandbij
Grasbij
Heggenrankbij
Roodgatje
Donkere klaverzandbij
Gewone dwergzandbij
Viltvlekzandbij
Witbaarddwergzandbij
Ranonkelbij
Blokhoofdgroefbij
Breedbandgroefbij

Aantal waarnemingen
1
1
2
1
7
6
3
4
1
1
3
2
2
1
1
2
3
1
1
2
4
3
4
3
3
1
4
1
1
1
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Lasioglossum calceatum*
Lasioglossum fulvicorne*
Lasioglossum laticeps*
Lasioglossum leucozonium*
Lasioglossum malachurum*
Lasioglossum nitidiusculum*
Lasioglossum pauxillum*
Lasioglossum punctatissimum*
Osmia bicornis*
Panurgus calcaratus*
Sphecodes crassus*
Sphecodes ephippius*
Sphecodes monilicornis*
Sphecodes reticulatus*

Gewone geurgroefbij
Slanke groefbij
Breedkaakgroefbij
Matte bandgroefbij
Groepjesgroefbij
Borstelgroefbij
Kleigroefbij
Fijngestippelde groefbij
Rosse metselbij
Kleine roetbij
Brede dwergbloedbij
Bosbloedbij
Dikkopbloedbij
Rimpelkruinbloedbij

1
1
1
2
1
1
3
5
2
1
1
1
2
1

Deze locatie werd 3 keer bezocht, namelijk op 20 april 2016, 25 mei 2016 en 9 augustus 2016. Tijdens deze
bezoeken werden 43 bijensoorten (89 waarnemingen), alle nieuw in het kader van dit project, waargenomen. Er
werden ook enkele zeldzame soorten aangetroffen:
x De Wilgenhommel lijkt heel erg sterk op de Aard- of de Veldhommel, maar is een flink stuk zeldzamer.
In Nederland komt ze vooral voor in voedselarme heide- en veengebieden (Peeters et al., 2012). In
Vlaanderen is onze kennis over de verspreiding zeer onvolledig, maar ook bij ons komt ze maar
sporadisch voor. De Wilgenhommel heeft een betrekkelijk korte tong en bezoekt dus hoofdzakelijk
ondiepe bloemen.
x De Stomptandwespbij is een parasitaire soort, die hoofdzakelijk nesten van de Geelstaartklaverzandbij
binnendringt. De gastheer leeft in bloemrijke graslanden met veel vlinderbloemigen zoals Gewone
rolklaver, Luzerne, Rode klaver en Witte klaver. De Geelstaartklaverzandbij wordt vooral teruggevonden
langs bosranden, in schrale en matig voedselarme bloemrijke graslanden, heideterreinen, dijken en
groeven (Peeters et al., 2012).
x De Donkere klaverzandbij is een soort van bloemrijke graslanden. Ze verzamelt vooral stuifmeel van
vlinderbloemigen zoals witte en rode klaver. Waarschijnlijk heeft deze soort een communale
levenswijze, want vaak maken verschillende vrouwtjes gebruik van dezelfde nestholte.
x De Blokhoofdgroefbij is warmteminnend en nestelt vooral in bodems met een zeker leemgehalte. Ze
komt voor in bloemrijke graslanden en heeft een lichte voorkeur voor gele composieten zoals
Muizenoortje en Gewoon biggenkruid.
x De Breedbandgroefbij is een echte specialist van bloemrijke graslanden. Vrouwtjes van deze soort
verzamelen stuifmeel op verschillende planten, maar hebben een sterke voorkeur voor Grote centaurie
en diverse soorten streepzaad. De soort werd verder al aangetroffen op Gewoon knoopkruid,
Beemdkroon, Gewoon biggenkruid en paardenbloem. Breedbandgroefbijen hebben een sociale
levenswijze. Het grootste vrouwtje treedt hierbij dominant op. Zij legt de eieren en bewaakt het nest.
De andere vrouwtjes zorgen voor de voedselvoorziening van de broedcellen. Nesten worden zowel op
hellende oppervlakken zoals dijken, steilwandjes of groeven als vlakke bodems gegraven (mond. med.
Kobe Janssen en Pieter Vanormelingen). Nesten worden vooral gemaakt in lemige of zandige
ondergrond. In Nederland wordt ze vooral gevonden in bloemrijke graslanden op hellingen en rond
groeven. De Breedbandgroefbij lijkt een warmteminnend karakter te hebben (D’Haeseleer, 2014).
x De Borstelgroefbij is een warmteminnende soort die vooral nestelt in bodems met een zeker
leemgehalte. Ze komt voor in bloemrijke graslanden en heeft een lichte voorkeur voor gele composieten
zoals Muizenoortje en Gewoon biggenkruid.
x De aanwezigheid van veel gastheersoorten zorgde ervoor dat ook een hele reeks parasitaire
bijensoorten konden voorkomen. Heel wat bloedbijen, waaronder de zeldzame Rimpelkruinbloedbij,
werden in de omgeving van de Houwaartse berg teruggevonden. Deze zijn allen parasitair op een of
meerdere soorten groefbijen. Enkel de Witbaardzandbij en de Zilveren zandbij, uit de literatuur bekend
als de gastheer van de Rimpelkruinbloedbij, werden (nog) niet teruggevonden op deze locatie.
Bloembezoek:
Tijdens de bezoeken werd bloembezoek op Akkerdistel, Struikheide, Jakobskruiskruid, Rapunzelklokje, Gewone
berenklauw, Kruipende boterbloem, Witte dovenetel, paardenbloem, Brem en mosterd vastgesteld.
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Daarnaast werden onder meer Mannetjesereprijs, Valse salie en Kleine maagdenpalm als potentiële
bloemplanten in de omgeving teruggevonden.

 9RRUJHVWHOGHPDDWUHJHOHQ
1.

2.

3.

4.

5.

Op de zuidgerichte helling dient een mantel-zoom verder ontwikkeld te worden (troef 1 en werkpunt
1). Hierdoor zal het bos minder abrupt overgaan in de omliggende weilanden en akkers, maar via een
struik- en kruidlaag geleidelijker overgaan. Hierdoor ontstaan meer microhabitats. Hiervoor moet men
de voorste rand golvend jaarlijks maaien/afzetten in het najaar met bvb. bosmaaier. Daarachter komt
een zone waar niet-jaarlijks en gefaseerd houtige opslag (gemiddeld afzetten om de 5 jaar) afgezet
wordt. In een derde zone wordt slechts af en toe een boom verwijderd of geringd (om het aanbod
zonbeschenen dood hout te verhogen). Bloeiende struiken en bomen dienen uitgespaard te blijven.
Om de aanwezige heiderelicten te herstellen en uit te breiden moet een deel van het bos met Zomereik
en berk opengekapt worden (troef 3 en werkpunt 3). De betrokken kadasterpercelen zijn A570C, A570F
en eventueel ook A570G.
Ook de steilwanden dienen verder vrijgemaakt te worden (troef 2 en werkpunt 2). Momenteel is een
groot deel van deze wanden sterk beschaduwd door opschietende berken en een bosje met Zomereik.
De betrokken kadasterpercelen zijn A570E en A570C.
Tijdens het terreinbezoek in 2016 werden grove sporen in het grasland aangetroffen (werkpunt 4). Deze
waren wellicht te wijten aan het gebruik van te zware machines tijdens een vochtige periode. Dit dient
te allen tijde vermeden te worden. Bodemverdichting leidt tot een achteruitgang van de vegetatie en
dus ook van de bijhorende insectenfauna.
In de randen van de graslanden langs de Houwaartse berg werden voederbakken voor fazanten
aangetroffen. Deze dienen verwijderd te worden. Zowel gemorst voedsel als de uitwerpselen van
Fazanten zorgen voor eutrofiëring.
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8.7 Poelen Motte-Kriebekestraat
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.
2.

Deze locatie is zeer bloemrijk met onder meer Rapunzelklokje, Knoopkruid, Veldlathyrus, Grote ratelaar,
Wilde margriet en Boerenwormkruid. Er bevindt zich ook een populatie Grote pimpernel.
In het terrein bevindt zich kleine puin/zandhoop die voor nestplaatsen voor ondergronds nestelende
soorten zorgt.

Figuur 135: Ligging troeven (groen) poelen Motte-Kriebekestraat

Figuur 136: In het voorjaar bestaat de voornaamste stuifmeelbron voor bijen op deze locatie uit paardenbloem. 20/04/2016 ©
Jens D'Haeseleer
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Figuur 137: Detail bloeiaspect met Rapunzelklokje, Knoopkruid, Scherpe boterbloem en Grote ratelaar. 29/06/2016 © Jens
D'Haeseleer

Figuur 138: Detail bloeiaspect met Rapunzelklokje, Wilde margriet en Boerenwormkruid. 29/06/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 139: Detail bloeiaspect met veel Grote ratelaar. 25/05/2016 © Jens D'Haeseleer
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 :DDUJHQRPHQZLOGHELMHQ
Tabel 22: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied poelen Motte - Kriebekestraat en het aantal
waarnemingen per soort. Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen zijn aangeduid met
een asterisk. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)
Apis mellifera*

Naam (Nederlands)
Honingbij

Aantal waarnemingen
4

Bombus hortorum*

Tuinhommel

2

Bombus lapidarius*

Steenhommel

3

Bombus pascuorum*

Akkerhommel

3

Bombus pratorum*

Weidehommel

2

Bombus terrestris*

Aardhommel

1

Bombus terrestris/lucorum*

Aard/Veldhommel

4

Bombus vestalis*

Grote koekoekshommel

1

Nomada flava*

Gewone wespbij

1

Nomada flavoguttata*

Gewone kleine wespbij

1

Nomada goodeniana*

Smalbandwespbij

1

Nomada ruficornis*

Gewone dubbeltand

2

Andrena bicolor*

Tweekleurige zandbij

2

Andrena dorsata*

Wimperflankzandbij

1

Andrena flavipes*

Grasbij

3

Andrena haemorrhoa*

Roodgatje

3

Andrena nitida*

Viltvlekzandbij

1

Andrena subopaca*

Witbaarddwergzandbij

1

Andrena viridescens*

Groene zandbij

1

Chelostoma campanularum*

Kleine klokjesbij

1

Chelostoma distinctum*

Zuidelijke klokjesbij

1

Chelostoma florisomne*

Ranonkelbij

1

Chelostoma rapunculi*

Grote klokjesbij

2

Halictus scabiosae*

Breedbandgroefbij

1

Halictus tumulorum*

Parkbronsgroefbij

1

Lasioglossum fulvicorne*

Slanke groefbij

1

Lasioglossum parvulum*

Kleine groefbij

1

Lasioglossum pauxillum*

Kleigroefbij

5

Lasioglossum villosulum*

Biggenkruidgroefbij

2

Lasioglossum zonulum*

Glanzende bandgroefbij

6

Megachile ericetorum

Lathyrusbij

4

Megachile versicolor*

Gewone behangersbij

1

Sphecodes ephippius*

Bosbloedbij

1

Sphecodes monilicornis*

Dikkopbloedbij

1

Deze locatie werd 3 keer bezocht, namelijk op 20 april 2016, 25 mei 2016 en 29 juni 2016. Tijdens deze bezoeken
werden 33 bijensoorten (62 waarnemingen), waarvan 32 nieuw in het kader van dit project, waargenomen. Er
werden ook enkele zeldzame soorten aangetroffen:
x

De Groene zandbij is een kleine bijensoort die haar naam te danken heeft aan de groenblauwe glans op
het lichaam. Voorts is het een weinig opvallende, spaarzaam behaarde, soort en hebben de mannetjes
een opvallende witte tekening op de kop. Begroeide hellingen, bermen, taluds, boomgaarden en
bosranden zijn de favoriete leefgebieden van de Groene zandbij. De soort is gespecialiseerd in het
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x

x

verzamelen van het stuifmeel van ereprijs (De Grave & D’Haeseleer, 2015). Ook op deze locatie werd
bloembezoek op Gewone ereprijs vastgesteld.
De Zuidelijke klokjesbij is nauw verwant aan de algemene Kleine klokjesbij. De soort komt voor in
bermen en langs bosranden. Ze nestelt in vraatgangen van kevers in dood hout en in holle stengels. Ze
vliegt net als de zeer verwante Kleine klokjesbij uitsluitend op klokjes (Peeters et al., 2012). De Zuidelijke
klokjesbij is in Vlaanderen enkel bekend van het zuiden van de provincies Vlaams-Brabant en Limburg
en is waarschijnlijk warmteminnend. Op deze locatie werden alle 4 de Belgische soorten klokjesbijen
aangetroffen, wat vrij uitzonderlijk is.
De Breedbandgroefbij is een echte specialist van bloemrijke graslanden. Vrouwtjes van deze soort
verzamelen stuifmeel op verschillende planten, maar hebben een sterke voorkeur voor Grote centaurie
en diverse soorten streepzaad. De soort werd verder al aangetroffen op Gewoon knoopkruid,
Beemdkroon, Gewoon biggenkruid en paardenbloem. Breedbandgroefbijen hebben een sociale
levenswijze. Het grootste vrouwtje treedt hierbij dominant op. Zij legt de eieren en bewaakt het nest.
De andere vrouwtjes zorgen voor de voedselvoorziening van de broedcellen. Nesten worden zowel op
hellende oppervlakken zoals dijken, steilwandjes of groeven als vlakke bodems gegraven (mond. med.
Kobe Janssen en Pieter Vanormelingen). Nesten worden vooral gemaakt in lemige of zandige
ondergrond. In Nederland wordt ze vooral teruggevonden in bloemrijke graslanden op hellingen en rond
groeven. De Breedbandgroefbij lijkt een warmteminnend karakter te hebben (D’Haeseleer, 2014).

Bloembezoek:
Tijdens de bezoeken werd bloembezoek op Grote ratelaar, Knoopkruid, braam, Rapunzelklokje, Gewoon
biggenkruid, Kale jonker, Scherpe boterbloem, Rode klaver en paardenbloem vastgesteld.
Daarnaast werden onder meer Brem, Hondsdraf, Veldlathyrus en Grote wederik als potentiële bloemplanten in
de omgeving teruggevonden.

 9RRUJHVWHOGHPDDWUHJHOHQ
1.

Het huidige maairegime mét afvoer van het materiaal dient volgehouden te worden. Dit resulteert in
een zeer bloemrijke situatie. Eventueel kan meer gefaseerd te werk gegaan worden bij het maaien.
Hierbij dienen bepaalde zones te blijven overstaan in de winter om zo extra schuilplaatsen voor
ongewervelden te creëren.
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8.8 Omgeving kapel Onze-Lieve-Vrouw van Spikdoorn
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.

De steile bermen van de boomgaarden in de omgeving van de Spikdoornkapel fungeren als belangrijke
nestplaatsen voor warmteminnende bijensoorten.

Werkpunten:
1.
2.
3.

Zowel in het grasperkje naast de kapel als in de onmiddellijke omgeving zijn weinig bloeiende planten
aanwezig.
De muren van de kapel zijn niet geschikt als nestplaats voor bovengronds nestelende bijen.
In het grasperkje naast de kapel bevindt zich een Amerikaanse vogelkers en ook enkele half afgestorven
bomen.

Figuur 140: Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) omgeving Spikdoornkapel
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Figuur 141: Op de braakliggende akker tegenover de Spikdoornkapel was in het vroege voorjaar een uitbundige bloei van
paardenbloem. 4/05/2016 © Jens D'Haeseleer

Figuur 142: De steile bermen van de boomgaarden in de omgeving van de Spikdoornkapel kunnen fungeren als belangrijke
nestplaatsen voor warmteminnende bijensoorten. 4/05/2016 © Jens D'Haeseleer
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Figuur 143: In het grasperkje naast de kapel bevinden zich weinig bloemplanten. 4/05/2016 © Jens D'Haeseleer

 :DDUJHQRPHQZLOGHELMHQ
Tabel 23: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied kapel Onze-Lieve-Vrouw van Spikdoorn en het aantal
waarnemingen per soort. Soorten die in het kader van dit project nieuw voor het gebied werden aangetroffen zijn aangeduid met
een asterisk. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (Latijn)

Anthophora plumipes*
Apis mellifera*
Andrena flavipes*
Andrena subopaca*

Naam (Nederlands)

Gewone sachembij
Honingbij
Grasbij
Witbaarddwergzandbij

Aantal waarnemingen

1
1
2
1

Deze locatie werd 1 keer bezocht, namelijk op 4 mei 2016. Tijdens dit bezoek werden 4 bijensoorten (5
waarnemingen), alle nieuw in het kader van dit project, waargenomen.
Bloembezoek:
Tijdens het bezoek werd enkel bloembezoek op paardenbloem vastgesteld.

 9RRUJHVWHOGHPDDWUHJHOHQ
1.

2.

3.

Zowel in het grasperkje naast de kapel als in de onmiddellijke omgeving zijn weinig bloeiende planten
aanwezig (werkpunt 1). Nochtans is de bodem hier zeer schraal. Met het instellen van een gefaseerd
maaibeheer kan hier een bloemrijke situatie ontstaan.
De muren van de kapel zijn momenteel niet geschikt als nestplaats voor bovengronds nestelende bijen
(werkpunt 2). Bij de restauratie van de kapel kan hiermee rekening gehouden worden. Om echt van
belang te zijn voor wilde bijen moet gebruik gemaakt worden van een zachtere leemsoort. Ook zou de
kapel wat meer vrijgezet moeten worden zodat er minder schaduw op valt.
In het grasperkje naast de kapel bevindt zich een Amerikaanse vogelkers en ook enkele half afgestorven
bomen (werkpunt 3). De Amerikaanse vogelkers dient geringd te worden, maar het dode hout blijft best
aanwezig. Ook de half afgestorven bomen kunnen best behouden blijven. Deze zorgen voor staand,
zonbeschenen, dood hout. Indien er gevaar optreedt voor het afbreken van zijtakken kunnen deze boom
gekandelaard worden. Hierbij worden alle zijtakken in de kruin weggezaagd tot er enkel takstompen
overblijven. De stam kan, indien gewenst, ook ingekort worden. De stam kan hierdoor nog vele jaren
ter plaatse blijven staan en zorgen voor nestgelegenheid voor wilde bijen en wespen, een groeimedium
voorzien voor zwammen en ruimte bieden voor holenbroeders zoals mezen en spechten. Het zwaar
snoeien van een boom is voor de wet gelijk gesteld aan kappen. Een kapvergunning zal dus moeten
aangevraagd worden. Door het ringen en kandelaren van deze bomen zal er meer licht op de bodem
terecht komen. Dit is ook gunstig voor de vegetatie.

Advies wilde bijen in 6 gemeenten in kader van Interreg-project “Meer natuur voor pittig fruit”

142

9 Bijendiversiteit in de vier Hagelandse
gemeentes
In Bekkevoort werden reeds 101 soorten wilde bijen aangetroffen op een totaal van 824 betrouwbare
waarnemingen, in Glabbeek 90 soorten (731 waarnemingen), in Kortenaken 124 soorten (1131 waarnemingen)
en in Tielt-Winge 127 soorten wilde bijen (1249 waarnemingen). Kijken we naar de toename van het aantal
soorten wilde bijen met het aantal waarnemingen per gemeente (Figuur 144), dan zien we dat nog meer soorten
verwacht kunnen worden. De curves zijn immers al deels afgevlakt maar zeker nog niet volledig op hun plateau.
Schatten we dit in met zogenaamde diversiteitsschatters (Tabel 24), dan zien we dat afhankelijk de gemeente er
tussen de 141 en 158 soorten wilde bijen per gemeente kunnen verwacht worden (Chao1 schatter). In de
gemeente Beersel waren eind 2015 na een uitgebreide inventarisatie 130 soorten wilde bijen waargenomen
(D’Haeseleer et al. 2015). Voorspeld werd dat er 146 soorten kunnen gevonden worden (Chao1 schatter).

Figuur 144. Rarefaction curves die het verband tonen tussen het aantal waarnemingen en het aantal waargenomen soorten
wilde bijen voor de vier Hagelandse gemeentes Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge.
Tabel 24. Waargenomen aantal soorten wilde bijen in de vier onderzochte Hagelandse gemeentes, evenals het verwachte
aantal volgens twee diversiteitsschatters, Chao1 en ACE.

Waargenomen
Verwacht – Chao1 (± s.e.)
Verwacht – ACE (± s.e.)

Bekkevoort
100
141 ± 19
130 ± 5

Glabbeek
90
150 ± 28
134 ± 6

Kortenaken
124
144 ± 10
143 ± 6

Tielt-Winge
127
158 ± 14
153 ± 6

In totaal werden er in de 4 gemeentes samen reeds 170 soorten wilde bijen waargenomen (Tabel 25). Deze hoge
diversiteit is te danken aan de hoge structuurdiversiteit in deze landelijke gemeentes, met op Vlaams niveau
sterke reliëfverschillen en verschillende bodemtypes, die samen met het gevarieerd en kleinschalig landgebruik
resulteren in een brede waaier aan halfnatuurlijke habitats die geschikt zijn voor wilde bijen, inclusief
verschillende types nestplaatsen (zie de habitatbesprekingen). Opvallend zijn de vele, vaak zeldzamere, bijen van
verschillende types bloemrijke graslanden (zie de soortbeschrijvingen bij de gebiedbesprekingen) die vaak, naast
in natuurgebieden en een enkel grasland in extensief landbouwgebruik, nog overleven in de betere bloemrijke
bermen. Een aantal daarvan, zoals bvb. Schermbloemzandbij en Zuidelijke klokjesbij staan bekend als
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uitgesproken warmteminnend. Typisch voor de schrale graslandjes en zomen van de Hagelandse heuvels is een
combinatie van de soorten Blokhoofdgroefbij, Breedbandgroefbij, Rode maskerbij, Kleine bandgroefbij,
Borstelgroefbij, Stomptandwespbij en Tweekleurige wespbij. Op de heiderelicten komen op een enkele plaats
nog steeds typische heidesoorten voor waaronder Heizandbij, Heizijdebij en Heiwespbij. Ontwikkeling van
relictjes Struikhei in kleine heides, heischrale graslanden en zomen kan deze soorten op meer plaatsen
terugbrengen, zoals het geval was in de Heibos na heideherstel. Zandgroeves kunnen ook een erg waardevol
element zijn door de zandige steilranden en zandige pioniersituaties. Zo is de zandgroeve van Meensel de enige
plaats waar reeds Steilrandgroefbij, Dageraadbij en Duinzijdebij werden aangetroffen.
Tabel 25: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de vier Hagelandse gemeentes Bekkevoort, Tielt-Winge, Glabbeek en
Kortenaken en het aantal waarnemingen per soort (bron: waarnemingen.be, waarnemingen tot eind juni 2017). Als (zeer)
zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood.

Naam (Latijn)

Naam (Nederlands)

Andrena angustior
Andrena barbilabris
Andrena bicolor
Andrena carantonica
Andrena chrysosceles
Andrena cineraria
Andrena clarkella
Andrena dorsata
Andrena flavipes
Andrena florea
Andrena fulva
Andrena fulvago
Andrena fuscipes
Andrena gravida
Andrena haemorrhoa
Andrena helvola
Andrena humilis
Andrena labialis
Andrena labiata
Andrena lathyri
Andrena minutula
Andrena minutuloides
Andrena mitis
Andrena nigroaenea
Andrena nitida
Andrena nitidiuscula
Andrena nycthemera
Andrena ovatula
Andrena pilipes
Andrena proxima
Andrena rosae
Andrena semilaevis
Andrena strohmella
Andrena subopaca
Andrena vaga
Andrena viridescens
Andrena wilkella
Anthidiellum strigatum
Anthidium manicatum
Anthophora furcata
Anthophora plumipes
Anthophora retusa
Apis mellifera
Bombus bohemicus

Geriemde zandbij
Witbaardzandbij
Tweekleurige zandbij
Meidoornzandbij
Goudpootzandbij
Asbij
Zwartrosse zandbij
Wimperflankzandbij
Grasbij
Heggenrankbij
Vosje
Texelse zandbij
Heizandbij
Weidebij
Roodgatje
Valse rozenzandbij
Paardenbloembij
Donkere klaverzandbij
Ereprijszandbij
Wikkebij
Gewone dwergzandbij
Glimmende dwergzandbij
Lichte wilgenzandbij
Zwartbronzen zandbij
Viltvlekzandbij
Schermbloemzandbij
Dageraadbij
Bremzandbij
Koolzwarte zandbij
Fluitenkruidbij
Roodrandzandbij
Halfgladde dwergzandbij
Gekielde dwergzandbij
Witbaarddwergzandbij
Grijze zandbij
Groene zandbij
Geelstaartklaverzandbij
Kleine harsbij
Grote wolbij
Andoornbij
Gewone sachembij
Zwarte sachembij
Honingbij
Tweekleurige koekoekshommel

TieltWinge
1
0
26
10
0
0
1
22
79
6
4
10
0
1
28
0
3
5
4
2
9
0
0
0
8
0
2
1
0
4
2
1
0
8
4
1
3
6
3
4
12
0
168
0

Korten
aken
2
0
14
3
5
2
6
11
60
3
7
0
8
1
28
0
0
10
0
0
3
1
0
0
2
1
0
0
0
2
8
0
0
1
12
0
6
14
13
7
4
5
84
1

Bekke
voort
0
1
7
3
1
1
2
15
58
6
3
5
0
0
16
2
0
6
0
0
4
0
0
3
5
0
0
2
1
0
0
0
0
7
6
0
6
6
1
0
13
0
129
0

Glab
beek
0
0
5
1
4
1
0
7
42
0
12
6
0
1
34
0
0
9
2
1
3
0
1
0
6
0
0
0
0
0
2
0
1
1
2
0
1
3
3
0
8
0
41
0
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Bombus campestris
Bombus cryptarum
Bombus hortorum
Bombus hypnorum
Bombus jonellus
Bombus lapidarius
Bombus lucorum
Bombus magnus
Bombus norvegicus
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus sylvestris
Bombus terrestris
Bombus terrestris/lucorum
Bombus vestalis
Ceratina cyanea
Chalicodoma ericetorum
Chelostoma campanularum
Chelostoma distinctum
Chelostoma florisomne
Chelostoma rapunculi
Coelioxys aurolimbatus
Coelioxys inermis
Colletes cunicularius
Colletes daviesanus
Colletes fodiens
Colletes hederae
Colletes similis
Colletes succinctus
Dasypoda hirtipes
Epeoloides coecutiens
Epeolus variegatus
Eucera longicornis
Halictus maculatus
Halictus quadricinctus
Halictus rubicundus
Halictus scabiosae
Halictus tumulorum
Heriades truncorum
Hoplitis leucomelana
Hylaeus communis
Hylaeus confusus
Hylaeus cornutus
Hylaeus dilatatus
Hylaeus gibbus
Hylaeus gredleri
Hylaeus hyalinatus
Hylaeus rinki
Hylaeus styriacus
Hylaeus variegatus
Lasioglossum albipes
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum fulvicorne
Lasioglossum laticeps
Lasioglossum lativentre
Lasioglossum leucopus
Lasioglossum leucozonium

Gewone koekoekshommel
Wilgenhommel
Tuinhommel
Boomhommel
Veenhommel
Steenhommel
Veldhommel
Grote veldhommel
Boomkoekoekshommel
Akkerhommel
Weidehommel
Vierkleurige koekoekshommel
Aardhommel
Aard/Veldhommel
Grote koekoekshommel
Blauwe ertsbij
Lathyrusbij
Kleine klokjesbij
Zuidelijke klokjesbij
Ranonkelbij
Grote klokjesbij
Gouden kegelbij
Gewone kegelbij
Grote zijdebij
Wormkruidbij
Duinzijdebij
Klimopzijdebij
Zuidelijke zijdebij
Heizijdebij
Pluimvoetbij
Bonte viltbij
Gewone viltbij
Gewone langhoornbij
Blokhoofdgroefbij
Vierbandgroefbij
Roodpotige groefbij
Breedbandgroefbij
Parkbronsgroefbij
Tronkenbij
Zwartgespoorde houtmetselbij
Gewone maskerbij
Poldermaskerbij
Gehoornde maskerbij
Brilmaskerbij
Weidemaskerbij
Zompmaskerbij
Tuinmaskerbij
Rink’s maskerbij
Stipmaskerbij
Rode maskerbij
Berijpte geurgroefbij
Gewone geurgroefbij
Slanke groefbij
Breedkaakgroefbij
Breedbuikgroefbij
Gewone smaragdgroefbij
Matte bandgroefbij

1
1
23
29
0
104
2
0
0
140
39
4
10
49
3
5
8
7
1
7
11
1
2
3
6
2
2
0
0
6
2
1
1
16
0
4
9
9
19
1
15
1
0
4
0
0
6
1
1
3
3
5
6
3
2
0
16

4
1
14
23
1
130
2
1
1
138
41
7
10
46
3
5
10
0
0
2
2
0
2
8
5
0
0
0
1
12
2
1
0
0
0
13
0
14
19
3
6
0
0
4
1
0
2
0
1
2
0
8
0
6
3
0
4

0
0
12
13
0
84
1
0
0
101
30
1
7
32
1
0
0
3
0
1
4
0
0
1
4
0
0
1
0
2
0
1
0
4
2
5
0
9
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
8
3
1
5

2
0
40
8
1
98
0
0
0
179
30
0
19
70
1
0
3
0
0
3
1
0
1
1
3
0
1
1
0
3
0
0
0
0
0
2
0
5
0
1
1
1
2
0
0
1
4
0
3
0
1
6
0
0
0
1
2
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Lasioglossum malachurum
Lasioglossum minutissimum
Lasioglossum morio
Lasioglossum nitidiusculum
Lasioglossum nitidulum
Lasioglossum parvulum
Lasioglossum pauxillum
Lasioglossum punctatissimum
Lasioglossum quadrinotatulum
Lasioglossum quadrinotatum
Lasioglossum rufitarse
Lasioglossum semilucens
Lasioglossum sexnotatum
Lasioglossum sexstrigatum
Lasioglossum villosulum
Lasioglossum zonulum
Macropis europaea
Macropis fulvipes
Megachile centuncularis
Megachile ligniseca
Megachile versicolor
Megachile willughbiella
Melecta albifrons
Melitta leporina
Melitta nigricans
Nomada bifasciata
Nomada fabriciana
Nomada ferruginata
Nomada flava
Nomada flavoguttata
Nomada flavopicta
Nomada fucata
Nomada fulvicornis
Nomada goodeniana
Nomada integra
Nomada lathburiana
Nomada leucophthalma
Nomada marshamella
Nomada panzeri
Nomada ruficornis
Nomada rufipes
Nomada signata
Nomada stigma
Nomada striata
Nomada succincta
Nomada zonata
Osmia bicornis
Osmia caerulescens
Osmia cornuta
Osmia niveata
Osmia tridentata
Panurgus banksianus
Panurgus calcaratus
Sphecodes albilabris
Sphecodes crassus
Sphecodes ephippius
Sphecodes ferruginatus

Groepjesgroefbij
Ingesnoerde groefbij
Langkopsmaragdgroefbij
Borstelgroefbij
Glimmende smaragdgroefbij
Kleine groefbij
Kleigroefbij
Fijngestippelde groefbij
Steilrandgroefbij
Kleine bandgroefbij
Zadelgroefbij
Halfglanzende groefbij
Zesvlekkige groefbij
Gewone franjegroefbij
Biggenkruidgroefbij
Glanzende bandgroefbij
Gewone slobkousbij
Bruine slobkousbij
Tuinbladsnijder
Distelbehangersbij
Gewone behangersbij
Grote bladsnijder
Bruine rouwbij
Klaverdikpoot
Kattenstaartdikpoot
Bonte wespbij
Roodzwarte dubbeltand
Geelschouderwespbij
Gewone wespbij
Gewone kleine wespbij
Zwartsprietwespbij
Kortsprietwespbij
Roodsprietwespbij
Smalbandwespbij
Tweekleurige wespbij
Roodharige wespbij
Vroege wespbij
Donkere wespbij
Sierlijke wespbij
Gewone dubbeltand
Heidewespbij
Signaalwespbij
Borstelwespbij
Stomptandwespbij
Geelzwarte wespbij
Variabele wespbij
Rosse metselbij
Blauwe metselbij
Gehoornde metselbij
Zwartbronzen houtmetselbij
Driedoornige metselbij
Grote roetbij
Kleine roetbij
Grote bloedbij
Brede dwergbloedbij
Bosbloedbij
Roestbruine bloedbij

18
0
6
2
0
1
19
7
1
2
0
0
3
0
19
16
13
0
12
2
5
11
1
0
1
1
2
2
12
9
0
7
0
6
0
3
2
3
0
9
0
4
1
1
1
1
17
1
9
1
0
1
3
4
1
6
0

13
0
9
0
1
2
19
10
0
0
1
0
6
4
5
11
11
2
13
0
0
14
0
2
6
1
4
0
11
5
4
11
0
13
1
12
2
5
0
9
9
1
1
4
0
1
12
2
4
3
1
0
4
8
3
9
0

29
1
10
3
1
0
22
3
0
0
0
1
3
0
7
2
1
0
1
0
1
2
6
2
1
0
2
0
3
5
0
12
1
7
4
3
1
0
1
2
0
3
0
1
0
2
21
2
8
0
0
0
3
0
3
7
1

10
0
7
5
0
1
4
2
0
0
0
0
0
0
4
0
1
1
9
0
1
10
1
0
1
1
4
0
6
1
0
3
0
2
0
1
1
1
1
8
0
1
0
0
0
1
8
4
3
2
0
0
0
0
0
3
0
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Sphecodes geoffrellus
Sphecodes gibbus
Sphecodes hyalinatus
Sphecodes longulus
Sphecodes miniatus
Sphecodes monilicornis
Sphecodes pellucidus
Sphecodes puncticeps
Sphecodes reticulatus
Sphecodes scabricollis
Stelis phaeoptera
Stelis punctulatissima
Xylocopa violacea

Glanzende dwergbloedbij
Pantserbloedbij
Lichte bloedbij
Kleine spitstandbloedbij
Gewone dwergbloedbij
Dikkopbloedbij
Schoffelbloedbij
Grote spitstandbloedbij
Rimpelkruinbloedbij
Wafelbloedbij
Zwarte tubebij
Geelgerande tubebij
Blauwzwarte houtbij

0
4
0
1
1
10
0
1
1
0
0
0
0

2
3
0
1
0
7
1
0
3
3
1
3
1

0
1
1
0
1
10
0
0
0
0
0
1
0

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

Figuur 145. Parende Rode maskerbijen op hun favoriete voedselplant, het Zandblauwtje. Dit prachtig bijtje heeft nood aan
schrale warme struisgraslandjes en heides met Zandblauwtje en in mindere mate Wilde peen, hoewel ze soms ook genoegen
neemt aan warme ruigtes met Wilde peen en Akkerdistel. In zowel Tielt-Winge als Kortenaken zijn kleine populaties van dit bijtje
aanwezig. © Diane Appels
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10 Resultaten Nieuwerkerken
10.1 Plantages en omgeving Schelfheide
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Een mooi bosje met interessante voorjaarsbloeiers en indicatoren van oud bos zoals Eenbes,
Bosanemoon, Slanke sleutelbloem, Speenkruid, Pinksterbloem en Muskuskruid.
Mooie bosrand met voor bijen interessante bloeiende struiken zoals meidoorn, Sleedoorn en braam.
Zonbeschenen wilgen
Erosiewandje in beektalud.
Braakliggend perceel met pionierplanten zoals Echte kamille, gele composieten, Paarse dovenetel
Grazige bermen met o.a. Rode klaver en Wilde peen.
Grazige berm met o.a. Gewone smeerwortel en Witte dovenetel.

Werkpunten:
1.

2.

3.
4.

Grasstroken tussen plantages die noord-zuid georiënteerd staan bloemrijker maken door bemesting te
verminderen, geen herbicides te gebruiken en in het voorjaar (april - begin mei) minder frequent te
maaien zodat soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen.
Gebroken steenpuin op draaiakker/stapelplaats zou beter vervangen worden door voedselarm zand of
een fijner en eveneens voedselarm granulaat wat de groei van bloemplanten en pioniersoorten toe laat
en tevens nestgelegenheid biedt aan in de bodem nestelende bijensoorten.
De exoot Japanse duizendknoop verwijderen vermits deze erg taaie en moeilijk te verwijderen soort
zich sterk uitbreidt.
Beektaluds en -bermen zijn erg voedselrijk met een dominantie van Grote brandnetel tot gevolg. Dit
probleem is moeilijk aan te pakken want sterk gerelateerd aan erg voedselrijk beekwater dat bij
piekdebieten nitraten en fosfaten afzet op taluds en oevers.

Figuur 146. Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) plantage en omgeving aan Schelfheide
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Tabel 26: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de plantage en omgeving aan Schelfheide en het aantal waarnemingen per
soort. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood.

Naam (latijn)

Naam (Nederlands)

Aantal waarnemingen

Andrena flavipes

Grasbij

6

Andrena haemorrhoa

Roodgatje

25

Anthophora plumipes

Gewone sachembij

3

Bombus lucorum

Veldhommel

3

Bombus lucorum/terrestris

Aard/Veldhommel

1

Bombus pascuorum

Akkerhommel

8

Bombus pratorum

Weidehommel

3

Lasioglossum pauxillum

Kleigroefbij

1

Nomada fabriciana

Roodzwarte dubbeltand

1

Nomada flava

Gewone wespbij

5

Osmia cornuta

Gehoornde metselbij

2

Deze locatie werd 4 keer bezocht, namelijk op 20 april en 19 mei 2016 en 23 augustus 2017. Tijdens deze
bezoeken werden in totaal 10 soorten (58 waarnemingen) waargenomen.
Bijna alle exemplaren werden waargenomen langs de zuid georiënteerde bosranden en de aanpalende grazige
berm aan de noordkant van de plantages. Een interessante nestlocatie voor wilde bijen is de zonbeschenen
beektalud van het voorjaarsbloeiersbos in de noordoostelijke hoek van de plantages. Hier werden
patrouillerende Gewone wespbijen en Grasbijen waargenomen. In de nestblokken werden Gehoornde
metselbijen waargenomen en in het erosiewandje in het beektalud werd op 20 april 2016 een patrouillerende
Gewone sachembij waargenomen.
Alle waargenomen soorten zijn erg talrijk voorkomende soorten.
Bloembezoek:
Weidehommel, Akkerhommel en Gewone sachembij werden waargenomen op bloeiende Witte dovenetel.
Grasbij, Roodgatje en Roodzwarte dubbeltand werd waargenomen op paardenbloem. Op bloeiende wilg werden
Roodgatje, Veldhommel en Akkerhommel waargenomen.
In augustus 2017 werden reeds uitgebloeide mooie bramenkoepels waargenomen in de bosrand aan de
noordkant van de plantages. Het is erg waarschijnlijk dat deze wanneer in bloei heel wat bijen aantrekken en dat
op dit moment meerdere nieuwe soorten voor deze locatie waargenomen kunnen worden.
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Figuur 147. Roodzwarte dubbeltand op paardenbloem. 18/04/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 148. Gewone wespbij zonnend op klimop op beektalud noordoosthoek plantage. 18/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 149. Weidehommel foeragerend op Witte dovenetel. 19/05/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 150. Bosje met voorjaarsbloeiers zoals Bosanemoon (op de foto), Eenbes, Muskuskruid, Slanke sleutelbloem en
Pinksterbloem. 18/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 151. Bosje met voorjaarsbloeiers zoals Bosanemoon, Eenbes (op de foto), Muskuskruid (op de foto), Slanke
sleutelbloem en Pinksterbloem. 18/04/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 152. Bosje met voorjaarsbloeiers zoals Bosanemoon, Eeenbes, Muskuskruid, Slanke sleutelbloem (op de foto) en
Pinksterbloem. 18/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 153. Bramen en rozen zijn bijzonder interessant zowel als voedselbron als nestlocatie wanneer zonbeschenen.
23/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 154. Grasstroken tussen plantages zijn enkel in het voorjaar interessant wanneer o.a. paardenbloem en bloesems
plantages het bloeiaspect bepalen en er meer licht tussen de bomenrijen kan omdat bladeren pas ontluiken, met hier het beeld
in het vroege voorjaar. © Maarten Jacobs
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Figuur 155. Grasstroken tussen plantages zijn enkel in het voorjaar interessant wanneer o.a. paardenbloem en bloesems
plantages het bloeiaspect bepalen en er meer licht tussen de bomenrijen kan omdat bladeren pas ontluiken, met hier het beeld
in het vroege voorjaar. 23/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 156. Bloemrijke grasstroken met Rode klaver en Wilde peen aan noordkant plantages. 23/08/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 157. Bloemrijke grasstroken met Rode klaver en Wilde peen aan noordkant plantages. 23/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 158. Veel wilde bijen zijn in het vroege voorjaar afhankelijk van bloeiende wilgen voor hun voedselvoorziening.
18/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 159. Zongeëxposeerde beektalud tegen bosrand in noordoostelijke hoek plantages wordt vrijwel zeker als nestlocatie
gebruikt door meerdere soorten wilde bijen. 18/04/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 160. Paarse dovenetel tussen een jonge plantage wordt als voedselplant gebruikt door tal van bijensoorten zoals
metselbijen, hommels en Gewone sachembij. 18/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 161. Erosiewand in beektalud gebruikt als nestplaats door Gewone sachembij in april 2016. 18/04/2016 © Maarten
Jacobs

Figuur 162: Dezelfde erosiewand in de beektalud was in 2017 al helemaal overgroeid door nitrofiele planten zoals Grote
brandnetel. 23/08/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 163. Kort gemaaide grasstrook tussen bomenrijen is niet meer interessant voor wilde bijen. 19/05/2016 © Maarten
Jacobs

Figuur 164. Bloeiende Meidoorn in bosrand noordelijke rand plantages. 19/05/2016 © Maarten Jacobs
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1.

Maaien van grasstroken tussen plantages zo lang mogelijk uitstellen in het voorjaar en dit best tot half
mei of om en om een rij maaien en niet maaien en afwisselen om de twee weken zodat zeker in het
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

voorjaar soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen en er altijd bloeiende planten over blijven.
Wanneer dit niet wenselijk is, kan dit beperkt worden door enkel op de zuid georiënteerde rijkoppen
vlekken ongemaaide vegetatie te behouden.
Bemesting (vnl fosfaten en stikstof) zo beperkt en gericht mogelijk inzetten. Vermesting leidt snel tot
een dominantie van hoog opgaande grassoorten en ruigtekruiden zoals Grote brandnetel en
Akkerdistel.
Uitspoelen van nutriënten naar perceelsranden en zeker het bosje met voorjaarsflora ten alle prijzen
vermijden. Bufferstroken zijn hiervoor in veel gevallen noodzakelijk.
Herbiciden en vooral dicotylendoders zijn nefast voor bijna alle bloeiende planten.
Bosrand met bloeiende meidoorn, Sleedoorn, braam, roos en wilg nooit over de hele lengte ineens
afzetten maar gefaseerd over meerdere jaren zodat er steeds bloeiende bomen overblijven. Mooie
bramenkoepels in de bosrand bewaren.
Draaiakker/stapelplaats beter ophogen met voedselarm zand ipv gebroken steenpuin.
De exoot Japanse duizendknoop verwijderen.

Advies wilde bijen in 6 gemeenten in kader van Interreg-project “Meer natuur voor pittig fruit”

159

10.2 Plantages en omgeving de Zijp
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.

2.

3.
4.

5.

In en rond het retentiebekken is een vrij voedselrijke grazige vegetatie aanwezig waartussen ook
verschillende voor bijen interessante bloeiende planten zoals Gewone kattenstaart, rolklaver, Rode
klaver, Vlasbek, Luzerne, Akkerdistel en Gewone berenklauw aanwezig zijn. De aanwezigheid van
Veldlathyrus geeft aan dat er mits maaien en afvoeren meer potentie is voor een bloemrijk grasland.
Enkele hoogstamfruitbomen (vnl kers) met hieronder een matig voedselrijk grasland. De
hoogstamfruitbomen zorgen voor veel bloesems in het voorjaar. Eén afstervende boom biedt
nestmogelijkheid voor bovengronds nestelende soorten. In het grasland is vooral paardenbloem in het
voorjaar interessant voor verschillende soorten wilde bijen.
Een zuid georiënteerde houtkant met hierin oa Sleedoorn zorgt voor voedsel (bloeiende sleedoorn),
structuur (patrouillerende mannetjes) en een windluwe, zonnige plek.
Een ingezaaide bloemenstrook met veel Knoopkruid, kaasjeskruid en Gewone rolklaver was in de zomer
van 2017 een ware magneet voor wilde bijen. Meer dan de helft van de waargenomen soorten werd in
deze strook waargenomen.
In het recreatiegebied de Zijp liggen twee open grazige bloemrijke plekken. Een eerste is een vochtig
hooiland aanpalend aan een kleine centrale plas, een tweede ligt een stuk hoger en waarschijnlijk op
een voormalige ophoging met ruigtekruiden zoals Boerenwormkruid en Gewone berenklauw.

Werkpunten:
1.

2.
3.

4.

Grasstroken tussen plantages die noord-zuid georiënteerd staan bloemrijker maken door bemesting te
verminderen, geen herbicides te gebruiken en in het voorjaar (april - begin mei) minder frequent te
maaien zodat soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen.
Aangeplant bos ten zuiden van ingezaaide bloemenstrook zal al snel hoger groeien en zo de
bloemenstrook in de schaduw zetten zodat deze niet meer interessant is voor wilde bijen.
Mantel-zoom langsheen het wandelpad terug herstellen door het verwijderen van aangeplante
esdoorns. De geleidelijke overgang van bloemrijke grasstrook over ruigte naar boszoom zal bij opgroeien
van de esdoorns snel verloren gaan en evolueren naar een meer gesloten bos. De variatie aan bloeiende
planten zal snel afnemen en door beschaduwing zal deze locatie nog weinig interessant zijn voor wilde
bijen.
Deels vrij stellen van talud holle weg zodat deze meer zonbeschenen wordt.
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Figuur 165. Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) plantages en omgeving de Zijp.
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Tabel 27: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied plantages en omgeving de Zijp en het aantal
waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet) rood.

Naam (latijn)
Andrena bicolor
Andrena dorsata
Andrena flavipes
Andrena haemorrhoa
Anthophora plumipes
Bombus campestris
Bombus hypnorum
Bombus lapidarius
Bombus lucorum
Bombus lucorum/terrestris
Bombus pascuorum
Bombus sylvestris
Bombus terrestris
Coelioxys inermis
Hylaeus gibbus
Lasioglossum albipes
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum pauxillum
Megachile centuncularis
Megachile versicolor
Melitta nigricans
Nomada flava
Nomada ruficornis
Nomada signata

Naam (Nederlands)
Tweekleurige Zandbij
Wimperflankzandbij
Grasbij
Roodgatje
Gewone sachembij
Gewone Koekoekshommel
Boomhommel
Steenhommel
Veldhommel
aardhommel-groep
Akkerhommel
Vierkleurige koekoekshommel
Gewone aardhommel
Gewone kegelbij
Weidemaskerbij
Berijpte Geurgroefbij
Gewone Geurgroefbij
Matte Bandgroefbij
Kleigroefbij
Tuinbladsnijder
Gewone Behangersbij
Kattenstaartdikpoot
Gewone wespbij
Gewone dubbeltand
Signaalwespbij

Aantal
waarnemingen
1
2
3
4
8
3
1
40
3
5
40
1
4
1
1
1
2
1
1
4
5
1
2
3
1
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Naam (latijn)
Osmia bicornis
Osmia cornuta
Hoplitis leucomelana

Naam (Nederlands)
Rosse metselbij
Gehoornde metselbij
Zwartgespoorde Houtmetselbij

Aantal
waarnemingen
16
20
1

Deze locatie werd 4 keer bezocht, namelijk op 18 april en 19 mei 2016 en op 18 juni en 23 augustus 2017. Tijdens
deze bezoeken werden 27 bijensoorten (175 waarnemingen) waargenomen.
De Zwartgespoorde houtmetselbij is afhankelijk van voedselarme, bloemrijke graslanden. Ze kent een
gespecialiseerd bloembezoek en verzamelt vooral stuifmeel van vlinderbloemigen (zoals honingklaver en Witte
klaver).
Bloembezoek:
In het vroege voorjaar waren Witte dovenetel, Paardenbloem en bloesems van peer, appel en kers de
voornaamste voedselplanten. In de zomer was de ingezaaide bloemenstrook met voornamelijk Knoopkruid en
Gewone rolklaver erg interessant voor tal van soorten. Op een enkele plant Gewone kattenstaart in het
retentiebekken werd een Kattenstaartdikpoot waargenomen.

Figuur 166. Vrouwtje Grasbij op paardenbloem 18/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 167. Vrouwtje Gewone koekoekshommel op paardenbloem 18/04/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 168. Vrouwtje Wimperflankzandbij 18/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 169. Koningin Akkerhommel foeragerend op Paarse dovenetel 18/04/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 170. Vrouwtje Gehoornde metselbij aan nestingang nestblokken 18/04/2016 © Maarten Jacobs

Advies wilde bijen in 6 gemeenten in kader van Interreg-project “Meer natuur voor pittig fruit”

164

Figuur 171. Vrouwtje Grasbij op kersenbloesem 18/04/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 172. Vrouwtje Roodgatje op paardenbloem 18/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 173. Vrouwtje Tuinbladsnijder met goed gevulde buikschuier op Knoopkruid 23/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 174. Vrouwtje Gewone bladsnijder op Gewone rolklaver 23/08/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 175. Vrouwtje Tuinbladsnijder op Knoopkruid 23/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 176. Mannetje Steenhommel op Knoopkruid 23/08/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 177. Mannetje Gewone geurgroefbij op Knoopkruid 23/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 178. Vrouwtje Gewone kegelbij op basterdwederik 23/08/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 179. Bloeiende paardenbloem en Madelief in grasstrook tussen bloeiende peren 18/04/2016. © Maarten Jacobs

Figuur 180. Bloeiende hoogstam kerselaar waar o.a. Akkerhommel, Steenhommel, Gewone aardhommel, Roodgatje,
Gehoornde en Rosse metselbij en Grasbij foeragerend op aangetroffen werden. 18/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 181. Beschadigde en stervende hoogstam kerselaar met oude kevergangen die dienst doen als nestlocatie voor
verschillende soorten wilde bijen. 18/06/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 182. Grasstrook tussen plantage. Kort gemaaid, sterk beschaduwd en zonder bloemen 23/08/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 183. Ingezaaide bloemenrand met uitbundig bloeiend Knoopkruid 23/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 184. Aangeplante esdoorns die de aanwezige mantel-zoom teniet zullen doen 23/08/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 185. Aangeplante esdoorns die de aanwezige bloemrijke mantel-zoom teniet zullen doen 23/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 186. Aangeplante esdoorns die de aanwezige mantel-zoom teniet zullen doen. De zoom zelf is gemaaid zonder afvoeren
van het maaisel, wat zal leiden tot verruiging en dus een achteruitgang van de bloemenrijkdom. 23/08/2017 © Maarten Jacobs
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1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Voor het recreatief natuurpark de Zijp en aanpalend retentiebekken werd in 2015 door Nature-ID een
actieplan ter bevordering van wilde bijen uitgewerkt. We verwijzen graag naar dit actieplan voor
maatregelen die hier genomen kunnen worden.
Maaien van grasstroken tussen plantages zo lang mogelijk uitstellen in het voorjaar en dit best tot half
mei of om en om een rij maaien en niet maaien en afwisselen om de twee weken zodat zeker in het
voorjaar soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen en er altijd bloeiende planten over blijven.
Wanneer dit niet wenselijk is, kan dit beperkt worden door enkel op de zuid georiënteerde rijkoppen
vlekken ongemaaide vegetatie te behouden.
Bemesting (vnl fosfaten en stikstof) zo beperkt en gericht mogelijk inzetten. Vermesting leidt snel tot
een dominantie van hoog opgaande grassoorten en ruigtekruiden zoals Grote brandnetel en
Akkerdistel.
Uitspoelen van nutriënten naar perceelsranden ten alle prijzen vermijden. Bufferstroken zijn hiervoor
in veel gevallen noodzakelijk.
Herbiciden en vooral dicotylendoders zijn nefast voor bijna alle bloeiende planten.
Voor de ingezaaide bloemenstrook valt te verwachten dat zonder beheer het aandeel bloemen zal
afnemen ten voordele van grassen en ruigtekruiden. De bloemenstrook wordt best gemaaid na half
september met afvoer van het maaisel. Als het bloeiaspect na enkele jaren verdwijnt, zal opnieuw
ingezaaid moeten worden met het risico dat er in het jaar van inzaaien weinig bloei is en er dus een 'gat'
zit in het voedselaanbod. Om beschaduwing van bomen die net ten zuiden van deze bloemenstrook zijn
aangeplant tijdelijk te vermijden kunnen enkele aanpalende bomen verwijderd worden zodat een
golvende bosrand ontstaat. Op termijn, wanneer de bomen hoger opgroeien zal het door beschaduwing
en bladval niet mogelijk zijn de bloemrand op deze locatie te behouden. Deze wordt best verplaatst naar
de brede bermen en taluds van het retentiebekken.
Zoveel mogelijk hoogstam fruitbomen bewaren, ook wanneer deze dood gaan.
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10.3 Plantages en omgeving de Heide, Mielenbos
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

De bermen langsheen de weg Heide zijn erg bloemrijk met als interessante voedselplanten o.a. Rode
klaver, Gewone rolklaver, Knoopkruid, Heggewikke, havikskruid en Wilde peen. Veel van de
waargenomen wilde bijen werden in deze bermen gevonden.
Zuid georiënteerde hagen met vnl. in het voorjaar een korte grazige strook aan de voet met
paardenbloem, Madelief en Hondsdraf.
Op deze stapelplaats blijven altijd wat open plekken vrij waar pioniersoorten zoals Echte kamille en
klaproos in bloei kunnen komen.
Een ingezaaide bloemenstrook vnl. bestaande uit Phacelia is vooral nuttig voor honingbijen en
korttongige hommels.
Rondom de honingbijenstal en in de voortuin van het woonhuis werd een bonte mengeling aan
'tuin'bloemen aangeplant waarop heel wat bijen voedsel vinden.
Rondom recent aangeplante hoogstamfruitbomen werden plantvakken aangebracht waarin een
variatie aan bloemen werd ingezaaid en ingeplant.
Langsheen de baangracht staat een rij wilgen die in het voorjaar voedsel voorziet voor vele bijen.

Werkpunten:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Grasstroken tussen plantages die noord-zuid georiënteerd staan bloemrijker maken door bemesting te
verminderen, geen herbicides te gebruiken en in het voorjaar (april - begin mei) minder frequent te
maaien zodat soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen.
Het bloemenveld dat nu bijna uitsluitend bestaat uit Phacelia inzaaien met een meer diverse mix zodat
meer soorten wilde bijen hier voedsel kunnen halen.
Maximaal behoud van de bermen door geschikt maaibeheer, overmatig overrijden tegen te gaan,
inwaaien van bemesting en pesticiden te beperken.
Ten zuidwesten van de woning werd een jonge hoogstamboomgaard aangeplant. Het grasland onder
deze boomgaard kan mits goed maai- en/of graasbeheer evolueren naar een bloemrijk grasland.
Voor de hagen rondom de plantages werd al gekozen voor inheemse struiken. De struikkeuze kan nog
beter aansluiten bij de streek en kan nog bloemrijker.
In de rand van de plantages en in de overgang naar het Mielenbos kan de houtkant cyclisch en gefaseerd
in hakhout gezet worden. Voldoende bramenkoepels worden behouden.
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Figuur 187. Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) plantages en omgeving de Heide, Mielenbos.

 :DDUJHQRPHQZLOGHELMHQ
Tabel 28: Lijst van bijensoorten aangetroffen in het onderzochte gebied plantages en omgeving de Heide, Mielenbos en het
aantal waarnemingen per soort. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten volgens waarnemingen.be zijn aangeduid in het (vet)
rood.

Naam (latijn)
Andrena bicolor
Andrena dorsata
Andrena flavipes
Andrena haemorrhoa
Andrena minutula
Andrena wilkella
Anthidium strigatum
Bombus hypnorum
Bombus lucorum/terrestris
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Colletes cunicularius
Halictus tumulorum
Hylaeus brevicornis
Hylaeus gibbus
Hylaeus hyalinatus
Lasioglossum albipes
Lasioglossum laticeps
Lasioglossum pauxillum
Lasioglossum punctatissimum
Lasioglossum zonulum
Megachile centuncularis
Megachile ericetorum
megachile willughbiella

Naam (Nederlands)
Tweekleurige Zandbij
Wimperflankzandbij
Grasbij
Roodgatje
Gewone Dwergzandbij
Geelstaartklaverzandbij
Kleine harsbij
Boomhommel
aardhommel-groep
Akkerhommel
Weidehommel
Grote Zijdebij
Parkbronsgroefbij
Kortsprietmaskerbij
Weidemaskerbij
Tuinmaskerbij
Berijpte Geurgroefbij
Breedkaakgroefbij
Kleigroefbij
Fijngestippelde Groefbij
Glanzende Bandgroefbij
Tuinbladsnijder
Lathyrusbij
Grote bladsnijder

Aantal waarnemingen
1
5
5
1
1
1
1
1
3
8
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1

Advies wilde bijen in 6 gemeenten in kader van Interreg-project “Meer natuur voor pittig fruit”

175

Naam (latijn)
Osmia bicornis
Osmia caerulescens
Osmia cornuta
Sphecodes monilicornis

Naam (Nederlands)
Rosse metselbij
Blauwe metselbij
Gehoornde metselbij
Dikkopbloedbij

Aantal waarnemingen
1
1
3
1

Deze locatie werd 4 keer bezocht, namelijk op 20 april en 19 mei 2016 en op 18 juni en 23 augustus 2017. Tijdens
deze bezoeken werden 28 bijensoorten (51 waarnemingen) waargenomen.
Bloembezoek:
In het vroege voorjaar waren wilgen, Paardenbloem, Hondsdraf en bloesems van peer, appel en kers de
voornaamste voedselplanten. In de zomer waren de bermen en 'tuin'bloemen het meest interessant voor tal van
soorten. Kleine harsbij, Tuinbladsnijder, Lathyrusbij, Grote bladsnijder en Blauwe metselbij werden
waargenomen op Gewone rolklaver in de wegbermen. De Geelstaartklaverzandbij vloog in dezelfde berm op
Rode klaver.

Figuur 188. Mannetje Wimperflankzandbij zonnend op zuid georiënteerde haag. 20/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 189. Geelstaartklaverzandbij op Rode klaver 19/05/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 190. Bloemrijke wegberm met o.a. Scherm of Stijf havikskruid en Rode klaver 23/08/2017. © Maarten Jacobs

Advies wilde bijen in 6 gemeenten in kader van Interreg-project “Meer natuur voor pittig fruit”

177

Figuur 191. Bloemrijke berm met o.a. Margriet, klaproos, boterbloem en Heggenwikke 19/05/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 192. Detail bloemrijke berm met o.a. Rode klaver, Heggenwikke, Gewone rolklaver en Scherpe boterbloem. 19/05/2017
© Maarten Jacobs
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Figuur 193. Paardenbloem, Madelief en Hondsdraf in grasstrook langs zuid georiënteerde haag. 20/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 194. Koolzaad of Gele mosterd en Echte kamille op stapelplaats. 18/06/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 195. Ingezaaide bloemenweide vnl. bestaande uit Phacelia. 18/06/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 196. Ingezaaide bloemenstrook bij honingbijenstal. 19/05/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 197. 'Tuin'bloemen in voortuin. 18/06/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 198. Bloemenvakken aan de voet van hoogstamfruitbomen. 18/06/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 199. Aangeplante, inheemse haag aan buitenrand laagstamboomgaard. 18/06/2017 © Maarten Jacobs

 9RRUJHVWHOGHPDDWUHJHOHQ
1.

Maaien van grasstroken tussen plantages zo lang mogelijk uitstellen in het voorjaar en dit best tot half
mei of om en om een rij maaien en niet maaien en afwisselen om de twee weken zodat zeker in het
voorjaar soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen en er altijd bloeiende planten over blijven.
Wanneer dit niet wenselijk is, kan dit beperkt worden door enkel op de zuid georiënteerde rijkoppen
vlekken ongemaaide vegetatie te behouden.
2. Bemesting (vnl fosfaten en stikstof) zo beperkt en gericht mogelijk inzetten. Vermesting leidt snel tot
een dominantie van hoog opgaande grassoorten en ruigtekruiden zoals Grote brandnetel en
Akkerdistel.
3. Uitspoelen van nutriënten naar bloemrijke bermen maximaal vermijden. De gracht tussen berm en
boomgaard vangt al een deel van afspoelende nutriënten op. Bufferstroken aan de kant van de
boomgaarden zouden af- en uitspoeling van nutriënten nog verder kunnen beperken.
4. De bloemrijke bermen worden momenteel goed beheerd. Er moet voorlopig niets gewijzigd worden aan
het maairegime maar idealiter worden de bermen een eerste keer gemaaid in juni en een tweede keer
na eind augustus. Best blijven enkele bloemrijke stroken ongemaaid om continuïteit aan voedselaanbod
te garanderen.
8. Voor de ingezaaide bloemenstrook, nu bijna 100% Phacelia, valt te verwachten dat zonder beheer het
aandeel bloemen zal afnemen ten voordele van grassen en ruigtekruiden. De bloemenstrook wordt best
gemaaid na half september met afvoer van het maaisel. Als het bloeiaspect na enkele jaren verdwijnt,
zal opnieuw ingezaaid moeten worden met het risico dat er in het jaar van inzaaien weinig bloei is en er
dus een 'gat' zit in het voedselaanbod. Bij herinzaaien best een grotere variatie aan bloemen inzaaien.
9. Het grasland onder de recent aangeplante hoogstamboomgaard wordt best ook minstens twee keer per
jaar gemaaid met afvoer van het maaisel totdat een meer bloemrijk grasland ontstaat. Vanaf dan kan
de tweede maaibeurt eventueel vervangen worden door begrazing. Bij maaien best altijd 10-15% van
de meest bloemrijke plekken ongemaaid laten.
10. De inheemse hagen rondom de laagstamboomgaarden moeten zich nog verder ontwikkelen maar ons
inziens kan hier nog meer ingezet worden op streekeigen en bloeiende struiken zoals Sleedoorn,
Meidoorn, Hondsroos,... Nu bestaan sommige van deze hagen voornamelijk uit Veldesdoorn.
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11. In de houtkant tegen de Heide en palende aan het Mielenbos zou gewerkt kunnen worden naar een
mantel-zoom door de houtkant wat golvend terug te zetten en op de overgang van boomgaard naar
hoger opgaande bomen bramen en kruiden tot ontwikkeling te laten komen.
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11 Resultaten Wellen
11.1 Plantages en omgeving Tienbunders Herten
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bloemrijke berm en talud met o.a. Gewone smeerwortel, Gewone berenklauw, Witte dovenetel,
Scherpe boterbloem en Kruisbladwalstro.
Ruig overhoekje met veel Gewone hennepnetel.
Zonbeschenen houtkant met enkele bloeiende meidoorns en Heggenrank.
Bosje met o.a. wilgen en Zoete kers en open plekken met ruigtekruiden zoals Gewone hennepnetel,
Gewone berenklauw, Moesdistel en Gewone engelwortel.
Open, weinig begroeid talud aan inrit perceel doet dienst als nestlocatie voor verschillende soorten
wilde bijen.
Holle weg met in het voorjaar schaars begroeide plekken geschikt als nestlocatie en bloeiend
Speenkruid, Witte dovenetel en Look-zonder-look.

Werkpunten:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Gebroken steenpuin op draaiakker/stapelplaats zou beter vervangen worden door voedselarm zand of
een fijner en eveneens voedselarm granulaat wat de groei van bloemplanten en pioniersoorten toe laat
en tevens nestgelegenheid biedt aan in de bodem nestelende bijensoorten.
Open plekken voldoende zonbeschenen houden en rechtopstaand, zonbeschenen dood hout creëren.
Taluds holle weg zijn erg voedselrijk met op de meer open plekken een dominantie van Grote brandnetel
tot gevolg. Dit probleem is moeilijk aan te pakken want sterk gerelateerd aan uitspoelen en afspoelen
van nitraten en fosfaten vanaf hoger gelegen boomgaarden.
Dode bomen behouden in deze hoogstamboomgaard
houtkanten en bomenrijen aan de perceelsranden zijn erg recht en zijn zelden zonbeschenen omdat er
vlak bij de houtkant een singel van laagstam fruitbomen is geplant.
Grasstroken tussen plantages die noord-zuid georiënteerd staan bloemrijker maken door bemesting te
verminderen, geen herbiciden te gebruiken en in het voorjaar (april - begin mei) minder frequent te
maaien zodat soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen.

Figuur 200. Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) plantage en omgeving aan Tienbunders Herten.
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 :DDUJHQRPHQZLOGHELMHQ
Tabel 29: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de plantage en omgeving aan Tienbunders Herten en het aantal waarnemingen
per soort. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood.

Naam (latijn)
Andrena chrysosceles
Andrena dorsata
Andrena flavipes
Andrena fulva
Andrena haemorrhoa
Andrena tibialis
Anthophora furcata
Anthophora plumipes
Bombus hortorum
Bombus hypnorum
Bombus lapidarius
Bombus lucorum/terrestris
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus vestalis
Colletes daviesanus
Halictus tumulorum
Hylaeus pictipes
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum punctatissimum
Megachile centuncularis
Nomada flava
Nomada flavoguttata
Nomada fucata
Nomada marshamella
Nomada ruficornis
Osmia bicornis
Sphecodes crassus
Sphecodes geoffrellus
Sphecodes monilicornis

Naam (Nederlands)
Goudpootzandbij
Wimperflankzandbij
Grasbij
Vosje
Roodgatje
Grijze rimpelrug
Andoornbij
Gewone sachembij
Tuinhommel
Boomhommel
Steenhommel
aardhommel-groep
Akkerhommel
Weidehommel
Grote koekoekshommel
Wormkruidbij
Parkbronsgroefbij
Kleine tuinmaskerbij
Gewone geurgroefbij
Fijngestippelde groefbij
Tuinbladsnijder
Gewone wespbij
Gewone kleine wespbij
Kortsprietwespbij
Donkere wespbij
Gewone dubbeltand
Rosse metselbij
Brede dwergbloedbij
Glanzende dwergbloedbij
Dikkopbloedbij

Aantal
waarnemingen
1
2
20
2
1
1
4
2
14
1
2
5
40
1
1
2
2
1
4
2
2
3
1
1
1
1
2
2
1
8

Deze locatie werd 3 keer bezocht, namelijk op 21 april en 20 mei 2016 en 22 augustus 2017. Tijdens deze
bezoeken werden in totaal 30 soorten (130 waarnemingen) waargenomen.
De overgrote meerderheid van de wilde bijen werd waargenomen in de wegbermen langs het fietspad en aan
de zonbeschenen en weinig begroeide talud aan inrit perceel. Deze laatste locatie is een interessante nestlocatie
voor wilde bijen wat ook af te leiden is uit de waarnemingen van verschillende parasitaire soorten wespbijen en
bloedbijen.
Bloembezoek:
Gewone sachembij, Akkerhommel, exemplaren van de aardhommel-groep, Tuinhommel en Weidehommel
werden waargenomen op Gewone smeerwortel en Witte dovenetel. Op Witte dovenetel werd eveneens het
exemplaar van de Grote koekoekshommel waargenomen. Twee Wormkruidbijen werden waargenomen op een
bloeiende Boerenwormkruid. Op Gewone hennepnetel werden verschillende Andoornbijen, Tuin-, Akker-, en
Weidehommels foeragerend waargenomen.
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Figuur 201. Gewone sachembij en een werkster van de aardhommel-groep foeragerend op Gewone smeerwortel. 19/05/2016 ©
Maarten Jacobs

Figuur 202. Zonnend Vosje in houtkant. 21/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 203. Kunstmatig aangeboden nestblok met enkele door Rosse of Gehoornde metselbij dichtgemetselde rietstengels.
22/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 204. Berm langs fietspad met in het voorjaar o.a. Gewone smeerwortel, Witte dovenetel, Kruisbladwalstro en in de zomer
Gewone berenklauw, Vlasbekje en Boerenwormkruid. 22/08/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 205. Ruig overhoekje met veel Gewone hennepnetel waarop o.a. Andoonbij, Tuin-, Akker-, Weide- en steenhommel
foeragerend op werden waargenomen. 22/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 206. Haag met bloeiende meidoorn en Gewone vlier langs 'jagers'bosje. 19/05/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 207. 'Jagers'bosje met open plekken en een open corridor en met in het voorjaar bloeiende wilgen, Zoete kers en
Sleedoorn. 21/04/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 208. Zongeëxposeerde talud aan inrit perceel wordt als nestlocatie gebruikt door verschillende soorten wilde bijen.
21/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 209. Holle weg langs Hertenstraat met in het vroege jaar open zonnige plekken en kale bodem die vooral in het voorjaar
interessant is voor de vroegst vliegende soorten. 21/04/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 210. Open, kale bodem warmt sneller op en wordt door meerdere soorten gebruikt als nestelplaats. 21/04/2016 ©
Maarten Jacobs
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Figuur 211. Dezelfde holle weg is later in het voorjaar en de zomer minder interessant voor wilde bijen daar er minder licht
doordringt en de taluds begroeid geraken. 19/05/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 212. Een stuk holle weg dat niet bebost is zou erg interessant kunnen zijn voor wilde bijen indien niet begroeid door een
hoog opgaande brandnetelruigte, een gevolg van uit- en afspoeling van nutriënten en te weinig maaien met afvoer van het
maaisel. 22/08/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 213. Hoogstamboomgaard waar alle dode bomen uit verwijderd werden. 22/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 214. Met herbiciden gedode vegetatie aan de voet van de haag en bomenrij rondom het 'jagers'bosje. 26/06/2017 ©
Maarten Jacobs
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1.

Grasstroken tussen plantages die noord-zuid georiënteerd staan bloemrijker maken door bemesting te
verminderen, geen herbiciden te gebruiken en in het voorjaar (april - begin mei) minder frequent te
maaien zodat soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen.
2. Maaien van grasstroken tussen plantages zo lang mogelijk uitstellen in het voorjaar en dit best tot half
mei of om en om een rij maaien en niet maaien en afwisselen om de twee weken zodat zeker in het
voorjaar soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen en er altijd bloeiende planten over blijven.
Wanneer dit niet wenselijk is kan dit beperkt worden door enkel op de zuid georiënteerde rijkoppen
vlekken ongemaaide vegetatie te behouden.
3. Bemesting (vnl fosfaten en stikstof) zo beperkt en gericht mogelijk inzetten. Vermesting leidt snel tot
een dominantie van hoog opgaande grassoorten en ruigtekruiden zoals Grote brandnetel en
Akkerdistel.
4. Herbiciden en vooral dicotylendoders zijn nefast voor bijna alle bloeiende planten.
5. Struiken en bomen in de holle weg gefaseerd en cyclisch in hakhout zetten zodat er altijd lichtrijke
plekken ontstaan. Wanneer takhout gehakseld wordt, het hakselhout afvoeren en niet in de bermen
achterlaten omdat dit de open bodem bedekt en tevens versneld voedingsstoffen toevoegt met
verruiging tot gevolg.
6. Gebroken steenpuin op draaiakker/stapelplaats zou beter vervangen worden door voedselarm zand of
een fijner en eveneens voedselarm granulaat wat de groei van bloemplanten en pioniersoorten toe laat
en tevens nestgelegenheid biedt aan in de bodem nestelende bijensoorten.
7. In 'jagers'bosje open plekken voldoende zonbeschenen houden en rechtopstaand, zonbeschenen dood
hout creëren.
8. Taluds holle weg zijn erg voedselrijk met op de meer open plekken een dominantie van Grote brandnetel
tot gevolg. Dit probleem is moeilijk aan te pakken want sterk gerelateerd aan uitspoelen en afspoelen
van nitraten en fosfaten vanaf hoger gelegen boomgaarden. Twee tot drie keer per jaar maaien met
afvoer van maaisel kan deze dominantie mogelijk doorbreken. Een eerste maaibeurt gebeurt best al
begin juni, gevolgd door een tweede eind juli-begin augustus en een derde in oktober. Belangrijk is dat
de vegetatie kort de winter in gaat. Wanneer er maar twee keer gemaaid wordt de laatste maaibeurt
pas in oktober uitvoeren.
9. Dode bomen behouden in de hoogstamboomgaard daar deze erg belangrijke nestplaatsen bieden voor
tal van soorten die bovengronds nestelen.
10. Langs zongeëxposeerde houtkanten en bomenrijen wordt de laatste laagstam fruitbomenrij of laagstam
fruitsingel best op enige afstand (minimum één boomlengte) van de houtkant of bomenrij geplant zodat
er voldoende zon kan doordringen.
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11.2 Plantages en omgeving Noordkuil
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.
2.
3.

Bermen met voldoende dode takken van Gewone vlier, bramen en rozen die eveneens gedurende een
lange periode nectar en stuifmeel voorzien.
Dood hout met oude kevergangen
Bermen met beperkt aantal open plekken en in het voorjaar o.a. Witte dovenetel als interessante
voedselplant.

Werkpunten:
1.
2.
3.

4.

Bermen zijn erg voedselrijk wat snel leidt tot ruigtes met een dominantie van Grote brandnetel.
Kort tegen zongeëxposeerde houtkanten staat dikwijls een rij of singel van laagstam fruitbomen die licht
en warmte belemmert door te dringen tot op de houtkanten.
Grasstroken tussen plantages die noord-zuid georiënteerd staan bloemrijker maken door bemesting te
verminderen, geen herbiciden te gebruiken en in het voorjaar (april - begin mei) minder frequent te
maaien zodat soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen.
Houtkanten cyclisch en gefaseerd in hakhout zetten zodat meer licht invalt op taluds.

Figuur 215. Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) plantage en omgeving aan Noordkuil

 :DDUJHQRPHQZLOGHELMHQ
Tabel 30: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de plantage en omgeving aan Noordkuil en het aantal waarnemingen per soort.
Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood.

Naam (latijn)
Andrena dorsata
Anthophora plumipes
Bombus hortorum
Bombus hypnorum

Naam (Nederlands)
Wimperflankzandbij
Gewone sachembij
Tuinhommel
Boomhommel

Aantal
waarnemingen
1
4
4
1
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Naam (latijn)
Bombus lapidarius
Bombus lucorum/terrestris
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Coelioxys inermis
Coelioxys mandibularis
Hylaeus gibbus
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum pauxillum
Lasioglossum punctatissimum
Megachile centuncularis
Osmia caerulescens
Osmia leucomelana

Naam (Nederlands)
Steenhommel
aardhommel-groep
Akkerhommel
Weidehommel
Gewone kegelbij
Duinkegelbij
Weidemaskerbij
Gewone Geurgroefbij
Kleigroefbij
Fijngestippelde Groefbij
Tuinbladsnijder
Blauwe metselbij
Zwartgespoorde Houtmetselbij

Aantal
waarnemingen
1
6
10
5
3
1
1
1
1
1
2
3
1

Deze locatie werd 4 keer bezocht, namelijk op 20 april en 20 mei 2016 en 26 juni en 22 augustus 2017. Tijdens
deze bezoeken werden in totaal 17 soorten (46 waarnemingen) waargenomen.
x
x

De Duinkegelbij komt bijna uitsluitend voor in droge duingraslanden en zandverstuivingen. Deze
parasitaire soort heeft o.a. de Zwartgespoorde houtmetselbij en Tuinbladsnijder als gastheren.
De Zwartgespoorde houtmetselbij is afhankelijk van voedselarme, bloemrijke graslanden. Ze kent een
gespecialiseerd bloembezoek en verzamelt vooral stuifmeel van vlinderbloemigen (zoals honingklaver
en Witte klaver).

De overgrote meerderheid van de wilde bijen werd waargenomen in de wegbermen en aan een zonbeschenen
afstervende Gewone vlier overgroeid met rozen en bramen op de kruising van twee veldwegen.
Bloembezoek:
Gewone sachembij, Akkerhommel, exemplaren van de aardhommel-groep, Tuinhommel, Steenhommel en
Weidehommel werden waargenomen op Witte dovenetel. Op Paarse dovenetel werden Blauwe metselbijen
voedselzoekend geobserveerd. Gewone kegelbij, Tuinbladsnijder en Akkerhommel werden foeragerend
waargenomen op braam.
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Figuur 216. Vrouwtje Tuinbladsnijder foeragerend op braam. 22/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 217. Mannetje Tuinbladsnijder foeragerend op braam. 22/08/2017 © Maarten Jacobs
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.

Figuur 218. Mannetje Gewone kegelbij, broedparasiet bij o.a. Tuinbladsnijder, foeragerend op braam. 22/08/2017 © Maarten
Jacobs

Figuur 219. Vrouwtje Gewone kegelbij, broedparasiet bij o.a. Tuinbladsnijder, foeragerend op braam. 22/08/2017 © Maarten
Jacobs
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Figuur 220. Mannetje Blauwe metselbij zonnend op Grote brandnetel. 20/04/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 221. Vrouwtje Gewone sachembij foeragerend op Witte dovenetel. 20/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 222. Steenhommel foeragerend op Witte dovenetel. 20/04/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 223. Steilwandje in talud holle weg langs de Oeterslovenstraat dat o.a. gebruikt werd als nestplaats door Gewone
sachembij. 20/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 224. Recent gemaaide, voedselrijke berm. Bij maaien is het belangrijk het maaisel af te voeren om zoveel mogelijk
voedingsstoffen af te voeren en vervilting tegen te gaan. 22/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 225. Eén van de meest interessante plaatsen op deze locatie is een afstervende Gewone vlier die overgroeid is met
bramen en rozen. De dode takken van de Gewone vlier, bramen en rozen worden gebruikt als nestplaats door o.a.
Tuinbladsnijder, Gewone kegelbij en Zwartgespoorde houtmetselbij. Recent werd hier een extra laagstam fruitbomenrij
aangeplant vlak langs deze struiken- en bomenrand waardoor op termijn de beschaduwing zal toenemen. 22/08/2017 ©
Maarten Jacobs
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Figuur 226. Eén van de meest interessante plaatsen op deze locatie is een afstervende Gewone vlier die overgroeid is met
bramen en rozen. De dode takken van de Gewone vlier, bramen en rozen worden gebruikt als nestplaats door o.a.
Tuinbladsnijder, Gewone kegelbij en Zwartgespoorde houtmetselbij. 22/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 227. Deels afgestorven Zomereik en kerselaar met veel oude kevergangen die dienst doen als nestlocatie. 22/08/2017 ©
Maarten Jacobs
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 9RRUJHVWHOGHPDDWUHJHOHQ
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Grasstroken tussen plantages die noord-zuid georiënteerd staan bloemrijker maken door bemesting te
verminderen, geen herbiciden te gebruiken en in het voorjaar (april - begin mei) minder frequent te
maaien zodat soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen.
Maaien van grasstroken tussen plantages zo lang mogelijk uitstellen in het voorjaar en dit best tot half
mei of om en om een rij maaien en niet maaien en afwisselen om de twee weken zodat zeker in het
voorjaar soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen en er altijd bloeiende planten over blijven.
Wanneer dit niet wenselijk is kan dit beperkt worden door enkel op de zuid georiënteerde rijkoppen
vlekken ongemaaide vegetatie te behouden.
Bemesting (vnl fosfaten en stikstof) zo beperkt en gericht mogelijk inzetten. Vermesting leidt snel tot
een dominantie van hoog opgaande grassoorten en ruigtekruiden zoals Grote brandnetel en
Akkerdistel.
Herbiciden en vooral dicotylendoders zijn nefast voor bijna alle bloeiende planten.
Struiken en bomen in de holle weg gefaseerd en cyclisch in hakhout zetten zodat er altijd lichtrijke
plekken ontstaan. Wanneer takhout gehakseld wordt het hakselhout afvoeren en niet in de bermen
achterlaten omdat dit de open bodem bedekt en tevens versneld voedingsstoffen toevoegt met
verruiging tot gevolg.
Taluds holle weg zijn erg voedselrijk met op de meer open plekken een dominantie van Grote brandnetel
tot gevolg. Dit probleem is moeilijk aan te pakken want sterk gerelateerd aan uitspoelen en afspoelen
van nitraten en fosfaten vanaf hoger gelegen boomgaarden. Twee tot drie keer per jaar maaien met
afvoer van maaisel kan deze dominantie mogelijk doorbreken. Een eerste maaibeurt gebeurt best al
begin juni, gevolgd door een tweede eind juli-begin augustus en een derde in oktober. Belangrijk is dat
de vegetatie kort de winter in gaat. Wanneer er maar twee keer gemaaid wordt de laatste maaibeurt
pas in oktober uitvoeren.
Dode bomen behouden in houtkanten daar deze erg belangrijke nestplaatsen bieden voor tal van
soorten die bovengronds nestelen.
Langs zongeëxposeerde houtkanten en bomenrijen wordt de laatste laagstam fruitbomenrij of laagstam
fruitsingel best op enige afstand (minimum één boomlengte) van de houtkant of bomenrij geplant zodat
er voldoende zon kan doordringen.
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11.3 Plantages en omgeving Hoogveld Berlingen
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laagte met wilgen.
Bosrand met o.a. Sleedoorn, Hondsdraf, Paardenbloem.
Op twee percelen staan dode of afstervende hoogstam fruitbomen die interessant zijn voor
bovengronds nestelende soorten.
Te midden van intensieve laagstam boomgaarden liggen hier nog enkele interessante bloemrijke
hooilanden.
Binnen de bloemrijke hooilanden is ook veel structuur aanwezig in de vorm van lage struiken en koepels
van bramen en rozen.
Langsheen de onverharde weg liggen nog mooie, bloemrijke bermen met o.a. veel Knoopkruid en
Heelblaadjes.

Werkpunten:
1.

2.
3.
4.
5.

Dit grasland werd althans in 2016 nog bemest wat nefast is om naar een meer bloemrijk hooiland te
evolueren. Door niet meer te mesten, en zeker niet tot tegen de bosrand, en twee maaibeurten kan dit
grasland bloemrijker worden.
Bosrand laten ontwikkelen tot een mantel-zoom.
Oude, stervende hoogstam fruitbomen behouden.
De bloemrijke graslanden in geen geval bemesten en in stand houden door de huidige extensieve
begrazing of maaien met afvoer van het maaisel.
Grasstroken tussen plantages die noord-zuid georiënteerd staan bloemrijker maken door bemesting te
verminderen, geen herbiciden te gebruiken en in het voorjaar (april - begin mei) minder frequent te
maaien zodat soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen.

Figuur 228. Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) plantage en omgeving Hoogveld Berlingen.
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Tabel 31: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de plantage en omgeving Hoogveld Berlingen en het aantal waarnemingen per
soort. Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood.

Naam (latijn)
Andrena flavipes
Andrena wilkella
Anthidium strigatum
Anthophora plumipes
Bombus campestris
Bombus lapidarius
Bombus lucorum
Bombus lucorum/terrestris
Bombus pascuorum
Heriades truncorum
Hylaeus dilatatus
Hylaeus gibbus
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum leucopus
Megachile centuncularis
Nomada flava
Nomada ruficornis
Nomada signata
Nomada succincta
Osmia bicornis
Sphecodes monilicornis

Naam (Nederlands)
Grasbij
Geelstaartklaverzandbij
Kleine harsbij
Gewone sachembij
Gewone Koekoekshommel
Steenhommel
Veldhommel
aardhommel-groep
Akkerhommel
Tronkenbij
Brilmaskerbij
Weidemaskerbij
Gewone Geurgroefbij
Gewone Smaragdgroefbij
Tuinbladsnijder
Gewone Wespbij
Gewone Dubbeltand
Signaalwespbij
Geelzwarte Wespbij
Rosse metselbij
Dikkopbloedbij

Aantal
waarnemingen
1
1
1
5
1
3
2
2
5
1
2
1
2
1
9
1
1
1
1
3
1

Deze locatie werd 4 keer bezocht, namelijk op 21 april en 20 mei 2016 en 13 en 23 augustus 2017. Tijdens deze
bezoeken werden in totaal 20 soorten (45 waarnemingen) waargenomen.
Op deze locatie zijn veel meer soorten te verwachten en zouden bijkomende inventarisaties in juni en juli nog
heel wat extra soorten kunnen opleveren. Het valt te verwachten dat hier meer dan 40 soorten wilde bijen
gevonden kunnen worden.
De overgrote meerderheid van de wilde bijen werd waargenomen in de wegbermen, bloemrijke graslanden en
ruigten.
De Brilmaskerbij komt vooral voor in bloemrijke ruderale terreinen, heideterreinen, schrale bermen en
braamstruwelen. Nesten worden aangelegd in holle plantenstengels en kevergangen in dood hout. De
Brilmaskerbij bezoekt verschillende plantensoorten, maar heeft een lichte voorkeur voor Zandblauwtje, Witte
honingklaver, Boerenwormkruid, Peen en Zevenblad.
Bloembezoek:
Tuinbladsnijder werd waargenomen op Knoopkruid. Rosse metselbijen werden foeragerend waargenomen op
Scherpe boterbloem en Kleine harsbij werd geobserveerd op Gewone rolklaver.
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Figuur 229. Vrouwtje Rosse metselbij foeragerend op Scherpe boterbloem. 20/05/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 230. Bosrand met bloeiende Sleedoorn en Hondsdraf en paardenbloem in de grasmat. De recente sporen van
mestinjectoren zijn nog zichtbaar en dit tot tegen de bosrand. 21/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 231. Bloemrijke graasweide met dood, rechtopstaand en zonbeschenen dood hout en voldoende structuur in de vorm
van kleine struiken en bramenkoepels. 20/05/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 232. Gedeeltelijk afgestorven hoogstam perelaar. 21/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 233. Deels afgestorven tak van hoogstam appelaar met oude kevergangen. 23/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 234. Bloemrijke graasweide ten westen van de zandweg met veel Rode en Witte klaver maar ook Gewone rolklaver en
Veldlathyrus. 23/08/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 235. Bloemrijke graasweide ten oosten van zandweg met veel structuur in de vorm van struiken, bramenkoepels en
enkele oude hoogstam fruitbomen. 23/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 236. Oude, uit elkaar gescheurde hoogstam fruitboom die overgroeid geraakt met bramen en rozen.23/08/2017 ©
Maarten Jacobs
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Figuur 237. Zandpad met gevarieerde bermen, deels grazig of met ruigtekruiden en deels begroeid met struiken zoals
meidoorn. 20/05/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 238. Bloemrijke berm met veel Knoopkruid en houten afrasteringpalen die dienst doen als nestlocatie voor bovengronds
nestelende soorten. 23/08/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 239. Ruige berm maar nog interessant voor wilde bijen door bloeiaspect van Harig wilgenroosje en Heelblaadjes.
23/08/2017 © Maarten Jacobs
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1.

2.

3.
4.
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6.

Grasstroken tussen plantages die noord-zuid georiënteerd staan bloemrijker maken door bemesting te
verminderen, geen herbiciden te gebruiken en in het voorjaar (april - begin mei) minder frequent te
maaien zodat soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen.
Maaien van grasstroken tussen plantages zo lang mogelijk uitstellen in het voorjaar en dit best tot half
mei of om en om een rij maaien en niet maaien en afwisselen om de twee weken zodat zeker in het
voorjaar soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen en er altijd bloeiende planten over blijven.
Wanneer dit niet wenselijk is kan dit beperkt worden door enkel op de zuid georiënteerde rijkoppen
vlekken ongemaaide vegetatie te behouden.
Grasland ten zuidoosten van bosje niet meer bemesten en door twee keer per jaar te maaien eind mei
- begin juni en na half augustus verschralen zodat er hier een bloemrijker hooiland kan ontwikkelen.
De zuidoostelijke bosrand meer golvend laten ontwikkelen tot een mantel-zoom.
Dode bomen behouden daar deze erg belangrijke nestplaatsen bieden voor tal van soorten die
bovengronds nestelen.
De bermen en graasweides herbergen voor de streek bijzondere bloemrijke graslanden en zijn
vermoedelijk permanent historisch grasland. Bemesting of een grondbewerking zijn uit den boze wil
men deze graslanden in deze staat behouden. De graslanden, het recent gekapte populierenbos en de
populierenaanplant zouden best als een natuurlijke enclave behouden blijven in het verder erg
intensieve landbouwlandschap. Een beschermde status is waarschijnlijk de enige garantie op het
behoud ervan op langere termijn.
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11.4 Plantages en omgeving Zakstraat
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bloemrijke ruigte, houtkant, overhoekje en ondiepe sloot
Bloemrijke, natte ruigtes met verspreid staande bomen en struiken.
Bloemrijke, natte ruigtes onder ingestort populierenbos met potentie voor veel dood hout.
Dode, dikke wilg
Dode fruitboom
Reliëfrijke graasweide met bloemrijke laagtes met o.a. veel Watermunt.

Werkpunten:
1.

2.
3.
4.

Grasstroken tussen plantages die noord-zuid georiënteerd staan bloemrijker maken door bemesting te
verminderen, geen herbiciden te gebruiken en in het voorjaar (april - begin mei) minder frequent te
maaien zodat soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen.
Overhoek met aanpalende beek behouden. Deze wordt systematisch opgehoogd en dicht gemaakt.
Behouden van bloemrijke zoom en ontwikkeling mantel-zoom. Zowel in 2016 en 2017 werden de
randen bespoten met herbiciden.
Behouden van voldoende rechtopstaand en zonbeschenen dood hout.

Figuur 240. Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) plantage en omgeving Zakstraat
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Tabel 32: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de plantage en omgeving Zakstraat en het aantal waarnemingen per soort. Als
(zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood.

Naam (latijn)
Andrena bicolor
Andrena chrysosceles
Andrena dorsata
Andrena flavipes
Andrena fulva

Naam (Nederlands)
Tweekleurige Zandbij
Goudpootzandbij
Wimperflankzandbij
Grasbij
Vosje

Aantal
waarnemingen
1
1
12
5
1
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Naam (latijn)
Andrena haemorrhoa
andrena labiata
Anthophora plumipes
Bombus hypnorum
Bombus lapidarius
Bombus lucorum/terrestris
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus terrestris
Lasioglossum albipes
Lasioglossum morio
Lasioglossum pauxillum
Megachile centuncularis
Megachile ligniseca
Nomada fabriciana
Nomada flava
Nomada fucata
Nomada ruficornis
Nomada zonata
Osmia bicornis
Osmia caerulescens
Osmia cornuta
Sphecodes monilicornis

Naam (Nederlands)
Roodgatje
Ereprijszandbij
Gewone sachembij
Boomhommel
Steenhommel
aardhommel-groep
Akkerhommel
Weidehommel
Gewone aardhommel
Berijpte Geurgroefbij
Langkopsmaragdgroefbij
Kleigroefbij
Tuinbladsnijder
Distelbehangersbij
Roodzwarte dubbeltand
Gewone Wespbij
Kortsprietwespbij
Gewone Dubbeltand
Variabele wespbij
Rosse metselbij
Blauwe metselbij
Gehoornde metselbij
Dikkopbloedbij

Aantal
waarnemingen
5
2
1
1
2
1
13
2
2
1
1
1
1
2
1
2
3
2
1
6
1
1
1

Deze locatie werd 4 keer bezocht, namelijk op 21 april en 20 mei 2016 en 26 juni en 23 augustus 2017. Tijdens
deze bezoeken werden in totaal 27 soorten (73 waarnemingen) waargenomen.
Op deze locatie zijn meer soorten te verwachten en zouden bijkomende inventarisaties in juni en juli nog heel
wat extra soorten kunnen opleveren. Het door windval beschadigde populierenbos en aanpalende graasweides
in het noordoosten van het gebied werden pas in augustus 2017 voor het eerst bezocht. De weelde aan distels
en ruigtekruiden onder het populierenbos en de bramen in de randen waren zo goed als uitgebloeid.
Bloembezoek:
Tuinbladsnijder, Distelbehangersbij, Steen-, Akker-, Weidehommel en werksters van de aardhommel-groep
werden waargenomen op bloeiende Speerdistel en Kale jonker. Roodgatje, Vosje, Grasbij en Rosse metselbij
werden waargenomen op bloeiende Sleedoorn en paardenbloem.
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Figuur 241. Overhoek en gracht die systematisch opgehoogd en dichtgeschoven wordt. Op deze manier verdwijnen beetje bij
beetje natuurlijke biotopen en dit ten koste van maximale uitbreiding van intensieve landbouw tot tegen de uiterste
perceelsranden. 26/06/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 242. Net buiten de boomgaardgrens staat een houtkant met o.a. Sleedoorn en meidoorn doorgroeid met bramen.
23/08/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 243. Perceelsrand doodgespoten met herbiciden. 23/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 244. Grotendeels door windval ingestort populierenbos. De achtergebleven rechtopstaande stammen kunnen op korte
termijn interessante nestlocaties worden voor tal van wilde bijensoorten. 23/08/2017 © Maarten Jacobs

Advies wilde bijen in 6 gemeenten in kader van Interreg-project “Meer natuur voor pittig fruit”

215

Figuur 245. Bloeiende Speerdistel waarop Tuinbladsnijder, Distelbehangersbij, Steen-, Weide en Akkerhommel werden
waargenomen. 23/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 246. In lagere delen van het reliëfrijke grasland alsook op de oever van de Herk staat veel bloeiende munt. 23/08/2017 ©
Maarten Jacobs
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Figuur 247. Bloeiende wilgen en Sleedoorn op de rand van een vochtig hooiland. 21/04/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 248. In dit steilrandje van een ploegvoor werden verschillende wespbijen en bloedbijen waargenomen wat erop wijst dat
hier ook zandbijen en groefbijen nestelen. 21/04/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 249. Kort gemaaide grasstrook tussen laagstam appelbomen. 23/08/2017 © Maarten Jacobs

 9RRUJHVWHOGHPDDWUHJHOHQ
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Grasstroken tussen plantages die noord-zuid georiënteerd staan bloemrijker maken door bemesting te
verminderen, geen herbiciden te gebruiken en in het voorjaar (april - begin mei) minder frequent te
maaien zodat soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen.
Maaien van grasstroken tussen plantages zo lang mogelijk uitstellen in het voorjaar en dit best tot half
mei of om en om een rij maaien en niet maaien en afwisselen om de twee weken zodat zeker in het
voorjaar soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen en er altijd bloeiende planten over blijven.
Wanneer dit niet wenselijk is kan dit beperkt worden door enkel op de zuid georiënteerde rijkoppen
vlekken ongemaaide vegetatie te behouden.
Overhoek en aanpalende gracht behouden. Door opbrengen van grond is de potentie moeilijk in te
schatten. Door één keer maaien na eind augustus zal er eerder een bloemrijke ruigte ontstaan. Door
twee keer per jaar te maaien zal eerder een bloemrijk grasland ontstaan. Hiervoor best een eerste keer
maaien rond half juni en een tweede keer in september-oktober. Bij maaien steeds het maaisel
afvoeren! De gracht wordt best een keer geruimd tot op de oorspronkelijke beekbodem. Instroom van
nutriënten vermijden.
Herbiciden en vooral dicotylendoders zijn nefast voor bijna alle bloeiende planten.
Dode bomen behouden daar deze erg belangrijke nestplaatsen bieden voor tal van soorten die
bovengronds nestelen.
Zuid georiënteerde bos- en haagkanten hier en daar in hakhout zetten zodat een meer golvende bos- of
haagkant ontstaat en ruimte geven voor ontwikkelen van een mantel-zoom. Bramen en rozen
behouden.

Advies wilde bijen in 6 gemeenten in kader van Interreg-project “Meer natuur voor pittig fruit”

218

11.5 Plantages en omgeving Hamel Ulbeek
 (YDOXDWLHLQIXQFWLHYDQZLOGHELMHQ
Troeven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoogstamboomgaard met grasland in ondergroei.
Bloemrijk grasland met verspreid nog enkele hoogstam fruitbomen.
Dode hoogstam fruitboom
Verspreid staande inheemse struiken zoals meidoorn rondom het grasland en perceelsranden.
Tuin en houtkant met in het voorjaar veel bloeiende struiken.
In het voorjaar bloemrijk gazon.

Werkpunten:
1.

2.

Eind 2016 of begin 2017 werd deze boomgaard verwijderd. Allerlei pionierplanten en interessante
voedselplanten zijn in de plaats gekomen. Bij opnieuw opplanten kan meer rekening gehouden worden
met wilde bijen.
Grasstroken tussen plantages die noord-zuid georiënteerd staan bloemrijker maken door bemesting te
verminderen, geen herbiciden te gebruiken en in het voorjaar (april - begin mei) minder frequent te
maaien zodat soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen.

Figuur 250. Ligging troeven (groen) en werkpunten (rood) plantage en omgeving Hamel Ulbeek

 :DDUJHQRPHQZLOGHELMHQ
Tabel 33: Lijst van bijensoorten aangetroffen in de plantage en omgeving Hamel Ulbeek en het aantal waarnemingen per soort.
Als (zeer) zeldzaam beschouwde soorten zijn aangeduid in het (donker)rood.

Naam (latijn)
Andrena carantonica
Andrena dorsata
Andrena flavipes
Andrena fulva
Andrena haemorrhoa

Naam (Nederlands)
Meidoornzandbij
Wimperflankzandbij
Grasbij
Vosje
Roodgatje

Aantal
waarnemingen
2
3
4
1
2
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Naam (latijn)
Naam (Nederlands)
Andrena ventralis
Roodbuikje
Anthophora plumipes
Gewone sachembij
Bombus hortorum
Tuinhommel
Bombus lucorum/terrestris
aardhommel-groep
Bombus pascuorum
Akkerhommel
Bombus pratorum
Weidehommel
Halictus tumulorum
Parkbronsgroefbij
Lasioglossum pauxillum
Kleigroefbij
Lasioglossum punctatissimum
Fijngestippelde Groefbij
Megachile centuncularis
Tuinbladsnijder
Nomada flava
Gewone Wespbij
Nomada ruficornis
Gewone Dubbeltand
Osmia bicornis
Rosse metselbij
Osmia cornuta
Gehoornde metselbij
Sphecodes crassus
Brede Dwergbloedbij

Aantal
waarnemingen
1
3
8
4
6
1
2
1
4
1
1
4
2
4
1

Deze locatie werd 4 keer bezocht, namelijk op 20 april en 20 mei 2016 en 26 juni en 22 augustus 2017. Tijdens
deze bezoeken werden in totaal 20 soorten (55 waarnemingen) waargenomen.
Bloembezoek:
Roodgatje, Vosje, Akkerhommel, aardhommel-groep, Rosse en gehoornde metselbij werden waargenomen op
kersenbloesems.

Figuur 251. Vrouwtje Gehoornde metselbij op kersenbloesem. 20/04/2016 © Maarten Jacobs

Advies wilde bijen in 6 gemeenten in kader van Interreg-project “Meer natuur voor pittig fruit”

220

Figuur 252. Werkster van de aardhommel-groep op kersenbloesem. 20/04/2016 © Maarten Jacobs

Figuur 253. Akkerhommel op Speerdistel. 23/08/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 254. Hoogstamboomgaard met in de ondergroei veel Gewone berenklauw. 23/08/2017 © Maarten Jacobs

Figuur 255. Bloemrijk grasland met veel Rode klaver, Gewone rolklaver, Scherpe boterbloem en Gewone berenklauw en
verspreid nog enkele oude hoogstam fruitomen. 23/08/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 256. Dode hoogstam fruitboom. 23/08/2017 © Maarten Jacobs
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Figuur 257. Bloemrijke bermen en verspreid staande struiken en bomen waaronder verschillende meidoorns in rand grasland of
op perceelsranden. 19/05/2016 © Maarten Jacobs
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Figuur 258. Door fruitteler aangebrachte nestblok dat druk bezet is door Rosse en Gehoornde metselbijen. 19/05/2016 ©
Maarten Jacobs

Figuur 259. Gazon met veel paardenbloem en Madelief rond zitbanken en voor hoeve langs Tervoortstraat. 20/04/2016 ©
Maarten Jacobs
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Figuur 260. Kort gemaaide grasstroken tussen laagstam appel. 19/05/2016 © Maarten Jacobs

 9RRUJHVWHOGHPDDWUHJHOHQ
1.

2.

3.
4.

Grasstroken tussen plantages die noord-zuid georiënteerd staan bloemrijker maken door bemesting te
verminderen, geen herbiciden te gebruiken en in het voorjaar (april - begin mei) minder frequent te
maaien zodat soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen.
Maaien van grasstroken tussen plantages zo lang mogelijk uitstellen in het voorjaar en dit best tot half
mei of om en om een rij maaien en niet maaien en afwisselen om de twee weken zodat zeker in het
voorjaar soorten als paardenbloem in bloei kunnen komen en er altijd bloeiende planten over blijven.
Wanneer dit niet wenselijk is kan dit beperkt worden door enkel op de zuid georiënteerde rijkoppen
vlekken ongemaaide vegetatie te behouden.
Centraal grasland niet bemesten en twee keer per jaar maaien. Een eerste keer rond half juni en een
tweede keer na half augustus.
Dode fruitbomen behouden. Eventueel enkel de stam behouden wanneer afvallende takken te veel
hinder opleveren bij maaiwerken.
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12 Conclusies
(Half)natuurlijke landschapselementen onderhouden door hun aanbod aan bloemen en nestgelegenheid grote
aantallen en een hoge diversiteit aan wilde bijen. In een regio met veel boomgaarden draagt een voldoende
aanbod aan dergelijke elementen dan ook sterk bij aan een voldoende bestuiving van de fruitbloesems en dus
de opbrengst. Voor deze studie werden in een aantal geselecteerde gebieden in zes gemeentes in het Hageland
en Haspengouw met een grote oppervlakte aan (vooral) laagstam boomgaarden de wilde bijen geïnventariseerd
en aanbevelingen gedaan naar het beheer toe van de voor bijen aanwezige belangrijke habitats, zowel wat
bloemenaanbod als nestgelegenheid betreft.
Door het gevarieerde reliëf, bodem en traditioneel kleinschalig landgebruik herbergen de onderzochte
gemeentes nog heel wat voor bijen belangrijke habitats en structuurelementen, waaronder bloemrijke bermen,
graslanden, schrale taluds, gazons en steilkanten, houtkanten en struwelen, mantels en zomen, bloemrijke
ruigtes, dode fruitbomen, en een enkel heiderelict of ‘onkruidenakkertje’. Deze (half)natuurlijke elementen
herbergen vaak nog een diverse bijenfauna, waaronder zowel algemene, weinig veeleisende bijen, die vaak
goede bestuivers zijn, als zeldzame habitatspecifieke bijensoorten. Bevorderen van beide gaat goed samen,
aangezien goede habitatplekken voor zeldzame bijen eveneens dankbaar gebruikt worden door grote aantallen
algemene bijen. Zo werden in de vier Hagelandse gemeentes reeds 90-127 soorten wilde bijen aangetroffen,
terwijl uit analyses (rarefaction curves, diversiteitsschatters; zie § 9) blijkt dat dat er nog heel wat bijen onontdekt
zijn. Een aangename vaststelling en een pluim op de hoed van de betreffende gemeentes is dat maaien met
afvoeren van het maaisel van de bermen doorgaans goed wordt uitgevoerd. Heel wat bermen kennen hierdoor
een bloemrijke vegetatie, wat erg belangrijk is aangezien bloemrijke graslanden tegenwoordig vaak
teruggedrongen zijn tot deze lineaire elementen. Jammer genoeg worden vele bermen aangetast door
randeffecten die deze inspanningen deels teniet doen. Het is dan ook een serieuze uitdaging om dit tegen te
gaan. Voor andere habitats zoals mantels en zomen of ruigtes is een geschikt beheer minder goed ingeburgerd.
De hier voorgestelde maatregelen zijn gericht op een verhoging van het bloemenaanbod, niet alleen in grazige
bermen maar ook in andere habitats als ruigtes of bosranden. Er werd per gebied telkens ook gelet op een
spreiding van de bloei. Naast bloemenaanbod is ook nestgelegenheid een belangrijke factor die de abundantie
en diversiteit aan wilde bijen in het landschap bepaald. Er wordt dan ook sterke nadruk gelegd op specifieke
maatregelen voor behoud en verbetering van goede nestplaatsen voor wilde bijen, zoals veldwegen, oude muren
of schrale taluds. De bestudeerde gebieden en voorgestelde maatregelen kunnen ook dienen als blauwdruk voor
bijkomende gebieden binnen de regio’s Hageland en Haspengouw.
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Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren,
door soorten en leefgebieden te bestuderen en
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-naal
en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan
22.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden.
102.000 families zijn lid van Natuurpunt.

