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1 Samenvatting 
 
IKEA wenst op haar terreinen haar steentje bij te dragen aan de bescherming van de 
biodiversiteit. Men koos hiervoor een samenwerking met Natuurpunt. Een belangrijke stap is 
het nagaan van de aanwezige biodiversiteit op de IKEA site in Genk. In 2017 onderzocht 
Natuurpunt Studie reeds de vegetatie en een aantal groepen ongewervelden, en werd in 
functie daarvan beheeradvies gegeven (Feys, 2017). In dit rapport worden de resultaten van 
de inventarisatie van wilde bijen in 2018 belicht. De ruime regio van Genk is immers erg rijk 
aan wilde bijen door de (combinatie van) warme, droge en schrale habitats. Hiertoe behoren 
heides, stuifzanden, schrale graslandjes en ruderale terreinen, onder andere op de oude 
mijnterrils. Specifiek ligt het terrein van IKEA Genk tussen de terril van Winterslag en de 
Zonhovenheide in. Op het IKEA terrein werd tijdens 3 inventarisatiedagen een totaal van 64 
soorten bijen op naam gebracht. De inventarisatie is daarmee niet volledig. Extra 
zoekinspanning zou, zeker vroeg in het voorjaar, nog resulteren in heel wat extra wilde bijen. 
Behoorlijk spectaculair bij de reeds gevonden wilde bijen waren een aantal echte topsoorten, 
met name de Gouden bronsgroefbij (2e waarneming ooit voor België!), Zuidelijke 
bronsgroefbij (regio Genk als enige recente vindplaats in België), Rotsbehangersbij (regio Genk 
als enige vindplaats in Vlaanderen), Bruinsprietwespbij, Schermbloemzandbij, 
Dubbeldoornwespbij, Steilrandgroefbij en Kleine sachembij. Deze werden aangevuld met een 
hele reeks andere vermeldenswaardige soorten, veelal typisch voor warme, droge en schrale 
habitats, waaronder Rode maskerbij, Duinzijdebij, Zuidelijke zijdebij, Breedbandgroefbij, 
Slangenkruidbij, Glanzende en Ingesnoerde groefbij, Veenhommel, Bremzandbij, Valse 
rozenzandbij en Gedoornde slakkenhuisbij. Deze maakten dus alle in meer of mindere mate 
gebruik van de reeds aanwezige natuurwaarden op het terrein, zoals de extensief beheerde 
schrale gazons, bloemenweide, schrale taluds, warme ruderale vegetatie en spontaan 
opgekomen bloeiende struiken. Dit resultaat toont aan dat er potenties zijn om -mits een 
beheer dat gericht is op een verdere versterking van deze natuurwaarden- zelfs erg 
veeleisende wilde bijen te ondersteunen op het bedrijventerrein. Meer algemene wilde bijen 
profiteren daar meteen mee van. Er worden in functie hiervan dan ook beheermaatregelen 
voorgesteld voor de verschillende deelgebieden van het terrein. Deze zullen resulteren in (1) 
zoveel mogelijk en zo kwaliteitsvol mogelijke ondergrondse nestgelegenheid in combinatie 
met (2) een geschikt bloemenaanbod in de bloemrijke schrale graslandjes, ruderale vegetaties 
met een goed bloeitijdstip en bloeiende struwelen, en dit in een warm en zonnig microklimaat. 
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2 Inleiding 
 

2.1 Ecologie wilde bijen  
 
Een geschikt leefgebied voor een wilde bij bevat een geschikte nestplaats (soms incl. de 
aanwezigheid van bouwmateriaal) en een geschikt bloemenaanbod in de juiste periode, 
waarbij deze binnen de actieradius van de bij moeten liggen (Westrich 2015). Aangezien veel 
wilde bijen erg warmteminnend zijn, is ook een warm microklimaat van belang voor veel van 
onze inheemse wilde bijen. Indien slechts één van bovengenoemde factoren aanwezig is, zal 
de bij niet voorkomen in het partieel habitat (Westrich 1996). 

 De meeste wilde bijen zijn solitair, wat wil zeggen dat elk vrouwtje haar eigen nestje 
maakt. Bij de andere soorten is er een gradatie aanwezig in sociaal gedrag, gaande van 
het gezamenlijk gebruik van een nest door meerdere vrouwtjes, over taakverdeling in 
het gemeenschappelijk nest, een opdeling in koningin en werksters met solitaire fase 
voor de koningin (hommels), tot het permanent leven in een volk (de 
Honingbij).Tenslotte dient vermeld dat een kwart van de bijendiversiteit zogenaamde 
koekoeksbijen zijn (Peeters et al. 2012, Zurbuchen & Müller 2012). Dit zijn bijen die 
niet zelf nestjes bouwen maar hun eitjes leggen in de nesten van andere bijen, waarbij 
ze vaak sterk gespecialiseerd zijn op één of enkele gastheren. 

 Ook de keuze van nestplaats is erg variabel en soms zeer specifiek. Uitgezonderd de 
koekoeksbijen nestelt zo’n 70% van de wilde bijen ondergronds in zelf gegraven 
gangen in de bodem, 18% nestelt bovengronds in bestaande holtes (bvb. vraatgangen 
in dood hout of oude slakkenhuisjes, zelf uitgeknaagde gangen in stengels of dood hout 
of zelf uit mortel of hars gemetselde nestjes), terwijl 11% zowel boven- als 
ondergronds kunnen nestelen  (Peeters et al. 2012, Zurbuchen & Müller 2012). Veruit 
de meeste wilde bijen nestelen dus ondergronds, waarbij de keuze van grondsoort, 
openheid van de vegetatie en hellingsgraad sterk afhangen van soort tot soort. Vooral 
verschillende types open, schrale en zuidgerichte bodems herbergen grote aantallen 
en veel soorten wilde bijen. Een beperkt aantal bovengronds nestelende soorten kan 
worden aangetrokken door kunstmatige nestgelegenheden zoals aangeboden in de 
populaire standaard bijenhotels. In Vlaanderen worden in de meeste bijenhotels 
slechts een handvol soorten frequent aangetroffen.  

 Op welke bloemen gefoerageerd wordt om stuifmeel voor de larven te verzamelen is 
eveneens sterk soortafhankelijk. Zogenaamd mono- en oligolectische bijen vliegen op 
bloemen van één resp. enkele plantensoorten. Beperkt polylectische bijen hebben een 
sterke voorkeur voor één of enkele plantensoorten maar vliegen ook op andere, terwijl 
polylectische bijen gebruik maken van vele plantensoorten, zelfs behorende tot 
verschillende plantenfamilies.  Bijna de helft van onze wilde bijen behoort tot de eerste 
drie categorieën (Peeters et al. 2012, Zurbuchen & Müller 2012). Belangrijk is ook het 
onderscheid tussen bloembezoek voor nectar (voor de eigen energiebehoefte) en voor 
het verzamelen van stuifmeel (proteïnerijk, als voedsel voor de larven). De vliegtijd van 
wilde bijen is meestal vrij kort, met één of twee generaties per jaar, en getimed op de 
bloeitijd van de voornaamste waardplant(en). 

 De actieradius is soortafhankelijk (de maximale foerageerafstand varieert van iets 
meer dan 100 m tot meerdere kilometers, Zurbuchen et al. 2010a). Belangrijk is wel 
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dat de meeste vrouwtjes minder ver zullen vliegen dan deze maximale afstand 
(Zurbuchen et al. 2010a). Bovendien resulteert een toegenomen afstand tussen 
nestplaats en de bezochte bloemen in een lager aantal nakomelingen (Zurbuchen 
2010b). Dit toont aan dat een korte afstand tussen nestplaatsen en geschikte bloemen 
cruciaal is voor het behoud van populaties, en dus voor het behoud van bedreigde 
wilde bijen. 

 Warme microklimatologische omstandigheden worden aangetroffen op droge, 
zonnige, vaak tegen de wind beschutte en zuidgerichte locaties met een zeer open 
zandige of stenige bodem. 

 
In België zijn zo’n 400 soorten wilde bijen waargenomen, die alle hun eigen behoeften hebben 
met betrekking tot bovengenoemde factoren. Veel wilde bijen zijn relatief kritisch in hun 
biotoopkeuze. Het zijn doorgaans warmteminnende dieren (met hommels als belangrijke 
uitzondering), vaak met een beperkt spectrum aan voedselplanten en specifieke eisen met 
betrekking tot de nestplaatsen. Daarnaast zijn ze extra kwetsbaar omdat ze een uitgebreide 
broedzorg hebben waardoor hun reproductiecapaciteit beperkt is. Naarmate een wilde bij 
veeleisender is wat betreft één of meerdere ervan, zal ze meer beperkt zijn tot bepaalde 
(micro)habitat(s) of type(s) leefgebied. 
 

2.2 Habitats wilde bijen  
 
Door onderlinge verschillen in bloemenaanbod, nestgelegenheid en microklimaat heeft elk 
habitat naast een aantal weinig veeleisende bijensoorten zijn eigen specifieke bijenfauna, 
waarbij de droge, warme en bloemrijke types veruit het soortenrijkst zijn (Peeters et al. 2012, 
Jacobs & Raemakers 2016). Hieronder worden de voor het IKEA terrein te Genk relevante 
bijenhabitats kort besproken. 
 
Droge graslanden op zand, en dan met name de bloemrijkere vormen van het 
dwerghaververbond en struisgrasland, vormen een erg belangrijk en soortenrijk habitat voor 
wilde bijen (Peeters et al. 2012). Ze bieden zowel nestgelegenheid, in de vorm van schrale 
zandige plekken, als bloemen, zoals veel Zandblauwtje, Grasklokje en een groot aantal 
composieten, en dit in een erg warm en droog microklimaat. Typische wilde bijen voor 
dergelijk leefgebied vermeld in de literatuur zijn een aantal oligolectische dan wel sterk 
warmte- en droogteminnende soorten (Peeters et al. 2012): Zandblauwtjesglansbij (Dufourea 
halictula, op Zandblauwtje), Klokjesglansbij (D. inermis, Grasklokje), Gewone klokjesglansbij 
(D. dentiventris, Grasklokje), Kortsprietgroefbij (Lasioglossum brevicorne, composieten), 
Duingroefbij (L. tarsatum, composieten), de Kleine bandgroefbij (L. quadrinotatum), Donkere 
rimpelrug (Andrena bimaculata), Kleine sachembij (Anthophora bimaculata), Zuidelijke 
bronsgroefbij (Halictus leucaheneus) en Rode maskerbij (Hylaeus variegatus). Door Jacobs & 
Raemakers (2016) worden naast bovengenoemde nog volgende typische bijen vernoemd: 
Paardenbloembij (Andrena humilis), Tormentilzandbij (A. tarsata), Grote harsbij (Trachusa 
byssina), Zuidelijke klokjesbij (Chelostoma distinctum), Glanzende groefbij (Lasioglossum 
lucidulum) en Zilveren fluitje (Megachile leachella). Door de sterke achteruitgang in 
oppervlakte en kwaliteit van de betreffende plantengemeenschappen in Nederland en 
Vlaanderen zijn deze bijen grotendeels verdwenen. Desondanks zijn de resterende vegetaties 
nog altijd van belang voor veel soorten maskerbijen (Hylaeus) en groefbijen (Lasioglossum), 
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de Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps), de Klaverdikpoot (Melitta leporina, 
vlinderbloemen, hier Hazenpootje) en roetbijen (Panurgus, composieten). 
 
Droge heidevelden worden vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van de op Struikhei 
gespecialiseerde Heidezandbij (Andrena fuscipes) en haar koekoeksbij de Heidewespbij 
(Nomada rufipes), en Heizijdebij (Colletes succinctus) en Heideviltbij (Epeolus cruciger) 
(Peeters et al. 2012), maar zijn als onderdeel van grotere heideterreinen ook belangrijk voor 
Grote veldhommel (Bombus magnus) (Jacobs & Raemakers 2016). Daarnaast biedt dit habitat, 
samen met open zand en buntgrasvegetaties op landduinen en zandverstuivingen 
nestgelegenheid voor heel wat bijkomende wilde bijen die nestelen in open zand. Belangrijk 
is dan dat  binnen de actieradius van de bijen ook bloemrijke vegetaties zoals droge 
graslandjes op zand, wilgen- en andere bloemrijke struwelen of pioniervegetaties aanwezig 
zijn (Peeters et al. 2012, Jacobs & Raemakers 2016). 
 
Ook door menselijke activiteit ontstane terreinen (incl. spoorwegemplacementen, terrils, 
opgespoten terreinen, groeves en oude industriële sites met ruderale vegetaties) kunnen erg 
soortenrijk zijn indien ze schraal en open genoeg zijn (Jacobs & Raemakers 2016). Ze worden 
dan gekenmerkt door een schrale stenige of zandige bodem met veel open grond (vaak met 
steilkanten), in combinatie met een bloemrijke pioniers- of ruderale vegetatie. Het eerste 
zorgt voor een (zeer) warm microklimaat en nestgelegenheid, het tweede voor heel wat goede 
waardplanten, ook voor oligolectische bijen. Karakteristieke bijen op dergelijke terreinen zijn 
onder andere Duin- en Zuidelijke zijdebij (Colletes fodiens, C. similis), Wormkruidbij (Colletes 
daviesanus), Gedoornde slakkenhuisbij (Osmia spinulosa), Slangenkruidbij (Hoplitis adunca), 
Kleine wolbij (Anthidium punctatum), Resedamaskerbij (Hylaeus signatus), Rotsbehangersbij 
(Megachile pilidens), Gehoornde maskerbij (Hylaeus cornutus) en Driedoornige metselbij 
(Hoplitis tridentata). 
 
Zonnig gelegen bloeiende struiken en bomen, solitair of in struwelen, houtkanten en 
bosranden, kunnen een voedselbron zijn voor heel wat wilde bijen, vaak algemenere 
zandbijen, hommels en groefbijen, maar soms ook zeldzamere soorten als Breedrandzandbij 
(Andrena synadelpha, o.a. op Meidoorn en Sleedoorn), Bremzandbij (A. ovatula, o.a. op 
Brem), Sporkehoutzandbij (A. fulvida, o.a. op Sporkehout), … of heel wat wilgenspecialisten, 
zoals Roodscheenzandbij (A. ruficrus) en Lichte wilgenzandbij (A. mitis) (Peeters et al. 2012, 
Jacobs & Raemakers 2016). 
 

2.3 Biodiversiteit op en rond de terreinen van Ikea 
 
In de directe omgeving van het IKEA terrein te Genk liggen de Zonhovenheide, met onder 
andere een grote oppervlakte open zand, ruderale vegetaties en heide, wegbermen met 
schrale bloemrijke vegetaties, en de stenige terril van Winterslag. Er is ook heel wat (al dan 
niet natuurlijk) reliëf, wat zorgt voor extra structuurvariatie. Door deze combinatie van warme 
en droge leefgebieden is de regio Genk erg rijk aan wilde bijen. 
 
Op het IKEA terrein zelf werden de voorbije jaren reeds verschillende initiatieven genomen 
om de biodiversiteit te bevorderen, zoals de installatie van kerkuil- en vleermuiskasten, 
bijenhotels, de aanleg van een bloemenweide en een extensivering van het gazonbeheer. Een 
belangrijke stap is het nagaan van wat er momenteel reeds aan biodiversiteit aanwezig is op 
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de site in Genk, zodat goed gerichte maatregelen kunnen genomen worden.. In 2017 werd op 
het IKEA terrein te Genk een algemeen biodiversiteitsonderzoek uitgevoerd, op basis waarvan 
beheeraanbevelingen werden gedaan in functie van de (potentieel) aanwezige biodiversiteit 
(Feys 2017). Dit toonde de aanwezigheid van een aantal planten- (o.a. Zandblauwtje) en 
diersoorten (Kleine vuurvlinder, Blauwvleugelsprinkhaan, Heidewespbij) van schrale grasland- 
en heidevegetaties, en daarmee ook de potenties om mits enige beheeraanpassingen vrij snel 
te kunnen komen tot een voor de biodiversiteit erg waardevol bedrijventerrein. In 2018 werd 
een gedetailleerde inventarisatie uitgevoerd van de op het bedrijventerrein aanwezige wilde 
bijen, waarover hier gerapporteerd wordt.  
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3 Resultaten wilde bijen en advies ecologisch 
beheer op het terrein van IKEA te Genk 

 

3.1 Methodiek 
 
Er waren twee volledige dagen voorzien voor inventarisatie. Gezien de sterke seizoenaliteit 
van wilde bijen betekent dit dat er ingeschat moest worden welke periodes het meest 
interessant zouden zijn. Na intern overleg op basis van de in 2017 opgedane kennis wat betreft 
de aanwezige vegetaties werd besloten drie 2/3 dagen te gaan inventariseren, meer bepaald 
in het voorjaar (bloei o.a. Muizenoor en Brem), de vroege zomer (o.a. Zandblauwtje en 
Slangenkruid) en de hoogzomer (o.a. Struikheide en Pastinaak). Extra bezoeken in maart-april 
zouden nog heel wat bijkomende wilde bijen kunnen opleveren, vooral van de soortenrijke 
groep van de zandbijen en hun koekoeksbijen, de wespbijen. De bezoeken werden uitgevoerd 
op 15 mei, 27 juni en 7 augustus 2018. Op 27 juni en 7 augustus werd het terreinbezoek 
uitgevoerd door Simon Feys en Pieter Vanormelingen, op 15 mei enkel door P. Vanormelingen. 
 
Tijdens het terreinbezoek werd het terrein langzaam afgelopen en werden zoveel mogelijk 
soorten wilde bijen gezocht. Hierbij werd er langer stilgestaan bij geschikte bloemen en 
potentiële nestplaatsen voor wilde bijen. Bijen die niet direct op het zicht konden op naam 
gebracht worden, werden gevangen met het vlindernet. Bijen die niet in het veld op naam te 
brengen waren, werden meegenomen voor determinatie onder de binoculair. Werksters van 
de lastig op naam te brengen Aardhommel-groep werden ingegeven als Aard/Veldhommel, 
en niet verder gedetermineerd. Alle tijdens het bezoek aangetroffen wilde bijen werden via 
Obsmapp ingegeven in waarnemingen.be. Tevens werd de zoekinspanning bepaald door het 
registreren van de afgelegde route en de tijdsduur (Figuur 1). 
 

 
Figuur 1. Afgelegde routes (groen) en bijhorende bijenwaarnemingen (rode bollen) op het IKEA terrein Genk. 
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Aangezien sommige bijen tweemaal werden ingegeven door beide aanwezige waarnemers 
werden voor 2018 enkel bijenwaarnemingen van P. Vanormelingen meegenomen voor 
analyse. Waarnemingen gedaan door Simon Feys in 2017 (Feys 2017) werden eveneens 
meegenomen voor dit rapport. Voor de ecologie van de bijen baseren we ons, tenzij anders 
vermeld, op Peeters et al. (2012). Wat betreft de historische verspreiding van bijensoorten 
baseren we ons op Atlashymenoptera 
(http://www.atlashymenoptera.net/liste_them.asp?them=Belgium). Voor de huidige 
verspreiding in Vlaanderen werd waarnemingen.be gebruikt (www.waarnemingen.be). 
 

3.2 Algemene bevindingen wilde bijen 
 
Er werden 230 tot op soort gedetermineerde bijenwaarnemingen gedaan op het IKEA terrein 
voor een totaal van 64 soorten wilde bijen (Figuur 2). Dit is een indrukwekkend aantal, 
gegeven de eerder beperkte inventarisatie en grootte van het terrein. Erg opvallend was ook 
dat er een hele serie sterk bedreigde wilde bijen werd aangetroffen. Sommige daarvan 
worden in Vlaanderen of België alleen aangetroffen in de regio Genk! Om dit te illustreren 
werden de soorten in Figuur 2 gerangschikt volgens het aantal kilometerhokken in de online 
databank waarnemingen.be waarin de soorten werden waargenomen (dus incl. het terrein 
van IKEA Genk). Dit geeft een idee van de zeldzaamheid, waarbij wel dient opgemerkt dat 
minder opvallende, kleine en moeilijker te determineren soorten relatief minder onderzocht 
zijn. Dit geldt vooral voor Grote spitstand-, Rimpelkruin- en Brede dwergbloedbij, die worden 
beschouwd als vrij algemeen (Pauly 2016), en in wat mindere mate voor Glanzende, 
Fijngestippelde en Ingesnoerde groefbij, en Zompmaskerbij. Aan de andere kant is Kleine 
sachembij waarschijnlijk relatief beter vertegenwoordigd, aangezien het een opvallende, in 
het veld te identificeren, soort betreft. 
 
Echte topsoorten die aangetroffen werden op het terrein van IKEA Genk zijn de Gouden 
bronsgroefbij (2e waarneming ooit voor België!), Zuidelijke bronsgroefbij (regio Genk als enige 
recente vindplaats in België), Rotsbehangersbij (regio Genk als enige vindplaats in 
Vlaanderen), Bruinsprietwespbij, Schermbloemzandbij, Dubbeldoornwespbij, 
Steilrandgroefbij en Kleine sachembij. Deze bijen worden elk in detail besproken in punt 3.3.  
 
Naast de absolute topsoorten bleken ook een heel aantal wilde bijen aanwezig die typisch zijn 
voor warme, droge en voedselarme habitats, en dan met name schrale bloemrijke graslanden 
(op zand), droge heides (incl. landduinen en zandverstuivingen) en ruderale vegetaties, of een 
combinatie ervan (zie 2.2). Heel wat van deze bijen zijn in Vlaanderen zeldzaam en hebben 
een erg versnipperde verspreiding. Deze soorten worden kort besproken onder punt 3.4 bij 
de bespreking van de deelgebieden waar ze werden waargenomen. 

http://www.atlashymenoptera.net/liste_them.asp?them=Belgium
http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 2. Lijst van bijensoorten waargenomen op het terrein van IKEA Genk in 2018 (en 2017), gerangschikt volgens het aantal 

kilometerhokken in waarnemingen.be waarin de soort is waargenomen als maat voor de zeldzaamheid van de soort. Bij de 
soortsnaam tussen haakjes is ook het aantal waarnemingen op het IKEA terrein weergegeven). 
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Ondanks het zeer behoorlijk aantal soorten is de soortenlijst nog onvolledig. Vooreerst 
ontbreken de vroegst vliegende zandbijen en hun koekoeksbijen. Bovendien kwam een 
inschatting van het totaal aantal aanwezige soorten in de periode waarin de inventarisatie viel 
(mei-augustus) uit op in totaal meer dan 100 aanwezige soorten (103 resp. 114 soorten voor 
de twee gebruikte diversiteitsschatters, zie bijlage 1), weliswaar met een vrij grote 
foutenmarge. Ook een zogenaamde rarefaction curve, die het verband weergeeft tussen het 
aantal waarnemingen en het aantal soorten, is nog verre van volledig afgevlakt (Bijlage 1). Dit 
alles geeft aan dat met bijkomende onderzoeksinspanning en meer bijenwaarnemingen nog 
heel wat extra soorten kunnen gevonden worden. 
 
Over de bevindingen, en meer bepaald naar aanleiding van de vondst van de Gouden 
bronsgroefbij, werd tussentijds een Natuurbericht geschreven 
(https://www.natuurpunt.be/nieuws/zeldzame-bijensoorten-maken-gebruik-van-groen-
bedrijventerrein-genk-20181017), dat ook werd opgepikt in de regionale pers. 
 
In wat volgt worden eerst de meest bedreigde bijensoorten besproken. Vervolgens worden 
per deelgebied van het IKEA terrein op basis van de aanwezige waarden en potenties voor 
wilde bijen beheeracties aanbevolen. Het rietveld en de aangelegde poeltjes en waterbekkens 
werden niet besproken gezien het beperkte belang voor wilde bijen (m.u.v. de hier niet 
aangetroffen Rietmaskerbij). De beheeracties zijn telkens opgedeeld in 
omvormingsmaatregelen, oftewel in de tijd beperkte beheeracties die resulteren in een goede 
uitgangssituatie, en reguliere beheermaatregelen, die jaar na jaar herhaald worden om het 
leefgebied in een goede en stabiele staat van instandhouding te brengen. Deze komen goed 
overeen met de op basis van de algemene biodiversiteit door Feys (2017) gedane 
aanbevelingen. Idealiter zou in de toekomst best ook opgevolgd worden of de voorgestelde 
maatregelen inderdaad het gewenste resultaat hebben naar ontwikkeling van de 
verschillende habitats en geassocieerde wilde bijen toe. 
  

https://www.natuurpunt.be/nieuws/zeldzame-bijensoorten-maken-gebruik-van-groen-bedrijventerrein-genk-20181017
https://www.natuurpunt.be/nieuws/zeldzame-bijensoorten-maken-gebruik-van-groen-bedrijventerrein-genk-20181017
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3.3 Overzicht erg bijzondere wilde bijen 
 
3.3.1 Gouden bronsgroefbij (Halictus subauratus) 

 

 
Figuur 3. Vrouwtje Gouden bronsgroefbij (Halictus subauratus). Foto Alain Pauly. 

 
Halictus subauratus heeft nog geen Nederlandse naam, en dopen we daarom hier tot Gouden 
bronsgroefbij. De Gouden bronsgroefbij is niet gekend uit Nederland. Ook in het verleden is 
er slechts een enkele Belgische waarneming, te Heist in 1873 (mond. med. Alain Pauly)! De 
dichtstbijzijnde huidige vindplaats betreft de Moezelvallei in het Groothertogdom Luxemburg, 
waar de vrouwtjes zijn gezien van juli-oktober. Ze is weinig kieskeurig wat bloembezoek 
betreft, hoewel vaak composieten worden bezocht, maar waarschijnlijk gebonden aan een 
zeer warm microklimaat. Op het terrein van IKEA Genk werd een vrouwtje aangetroffen in de 
brandgang op Pastinaak op 7 augustus 2018. 
 
Wat beheer betreft lijkt het vooral belangrijk te zorgen voor voldoende bloei in de 
(hoog)zomer van de warme, bloemrijke, ruigte in de brandgang. Deze dient voldoende zonnig 
en warm te blijven door hakhoutbeheer van de struiken en bestrijden van de Japanse 
duizendknoop. Het terug bloemrijker maken van de met duinriet vergraste delen in de 
noordwest- en noordoosthoek van het terrein kan zorgen voor bijkomende bloemen om te 
foerageren. 
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3.3.2 Zuidelijke bronsgroefbij (Halictus leucaheneus) 

 

 
Figuur 4. Vrouwtje Zuidelijke bronsgroefbij. Foto Alain Pauly. 

 
De Zuidelijke bronsgroefbij is een sterk warmte- en droogteminnende soort (vliegtijd 
(april)mei-augustus(oktober)) geassocieerd met zeer schrale droge graslandjes op zand. Qua 
bloembezoek is ze niet erg kieskeurig en ze verzamelt stuifmeel van veel soorten bloemen van 
diverse families, met voorkeur voor composieten. Ze nestelt op zandgrond met schaars- of 
niet begroeide plekken. De meest recente vondsten in Nederland waren in een ruderaal 
zandgebiedje en een schraal begroeid, zanderig spoorwegterrein (Smit & Pijfers 2006). In 
Baden-Württemberg (Duitsland) vliegt ze bij heidevelden en op plaatsen met een open 
ruderale vegetatie. 
 
In Nederland is ze door habitatverlies zeer zeldzaam en sterk afgenomen met slechts een paar 
recente vondsten (Smit & Pijfers 2006, Peeters et al. 2012), en wordt ze net als in Duitsland 
beschouwd als ernstig bedreigd. Ook in België is ze ernstig bedreigd, en zelfs op Europees 
niveau is ze Bedreigd (Nieto et al. 2014). Er zijn verschillende recente waarnemingen uit de 
regio Genk (mond. med. Kobe Janssen), momenteel de enige gekende nog resterende 
vindplaats in België. Op het terrein van IKEA Genk werd op 27 juni in een schrale bloeiende 
gazon een op Zandblauwtje foeragerend vrouwtje aangetroffen (Figuur 5). 
 
Qua beheer dient op het IKEA terrein vooral voorzien worden in behoud van het schrale 
bloemrijke karakter en bloei van de schrale gazons doorheen de vliegtijd in zowel voorjaar als 
zomer. Dit kan door een gefaseerd maaibeheer aan te houden, waarbij de gazons pas in het 
najaar volledig gemaaid worden en dan kort de winter ingaan. De schrale gazons dienen ook 
zo zonnig mogelijk te zijn. Aanplant van boompjes en struiken op de gazons wordt best 
verwijderd, en de randzone met struiken en bomen in hakhoutbeheer genomen of zelfs 
gedeeltelijk verwijderd om beschaduwing te vermijden, en zo te zorgen voor een zo warm 
mogelijk microklimaat. Ook het verwijderen van boom- en struikopslag langs de noordelijke 
vijver is in dat opzicht een goede maatregel. Dit kan mogelijk ook zorgen voor geschikte 
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nestgelegenheid, hoewel de voornaamste geschikte nestplekken mogelijk liggen op het open 
zand van de Zonhovenheide aan de overkant van de Mercuriuslaan. 
 

 
Figuur 5. Schrale gazon in de zomer te IKEA Genk, 27 juni 2018. Op deze gazon werd een vrouwtje Zuidelijke bronsgroefbij 

aangetroffen foeragerend op Zandblauwtje. Foto Pieter Vanormelingen. 
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3.3.3 Rotsbehangersbij (Megachile pilidens) 

 

 
Figuur 6. Een vrouwtje Rotsbehangersbij, een uiterst zeldzame wilde bij die in Vlaanderen enkel wordt aangetroffen in midden-

Limburg. Een mannetje werd gevonden op het terrein van IKEA Genk op 27 juni 2018. Foto Jean-Sébastien Rousseau-Piot. 

 
De Rotsbehangersbij is een zomersoort (juni-augustus) van droge, warme en stenige biotopen 
zoals groeven en kalkgraslanden. Ze nestelt onder stenen, in oude muren of in de grond. Ze 
heeft een voorkeur voor vlinderbloemigen, met name Rolklaver en Luzerne, maar bezoekt ook 
composieten en vetplanten. Er zijn geen historische waarnemingen van de Rotsbehangersbij 
in Vlaanderen. Momenteel komt ze voor op (en in de omgeving van) de Genkse mijnterrils, 
waaronder de terril van Winterslag (bron: waarnemingen.be), meteen ook de enige gekende 
Vlaamse populaties van de soort.  
 
Op 27 juni 2018 werd een mannetje aangetroffen op het terrein van IKEA Genk, ter hoogte 
van de brandgang. Momenteel is het bloemenaanbod voor de Rotsbehangersbij vrij beperkt. 
Gewone rolklaver is momenteel in beperkte mate aanwezig, met name in de noordoosthoek, 
de brandgang, en de schrale gazons rond de vijvers. Mits een geschikt beheer (maaien met 
afvoer van het maaisel) van de doorgangsweg in de brandgang, het terug bloemrijker maken 
van de met duinriet vergraste delen in de noordwest- en noordoosthoek van het terrein en 
verderzetten van het extensieve maaibeheer van de grasperkjes zou Gewone rolklaver 
moeten kunnen uitbreiden, wat de foerageermogelijkheden voor de Rotsbehangersbij zal 
vergroten. Qua nestgelegenheid is vooral de nabijgelegen terril van belang, maar eventueel 
ook het spoorwegemplacement naast het IKEA terrein. Ook het vrijmaken van de 
spoorwegtalud op het terrein zelf zou eventueel nestgelegenheid kunnen bieden, evenals de 
kleine stapelmuur aan de ingang van het terrein voor vrachtwagens. 
 
3.3.4 Bruinsprietwespbij (Nomada fuscicornis) 

 
De Bruinsprietwespbij is de koekoeksbij van de Kleine roetbij. Kleine roetbijen vliegen op gele 
composieten, en dan met name streepzaad, biggenkruid, leeuwentand, bitterkruid en 
havikskruid, in de zomerperiode (juni-augustus). De Kleine roetbij is vrij algemeen op zand- 
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tot leembodems in het binnenland, vooral op schrale droge en kortgrazige graslanden, 
bermen, heideterreinen, spoorwegterreinen en zandwegen. 
 
In Nederland is de Bruinsprietwespbij vrij zeldzaam en sterk afgenomen. Ook in Vlaanderen is 
het aantal recente waarnemingen erg beperkt. Ze is er gemeld van droge heideterreinen en 
schrale graslandjes in Midden-Limburg, een Hagelandse heuvel en een paar locaties in de 
provincie Antwerpen. 
 
Op 27 juni werd een mannetje Bruinsprietwespbij nectardrinkend op Zandblauwtje 
aangetroffen op het terrein van IKEA Genk. Ook de gastheer, de Kleine roetbij, werd 
teruggevonden. Aanwezige geschikte waardplanten zijn met name Klein streepzaad, Echt 
bitterkruid en Gewoon biggenkruid. 
 
Maatregelen voor de Bruinsprietwespbij zijn dezelfde als voor de Dubbeldoornwespbij (zie 
onder, punt 3.3.6), met als belangrijkste verschil dat er voor deze soort in plaats van in het 
voorjaar juist in de periode juni-augustus bloei moet zijn van gele composieten in de gazons 
en bloemenweide. Ook de bloemrijke ruigte in de brandgang kan in principe van belang zijn 
voor deze soort (door de aanwezigheid van Echt bitterkruid). 
 
3.3.5 Schermbloemzandbij (Andrena nitidiuscula) 

 
Ook de Schermbloemzandbij is een echte zomersoort (eind juni – augustus (september)). Ze 
wordt gemeld van warme bosranden, schraalgraslanden en groeven, evenals stedelijke 
omgeving. In de omgeving van Maastricht, waar zich momenteel de enige Nederlandse 
populaties bevinden, vormen de warme ruderale vegetaties uit het wormkruidverbond 
(Dauco-Melilotion) de belangrijkste foerageergebieden (Raemakers 2005). Op 
waarnemingen.be is ze slechts bekend van een enkele vindplaats in het zuiden van Oost-
Vlaanderen, de omgeving van Genk en meerdere locaties in oostelijk Vlaams-Brabant. 
Vindplaatsen in Vlaams-Brabant betreffen schrale warme graslandjes en een voormalig 
spoorwegemplacement met bloeiende Wilde peen, Bevernel en Gewone berenklauw (pers. 
obs. P. Vanormelingen). Ondanks het vaak talrijk voorkomen van de waardplanten komt ze 
ook binnen haar verspreidingsgebied slechts zeer lokaal voor en nergens in hoge dichtheden 
(Raemakers 2005, pers. obs. P. Vanormelingen).  
 
De Schermbloemzandbij is vermoedelijk gespecialiseerd op (bepaalde) schermbloemen 
(Peeters et al. 2012). In de omgeving van Maastricht vliegt de soort op de schermbloemigen 
Gewone berenklauw, Grote bevernel, Lavas, Pastinaak en Wilde peen, en op de kruisbloemige 
Grijskruid, echter zonder stuifmeel te verzamelen (Raemakers 2005). Aansluitend hierbij werd 
op waarnemingen.be bloembezoek vermeld van de schermbloemigen Wilde peen (3 
waarnemingen), Gewone Berenklauw (2) en bevernel (1). Ze nestelt in zelfgegraven holen in 
de grond op schaarsbegroeide bodems, meestal solitair, soms in kleine aggregaties 
(Raemakers 2005, Peeters et al. 2012). 
 
Op het terrein van IKEA Genk werd op 27 juni een vrouwtje aangetroffen foeragerend op een 
enkele grote Wilde peen in de randzone van het terrein, en twee vrouwtjes op Wilde peen in 
de bloemenweide. Voor behoud van de Schermbloemzandbij op de site is zomerbloei van 
Wilde peen in de bloemenweide, en eventueel in de bloeiende gazons en de randzones van 
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belang, evenals het behoud van het warme microklimaat door de site schraal en zonnig te 
houden. Ook de bloeiende Pastinaak in de bloemrijke ruigte van de brandgang kan in principe 
deze soort ten goede komen. Nestplaatsen op de site zijn niet bekend, maar de onder punt 
3.4 voorgestelde beheermaatregelen naar behoud en uitbreiding van de nestgelegenheid voor 
ondergronds nestelende wilde bijen worden verwacht te volstaan voor de 
Schermbloemzandbij. 
 

 
Figuur 7. Leefgebied van de Schermbloemzandbij, de bloemenweide op de site van IKEA Genk, 27 juni 2018. Op de bloeiende 

Wilde peen op de voorgrond werden twee foeragerende vrouwtjes van deze zeldzame zandbij aangetroffen. Foto Pieter 
Vanormelingen. 
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3.3.6 Dubbeldoornwespbij (Nomada femoralis) 

 

 
Figuur 8. Mannetje Dubbeldoornwespbij. Dit is een zeldzame koekoeksbij van de Paardenbloembij en mogelijk Texelse zandbij 
en komt voor in droge schraallandjes. Een vrouwtje werd aangetroffen langs de steile zandige oever van de zuidelijke vijver te 

IKEA Genk, de waarschijnlijke nestplaats voor de waardbijen. Foto Diane Appels. 

 
De Dubbeldoornwespbij is een koekoeksbij van de Paardenbloembij (Andrena humilis) en 
mogelijk ook van de Texelse zandbij (Andrena fulvago). Beide gastheren zijn typische bijen 
voor bloemrijke graslanden met gele composieten zoals paardenbloem, streepzaden, 
biggenkruid, Muizenoor, enz. Net als haar gastheer vliegt de Dubbeldoornwespbij in het 
voorjaar (mei-juni), en dan met name in droge schraallanden. Er is in Vlaanderen een zeer 
beperkt aantal verspreide (alle provincies behalve West-Vlaanderen) waarnemingen van de 
Dubbeldoornwespbij. Ook in Nederland is ze zeldzaam, en beperkt tot het zuidoostelijk deel 
van het land. 
 
Op 15 mei werd een vrouwtje Dubbeldoornwespbij gevonden aan de oever van de zuidelijke 
vijver. Aangezien wespbijen doorgaans rondvliegen boven nestplaatsen van de gastheren 
nestelt hier vermoedelijk minstens één van beide (mogelijke) gastheren. Deze werden echter 
niet teruggevonden. De bloeiende gazons en bloemenweide leken alleszins erg geschikt voor 
beide bijen door de grote aantallen bloeiende composieten (vooral Gewoon biggenkruid en 
Muizenoor) (Figuur 13, Figuur 17). 
 
Een voor de Dubbeldoornwespbij geschikt beheer op het terrein van IKEA Genk bestaat uit 
twee maatregelen: 

(1) Zorgen voor bloei van gele composieten in de schrale gazons en bloemenweide tijdens 
mei-juni, de vliegtijd van de gastheren. In die periode mag er hoogstens een beperkt 
deel van deze terreinen gemaaid worden. 

(2) Zorgen voor nestgelegenheid door behoud van de steile kant van de zuidelijke vijver 
en het vrijstellen van de steile kant van de noordelijke vijver. Mogelijk bieden ook de 
gazons en bloemenweide zelf geschikte nestgelegenheid in de vorm van kale bodem 
tussen de schrale vegetatie. Hiervoor dienen deze schraal genoeg te blijven (maaien 
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met afvoer van maaisel) en kortgemaaid de winter in te gaan (beschikbaarheid open 
bodem in het voorjaar). 

 

3.3.7 Steilrandgroefbij (Lasioglossum quadrinotatulum) 

 

 
Figuur 9. Vrouwtje Steilrandgroefbij, een zeldzame wilde bij die werd aangetroffen op het IKEA terrein te Genk. Omvorming van 
de struikaanplanten naar een inheems open struweel en laten bloeien van de bloemrijke ruigte in de brandgang zal zorgen voor 

meer voedselaanbod. Foto Alexander Delfos. 

 
De Steilrandgroefbij vliegt in één generatie in zowel de zomer als het voorjaar, doordat de 
volwassen vrouwtjes overwinteren. Haar voorkomen wordt grotendeels bepaald door de 
specifieke nestbehoeften. Zoals de Nederlandse naam aangeeft nestelt de Steilrandgroefbij 
immers vooral in loodrechte wanden en steilkantjes op zand- en leembodems. Ze is dan ook 
beperkt tot natuurlijke of door de mens gecreëerde terreinen waar die structuren voorkomen. 
In Nederland zijn dit met name stuifkuilen in de zeeduinen, voormalige stuifzandgebieden, 
afslagoevers in het rivierengebied en oude leem- en zanddepots. In Vlaanderen was ze in het 
verleden wijd verspreid in de oostelijke helft. Er zijn weinig recente waarnemingen, met name 
van een paar (oude) zandgroeven, een spoorwegberm, een landduin en het havengebied op 
Antwerpen Linkeroever (Vanormelingen 2018). In tegenstelling tot haar nestbehoeften is ze 
weinig kieskeurig in haar bloembezoek. Uit Nederland worden wilgen, Wilde peen, 
Sporkehout en Meidoorn gemeld als waardplanten. 
 
Op het terrein van IKEA Genk werd op 15 mei een op Sporkehout foeragerend vrouwtje 
aangetroffen, en op 27 juni een vrouwtje dat foerageerde op Gewone wederik, beide ter 
hoogte van de brandgang. 
 
Omvorming van de uitheemse struikenaanplanten in de randzones tot een open 
struikbegroeiing met inheemse bloeiende struiken, waaronder wilgen, Sporkehout en 
Meidoorn zal zorgen voor een toegenomen voedselaanbod voor de Steilrandgroefbij. Ook de 
bloei in de brandgang en de bloemenweide kan belangrijk zijn voor deze zeldzame bij. Indien 
(grotendeels) vrijgezet van struiken en bomen bieden de steilere wanden van de noordelijke 



21 
 

(en misschien ook de zuidelijke) vijver en de talud langs de spoorbaan potentiële 
nestgelegenheid voor de Steilrandgroefbij. 
 
3.3.8 Donkere zijdebij (Colletes marginatus) 

 

 
Figuur 10. Vrouwtje Donkere zijdebij foeragerend op Witte honingklaver. Foto Stefan Verheyen. 

 
De Donkere zijdebij is een zomersoort (juni-augustus) van grotere heide- en 
stuifzandterreinen, kustduinen en oude rivierduinen (Peeters et al. 2012). In België werd ze 
recent buiten midden-Limburg enkel waargenomen in de kustduinen (het Zwin), de 
opgespoten terreinen van de Antwerpse Haven (Vanormelingen 2018), en langs een zandige 
door konijnen vergraven spoorwegtalud in het Brusselse. Dit komt volledig overeen met de 
historische verspreiding. De Donkere zijdebij is dan ook afhankelijk van los zand om in te 
nestelen. Uit Nederland worden als bezochte bloemplanten onder andere de 
vlinderbloemigen Hazenpootje, Witte klaver en Witte honingklaver, en verder Akkerdistel, 
berenklauw, braam, Wilde reseda, Zandblauwtje en Zeeraket vermeld (Peeters et al. 2012), 
waarvan zeker vlinderbloemigen en Braam ook als stuifmeelbron (= voedselbron voor de 
larven) dienen. Een kleine vorm van de Heideviltbij, die meestal parasiteert op de Heizijdebij, 
is bekend als broedparasiet. 
 
Op het terrein van IKEA Genk werd op 27 juni een mannetje aangetroffen. Dezelfde dag werd 
ook een vrouwtje gevonden vlak buiten het bedrijventerrein aan de overkant van de 
Mercuriuslaan op de Zonhovenheide. Deze foerageerde op Witte honingklaver in een ruderale 
vegetatie. Een zeer klein en vroeg vrouwtje Heideviltbij waargenomen op 27/6 betrof meer 
dan waarschijnlijk een broedparasiet van de Donkere zijdebij. 
 
De belangrijkste nestgelegenheid voor de Donkere zijdebij bevindt zich zonder twijfel op het 
gebied met open zand op de Zonhovenheide aan de overkant van de Mercuriuslaan, hoewel 
er mogelijk wel potentie is voor nestgelegenheid op de talud rond de noordelijke vijver, indien 
deze grotendeels vrijgemaakt wordt van bomen en struiken. Het IKEA terrein kan vooral van 
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betekenis zijn als foerageergebied bij voldoende bloemenaanbod in de zomer, op met name 
de schrale gazons en bloemenweide (Witte klaver, Hazenpootje, eventueel Zandblauwtje) en 
de brandgang en randzones (zonnig bramenstruweel). 
 
3.3.9 Kleine sachembij (Anthophora bimaculata) 

 

 
Figuur 11. Mannetje Kleine sachembij bij Slangenkruid, één van de waardplanten van deze erg zeldzame wilde bij. Het IKEA 

terrein te Genk werd druk bezocht door foeragerende Kleine sachembijen. Foto Lex Peeters. 

 
De Kleine sachembij vliegt van juni tot augustus met een piek in juli (Peeters et al. 2012). In 
Nederland was deze mooie bij aangewezen op warme plekken, zoals (rivier)duinen, 
stuifzanden, heiden, ruderale terreinen, bosranden en kapvlakten met open zand om nestjes 
in uit te graven. De Kleine sachembij is weinig kieskeurig qua bloembezoek. Onder andere 
roosachtigen, composieten, ruwbladigen en vlinderbloemigen worden vermeld als geschikte 
bloemplanten. Op waarnemingen.be wordt bloembezoek vermeld van vrouwtjes op de 
composieten Zomerfijnstraal, Bezemkruiskruid, Jacobskruiskruid, Speerdistel, Akkerdistel en 
Grote klit, de ruwbladige Slangenkruid en de lipbloemige Valse salie. 
 
In Nederland was ze plaatselijk algemeen in het zuidoosten, sterk achteruitgegaan en volledig 
verdwenen sinds 1973 (Peeters et al. 2012), maar werd recent herontdekt bij Maastricht 
(www.waarneming.nl). De oorzaak van achteruitgang en grote zeldzaamheid ligt vermoedelijk 
in de achteruitgang van gebieden met open zand (nestgelegenheid) in combinatie met 
bloemrijke graslanden of ruderale vegetaties in de onmiddellijke omgeving (voedselaanbod) 
(mond. med. Kobe Janssen, Maarten Jacobs). Vaak is nog slechts één van beide aanwezig. In 
Vlaanderen vormt de ruime regio rond IKEA Genk de belangrijkste verspreidingskern. Zo liggen 
17 kilometerhokken in Midden-Limburg. Daarbuiten wordt ze enkel aangetroffen in Lommel 

http://www.waarneming.nl/
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(op en rond Balimheide, 9 kilometerhokken) en Averbode Bos & Heide (2 hokken) en is er een 
enkele vondst in Bonheiden (Mispeldonk). 
 
Het IKEA terrein werd druk bezocht door Kleine sachembijen op zoek naar bloemen, en vormt 
dus een belangrijk foerageergebied. Op 27 juni 2018 werden niet minder dan 10 
waarnemingen ingegeven van Kleine sachembij. Zes van de waargenomen exemplaren, w.o. 
minstens 3 vrouwtjes, foerageerden op de aangeplante Lavendel in de kleine borders, 2 
vrouwtjes op Zandblauwtje in de bloeiende schrale gazons. Vlak buiten het IKEA terrein aan 
de overzijde van de Mercuriuslaan in de Zonhovenheide werden ook 2 op Slangenkruid 
foeragerende vrouwtjes waargenomen. Nestplaatsen werden niet gevonden. Deze bevinden 
zich hoogstwaarschijnlijk in het aan de andere kant van de Mercuriuslaan gelegen open zand 
van de Zonhovenheide. 
 
Beheer voor de Kleine sachembij op het IKEA terrein dient te voorzien in voldoende 
bloemenaanbod in de zomer in warme en zonnige omstandigheden. Dit kan op de schrale 
bloeiende gazons (o.a. Zandblauwtje), de bloemenweide (o.a. Slangenkruid) en de kleine 
borders (o.a. Lavendel). Vrijmaken van de talud rond de noordelijke vijver kan mogelijk zorgen 
voor geschikte nestgelegenheid op het IKEA terrein. 
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3.4 Resultaten per deelgebied 
 

 
Figuur 12. Overzicht van de verschillende besproken deelgebieden op het IKEA terrein te Genk. 

 
3.4.1 Grasperken 

 
De grasperkjes zijn erg bloemrijke schrale en droge graslandjes op zand (bloeiaspect in het 
voorjaar, zie Figuur 13 en Figuur 17, in de weliswaar uitzonderlijk droge zomer 2018, zie Figuur 
5), en hebben hierdoor een zeer warm en droog microklimaat. De vegetatie behoort voor het 
grootste deel tot het zogenaamde dwerghaververbond. Kenmerkende plantensoorten voor 
dit vegetatietype die aanwezig zijn op het IKEA terrein zijn Dwergviltkruid, Vroege haver, Klein 
vogelpootje, Hazenpootje en Zandblauwtje, waarvan alleszins de laatste twee erg goede 
bijenplanten zijn. Andere voor wilde bijen belangrijke bloemen in de grasperkjes zijn onder 
andere Gewoon biggenkruid, Witte klaver, Muizenoor, Grijs havikskruid, kleine klaversoorten, 
Duizendblad, Gewone rolklaver en Klein streepzaad. Momenteel worden deze reeds extensief 
gemaaid (nog niet gemaaid 15 mei, grotendeels gemaaid 27 juni) zodat ze tot bloei kunnen 
komen, wat erg positief bleek voor wilde bijen. Wel zou een kleiner deel in juni moeten 
gemaaid worden zodat er meer zomerbloei is. Erg bijzonder is dat een aantal typische 
zeldzame, soms (erg) bedreigde, wilde bijen van dergelijk grasland bij de inventarisatie op het 
IKEA terrein zijn aangetroffen, en dan met name Kleine sachembij (zie punt 3.3.9), Zuidelijke 
bronsgroefbij (3.3.2), Rode maskerbij (Figuur 14) en Glanzende groefbij (Figuur 15). Ook de op 
vlinderbloemigen gespecialiseerde Bremzandbij, waarvan twee mannetjes werden 
aangetroffen in een schrale wegberm met Rode klaver vlak buiten het terrein, komt voor in 
dit habitat, en zeker indien ook Bremstruiken aanwezig zijn. De grasperkjes werden ook 
gebruikt door meer voorkomende bijen van bloemrijke graslanden in het algemeen, 
waaronder Breedbandgroefbij (Figuur 17), Biggenkruidgroefbij, Kleine roetbij, Matte 
bandgroefbij, Pluimvoetbij en normaal gezien -gezien de aanwezigheid van één van haar 
koekoeksbijen- ook de Paardenbloembij. Ook voor grondnestelende wilde bijen zijn deze 
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graslandjes van belang. Tussen de ijle vegetatie is warme kale zandige bodem aanwezig, wat 
geschikte nestgelegenheid kan bieden voor grote aantallen en heel wat soorten wilde bijen. 
Zo waren er heel wat nestjes van wilde bijen te zien op een open stuk zand in het gazon waar 
recent werken uitgevoerd waren (Figuur 16). 
 

 
Figuur 13. Bloeiaspect van de schrale gazon in het voorjaar, 15 mei 2018, terrein IKEA Genk. Verschillende kleine 

vlinderbloemigen, Gewoon biggenkruid en Muizenoor bieden een gedekte tafel voor wilde bijen. Foto Pieter Vanormelingen. 
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Figuur 14. Mannetje en vrouwtje Rode maskerbij op Zandblauwtje. Dit maskerbijtje is typisch voor schrale graslandjes en zomen 
met Zandblauwtje, en komt soms ook voor in warme en schrale ruderale terreinen. Op het terrein van IKEA Genk is gezien de 

12 waarnemingen van de Rode maskerbij een forse populatie aanwezig. Foto Diane Appels. 

 

 
Figuur 15. Een vrouwtje Glanzende groefbij beladen met paars stuifmeel van Zandblauwtje. Een vrouwtje van dit typisch bijtje 

van schrale zanderige terreinen werd aangetroffen op het terrein van IKEA Genk. Foto Chantal Deschepper. 
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Figuur 16. Nestjes van wilde bijen op een recent omgewerkt stuk open zand in de schrale gazon, IKEA site Genk, 15 mei 2018. 

De nestjes zijn te zien als donkerder hoopjes zand die door de bijtjes uitgegraven zijn uit de nestgang. 

 
Voor de aanwezige wilde bijen is het belangrijk dat de vegetatie (1) schraal, open en bloemrijk 
blijft, (2) zo zonnig mogelijk is, en (3) voldoende tot bloei kan komen. Zowel voorjaars- als 
zomerbloei is hier belangrijk. Dit kan door een extensief en gefaseerd maaibeheer, na een 
paar omvormingswerken die moeten zorgen dat de grasperkjes zo zonnig en dus warm 
mogelijk blijven. 
 
Omvorming: 

- Verwijderen aanplant struiken en bomen en andere aanplant (Lavendel) in de gazons 
zelf, zodat beschaduwing zoveel mogelijk vermeden wordt. Indien gehakseld hout aan 
de basis van deze aanplant aanwezig is, dient dit ook zo goed mogelijk verwijderd. 

- Om dezelfde reden afzetten bomen en struiken in de randzones. Ook het verwijderen 
van bomen en struiken op de taluds van de noordelijke vijver draagt hiertoe bij. De 
houtkant in de randzone ten zuiden van de bloemenweide en de schrale gazon tussen 
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de bloemenweide en het toegangspad wordt best geheel of grotendeels verwijderd, 
zodat de beschaduwing hier zo beperkt mogelijk is. 

- Optioneel is het inzaaien van nog ontbrekende plantensoorten die typisch zijn voor dit 
type graslanden én een belangrijke functie hebben als waardplant voor wilde bijen. Dit 
zijn met name Knoopkruid, Grote tijm, Grasklokje, Muurpeper, Schermhavikskruid, 
Viltganzerik, Tormentil, Mannetjesereprijs en Knolboterbloem. Dit wordt best 
uitgevoerd met streekeigen genetisch materiaal, én slechts een kleine zone (bvb. 10x2 
meter), in de bloemenweide aangrenzend aan de schrale gazon (kwestie van geen 
bijkomende delen van de bloemrijke gerijpte vegetatie kapot te maken). Er kan ook 
gewerkt worden met het opbrengen van zaad of maaisel van nabijgelegen graslanden 
van hetzelfde type die de vernoemde soorten bevatten. Na vestiging kunnen deze zich 
dan zelf verspreiden in de schrale gazons, en zorgen voor bijkomende 
bloemendiversiteit belangrijk voor de wilde bijen van dit type grasland. 

 
Regulier beheer: 

- Verderzetten zeer extensief en gefaseerd gazonbeheer, mét afvoeren van het maaisel, 
waarbij de vegetatie kort de winter ingaat.  

- Maaien van de minst schrale delen van het gazon en een 1 meter randzone langs de 
verhardingen voor de eerste keer tussen midden en eind juni, een tweede keer in het 
najaar (oktober-november). Dit zou in totaal niet meer dan een kwart tot een derde 
van de gazonoppervlakte mogen beslaan. 

- Maaien van de schraalste delen een eerste keer in het najaar (vanaf eind augustus), bij 
eventuele hergroei nog eens later in het najaar (oktober-november). 

 

 
Figuur 17. Vrouwtje Breedbandgroefbij foeragerend op Gewoon biggenkruid in de grasperken te IKEA Genk, 15 mei 2018. Een 

extensief en gefaseerd maaibeheer zorgt dat deze schrale gazons met plantengemeenschappen van het zogenaamde 
struisgras- en dwerghaververbond tot bloei kunnen komen, en hierdoor erg waardevol zijn voor wilde bijen. Foto Pieter 

Vanormelingen. 
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3.4.2 Insectenhotels en bloemenweide 

 
Het insectenhotel herbergt momenteel enkele algemene bijensoorten die overal in dergelijke 
hotels voorkomen, zoals Rosse metselbij (Osmia bicornis), Tronkenbij (Heriades truncorum) en 
Gewone tubebij (Stelis breviuscula). Een minder algemene soort die ook wel in bijenhotels 
nestelt en op het IKEA terrein werd waargenomen is de Slangenkruidbij (Hoplitis adunca) 
(voorkeurdiameter nestholte 6 (5-7) mm). De diameter van de meeste holle stengels 
(bamboe) en geboorde gaten is aan de grote kant (ongeschikt voor kleinere soorten), en 
stengels gevuld met merg zijn afwezig. Meer gaatjes met kleinere diameters (2-6(8) mm), en 
toevoegen van stengels met merg (vlier, braam) zou de diversiteit aan nestelende bijen (en 
verschillende groepen solitaire wespjes) in het insectenhotel gevoelig kunnen verhogen. We 
denken hierbij aan bvb. verschillende klokjesbijen, maskerbijen, Zwartgespoorde 
houtmetselbij, Blauwe ertsbij, ... Hierbij moet wel opgemerkt dat de overgrote meerderheid 
van de wilde bijen, inclusief de op het IKEA terrein waargenomen bedreigde wilde bijen, 
ondergronds nestelt en dus niet gebaat is bij een insectenhotel. 
 

 
Figuur 18. Insectenhotels op het IKEA terrein Genk, 15 mei 2018. Foto Pieter Vanormelingen. 

 
De bloemenweide is ingezaaid geweest met een bloemenmengsel, maar veel soorten zijn hier 
niet van overgebleven, en de verwachting is dat de vegetatie geleidelijk verder zal verschuiven 
richting de vegetatie in de schrale gazons (geen slechte zaak). De bloemenweide heeft 
momenteel een wat minder schrale vegetatie dan de omliggende gazons. In 2018 was ze 
tijdens het laatste bezoek op 7 augustus nog niet gemaaid. Opvallend is de uitbundige bloei 
van (ingezaaide?) Margriet in mei. Andere voor wilde bijen interessante plantensoorten zijn 
onder andere Gewoon biggenkruid en (wat) later op het jaar Jacobskruiskruid en Wilde peen, 
evenals Slangenkruid en een paar klokjes. Wat wilde bijen betreft heeft de bloemenweide 
deels dezelfde soorten als de omliggende schrale gazons, hoewel de meest kritische soorten 
van graslandjes van het dwerghaververbond ontbreken doordat de vegetatie iets dichter en 
hoger is en geen Zandblauwtje bevat. Daartegenover staan waarnemingen van 
Schermbloemzandbij (Wilde peen), Zompmaskerbij (Wilde peen), Slangenkruidbij 
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(Slangenkruid), Grote klokjesbij (klokjes) en Veenhommel (Slangenkruid) die gebruik maken 
van het ingezaaide bloemenmengsel. Een extensief maaibeheer met laat maaitijdstip en 
afvoer van het maaisel kan de vegetatie bloemrijk houden, met bloei doorheen voorjaar-
zomer. Beschaduwing dient zoveel mogelijk vermeden te worden. 
 

 
Figuur 19. Bloeiaspect bloemenweide in het voorjaar met waardevolle bijenplanten als Gewoon biggenkruid, Slangenkruid en 

Margriet, IKEA terrein Genk, 15 mei 2018. Foto Pieter Vanormelingen. 

 
Omvorming: 

- Toevoegen van met merg gevulde stengels van braam en vlier aan het insectenhotel. 
- Voorzien van extra nestgelegenheid in het insectenhotel voor kleinere wilde bijen door 

toevoegen rietstengels en/of boren van extra gaten in hout met diameters van 2-8 
mm. 

- Verwijderen aanplant struiken en bomen en andere aanplant in en rond de 
bloemenweide en het insectenhotel, zodat beschaduwing zoveel mogelijk vermeden 
wordt. Indien gehakseld hout aan de basis van deze aanplant aanwezig is, dient dit ook 
zo goed mogelijk verwijderd. 

- Om dezelfde reden afzetten bomen en struiken in de randzone. 



31 
 

- Eventueel kan een beperkte strook van de bloemenweide gefreesd worden om 
maaisel of streekeigen zaad in te zaaien van plantensoorten typisch voor schrale 
graslandjes op zand, die nog afwezig zijn op het terrein (zie boven). 
 

Regulier beheer: 
- Extensief maaien met afvoer van het maaisel. 
- Eén maaibeurt per jaar vanaf eind augustus. Bij hergroei kan er ook in oktober-

november nog een keer gemaaid worden. 
- Onderhoud van het bijenhotel door jaarlijks of tweejaarlijks vervangen van een deel 

van de stengels. 
 

 
Figuur 20. Bloemenweide en op de achtergrond schrale gazon met ingeplante jonge bomen en randzone met houtige opslag, 

IKEA terrein Genk, 15 mei 2018. Verwijderen van de aangeplante boompjes en een hakhoutbeheer in de randzone zou 
beschaduwing voorkomen en ervoor zorgen dat het zeer warme en droge microklimaat waarvan de aanwezige bedreigde bijen 

afhangen behouden blijft. 
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3.4.3 Randzones met struiken 

 

 
Figuur 21. Struikbeplanting met uitheemse struiken en elzen, zo goed als waardeloos voor wilde bijen, terrein IKEA Genk, 15 
mei 2018. Een groot deel van de randzones op het terrein heeft dergelijke beplanting. Door omvorming naar een meer open 

struweel met inheemse bloeiende struiken is hier nog veel winst te halen naar wilde bijen en andere biodiversiteit toe. 

 
De randzones en een aantal borders in de parkeerzone zijn grotendeels beplant met 
uitheemse struiken en enkele elzen. Deze beplanting is grotendeels waardeloos voor wilde 
bijen. De uitzondering is Rimpelroos. Deze werd erg druk bezocht, en dan voornamelijk door 
hommels met korte tong die er in grote getale stuifmeel verzamelen door te trillen met de 
vleugels (het zogenaamde “buzzing” gedrag). Meest vermeldenswaardig waren de 7 op 
Rimpelroos waargenomen vrouwtjes Veenhommel (Figuur 23), bij ons een typische hommel 
voor de grotere heidegebieden en hun omgeving in de Kempen. Veenhommel werksters 
werden ook foeragerend waargenomen op Lavendel (1), Braam (3), Slangenkruid (1), 
Sporkehout (1), Hondsroos (1) en Rode klaver (1). Ze zijn dan ook weinig kieskeurig in hun 
bloembezoek. Bij het afzetten van struikbeplanting wordt het gehakseld takhout gebruikt als 
bodembedekking, wat absoluut te vermijden is (Figuur 25). Her en der is tussen de 
aangeplante struiken ook spontane opslag aanwezig van Grove den, en van voor wilde bijen 
erg waardevolle bloeiende struiken en bomen, met name wilgen, Brem (Figuur 22), bramen, 
Hondsroos en Sporkehout. Voor bijen op bloeiende wilgen, één van de allerbeste bloeiende 
planten voor wilde bijen (en zéker vroeg op het jaar), kwam het eerste bezoek te laat. 
Waarschijnlijk zijn deze wel in grote getale aanwezig. Vermeldenswaardige wilde bijen 
waarvoor deze wilde struiken ondanks hun nog vrij beperkt voorkomen nu al van belang zijn 
betreffen naast Veenhommel ook Steilrandgroefbij, Valse rozenzandbij en Bremzandbij. Voor 
wilde bijen worden de struikbeplantingen best actief verder omgevormd naar een voor wilde 
bijen waardevol bloeiend inheems en meer open zonnig struweel. Waar beschaduwing van de 
aangrenzende schrale gazons, ruige hoeken of bloemenweide plaatsvindt kan er best voor 
geopteerd worden om de struikbeplanting volledig weg te halen, op misschien enkele 
spontane inheemse kleinere struiken in hakhoutbeheer na. 
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Figuur 22. Spontaan opgeschoten Brem in beplanting met struiken, waaronder ook Rimpelroos, terrein IKEA Genk, 15 mei 

2018. Brem is een in mei rijkelijk bloeiende vlinderbloemige, en dus een zeer waardevolle struik voor heel wat wilde bijen zoals 
de op het terrein waargenomen Veenhommel, Bremzandbij, Ingesnoerde en Slanke groefbij. Foto Pieter Vanormelingen. 

 

 
Figuur 23. Werkster Veenhommel foeragerend op braam. Veenhommel is in Vlaanderen typisch voor de heidegebieden in de 

Kempen en werd in grote aantallen aangetroffen op het IKEA terrein te Genk. Foto Rogier Geudens. 

 
De zone beplant met struiken langs de spoorweg op het IKEA terrein is een talud die erg 
waardevol kan zijn voor nestelende wilde bijen. De vondst van een vrouwtje Brede 
dwergbloedbij, een koekoeksbij van enkele kleine groefbijsoorten, op de smalle open strook 
kale bodem is illustratief voor dit potentieel. Bij omvorming van de struikenaanplant dient 
deze talud vrijgemaakt te worden, en niet terug beplant met struiken (minstens de eerste rij 
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struiken, maar idealiter de hele zone waar dan hoogstens wat solitaire struiken komen te 
staan boven de talud). 
 

 
Figuur 24. Grotendeels met struiken beplante zandige talud naast de spoorweg, IKEA Genk, 15 mei 2018. Verwijderen van de 

struiken op deze talud zal nestgelegenheid bieden aan warmteminnende wilde bijen.  Foto Pieter Vanormelingen. 

 
 

 
Figuur 25. Teruggesnoeide uitheemse struikbeplanting waarvan het gehakseld takhout is gebruikt als bodembedekking, terrein 

IKEA Genk, 15 mei 2018. Voor wilde bijen is dit een zeer slechte maatregel gezien de nefaste verruigende effecten op vegetatie 
en het afdekken van kale bodems die geschikt zijn als nestgelegenheid. Foto Pieter Vanormelingen. 
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Omvorming: 
- Verwijderen uitheemse struikbeplanting, waarbij alle snoeihout mee afgevoerd wordt. 

Een paar stukken Rimpelroos kunnen in eerste instantie gespaard worden, tot de 
inheemse struikbeplanting groot genoeg geworden is om volop te bloeien. 

- Uitsparen alle inheemse spontane struiken (wilgen, Brem, Braam, Sporkehout, 
Hondsroos) en eventuele bramenkoepels. 

- Weghalen gehakseld takhout waar deze als bodembedekking gebruikt is. 
- Waar gewenst op de plaatsen waar uitheemse struiken verwijderd zijn aanplant als 

schermbegroeiing van voor wilde bijen waardevolle inheemse bloeiende struiken, met 
als voornaamste soorten Meidoorn, Hondsroos, Sleedoorn, Brem, Boswilg en 
Sporkehout, aangevuld met Rode kornoelje, Wilde liguster, Spaanse aak, Gaspeldoorn 
en Wilde lijsterbes. Deze struiken dienen zeker niet te dicht op elkaar geplant te 
worden, zodat een vrij open struweel ontstaat. Op plaatsen waar beschaduwing van 
de schrale gazons of bloemenweide geen probleem vormt kunnen er ook een paar 
bomen Zoete kers tussen geplant worden. Gebruik inheems plantgoed (met het label 
“plant van hier”, www. plantvanhier.be). 

- In de randen van de kleinere borders met struweel omringd door parkeerplaatsen kan 
de buitenste (anderhalve) meter best niet beplant worden met struiken, zodat de 
takken niet over de parkeerplaatsen hangen. Hier kan dan bovendien een schrale zoom 
ontstaan die nestgelegenheid en bloemenaanbod kan bieden aan wilde bijen. 

- Vrijzetten en zeker niet terug beplanten van de talud langs de spoorweg, potentieel 
een erg waardevolle nestplaats voor wilde bijen. 
 

Regulier beheer: 
- Gefaseerd hakhoutbeheer van de struikbeplanting (elk jaar een deel van het terrein, 

omlooptijd 5-7 jaar, met telkens uitsparen verspreide struiken), mét afvoer van het 
takhout. 

- Eenmaal per jaar maaien plus afvoeren van de talud langs de spoorweg in het najaar 
(oktober-november), evenals de buitenrand van de kleinere borders met struiken. 

 
3.4.4 Brandgang en verruigde hoeken 

 

 
Figuur 26. Brandgang aan de oostkant van het IKEA terrein te Genk, 7 augustus 2018. Een zone langs de doorgangsweg is 

geklepeld waarbij het maaisel is blijven liggen, linksachter staat een grote haard Japanse duizendknoop en aan de rechterzijde 
is er behoorlijk wat struikopslag. Desondanks staan er nog her en der bloeiende ruigtekruiden in een warm microklimaat, een 

erg waardevolle voedselbron voor wilde bijen. Foto Pieter Vanormelingen. 
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Figuur 27. Enkele voor wilde bijen belangrijke boeiende kruiden in de brandgang in de zomer te IKEA Genk. Linksboven 

Gewone wederik, rechtsboven Pastinaak, onder Jacobskruiskruid. Foto Pieter Vanormelingen. 

 
In de brandgang staat aan weerszijden van de weg een ruigere, warme, ruderale vegetatie, 
inclusief vochtminnende planten in een afwateringsgracht. Hier staan erg goede 
zomerbloeiende bijenplanten als Wilde marjolein, Echt bitterkruid, veel Pastinaak, 
Wilgenroosje, Grote wederik, Koninginnenkruid, Boerenwormkruid en Jacobskruiskruid 
(Figuur 27). Hierop zijn heel wat wilde bijen aangetroffen zoals de Gouden bronsgroefbij, 
Heizijdebij, Steilrandgroefbij, Gedoornde slakkenhuisbij en Gewone slobkousbij. Ook voor de 
op het terrein aanwezige Duin- en Zuidelijke zijdebij en Wormkruidbij is dit een geschikt 
foerageergebied. Belangrijk is ook dat de vegetatie in en langs de rand van de gracht dankzij 
het extra vocht toch volop kan bloeien in droge periodes zoals de zomer van 2018, wanneer 
de vegetaties op drogere bodem verdroogd zijn. Deze vegetatie komt echter momenteel in de 
verdrukking door onoordeelkundig maaien, allerlei opslag, en bedekking met maaisel en 
hakselhout (Figuur 26). Belangrijk voor wilde bijen is dat beheer zorgt dat deze ruderale 
vegetatie zo bloemrijk mogelijk is met zoveel mogelijk van bovengenoemde soorten, zonnig 
en dus warm blijft, en dat ze doorheen de zomer kan bloeien (de meeste van de specifieke 
soorten vliegen immers in de zomer!). Meer specifiek zijn er (1) een paar haarden van Japanse 
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duizendknoop die, indien ongemoeid gelaten, een groot deel van de vegetatie kunnen gaan 
overwoekeren. Hetzelfde geldt voor het weliswaar inheemse Duinriet, dat bij nulbeheer of 
klepelen zonder afvoer maaisel uiteindelijk kan gaan domineren en de bloemenrijkdom sterk 
kan beperken. (2) Aan de kant van het spoorwegemplacement is er heel wat spontane 
struikopslag van wilgen, berken, Braam, Brem en een enkele Sporkehout (Figuur 30) of 
Hondsroos. Wilde bijen die hierop werden waargenomen zijn onder andere Veenhommel, 
Steilrandgroefbij en Valse rozenzandbij. Deze struiken zijn erg waardevol voor wilde bijen, 
maar mogen ook niet uitgroeien tot een dicht en hoog beschaduwend struweel. Verspreid 
tegen het spoorwegemplacement aan en op een paar plaatsen in en langs de gracht kunnen 
daarom best groepjes en solitaire bloeiende struiken in hakhoutbeheer blijven staan. Dit geldt 
ook voor een paar braamstruwelen, die zowel bloemen bieden voor heel wat wilde bijen als 
nestgelegenheid in de merghoudende stengels voor bovengronds nestelende wilde bijen. (3) 
Momenteel worden de weg(kanten), de nooduitgangen en de zone tegen de muur van het 
gebouw aan minstens éénmaal per jaar gemaaid of geklepeld zonder afvoer van het maaisel. 
(4) Op een paar plaatsen waren bij het bezoek op 27 juni 2018 reeds uitheemse struiken 
verwijderd en, zeer positief, mét uitsparen van de inheemse Brem. Wel werd het gehakseld 
takhout ter plaatse uitgespreid als bodembedekking. Dit is erg ongunstig voor zowel de bloei, 
het microklimaat als de vegetatiesamenstelling. Het takhout dient daarom absoluut afgevoerd 
te worden. 
 

 
Figuur 28. Vrijgemaaide nooduitgang waarbij het maaisel is blijven liggen, terrein IKEA Genk, 27 juni 2018. Gemaaide zones 

dienen in de brandgang best zo beperkt mogelijk te blijven tot het najaar, en waar gemaaid wordt moet het maaisel altijd 
afgevoerd worden. Foto Pieter Vanormelingen. 

 
De bloemenrijkdom van de noordwest- en noordoosthoek -rond de poeltjes- van het terrein 
is erg beperkt door overwoekering met Duinriet en bodembedekkers zoals Cotoneaster onder 
nulbeheer (Figuur 29). Hier kan terug een bloemrijke vegetatie ontstaan bij verwijderen van 
de woekerende bodembedekkers en tweemaal par jaar maaien van het Duinriet met afvoer 
van het maaisel. 
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Figuur 29. Noordwesthoek van het IKEA terrein te Genk. Door overwoekering met aangeplante uitheemse struiken en - door 
gebrek aan beheer- Duinriet, heeft dit deel van het terrein momenteel een zeer beperkte waarde voor wilde bijen. Omvorming 

naar een meer bloemrijke natuurlijke vegetatie dringt zich op. Foto Pieter Vanormelingen. 

 
Omvorming: 

- Voor zover mogelijk verwijderen oud maaisel en gehakseld takhout. 
- Bestrijden Japanse duizendknoop, door de groeiplekken in het voorjaar (begin mei) bij 

uitschieten van de plant te maaien met afvoeren, en dit maandelijks te herhalen. Het 
jaar erop (en de jaren erna) kunnen de nieuwe loten die dan nog uitkomen elke maand 
tot tweemaandelijks manueel uitgetrokken worden. 

- Verwijderen uitheemse struikbeplanting, met afvoer van het takhout. Ook jonge 
bomen mogen verwijderd. 

- Behoud solitaire en groepjes inheemse struiken (Brem, wilg en Sporkehout) en 
geïsoleerde braamkoepels. 

 
Regulier beheer: 

- Gefaseerd hakhoutbeheer inheemse struiken (elk jaar enkele van de grootste afzetten, 
zodat een omlooptijd van 5-10 jaar bekomen wordt). Het streefbeeld is groepjes en 
solitaire inheemse bloeiende struiken incl. stukken braamstruweel. 

- Indien het nodig is voor de veiligheid om de doorgangsweg, een smalle zone tegen het 
gebouw en de nooduitgangen intensiever te maaien, dan steeds met afvoer van het 
maaisel, best een eerste keer eerste helft van mei (zodat er tegen de zomer terug bloei 
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is van o.a. gele composieten en rolklaver), een tweede keer in het najaar oktober-
november, én zeker niet breder dan noodzakelijk! De bloemrijke ruigte is best zo breed 
mogelijk. 

- Niet-jaarlijks maaibeheer ruigte (bvb. elk jaar ongeveer een derde) in het najaar 
(oktober-november). Dit kan door samen met de doorgangsweg in het najaar zones 
van de bloemrijke ruigte mee te nemen. Indien dominantie van Duinriet optreedt in 
bepaalde zones, of indien er teveel houtige opslag of bramen tussen zitten, deze elk 
jaar mee maaien. 

 

 
Figuur 30. Zonbeschenen, spontaan opgekomen bloeiende struik Sporkehout, een voor wilde bijen erg waardevolle 

voedselbron, IKEA Genk, 15 mei 2018. Op deze ene struik werden op niet meer dan 12 minuten tijd foeragerende vrouwtjes 
waargenomen van Steilrandgroefbij, Gewone franjegroefbij, een niet nader gedetermineerde groefbij, Valse rozenzandbij, 

Weidehommel, Boomhommel en Veenhommel. Foto Pieter Vanormelingen. 
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3.4.5 Taluds waterbekkens 

 

 
Figuur 31. Talud van de noordelijke vijver met verdroogde vegetatie, IKEA terrein Genk, 7 augustus 2018. Foto Pieter 

Vanormelingen. 

 

 
Figuur 32. Zomers beeld van de talud van de zuidelijke vijver met voor wilde bijen erg waardevolle bloemen van Zandblauwtje 

en Jacobskruiskruid, IKEA Genk, 27 juni 2018. Foto Pieter Vanormelingen. 
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De taluds van de vijvers zijn (potentieel) erg waardevol voor wilde bijen, met name (1) als 
nestplaats voor ondergronds nestelende wilde bijen, en (2) als voedselbron gezien de 
bloemrijke schrale vegetatie (zuidelijke vijver) en de aanwezigheid van Struikhei, een zeer 
goede bijenplant. De taluds zijn immers schraal en zanderig met kleine afstortingskantjes 
waardoor ze uitermate geschikt zijn om nestjes in uit te graven. Vooral de min of meer 
zuidgerichte delen zijn erg interessant voor nestelende wilde bijen door het warme 
microklimaat dat ontstaat doordat ze meer zonnestraling ontvangen dan vlakke terreinen. 
Langs de zuidelijke vijver zijn de taluds open, langs de noordelijke vijver zijn ze deels 
overgroeid met en beschaduwd door aanplant van struiken en bomen (westelijke oever) en 
spontane opslag van Grove den (oostelijke en zuidelijke oever). Vrijmaken van deze taluds is 
dan ook een belangrijke maatregel voor de wilde bijen op het terrein. Potentieel kunnen hier 
tientallen soorten wilde bijen incl. hun koekoeksbijen nestelen. De interessantste soort die er 
werd aangetroffen is de Dubbeldoornwespbij. Wat betreft bloemenaanbod is op de talud van 
de noordelijke vijver vooral de aanwezigheid van een weliswaar eerder beperkt aantal pollen 
Struikhei van belang. Ook langs de zuidelijke vijver staat een pol Struikhei, samen met 
Kruipbrem. Door de extreem droge zomer van 2018 bloeiden de heidestruiken niet of waren 
zelfs helemaal verdord. Desondanks kon de aanwezigheid van de op Struikhei gespecialiseerde 
wilde bijen Heizijdebij, haar koekoeksbij de Heideviltbij en Heidewespbij (in 2017, zie Feys 
2017) aangetoond worden. Deze laatste is de koekoeksbij van Heidezandbij, die dus ook 
aanwezig is in de omgeving. Tenslotte sluit de vegetatie van de talud van de zuidelijke vijver 
erg goed aan op die van de ernaast liggende schrale gazon, waardoor ze ook erg waardevol is 
voor foeragerende wilde bijen van bloemrijke schraallandjes. Zo werden hier Ingesnoerde (op 
Brem) en Fijngestippelde groefbij en Rode maskerbij (op Zandblauwtje) aangetroffen. 
 

 
Figuur 33. Zeer schrale talud met open zand langs de noordelijke vijver, terrein IKEA Genk. Dergelijke taluds zijn geschikte 

nestplaatsen voor heel wat wilde bijen. Openmaken van de talud door gefaseerd verwijderen van de opslag van Grove den is 
dan ook een goede maatregel voor wilde bijen. Foto Pieter Vanormelingen. 
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Omvorming: 
- Verwijderen van uitheemse struiken en dergelijke op de talud van de noordelijke 

vijver. Opvolgen en eventueel terug uitlopende struiken terug verwijderen. 
- Verwijderen alle boomopslag (vooral Grove den) op de talud van de noordelijke vijver, 

op enkele van de jongste boompjes Grove den na. 
- Maaien dood gras en verwijderen maaisel en los strooisel van de taluds van de 

noordelijke vijver. 
- Bij deze werken moeten de pollen Struikhei uitgespaard worden, evenals struiken 

Brem. 
 
Regulier beheer: 

- Maaien met afvoer van het maaisel van de talud langs de zuidelijke vijver. Dit kan 
tegelijk met de najaarsmaaibeurt van de aanpalende schrale gazon. Pollen Struikhei en 
solitaire Bremstruiken dienen hierbij uitgespaard.  

- Eenmaal om de twee jaar maaien met afvoer van het maaisel van zones met 
grasproductie langs de noordelijke vijver (west- en noordkant), met uitsparen van 
pollen Struikhei en verspreide Bremstruiken. 

- Het is ook belangrijk dat het maaien handmatig gebeurt met de bosmaaier zodat de 
bodem niet kapot- of dichtgereden wordt. 

- Om de paar jaar afzetten van de boompjes Grove den (en andere bomen) langs de 
noordelijke vijver, waarbij telkens enkele jonge boompjes kunnen blijven staan. 

 

 
Figuur 34. Pol Struikhei op de talud van de noordelijke vijver. Verwijderen van de meeste houtige opslag en in het najaar 
kortmaaien van de vegetatie behalve de pollen Struikhei laat deze toe te bloeien, en hopelijk ook zich uit te breiden op de 

opengemaaide bodem rond de pollen. 
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3.4.6 Bloemenborders 

 

 
Figuur 35. Bloemenborder met Lavendel en sierstruiken langs het toegangspad, terrein IKEA Genk, 15 mei 2018. Vanwege het 

belang van Lavendel voor Kleine sachembij en hommels zou deze border best behouden blijven, en verder aangevuld met 
Lavendel en Nepeta. De sierstruikjes dienen te worden verwijderd. 

 
Er zijn meerdere kleine bloemenborders aanwezig in de schrale gazons rond aanplantingen 
van solitaire struiken (zonder waarde voor bijen), rond het bijenhotel en langs het 
toegangspad. Deze zijn beplant met Lavendel en kleine sierstruiken. Naast een grote waarde 
voor hommels, wordt Lavendel graag gebruikt door Kleine sachembij. Om de ruimte voor de 
schrale gazons maximaal te benutten zouden de kleine bloemenborders in de gazons best 
opgeruimd worden, waarna in de strook langs het toegangspad de rij Lavendel aangevuld 
wordt. Hier kan ook Kattenkruid (Nepeta) tussen geplant worden. Deze zal zorgen voor een 
verlenging van de bloeitijd en zal eveneens ten goede komen aan de Kleine sachembij. De 
sierstruikjes zijn waardeloos voor wilde bijen en worden best verwijderd. 
 
Omvorming: 

- Verwijderen van de kleine bloemenborders (sierstruik en onderstaande Lavendel) in 
de kleine gazons en het bijenhotel, inclusief de houtsnippers die er als onderlaag 
gestrooid werden. 



44 
 

- Verwijderen van sierstruiken in de bloemenborder langs het toegangspad, en 
aanvullen van de border met Lavendel en Kattenkruid. 

 
Regulier beheer: 

- In het late najaar snoeien van de Lavendel en Kattenkruid. 
- Eventueel vervangen van afgestorven planten. 

 
3.4.7 Overige 

 
Veruit het grootste deel van de site bestaat uit het gebouw en asfalt. Indien deze in de 
toekomst worden vernieuwd kan er worden bekeken of het mogelijk is om op de 
parkeerplaatsen halfverharding of tegels met brede voegen te gebruiken, of bijkomende 
groendaken aan te leggen. In de gaten tussen de verharding of in de voegen kunnen heel wat 
wilde bijen nestelen, tenminste indien de verharding gewoon op (het aanwezige) zand kan 
gelegd worden, en voor wilde bijen geschikte planten groeien. Bovendien is dit erg goed voor 
de infiltratie van regenwater. Beheer hiervan kan vrij eenvoudig bestaan uit maaien met een 
grasmachine met afvoer, bvb. in voorjaar en najaar. Groendaken kunnen erg waardevolle 
foerageermogelijkheden bieden voor wilde bijen. Dit is zeker zo indien er naast vetplanten 
(Muurpeper, Wit vetkruid, …) bijkomende bloemen van warme droge standplaatsen mee 
ingezaaid worden, zoals Grote tijm, Grasklokje, Zandblauwtje, Hazenpootje, … Deze komen 
best van autochtoon genetisch materiaal. Een alternatief is het opbrengen van maaisel met 
zaden komende van de schrale gazon, aangezien hier heel wat soorten bloemen staan van 
dergelijke omgeving. Groendaken hebben bovendien een erg warm microklimaat, wat goed 
aansluit bij de natuurlijke omgeving. 
 
De hierboven gegeven beheer aanbevelingen wat betreft de deelgebieden schrale gazons, 
beheer van de noordhoeken en randzones met struikaanplantingen gelden ook voor de 
parkingzone. Deze werd niet specifiek bekeken tijdens de inventarisatie, maar een vluchtige 
blik leerde dat gezien de droge schrale en zandige bodem ook hier potentie is om bijkomende 
schrale bloemrijke graslandjes op zand aangevuld met ijl bloeiend struweel te ontwikkelen, en 
zo de wilde bijen in de omgeving te ondersteunen. 
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5 Bijlagen 
 
5.1 Bijlage 1: Rarefaction curve en diversiteitsschatters van de bijen op het 

IKEA terrein te Genk. 
 

De rarefaction curve en diversiteitssschatters werden bekomen met behulp van de 
commando’s rarecurve resp. estimateR in R package vegan. S. obs geeft het aantal 
waargenomen soorten. Chao1 en ACE geven het resultaat van de Chao1 resp. ACE 
diversiteitsschatters, zowel de schatting (s) als de standaard error (se.). Deze 
diversiteitsschatters geven een inschatting van het totaal aantal aanwezige soorten in de 
periode waarin de inventarisatie viel (mei-augustus) op basis van de slechts één- of tweemaal 
aangetroffen soorten (Gotelli & Colwell 2011). 

 
 

 
            Aantal 
S.obs     64.00000 
S.chao1  102.75000 
se.chao1  18.80202 
S.ACE    114.16521 
se.ACE     6.87781 

 
 
 


