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2 Inleiding 
 

2.1 Wilde bijen 
 
In België leven meer dan 375 soorten wilde bijen (Apidae), maar in tegenstelling tot de honingbij (Apis 
mellifera) zijn ze veel minder bekend.  
 
Buiten de intrinsieke waarde van al deze soorten in een soortenrijke leefomgeving zijn wilde bijen ook 
van groot belang bij de bestuiving van cultuurgewassen en vele wilde planten. 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), plantenfamilie en/of bloemkleur. Hierdoor zijn bijen een zeer goed voorbeeld 
van “sleutelsoorten”, die van essentieel belang zijn voor het behoud van het ecosysteem (LaSalle & 
Gould, 1993). Hoewel honingbijen bekend staan als belangrijke bestuivers blijkt uit onderzoek dat 
“wilde” bijen even belangrijk zo niet belangrijker zijn (Allen-Wardell et al.1998). 
 
Sinds enkele jaren wordt door imkers een drastische achteruitgang van de honingbijpopulatie 
vastgesteld. Oorzaken die genoemd worden voor deze afname zijn onder andere de opkomst van de 
varroa-mijt, het sterk veranderende landschap en hiermee gepaard gaande verarming in 
bloemenrijkdom en gebruik van pesticiden. De toestand bij de wilde bijen is veel minder bekend. Toch 
moeten we ons dringend zorgen maken daar uit recente studies uit naburige landen blijkt dat wilde 
bijen drastisch achteruit zijn gegaan, zowel in soortendiversiteit als in aantallen. Uit een Brits-
Nederlandse studie kwam onder andere naar voor dat in 52 tot 67% van de Britse en Nederlandse 
10x10 km-hokken de soortenrijkdom gedaald is en dit met ongeveer 30% minder soorten (Biesmeijer 
et al., 2006). 
 
Uit de Rode Lijst (Reemer, 2018) van de Nederlandse bijen blijkt dat meer dan de helft van de soorten 
bedreigd of verdwenen is. Sinds 1950 zijn al 46 soorten verdwenen (Reemer, 2018). Er is voor wat 
Nederland betreft 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 (Calle et al., 
2008). 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: 
 

 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 bloemenrijkdom tot gevolg gehad. 

 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,…. 

 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. 

 Versnippering. Doordat bijen afhankelijk zijn van een leefgebied waarin zowel de 
voedselplanten als de nestgelegenheid op korte afstand van elkaar liggen zijn bijen extra 
gevoelig voor versnippering van leefgebieden. 

 
Over de Belgische situatie van de wilde bijen is nog te weinig bekend. Gezien de dramatische 
achteruitgang in onze buurlanden is ook bij ons dringend meer onderzoek nodig naar de bijenfauna. 
  



Inventarisatie Kolis 
 

5 

 

3 Methodiek 
 

3.1 Algemeen 
 
Wegens een beperkt budget werd een verkennende inventarisatie uitgevoerd gedurende vijf dagen 
verspreidt tussen eind maart en augustus in 2017 en 2018. Wilde bijen werden geïnventariseerd door 
middel van zichtwaarnemingen en aanvullende netvangsten. Soorten die niet in het veld op naam 
gebracht konden worden werden ingezameld. Thuis werden deze gewassen, gedroogd, geprepareerd 
en opgespeld om vervolgens gedetermineerd te worden aan de hand van gespecialiseerde literatuur. 
De verzamelde dieren worden bewaard in de privécollectie van Maarten Jacobs en zijn hier te 
raadplegen. 
Omdat van wilde bijen nog weinig gekend is binnen het gebied moet deze monitoring eerder gezien 
worden als een inventarisatie van de aanwezige soorten. Om een zo volledig mogelijke soortenlijst te 
bekomen werd er dan ook vooral gefocust op zoveel mogelijk soorten vinden binnen het 
projectgebied. Het beperkt aantal veldwerkdagen liet veelal niet toe om de waarnemingen als 
puntlocaties te verzamelen of informatie over levenswijze te noteren. 
 
We geven een overzicht van de dagen dat veldwerk is uitgevoerd. Het veldwerk vond ongeveer plaats 
tussen 10u en 17u en dit bij voldoende zonnig, warm weer en op dagen met weinig wind. 
 

Datum 

26/06/2017 

27/08/2017 

7/04/2018 

22/04/2018 

20/05/2018 

27/07/2018 

 
 

4 Resultaten 
 
 

4.1 Algemene bevindingen 
 
In het kader van voorliggend project werden 64 soorten vastgesteld. De volledige soortenlijst is 
weergegeven in Tabel . 
Het totaal aantal bijensoorten in Vlaanderen is voorlopig nog onbekend. Uit België zijn zo’n 375 
soorten bekend, uit Limburg zijn momenteel 256 soorten bekend (Jacobs en Janssen pers. med.).   
Ten opzichte van de Belgische soortenlijst vonden we in het gebied dus zo’n 17% terug en ten 
opzichte van de Limburgse lijst 25%. In een bijzonder bijengebied kan je rond de 100 soorten wilde 
bijen verwachten. Het beperkt aantal inventarisatiedagen maar vooral het in oppervlakte en 
habitatvariatie eerder beperkte studiegebied resulteren in een lager aantal. Het valt echter te 
verwachten dat een uitgebreidere inventarisatie-inspanning het soortenaantal tot boven de 80 soorten 
kan brengen. 
 
 

Tabel 1: Overzicht van de aangetroffen wilde-bijensoorten 

 

  Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

1 Andrena argentata Zilveren zandbij 

2 Andrena barbilabris Witbaardzandbij 

3 Andrena carantonica Meidoornzandbij 

4 Andrena clarkella Zwart-rosse zandbij 

5 Andrena dorsata Wimperflankzandbij 

6 Andrena flavipes Grasbij 

7 Andrena fulva Vosje 

8 Andrena fuscipes Heidezandbij 
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9 Andrena haemorrhoa Roodgatje 

10 Andrena helvola Valse rozenzandbij 

11 Andrena minutula Gewone Dwergzandbij 

12 Andrena mitis Lichte Wilgenzandbij 

13 Andrena praecox Vroege Zandbij 

14 Andrena ruficrus Roodscheenzandbij 

15 Andrena vaga Grijze zandbij 

16 Andrena ventralis Roodbuikje 

17 Anthidium strigatum Kleine harsbij 

18 Bombus hortorum Tuinhommel 

19 Bombus hypnorum Boomhommel 

20 Bombus jonellus Veenhommel 

21 Bombus lapidarius Steenhommel 

22 Bombus lucorum Veldhommel 

23 Bombus magnus Grote Veldhommel 

24 Bombus pascuorum Akkerhommel 

25 Bombus pratorum Weidehommel 

26 Bombus sylvestris Vierkleurige Koekoekshommel 

27 Bombus terrestris Aardhommel 

28 Ceratina cyanea Blauwe Ertsbij 

29 Colletes cunicularius Grote zijdebij 

30 Colletes succinctus Heizijdebij 

31 Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij 

32 Epeolus cruciger Heideviltbij 

33 Halictus confusus Heidebronsgroefbij 

34 Halictus rubicundus Roodpotige groefbij 

35 Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij 

36 Heriades truncorum Tronkenbij 

37 Hylaeus communis Gewone Maskerbij 

38 Lasioglossum fulvicorne Slanke Groefbij 

39 Lasioglossum lucidulum Glanzende Groefbij 

40 Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde Groefbij 

41 Lasioglossum sexstrigatum Gewone Franjegroefbij 

42 Lasioglossum zonulum Glanzende Bandgroefbij 

43 Macropis europaea Gewone Slobkousbij 

44 Megachile ligniseca Distelbehangersbij 

45 Megachile versicolor Gewone behangersbij 

46 Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij 

47 Nomada baccata Kleine Bleekvlekwespbij 

48 Nomada fabriciana Roodzwarte dubbeltand 

49 Nomada ferruginata Geelschouderwespbij 

50 Nomada flava Gewone Wespbij 

51 Nomada lathburiana Roodharige wespbij 

52 Nomada leucophthalma Vroege wespbij 

53 Nomada panzeri Sierlijke wespbij 

54 Nomada ruficornis Gewone dubbeltand 

55 Nomada rufipes Heidewespbij 

56 Nomada sheppardana Geeltipje 

57 Osmia bicornis Rosse metselbij 

58 Osmia cornuta Gehoornde metselbij 

59 Panurgus calcaratus Kleine Roetbij 

60 Sphecodes albilabris Grote bloedbij 

61 Sphecodes crassus Brede Dwergbloedbij 

62 Sphecodes gibbus Pantserbloedbij 

63 Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij 

64 Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij 
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Enkele genera van wilde bijen waren goed vertegenwoordigd. Van het genus van de zandbijen 
(Andrena) werden bijvoorbeeld 16 soorten waargenomen in het gebied. Zandbijen maken hun nesten 
ondergronds in zelfgegraven gangen. Enkele soorten zandbijen zijn gespecialiseerd in het verzamelen 

van stuifmeel van wilgen als voedselbron voor hun larven.  
 

 
Figuur 1: Vroege zandbij (Andrena praecox ) op een wilg. Foto: Kolis 7 april 2018 
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Van de groep van de wespbijen (Nomada), de specifieke broedparasieten op zandbijen, was goed 
vertegenwoordigd met 11 soorten. Wespbijen (en hun gastheren) zijn vooral in het voorjaar actief en 
kunnen laagvliegend boven nestplekken van zandbijen aangetroffen worden. Ze zijn normaal gezien 
enkele dagen tot enkele weken later dan hun gastheren actief.  
 

 
Figuur 2: Roodharige  wespbij (Nomada lathburiana) een parasitaire bijensoort bij Grijze zandbij (Andrena vaga) 
en Asbij (Andrena cineraria).  

 
 
De groep van de maskerbijen (Hylaeus) was maar met één soorten vertegenwoordigd. Van deze 
kleine, onopvallende bijtjes zijn er nog meerdere soorten te verwachten. De meeste maskerbijen lijken 
relatief weinig eisen te stellen aan hun leefomgeving, waardoor hun aanwezigheid meer dan 
gemiddeld bepaald lijkt te worden door een warm klimaat. De meeste soorten prefereren droge, 
warme, ruderale of relatief ruige vegetaties. Maskerbijen nestelen bijna allemaal bovengronds 
(Peeters et al., 2012). 
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Er werden twee soorten zijdebijen (Colletes) waargenomen. Van de in België acht voorkomende 
soorten zijn de Wormkruidbij, Klimopzijdebij maar bij voldoende open zand mogelijk ook Duin- en 
donkere zijdebij nog te verwachten soorten.  
 

 
Figuur 3: Grote zijdebijen aan nestingang. 
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Hommels zijn met 10 soorten vertegenwoordigd. Het verschil tussen werksters van Bombus lucorum, 
B. cryptarum en B. terrestris is nagenoeg niet mogelijk. Enkel koninginnen (vnl. voorjaar) en 
mannetjes zijn herkenbaar. B. cryptarum ontbreekt als soort op de lijst maar komt mogelijk wel  voor in 
het gebied. Er werden maar één soort koekoekshommel waargenomen. Door hun lage dichtheden en 
voorkomen in meer beschutte of beboste plekken zijn zeker nog een tweetal extra soorten 
koekoekshommels te verwachten.  
 

 
Figuur 4: Steenhommel (Bombus lapidarius) op bloeiende wilg, Kolis 7 april 2018.. 

 
 
  



Inventarisatie Kolis 
 

11 

 

Verder vallen vooral de groefbijen (Lasioglossum – 3 soorten en Halictus – 3 soorten) op. Groefbijen 
worden veelal geparasiteerd door bloedbijen (Sphecodes) waarvan 5 soorten gevonden werden. 
Groefbijen kunnen ofwel strikt solitair ofwel een zekere vorm van sociaal gedrag hebben. Nesten 
worden meestal kolonie-gewijs in schaars begroeide zand- of leembodems gegraven. Veel soorten 
hebben een lichte voorkeur voor gele composieten. Vooral warme, relatief droge omgevingen 
herbergen veel soorten groefbijen (Peeters et al., 2012). Veel groefbijen zijn betrekkelijk klein en 
vallen dan minder op in de vegetatie. Ze behoren tot de moeilijkst te determineren groep van 
bijensoorten.  
 

 
Figuur 5: Een ♀ Grote bloedbij (Sphecodes albilabris). Grote bloedbijen parasiteren in tegenstelling tot de meeste 
andere bloedbijen niet bij groefbijen maar wel bij de Grote zijdebij (Colletes cunicularius) 
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Van de bovengronds nestelende behangersbijen (Megachile – 2 soorten) en metselbijen (Hoplitis en 
Osmia – 2 soorten) werden minder  soorten aangetroffen. De meerderheid van deze soorten nestelt  
bovengronds in allerhande holle ruimtes, zoals oude kevergangen in dood hout. Het eerder beperkt 
aantal soorten en individuele waarnemingen wijst mogelijk op een tekort aan bovengrondse 
nestlocaties. 
 

 
Figuur 6: Mannetje van de Gehoornde metselbij  (Osmia cornuta). 

  



Inventarisatie Kolis 
 

13 

 

4.2 Zeldzaamheid 
 
Heel wat soorten wilde bijen zijn zeldzaam of gaan sterk achteruit. Het hoeft dan ook niet te verbazen 
dat zo’n 55% van alle Nederlandse soorten op Rode Lijst staat (Reemer, 2018).  
 
Voor Vlaanderen en België bestaat er nog geen Rode lijst. Daarom gebruiken we de Nederlandse 
Rode Lijst om de zeldzaamheid van een specifieke bijensoort in België aan te duiden. Om de 
zeldzaamheid weer te geven vermelden we zowel status en trend zoals weergegeven in Peeters et al., 
2012 als de status, trend en Rode lijstcategorie zoals weergegeven door Reemer, 2018. Er zijn 
verschillen te verwachten tussen België en Nederland maar voor het studiegebieden Kolis denken we 
dat de gegevens sterk vergelijkbaar zijn met deze uit Nederlands Limburg en Noord-Brabant. De 
soorten zijn gesorteerd op Rode lijstcategorie en status volgens Reemer, 2018.  
 
Bij een analyse van de waargenomen soorten zien we dat wat dat 5 soorten een Rode Lijststatus 
hebben, 6 soorten zijn zeer sterk tot matig afgenomen en 29 soorten zijn zeer zeldzaam tot vrij 
zeldzaam. 
 
Tabel 2 geeft de Nederlandse status en trend van de waargenomen soorten weer.  
 
 
Tabel 2: Nederlandse Rode Lijst, status en trend wilde bijen.  
2012 (Peeters et al., 2012): Status en trend van de soort aan de hand van het aantal atlashokken (5x5km) waar 
de soort werd vastgesteld tussen 1990 en 2011. Status: ZZ= zeer zeldzaam, Z= zeldzaam, VZ: vrij zeldzaam, 
VA= vrij algemeen, A= algemeen en ZA= zeer algemeen. Trend: T= toegenomen, ST= sterk toegenomen, GT= 
geen trend, A= afgenomen, SA= sterk afgenomen, MV= mogelijk verschenen 
2018 (Reemer, 2018): RL-status: EB=ernstig bedreigd, BE=bedreigd, KW=kwetsbaar, OG=onvoldoende 
gegevens en TNB=thans niet bedreigd. Status: ZZZ=zeer zeldzaam, ZZ=zeldzaam, Z=vrij zeldzaam en 
A=algemeen. Trend: TTT=zeer sterk afgenomen, TT=sterk afgenomen, T=matig afgenomen en 0/+=stabiel of 
toegenomen. 
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Nomada baccata Kleine Bleekvlekwespbij ZZ SA EB ZZZ TTT 

Andrena argentata Zilveren zandbij VZ SA BE ZZ TT 

Andrena ruficrus Roodscheenzandbij VZ A KW ZZ T 

Bombus jonellus Veenhommel VA A KW Z T 

Nomada rufipes Heidewespbij VA SA KW Z T 

Bombus magnus Grote Veldhommel VZ SA OG ZZ TT 

Andrena helvola Valse rozenzandbij VA ST TNB ZZ 0/+ 

Andrena mitis Lichte Wilgenzandbij VZ GT TNB ZZ 0/+ 

Ceratina cyanea Blauwe Ertsbij VZ GT TNB ZZ 0/+ 

Lasioglossum lucidulum Glanzende Groefbij VA T TNB ZZ 0/+ 

Megachile ligniseca Distelbehangersbij VZ GT TNB ZZ 0/+ 

Andrena fuscipes Heidezandbij VA A TNB Z 0/+ 

Andrena minutula Gewone Dwergzandbij VA GT TNB Z 0/+ 

Andrena ventralis Roodbuikje VA ST TNB Z 0/+ 

Anthidium strigatum Kleine harsbij VA GT TNB Z 0/+ 

Colletes succinctus Heizijdebij VA GT TNB Z 0/+ 

Epeolus cruciger Heideviltbij A GT TNB Z 0/+ 

Halictus confusus Heidebronsgroefbij VA GT TNB Z 0/+ 

Lasioglossum fulvicorne Slanke Groefbij VA GT TNB Z 0/+ 

Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde Groefbij A GT TNB Z 0/+ 

Lasioglossum zonulum Glanzende Bandgroefbij A GT TNB Z 0/+ 

Megachile versicolor Gewone behangersbij VA T TNB Z 0/+ 

Nomada fabriciana Roodzwarte dubbeltand A T TNB Z 0/+ 

Nomada ferruginata Geelschouderwespbij VA GT TNB Z 0/+ 
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Nomada leucophthalma Vroege wespbij VZ GT TNB Z 0/+ 

Nomada sheppardana Geeltipje A T TNB Z 0/+ 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij VZ A TNB Z 0/+ 

Sphecodes crassus Brede Dwergbloedbij VA T TNB Z 0/+ 

Sphecodes gibbus Pantserbloedbij ZA T TNB Z 0/+ 

Andrena barbilabris Witbaardzandbij ZA T TNB A 0/+ 

Andrena carantonica Meidoornzandbij ZA T TNB A 0/+ 

Andrena clarkella Zwart-rosse zandbij VA A TNB A 0/+ 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij A T TNB A 0/+ 

Andrena flavipes Grasbij ZA ST TNB A 0/+ 

Andrena fulva Vosje A GT TNB A 0/+ 

Andrena haemorrhoa Roodgatje ZA T TNB A 0/+ 

Andrena praecox Vroege Zandbij A GT TNB A 0/+ 

Andrena vaga Grijze zandbij A T TNB A 0/+ 

Bombus hortorum Tuinhommel A GT TNB A 0/+ 

Bombus hypnorum Boomhommel VA A TNB A 0/+ 

Bombus lapidarius Steenhommel ZA GT TNB A 0/+ 

Bombus lucorum Veldhommel A A TNB A 0/+ 

Bombus pascuorum Akkerhommel ZA GT TNB A 0/+ 

Bombus pratorum Weidehommel ZA GT TNB A 0/+ 

Bombus sylvestris Vierkleurige Koekoekshommel A T TNB A 0/+ 

Bombus terrestris Aardhommel ZA GT TNB A 0/+ 

Colletes cunicularius Grote zijdebij A T TNB A 0/+ 

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij A GT TNB A 0/+ 

Halictus rubicundus Roodpotige groefbij ZA GT TNB A 0/+ 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij ZA T TNB A 0/+ 

Heriades truncorum Tronkenbij VA GT TNB A 0/+ 

Hylaeus communis Gewone Maskerbij ZA T TNB A 0/+ 

Lasioglossum sexstrigatum Gewone Franjegroefbij ZA GT TNB A 0/+ 

Macropis europaea Gewone Slobkousbij A GT TNB A 0/+ 

Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij A T TNB A 0/+ 

Nomada flava Gewone Wespbij ZA T TNB A 0/+ 

Nomada lathburiana Roodharige wespbij A T TNB A 0/+ 

Nomada panzeri Sierlijke wespbij A GT TNB A 0/+ 

Nomada ruficornis Gewone dubbeltand ZA T TNB A 0/+ 

Osmia bicornis Rosse metselbij ZA T TNB A 0/+ 

Panurgus calcaratus Kleine Roetbij VA GT TNB A 0/+ 

Sphecodes albilabris Grote bloedbij VA ST TNB A 0/+ 

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij ZA T TNB A 0/+ 

Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij A T TNB A 0/+ 
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4.3 Voedselvoorkeur 
 
Al naar gelang het aantal plantensoorten dat bezocht wordt, worden bijen verdeeld in: 

 polylectische soorten: veel plantensoorten bezoekend uit veel families. 

 oligolectische soorten: weinig plantensoorten bezoekend behorende tot een paar families, de 

bezochten plantensoorten- en geslachten liggen vast. Soorten die aan één plantensoort of - 

geslacht gebonden zijn worden ook wel monolectische soorten genoemd.  

Sommige polylectische bijensoorten zijn bloemvast: ze vliegen langere tijd op één bepaalde 
plantensoort. Van de 256 niet-parasitaire bijensoorten in Nederland kent 30% (77/256) een sterk 
gespecialiseerd (oligo-monolectisch) bloembezoek. Nog eens 16% (40/256) heeft een beperkt 
polylectische levenswijze (Peeters et al., 2012).  
 

 
Figuur 7: De Kleine roetbij (Panurgus calcaratus) verzamelt vrijwel enkel stuifmeel op gele composieten.  

 
Bij een analyse van het specialistische karakter van de niet-parasitaire bijensoorten uit het gebied op 
basis van de Nederlandse criteria blijkt dat bijna 35 % (12/46) van de gevonden soorten een sterke 
specialisatie kent, terwijl nog eens 9% (4/46) een beperkt polylectische levenswijze kent. Er kan 
geconcludeerd worden dat Kolis een hoog aandeel gespecialiseerde soorten herbergt. 
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Tabel  geeft de waargenomen gespecialiseerde soorten wilde bijen met hun specialisatie weer.  
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Tabel 3: Waargenomen wilde bijen en hun specialisatie 

 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bloembezoek Specialisatie 

Andrena clarkella Zwart-rosse zandbij oligo wilgen 

Andrena fuscipes Heidezandbij oligo struikhei 

Andrena mitis Lichte Wilgenzandbij oligo wilgen 

Andrena praecox Vroege zandbij oligo wilgen 

Andrena ruficrus Roodscheenzandbij oligo wilgen 

Andrena vaga Grijze zandbij oligo wilgen 

Andrena ventralis Roodbuikje oligo wilgen 

Colletes succinctus Heizijdebij oligo poly, maar sterke voorkeur voor struikhei 

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij oligo composieten, Cichorideae, maar ook Asteroideae 

Heriades truncorum Tronkenbij oligo composieten, Asteroideae 

Macropis europaea Gewone Slobkousbij oligo wederik 

Panurgus calcaratus Kleine Roetbij oligo composieten, Cichorideae  

Anthidiellum strigatum Kleine Harsbij poly b voorkeur voor gewone rolklaver 

Colletes cunicularius Grote zijdebij poly b voorkeur voor wilgen 

Megachile ligniseca Distelbehangersbij poly b 
composieten, klokjes, lipbloemigen en 
vlinderbloemigen. Voorkeur voor distels 

Megachile versicolor Gewone behangersbij poly b voorkeur voor vlinderbloemigen 
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4.4 Nestgedrag 
 
Naast stuifmeel voor het grootbrengen van de larven en nectar dat als energiebron voor de volwassen 
dieren hebben wilde bijen ook nood aan een geschikte nestplaats. Sommige soorten hebben 
daarnaast ook nog nood aan specifiek nestmateriaal.  
 
Wat betreft hun nestplaats hebben de meeste bijen een voorkeur voor warme, droge plaatsen. Voor 
de nestbouw maken ze gebruik van diverse materialen, zoals klei, steentjes en plantendelen zoals 
hout, schors, hars, bladeren en plantenharen. Wilde bijen kunnen ingedeeld worden in twee grote 
groepen wat betreft nestgedrag: de ondergronds nestelende (endogeïsch) en bovengronds 
(hypergeïsch) nestelende soorten. In Nederland nestelen de meeste bijen ondergronds (250 soorten, 
70%). Circa 40 soorten (11%) kunnen zowel onder- als bovengronds nestelen, zoals veel hommels. 
De overige 65 soorten (19%) nestelen bovengronds. Tot deze categorie zijn ook de soorten gerekend 
die gebruik maken van allerlei holle ruimten, slakkenhuizen of oude gallen van halmvliegen op riet. 
Kunstmatige nestblokken in de bebouwde omgeving bieden nestgelegenheid aan ongeveer 5% van 
de bijensoorten in Nederland (Peeters et al., 2012).  
 
Bij een analyse van het nestgedrag van de wilde bijen uit het studiegebied Kolis op basis van de 
Nederlandse criteria blijkt dat bijna 72% van de teruggevonden soorten ondergronds nestelt, terwijl 
14% haar nesten bovengronds aanlegt. Zo’n 14% van de aangetroffen soorten kan zowel boven-als 
ondergronds nestelen.  
 

 
Figuur 8: Vrouwtje Zwart-rosse zandbij  (Andrena clarkella) komt beladen met wilgenstuifmeel  aan bij de 
nestingang in de grond. 
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Tabel 4: Waargenomen wilde bijen en hun nestelwijze 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Nestelwijze 

Anthidium strigatum Kleine harsbij bovengronds 

Bombus hypnorum Boomhommel bovengronds 

Ceratina cyanea Blauwe Ertsbij bovengronds 

Heriades truncorum Tronkenbij bovengronds 

Hylaeus communis Gewone Maskerbij bovengronds 

Lasioglossum fulvicorne Slanke Groefbij bovengronds 

Lasioglossum lucidulum Glanzende Groefbij bovengronds 

Megachile ligniseca Distelbehangersbij bovengronds 

Osmia bicornis Rosse metselbij bovengronds 

Bombus hortorum Tuinhommel onder- en bovengronds 

Bombus jonellus Veenhommel onder- en bovengronds 

Bombus lapidarius Steenhommel onder- en bovengronds 

Bombus pascuorum Akkerhommel onder- en bovengronds 

Bombus pratorum Weidehommel onder- en bovengronds 

Bombus sylvestris Vierkleurige Koekoekshommel onder- en bovengronds 

Bombus terrestris Aardhommel onder- en bovengronds 

Megachile versicolor Gewone behangersbij onder- en bovengronds 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij onder- en bovengronds 

Andrena argentata Zilveren zandbij ondergronds 

Andrena barbilabris Witbaardzandbij ondergronds 

Andrena carantonica Meidoornzandbij ondergronds 

Andrena clarkella Zwart-rosse zandbij ondergronds 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij ondergronds 

Andrena flavipes Grasbij ondergronds 

Andrena fulva Vosje ondergronds 

Andrena fuscipes Heidezandbij ondergronds 

Andrena haemorrhoa Roodgatje ondergronds 

Andrena helvola Valse rozenzandbij ondergronds 

Andrena minutula Gewone Dwergzandbij ondergronds 

Andrena mitis Lichte Wilgenzandbij ondergronds 

Andrena praecox Vroege Zandbij ondergronds 

Andrena ruficrus Roodscheenzandbij ondergronds 

Andrena vaga Grijze zandbij ondergronds 

Andrena ventralis Roodbuikje ondergronds 

Bombus lucorum Veldhommel ondergronds 

Bombus magnus Grote Veldhommel ondergronds 

Colletes cunicularius Grote zijdebij ondergronds 

Colletes succinctus Heizijdebij ondergronds 

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij ondergronds 

Epeolus cruciger Heideviltbij ondergronds 

Halictus confusus Heidebronsgroefbij ondergronds 

Halictus rubicundus Roodpotige groefbij ondergronds 

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij ondergronds 

Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde Groefbij ondergronds 

Lasioglossum sexstrigatum Gewone Franjegroefbij ondergronds 

Lasioglossum zonulum Glanzende Bandgroefbij ondergronds 

Macropis europaea Gewone Slobkousbij ondergronds 

Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij ondergronds 

Nomada baccata Kleine Bleekvlekwespbij ondergronds 

Nomada fabriciana Roodzwarte dubbeltand ondergronds 

Nomada ferruginata Geelschouderwespbij ondergronds 

Nomada flava Gewone Wespbij ondergronds 

Nomada lathburiana Roodharige wespbij ondergronds 
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Nomada leucophthalma Vroege wespbij ondergronds 

Nomada panzeri Sierlijke wespbij ondergronds 

Nomada ruficornis Gewone dubbeltand ondergronds 

Nomada rufipes Heidewespbij ondergronds 

Nomada sheppardana Geeltipje ondergronds 

Panurgus calcaratus Kleine Roetbij ondergronds 

Sphecodes albilabris Grote bloedbij ondergronds 

Sphecodes crassus Brede Dwergbloedbij ondergronds 

Sphecodes gibbus Pantserbloedbij ondergronds 

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij ondergronds 

Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij ondergronds 
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4.5 Parasieten 
 
Een heel aantal bijensoorten kent een parasitaire levenswijze. Vaak zijn de parasitaire soorten, ook 
wel koekoeksbijen of koekoekshommels genoemd, afhankelijk van één enkele soort, soms worden 
nauw verwante soorten of hele families geparasiteerd. De aanwezigheid van een parasitaire bijen 
soort kan ons iets vertellen over de aanwezigheid van de gastheer. Zonder gastheer kan de parasiet 
immers niet voorkomen.  
 
Van de 357 onderzochte bijensoorten in Nederland kent 28% (101/357) een parasitaire levenswijze. 
 
Bij een analyse van het parasitaire karakter van de soorten in Kolis op basis van de Nederlandse 
criteria blijkt dat 28% (18/64) zich parasitair gedraagt. Dit percentage ligt hiermee in lijn met  het 
Nederlandse landelijke gemiddelde. Een hoog aantal parasitaire soorten wijst op stabiele en 
voldoende grote populaties van de gastheersoorten in het gebied zodat er ruimte is voor de parasitaire 
soorten om er ook populaties op te bouwen. Een aantal parasitaire soorten werd mogelijk nog over het 
hoofd gezien omdat parasitaire soorten veelal in lage dichtheden en vooral rond de nestlocaties van 
de gastheersoort te vinden zijn.  
 

 
Figuur 9: Een mannetje van de Heidewespbij (Nomada rufipes) die zich tegoed heeft gedaan aan de nectar uit de 
struikheidebloemen. Deze wespbij parasiteert voornamelijk bij de Heidezandbij (Andrena fuscipes).  
 

In Tabel  worden de parasitaire soorten weergegeven, alsook hun (voornaamste) gastheren. 
Gastheren in het rood werden tot nog toe niet in het gebied aangetroffen. Wanneer een parasiet wel 
voorkomt, maar geen van zijn gekende gastheren, is ook de parasitaire soort in het rood aangeduid. 
Dit wijst er op dat de soortenlijst van het gebied nog aangevuld moet worden met minstens 1 van de 
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gastheren van deze parasiet. Binnen het studiegebied werd, op twee soorten na van elke parasitaire 
soort minstens één waardsoort waargenomen. Parasitaire soorten komen veelal in lage dichtheden 
voor en leiden een verborgen bestaan. Het is waarschijnlijk dat er nog enkele parasitaire soorten 
voorkomen in het studiegebied maar die tijdens deze inventarisatie niet gevonden werden. 
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Tabel 5: Parasitaire bijensoorten en hun specifieke gastheren. Gastheren in het rood werden tot nog toe niet aangetroffen. 

 
 

Nederlandse naam Waardsoort(en)           

Bleekvlekwespbij Witbaardzandbij Roodbuikje 
    Brede dwergbloedbij Biggenkruidgroefbij Fijngestippelde groefbij Steilrandgroefbij Borstelgroefbij Kleigroefbij   

Dikkopbloedbij Gewone geurgroefbij Berijpe geurgroefbij Groepjesgroefbij       

Geelschouderwespbij Vroege zandbij           

Geeltipje Gewone franjegroefbij Borstelgroefbij         

Gewone dubbeltand Roodgatje           

Gewone wespbij Meidoornzandbij Zwartbronzen zandbij Viltvlekzandbij Eikenzandbij     

Grote bloedbij Grote zijdebij           

Heideviltbij Heizijdebij Donkere zijdebij         

Heidewespbij Heidezandbij Kruiskruidzandbij         

Kleine Bleekvlekwespbij Zilveren zandbij           

Pantserbloedbij Roodpotige groefbij Vierbandgroefbij Blokhoofdgroefbij Zesbandgroefbij Groepjesgroefbij   

Roodharige wespbij Asbij Grijze Zandbij          

Roodzwarte dubbeltand Goudpootzandbij Tweekleurige zandbij Geriemde zandbij       

Schoffelbloedbij Witbaardzandbij Roodbuikje Tweekleurige zandbij Geelstaartklaverzandbij Paardenbloembij   

Sierlijke wespbij Vosje Gewone rozenzandbij Valse rozenzandbij Bosbesbij Breedrandzandbij Variabele zandbij 

Vierkleurige koekoekshommel Weidehommel Veenhommel         

Vroege wespbij Zwart-rosse zandbij Donkere wilgenzandbij         
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4.6 Bespreking van enkele zeldzame bijensoorten 
 
Van enkele bijzondere bijensoorten volgt hieronder een algemene beschrijving. De informatie over de 
levenswijze van de verschillende soorten en genera werd bekomen uit Peeters et al. (2012) en 
Reemer, 2018, tenzij anders vermeld.  
 
Andrena argentata – Zilveren zandbij 
 

 
Figuur 10: Een vrouwtje Zilveren zandbij (Andrena argentata) aan de nestkolonie op de zandweg tussen het 
studiegebied en het militaire domein. Kolis, 27 augustus 2017. 

 
De Zilveren zandbij vliegt in twee generaties, een eerste generatie die vermoedelijk als volwassen 
individuen overwintert en actief is in het vroege voorjaar. Een tweede generatie is actief in de 
zomermaanden. Er is meer inzicht nodig in de levenswijze van deze soort. Zo ontbreekt of vliegt de 
soort in lage dichtheden in één van beide generaties. 
In Nederland komt de soort vooral voor in de kustduinen en is deze sterk achteruitgegaan op de 
binnenlandse zandgebieden. In Vlaanderen lijkt de situatie net andersom, hier geen recente 
waarnemingen aan de kust maar vooral te vinden op binnenlandse 'stuif'zandgebieden. 
In Kolis werd enkel de tweede generatie waargenomen als nestaggregatie op de zandweg tussen het 
studiegebied en het militaire domein. 
 
Andrena ruficrus – Roodscheenzandbij 
De Roodscheenzandbij is een middelgrote zandbijensoort die vooral te onderscheiden is door de 
oranje schenen en metatarsen van de achterpoten. In Nederland wordt ze vooral waargenomen op de 
hogere zandgronden en in Zuid-Limburg. De soort is vooral terug te vinden in bossen, op kapvlakten, 
in vochtige en natte heiden, op stuifzanden met Kruipwilg, in hoogveenrestanten en aan randen van 
vennen. Ze wordt in lage dichtheiden aangetroffen. Deze zandbijensoort is volledig afhankelijk van 
wilgenstuifmeel voor het grootbrengen van hun larven. Nesten worden solitair in de bodem aangelegd.  
Op een tweetal waarnemingen na is de Roodscheenzandbij enkel in de Antwerpse en Limburgse 
Kempen aangetroffen. De soort staat op de Nederlandse Rode Lijst in de categorie Kwetsbaar. Ze is 
vrij zeldzaam en afgenomen (Peeters et al., 2012; Reemer, 2018). 
Van de Roodscheenzandbij werden 3 exemplaren waargenomen op 7 april 2018. 
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Bombus magnus – Grote veldhommel 
Van deze grote hommelsoort werden 4 koninginnen waargenomen. Enkel koninginnen zijn redelijk 
van de gelijkende  B. cryptarum en B. lucorum te onderscheiden. 
 

Foto 11: Een koningin van de Grote veldhommel (Bombus magnus). 

 

Een soort die zowel in België als in Nederland lijkt teruggedrongen te zijn tot uitgestrekte 
heideterreinen. Natte heideterreinen met gewone dopheide vormen het voorkeursbiotoop.  
 
 
Nomada baccata – Kleine bleekvlekwespbij 
 
Van de kleine bleekvlekwespbij werden 3 vrouwtjes waargenomen in de nestaggregatie van Zilveren 
zandbijen op 27 augustus 2017.  
De soort staat in Nederland als zeer zeldzaam te boek met maar waarnemingen uit twee atlashokken. 
Vermits de soortstatus van de Kleine bleekvlekwespbij maar recent aangenomen wordt is het 
waarschijnlijk dat de soort niet altijd onderscheiden is van de Bleekvlekwespbij waarvan de Kleine 
bleekvlekwespbij enkel microscopisch onderscheiden kan worden. 
 
Nomada rufipes – Heidewespbij 
 
De Heidewespbij is nog vrij algemeen in heideterreinen waar deze parasiteert bij de Heidezandbij. In 
Nederland werd een afname waargenomen waardoor de soort op de Rode lijst terechtgekomen is in 
de categorie kwetsbaar. Van de Heidewespbij werden meerdere exemplaren waargenomen tijdens de 
inventarisaties op 27 augustus 2017 en 27 juli 2018. 
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Figuur 12:  Een Heidewespbij (Nomada rufipes) op de uitkijk. Deze wespbij parasiteert voornamelijk bij de 
Heidezandbij (Andrena fuscipes). Kolis, 27 augustus 2017. 
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5  Aandachtspunten voor wilde bijen bij het natuurbeheer 
 
 
Belangrijke biotopen voor wilde bijen bieden een kwalitatief en kwantitatief hoog bloemenaanbod en/of 
geschikte nestplaatsen in de vorm van microstructuur. Beiden, voedsel- en nestbronnen, bepalen 
grotendeels de soortensamenstelling van de wilde bijenfauna (Potts et al., 2003 & 2005). 

 
Deze opdracht was in de eerste plaats bedoeld om een inventarisatie uit te voeren van de aanwezige 

wilde bijenfauna. Een groep waar tot nu toe weinig over bekend was in het gebied. Op een eerder 

beperkt aantal dagen werden heel wat soorten waargenomen en kunnen we alvast een aantal 
beheermaatregelen of aandachtspunten in het beheer voorstellen.  

 
Aandachtspunten voor het beheer worden opgesplitst in voedselaanbod en nestgelegenheid. 

Belangrijk voor de meeste soorten is dat deze maximaal 250 meter uit elkaar liggen. 

 

5.1 Nectar en stuifmeelaanbod 
 
Wilde bijen zijn direct afhankelijk van stuifmeel en nectar als energieleverancier of als voedsel voor het 
broed. Veel soorten zijn in mindere of meerdere mate gespecialiseerd op bepaalde bloemen of 
plantenfamilie. De meerderheid van wilde bijen zijn solitair levend en hebben een relatief korte 
vliegperiode van enkele weken. Het aanbod bloeiende waardplanten, de aanwezigheid maar ook de 
afstand en hindernissen tot de nestplaats bepalen in grote mate de bijenrijkdom. 
 

5.1.1 Belangrijke voedselplanten 
 
Vooral voor oligolectische soorten is het voorkomen van één soort of een familie van groot belang 
voor het overleven van de soort. Maar ook polylectische soorten kunnen binnen het gebied maar 
gebruik maken van één of enkele plantensoorten bij gebrek aan andere voedselbronnen. De meeste 
wilde bijen leven maar enkele weken, dikwijls overeenkomstig met de bloeiperiode van één of enkele 
planten. Sociale soorten zoals hommels bouwen een kolonie op die doorheen het bloeiseizoen moet 
voorzien worden van voedsel. Een periode met weinig of geen bloemen is daarom moeilijk of niet 
overbrugbaar voor deze soorten. 
 
Wilgen 
In het vroege voorjaar zijn veel wilde bijen en vooral zandbijen aangewezen op wilgen als enige 
voedselplant. Het is hierbij van belang dat de bloeiperiode gespreid wordt door verschillende 
standplaatsen (droog - nat, schaduw - zonbeschenen) en verschillende soorten wilgen. Late vorst of 
een periode van aanhoudend regenweer kan in sommige jaren veel wilgenkatjes vernietigen. Het is 
dan dat de variatie in standplaats en soort belangrijk is voor de overleving van sommige soorten. 
Vroeger was kruipwilg waarschijnlijk een veel algemenere wilgensoort in de Kempen die een 
belangrijke bijdrage kon leveren nog iets later in het voorjaar. Wanneer bij het beheer (zonbeschenen) 
wilgen verdwijnen of afgezet worden, is het belangrijk dat dit gefaseerd gebeurd. Het verwijderen van 
een enkele bloeiende wilg in een omgeving zonder wilgen kan het einde betekenen van een hele 
kolonie aan wilgen gebonden soorten. 
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Figuur 13: Boswilg-type aan heischraal graslandje langs Kolisbergen. Hier werden op 7 april 2018 meer dan 10 
soorten wilde bijen foeragerend op waargenomen. Wilgen en vooral ook de variatie aan soorten is bijzonder 
belangrijk voor tal van wilde bijen die enkel stuifmeel van wilgen verzamelen voor hun broed. 

 
In Kolis staan veel wilgen rond de vijver in het zuidoosten van het studiegebied, zowel geoorde wilg 
als "boswilg-type" waar wilde bijen als Veenhommel, Grijze zandbij, Grote zijdebij, Roodbuikje en 
Zwart-Rosse zandbij van afhankelijk zijn in het voorjaar. Voor enkele wilgenspecialisten is de afstand 
tussen deze wilgen en de droge zandgronden in het noorden van het studiegebied langs de weg 
Kolisbergen als nestplaat mogelijk te groot. Tevens is er een onvoldoende open corridor die mogelijjk 
niet of moeilijk overbrugbaar is voor kleinere soorten. 
De enkele verspreid staande wilgen in het noordelijke deel van het studiegebied en dus dicht bij de 
droge heide in combinatie met veel open zand als nestplaats zijn voor heel wat soorten bijzonder 
belangrijk en het behoud ervan moet een prioriteit zijn in het beheer.   
 
Wilde bijen die in het studiegebied werden waargenomen en afhankelijk zijn van wilgen: 
 

Lichte wilgenzandbij (Andrena mitis) 

 Roodscheenzandbij (Andrena ruficrus) 

 Roodbuikje (Andrena ventralis) 

 Zwart-rosse zandbij (Andrena clarkella) 

 Vroege zandbij (Andrena praecox) 

 Grijze zandbij (Andrena vaga) 

Veenhommel (Bombus jonellus) 

Grote zijdebij (Colletes cunicularius) 
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Figuur 14: De vrouwtjes van de Grijze zandbij (Andrena vaga) zijn volledig afhankelijk van wilgenstuifmeel voor 
hun broed.  

 

Figuur 15: Ook de vrouwtjes van deze Witbaardzandbij (Andrena barbilabris) zijn volledig afhankelijk van 
wilgenstuifmeel voor hun broed.  
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Zandblauwtje  
Deze pionier op voedselarme gronden is een zeer goede voedselplant voor tal van wilde bijen. Een 
aantal soorten zijn zelfs gebonden aan deze soort. De plant bloeit over een lange periode van mei tot 
in september. 
Binnen het studiegebied komt de soort beperkt voor op het heischrale graslandje en langs de weg 
Kolisbergen in de recent ontboste heide. 
 

Figuur 16: Zandblauwtje in bloei langs de weg Kolisbergen. 

 
 
Gele composieten  
Veel wilde bijen vliegen graag op gele composieten. Op erg voedselarme gronden is vooral 
Biggenkruid en Muizenoor erg belangrijk voor soorten als Kleine en Grote roetbij, maar ook tal van 
groefbijen en andere wilde bijen.  
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Figuur 17: Enkele wilde bijensoorten waaronder deze Gewone tronkenbij verzamelen uitsluitend of vooral 
stuifmeel op gele composieten. 

 
Struikheide  
Bloeit relatief laat in de zomer maar dan meestal wel massaal zodat er in de bloeiperiode van 
Struikheide veel nectar aanwezig is. Soorten als Heideviltbij, Heidezijdebij, Heidezandbij en 
Heidewespbij verraden hun binding met Struikheide als belangrijkste voedselplant al, maar nog voor 
veel meer wilde bijen is bloeiende heide erg belangrijk. 
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Figuur 18: Struikheide is in augustus dikwijls vrijwel de enige voedselplant voor veel wilde bijen. Enkele soorten 
verzamelen uitsluitend stuifmeel op Struikheide zoals deze Heidezandbij. 

 
Spork  
Deze struik bloeit van eind april tot in september en levert veel nectar en stuifmeel. Het is één van de 
belangrijkste nectarbronnen op de doorgaans schrale en bloemenarme zandbodems.  
 
Grote wederik  
Deze soort is belangrijk voor de aanwezige populatie Gewone slobkousbijen die enkel stuifmeel 
verzamelen op deze plant. 
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Figuur 19: Vrouwtje van de Gewone slobkousbij. Deze soort is volledig aangewezen op stuifmeel van Grote 
wederik voor haar broed 

 
 

5.1.2 Kwaliteit - kwantiteit 
 
Wilde bijen gebruiken zeer veel pollen voor hun voortplanting. Meestal worden pollen van enkele 
honderden bloemen verzameld voor de bevoorrading van één enkele broedcel. Vanwege deze 
pollenafhankelijkheid is het bloemenaanbod meestal de limiterende factor voor wilde bijen en in het 
bijzonder voor gespecialiseerde soorten. De bloeiperiode moet ook overeenkomen met de 
vliegperiode van de soort. 
 
Wanneer weinig bloeiende planten aanwezig zijn, zullen er niet alleen minder broedcellen 
geproduceerd worden, maar ook de overleving van de nakomelingen verkleint, omdat de kans op 
parasitering toeneemt bij langere voedselvluchten. Er worden in verhouding dan ook meer mannetjes 
en kleinere vrouwtjes geproduceerd.  
 
Over de kwantiteit en kwaliteit van het stuifmeel of nectar tussen verschillende planten van eenzelfde 
soort is nog weinig bekend. Wel is onder imkers bekend dat jonge heide veel meer honing oplevert 
dan oude heide. In het studiegebied werd aan de rand van het vliegveld waargenomen dat enkele 
frequent gemaaide Struikheideplanten, die ook af en toe bemest worden, uitbundig in bloei kwamen 
en bijzonder veel wilde bijen en wespen aanlokten. 
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5.2  Microhabitats 
 
Het moet duidelijk zijn dat wilde bijen, en bij uitbreiding vele insecten niet gebaat zijn bij immense 
oppervlaktes structuurarme biotopen, ook niet wanneer deze misschien voldoen aan een Natura-2000 
habitattype. Het is veeleer de mozaïek, afwisseling en gradiënt tussen verschillende biotopen en 
microbiotopen die voor insecten van belang zijn.  
 
We beschrijven enkele voorbeelden van microhabitats. 
 

5.2.1 Ruimtelijke spreiding foerageer- en nestplaats (gradiënt) 
 
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat wilde bijen niet ver vliegen tussen foerageer- en 
nestplaats. Voor de meeste soorten kunnen we aannemen dat dit minder dan 300 meter is. Hommels 
en grotere soorten kunnen iets verder vliegen. Naast de afstand is de overbrugbaarheid van 
hindernissen zoals ongeschikt biotoop (bebouwing, bossen, grote landbouwpercelen zonder 
hulpbronnen) belangrijk. 
 
Binnen het studiegebied kan nog winst geboekt worden voor wilde bijen wanneer er meer overgangen 
tussen de droge voedselarme biotopen in het noorden van studiegebied verbonden kunnen worden 
via een meer open corridor met de voedselarme en voedselrijkere biotopen in het zuiden van het 
studiegebied.  
 

5.2.2 Paden en wegen 
 
Paden en wegen doorheen beide deelgebieden zijn belangrijke biotopen voor wilde bijen. De paden 
en wegen en vooral de randen ervan zijn voor veel soorten belangrijke nestplaatsen vermits er 
meestal veel open bodem is en er aan de randen dikwijls steilrandjes ontstaan door aftrappen of 
afrijden. De randen van paden en wegen zijn dikwijls interessante groeiplaatsen voor tal van 
bloeiende planten die hier kunnen overleven door dat iets meer buffering door dynamiek; uitspoeling 
bufferende stoffen uit eventueel aanwezige verharding. 
 

Figuur 20: Een zandpad met thermofieleen met struikheide begroeide bosrand in het studiegebied. Paden kunnen 
dienst doen als nestlocatie, om snel op te warmen of als corridor doorheen het landschap.  
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Paden en wegen kunnen ook dienst doen als corridors tussen kleine vlekken geschikt biotoop. 
Binnen het studiegebied is het daarom aangeraden om paden en wegen in geen geval te verharden.  
 

5.2.3  (Micro)reliëf 
 
(Micro)reliëf zorgt op korte afstand voor gradiënten in vocht, voedsel en variatie in temperatuur. Naast 
van nature aanwezig (micr)reliëf kunnen volgende microhabitats interessant zijn: 
wortelkluiten: wortelkluiten van omgewaaide bomen en zeker deze die zonbeschenen zijn kunnen 
dienst doen als interessante nestplaats voor tal van wilde bijen 
steilkantjes: ontstaan meestal door afkalving onder invloed van betreding, erosie. 
 

 
Figuur 21: Reliëfrijke plaatsen met zandige steilkantjes zijn een ideale nestlocatie voor vele wilde bijen. 

 
holen: konijnen zorgen door hun graaf- en graaswerk voor een interessante mozaïek van open zand 
en kort gegraasde vegetaties. De zijkant van hun holen doet dikwijls dienst als mini-steilwand. 
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Figuur 22: Konijnen zijn bondgenoten bij het beheer van heideterreinen. Door hun graasgedrag ontstaan kort 
gegraasde, grazige plekken in een mozaïek van hogere vegetatie. Door het graven van holen zorgen ze voor 
dynamiek en open zandige plekjes. De zijkanten van de holen doen dikwijls dienst als nestlocatie van 
verschillende bijen en wespen. 

 
 

5.2.4  Dood hout 
 
Dat dood hout een belangrijke functie vervult binnen de natuur is parate kennis onder 
natuurbeschermers. Onder de rest van de bevolking daarentegen heeft een dode, stervende of zieke 
boom meestal nog alleen een nut als haardhout.  
Toch stellen we vast dat het niet eenvoudig is om voldoende dood hout in natuurgebieden te 
behouden. Knelpunten bij natuurbeschermers zijn: 

 de afweging tussen nut voor de natuur en nut in de vorm van houtwaarde. 

 onze aangeleerde kijk op schoonheid  en properheid resulteert ook bij natuurbeschermers in 

een overdreven opruimdrang en esthetische maakbaarheid van het landschap waarin weinig 

plaats is voor dood hout. 

 de dikwijls moeilijke verenigbaarheid met veiligheid en beheerbaarheid. Interessant dood hout 

moet zonbeschenen staan wat bij ons meestal overeenkomt met perceelsranden en randen 

van bossen en paden. Dode bomen vallen vroeg of laat om en zijn dan een gevaar voor 

passanten of leveren problemen op bij bijvoorbeeld maaibeheer. 

Zeer veel wilde bijen en wespen zijn echter afhankelijk van dood hout als geschikte nestlocatie. 
Behoud ervan is bijgevolg erg belangrijk. 
 
Indien dode bomen een gevaar vormen of het jaarlijks afvallen van takken in te maaien percelen te 
veel hinder oplevert kan geopteerd worden om enkel de stam, al is het maar 2-3 meter hoog te laten 
staan. 
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Figuur 23: Stervende, zonbeschenen zomereik op de rand van het vochtige hooiland kan gedurende enkele 
decennia nog erg interessant worden voor nestelende wilde bijen. 

 
 

5.2.5 Holle stengels 
 
Bramen, stengels van distels, schermbloemigen, vlier, riet of andere zijn belangrijk voor tal van wilde 
bijen en wespen voor hun nestbouw. Een aantal waargenomen soorten waaronder bijvoorbeeld de 
Blauwe ertsbij maken hun nest in holle stengels. 
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Figuur 24: Bramen op zonnige standplaatsen zijn niet alleen goede voedselplanten voor tal van bijen maar de 
holle stengels worden door enkele soorten ook gebruikt als nestplaats. 

 

5.2.6 Bosranden (mantel-zoom) 
 
Bosranden vervullen verschillende belangrijke functies zoals beschutting tegen weersinvloeden, 
thermofiel karakter aan de zuidkant, nestgelegenheid in holle takken en oude vraatgangen en zorgen 
ook voor structuur in het landschap.  
 

5.2.7 Open zand 
 
Hoewel botanisch weinig interessant zijn plekken open zand en stuifzanden een belangrijk biotoop en 
dan vooral als nestlocatie voor tal van bedreigde wilde bijen. 
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 Figuur 25: Veel bijen in heideterreinen nestelen in open zand. Door het sterk teruggelopen areaal en vermesting 
zijn stuifzanden en open zandige plekken sterk afgenomen. Op de meeste plaatsen waar nog open zand 
voorkomt wordt dit open gehouden door sterke betreding, recreatie of als een vorm van natuurbeheer. De soorten 
die er nestelen hebben echter een haat-liefde verhouding met recreatie vermits dit noodzakelijk is voor het 
openhouden van het zand maar een teveel aan verstoring de nesten vernielt. 
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5.3 Beheer 
 
Een uitgebreide uiteenzetting van de verschillende beheermaatregelen voor het behoud van de 
diverse habitattypen is voldoende beschreven in de literatuur. Binnen deze opdracht overlopen we de 
belangrijkste beheermaatregelen en gaan daarbij in op aandachtspunten voor het behoud van wilde 
bijen, wespen en bij uitbreiding tal van insecten. 
 

5.3.1  Maaien 
 
Veel van onze waardevolle biotopen zijn ooit ontstaan door maaien. Maaien is een goede maatregel 
om een teveel aan nutriënten af te voeren waardoor de vegetatie niet te hoog en te dicht wordt en om 
successie tegen te gaan.  Hierdoor is de variatie aan bloeiende planten doorgaans hoger en ontstaan 
er meer nestmogelijkheden. Belangrijke aandachtspunten bij een maaibeheer zijn: 
afvoer van het maaisel: zeker in droge gebieden, anders worden er geen nutriënten afgevoerd en 
dreigt er vervilting van de kale bodem op te treden wat potentiële nestlocaties doet afnemen en 
minder kansen biedt aan eenjarige en pionierbloemen. 
maaitijdstip: wanneer belangrijke drachtplanten aanwezig zijn is het aangewezen ofwel een stuk 
voor de bloei te maaien ofwel erna. Dikwijls wordt de fout gemaakt om voor allerlei fauna-elementen 
het maaien uit te stellen tot in de zomer wat dan midden in de bloeitijd dreigt te vallen van veel 
soorten, zeker in vochtigere biotopen. Veel half-natuurlijke graslanden zijn gebaat bij een maaibeurt 
eind mei-begin juni. Veel planten hebben dan nog voldoende tijd en energie om te regeneren en in 
bloei te komen. 
ten alle tijden moet minstens 15-20% van de vegetatie ongemaaid blijven. Belangrijk hierbij is dat 
deze ongemaaide zones in een eventuele tweede maaibeurt niet helemaal weggemaaid worden. Best 
blijven deze ongemaaide zones minstens deels tot aan de tweede maaibeurt het daarop volgende jaar 
staan.  
 

5.3.2 Begrazing 
 
Begrazing is zeker in heidesystemen een belangrijke beheermaatregel. Belangrijke aandachtspunten 
zijn: 
intensiteit: er kan gekozen worden voor een langdurige extensieve begrazing of voor een intensieve 
stootbegrazing. Zeker bij stootbegrazing moet erop toegezien worden dat er voldoende 
bloemenaanbod gegarandeerd blijft. Desnoods moet dit bekomen worden door delen uit te rasteren of 
geherderd te werken waarbij duidelijke instructies aan de herder meegegeven worden van te sparen 
zones. Wilgen en sporken kunnen in heidesystemen serieus te lijden krijgen onder sterke begrazing. 
Ook hier desnoods een aantal struiken uitrasteren. 
betreding: het stuktrappen van de vegetatie en bodem zorgt er voor dat er open kale bodem 
aanwezig blijft en zorgt dikwijls voor steilkantjes bij het aftrappen van randen en bermen die geschikt 
zijn als nestplaatsen. 
In tegenstelling tot maaien zorgt begrazing voor veel meer structuurvariatie op korte afstand van 
elkaar.  
de verplaatsing van nutriënten in de vorm van uitwerpselen van voedselrijkere naar voedselarmere 
delen kan wanneer beperkt bijdragen tot de vestiging van meer bloeiende planten.  
in grote begrazingsblokken ontstaat dikwijls een gradiënt van intensiever naar minder intensief 
begraasde delen wat o.a. gestuurd wordt door de plaatsing van likstenen, drinkwater of eventueel 
aanwezige stalling.  
 

5.3.3 Plaggen 
 
Plaggen is een drastische manier om te sterk verboste of vergraste heideterreinen te herstellen.  
Belangrijke aandachtspunten zijn: 
schaal: grote oppervlaktes, tenzij voor stuifzandherstel zijn voor erg weinig insecten interessant 
vooral door de afwezigheid van structuur. Kleinschalig plaggen in de vorm van kleine vlekken of 
stroken kan dan weer zorgen voor interessante nestlocaties en extra structuurvariatie 
nutriënten-afvoer: in erg voedselarme situaties zoals heideterreinen op zandgronden wordt door 
plaggen niet enkel de strooisellaag en het teveel aan stikstof afgevoerd maar ook andere voor 
insecten belangrijke bouwstenen zoals fosfaat. Als er toch geplagd wordt is het belangrijk om zoveel 
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mogelijk van de A0-horizont te behouden. Bij de uitvoering uit zich dit in een uitzicht van de geplagde 
zone waarbij 50% zand en 50% zwarte verteerde humus en bruine nog grovere humus te zien is. 
Op droge heideterreinen moet plaggen als laatste optie overwogen worden en  is dit enkel 
verantwoord voor kleinschalige ingrepen en bij een totale omvorming van (naald)houtbestanden naar 
heide. Oude struikheidevegetaties en sterk vergraste heideterreinen worden beter beheerd met 
schapenbegrazing.  
 

5.3.4 Recreatie 
 
Veel wilde bijen en wespen hebben een haat-liefde verhouding met betreding. Enerzijds zorgt 
betreding of andere recreatie voor dynamiek, anderzijds kan een teveel aan betreding nestelen 
onmogelijk maken. 
Door een toenemende atmosferische stikstofdepositie en een tekort aan beheeringrepen zien we veel 
open zand vastgelegd worden door mossen en grassen en heideterreinen vergrassen en verbossen. 
Gecontroleerde recreatie zoals wandelen, mountainbike, paardrijden en zelfs motorcross kan voor de 
nodige dynamiek zorgen en bijdragen aan het behoud van soorten. 
 

5.3.5 Kappen 
 
Bij kapwerken is het steeds van belang om niet te drastisch te werk te gaan. Zorg ervoor dat wilgen en 
Spork steeds gefaseerd afgezet worden zodat altijd genoeg bloeiende struiken overblijven.  
Verspreid staande bomen kunnen belangrijke structuurelementen vormen waar bijvoorbeeld 
mannetjes patrouilleren of dieren op de uitkijk zitten voor vrouwtjes, prooien of waardsoorten. 
Bij kapwerken voldoende dood hout laten staan en creëren.  Dit kan gebeuren door bomen te ringen 
of bomen op een hoogte af te zetten. Waarschijnlijk zijn stervende bomen op langere termijn 
interessanter dan bomen die meteen dood zijn.  
Bij kapwerken voorafgaandelijk aan plaggen is het, tenzij voor stuifzandherstel, aangewezen om de 
stronken te laten zitten. Deze zorgen voor de eerste structuur, geven geleidelijk nutriënten af bij het 
rotten en deze kunnen nog lang dienst doen als nestplaats voor tal van soorten zowel in het hout als 
tussen en onder wortels. 
 

5.3.6 Open houden van zand 
 

Veel bijzondere soorten zijn afhankelijk van open zand en zelfs van stuifzand. Het herstel van  
levende stuifzandgebieden is in Vlaanderen weinig realistisch gezien de beperkte omvang van de 
meeste natuurgebieden. Willen we soorten die aan dit biotoop gebonden zijn behouden zal er door de 
mens ingegrepen moeten worden om alzo genoeg dynamiek te krijgen. Eventuele beheermaatregelen 
zijn voldoende recreatie, machinaal open houden door eggen, frezen of strandzeefmachine.  
 

5.3.7 Bosbeheer 
 
Binnen het studiegebied zijn het vooral ijle, lichte (naald)bossen en bosranden en dreven die 
interessant zijn voor wilde bijen en wespen. Midden in dichte, natte broekbossen leven weinig wilde 
bijen en wespen. Aandachtspunten bij bosbeheer zijn het ontwikkelen van mantel-zoomvegetaties en 
een golvende bosrand.  
 

5.3.8 Herstel en ontwikkeling heischrale graslanden 
 
Tussen de noordelijke droge biotopen en de vochtigere biotopen in het zuiden ligt een potentieel 
interessante zone voor de ontwikkeling van heischraal grasland. Deze graslanden zouden niet enkel 
de natuurlijke overgang van extreem droog naar nat herstellen maar zouden tevens een belangrijke 
schakel kunnen zijn in het habitat van vele wilde bijen.  
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We verwijzen ook graag naar het document: Beheer in functie van (wilde)bijen 2016, Handleiding - 21 
Toolboxen, Nature-ID gcv 2016, O.a. te raadplegen via de link 
http://documenten.limburg.be/bestandenlimburgbe/natuurcentrum/2016_toolboxen_beheer_wilde_bije
n.pdf 
Meerbepaald naar de voor dit studiegebied relevante toolboxen: 

 Dood hout 

 Droge heide 

 Droog grasland op zand 

 Hagen, houtwallen, houtkanten en bosranden 

 Maaien 

 Moeras- en oevervegetaties 

 Vochtig schraal grasland op zand 

 Wilgenstruweel 

 Zomen en struwelen op zand 

 Bossen 
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