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Natuurbeheer voor wilde bijen
Thema-excursie natuurbeheer 7 april 2018

Pieter Vanormelingen & Jens D’Haeseleer
Aculea – Natuur.Studie

Aantal waargenomen soorten eind 2016:
Snoekengracht - 104
Rosdel - 102
Mene-Jordaan - 112
Paddepoel - 55
Achter Schoonhoven - 44
Tienbunderbos - 75
Doysbroek - 34
Heibos - 95
Doode Bemde - 59
Koeheide - 86

Soortenrijkdom

• ca. 400 soorten wilde bijen waargenomen in België
• In structuurrijke Vlaamse natuurgebieden kunnen tot meer 100 

soorten wilde bijen worden aangetroffen
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Nestplaats

Voedselbeschikbaar
heid nectar en 

pollen

Bouw-
materiaal

Nestparasieten

Actieradius

Microklimaat

Levenswijze

• De meeste wilde bijen zijn solitair of primitief sociaal. Om een populatie op te bouwen 
dient een geschikte nestplaats aanwezig te zijn, niet te ver van een voldoende groot 
bloemenaanbod van geschikt(e) plant(en), en dit in een voldoende warm microklimaat. 
Soms dient er ook een bron van bouwmateriaal voor de nesten te zijn.

• Veel bijen zijn koekoeksbijen, vaak zeer soortspecifieke nestparasieten van andere bijen. 
Deze hebben voldoende grote populaties van de gastvrouw nodig.

Voedselkeuze

139; 54%

40; 16%

77; 30%

Polylectisch Beperkt polylectisch Oligolectisch

• Stuifmeel (proteïnerijk) wordt gebruikt als voedsel voor de larven, nectar (suikers) voor de eigen 
voedselvoorziening.

• Veel wilde bijen zijn gespecialiseerd op één of een groep van verwante bloemplanten. De vliegtijd is 
vaak sterk getimed op de normale piekbloeitijd van de voornaamste voedselplant(en).

• Planten met hun eigen oligloectische bijen zijn onder andere Blauwe knoop, Beemdkroon, Slangenkruid, 
Rode klaver, Rode ogentroost, klokjes, Heggenrank, Andoorn, Bos/Grauwe/Geoorde wilg, …
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Nestplaats
• Veruit de meeste wilde bijen nestelen 

ondergronds in zelf gegraven nestjes in droge 
warme bodems, vaak met (sterke) voorkeur 
voor bepaalde grondsoorten of 
structuurelementen (taluds, steilkanten)

• Een belangrijke minderheid nestelt 
bovengronds in bestaande holtes van allerlei 
vormen van dood hout, dode stengels, en 
zelfs slakkenhuisjes of rietsigaargallen.

• Koekoeksbijen vormen een substantieel deel 
van de totale soortendiversiteit.

Max. 200-250 m

Vb. levenscyclus Grijze zandbij (Andrena vaga)
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Hommels

Hommels zijn sociale bijen in kolonies met een koningin en werksters, en hebben een 
erg hoge metabolische snelheid waardoor ze ook  bij koud weer warm blijven. 

Hierdoor hebben ze behoefte een constante groot voedselaanbod en een grote 
oppervlakte om leefbare populaties op te bouwen, en zijn ze erg gevoelig voor 

veranderingen in de bloemenrijkdom op landschapsschaal.

In België kwamen 30 soorten hommels voor, waarvan er ondertussen 9 (zo goed als) verdwenen zijn. Ook in 
de rest van West-Europa kennen hommels een erg sterke achteruitgang, incl. eens algemene soorten. Op 
enkele typische hommels van grote veen- en heidegebieden na komen alle soorten voor in bloemrijke 
graslanden rijk aan vlinderbloemigen. Zeldzame of verdwenen soorten uit bloemrijke graslanden hebben 
typisch een late vliegtijd, met koninginnen die pas laat uit winterslaap komen, hebben een middellange tot 
lange tong en zijn hierdoor gespecialiseerd op vlinderbloemigen (rode klaver!), die talrijk voorkomen in 
bloemrijke graslanden, en waarbij ook andere bloemen met lange kroonbuis (vooral ruwbladigen, 
bremraapfamilie en lipbloemigen) worden bezocht. Nog steeds algemene hommelsoorten daarentegen 
komen vroeg uit winterslaap (februari-april), hebben meestal een korte tong, zijn daardoor ook meer 
generalistisch in hun bloembezoek, en kunnen daardoor ook gebruik maken van het bloemenaanbod in 
bijvoorbeeld tuinen. De oorzaak wordt gezocht in de enorme achteruitgang aan bloemrijke hooilanden met 
vlinderbloemigen en de neergang van de klaverteelt als groenbemester en veevoedergewas. Andere 
bedreigingen zijn pesticiden, ziektes en klimaatverandering. 15 soorten recent gezien in Hoegaarden!

Verspreidingskaartjes op 
http://www.zoologie.umh.ac.be//
hymenoptera/page.asp?ID=160
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Bijenhabitats

Warme en droge halfnatuurlijke habitats herbergen de grootste soortenrijkdom:

• Verschillende types bloemrijke schrale graslanden en zoomvegetaties

• Droge heides en landduinen

• Structuurrijke ruigtes

• Warme ruderale terreinen en groeves

Halfnatuurlijke habitats met een kouder microklimaat herbergen minder soorten 
wel een aantal habitatspecialisten en soms erg hoge aantallen bijen:

• Natte graslanden en venen

• Moerassen incl. rietvegetaties en vochtige ruigtes

• Bossen

• Vochtige heides

Vaak is ook een combinatie van habitats nodig, waarbij het ene habitat 
nestgelegenheid biedt en het andere foerageermogelijkheid. Zo nestelt Kleine 
sachembij op landduinen en maar foerageert in nabijgelegen bloemrijke 
vegetaties met o.a. Knoopkruid of Slangenkruid.

Onkruidenakkers
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Beheer voor wilde bijen: 
algemene richtlijnen

• Een goede afwisseling van (micro)habitats die nestgelegenheid 
bieden en bloemrijke habitats is voor veel wilde bijen cruciaal.

• Durf een goede uitgangssituatie voor warme bloemrijke vegetaties 
en nestgelegenheid creëren via een intensiever verschralingsbeheer 
– maar opgepast voor relictpopulaties (detailbeheer)!

• Zorg voor zoveel mogelijk bloei op het normale bloeitijdstip van de 
kruidige vegetaties.

• Creëer op gebieds- en wat kleinere schaal continue bloei doorheen 
het vliegseizoen voor bijen met een lange vliegtijd (hommels en 
bijen met twee generaties).

• Zorg ook voor een voldoende aanbod aan bloeiende struiken in 
houtige landschapselementen en bosranden.

• Heb oog voor en optimaliseer het aanbod aan de verschillende 
structuurelementen die boven- en ondergrondse nestgelegenheid 
bieden.

Gedetailleerde beheerinfo

http://www.levedebijen.be/uploads/Mediatheek/toolboxen-LR.pdf
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1. Bloemenaanbod

2. Oog voor nestplaatsen in de grond

3. Ontwikkelen structuurrijke mantels en 
zomen

Beheer voor graslandbijen

Maaien en begrazen
• Verschil tussen initieel intensiever omvormingsbeheer ter verschraling (ontwikkeling 

bepaald vegetatietype, 2-3 maal per jaar maaien), vaak noodzakelijk om een goede 
uitgangssituatie te creëren voor een soortenrijke bijenfauna incl. habitattypische
soorten, en een regulier extensiever maai- of graasbeheer (behoud vegetatietype, 
meestal eenmaal per jaar (laat) maaien). 

• Maaien met afvoer van het maaisel of begrazen is noodzakelijk voor behoud van 
bloemenrijkdom van de vegetatie.

• Vegetatie moet tot bloei kunnen komen. Daarom afstemmen maairegime of begrazing 
op hoofdbloeitijd vegetatie bij extensief regulier beheer. Seizoens/stootbegrazing wel ok

• Glanshaverhooilanden: deels na 15 juni (vochtig) maaien, deels pas vanaf september 
(vooral droog). Heischrale graslanden, heides, laagvenen, blauwgraslanden laat (evt. 
gefaseerd) maaien of begrazen. Ruigtes niet-jaarlijks in najaar maaien of begrazen. Op 
gebiedsniveau voldoende percelen voorzien met zomerbloei. 

• Gefaseerd maaibeheer, met bvb. 10-20% laten overstaan bij maaibeurt in groeiseizoen, 
is voordelig maar vegetatie droge graslanden mag/moet wel kort de winter in (kale 
bodem voor grondnesten).  Ruigtes moeten deels overstaan.

• Voor soorten met lange vliegtijd (bv. Hommels) is ook spreiding van het maaitijdstip op 
gebiedsniveau zeer belangrijk.

• Eenmaal een goed maairegime gevonden: continuïteit nastreven!
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Wilg =             - restaurant 

Rosdel eind april; Asbij, Weidebij, 
Goudpootzandbij, Groepjesgroefbij, Bonte 
wespbij, Kleigroefbij, Roodpotige groefbij, …
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Rosdel eind mei; Fluitenkruidbij, 
Paardenbloembij, Donkere klaverzandbij, 
Geelstaartklaverzandbij, Breedbandgroefbij, 
Roestbruine bloedbij,   Stomptandwespbij, 
Borstelwespbij, Texelse zandbij, Gewone 
langhoornbij, Zwarte sachembij, Roodbruine 
groefbij…

Rosdel in juli; Stipmaskerbij, Brilmaskerbij, 
Gehoornde maskerbij, Zompmaskerbij, 
Knautiabij, Breedbandgroefbij, Kleine 
roetbij, Zuidelijke klokjesbij, Wormkruidbij, 
…
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Juli-augustus: Bloemrijke ruigten

Roodrandzandbij

Ogentroostdikpoot

Augustus(-september)

Schermbloemzandbij



16/05/2018

11

Hopen op meer in Rosdel…

Donkere klokjeszandbij Gedoornde slakkenhuisbij Gouden slakkenhuisbij

Tweekleurige slakkenhuisbij Grote wespbij Vierbandgroefbij

Beemdkroon

Knautiabij

Knautiawespbij

De Knautiabij
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Gekende verspreiding Beemdkroon (blauw) en Knautiabij 
(rood) in Vlaams-Brabant eind 2013

Kortenberg + Bertem (5), Herent (1), Leuven (1), Hoegaarden (4), Landen 1 (1), Landen 2 (2)

Grootte groeiplaats 
Beemdkroon
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Vliegtijd

Maaitijdstip

Walenstraat Hoegaarden
12 Juli 2013 - 13 Juli 2014
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Isolatiegraad

Vergroten aantallen Beemdkroon op de 
groeiplaatsen door maaibeheer.

 Zorgen voor een gunstig (laat) maaitijdstip. 

 Zorgen voor een hoge dichtheid aan 
geschikte Beemdkroon populaties. Bekijken 
habitatbeschikbaarheid op landschapsschaal.

Beheer voor de Knautiabij
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Metapopulatie grootte

Een schatting van de aantallen op de vliegplaatsen in 2017 leverde een totaal op van 
niet meer dan 134 vrouwtjes, waarvan de bulk in twee populaties voorkomt. 
Denkelijk is dit al een serieuze toename tegenover de inventarisatie van 2012-2013, 
vooral dan in Hoegaarden 22…

Akkerranden of onkruidenakkers

• Bodembewerking uitvoeren in het najaar – zodanig dat bloei van de akkeronkruiden 
optreedt vanaf het vroege voorjaar.

• Niet maaien of anderszins bewerken voor eind augustus.
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1. Voorzien voldoende bloemenaanbod

2. Oog voor nestplaatsen in de grond

3. Bovengrondse nestgelegenheid creëren

Beheer voor graslandbijen

• Steilwanden (min of 
meer zuidgericht)

• Schrale taluds (min of 
meer zuidgericht)

• Schrale vlakke zand- en 
leembodems

• (vastgelegd) stuifzand
• (zand)paden en 

onverharde wegen

Ondergrondse nestgelegenheid
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Zwarte sachembij

Borstelgroefbij en Kleine 
groefbij

Gewone schoorsteenwesp 
en Chrysis viridula
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Foto van los en vastgelegd stuifzand.
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1. Voorzien voldoende bloemenaanbod

2. Oog voor nestplaatsen in de grond

3. Bovengrondse nestgelegenheid 
creëren

Beheer voor wilde bijen
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Bovengrondse nestgelegenheid

Ontwikkelen structuurrijke mantels en 
zomen

Geleidelijke, golvende, 
overgangen tussen grasland en 
bos/struweel, vooral 
zuidgericht!
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Nestplaatsen en voedselbron
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Onderhoudsbeheer

• Extensiever naar bosrand toe
• Gefaseerd maaien in najaar 

(bosmaaier/zeis).
• Gefaseerd afzetten houtige 

opslag en braamstruweel, maar 
aftakelende 
struiken/braamstruweel laten 
staan.

• Hier en daar ringen boom of 
afzagen op bvb. 5m hoogte 
(stam in de zon).

• Gericht detailbeheer.
© Ilf Jacobs

Behoud warme ruderale vegetaties met 
overjarige stengels, o.a. van Bijvoet en toortsen
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Met dank aan de fotografen Kurt Geeraerts, Jelle Devalez, Jean-
Sébastien Rousseau-Piot,  Chantal Deschepper, Lex Peeters, Stijn 
Raymaekers en Henk Wallays


