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Samenvatting
Met ongeveer 400 soorten vormen bijen een diverse insectengroep in ons land. De laatste jaren is er echter
een achteruitgang zichtbaar in diversiteit en abundantie, die wordt veroorzaakt door allerlei factoren,
zoals habitatvernietiging, pesticidengebruik en klimaatverandering. Om bijen een duwtje een rug te geven
probeert de Provincie Oost-Vlaanderen in haar natuurdomeinen beter rekening te houden met bijen bij
het beheer. Daarom voerde Natuurpunt Studie in 2020 een gedegen inventarisatie uit van de
wildebijengemeenschap in het Kloosterbos. Hierbij werd het gebied verspreid over de vliegperiode 4 keer
bezocht. Waarbij naast het inventariseren van de aanwezige bijensoorten ook gekeken werd naar huidige
en potentiële nest- en foerageerplaatsen en de beheer-en inrichtingsmaatregelen die mogelijk kunnen
genomen worden om het biotoop geschikter te maken voor bijen. We vonden in het gebied 51 soorten
bijen terug, waarvan er 6 soorten op de Rode lijst van bedreigde soorten staan. Daarnaast werden ook
enkele interessante zweefvliegen waargenomen in het gebied.
Het gebied is over het algemeen zeer droog en zanderig en zijn de vegetaties zeer open. Dit zorgt ervoor
dat er veel nestgelegenheid is voor ondergronds nestelende bijen, die de grote meerderheid vormen van
de voorkomende bijensoorten in België. Ook voor de bovengronds nestelende bijen is er veel
nestgelegenheid in de vele zonbeschenen dode dennen en de braamstruwelen. Het grootste knelpunt in
het gebied lijkt het voedselaanbod te zijn. Dit is relatief beperkt door de slechte milieufactoren in
combinatie met de sterke begrazingsdruk door konijnen.
Dit rapport biedt handvaten om ondanks de negatieve omgevingsfactoren tóch meer kansen te scheppen
voor wilde bijen in het gebied.
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Inleiding
Bijen (Anthophila) vormen met wereldwijd bijna 20.000 beschreven soorten een zeer diverse en ecologisch
belangrijke groep insecten. Hiervan komen in België rond de 400 soorten voor (Drossart, et al., 2019). Het
is de enige groep die tijdens hun hele levenscyclus uitsluitend van stuifmeel en nectar afhankelijk is, zowel
de larven als de volwassen dieren. Dit maakt bijen zeer afhankelijk van bloemplanten, wat leidt tot hun rol
als belangrijkste bestuivers. Hoewel de afhankelijkheid van stuifmeel een gemeenschappelijk kenmerk is
van alle bijen, verschillen ze verder sterk in hun levenswijze.
Aangezien verschillende bijensoorten verschillende noden hebben en in verschillende habitattypes leven,
is het belangrijk om de ecologie van alle soorten in het achterhoofd te houden. Enkel op die manier kan
beheer worden gevoerd voor een diverse en talrijke bijengemeenschap. Daarom besteden we in de
volgende paragraaf extra aandacht aan de verschillende overlevingsstrategieën die bijen gebruiken om te
overleven. Voor een heldere, beknopte uiteenzetting van bijenecologie toegepast op natuurbeheer
verwijzen we naar Zurbuchen & Müller (2012).
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1 Ecologie van wilde bijen
Bijen hebben ruw gesteld behoefte aan twee grondstoffen: voedsel en nesthabitat. Met andere woorden
kan er worden gesproken over twee ‘partiële habitats’, omdat bijen deze twee ‘habitattypes’ nodig hebben
om te overleven, maar ze elk met verschillende doeleinden gebruiken (Westrich, 1996). Beide partiële
habitats overlappen niet noodzakelijk: een voorbeeld zijn ondergronds nestelende bijen die op een
zanderig plaats of een steilwand langs een wegberm nestelen, maar voedsel gaan verzamelen op een
verderop gelegen koolzaadakker of grasland. Deze dieren moeten dus ‘pendelen’ tussen nest en
foerageergebied, wat hen extra kwetsbaar maakt: ten eerste kost het heen en weer vliegen energie, wat
een negatief effect kan hebben op de voortplanting en ten tweede moeten beide binnen de actieradius
van een bijensoort aanwezig zijn. De meeste bijen hebben een actieradius van enkele honderden meters
(Greenleaf, et al., 2007). Een uitstekende nestgelegenheid voor bijen zal dus slechts een zeer beperkte
waarde hebben als er nergens in de buurt voedsel te vinden is en omgekeerd, een goed foerageerhabitat
zonder nestgelegenheid is voor bijen weinig interessant. Dit maakt bijen extra gevoelig voor
habitatdegradatie.

1.1 Voedselbronnen
Dé belangrijkste factor die de bijengemeenschap in een gebied bepaalt, is de aanwezigheid van een talrijk
en divers bloemenaanbod. Zowel stuifmeel (pollen), als nectar worden gebruikt als voedsel. Nectar is
suikerrijk en wordt hoofdzakelijk door volwassen dieren gebruikt als energiebron. Stuifmeel, dat veel
eiwitten bevat, wordt dan weer actief verzameld om als voedsel voor nakomelingen te dienen. Verder
wordt stuifmeel ook in mindere mate gegeten door volwassen dieren om de eiwitten binnen te krijgen die
nodig zijn voor de ontwikkeling en rijping van de eicellen.
Hoewel alle bijen afhankelijk zijn van stuifmeel en nectar voor hun overleven, verschillen de specifieke
behoeftes zeer sterk van soort tot soort. Bepaalde soorten zijn beperkt tot één enkele plantensoort. We
spreken dan van monolectische soorten. Een voorbeeld hiervan is de Heggenrankbij (Andrena florea), die
enkel stuifmeel van Heggenrank (Bryonia dioica) verzamelt. Andere soorten verzamelen stuifmeel van
planten binnen één familie, zoals het Roodbuikje (Andrena ventralis), die een sterke voorkeur heeft voor
wilgen (Salix sp). Hiervoor wordt de term ‘oligolectisch’ gebruikt. Polylectische soorten, de meerderheid
van onze inheemse bijenfauna, zijn dan weer veel minder kieskeurig en foerageren op verschillende
plantenfamilies. Dit is onder meer het geval voor de meeste van onze inheemse hommelsoorten. Hierbij
is het wel belangrijk om op te merken dat specialisatie een spectrum is. Sommige bijensoorten die als
polylectisch te boek staan hebben wel een duidelijke voorkeur voor bepaalde waardplanten, en zelfs de
meest generalistische soorten verkiezen een bepaalde, brede selectie aan waardplanten.
In het algemeen kan worden gesteld dat de belangrijkste families van waardplanten in onze omgeving
composieten (Asteraceae), vlinderbloemigen (Fabaceae), lipbloemigen (Lamiaceae), kruisbloemigen
(Brassicaceae) en schermbloemigen (Apiaceae) zijn. Het valt hierbij op dat veel bijen, zelfs zeldzamere
soorten, vaak zeer algemene plantensoorten bezoeken. Rode klaver (Trifolium pratense), Paardenbloem
(Taraxacum officinale) en Paarse dovenetel (Lamium purpureum) zijn bijvoorbeeld zeer goede
waardplanten die veel soorten aantrekken. Hoewel deze planten zeer algemeen zijn, zijn grote aantallen
noodzakelijk om een bijengemeenschap van voedsel te kunnen voorzien.
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Voorkeur voor een waardplant hangt af van de voedingswaarde van het stuifmeel: bijen kunnen bepaalde
aminozuren niet zelf aanmaken en moeten deze specifiek halen uit stuifmeel van plantensoorten die deze
wel bevatten. Verder kan de morfologie van bloemen bepalend zijn. Bepaalde bloemen met een diepe
kelk worden enkel bezocht door bijen met aangepaste, verlengde monddelen. Andere bloemen, zoals
boterbloemen, produceren dan weer stuifmeel dat giftig is voor de meeste bijensoorten, maar wel
gegeten kan worden door bepaalde specialisten, zoals de Ranonkelbij (Chelostoma florisomne).
Niet alleen moet de ‘juiste’ plantensoort aanwezig zijn, ook het aantal aanwezige planten is van belang.
Om één enkele broedcel, en dus één nakomeling te produceren, heeft een bij in het algemeen het
stuifmeel van meer dan 30 bloemen nodig. Grotere bijen hebben in het algemeen meer stuifmeel nodig.
Grotere soorten die afhankelijk zijn van waardplanten die minder stuifmeel produceren kunnen dus om
één enkele broedcel te maken vele honderden bloembezoeken nodig hebben.
Om stuifmeel te verzamelen kennen bijen verschillende morfologische aanpassingen (Figuur 1). Ten eerste
zijn er de kropverzamelaars, bijvoorbeeld de maskerbijen (Hylaeus sp.). Deze dieren hebben geen
opvallende uitwendige verzamelorganen en verzamelen stuifmeel met hun mond, waarna ze het in hun
krop opslaan. Pootverzamelaars, de grote meerderheid bij onze inheemse bijenfauna, verzamelen
stuifmeel op hun achterpoten. Deze zijn bezet met lange, stijve haren (scopa) die het stuifmeel
vasthouden. Bij Honingbijen (Apis mellifera) en hommels (Bombus sp.) is dit ontwikkeld tot een korfje
(‘corbiculum’). Bij Pluimvoetbijen (Dasypoda hirtipes) is de scopa dan weer zeer sterk ontwikkeld door de
aanwezigheid van zeer lange haren. Ten slotte zijn er de zogenaamde buikverzamelaars, die een dichte,
lange beharing hebben op hun buik. Deze buikschuier wordt als verzamelapparaat voor stuifmeel gebruikt
bij onder meer metselbijen en behangersbijen. Koekoeksbijen (Zie 1.3: Socialiteit), een verzamelnaam voor
alle parasitaire bijen, verzamelen zelf geen stuifmeel, maar parasiteren op nesten van andere
bijensoorten. Deze soorten hebben dan ook geen morfologische aanpassingen om stuifmeel te
verzamelen.
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Figuur 1: Bijen kennen verschillende morfologische aanpassingen om stuifmeel te verzamelen en te vervoeren.
Megachilidae, zoals de Tronkenbij (H. truncorum)(boven, foto: Pieter Vanormelingen) hebben een buikschuier
bestaande uit stijve haren, waartussen stuifmeel gevangen wordt. Pootverzamelaars zoals de Pluimvoetbij (D. hirtipes)
(onder, foto: Jens D'Haeseleer) verzamelen stuifmeel met een verzamelapparaat bestaande uit stijve haren op hun
achterschenen.
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1.2 Nesthabitat

Het overgrote deel van onze inheemse niet-parasitaire bijensoorten, ca. 70%, nestelt ondergronds in
zelfgegraven nesten (Figuur 2). Solitaire soorten graven een eigen nest uit, al kunnen grote nestaggregaties
ontstaan van tientallen of zelfs honderden nesten bij elkaar. Bovendien zijn er communale soorten: bijen
die een gemeenschappelijke nestgang graven, maar hun eigen broedcellen bouwen. Ook de meeste
hommels nestelen ondergronds, al verkiezen deze vaak bestaande holtes, zoals de nestjes van
knaagdieren.

Figuur 2: Ongeveer twee derde van onze inheemse bijensoorten nestelt ondergronds, meestal in een zelfgegraven
nest. De Dageraadzandbij (A. nycthemera) (foto: Kurt Geeraerts) gebruikt typisch open zandgrond.

Ondergronds nestelende soorten graven niet eender waar een nest uit. De meeste soorten verkiezen een
zandige of lemige bodem met weinig organisch materiaal, aangezien dit makkelijker graaft dan zware
kleibodems. Los zand wordt dan weer gemeden door de meeste niet-gespecialiseerde soorten, wegens
mechanische instabiliteit en risico op uitdrogen van de broedcellen. Verder worden eerder droge bodems
gebruikt, om schimmelinfectie en zuurstoftekort in de broedcellen tegen te gaan. Sommige soorten
verkiezen eerder licht hellende of horizontale grondoppervlakken, maar andere soorten zijn dan weer
gespecialiseerd in verticale steilwanden (Figuur 3). Het belangrijkste aspect lijkt echter te zijn dat de
bodem een deel van de dag blootgesteld is aan de zon. De meeste bijen zijn warmteminnend en larven
ontwikkelen beter in een voldoende warme omgeving.
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Figuur 3: Schaars begroeide taluds vormen uitstekende nestelplekjes voor ondergronds nestelende bijen (foto: Jens
D'Haeseleer).

Beschaduwing en overwoekering door vegetatie heeft een negatief effect. In droge graslanden op zand is
de vegetatie van nature vrij open, maar ook door verstoring veroorzaakte open plekken dienen als
nestplaats. Vaak bouwen verschillende individuen van dezelfde soort hun nesten vlak bij elkaar, waarbij
grote nestaggregaties ontstaan. Sommige soorten verkiezen erg dynamische plekken, zoals
trappelplaatsen van vee of zelfs verdichte situaties zoals onverharde zandwegen. Voor bijen maakt het
niet zoveel uit of die verstoring nu door natuurlijke factoren zoals verstuiving of begrazing dan wel door
recreatie of beheeringrepen veroorzaakt wordt (Figuur 4). Het uitpalen van grote nestaggregaties van bijen
of harkwespen heeft dikwijls meer negatieve effecten doordat de vegetatie dichtgroeit. Deze soorten
profiteren van een matige verstoring.
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Figuur 4: Kleine stukjes waar de grasmat door wat te diep te maaien is verwijderd, kunnen ook dienen als nestplaats.
(foto: Jorg Lambrechts)

Naast ondergronds nestelende bijen zijn er ook soorten die bovengronds nestelen. Het grootste deel van
deze soorten gebruiken bestaande gaten, bijvoorbeeld holle plantenstengels of vraatgangen van kevers in
dood hout (Figuur 5). Andere mogelijke nestplaatsen zijn bijenhotels, rieten daken of, in geval van
bepaalde zeer gespecialiseerde soorten, lege slakkenhuisjes. Enkele soorten knagen zelf hun nestgangen
uit in dood hout, zoals de Blauwzwarte houtbij (Xylocopa violacea), holle stengels, zoals de Driedoornige
metselbij (Hoplitis tridentata) of merghoudende stengels, zoals de Zwartgespoorde houtmetselbij (Hoplitis
leucomelana) (Figuur 6). Planten die goed dienst kunnen doen, zijn bramen (Rubus sp.), rozen (Rosa sp.),
toortsen (Verbascum sp.) en grotere schermbloemigen (bvb. Heracleum of Angelica sp.). De diameter van
de stengel bepaalt welke soorten er gebruik van kunnen maken. Een grote variatie aan stengeldiameters
zorgt dus voor een grotere soortendiversiteit. Soorten die in deze stengels nestelen zijn onder meer
maskerbijen (Hylaeus sp.), metselbijen (Osmia/Hoplitis sp.) en de Blauwe ertsbij (Ceratina cyanea).
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Figuur 5: Ongeveer een derde van onze soorten nestelen bovengronds en gebruiken bestaande holtes in dood hout,
holle stengels of merghoudende stengels. Deze Ranonkelbij (C. florisomne) verkiest bestaande gaten in dood hout en
wordt vaak in bijenhotels waargenomen (foto: Kurt Geeraerts).

Figuur 6: Dode bomen, zeker wanneer ze in een zonnige bosrand staan, zijn van essentieel belang voor bovengronds
nestelende bijen. Dode braamstengels worden ook gebruikt als nestgelegenheid (foto: Jens D'Haeseleer).
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Een bijkomende beperking bij bovengronds nestelende bijen is dat er niet enkel een holte of gang
aanwezig moet zijn om te nestelen, maar dat de nestgangen meestal ook een geschikte diameter dienen
te hebben. Deze geschikte grootte is soort specifiek en ligt binnen een nauwe range van enkele
millimeters. Daarom kan er competitie optreden voor de beperkt beschikbare nestgangen. Een
evolutionaire respons hierop is dat bovengronds nestelende soorten een grotere intraspecifieke variatie
vertonen in lichaamsgrootte, waardoor een bredere waaier aan nestdiameters gebruikt kan worden door
een populatie en competitie geminimaliseerd wordt. Door een grote variatie in grootte van de vraatgangen
te garanderen kan een grotere diversiteit aan bijen aangetrokken worden. Kleinere soorten, zoals de
Tronkenbij (Heriades truncorum) verkiezen namelijk nestgangen met een veel kleinere diameter dan
bijvoorbeeld de Rosse metselbij (Osmia bicornis).
Ook bovengronds nestelende soorten zijn meestal warmteminnend en zullen nestingangen verkiezen die
in oostelijke of zuidoostelijke richting wijzen: dit zorgt ervoor dat het nest ’s morgens snel opwarmt.
Bovendien is het nest dan beschut tegen regen en onweer, dat in onze contreien meestal uit westelijke
richting komt.

Naast het nestruimte zelf is ook nestmateriaal van belang. Afgezien van het kleine aantal soorten dat een
volledig losstaand nest maakt – zoals de Kleine harsbij (Anthidiellum strigatum), die vrijstaande
broedcellen van dennenhars maakt – gebruiken sommige soorten materialen om hun broedcellen mee af
te lijnen en van elkaar te scheiden. Het gaat hier onder meer om leem (metselbijen), bladeren
(behangersbijen), plantenharen (wolbijen) en plantenhars (harsbijen). Ook deze grondstoffen moeten in
de onmiddellijke omgeving van het nest te vinden zijn voor het overleven van een soort. Onderzoek naar
hoe de beschikbaarheid van deze nestmaterialen de bijengemeenschap structureert en invloed heeft op
populaties, is echter zeer beperkt.

1.3 Socialiteit
Een derde belangrijk aspect aan de ecologie van bijen is socialiteit. Hoewel de alom gekende Europese
Honingbij (Apis mellifera) een sociale soort is, die grote, langlevende nesten maakt met een duidelijke
taakverdeling voor de werksters, leeft de overgrote meerderheid van onze inheemse bijensoorten solitair.
Veel van deze solitaire soorten maken, mogelijk door schaarste van geschikte nestgrond, grote
nestaggregaties aan, waardoor het lijkt dat deze soorten een sociale levenswijze hebben. Sommige
communale soorten graven dan weer een gemeenschappelijke nestgang waarin ze elk hun eigen
broedcellen aanmaken. Verder is er bij verschillende soorten een primitieve trend naar socialiteit
zichtbaar, waarbij een dominant vrouwtje zich voortplant en andere bijen als werksters fungeren.
Hommels zijn ook allemaal sociaal, met uitzondering van de koekoekshommels, die de koningin van een
gastheersoort doden of verstoten en het nest overnemen. Tussen solitaire en eusociale bijen zijn er
verschillende tussenvormen, zoals de eerder vermelde communale en semisociale soorten die zich wel
zelfstandig voortplanten, maar samenwerken bij de bouw van broedcellen. Zeker binnen de groefbijen
bestaat er een grote variatie in socialiteit, en zelfs binnen sommige soorten komt een brede waaier aan
gedragspatronen voor, van solitaire dieren tot primitief eusociale kolonies.
Meer dan een kwart van onze inheemse soortenrijkdom hebben een parasitaire levenswijze op andere
bijensoorten ontwikkeld. Deze koekoeksbijen dringen het nest van hun gastheer binnen, doden het ei of
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de larve dat er aanwezig is, en leggen zelf een ei. De larve van de parasiet leeft dan van de
stuifmeelvoorraad die de gastheer heeft aangelegd. Vaak zijn relaties tussen broedparasiet en gastheer
zeer soortafhankelijk, bijvoorbeeld in het geval van de Bonte viltbij (Epeoloides coecutiens), die enkel op
de Gewone en de Bruine slobkousbij (Macropis sp.) parasiteert. Broedparasieten hebben een voldoende
grote en stabiele gastheerpopulatie nodig om te overleven, en kunnen dan ook worden beschouwd als
goede indicators van een gezonde bijenpopulatie (Sheffield, et al., 2013). Naast deze koekoeksbijen zijn er
ook verschillende andere parasitaire insecten die geassocieerd zijn met bijennesten, zoals wolzwevers
(Bombiliidae), goudwespen (Chrysididae) en knotswespen (Sapygidae). Op deze manier dragen bijen nog
meer bij tot een grotere biodiversiteit.

1.4 Fenologie
Een belangrijke factor om rekening mee te houden is de fenologie van bijensoorten, met andere woorden
de periode waarbinnen ze actief zijn (Figuur 7). Veel soorten bijen als volwassen dieren slechts actief
tijdens een beperkte periode in het jaar. Een voorbeeld is de Dageraadzandbij (Andrena nycthemera), die
enkel in maart en april vliegt, of de Heizijdebij (Colletes succinctus), die enkel in de nazomer vliegt. Andere
soorten hebben dan weer twee generaties op een jaar, zoals de Grasbij (A. flavipes), die zowel in april-mei
als in juli-augustus vliegt. Sociale soorten, zoals hommels en sommige groefbijen zijn een langere periode
in het jaar actief. Sommige hommelkoninginnen worden actief aan het begin van de lente, terwijl er actieve
nesten blijven bestaan tot diep in de herfst.
Bij voedselspecialisten is er een sterke link tussen vliegperiode en de bloei van de waardplant. Knautiabijen
(A. hattorfiana) vliegen bijvoorbeeld vooral in juni, als Beemdkroon (Knautia sp.), hun enige waardplant,
in bloei staat. Veel wilgenspecialisten zijn dan weer uitgesproken voorjaarssoorten, terwijl de Heidezandbij
(A. fuscipes), die enkel foerageert op struikhei (Calluna vulgaris), enkel in de nazomer vliegt. Voor soorten
die gedurende een langere aaneengesloten periode van het jaar vliegen, moeten beheerders rekening
houden met het feit dat deze continu een voldoende grote bron van stuifmeel en nectar nodig hebben. Bij
soorten met een zeer beperkt dieet moet de juiste waardplant dan weer op het juiste moment in
voldoende grote aandelen aanwezig zijn. Het ontstaan van gaten in de voedselvoorziening of het
verdwijnen van de noodzakelijke waardplant door onoordeelkundig beheer zal dan ook onherroepelijk
leiden tot het lokaal uitsterven van de geassocieerde bijensoorten.
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Figuur 7: Sommige bijen, zoals de Grijze rimpelrug (A. tibialis) (links, foto: Kurt Geeraerts) vliegen enkel tijdens een
korte periode in het voorjaar. Andere, zoals de Kattenstaartdikpoot (M. nigricans) (rechts, foto: Pieter Vanormelingen)
vliegen enkel in de zomer. Om de bijenfauna in een gebied goed in kaart te brengen is het dus noodzakelijk om het
gebied meerdere keren op een jaar te bezoeken.

Wilde bijen in Oost-Vlaamse provinciale natuurgebieden: Kloosterbos

15

1.5 Bedreigingen
De laatste jaren is er veel aandacht gegaan naar de achteruitgang van bijen (onder meer (Biesmeijer, et
al., 2006). In tegenstelling tot de zogenaamde achteruitgang van Honingbijen (Apis mellifera), zijn wilde
bijen veel sterker bedreigd en heeft hun achteruitgang veel verregaandere ecologische gevolgen. De
terugval van wilde bijenpopulaties is niet tot één oorzaak terug te brengen, maar wordt gestuurd door een
brede waaier aan problemen. Deze spelen zowel een rol op lokale (bv onaangepast maaibeheer), regionale
(intensivering landbouw, urbanisering) als op globale schaal (klimaatverandering). Hoe groot het effect
van al deze zaken op de bijenpopulatie is en hoe deze factoren elkaar versterken, is nog niet helemaal
duidelijk en moet in de toekomst verder onderzocht worden.

Als we de bijenfauna van vandaag vergelijken met die van enkele decennia geleden, valt direct op dat er
duidelijke winnaars en verliezers zijn. Vooral hommels (Bombus sp.) kenden de afgelopen decennia een
zeer sterke achteruitgang en veel soorten zijn uit onze streken verdwenen. Enkele decennia geleden waren
habitatvernietiging en intensivering van de landbouw – met name het verminderd gebruik van
vlinderbloemigen als groenbemester – hier de belangrijkste oorzaken van. Aangezien de meeste hommels
koudeminnende soorten zijn met een eerder noordelijk verspreidingsgebied is hun verdere achteruitgang
tegenwoordig te wijten aan klimaatverandering, waarbij met name de droge, hete zomers een negatief
effect hebben (Rasmont et al., 2015). Ook andere wilde bijensoorten zijn de afgelopen jaren sterk
achteruitgegaan. Veel soorten die bijvoorbeeld met open zandgrond geassocieerd zijn, zijn verdwenen uit
het binnenland en komen nu enkel nog voor in de kustduinen of andere gebieden met stuifzand. Van de
381 geëvalueerde soorten op de Belgische Rode Lijst zijn er 45 regionaal uitgestorven, 47 ernstig bedreigd
en 34 kwetsbaar (Drossart, et al., 2019) (Figuur 8).

Figuur 8: Deze taartdiagram geeft de verdeling van elke Rode Lijst status voor de Belgische soorten bijen weer. In totaal
zijn ongeveer de helft van onze soorten geclassificeerd als lokaal uitgestorven (RE), bedreigd (CR, EN, VU) of bijna
bedreigd (NT). Voor sommige soorten is te weinig data beschikbaar om betrouwbaar een status toe te wijzen (DD)
(Drossart et al.,2019).

Naast deze verliezers zijn er ook enkele duidelijke winnaars. Dit zijn vooral zuidelijke soorten wiens areaal
naar het noorden is opgeschoven onder invloed van klimaatopwarming. Enkele soorten, zoals de Kleine
sachembij (Anthophora bimaculata) en de Grote bandgroefbij (Lasioglossum majus), verdwenen eerder
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uit ons land door de vernietiging en degradatie van warme microhabitats zoals kalkgraslanden. Door de
algemene opwarming van het klimaat zijn deze nu echter ook in staat om te overleven buiten deze
specifieke gebieden.

De achteruitgang van bijen heeft verschillende oorzaken, met klimaatverandering, habitatvernietiging en
intensivering en schaalvergroting in de landbouw als voornaamste redenen. Vermesting leidt, samen met
gebruik van herbiciden en veranderende landbouwpraktijken tot een afname in diversiteit en dichtheid
van geschikte voedselplanten. Bovendien groeien microhabitats met naakte bodem dicht, vaak met
grassen, door de toegenomen voedselrijkdom in de bodem. Schaalvergroting leidt er ook toe dat kleine
akkers worden samengevoegd en kleine landschapselementen zoals haagkanten, houtwallen en
bomenrijen, die een potentieel habitat vormen voor bijen, grotendeels verdwijnen.
Ook andere veranderingen in landbouwgebruiken kunnen een effect hebben. Zo is er een sterke link
tussen de achteruitgang van langtongige hommels en het sterk verminderde gebruik van Rode klaver
(Trifolium pratense) als groenbemester (Kleijn & Raemakers, 2008).
Bovendien leidt het gebrek aan ruimtelijke ordening tot een versnippering van semi-natuurlijke gebieden,
waardoor de gemiddelde oppervlakte ervan verkleint. Dit maakte deze gebieden gevoeliger voor
randeffecten, zoals stikstofdepositie en andere antropogene verstoring. Kleinere gebieden kunnen ook
kleinere populaties van soorten onderhouden, wat de uitstervingskans verhoogt, en door de ruimtelijke
versnippering wordt migratie tussen geschikte habitats, en dus rekolonisatie en genetische uitwisseling,
bemoeilijkt.
Door het verhoogde aanbod van voedingsstoffen (eutrofiëring) in de natuur, voornamelijk stikstof en
fosfor, treden er veranderingen op in zowel de vegetatiesamenstelling, structuur als chemische
samenstelling van de planten. De eerste route waarlangs eutrofiëring invloed kan hebben op bijen is door
het verminderen van de ondergrondse nestgelegenheid. Door aanvoer van nutriënten wordt de vegetatie
hoger en dichter, terwijl ondergronds nestelende bijen hoofdzakelijk schaars begroeide plekken verkiezen.
Ze kiezen die schaars begroeide plaatsen uit omdat die bereikbaar zijn om in te graven en snel opwarmen.
Een ander effect van eutrofiëring is het verminderen van het voedselaanbod. Het grootste deel van de
plantensoorten in West-Europa is aangepast aan voedselarme omgevingen, wat logisch is want tot
ongeveer een eeuw geleden was dat ook de meest voorkomende situatie. In voedselrijkere situaties
worden deze bloemplanten al snel weg geconcurreerd door productievere planten die goed gedijen in
voedselrijke situaties zoals grassen en brandnetels. Zo verminderd zowel de diversiteit als de densiteit aan
voedselbronnen voor bijen. Een laatste route is minder bekend, maar mogelijk erg belangrijk, namelijk het
afnemen van de voedselkwaliteit door een wijziging in de verhoudingen van voedingstoffen in nectar of
stuifmeel (Ceulemans, et al., 2017).
Klimaatverandering heeft vooral in de afgelopen jaren een sterk effect gehad op de bijengemeenschap.
Koudeminnende soorten zoals hommels tonen een sterke achteruitgang, terwijl warmteminnende,
zuidelijke, soorten sterk in aantallen toenemen of voor het eerst in onze contreien verschijnen. Ook de
langere periodes van droogte de afgelopen jaren zou een impact kunnen hebben op de bijengemeenschap.
Door droogte produceren planten in eerste instantie minder nectar, zullen minder bloeien en tot slotte
volledig verdrogen. Zo verkleint het voedselaanbod substantieel. Meer onderzoek is echter nodig om te
evalueren hoe het veranderende klimaat de komende jaren onze bijendiversiteit zal beïnvloeden.
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Naast voorgenoemde factoren kunnen té hoge dichtheden van Honingbijen (Apis mellifera) ervoor zorgen
dat solitaire bijen in de problemen komen. Het plaatsen van Honingbijenkasten wordt soms vanuit
natuurdoelstellingen beargumenteerd. Honingbijen zijn uiteraard belangrijke bestuivers in de land- en
tuinbouw, maar kunnen tevens een gevaar vormen voor andere bloembezoekende insecten. Van der Spek
(2012) lijst de verschillende manieren op waardoor een teveel aan Honingbijen op een kleine oppervlakte
negatieve effecten kan hebben op onder meer wilde bijen, dagvlinders en zweefvliegen.
Een eerste, voor de hand liggend, argument is dat er rechtstreekse voedselconcurrentie optreedt tussen
Honingbijen en andere bloembezoekers. De combinatie van de achteruitgang van de bloemenrijkdom in
Vlaanderen en de forse toename van het aantal Honingbijen per volk (van 25.000 tot 50-60.000 werksters
per volk) maakt dat de lokale druk op de aanwezige voedselbronnen groot kan zijn. Vooral soorten met
een gespecialiseerd bloembezoek (één derde van alle bijensoorten in ons land, zie ook 1.1, kunnen hier
potentieel veel hinder van ondervinden. Zij kunnen immers niet uitwijken naar andere voedselbronnen op
het moment dat een massa extra bloembezoekers losgelaten worden in een gebied. Dit effect is er zeker
in gebieden waarbij de zogenaamde massadracht overlapt met de voorkeur van oligolectische soorten
(Forup & Memmott, 2005).
Een tweede argument is dat Honingbijen voor overdracht van ziektes en parasieten kunnen zorgen naar
andere bijensoorten toe. Onderzoek van de UGent heeft recent uitgewezen dat Honingbijen dragers zijn
van heel wat virussen en bacteriën die overgedragen worden aan hommels en solitaire bijen als zij
voldoende met elkaar in contact komen (Karel Schoonvaere, pers. med.). Door de internationale handel in
Honingbijen komen regelmatig nieuwe parasieten op deze manier het land binnen. Zo komen deze
parasieten uiteindelijk bij onze inheemse bijen terecht.
Ten slotte is ook een verschuiving van de bestuivingsdienst mogelijk. Het tijdelijk bijplaatsen van
Honingbijenkasten verstoort de plant-bestuivers-relaties enorm. Hierdoor kunnen bepaalde
bloembezoekers, die efficiëntere bestuivers zijn dan Honingbijen omwille van hun specialisatie, verdreven
worden van de planten waardoor de netto bestuiving van de (wilde) planten er op achteruit gaat.
Naar aanleiding van de vraag of Honingbijen een cruciale rol spelen bij de bestuiving van wilde planten, is
gekeken of er wilde planten zijn waarvoor bestuiving door Honingbijen essentieel is (Dijkstra & Kwak 2007
in van der Spek, 2012). Er werd geen enkele plantensoort gevonden die niet ook door andere bijen of
zweefvliegen wordt bestoven. Wel zijn er tien plantensoorten gevonden die zo vroeg bloeien dat er nog
weinig andere insecten actief zijn en die mogelijk geschaad zouden kunnen worden door afwezigheid van
Honingbijen. Dit zijn bijna allemaal ingeburgerde soorten, zoals Bonte krokus (Crocus vernus),
Winterakoniet (Eranthis hyemalis), Muurbloem (Erysimum cheiri) en Blauwe druifjes (Muscari botryoides),
die voornamelijk in tuinen en parken voorkomen. Voor de bestuiving van plantensoorten in
natuurterreinen spelen Honingbijen dus geen essentiële rol (Dijkstra & Kwak 2007 in van der Spek, 2012;
Adriaens & Laget, 2008).
Een uitgebreidere bespreking van dit complexe probleem is onder meer te vinden in Vanormelingen et al.
(2019).
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2 Methodiek
2.1 Studiegebied
Het Kloosterbos is een bosgebied in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen. Het is van oorsprong
een heidegebied, gelegen op dezelfde rug als het Heidebos. Tegenwoordig is dit voormalige heidegebied
hoofdzakelijk bebost met Zwarte en Grove den. Enkele kleine stuifzandkernen zijn nog open naast enkele
percelen die terug ontbost zijn. In dit bos zijn enkele dreven met braamstruweel en enkele bloemrijke,
ruderale stroken.

2.2 Bijeninventarisatie
Er werd intensief gezocht naar wilde bijen op bloemen, rond mogelijk interessante nestplaatsen en in
bosranden. Het gebied werd 5 keer bezocht tussen maart en augustus 2020, de belangrijkste periode in
het vliegseizoen van wilde bijen. Het veldwerk werd uitgevoerd door Willem Proesmans namelijk op 23
maart en 22 april, de overige 3 dagen door Ward Tamsyn, op 25 mei, 22 juni en 29 juli.
Wilde bijen zijn thermofiele organismen. De inventarisaties vonden zo veel mogelijk plaats tijdens gunstige
weersomstandigheden:
• windkracht < 4 Beaufort – in de praktijk zo weinig mogelijk wind
• temperatuur: (> 17°C en < 30°C)
• tijdstip: 10u - 17u
• dagen zonder neerslag
• zonneschijn gedurende min. 50% van de dag
Op de meest kansrijke plekken werden wilde bijen geïnventariseerd door middel van netvangsten. Bijen
die niet meteen op naam gebracht konden worden, werden meegenomen en later gedetermineerd met
behulp van een stereoscopische binoculair. Alle waarnemingen werden ter plaatse ingevoerd in de
www.waarnemingen.be-database met behulp van de app Obsmapp. Tegelijkertijd werden de gelopen
transecten steeds opgeslagen. Doordat zowel de gespendeerde tijd, als de gelopen route opgeslagen
werd, is de zoekinspanning bekend. Hierdoor is het mogelijk om een monitoring in de toekomst uit te
voeren en de resultaten rechtstreeks te vergelijken met voorliggend onderzoek. Ook belangrijke
voedselplanten voor wilde bijen werden zoveel mogelijk ingevoerd.
Andere soortgroepen werden sporadisch geïnventariseerd. Wespen en zweefvliegen werden met een
insectennet gevangen en meegenomen voor determinatie indien nodig. Vlinders, lieveheersbeestjes,
sprinkhanen en libellen konden meteen op naam gebracht worden zonder een net.

2.3 Habitatevaluatie
Naast een inventarisatie van de aanwezige bijenfauna, werd ook aandacht besteed aan de
habitatgeschiktheid. Hierbij werd gekeken naar de belangrijkste waardplanten die in het gebied aanwezig
waren en naar potentiële nestgelegenheden, zoals zuid-georiënteerde plaatsen met naakte bodem en
bovengrondse nestplaatsen zoals dood hout met vraatgangen van kevers of oude muren met gaten. Ook
naar het habitat in zijn geheel werd gekeken.
Verder werd op het niveau van duidelijk afgelijnde zones gekeken hoe het beheer beter afgestemd zou
kunnen worden op de aanwezige bijengemeenschap.
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Tabel 1: Waargenomen soorten in het Kloosterbos en hun ecologie. Deze tabel bevat informatie over de nestecologie, verdeeld over twee kolommen. (Z=
Zelfgegraven, H = Bestaande holtes, zoals muizenholletjes of boomholtes, G = in strooisellaag of vegetatie, M = in merghoudende stengels, D = Bestaande
nestgangen in dood hout, V = zelfgebouwd vrijstaand nestje), waardplant (P = Polylectisch), Socialiteit (P = Broedparasiet; S = Solitair; E = (primitief) Eusociaal).
Voor broedparasieten worden de gastheren ook weergegeven (Westrich, 2018). Verder wordt ook de Rode lijst-status vermeld (LC = Niet bedreigd/Least concern;
NT = Gevoelig/Near threatened; VU = Kwetsbaar/Vulnerable; EN = Bedreigd/Endangered; CR = Ernstig bedreigd/Critically endangered; DD = Geen data/Data
deficient; NA = Not applicable/Niet van toepassing) (Drossart, et al., 2019).
Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Nestecologie
Extra informatie
Waardplantvoorkeur
Socialiteit
Gastheer
Ondergr.
Bovengr nestecologie

RL

.
Apidae (14+1)
Apis mellifera

Honingbij

H

P

E

Bombus bohemicus
Bombus hortorum

Tweekleurige
koekoekshommel
Tuinhommel

-

P

H

P

E

NT

Bombus hypnorum

Boomhommel

H

P

E

LC

Bombus lapidarius

Steenhommel

H

H

P

E

LC

Bombus lucorum

Veldhommel

H

P

E

NT

Bombus pascuorum

Akkerhommel

H

H

P

E

LC

Bombus pratorum

Weidehommel

H

P

E

LC

Bombus sylvestris
Bombus terrestris agg.1

Vierkleurige
koekoekshommel
Aardhommel-groep1

-

P

P

/

Nomada alboguttata

Bleekvlekwespbij

-

P

Witbaardzandbij

LC

Nomada flava

Gewone wespbij

-

P

LC

Nomada lathburiana

Roodharige wespbij

-

P

Wimperflankzandbij
en Meidoornzandbij
Grijze zandbij en Asbij

Nomada ruficornis

Gewone dubbeltand

-

P

Roodgatje

LC

Epeolus variegatus

Gewone viltbij

-

P

Wormkruidbij,
Duinzijdebij &
Zuidelijke zijdebij

LC

P

S

LC

H

H

DD
Veldhommel

Weidehommel

NT

LC
/

LC

Andrenidae (7)
Andrena barbilabris

Witbaardzandbij

Z

Open zand

Andrena clarkella

Zwart-rosse zandbij

Z

Wilgen

S

LC

Andrena dorsata

Wimperflankzandbij

Z

P

S

LC
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Andrena haemorrhoa

Roodgatje

Z

P

S

LC

Andrena mitis

Lichte wilgenzandbij

Z

Wilgen

S

LC

Andrena vaga

Grijze zandbij

Z

Wilgen

S

LC

Andrena ventralis

Roodbuikje

Z

Wilgen

S

LC

Colletes cunicularius

Grote zijdebij

Z

P

S

LC

Colletes fodiens

Duinzijdebij

Z

Composietenfamilie

S

LC

Hylaeus communis

Gewone maskerbij

M

P

S

LC

Hylaeus confusus

Poldermaskerbij

M

P

S

LC

Hylaeus incongruus

Weidemaskerbij

M

P

S

DD

Halictus tumulorum

Parkbronsgroefbij

D

P

S+E

LC

Lasioglossum albipes

Berijpte geurgroefbij

Z

P

Onbekend

NT

Lasioglossum leucopus

Gewone
smaragdgroefbij
Matte bandgroefbij

Z

P

E

NT

Z

P

S

LC

Z

P

S

VU

Lasioglossum zonulum

Glanzende
franjegroefbij
Glanzende bandgroefbij

Z

P

S

LC

Sphecodes albilabris

Grote bloedbij

-

P

Grote zijdebij

LC

Sphecodes pellucidus

Schoffelbloedbij

-

P

Witbaardzandbij

LC

Colletidae (5)
Open zand

Halictidae (8)

Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum monstrificum

Megachilidae (13)
Anthidiellum strigatum

Kleine harsbij

V

Hars

P

S

LC

Anthidium manicatum

Grote wolbij

D

Plantenharen

P

S

LC

Ceratina cyanea

Blauwe ertsbij

M

P

S

LC

Coelioxys inermis

Gewone kegelbij

-

P

Heriades truncorum

Tronkenbij

D

Composietenfamilie

S

LC

Hoplitis leucomelana

M

Plantenmortel

P

S

LC

Megachile centuncularis

Zwartgespoorde
houtmetselbij
Tuinbladsnijder

D

Stukjes blad

P

S

LC

Megachile lapponica

Lapse behangersbij

D

Stukjes blad

P met sterke voorkeur

S

LC

H
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Tuinbladsnijder en
Gewone behangersbij

LC

Megachile ligniseca

Distelbehangersbij

D

Stukjes blad

P

S

LC

Megachile willughbiella

Grote bladsnijder

D

Stukjes blad

P

S

LC

Osmia leaiana

Kauwende metselbij

D

Plantenmortel

S

LC

Osmia uncinata

Bosmetselbij

D

Dikke schors dennen,
plantenmortel

Composietenfamilie
(Cynareae & Cichorieae)
P

S

EN

Stelis phaeoptera

Zwarte tubebij

-

P

Lipbloemigen (hier vnl. Valse
salie)

S

LC

S

LC

S

LC

S

LC

Zwartbronzen
houtmetselbij en
Kauwende metselbij

NT

Anthophoridae (1)
Anthophora furcata

Andoornbij

Z

Vermolmd hout

Mellitidae (3)
Dasypoda hirtipes

Pluimvoetbij

Z

Macropis europaea

Gewone slobkousbij

Z

Composietenfamilie
(Cichorieae)
Grote wederik & Puntwederik

Melitta nigricans

Kattenstaartdikpoot

Z

Grote kattenstaart

1De

soorten behorende tot het Aardhommel-complex zijn morfologisch niet met zekerheid te onderscheiden. Veldhommel en Aardhommel zijn echter zeer algemeen en komen
zonder twijfel beide voor in het gebied. Hier wordt echter gekozen om de vier inheemse soorten samen te voegen in een ‘morphospecies’. Mannetjes van Veldhommel zijn wel
met zekerheid te determineren, de soort werd dan ook apart opgenomen in de tabel.
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3 Waargenomen soorten
3.1 Bijen

Vóór dit onderzoek waren er in het gebied slechts waarnemingen van 6 algemene tot zeer algemene
bijensoorten gekend in de database van www.waarnemingen.be. Naast deze soorten, die op één soort
na werden teruggevonden tijdens het onderzoek door ons, werden er nog 47 andere bijensoorten
aangetroffen, wat het totaal voor het gebied op 51 soorten brengt. Aangezien werksters en
koninginnen van de Aardhommel, Veldhommel, Grote veldhommel en Wilgenhommel in het veld niet
te onderscheiden zijn van elkaar, werd ook de verzamelgroep Aardhommel-groep opgenomen in de
tabellen. De som van de aantallen in de verschillende categorieën komt dus op 52. Een overzicht van
de waargenomen soorten in het gebied vind je in Tabel 1.
Tabel 2: Aantal soorten per Rode lijstcategorie die gekend zijn uit het Kloosterbos. De Rode-Lijstcategorieën zijn
gebaseerd op de Belgische Rode Lijst (Drossart, et al., 2019).

Rode-lijstcategorieën
Niet bedreigd (LC)
Gevoelig (NT)
Kwetsbaar (VU)
Bedreigd (EN)
Ernstig bedreigd (CR)
Onvoldoende data (DD)
Niet opgenomen

Aantal soorten
41
6
1
1
0
2
1

Van deze 52 soorten nestelt de overgrote meerderheid ondergronds. Van de niet-parasitaire soorten
nestelen er 24 ondergronds, waarvan er 4 ook bovengronds kunnen nestelen. Dit is bijna 60 procent
van de waargenomen, niet-parasitaire soorten. Ongeveer 50 procent of 21 soorten nestelen
bovengronds, waarvan 4 dus ook ondergronds kunnen nestelen.
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Nestgedrag van bovengronds nestelende bijen
Zelfgemaakt
vrijstaand nestje
(Kleine harsbij)
4%

Merghoudende
stengels
24%

Zelfgemaakte
nestholte
5%

Bestaande holte
(muizenhol,
boomholte...)
24%

Bestaande
nestgangen in dood
hout (kevergangen,
bijenhotels...)
43%

Figuur 9: Taartdiagram van het de verhoudingen van bovengronds nestelende bijen t.o.v. hun respectievelijke
nestelgedrag.

Binnen de bovengronds nestelende bijen kunnen we onderscheid maken in het specifieke nestgedrag
dat ze vertonen. Hierbij zien we dat de grootste groep bestaande nestgangen in dood hout gebruikt,
meer specifiek zijn dit kevergangen in dood hout, maar ook kunstmatige nestgelegenheden zoals
bijenhotels worden gebruikt. De bewoners van bestaande, bovengrondse holtes zijn vooral hommels.
Deze gebruiken bijvoorbeeld muizennestjes in de strooisellaag, boomholtes of nestkastjes
(Boomhommel). Een ander belangrijk deel gebruikt dan weer merghoudende stengels van planten
zoals bramen en Vlier, ze knagen er zelf het merg uit en gebruiken de ontstane holte vervolgens als
nestplaats. De restgroep bestaat uit Kleine harsbij, die een vrijstaand nestje bouwt, en de Andoornbij,
die een nest uitknaagt in vermolmd hout.
Bij de ondergronds nestelende soorten kunnen we nog onderscheid maken tussen de soorten die zelf
een nestje uitgraven in de bodem en soorten die bestaande holtes, zoals muizenholletjes, gebruiken
om een nest in te maken. 70% van de ondergronds nestelende bijen graaft zelf een nestgang uit, de
overige soorten gebruiken bestaande holtes.
Van de volledige Belgische bijenfauna nestelt ca. 30% bovengronds, in het Kloosterbos zien we een
gelijkaardige verdeling. Het lijkt er dus op dat er voor beide groepen de nestgelegenheid vrij goed is.
De rode lijstsoorten nestelen hoofdzakelijk ondergronds, de drie bedreigde groefbij-soorten graven
zelf een nestgang, de drie bedreigde hommels gebruiken bestaande nestholtes, zowel bovengronds
als ondergronds. De meest bedreigde soort uit het gebied, namelijk de Bosmetselbij, gebruikt
uitsluitend kevergangen in staand dood hout. De Zwarte tubebij is een parasiet van bovengronds
nestelende metselbijen.
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29 soorten hebben tot op zekere hoogte een polylectische levenswijze. 11 soorten zijn oligolectisch,
dus gespecialiseerd op één plantenfamilie of -genus. De Lapse behangersbij verzamelt stuifmeel op
meerdere families, maar heeft een sterke voorkeur voor Wilgenroosje. Het is belangrijk om bij het
interpreteren van deze cijfers rekening te houden met het feit dat veel soorten gecategoriseerd zijn
als polylectisch, maar ze in de praktijk toch een voorkeur voor een bepaalde plantenfamilie of soort
kunnen vertonen. Gezien parasitaire bijensoorten geen stuifmeel verzamelen zijn ze hier niet in
beschouwing genomen.

Waardplantvoorkeur
Polylectisch met
sterke voorkeur
2%

Polylectisch 71%

Oligolectisch 27%

Figuur 10: Waardplantvoorkeuren van de niet-parasitaire bijensoorten.

De oligolectische soorten zijn voornamelijk gespecialiseerd in wilgensoorten (Saliceae) (4) of in
composieten (Asteraceae) (4). De wilgenspecialisten zijn allen zandbijen: Zwart-rosse zandbij, Lichte
wilgenzandbij, Grijze zandbij en Roodbuikje. De composietenspecialisten zijn Duinzijdebij, Tronkenbij,
Kauwende metselbij en Pluimvoetbij. Andoornbij verzamelt enkel stuifmeel van lipbloemigen, in het
gebied wellicht hoofdzakelijk van Valse salie. Gewone slobkousbij verzamelt dan weer enkel stuifmeel
van wederiken en Kattenstaartdikpoot is uitsluitend gebonden aan Grote kattenstaart (Westrich,
2018).
De Rode Lijstsoorten zijn allen polylectisch of parasitair. Tuinhommel en Veldhommel zijn vaak te
vinden op bloemen met moeilijk toegankelijke bloemen, zoals lipbloemigen of Rode klaver.

Parasitaire soorten vormen in bijengemeenschappen vaak een groot deel van de soortendiversiteit, zo
zijn in het Kloosterbos nu 11 soorten bekend die parasiteren op nesten van andere soorten. Dat is
ongeveer 20% van het totaal aantal waargenomen bijensoorten!
Negen soorten zijn in minder of meerdere mate sociaal, in dit gebied zijn dit voornamelijk hommels,
Honingbij en enkele groefbijen. De andere soorten nestelen solitair of communaal in grote
nestaggregaties.
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Solitair of
Sociaal 2%
Onbekend 4%

Solitair 58%
Sociaal 15%

Parasitair 21%

Figuur 11: Socialiteit van de waargenomen soorten.

Onder de bedreigde soorten vinden we een opvallend aantal sociale bijen (3), één parasitaire soort
op sociale hommels, twee parasitaire bijen en twee solitaire bijensoorten. Voor Berijpte geurgroefbij
is het sociale gedrag nog niet vastgesteld, vermoedelijk is de soort solitair (Westrich, 2018).
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Bosmetselbij (Osmia uncinata) is een middelgrote metselbij (8-10 mm). Het vrouwtje heeft een
roodbruin behaard borststuk, gezicht en basis van het achterlijf. De rest van het achterlijf is zwart tot
grijs behaard. Het verzamelapparaat op de buik (de buikschuier) is zwart. De mannetjes zijn geelgrijs
behaard en lijken sterk op de Boommetselbij (Peeters, et al., 2012; Pauly, 2015).

Figuur 12: Bosmetselbijen vliegen al vroeg in het voorjaar, ze zijn dan ook af en toe te vinden op wilgen, zoals dit
mannetje. (foto: Nicolas Vereecken)

Bosmetselbij vliegt in het voorjaar, van maart tot juni. Ze komt voor in open (naald)bossen, bospaden,
bosranden en kapvlakten en verzamelt stuifmeel op verschillende plantensoorten. Braam, Hondsdraf,
Paardenbloem en bosbes zijn belangrijke waardplanten. In het gebied vonden we de soort op
Hondsdraf op de kleine open plekjes in het bos. Ze nestelt achter de schors van dode, zonbeschenen
dennen, in stukken dennenschors die op de grond liggen of kevergangen in dode dennen (Peeters, et
al., 2012; Westrich, 2018). Het behoud van voldoende dode, zonbeschenen dennen is dus essentieel
om deze zeldzame soort in het gebied te beschermen.
De soort is ‘bedreigd’ op de Belgische rode lijst. Deze evaluatie is gebaseerd op zowel een daling in de
populatiegrootte als een daling in de geografische verspreiding (Drossart, et al., 2019).

De Berijpte geurgroefbij (Lasioglossum albipes) is de zustersoort van Gewone geurgroefbij. Het is een
middelgrote groefbij met doorschijnende achterranden van de tergieten en duidelijke viltvlekjes op de
voorrand ervan. De vrouwtjes zijn te onderscheiden van de zustersoort op basis van de langere kop en
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de typische melkachtige grijsblauwe waas op de tergieten. De mannetjes zijn veel slanker gebouwd en
hebben een deels rood gekleurd achterlijf. Ze verschillen van de Gewone geurgroefbij door het gele
labrum (Peeters, et al., 2012).
De soort is gebonden aan bloemrijke graslanden en heideterreinen. Ze verzamelt vooral stuifmeel op
gele composieten, maar is ook op andere planten aan te treffen zoals braam, Spork en Struikhei. In het
Kloosterbos vonden we soort vlakbij het stuifduin aan de E34 op Jakobskruiskruid. Berijpte
geurgroefbijen graven zelf een nestgang in schaars begroeide bodem, die rijkelijk aanwezig is op deze
locatie (Peeters, et al., 2012).
Deze soort is ‘bijna in gevaar’ in België. Deze beoordeling werd gedaan op basis van een afnemende
populatie en een kleiner wordend verspreidingsgebied (Drossart, et al., 2019).

Glanzende franjegroefbij (Lasioglossum monstrificum) is in tegenstelling tot wat de wetenschappelijke
naam misschien doet vermoeden, een kleine zwarte groefbij (5-6 mm). Een opvallend kenmerk zijn de
witte haarbandjes aan de achterranden van de tergieten, die de soort zijn Nederlandse naam
bezorgden. Onderscheid met de gelijkende Gewone franjegroefbij is moeilijk en vereist microscopisch
onderzoek (Peeters, et al., 2012; Pauly, 2019).
Deze soort komt voor in droge, open gebieden zoals heidegebieden en heischrale graslanden. Ze
nestelt in de bodem. Verder is er weinig bekend over de ecologie, gezien de soort pas vrij recent
onderscheiden wordt van de Gewone franjegroefbij (Westrich, 2018; Peeters, et al., 2012). We vonden
de Glanzende franjegroefbij in het zuiden van het gebied langs de fietssnelweg op een bloeiende Brem.
Glanzende franjegroefbij staat als ‘kwetsbaar’ op de Belgische rode lijst op basis van een inkrimpend
verspreidingsgebied (Drossart, et al., 2019). De soort staat ook op de Europese rode lijst als ‘bijna in
gevaar’ (Nieto, et al., 2014).

De Gewone smaragdgroefbij (Lasioglossum leucopus) is een metaalgroen glanzend groefbijtje (5 mm).
De kop is ongeveer even lang als breed, wat andere smaragdgroefbijen uitsluit. De mannetjes
onderscheiden zich van de andere smaragdgroefbijen door hun korte antennes (Peeters, et al., 2012).
Gewone smaragdgroefbijen komen vooral voor in open, schrale bloemrijke vegetaties en heides. Ze
nestelt in de bodem. De soort is sterk polylectisch (Peeters, et al., 2012; Westrich, 2018). We vonden
de soort foeragerend op braam, op een zonnig bospad.
Gewone smaragdgroefbij is ‘bijna in gevaar’ volgens de recentste Belgische rode lijst. De populatie is
gekrompen, net als het verspreidingsgebied of habitat (Drossart, et al., 2019).

Veldhommel (Bombus lucorum) is een hommelsoort met een wit achterlijfsuiteinde, een gele band
over de voorzijde van het borststuk en een gele band over de basis van het achterlijf. Dit is zoals bij
Aardhommel, waarvan de vrouwtjes niet te onderscheiden zijn. De grootte varieert van 18-21 mm bij
de koninginnen over 9-16 mm bij de werksters tot 14-16 mm bij de mannetjes. De mannetjes zijn in
Wilde bijen in Oost-Vlaamse provinciale natuurgebieden: Kloosterbos

13

het veld te onderscheiden door de bleke toppen van de beharing, ze zien er als het ware wat uit als
oude grijze mannen. De mannetjes zijn ook wat geler dan de vrouwtjes, ze hebben namelijk een geel
behaarde kop (Peeters, et al., 2012).
Veldhommels behoren tot de korttongige hommels. Ze kunnen dus geen bloemen met moeilijk
bereikbare nectar en stuifmeel bezoeken en zijn dus vooral te vinden op bloemen met makkelijk
bereikbare bloemdelen. Om toch bloemen met bijvoorbeeld een lange kroonbuis te kunnen bezoeken
kauwen ze een gat in de bloem. Ze nestelen in oude nesten van muizen, die ze zelf verder inrichten
met gras, bladeren en mos. De broedparasiet van Veldhommel is de Tweekleurige koekoekshommel
(Peeters, et al., 2012). Veldhommel was in het Kloosterbos opvallend talrijk!
Net als veel andere hommels staat de Veldhommel sterk onder druk door klimaatverandering.
Hommels zijn immers koudeminnende soorten. Daarom staan Veldhommel en Tweekleurige
koekoekshommel beiden als ‘bijna in gevaar’ op de Belgische rode lijst (Drossart, et al., 2019).
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3.2 Zweefvliegen
Naast bijen vonden we ook onder de zweefvliegen enkele interessante soorten terug. Gezien
zweefvliegen een grote verscheidenheid aan levenswijzes hebben zijn het goede bio-indicatoren.
Vooral bij de onvolwassen stadia vinden we een grote diversiteit, zo zijn zweefvlieglarven bekend als
bladluispredatoren, maar ze leven ook in boomholtes, sapstromen op bomen, in moerassen, plassen,
rottende boomwortels, in hommel-en mierennesten en in planten (Reemer, et al., 2009). De
bijzonderste aangetroffen soorten worden hieronder kort besproken.

Roodpuntbladloper (Chalcosyrphus piger) is een middelgrote zweefvlieg (11-13 mm). Het is een
typische soort voor dennen- en sparrenbossen, waar de larve leeft in vochtig rot hout achter de bast
van den en spar. In Vlaanderen is het een vrij zeldzame soort die vooral in de Kempen voorkomt. In
het westen van Vlaanderen is de soort zeer zeldzaam te noemen. In de waarnemingen.be-database zit
naast de waarnemingen uit het Kloosterbos nog één waarneming uit het Drongengoed
(www.waarnemingen.be). Ze neemt recent sterk toe, wellicht door het ouder worden van onze
dennenbossen (Bot & Van De Meutter, 2019; Reemer, et al., 2009).

Figuur 13: De Roodpuntbladloper is de enige bladloper met een rood achterlijfsuiteinde. (foto: Ward Tamsyn)

Wratjesplatblek (Neocneomodon brevidens) is een klein zwart zweefvliegje (5-6 mm). Zoals de naam
aangeeft behoort deze soort tot de groep van de platbekken, zonder goed gedefiniëerde
middenknobbel en mondrand. Binnen de groep van de platbekken herkenbaar als Neocnemodeonplatbek aan het korte derde antennelid, het ontbreken van een knobbel waarop de antennes staan
ingeplant en de uitsteeksels aan de basis van de poten. Binnen de Neocnemodon-platbekken makkelijk
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te onderschijden aan het zwarte ‘wratje’ op tarslid 1 van de voorpoot. De larven van deze soort leven
van galluizen op populieren. Het is een schaarse soort in Vlaanderen, maar ze is ook moeilijk te vinden
omdat ze niet vaak bloemen bezoeken (Bot & Van De Meutter, 2019). We vonden één mannetje van
deze soort in het Kloosterbos. Het individu bezocht een bloeiende braam bij de zuidelijke wastine,
vlakbij het fietspad. Gezien hier in de directe omgeving geen populieren staan zal dit individu van wat
verder afkomstig zijn.

Het Vosrood gitje (Cheilosia chrysocoma) is een middelgrote (9-11 mm), zwarte zweefvlieg met fraaie,
uitgebreide, lange rosse beharing. De soort is vrijwel niet te verwarren met andere soorten door de
egale, dichte beharing. Andere lang behaarde soorten zijn anders gekleurd en vaak groter (Bot & Van
De Meutter, 2019).

Figuur 14: Een mannetje Vosrood gitje (foto: Margaux Boeraeve)

Het is een vrij zeldzame soort, zeker in het noordelijke deel van Oost-Vlaanderen. We vonden deze
soort in zone 10: het laaggelegen perceel vlakbij het landduin, net ten zuiden van de E34. De larven
leven wellicht in Gewone engelwortel, een plant die goed vertegenwoordigd is in dit perceel (Bot &
Van De Meutter, 2019) (www.waarnemingen.be).

3.3 Dagvlinders
Tijdens de inventarisaties werden geen bijzonder dagvlinders waargenomen. In de waarnemingen.be
database vinden we echter wel enkele interessante waarnemingen terug. In totaal zijn er 26
dagvlindersoorten in het gebied terug te vinden. Het valt op dat Kleine vuurvlinder in het gebied zeer
talrijk is en ook Citroenvlinder is een opvallende gast. Vooral het Hooibeestje vereist extra aandacht
bij het beheer.
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Het Hooibeestje is een wijdverspreide soort, maar staat de laatste decennia sterk onder druk, dat bleek
ook uit de resultaten van het recente dagvlinderproject in de Durme -en Scheldestreek waarbij slechts
nog 5 populaties in het 125 km2 grote studiegebied werden teruggevonden (Cuvelier, 2017).
Hooibeestjes komen voor in vrij voedselarme graslanden en zijn gevoelig aan een te intensief
maaibeheer. De rupsen overwinteren namelijk in de vegetatie, daarom is het belangrijk om bij het
maaien het maaisel minstens enkele dagen te laten liggen zodat de rupsjes er uit kunnen kruipen en
gefaseerd te werken, waarbij steeds zones tot de volgende vliegperiode blijven staan.
We vinden de soort in het Kloosterbos vooral terug op de zuidwestelijke leidingenstrook (zone 9), de
zuidwestelijke wastine en het zuidelijke heidegedeelte (zone 3). Ook in zone 8, de zuidwestelijke
boszoom zijn enkele waarnemingen van deze soort.
Tabel 3: Dagvlinderwaarnemingen uit het Kloosterbos tussen 2009 en 2020 (www.waarnemingen.be).
Zeldzaamheidsklasses op basis van waarnemingen.be: (zeer) zeldzame soorten in het (vet)rood.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Kaasjeskruiddikkopje
Groot dikkopje
Koninginnenpage
Oranjetipje
Groot koolwitje
Klein koolwitje
Klein geaderd witje
Oranje luzernevlinder
Citroenvlinder
Kleine vuurvlinder
Eikenpage
Boomblauwtje
Bruin blauwtje
Icarusblauwtje
Keizersmantel
Atalanta
Distelvlinder
Dagpauwoog
Kleine vos
Grote vos
Gehakkelde aurelia
Landkaartje
Bruin zandoogje
Oranje zandoogje
Bont zandoogje
Hooibeestje

Carcharodus alceae
Ochlodes sylvanus
Papilio machaon
Anthocharis cardamines
Pieris brassicae
Pieris rapae
Pieris napi
Colias crocea
Gonepteryx rhamni
Lycaena phlaeas
Favonius quercus
Celastrina argiolus
Aricia agestis
Polyommatus icarus
Argynnis paphia
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Aglais io
Aglais urticae
Nymphalis polychloros
Polygonia c-album
Araschnia levana
Maniola jurtina
Pyronia tithonus
Pararge aegeria
Coenonympha pamphilus

Datum laatste
Aantal
waarneming
waarnemingen
1
08/2019
20
06/2020
4
07/2020
2
04/2020
12
06/2020
43
09/2020
30
06/2020
2
08/2017
62
07/2020
92
09/2020
18
07/2020
18
07/2020
9
07/2020
16
09/2020
2
07/2019
71
09/2020
10
08/2019
106
09/2020
7
08/2017
1
03/2017
56
09/2020
20
09/2020
67
07/2020
129
07/2020
77
09/2020
83
07/2020
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3.4 Te verwachten soorten
Hoewel het Kloosterbos op 5 verschillende data bezocht is verspreid over het vliegseizoen van de bijen,
is het onmogelijk om alle soorten te vinden. Door meer gericht onderzoek zijn zonder twijfel nog
bijkomende soorten waar te nemen. Het gaat hier om:
(a) soorten die tijdens de inventarisatie een slecht jaar hadden en andere jaren in hogere aantallen
aanwezig zijn;
(b) soorten met een onopvallende levenswijze, die maar zelden worden waargenomen. Voorbeelden
hiervan zijn broedparasieten die niet actief bloemen bezoeken;
(c) soorten die typisch in zeer lage aantallen aanwezig zijn
(d) soorten die, onder meer door klimaatverandering of veranderd beheer, de komende jaren nog
zullen verschijnen maar op het moment van de inventarisatie nog niet of slechts in zeer lage aantallen
aanwezig waren in het gebied;
(e) soorten met een zeer korte vliegtijd, waarbij de piek in aantallen niet samenviel met een
terreinbezoek.
Hier bespreken we de meest noemenswaardige soorten die mogelijk nog te verwachten zijn in het
gebied.

Heidezandbij en Heizijdebij en de respectievelijke broedparasieten: Heidewespbij en Heideviltbij, zijn
typische heidesoorten die voornamelijk stuifmeel verzamelen op Struikheide. Ze nestelen beide in
zanderige bodems. We konden al deze soorten helaas niet terugvinden in het gebied, mogelijk waren
we net iets te vroeg, zijn de populaties te klein of ontbreken de soorten volledig in het gebied.
Bij een uitgebreider heideherstel en uitbouw van stapstenen tussen het Heidebos en het Kloosterbos
kunnen.

De Gele tubebij is de broedparasiet van de Kleine harsbij en lijkt hier ook zeer sterk op. Het is een
zeldzame soort in Vlaanderen. Ze is vaak te vinden op kleine heideterreinen in naaldbossen, waar de
waardsoort in aantal voorkomt.

Deze soort zandbij is één van de typische zomersoorten onder de zandbijen. Ze vliegt in juli tot
september en verzamelt stuifmeel op gele composieten, vaak op Jakobskruiskruid. Gezien de soort
zowel aanwezig is in het Heidebos als in het Gentse havengebied lijkt het voorkomen van deze soort
in het studiegebied een vrij zekere zaak. We konden deze soort echter niet terugvinden.
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4 Belangrijke zones voor bijen
In de volgende kaarten wordt een overzicht gegeven van voor bijen belangrijke zones of zones met
potentieel. Naar deze zones wordt verderop in dit rapport nog uitgebreid verwezen, het is dan ook
handig om dit kaartje bij de hand te houden.

De zones zijn:
Zone 1: Noordwestelijke stuifzandcel
Zone 2: Noordoostelijke stuifzandcel
Zone 3: Het zuidelijke heideherstel
Zone 4: Zuidelijke wastine
Zone 5: Grasland speelzone
Zone 6: Centrale bospad
Zone 7: Halfopen grasland aansluitend op stuifduin
Zone 8: Zuidwestelijke boszoom
Zone 9: Leidingenstrook en noordelijke bosrand van het westelijke bosdeel
Zone 10: Vochtig perceel ten noorden van stuifduin
Zone 11: Open zone tegen E34
Zone 12: Bosrand recente aanplant

Wilde bijen in Oost-Vlaamse provinciale natuurgebieden: Kloosterbos

19

Figuur 15: Voor bijen belangrijke zones in het Kloosterbos
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5 Belangrijkste waardplanten
Hoewel de beschikbaarheid van nestgelegenheid een groot effect heeft op de gemeenschapssamenstelling van wilde bijen, is de beschikbaarheid van voedsel – stuifmeel en nectar – de
belangrijkste factor die voorkomen en dichtheid van een populatie wilde bijen bepaalt. In deze
paragraaf worden de belangrijkste waardplanten in het studiegebied besproken.

5.1 Jakobskruiskruid
Jakobskruiskruid is een zomerbloeier, de bloei begint vanaf eind juni en loopt tot in september, de
piekbloei is eind juli-begin augustus. Het is een soort die in verschillende biotopen te vinden is, maar
in het Kloosterbos is de soort opvallend talrijk, meer nog, het is vaak één van de weinige kruiden die
tot bloei kunnen komen in de droge graslanden en bermen die sterk door konijnen begraasd worden.
Deze soort wordt door veel composiet-specialisten bezocht, zoals zijdebijen en Kruiskruidzandbij.

Figuur 16: Jakobskruiskruid wordt veel bezocht door zijdebijen (foto: Ward Tamsyn)

5.2 Braam
Door de lange bloeitijd, met vlot toegankelijke bloemen, in combinatie met de nestgelegenheid die
een braamstruweel biedt in de vorm van met merg gevulde, houtige stengels, zijn bramen erg
belangrijk in onze natuur. In het Kloosterbos vonden we veel Veldhommels en maskerbijen op de
bramen in de zonnige bospaden, voornamelijk langs het bospad in zone 6, maar ook in de boszoom in
zone 8 en in de wastine in zone 4.
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Figuur 17: Bramen bloeien zeer lang en worden door veel verschillende bijensoorten bezocht. Daarnaast bieden
ze ook veel nestgelegenheid in de afgestorven, merghoudende stengels. (foto: Win Vertommen)
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5.3 Wilg

Figuur 18: Mannelijke wilgen bieden grote hoeveelheden stuifmeel.

Wilgen zijn zeer belangrijke voedselplanten in het (vroege) voorjaar. Mannelijke wilgen bieden grote
hoeveelheden stuifmeel die makkelijk toegankelijk is. Hier zijn dan ook verschillende soorten op
gespecialiseerd. Voornamelijk onder de zandbijen vinden we wilgenspecialisten. In het Kloosterbos zijn
de volgende soorten gespecialiseerd op wilg: Zwart-rosse zandbij, Lichte wilgenzandbij, Grijze zandbij
en Roodbuikje. Daarnaast verzamelen Witbaardzandbij en Grote zijdebij een groot deel van het
benodigde stuifmeel op wilgen en ook voor hommelkoninginnen met een vroege vliegtijd zijn wilgen
erg belangrijk. Ze moeten immers voldoende stuifmeel verzamelen om de eerste generatie werksters
op te laten groeien. De nestelende bijen op de noordelijke stuifzanden vonden we dan ook
voornamelijk foeragerend op de naastgelegen lager gelegen percelen met wilgen in zones 10 en 11.
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5.4 Hondsdraf
Hondsdraf is in het gebied wellicht een belangrijke voedselplant voor Bosmetselbij, gezien er tijdens
het begin van de vliegtijd van de soort weinig andere bloeiende planten in het bos zijn. Hondsdraf
groeit op enigszins verstoorde, stikstofrijke plaatsen op niet te droge bodems. In het Kloosterbos is het
vaak te vinden langs bospaden en kleine open plekjes in het bos. Door de vroege bloeitijd wordt
Hondsdraf veel bezocht door (langtongige) hommels. Het is ook een zeer belangrijke stuifmeelbron
voor Bosmetselbij, alle waargenomen vrouwtjes in het Kloosterbos werden waargenomen op
Hondsdraf!

Figuur 19: Hondsdraf is een lipbloemige, vooral langtongige hommels komen hier dus op foerageren, maar de
plant is ook een belangrijke stuifmeelbron voor Bosmetselbij! (foto: Wikimedia commons)
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5.5 Struikhei
Struikheide komt ondanks de voorgeschiedenis van heidegebied, nog zeer beperkt voor in het gebied.
Het is echter een belangrijke waardplant voor enkele specialistische soorten. Er zijn 2 bijensoorten
gespecialiseerd in deze soort: Heidezandbij en Heizijdebij. Beide soorten werden niet aangetroffen,
maar zijn door hun late vliegtijd mogelijk gemist, maar Heidezandbij is wel aanwezig in het nabije
Heidebos. Gekoppeld aan het voorkomen van deze twee soorten kunnen nog extra soorten
voorkomen, namelijk hun broedparasieten: Heidewespbij (Heidezandbij) en Heideviltbij (Heizijdebij).
Het eerste soortpaar is aanwezig in het Heidebos.
Gezien de strikte afhankelijkheid van deze soorten van Struikhei moet hier bij het beheer zeer
omzichtig mee omgegaan worden. De populaties van deze soorten in het westen van Vlaanderen zijn
dikwijls zeer klein en geïsoleerd. Een “beheerongelukje” zoals het maaien van struikhei in de
bloeiperiode kan het einde betekenen voor dergelijke populaties en de kans op rekolonisatie is
bijzonder klein. Struikheivegetaties worden dus best ofwel extensief begraasd en/of in mozaiëkvorm
gemaaid. Zo blijven de verschillende leeftijdsstadia van struikhei steeds aanwezig.
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5.6 Slangenkruid
Slangenkruid komt voor langs de leidingenstroken en op andere plaatsen waar wat bodemvreemd
materiaal is ingebracht, bij voorkeur kalkrijk materiaal zoals beton. In het Kloosterbos komt ze vooral
voor in de leidingenstroken (zone 9) en ter hoogte van het afgebroken gebouw in zone 8.
Slangenkruid wordt door veel verschillende bijensoorten bezocht, in Vlaanderen komen ook 2
specialisten op Slangenkruid voor. Namelijk Slangenkruidbij en Zwaluwbij. Het voorkomen van
Slangenkruidbij is te verwachten in het gebied. Deze metselbij verzamelt uitsluitend stuifmeel van
Slangenkruid en nestelt in bestaande holtes in bomen en muurtjes, maar ook in bestaande holtes in
dood hout.

Figuur 20: Een vrouwtje Slangenkruidbij verzamelt het paarse stuifmeel van Slangenkruid in haar buikschuier.
(foto: Kurt Geeraerts)
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6 Algemene conclusies voor beheer
6.1 Verbeteren beschikbaarheid nestgelegenheid

Een belangrijk struikelblok voor wilde bijen is de vaak beperkte ruimte om te nestelen. Meer specifiek
hebben grondnestelende bijen veel last van het denser en hoger worden van vegetatie door
eutrofiëring en een onaangepast beheer. Hierdoor zijn ze niet meer in staat om een gangetje te graven
om hun nestcellen in aan te leggen. Er zijn enkele opties om nestgelegenheid te boosten:
Het uitvoeren van een verschralingsbeheer kan hierop ingrijpen. Door dit beheer wordt de bodem
armer en de vegetatie ijler, waardoor er open plekjes ontstaan. Dit is grotendeels gelijklopend met een
verschralingsbeheer met botanische doelstellingen. Voor bijen is het extra belangrijk dat het grasland
kort de winter in gaat zodat de nestjes in het voorjaar goed kunnen opwarmen door de zon. Zeker
voor vroeg vliegende soorten zoals Grijze zandbij is dit erg belangrijk. Wanneer met een bosmaaier
gemaaid wordt, kan het de moeite lonen om af en toe iets dieper te maaien en de zode weg te maaien
zodat een kale plek ontstaat. In het Kloosterbos zijn de meeste graslanden reeds vrij ijl begroeid en is
voldoende nestgelegenheid aanwezig. Plaatselijk zoals aan zones 3 & 4 zijn de bermen van de
bospaden sterk begroeid met Adelaarsvaren, waardoor het nestelen erg moeilijk wordt voor bijen. Op
het pad en in het naastgelegen open terrein zijn echter nog steeds voldoende nestplaatsen.
Het instellen van een begrazingsbeheer kan ook een positief effect hebben op de aanwezigheid van
het aantal nestplaatsen. Veel grazers zoals schapen hebben de neiging om steeds dezelfde paadjes te
gebruiken wanneer ze zich verplaatsen doorheen een begrazingsblok. Hierdoor ontstaan stukjes waar
de vegetatie verdwijnt of minstens heel ijl wordt. Dergelijke (schapen)paadjes kunnen een zeer
belangrijke nestlocatie vormen voor bijen. Grotere grazers zoals koeien trappen vaak kleine
steilrandjes open wanneer ze een helling af lopen, maar ook schapen kunnen dergelijke situaties
creëren. Mogelijk is dit in zone 3 & 4 een goede optie, maar ook in zone 11, wanneer daar beoogd
wordt om een halfopen biotoop te behouden.
De zanderige wegen en bospaden (Figuur 21) vormen in het gebied ook een belangrijke nestplaats. De
meeste bijen zullen bij vaak gebruikte zandwegen vooral de randen opzoeken die slechts sporadisch
bereden of betreden worden, bij minder gebruikte zandwegen kunnen ze ook dichter op het rijspoor
nestelen. Deze wegen worden onbruikbaar voor bijen wanneer ze verhard worden, zowel wanneer dit
met echte verharding of halfverharding zoals grind gebeurt. Wanneer wegen toch een
onderhoudsbeurt moeten krijgen kan best (gebiedseigen) zand gebruikt worden om terug het
gewenste wegprofiel te bekomen. Ook gebeuren de werken best gefaseerd zodat wanneer er nesten
vernietigd worden, ze niet allemaal tegelijk worden vernietigd.
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Figuur 21: Onverharde bospaden als deze zijn uitermate belangrijk voor bodemnestelende bijen. (foto: Ward
Tamsyn)

Een belangrijke factor die niet over het hoofd gezien mag worden, is de locatie van de nestplaatsen.
Gezien de actieradius van wilde bijen vaak heel erg klein is, dikwijls niet veel meer dan 200 meter en
ze steeds terug moeten keren naar hun nest om de nestcellen te bevoorraden is het belangrijk dat de
nestplaatsen niet te ver van de voedselbronnen liggen. Zo nestelen er veel bijen die op wilgen
foerageren in de noordwestelijke stuifzandcel (zone 1), omdat die vlakbij het vochtige perceel met veel
wilgen is gelegen (zone 10). Bij het opnieuw openmaken van stukken stuifzand kan hier dan ook best
rekening mee worden gehouden.
In het Kloosterbos vinden we ook enkele stuifzandkoppen (zone 1 & 2) die niet bebost zijn. Hier zijn
grote oppervlaktes open, los zand aanwezig. Er zijn slechts enkele soorten die zich echter in deze zeer
dynamische omstandigheden kunnen handhaven, maar die zijn vaak ook sterk gebonden aan deze
omstandigheden. Daarom is het belangrijk deze omstandigheden in stand te houden. Meer specifiek
vonden we volgende soorten in deze zones: Grote zijdebij, Witbaardzandbij en zijn broedparasieten:
Bleekvlekwespbij & Schoffelbloedbij. De zones met wat vegetatie zijn soortenrijker. Gezien veel
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soorten specifieke eisen stellen aan hun nestplaats is het hier belangrijk zoveel mogelijk gradiënten te
ontwikkelen en in stand te houden.
De stuifzandcellen kennen twee grote problemen. De eerste is een sterke verbossingsdruk door
voornamelijk Amerikaanse vogelkers. Deze zijn reeds meermaals teruggezet, maar schieten steeds
terug uit. Het is een optie om deze uit te frezen met een stronkenfrees. Hierbij moet dan wel opgelet
worden dat er niet teveel organisch materiaal in het stuifzand terecht komt. Dat kan door eerst de
stobben zo laag mogelijk af te zagen en na het frezen zoveel mogelijk gefreesd materiaal af te voeren.
Een andere, moeilijker uit te voeren optie is het instellen van een begrazingsbeheer met schapen of
geiten.
Een tweede probleem in de stuifzandcellen is de zeer grote recreatiedruk in combinatie met de zeer
kleine oppervlakte, waardoor het zand ofwel zeer los is en veel omgewoeld wordt ofwel vrijwel volledig
vastgelegd is. Het zijn juist de gradiënten hiertussen, in combinatie met microreliëf in de vorm van
steilwandjes die stuifzandgebieden voor een grote bijendiversiteit geschikt maken. Bovendien heeft
de dynamiek die recreatie in het systeem brengt ondanks de op het eerste zicht gunstige effecten
dikwijls een heel ander effect op de fauna dan natuurlijke dynamiek zoals zandverstuiving (Bonte,
2005). Gezien het volledig inperken van recreatie enerzijds zal leiden tot het volledig dichtgroeien van
het stuifzand en het sociaal wellicht niet wenselijk is. In verschillende gebieden is al gebleken dat na
het afspannen van nestlocaties van soorten die in los zand nestelen de nestplaats snel dichtgroeit. De
soort gaat dan vervolgens buiten de afspanning zijn nest maken. Het is dus de beste optie om de open
stuifzandzones uit te breiden. Zo wordt de recreatiedruk wat gespreid en ontstaan er meer gradiënten.
Die uitbreiding kan hoofdzakelijk in oostelijke richting van de noordwestelijke stuifzandcel en in het
zeer dens beplante dennenbestand er juist ten westen van. Maar ook op de oostelijke stuifzandcellen
is nog ruimte om het open duin uit te breidden. De open zone tegen de E34 kan hier een belangrijke
rol spelen in het voedselaanbod voor de daar nestelende bijen.
Verder vinden we in ook in de voedselarme, open graslanden en ruderale terreinen in het gebied veel
nestgelegenheid voor ondergronds nestelende bijen, vooral in zones 3, 4, 5, 7, 8 en 9. Ze vinden er
door de korte, open vegetatie voldoende plaats om te nestelen. Graafactiviteit door konijnen biedt
nog meer microreliëf en gradiënten tussen vegetatiebedekking. Ondergrondse nestgelegenheid lijkt in
het gebied dus niet echt een bottleneck te zijn, wellicht is voor deze soorten het voedselaanbod een
groter knelpunt.
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Figuur 22: Door Konijnen gemaakte steilrandjes worden volop gebruikt door nestelende bijen. (foto: Ward
Tamsyn)

Ongeveer één derde van onze bijensoorten nestelt bovengronds. De bovengronds nestelende bijen
kunnen we opdelen in soorten die nestelen in dood hout en soorten die in stengels nestelen van
kruidachtige of houtachtige planten. Soorten die in dood hout nestelen kunnen zowel in natuurlijke
(dode bomen, stukken dood hout in boomkruinen, uitgevallen takken) als in kunstmatige elementen
(weidepalen, houten meubilair, bijenhotels) nestelen. Soorten die in stengels nestelen, gebruiken
zowel merghoudende stengels, zoals die van braam, als afgestorven holle stengels van grote
ruigtekruiden zoals distels, toortsen en engelwortel.
Voor de in dood hout nestelende soorten vormt zonbeschenen dood hout, waar door kevers en
andere insecten gangen zijn in gemaakt, de belangrijkste nestgelegenheid. Het verbeteren van het
aanbod van zonbeschenen dood hout kan op verschillende manieren gebeuren. Aandachtspunt hierbij
is dat er op lange termijn een constant aanbod moet zijn van geschikt dood hout. Dit vereist enige
planning bij het ringen of vrijzetten van bomen.
•

•

Vrijmaken dode bomen in de bosrand, hierbij worden dode bomen vrijgezet zodat ze
voldoende zonlicht opvangen door de omstaande, levende bomen te verwijderen. Deze
methode heeft snel effect op de nestgelegenheid (Figuur 23).
Staand dood hout creëren door bomen te ringen of te toppen. Hierbij worden levende bomen
geringd of zwaar getopt waardoor ze afsterven. Deze ingreep kan gecombineerd worden met
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•

het verwijderen van exotische solitaire bomen of inheemse bomen die de andere
beheerdoelen in de weg staan door beschaduwing of bladval. Bomen toppen is omslachtiger
dan ringen, maar kan handig zijn in de buurt van publieke wandelpaden of waar maaiwerken
moeten plaatsvinden rond de boom. Zo kan de dode boom met minimaal risico blijven staan
en worden maaiwerken niet teveel gehinderd door gevallen takhout. Deze maatregel heeft
minder snel effect, doordat de boom eerst moet afsterven en vervolgens gekoloniseerd moet
worden door kevers.
Gebruik maken van onbehandelde weidepalen en bij vervanging de oude weidepalen laten
staan. De nieuwe weidepalen kunnen dan naast de oude geplaatst worden. Indien dit niet
gewenst is vanuit esthetisch oogpunt, kunnen de oude paaltjes op een zonbeschenen plekje
gelegd worden, eventueel deels in een braamstruweel of dichtgroeiende bosrand. Bijenhotels
plaatsen: dit is een vrij artificiële situatie, maar kan als educatief punt dienen, de nadruk in
natuurgebied moet wel liggen in het aanbieden van natuurlijke nestgelegenheid. Wanneer er
bijenhotels worden geplaatst kunnen die best niet té groot zijn, beter enkele kleine verspreid
over het gebied dan één zeer groot! Ze kunnen dan dienen als begeleiding van een infobord
wanneer er ingrijpende ingrepen, zoals kappingen, plaatsvinden ten voordele van
bijenbiotoop.

Box: Bosmetselbij
De Bosmetselbij is een zeer zeldzame en bedreigde soort in België. Gezien deze soort een weinig
gespecialiseerd bloembezoek kent heeft zijn zeldzaamheid wellicht te maken met andere factoren.
Het nestgedrag van deze soort is namelijk heel bijzonder. In plaats van gebruik te maken van
bestaande vraatgangen in dood hout, of zelf een nest uit te knagen in dood hout, knagen
Bosmetselbijen hun nest uit in de schors van levende Grove dennen. Ze doen dit in de dikke richels in
de schors, van onderuit. Dit is vrij uniek onder onze bijenfauna! Omdat de schors dik genoeg moet zijn
gebruiken ze enkel de onderste 2 à 3 meter van de stam. Het is ook van belang dat bomen voldoende
in de zon staan. Vooral bomen in de bosrand of in zeer ijle bestanden komen dus in aanmerking. Grove
den wordt verkozen, maar er zijn ook nesten bekend in de schors van lariks. Het is onduidelijk of ook
Zwarte den wordt gebruikt. Naast het gebruik van zelfgeknaagde nestgangen wordt ook nu en dan
een nest vastgesteld in verlaten gangen van de Grijze ribbelboktor (Rhagium inquisitor) (Müller, et al.,
2020). Om de populatie van deze bijzondere soort te behouden in het gebied moeten dus steeds
zonbeschenen (Grove) dennen beschikbaar zijn.
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Figuur 23: Ijle bosranden met veel afstervende dennen zijn aanwezig doorheen het gebied, het is zaak om dit
soort stiutaties zo lang mogelijk in stand te houden. Desnoods met actieve ingrepen zoals ringen.

De toepassing van deze beheermethodes in het gebied is terug te vinden in verschillende zones:
-

-

Zone 3: Hier staan verschillende Tamme kastanjes en Amerikaanse eiken in de zone voor
heideherstel. Deze zorgen voor een grote aanvoer van bladstrooisel en zijn een belangrijke
bron van zaden waaruit veel hinderlijke opslag voortkomt. In plaats van deze bomen gewoon
te kappen, kan geopteerd worden om deze te ringen. Zo sterven ze geleidelijk af en vormen ze
extra nestgelegenheid voor bovengronds nestelende bijen.
Zone 1 & 2: Hier kan bij uitbreiding van de stuifzandzone geopteerd worden om (een deel van)
de bomen te ringen of te toppen op 3-4 meter om voldoende nestgelegenheid te voorzien.
Zowel naald (toppen) als loofbomen (ringen) zijn hiervoor geschikt.

Voor soorten die stengels gebruiken, kunnen andere maatregelen getroffen worden. In het gebied is
voldoende braamstruweel en zijn voldoende ruige hoekjes aanwezig. Wanneer ruige perceelsranden
teruggezet worden, dient er op gelet te worden dat dit gefaseerd gebeurt: bijvoorbeeld jaarlijks een
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stukje per perceel, in plaats van elk jaar een volledig perceel te ontdoen van perceelsrandbegroeiing.
Dit geldt ook voor de bosranden en zonnige bospaden zoals in zone 6 & 8, hier kan de bosrand best
gefaseerd teruggezet worden, zowel wat bramen als bomen en struiken betreft. Door hier cyclisch
ieder jaar enkele happen uit te maaien blijft zowel de zoom met hoge kruiden als de mantel met
struiken behouden. Bij een nulbeheer evolueren dergelijke bosranden immers vrij snel terug tot een
hoogopgaand bos.
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6.2 Verbeteren voedselaanbod
Een tweede essentiele voorwaarde voor een rijke bijenfauna is een groot aanbod van bloemen met
een grote diversiteit. Hier knelt het schoentje in het Kloosterbos. Door de slechte milieufactoren,
namelijk de sterke verzuring en vermesting van het gebied, in combinatie met de kwetsbaarheid van
de aanwezige bodems/vegetaties voor dergelijke verstoring is het gebied zeer bloemenarm. De lokaal
zeer grote begrazingsdruk van konijnen zorgt ervoor dat de weinige aanwezige kruidensoorten amper
tot bloei kunnen komen. We vinden in het gebied, in de droge zones dan vooral bloeiende planten die
ofwel weinig gegeten worden door konijnen (Jakobskruiskruid, Valse salie) of te groot zijn om op te
eten (bramen, Spork, Wilde lijsterbes). De bloemrijkste zones zijn de bodems die beter gebufferd zijn
door ofwel invloed van grondwater (vochtige percelen) ofwel het omwoelen van de bodem
(leidingenstroken, voormalige akkers).
Op de zeer droge, zanderige percelen kan beperkt winst worden gemaakt door beheer, maar tot de
milieufactoren verbeteren kan best het sterkst ingezet worden op de meer gebufferde zones (zone 7,
9, 10, 11, 12 en het deel van zone 8 waar het gebouw werd afgebroken).

Maaibeheer dient twee belangrijke functies:
•
•

Afvoeren van voedingsstoffen zodat de bodem schraler wordt of de aangevoerde stikstof door
stikstofdepositie verwijderd wordt.
Verbeteren van de concurrentiepositie van laagblijvende planten door hoog groeiende planten
frequent te verwijderen en opbouw van een vervilte mat te verhinderen.

Het maaibeheer heeft dus in de eerste plaats tot doel de botanische rijkdom te behouden of uit te
breiden. Dit is voor vele insecten belangrijk en natuurlijk is dit ook belangrijk voor bijen, zo krijgen
bijzondere waardplanten de ruimte om te groeien en te bloeien. Belangrijk is echter om te proberen
de negatieve effecten van dit maaibeheer zoveel mogelijk te minimaliseren. Maaien zorgt op enkele
manieren voor problemen voor bijen: het plotse verdwijnen van een groot deel van het
voedselaanbod, het verdwijnen van bovengrondse nestgelegenheid en directe mortaliteit door het
maaien zelf. Het (risico op) voedselgebrek is hierbij wellicht het belangrijkste probleem.

Wanneer te grote oppervlaktes in één keer gemaaid worden, kan het gebeuren dat bijen vanaf hun
nestplek geen bereikbare stuifmeelbronnen meer vinden of dat de lange foerageertochten de
ingezamelde hoeveelheid stuifmeel sterk beperken en op die manier het aantal nakomelingen
drastisch naar beneden brengt. Om dit te vermijden kan best kleinschalig en gefaseerd gemaaid
worden. Zo kunnen enkele stroken bij de eerste maaibeurt gespaard blijven en pas bij de laatste
maaibeurt mee gemaaid worden. Door de locatie van deze stroken elk jaar te veranderen wordt
vermeden dat de vegetatie op deze plekken te sterk verruigt en dus ook ongeschikt wordt voor
specialistische soorten. Bij het uitkiezen van de stroken is het van belang om ervoor te zorgen dat
verschillende bloeiende planten aanwezig blijven. De stroken worden bij voorkeur langs een gradiënt
tussen nat en droog gelegd, waardoor zoveel mogelijk verschillende plantensoorten bevorderd
worden.
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6.3 Beheer voor zweefvliegen
Door de zéér diverse hulpbronnen die zweefvliegen gebruiken, vooral voor de onvolwassen stadia is
het moeilijk om kort beheeradvies te verschaffen voor deze soortgroep. We gaan hieronder dus in op
een beperkte selectie microhabitats die belangrijk zijn voor onvolwassen zweefvliegen. Voor de
imago’s geldt vooral dat ze veelal foerageren op bloemen met makkelijk toegankelijk nectar en
stuifmeel, zoals schermbloemigen, bramen, wilgen, Sleedoorn, Spork & meidoorn.

-

Dode dennen: De liggende, dode dennen in het gebied vormen het voortplantingsbiotoop voor
onder andere de zeldzame Roodpuntbladloper. Ze moeten dus zoveel mogelijk behouden
worden. Op termijn moet ook nagedacht worden of een zekere bijmenging van Grove den niet
na te streven is in de bosbestanden, gezien de vele bijzondere soorten die er mee geassocieerd
zijn.

-

Bomen met veteraankenmerken, zoals boomholtes en ingerotte stamvoeten: Deze bomen zijn
zéér waardevol voor saproxylische zweefvliegen. We vonden in het gebied reeds enkele
soorten die hier in leven, maar de dichtheden van deze soorten zijn dikwijls erg laag, wat ze
moeilijk te detecteren maakt.
o Doodskopzweefvlieg: Met water gevulde boomholtes zoals op Figuur 24.
o Kleine woudzwever: Rottend hout van bomen, zowel ondergronds als bovengronds.
o Hommelwoudzwever: Ingerotte wortels en stamvoeten
o Gewone rode bladloper: dood hout, achter schors, rottende plantendelen of in
sapstromen
o Grote gouden bladloper: dood hout of ander rottend organisch materiaal, zowel in
stammen als ondergronds in wortels en in nat zaagsel.
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Figuur 24: Boomholtes zoals in deze Beuk zijn een belangrijk microhabitat, niet alleen voor zweefvliegen, maar
ook voor vleermuizen, vogels en dood-houtkevers. De beukendreef centraal in het gebied bevat veel dergelijke
holtes. (foto: Ward Tamsyn)

-

Vochtige ruigtes: Leefgebied voor tal van soorten, zowel bladluiseters als in planten levende
zweefvliegen. Voortplantingsplaats voor het schaarse Vosrood gitje en Tweekleurig gitje.
Schrale en ruderale graslanden op zandbodems: Leefgebied voor vele sterk bedreigde soorten
in Vlaanderen. Kruiskruidgitje is één van de weinige soorten die we hiervan aantroffen. Voor
zweefvliegen is het belangrijk dat niet alles in één keer gemaaid wordt en dat er steeds
(afwisselende) delen jaarrond niet gemaaid worden.
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6.4 Verbeteren beschikbaarheid voedselaanbod: Honingbijen en specialisten
Omdat er soms geopteerd wordt om Honingbijen te plaatsen in natuurgebieden om de bijen te helpen
verschaffen we hieronder wat extra informatie over de effecten van honingbijen op wilde
bijensoorten. Voor een uitgebreidere uitleg omtrent deze problematiek verwijzen we graag naar het
artikel van Vanormelingen et al. in Natuur.Focus (2019).
Hoge densiteiten van Honingbijen zorgen in de eerste plaats voor concurrentie voor voedsel. Één
Honingbijenvolk bestaat uit 50.000 tot 60.000 werksters. Deze verzamelen tussen juni en augustus een
hoeveelheid stuifmeel waarmee een solitaire bij van gemiddelde grootte ongeveer 110.000
nakomelingen kan voeden (Cane & Tepedino, 2017). Dit kan problemen veroorzaken voor
specialistische wilde bijen die een voorkeur hebben voor één soort voedselplant. Zo is aangetoond dat
Heizijdebijen, een specialistische soort van Struikhei, minder waargenomen wordt wanneer er
Honingbijen in de omgeving voorkomen. In Nederland werd vastgesteld dat er zelfs meer Heizijdebijen
te vinden waren in periodes waarin de Struikheide voor een groot deel was aangetast door het
Heidehaantje, maar er geen bijkomende bijenkasten werden geplaatst vanwege voedselgebrek (Van
der Spek, 2012).
Er zijn nog gaten in onze kennis over hoe groot de effecten zijn van Honingbijen op wilde bijen. Maar
gezien natuurgebieden in de eerste plaats biodiversiteit dienen te ondersteunen, en slechts andere
functies kunnen dragen wanneer ze de primaire natuurbeschermingsfunctie niet ondermijnen, is het
beter het voorzorgsprincipe te hanteren.
In Nederland worden volgende richtlijnen gebruikt in (voormalige) militaire (heide)terreinen: zie
onderstaande flowchart (Slikboer & Smit, 2019). Wanneer we onderstaande richtlijnen volgen komen
we meerdere stopseinen tegen:
•
•
•

Er is geen traditie van bijenkasten plaatsen.
De massabloei van 1 soort is niet groter dan 50 ha.
Er komen sterk bedreigde soorten voor in het gebied.

We adviseren dan ook om geen toelating te verlenen mocht er een aanvraag binnen komen om
bijenkasten te plaatsen in het Kloosterbos.
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Geen bijenkasten plaatsen

Traditie van bijenkasten plaatsen?
nee
ja

Natuurgebied groter dan 50 ha?

Geen bijenkasten plaatsen

Massabloei aanwezig van
traditionele drachtplanten?

Geen bijenkasten plaatsen

Massabloei op een oppervlakte
groter dan 50 ha?

Geen bijenkasten plaatsen

Zijn er potentieel kwetsbare plekken aanwezig: nestelplekken, locaties met bijzondere soorten,
bijzondere structuurelementen?
Voorwaarde: recent is er een inventarisatie (<10 jaar) van het terrein uitgevoerd gericht op bestuivers

Volgens onderstaande tabel,
waarbij de kasten op minstens
één km van de hierboven
genoemde plaatsen worden gezet.
Voedselplant
Wilg

Volken/ha
0.25

Struikheide
Gewone dophei

0.15
0.1

Blauwe bosbes
Wilgenroosje
Overige rijk bloeiende planten

0.1
0.01
0.15

Volgens onderstaande tabel,
zonder extra voorwaarden. De
kasten worden idealiter allemaal
bij elkaar geplaatst.
Waarde voor wilde bijen
Zeer belangrijk voedsel in de lente; tal van
specialistische bijen, waaronder RL-soorten.
Verschillende zeldzame specialistische bijen
Specialisten: Ericabij, Viltige groefbij, Grote
veldhommel
Specialisten: Bosbesbij, Bosgroefbij
Specialist: Lapse behangersbij
Bloemaanbod
wisselend
per
plant,
terughoudendheid geboden bij planten met
(bedreigde) specialisten
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6.5 Externe invloeden, recreatie & natuurverbindingen met omliggende
gebieden
Door de intensieve landbouw, verkeer en industrie is de stikstofdepositie erg hoog in Vlaanderen. Het
Kloosterbos ligt onder de rookpluim van de hoogovens van Sidmar en ingeklemd tussen twee drukke
verkeersassen, onder meer hierdoor krijgt het gebied meer dan 30 kg stikstof per hectare per jaar te
verwerken (VLOPS (2020)). Dit is dubbel zoveel dan wat voor de voorkomende Europese habitattypes
als een aanvaardbare waarde wordt aangenomen (van Dobben, et al., 2012). De verzuring is ook erg
sterk (uitgedrukt in zuurequivalenten per hectare per jaar of Zeq/ha.j), met meer dan 3000 ZeQ/ha.j.
Terwijl heides, schrale graslanden en voedselarme bostypes allen maximaal iets meer dan 1000
ZeQ/ha.j aankunnen (Hens & Neirynck, 2013). Dit alles leidt er toe dat veel graslanden en
heidefragmenten in het gebied zeer bloemenarm zijn.

Figuur 25: De ondergroei van de bospercelen is grotendeels gedomineerd door Brede stekelvaren, een gevolg
van de aanhoudende, te hoge stikstofdepositie in het gebied.

Het Kloosterbos ligt aan noordoost tot zuidzijde ingebed in een intensief landbouwlandschap. Dit uit
zich in een vrij bloemenarm landschap met voornamelijk raaigraslanden en maisakkers. In dit soort
biotoop kunnen zich slechts weinig wilde bijen voortplanten, zeker niet de bijzondere specialisten van
heide en schrale graslanden die we in het Kloosterbos kunnen terugvinden. De heide- en
graslandfragmenten in de ruime omgeving zijn allemaal redelijk beperkt in oppervlakte en zijn vaak in
slechte staat van instandhouding (zie Figuur 26 & Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Het is
daarom belangrijk dat de verbindingen tussen deze natuurgebieden zo robuust mogelijk zijn. Zo
kunnen bijensoorten in het geval van een lokaal uitsterven in één van deze fragmenten, dit fragment
toch terug koloniseren. Die verbindingen kunnen soorten die zich in het Kloosterbos voortplanten en
niet in de omliggende gebieden, de kans geven om die gebieden te koloniseren of omgekeerd. Op dit
moment komen slechts een aantal van de bijzondere bijen-soorten die in het Heidebos voorkomen,
ook voor in het Kloosterbos. Het is dus essentieel om deze verbinding zo goed mogelijk te maken door
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stapstenen aan te leggen. Zowel langs de E34 als de fietssnelweg kunnen ingrepen uitgevoerd worden
om deze verbinding beter te maken.
Langs de westzijde van het Kloosterbos, aan de overzijde van de R4 vinden we naast enkele restanten
een deel van het Kloosterbos veel ruderale, bloemrijke terreinen. Uit onderzoek in de Antwerpse
haven weten we dat dergelijke haventerreinen een bijzonder soortenrijke bijengemeenschap kunnen
huisvesten (Van Ormelingen, 2018). Ook uit het Gentse havengebied, zijn ondanks de zeer lage
inventarisatiegraad, verschillende bijzondere soorten bekend. Enkele soorten die voorkomen in het
Gentse havengebied, die momenteel nog niet gevonden werden in het Kloosterbos zijn:
-

-

Dageraadzandbij: Een zeldzame, zeer vroeg op het jaar vliegende zandbij, die gespecialiseerd
is in het verzamelen van stuifmeel op wilgen en in vrijwel uitsluitend zanderige steilkantjes
nestelt.
Kruiskruidzandbij: Een specialist op composieten, veelal te vinden op Jakobskruiskruid.

Ook enkele bijzondere soorten die we ook in het Kloosterbos terugvinden hebben er populaties zoals
Duinzijdebij.

Figuur 26: Kaart met stuifzandgebieden, heides, (hei)schrale graslanden en bremstruwelen in de ruime regio rond
het Kloosterbos. De habitatfragmenten zijn iets vergroot weergegeven om ze beter zichtbaar te maken. Het is
duidelijk dat het Kloosterbos relatief geïsoleerd ligt en de geschikte habitatfragmenten in de omgeving erg klein
zijn. (Bron: BWK v2018, De Saeger et al., AGIV 2020).
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6.6 Samenvatting maatregelen per zone
In de volgende paragrafen worden de maatregelen die per zone kunnen worden getroffen nog eens
samengevat.

1. Vergroten van de oppervlakte stuifduin. Om een betere spreiding van de recreatie en meer
gradiënten te krijgen.
2. Bestrijden van Amerikaanse vogelkers door uit te frezen of sterk te begrazen.

Figuur 27: De noordwestelijke stuifzandcel wordt sterk betreden, maar heeft tegelijkertijd last van verbossing door
Amerikaane vogelkers. Het uitfrezen, begrazen of doorheen het groeiseizoen regelmatig terugzetten van de
nieuwe uitlopers is een oplossing hiervoor.

1. Vergroten van de oppervlakte stuifduin. Om een betere spreiding van de recreatie en meer
gradiënten te krijgen. Hier is immers ook een zeer sterke recreatiedruk, en zijn de
mogelijkheden om uit te breiden nog groter, er zitten nog veel stuifzandkoppen onder het
naaldbos. Bij het openmaken van de stuifzandzone kunnen, getopte of geringde naaldbomen
uitgespaard worden om extra bovengrondse nestgelegenheid te voorzien.
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Figuur 28: De noordoostelijke stuifzandzone biedt nestgelegenheid aan een grote kolonie Grote zijdebijen. Ook
hier is er zeer intensieve recreatie. (foto: Willem Proesmans)

1. Ringen van de aanwezige Tamme kastanjes en Amerikaanse eiken die blijven staan zijn op het
terrein. Zo wordt vermeden dat er een hoge druk van zaailingen van beide soorten is. Beide
soorten produceren ook veel, moeilijk afbreekbaar strooisel, wat onverenigbaar is met het
ontwikkelen van een heidevegetatie.
2. Het terrein is nu heel erg kaal geworden, door ofwel wat minder intensief te gaan maaien
(behalve op de zones met ongewenste opslag en Adelaarsvaren) kunnen er zich kleine
struwelen terug vormen, van onder andere Brem, Spork en Wilde lijsterbes. Waardevolle
voedselplanten voor bijen, maar ze zorgen er ook voor dat de wind wat gebroken wordt en dat
het voor bijen zo noodzakelijke warme microklimaat gehandhaafd wordt. Wanneer dergelijke
kleine struwelen ontstaan zijn kan steeds aan één kant van het bosje gekapt en gemaaid
worden, waardoor de bosjes gaan “wandelen” en de opbouw van een dik strooiselpakket
wordt tegengegaan.
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Figuur 29: Op dit perceel staan enkele uitgespaarde Amerikaanse eiken en Tamme kastanjes.

Figuur 30: Het perceel heeft een zeer open karakter en is zeer bloemenarm, daarnaast is er steeds het gevaar
dat Adelaarsvaren een te dominante positie inneemt.
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1. Hier is het instellen van een begrazingsbeheer een goede optie. Zo wordt de vegetatie
voldoende open gehouden, maar kan er toch voldoende structuur behouden worden. Er moet
op gelet worden dat de aanwezige bremstruwelen kunnen behouden worden, dus de
begrazingsdruk kan hier worden op aangepast, eventueel kunnen struwelen met een tijdelijk
raster worden afgespannen.
2. Om de wastine voldoende open te houden zullen wellicht regelmatige kappingen nodig zijn
van onder andere berkenopslag. De bodemverstoring hierdoor kan nieuwe kiemkansen
betekenen voor onder andere Struikhei en Brem.
3. Fietspad: Een goed maaibeheer van de bermen kunnen ruderale, bloemrijke vegetaties
worden, met kruiden die niet kunnen gedijen in de verzuurde, zeer arme bodems in het gebied
zelf. Deze zullen een erg goede aanvulling vormen op het gebied, zeker in combinatie met de
uitgebreide nestgelegenheid die in de omliggende bosranden en onverharde boswegen
aanwezig is.

Figuur 31: Het aangelegde betonnen fietspad is weinig natuurlijk aangelegd. Bij een goed maaibeheer kunnen de
stroken ernaast, met gebiedsvreemd materiaal aangelegd kunnen wel bloemrijke zones worden, omdat ze een
stuk beter gebufferd zijn tegen verzuring dan de arme regosols in het gebied.

1. Maaibeheer volhouden indien noodzakelijk, dit jaar door was er door droogte en betreding
echter heel weinig productie.
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2. Bosrand aan westzijde is prima met veel bramen (voedsel & nestgelegenheid) en
zonbeschenen dennen (nestgelegenheid), waarvan enkele aan het aftakelen zijn. Hier kan
eventueel gefaseerd een stuk uit de bramenzone gemaaid worden. Eventueel kunnen enkele
bloeiende struiken in deze bosrand worden aangeplant, zoals Sleedoorn, meidoorn en Spork.
3. Houten speelelementen bieden ook een meerwaarde voor bijen. Ze bieden na kolonisatie door
dood-houtkevers immers prima nestgelegenheid.

Figuur 32: het “grasland” in de speelzone is zeer laagproductief door de sterke betreding en droogtestress.

1. Gefaseerd terugzetten van de braamkanten en opslag, zodat een golvende bosrand ontstaat
en er ruimte komt voor een kruidachtige zoom. Hiertoe moet er hier en daar een stukje jaarlijks
gemaaid worden. Door een soort van extensief sinusbeheer te voeren, waarbij ieder jaar een
andere golfbeweging wordt gemaaid/gekapt kan dit worden
2. Ook in de bospercelen kan ingegrepen worden om de bosrand wat minder recht te maken.
Enkele bomen hier en daar ringen (voorkeur) of kappen zorgt voor warme plekjes waar bijen
kunnen nestelen in de bodem of zelfs in de geringde bomen.
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Figuur 33: Langs het centrale bospad is vooral braamstruweel aanwezig, enkele zones maaien zou voor een
diversere, deels grazige begroeiing kunnen zorgen.

1. Hier kunnen geleidelijk wat meer bomen gekapt of bij voorkeur geringd worden. Zo ontstaat
een opener, warmere aanvulling op het stuifduin. Nu reeds komen hier veel dieren foerageren
en nestelen er veel dieren in de dode naaldbomen. De vegetatie is er door de vroegere
bebouwing hier wat diverser dan op de aanliggende delen. Door de konijnenbegrazing is er
echter geen of amper nood aan een maaibeheer.
2. Verwijderen van de invasieve exoten: voornamelijk Lijsterbesspirea en Vlinderstruik zijn hier
veel aanwezig. Ondanks een beperkte meerwaarde die ze bieden aan enkele bijen en
insectensoorten is het beter om de oorspronkelijke vegetatie hier te herstellen, gezien daar de
meeste bedreigde en zeldzame soorten aan gebonden zijn.

1. In de rand van het aanliggende bosbestand steeds voldoende afgestorven dennen voorzien.
Hier nestelen onder andere veel Lapse behangersbijen in.
2. De bosrand voldoende ijl houden, zodat de aangeplante bloeiende struiken voldoende ruimte
krijgen. Hier houdt dit voornamelijk het gefaseerd verwijderen van de berkenopslag in.
Hierdoor blijven de nestbomen in het bosbestand erachter ook voldoende zonbeschenen. Een
deel van de aangeplante bloeiende struiken is ook afgestorven, deze kunnen best vervangen
worden.
3. Een maaibeheer van de grazige strook is slechts occasioneel nodig, om opslag van bramen in
de graslandstroken onder de knoet te houden. Verder wordt de vegetatie voorlopig voldoende
kort gegeten door konijnen. In het zuidelijke deel van de grazige zone komt ook een belangrijke
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populatie Hondsviooltje (Rode lijst: Kwetsbaar) voor, het behoud van deze grazige vegetatie is
dus van belang.
4. In het noordelijke deel is de grazige strook veel minder goed ontwikkeld, hier is een
maaibeheer wel aangewezen.

Figuur 34: het zuidelijke deel van de strook. Vooraan is een grazige strook met een belangrijke populatie
Hondsviooltje. In het midden vinden we een aangeplante mantel, waarvan een groot deel van de aanplant is
mislukt, waar nu snel veel Ruwe berk in vestigt. Helemaal links zien we de bosrand van het eigenlijke bestand
met veel kwijnende en dode dennen, een belangrijke nestplaats.

1. Het maaibeheer zoals in het huidige beheerplan wordt voorgesteld (1 x jaar maaien met afvoer
in oktober) is prima, maar om sterk vergraste (voornamelijk duinriet) bloemrijker te maken
kunnen deze best 2 keer gemaaid worden, waarbij de eerste maaibeurt reeds in mei gebeurt.
Het is aan te raden om enkele zones meerdere jaren achter elkaar te laten staan. Er zijn immers
meerdere soorten die enkel in oude stengels van grote ruigtekruiden zoals distels leven. Die
zones kunnen doorheen de tijd veranderen van locatie. Een rotatietijd van 3 à 4 jaar is
optimaal. Zo wordt voorkomen dat deze zones te sterk verruigen. Ook voor Hooibeestje is dit
een goede maatregel. Wanneer de uitgespaarde zones terug in beheer genomen worden
kunnen ze dan meegemaaid worden met de sterk vergraste zones, hierdoor wordt de
onvermijdelijke verruiging die gepaard gaat met het tijdelijke nulbeheer snel teruggezet.
2. Het hakhoutbeheer in de bosrand kan best gefaseerd uitgevoerd worden, zo wordt de
geleidelijke bosrand verder verruwd, waardoor meer beschutte warme plekjes ontstaan. Ook
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worden de bloeiende struiken verder bevoordeeld hierdoor. Het kan de moeite lonen om ook
hier bloeiende struiken aan te planten zoals Sleedoorn, Boswilg en Spork.
3. Verwijderen van de Vlinderstruiken, die hier een prima vestigingsplaats zien. Hoewel enkele
generalistische soorten zoals Honingbijen en weinig kieskeurige dagvlinders hier in eerste
instantie van profiteren verdringen Vlinderstruiken op termijn de inheemse vegetatie. Ze
kunnen eventueel uitgetrokken worden met een klein kraantje: hierdoor ontstaan nieuwe
open plekken in de vegetatie.
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Figuur 35: deze zone is zonder twijfel de bloemrijke droge zone van het gebied. De bloemrijke, ruderale vegetatie
met Slangenkruid wordt er aangevuld met enkele soorten van (hei)schrale graslanden zoals Hazenpootje.
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1. Gefaseerd terugzetten van de wilgenkoepels, zodat er voldoende natte ruigte in stand wordt
gehouden en er dus in het zomerhalfjaar voldoende voedselaanbod is. Dus ieder jaar een paar
koepels aanpakken, in plaats van in één jaar alle wilgenkoepels terug te zetten. Dit is zeer
belangrijk gezien er anders jaren ontstaan met voedseltekort voor de kolonies zandbijen die
in het aangrenzende stuifduin nestelen.
2. Gefaseerd maaibeheer om verruiging van de natte ruigte met onder andere brandnetels tegen
te gaan. Jaarlijks kunnen enkele zones gemaaid worden, waarbij het maaisel wordt afgevoerd.
Dit kan best in de zomerperiode gebeuren, wanneer later op het jaar gemaaid wordt, zoals
gebruikelijk bij natte ruigtes heeft het maaibeheer minder effect op de verruiging.
3. Bij verwerving van de naastgelegen akker kan hier een gelijkaardig beheer worden gevoerd.
Eventueel kan er dan aan gedacht worden om hier een begrazingszone in te stellen die ook
zone 11 omvat. Op die manier kan hier een bloemrijke, structuurrijke, zeer brede bosrand
ontstaan. Het is niet aan te raden om grote delen van de droge, voedselarme zones mee in te
scharen omdat er anders transport van nutriënten van de laaggelegen naar de hooggelegen
zones zou ontstaan. Gezien het verbeteren van het voedselaanbod een speerpunt dient te zijn
in het gebied én dat deze zone bijzonder goed gelegen is, vlakbij de overgang naar de drogere
stuifzandzones moet hier sterk op ingezet worden!

Figuur 36: Zone 10: één van de belangrijkste zones in het vroege voorjaar, omwille van de bloeiende wilgen.
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1. Instellen van een graasbeheer (preferentieel) of een maaibeheer. Dit zal ervoor zorgen dat de
dichte grasmat wordt doorbroken en er een bloemrijkere vegetatie ontstaat met veel
structuur en extra nestgelegenheid. Eventueel kunnen nog enkele bijkomende
(doorn)struwelen aangeplant worden om de structuur wat te verhogen. Zie ook punt 3 bij zone
10. De bermen van de zijweg van de E34 zijn vrij soortenrijk, dus extra soorten zullen deze zone
wellicht snel koloniseren. Bij keuze voor een graasbeheer kan het nuttig zijn om enkele zones
in het begin ook te maaien om de ontwikkeling wat te bespoedigen. Het voormalige
akkergebruik van deze zone is ook voordelig in deze, omdat akkers vaak veel beter gebufferd
zijn dan onbemeste bodems. Hier kan dus een veel bloemrijkere vegetatie ontstaan dan op
de droge zandbodems in het rest van het gebied.
2. Behoud van voldoende wilgen en vroeg bloeiende struiken. Deze zone vormt immers een
belangrijk foerageergebied voor bijen die in de nabijgelegen stuifzandcellen nestelen. Extra
vroegbloeiende struiken aanplanten is zeker een goede maatregel hier!

Figuur 37: De open zone tegen de E34 biedt nu vrij weinig voedselbronnen en nestgelegenheid, op wat wilgen
na. De vegetatie is ook vervilt, een intensiever beheer kan hier voor een prima bijenbiotoop zorgen. (foto: Willem
Proesmans)

1. De bosrand wordt nu als het ware plat geknepen tussen het wandelpad en de opgroeiende
aanplant. Hierdoor worden de bloeiende struiken die in de bosrand aangeplant zijn op termijn
weggeconcureerd. Om dit te verhinderen kunnen best gefaseerd “happen” uit de bosrand
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worden gekapt. Hierdoor krijgen de bloeiende struiken terug ruimte. Extra troef is dat door
gefaseerd happen uit de bosrand te nemen er een veel structuurrijkere bosrand ontstaat met
veel warme en windluwe hoekjes. Een ideaal biotoop voor bijen.

Figuur 38: De aangeplante bosrand zit geklemd tussen het wandelpad en het opgroeiende bosbestand. Hier moet
bij aanleg rekening mee worden gehouden.
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Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren,
door soorten en leefgebieden te bestuderen en
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-naal
en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan
22.800 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden.
110.000 families zijn lid van Natuurpunt.

