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Samenvatting 
In 2020 werd de bestuiversgemeenschap in Drooghout onder de loep genomen. Op 4 dagen verspreid 
over de  vliegperiode  van wilde bijen werden de belangrijkste  nest‐  en  foerageerplaatsen  in  kaart 
gebracht,  de  wilde  bijen  geïnventariseerd  en  de  maatregelen  die  genomen  kunnen  worden  ter 
bevordering van de wilde bijenpopulatie genoteerd. Dit resulteerde in een soortenlijst van 65 soorten, 
waarvan  4  Rode  lijst  soorten.  Daarnaast  werden  verschillende  interessante  zweefvliegen 
waargenomen. De meeste van deze soorten en een groot deel van de bijensoorten die waargenomen 
werden in het gebied zijn typische soorten voor moerasvegetaties. 
 
In Drooghout is een enorm groot voedselaanbod aanwezig met een grote diversiteit aan interessante 
voedingsplanten gaande van schermbloemigen zoals Fluitenkruid, Gewone engelwortel en Gewone 
berenklauw, tot composieten zoals Heelblaadjes en Kale jonker en andere interessante bijenplanten 
zoals Moerasrolklaver en Grote kattenstaart. Dit vertaalde zich echter niet in grote dichtheden of een 
uitzonderlijk  hoge  diversiteit  aan wilde  bijensoorten. Wel werden  er  grote  aantallen  hommels  en 
daarvan afhankelijke vliegen waargenomen. 
 
We verwachten dat bijenpopulaties hier deels gelimiteerd worden door een tekort aan nestplaatsen. 
Als belangrijkste beheermaatregel stellen we voor om de talud die grenst aan de paardenweide in het 
noorden van het gebied en een stuk van de graslanden langs de spoorweg intensiever te beheren zodat 
de vegetatie er ijler wordt en ondergronds nestelende bijen er gemakkelijker een nestplaats vinden. 
Voor soorten die in dood hout of andere bovengrondse locaties nestelen geven we enkele mogelijke 
maatregelen mee waarvan het behoud van dood hout en bosranden de belangrijkste zijn. 
 
Wat betreft de voedselvoorziening besluiten we dat er erg veel interessante bijenplanten in het gebied 
groeien die grote aantallen wilde bijen, zweefvliegen en tal van andere insecten van voedsel kunnen 
voorzien. Om dit aanbod te behouden raden we aan om zoveel mogelijk te variëren in het maairegime. 
Minder bloemrijke locaties kunnen intensiever gemaaid worden, terwijl om de 2 jaar of zelfs minder 
op  bloemrijke  locaties  al  voldoende  is. Maaien  dient  zoveel mogelijk  kleinschalig  en  gefaseerd  te 
gebeuren. Ook voor het terugzetten van bosranden of het snoeien van wilgen raden we aan om dit 
nooit over te grote oppervlaktes tegelijk te doen. 
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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 voor hun hele  levenscyclus uitsluitend van stuifmeel en nectar 
afhankelijk  is,  dus  zowel  de  larven  als  de  volwassen  dieren. Dit maakt  bijen  zeer  afhankelijk  van 
bloemen, 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 strategieën die bijen gebruiken om 
te overleven. Voor een heldere, beknopte uiteenzetting van bijenecologie toegepast op natuurbeheer 
verwijzen we naar Zurbuchen & Müller (2012). 
 
In Hoofdstuk 3 geven we een overzicht van de soorten die waargenomen zijn in het gebied en gaan we 
dieper in op de ecologie. In het hoofdstuk ‘Belangrijkste waardplanten’ beschrijven we de belangrijkste 
voedingsbronnen voor bijen in Drooghout. In de laatste 2 hoofdstukken geven we eerst een overzicht 
van de algemene beheermaatregelen die genomen kunnen worden, gevolgd door een beschrijving van 
de belangrijkste locaties in Drooghout voor bijen en specifieke maatregelen om deze te behouden. 
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1 Ecologie van wilde bijen 
 
Bijen hebben ruw gesteld twee basisbehoeften: 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 stuk 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, Williams, Winfree, & Kremen, 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, die enkel 
stuifmeel van Heggenrank verzamelt. Andere soorten verzamelen stuifmeel van planten binnen één 
familie,  zoals het Roodbuikje, die een  sterke voorkeur heeft voor wilgen. 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,  vlinderbloemigen,  lipbloemigen,  kruisbloemigen  en  schermbloemigen  zijn.  Het  valt 
hierbij op dat veel bijen, zelfs zeldzamere soorten, vaak zeer algemene plantensoorten bezoeken. Rode 
klaver, Paardenbloem en Paarse dovenetel 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. 
 
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. 
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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 gemiddeld 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. 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 (Figuur 1, rechts). Deze zijn bezet met lange, stijve haren (scopa) die het stuifmeel 
vasthouden.  Bij  Honingbijen  en  hommels  is  dit  ontwikkeld  tot  een  korfje  (‘corbiculum’).  Bij 
Pluimvoetbijen 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 
(Figuur 1, links). Deze buikschuier wordt als verzamelapparaat voor stuifmeel gebruikt bij onder meer 
metselbijen  en  behangersbijen.  Koekoeksbijen  (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. 
 

    
Figuur 1: Bijen kennen verschillende morfologische aanpassingen om stuifmeel te verzamelen en te vervoeren. 
Megachilidae, zoals de Tronkenbij (links, foto: Pieter Vanormelingen) hebben een buikschuier bestaande uit stijve 
haren, waartussen stuifmeel gevangen wordt. Pootverzamelaars zoals de Pluimvoetbij (rechts, foto: Jens 
D'Haeseleer) verzamelen stuifmeel met een verzamelapparaat bestaande uit stijve haren op hun achterschenen.    
 

1.2 Nesthabitat 

1.2.1 Ondergronds nestelende soorten 
 
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 gaten, 
zoals holletjes van knaagdieren. 
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Figuur 2: Ongeveer twee derde van onze inheemse bijensoorten nestelt ondergronds, meestal in een zelfgegraven 
nest. De Lichte wilgenzandbij gebruikt typisch open zandgrond (foto: Henk Wallays). 
 
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. Het belangrijkste aspect lijkt echter te 
zijn dat de bodem een deel van de dag blootgesteld is aan de zon (Figuur 3 en Figuur 17). De meeste 
bijen zijn warmteminnend en larven ontwikkelen beter in een voldoende warme omgeving. 
 

 
Figuur 3: Op de talud tussen het wandelpad en de paardenweide waren in het voorjaar enkele plekjes waar de 
bodem voldoende open was. Deze plekken zijn ideaal als nestplaats voor ondergronds nestelende bijen (foto: Jens 
D’Haeseleer). 
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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  17).  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. In moerasgebieden zoals Drooghout 
groeit  de  vegetatie  typisch  zeer  snel,  waardoor  de  grond  op  de  meeste  plaatsen  dicht  is  en 
ondergrondse nestplaatsen schaars zijn. 
 

1.2.2 Bovengronds nestelende soorten 
 
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 4). 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 (bijvoorbeeld de Blauwzwarte houtbij), holle stengels (bijvoorbeeld de 
Driedoornige  metselbij)  of  merghoudende  stengels  (bijvoorbeeld  Zwartgespoorde  houtmetselbij) 
(Figuur  5).  Planten  die  goed  dienst  kunnen  doen  zijn  bramen,  rozen,  toortsen  en  grotere 
schermbloemigen  (bvb. Gewone berenklauw of Gewone engelwortel). 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, metselbijen en de Blauwe ertsbij. 
 

 
Figuur 4: Ongeveer een derde van onze soorten nestelen bovengronds en gebruiken bestaande holtes in dood 
hout, holle stengels of merghoudende stengels. Deze Ranonkelbij verkiest bestaande gaten in dood hout en wordt 
vaak in bijenhotels waargenomen (foto: Kurt Geeraerts).  
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Figuur 5: Dode braamstengels zijn merghoudend en worden gebruikt als nestgelegenheid door bijen zoals 
Zwartgespoorde houtmetselbij. Daarnaast zijn dode bomen, zeker wanneer ze in een zonnige bosrand staan, van 
essentieel belang voor bovengronds nestelende bijen (foto: Winfried Vertommen). 
 
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,  verkiezen  namelijk  nestgangen met  een  veel  kleinere  diameter  dan 
bijvoorbeeld de Rosse metselbij. 
 
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, die in onze contreien meestal uit westelijke 
richting komen. 
 

1.2.3 Nestmateriaal 
 
Naast het nest zelf  is ook nestmateriaal van belang. Afgezien van het kleine aantal soorten dat een 
volledig  losstaand  nest  maakt  (Bijvoorbeeld  de  Kleine  harsbij,  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. 
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1.3 Socialiteit 
 
Een derde belangrijk aspect aan de ecologie van bijen is socialiteit. Hoewel de alom gekende Europese 
Honingbij 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  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, die enkel op de Gewone 
en  de  Bruine  slobkousbij  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, Pindar, Packer, & Kevan, 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. Het  is belangrijk om  te beseffen dat deze 
parasitaire soorten ook behoren tot onze biodiversiteit, er een belangrijke functie hebben en daarom 
eveneens beschermd dienen te worden. Vaak zijn deze soorten een stuk zeldzamer dan hun gastheer. 
 

1.4 Fenologie 
 
Nog een belangrijke factor om rekening mee te houden is de fenologie van bijensoorten, met andere 
woorden de periode waarbinnen ze actief zijn (Figuur 6). Veel soorten bijen zijn als volwassen dieren 
slechts actief tijdens een beperkte periode in het jaar. Een voorbeeld is de Dageraadzandbij, die enkel 
in maart en april vliegt, of de Heizijdebij, die enkel in de nazomer vliegt. Andere soorten hebben dan 
weer twee generaties op een  jaar, zoals de Grasbij, 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 vliegen bijvoorbeeld vooral in juni, als Beemdkroon, hun enige waardplant, in bloei staat. 
Veel wilgenspecialisten zijn dan weer uitgesproken voorjaarssoorten, terwijl de Heidezandbij, die enkel 
foerageert  op  struikhei,  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 
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noodzakelijke waardplant door onoordeelkundig beheer  zal dan ook onherroepelijk  leiden  tot het 
lokaal uitsterven van de geassocieerde bijensoorten. 
 

      
Figuur 6: Sommige bijen, zoals de Zwart-rosse zandbij (links, foto: Henk Wallays), vliegen enkel tijdens een korte 
periode in het voorjaar. Andere, zoals de Kattenstaartdikpoot (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. 
 

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, 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 (o.a. onaangepast maaibeheer), regionale 
(o.a. intensivering landbouw, urbanisering) als op globale schaal (o.a. 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. 
 

1.5.1 Huidige situatie 
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 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 7). 
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Figuur 7: 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) (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 en de Grote bandgroefbij verdwenen eerder 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 en merken 
we terug een toename van deze soorten. 
 

1.5.2 Oorzaken van achteruitgang 
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 
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. 
 
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 
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is echter nodig om te evalueren hoe het veranderende klimaat de komende jaren onze bijendiversiteit 
zal beïnvloeden. 

1.5.3 Concurrentie met Honingbijen 
Naast voorgenoemde factoren kunnen té hoge dichtheden van Honingbijen ervoor zorgen dat solitaire 
bijen  in  de  problemen  komen.  Het  plaatsen  van  Honingbijenkasten  wordt  daarom  vanuit 
natuurdoelstellingen  beargumenteerd  (Slikboer  &  Smit,  2019;  Vanormelingen  et  al.,  2019). 
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), 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.). Vaak zijn deze 
ziekteverwekkers meer aanwezig in bijenkasten, aangezien dit broedplekken kunnen zijn voor ziektes. 
 
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, 
Winterakoniet, Muurbloem en Blauwe druifjes, 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 
 
Voor deze studie werd het overstromingsgebied Drooghout in de Oost‐Vlaamse gemeente Oosterzele 
bezocht. Het gebied is zo’n 33 ha groot en bestaat uit bossen, bloemrijke graslanden en ruigtes. Door 
de natte ondergrond zijn er heel wat typische moerassoorten te vinden. In Hoofdstuk 6 wordt er dieper 
ingegaan op de interessante locaties voor bijen in het gebied (Figuur 22). 
 

2.2 Bijeninventarisatie 
 
Er werd intensief gezocht naar wilde bijen op bloemen, rond mogelijk interessante nestplaatsen en in 
bosranden. Het gebied werd 4 keer bezocht tussen maart en augustus 2020, de belangrijkste periode 
in het  vliegseizoen van wilde bijen. Het veldwerk werd uitgevoerd door Jens D’Haeseleer op 31 maart 
en door Winfried Vertommen op 6 mei, 19 juni en 31 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 zuidgeoriënteerde plekjes 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.   
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3 Waargenomen soorten 
3.1 Bijen 

3.1.1 Algemene resultaten 
 
Vóór dit onderzoek waren er in het gebied slechts 8 algemene tot zeer algemene bijensoorten gekend 
in  de  database  van www.waarnemingen.be.  In  2020 werden  er  deze  soorten  en  nog  57  andere 
bijensoorten aangetroffen, wat het totaal voor het gebied op 65 soorten brengt (7: Bijlages, Tabel 2). 
Een groot deel van de waargenomen soorten zijn typische soorten voor moerasvegetaties (Jacobs & 
Raemakers,  2016).  Enkele  van  deze  zijn  Roodrandzandbij,  Andoornbij,  Zompmaskerbij,  Bruine 
slobkousbij, en Kattenstaartdikpoot. 
 
In  Drooghout  werden  4  Rode  Lijst  soorten  waargenomen  (Drossart  et  al.,2019),  3  daarvan 
(Tuinhommel, Veldhommel en Grote koekoekshommel) zijn bijna  in gevaar, 1 daarvan  is kwetsbaar 
(Witgevlekte tubebij). Het valt op dat de soorten die ‘bijna in gevaar’ zijn allemaal hommels zijn. Deze 
soorten  zijn  onder meer  bedreigd  door  klimaatverandering.  Het  zijn  namelijk  eerder  noordelijke 
soorten, waarvan de zuidgrens van het verspreidingsgebied steeds noordelijker opschuift. De Grote 
koekoekshommel is de parasiet van de Veldhommel en zal dus achteruit gaan wanneer haar gastheer 
achteruit gaat. 
 
Wat in het veld onmiddellijk opviel, waren de lage dichtheden bijen in verhouding met de hoeveelheid 
voedsel die aanwezig was. Geschikte voedselplanten waren overal te vinden, maar om bijen te vinden 
moest soms erg hard gezocht worden. Heel wat te verwachten soorten werden wel gevonden, zij het 
dan  in erg  lage aantallen. Nestgelegenheid  zal hier dus ongetwijfeld een belangrijke beperkende 
factor zijn. Dit is in moerasgebieden vaker een probleem  (Jacobs & Raemakers, 2016). In Hoofdstuk 5 
en 6 stellen we enkele beheermaatregelen voor om dit probleem te verhelpen. 
 
Tabel 1: Aantal soorten per Rode lijstcategorie die gekend zijn uit het Drooghout. De Rode-Lijstcategorieën zijn 
gebaseerd op de Belgische Rode Lijst (Drossart et al., 2019). 

Rode‐lijstcategorieën  Aantal soorten 

Niet bedreigd (LC)  57 

Gevoelig (NT)  3 

Kwetsbaar (VU)  1 

Bedreigd (EN)  0 

Ernstig bedreigd (CR)  0 

Onvoldoende data (DD)  3 

 

3.1.1.1 Nestgedrag 
Van de 65 soorten nestelt het grootste deel ondergronds, namelijk 39 soorten. Dit omvat zowel de 
soorten  die  zelf  aan  broedzorg  doen  als  hun  parasitaire  bijensoorten.  Slechts  15  soorten  (incl. 
parasieten)  nestelen  bovengronds  en  van  11  waargenomen  soorten  is  bekend  dat  ze  beide 
neststrategieën gebruiken. Van de volledige Belgische bijenfauna nestelt ca. 30% bovengronds, dus 
deze verdeling komt min of meer overeen met het landelijke patroon. 
 
Ondergronds nestelende bijen worden soms in grote aggregaties waargenomen. In dit gebied werden 
echter  geen nestaggregaties  gevonden of  zelden nestelende bijen opgemerkt. De Rode  Lijst  soort 
Witgevlekte  tubebij  parasiteert  in  dit  gebied waarschijnlijk  op  Zwartgespoorde  houtmetselbij,  die 
bovengronds nestelt in merghoudende takken. 
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3.1.1.2 Voedingswijze 
48  soorten  hebben  tot  op  zekere  hoogte  een  polylectische  levenswijze  (Peeters  et  al.,  2012).  17 
soorten zijn oligolectisch en   dus gespecialiseerd op één plantenfamilie of  ‐genus  (Figuur 8). 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. De Lapse behangersbij bijvoorbeeld verzamelt stuifmeel op 
meerdere  families,  maar  wordt  meestal  op  Wilgenroosje  aangetroffen.  Parasitaire  bijensoorten 
daarentegen verzamelen geen stuifmeel zijn uitgesproken polylectisch. 
 
Verschillende soorten zijn onder andere gespecialiseerd  in wilgen  (5 soorten). Dit zijn: Zwart‐rosse 
zandbij, Lichte wilgenzandbij, Donkere wilgenzandbij, Roodrandzandbij (voorjaarsgeneratie) en Grijze 
zandbij. Daarnaast werden er ook 4 soorten waargenomen met een voorkeur voor (gele) composieten: 
Wormkruidbij, Zuidelijke zijdebij, Tronkenbij en Pluimvoetbij. De andere oligolectische soorten in het 
gebied zijn gespecialiseerd op vlinderbloemigen (2), schermbloemen (2), boterbloemen (1), klimop (1), 
klokjes (1), Grote kattenstaart (1) en Grote wederik (1). 
 

 
Figuur 8: Overzicht van de mate van specialisatie voor de waargenomen bijensoorten in Drooghout. In deze 
diagram is de Roodrandzandbij 2 keer opgenomen omdat de voorjaarsgeneratie gespecialiseerd is op wilgen en 
de zomergeneratie gespecialiseerd is op schermbloemigen.  
 

3.1.1.3 Socialiteit 
Parasitaire  soorten  vormen  in  bijengemeenschappen  vaak  een  groot  en  belangrijk  deel  van  de 
soortendiversiteit, zo zijn in Drooghout nu 14 soorten bekend die parasiteren op nesten van andere 
soorten. Ongeveer 1 op 5 van de waargenomen soorten is dus een parasitaire soort! 
Twaalf 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. 
 
 

   

wilgen (5) gele composieten (4)

vlinderbloemen (2)

schermbloemen (2)

boterbloemen (1)

klimop (1)

klokjes (1)

Grote kattenstaart (1)

Grote wederik (1)

geen voorkeur (48)
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3.1.2 Bijzondere soorten 

3.1.2.1 Witgevlekte tubebij 
De Witgevlekte  tubebij  (Stelis ornatula)  is makkelijk  te herkennen aan de combinatie van de witte 
zijvlekken op het achterlichaam en de brede kop. De soort is actief tussen mei en augustus. Vrouwtjes 
parasiteren op verschillende soorten metselbijen, waarvan de Zwartgespoorde houtmetselbij (Hoplitis 
leucomelana) de enige gastheer is die in het studiegebied aangetroffen werd. Deze gastheersoort werd 
hier verschillende keren aangetroffen. De Witgevlekte  tubebij  is  zeldzaam  in ons  land en  staat op 
kwetsbaar op de Belgische Rode Lijst. Aan de kust is de soort vrij algemeen, maar in het binnenland 
komt deze verspreid voor. De soort wordt voornamelijk waargenomen in open, warme terreinen met 
voldoende nestgelegenheid voor zijn gastheer, met name merghoudende stengels als vlier en braam. 
De soort werd dit jaar voor de eerste keer waargenomen in het studiegebied vlakbij het wandelpad 
langs de spoorweg. 
 

 
Figuur 9: De Witgevlekte tubebij is een zeldzame soort die makkelijk herkenbaar is aan de witte zijvlekken heeft op 
het achterlichaam en de brede kop. De soort parasiteert onder andere op de Zwartgespoorde en Geelgespoorde 
houtmetselbij (foto: Marc Herremans).  
 

3.1.2.2 Langsprietwespbij en gastheer Fluitenkruidbij 
Door het enorme aanbod aan bloeiende Fluitenkruid verwachtten we dat de Fluitenkruidbij (Andrena 
proxima) abundant aanwezig zou zijn in het gebied. Deze soort is immers gespecialiseerd op 
Schermbloemigen en wordt meestal op Fluitenkruid aangetroffen. In Drooghout werd ze echter 
enkel aangetroffen in de ruigte aan de Noordrand van het gebied (0: Ruigte aan de rand van het 
gebied). 
 
In dezelfde omgeving waar de Fluitenkruidbijen waargenomen werden, vonden we ook meteen enkele 
Langsprietwespbijen (Nomada conjungens). Dit is de specifieke nestparasiet van de Fluitenkruidbij. Het 
is  een  kleine  wespbij  die  niet  zo makkelijk  te  onderscheiden  is  van  andere  wespbijen met  een 
gelijkaardig patroon, zoals de Gewone kleine wespbij (Nomada flavoguttata). Zowel de Fluitenkruidbij, 
als de Langsprietwespbij waren tot enkele  jaren geleden zeldzaam, maar doen het de  laatste  jaren 
steeds beter in ons land. 
 

3.1.2.3 Roodrandzandbij 
De Roodrandzandbij (Andrena rosae) is een grote zandbij (11‐13 mm) die haar naam dankt aan de rode 
markeringen langs de randen van de eerste achterlijfssegmenten. Verwarring zou eventueel kunnen 
optreden met de Knautiabij (Andrena hattorfiana), Ereprijszandbij (Andrena labiata) of Heggenrankbij 
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(Andrena florea), alle drie donkere soorten met rood in het achterlijf. Geen van voorgaande soorten 
wordt echter op schermbloemigen in de late zomer aangetroffen. De soort vliegt in de periode april‐
september in twee generaties (Peeters et al., 2012). 
 

 
Figuur 10: De Roodrandzandbij is een grote zandbij met opvallende rode vlekken op het achterlijf. Ze werd in 
Drooghout waargenomen langs de spoorweg en in het grasland centraal in het gebied. (foto: Kurt Geeraerts) 
 
Onderzoek uit Nederland  (van der Meer et al., 2006) wees uit dat vrouwtjes  in het voorjaar enkel 
stuifmeel verzamelen op bloeiende wilgen, terwijl ze nectar halen van onder andere Sleedoorn. Hun 
nesten worden ondergronds gemaakt in warme, zuidoost‐ tot zuidwest‐gerichte hellingen van weinig 
bemeste  en  niet  dichtgereden  dijken.  De  zomergeneratie,  die  actief  is    tussen  juli  en  augustus, 
verzamelt  haar  stuifmeel  op  schermbloemigen,  voornamelijk  Gewone  berenklauw  en  Gewone 
engelwortel,  maar  soms  ook  andere  schermbloemigen  zoals  Zevenblad,  Wilde  peen,  Gewone 
kruisdistel en Pastinaak (Van der Meer et al., 2006; Peeters et al., 2012). In Drooghout werden in 2020 
2 vrouwtjes waargenomen op Gewone engelwortel. 
 

3.1.2.4 Donkere wilgenzandbij 
De  zeldzame  Donkere wilgenzandbij  (Andrena  apicata)  is  een  van  de  5 wilgenspecialisten  die  in 
Drooghout waargenomen werden. De  soort  lijkt heel  sterk op de Bataafse wilgenzandbij  (Andrena 
batava), die tot enkele  jaren geleden als dezelfde soort werd beschouwd. Verder  is ook verwarring 
mogelijk met soorten van de Andrena helvola‐groep. Deze soort is een van de vroegst actieve soorten, 
van  begin  maart  tot  eind  april,  en  wordt  daarom  vaak  gemist  bij  inventarisaties.  De  meest 
waarschijnlijke parasiet, Vroege wespbij  (Nomada  leucophthalma), werd  in 2020 ook  in het gebied 
waargenomen. 
 

3.1.2.5 Hommels 
In Drooghout werden tot nu toe 9 soorten hommels waargenomen. Dit is op zich niet bijzonder en er 
werden ook geen zeldzame soorten aangetroffen, maar hun absolute aantallen waren wel erg hoog. 
Dit is in lijn met een onderzoek van in 2017 waarin het belang van distels voor hommels beschreven 
wordt (Vray et al., 2017).   In juni werden er op Kale jonker in het centraal gelegen grasland immers 
uitzonderlijk grote aantallen hommels waargenomen. De soorten hommels die we hier vonden waren 
(in  aflopende  volgorde  van  abundantie)  Steenhommel,  Akkerhommel,  Aardhommel  (Bombus 
terrestris‐groep, zie 7: Bijlages) en een enkele Grote koekoekshommel. Koninginnen van deze laatste 
soort dringen het nestje van Aardhommels binnen om er een eigen broedcel aan te maken waarin ze 
een ei legt. De broedzorg wordt dan overgelaten aan de werksters van de gastheer. 
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Daarnaast werden er in het gebied ook verschillende soorten vliegen aangetroffen die geassocieerd 
zijn met hommels. Enerzijds werden er grote aantallen Roestbruine kromlijf en een Gewoon knuppeltje 
waargenomen. Dit zijn 2 soorten blaaskopvliegen die parasiteren op hommels. Verder werd er ook een 
Hommelreus  waargenomen.  De  larven  van  deze  prachtige  zweefvlieg  leven  van  afval  en  dode 
hommellarven  in  hommelnesten.  De  diversiteit  en  abundantie  aan  soorten  die  parasiteren  op 
hommels toont aan dat er in Drooghout een goed uitgebouwde hommelgemeenschap aanwezig is. 

3.2 Zweefvliegen 
 
Hoewel zweefvliegen slechts sporadisch gevangen werden en er dus niet specifiek naar gezocht werd, 
zijn er al enkele interessante soorten in het gebied waargenomen. In Tabel 1 lijsten we enkele van de 
meest bijzondere soorten en hun ecologie op. In deze tabel valt meteen op dat de meeste van deze 
soorten typisch  zijn voor vochtige gebieden en dat de larven in rottend hout van loofbomen leven. De 
twee  glimmers  zijn  afhankelijk  van  onvervuilde  beekjes  en  plasjes  in  het  bos.  Verder  foerageren 
verschillende ervan graag op schermbloemigen, wilgen en vroegbloeiende struiken zoals Sleedoorn en 
meidoorn. Voor zweefvliegen  is het dus belangrijk om de combinatie van bloemrijke graslanden en 
vochtige loofbossen met dood hout te behouden. Het is dus erg belangrijk om te voorkomen dat het 
gebied verdroogd, door de grachten niet (te diep) te ruimen. 
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Tabel 1: Meest bijzondere waargenomen soorten zweefvliegen in Drooghout en hun ecologie (Bot & Van de 
Meutter, 2019, Reemer et al. 2009). 
Soort  Ecologie 

Juweelzweefvlieg (Figuur 
11) (Caliprobola speciosa) 

Loofbossen, veel in beukenbos en eiken‐haagbeukenbos. Mannetjes zitten en vliegen vaak 
rond de stammen van oude eiken of beuken. Bezoekt bloeiende struiken zoals meidoorn en 
schermbloemigen. De larven leven in de rottende kern van meestal oude beuken of eiken, 
soms diep in de wortels. 

Korte bladloper 
(Chalcosyrphus 
nemorum) 

In vochtige loofbossen, bosschages met goeie ondergroei, vaak in de buurt van water. Zit op 
bladeren  van  struiken maar  bezoekt  ook  regelmatig  bloemen. De  larven  leven  onder  de 
schors van dood hout dat op vochtige bodem of zelfs in het water ligt. Ook natte boomholtes 
in levende bomen worden gebruikt. Vaak erg talrijk in de buurt van broekbossen. 

Kervelgitje (Cheilosia 
pagana) 

Een van de wijdst verspreidde gitjes.  In uiteenlopende biotopen met waardplanten  in de 
buurt: bosranden, kruidenrijke graslanden, hagen,  tuinen. Zit op bladeren van planten en 
struiken en bezoekt verschillende soorten bloemen. Mannetjes zweven  tot enkele meters 
hoogte  op  zonbeschenen,  windluwe  plekken.  Larve  leeft  in  schermbloemigen  zoals 
Fluitenkruid, Gewone engelwortel en Berenklauw. 

Grote fopwesp 
(Chrysotoxum cautum) 

Kruidenrijke  graslanden,  vaak  nabij  bossen.  Vliegt  vaak  snel  langsheen  de  opgaande 
zoomvegetatie  aan  de  rand  van  graslanden  en  bezoekt  bloemen  van  struiken  en 
schermbloemen. De larven leven mogelijk van wortelluizen in mierennesten. 

Weidevlekoog (Eristalinus 
sepulchralis) 

Allerlei niet te droge open landschappen: moerassen, bloemrijke graslanden, langs plassen 
en sloten. Vliegt  laag over vegetatie en zit vaak op de grond. Bezoekt allerlei bloemen. De 
larven zijn terug te vinden in modderige plasjes en oeverzones met veel organisch materiaal.  

Weidedoflijfje 
(Melanogaster hirtella) 

In allerlei vochtige open gebieden zoals moerassen, slootkanten en bloemrijke graslanden. 
Veel op boterbloem  te vinden. De  larven  leven  in het water  in oeverzones en modderige 
plaatsen. 

Kaal doflijfje 
(Melanogaster nuda) 

Vochtige open gebieden  zoals moerassen en  vochtige  graslanden. Vooral  talrijk op meer 
basenrijke bodem; ontbreekt  vaak op  zure bodem.  Laag op  vegetatie  te  vinden,  vaak op 
boterbloem. De ecologie van de larven is gelijkaardig aan die van Weidedoflijfje, maar deze 
soort ontbreekt in te zwaar bemeste of vervuilde gebieden. 

Bosglimmer (Orthonevra 
brevicornis) 

In de buurt van vochtige loofbossen, bij bosbeken. Zit op zonbeschenen grond of bladeren in 
bos  of  langs  bosranden.  Bezoekt  bloemen  in  de  bosrand  zoals  wilg,  Sleedoorn  of 
schermbloemigen. De  larven  leven  in bosbeekjes en modderige plasjes met veel organisch 
materiaal. 

Zomerse glimmer 
(Orthonevra nobilis) 

Vooral vochtige bloemrijke terreinen nabij bossen. Bezoekt schermbloemigen zoals 

Fluitenkruid, Wilde peen en berenklauw. De larven leven in bosbeekjes en bronzones met 

venige modder. 

Vlinderstrikje 
(Pyrophaena rosarum) 

Moerassen,  oevervegetatie, maar  ook  in  de  randen  van  rijk  begroeide,  vochtige  bossen. 
Vliegt door vegetatie en bezoekt bloemen.  

Echte wespvlieg (Figuur 
12) (Temnostoma 
vespiforme) 

Vochtige  loofbossen  en  parken met  rottend  hout.  Vliegt  snel  langs  bosranden  en  zit  op 
bladeren. Bezoekt bloemen, vaak van struiken, boterbloemen of witte schermbloemen.De 
larven  leven  in stammen die  in het water of op vochtige bodem  liggen en maken gangen 
hierin. 
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Figuur 11: De Juweelzweefvlieg is een prachtige grote zweefvlieg die vrij zeldzaam is in ons land. Ze werd begin 
mei in Drooghout waargenomen op bloeiende meidoorn, een van haar favoriete planten. (foto: Winfried Vertommen) 
 

 
Figuur 12: De Echte wespvlieg is een grote zweefvlieg die vaak op bladeren waargenomen wordt. Adulte 
zweefvliegen bezoeken bloemen, vaak van struiken, boterbloemen of witte schermbloemen. (foto: Winfried 
Vertommen) 
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3.3 Te verwachten soorten 
 
Hoewel het Drooghout 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.  

 
Enkele van de soorten we nog verwachten in het gebied zijn: 
 

 Distelbehangersbij  (Megachile  ligniseca)  en  parasiet  Kielstaartkegelbij  (Coelioxys  alata): 
Omdat er in dit gebied erg veel distels bloeien is het vreemd dat Distelbehangersbij er nog niet 
waargenomen  is. Deze  soort  is weinig  gespecialiseerd  en wordt  op  verschillende  planten 
waargenomen. Ze heeft echter het vaakst waargenomen op composieten zoals distels van het 
genus Cirsium. Kale jonker (Cirsium palustre) is in dit gebied erg algemeen en zou dan ook een 
goede voedselbron kunnen zijn voor de soort. Kielstaartkegelbij is de specifieke parasiet van 
de  Distelbehangersbij  en  is  in  dit  gebied  dan  ook  te  verwachten.  Kegelbijen  foerageren 
bovendien graag op Heelblaadjes, een plant die abundant aanwezig is in het gebied.  

 Goudpootzandbij  (Andrena  chrysosceles):  indien  er  gezorgd  wordt  voor  meer  geschikte 
nestplaatsen  en  schaars  begroeide  taluds  verwachten we  ook  dat Goudpootzandbij  in  dit 
gebied waargenomen kan worden. Deze soort is polylectisch, maar wordt vaak waargenomen 
op  schermbloemen  zoals  Fluitenkruid  en  Gewone  berenklauw  die  abundant  groeien  in 
Drooghout. De laatste jaren lijkt deze soort lijkt het elders ook slecht te doen. 

 Gewone  slobkousbij  (Macropis europaea) en parasiet Bonte viltbij  (Epeoloides  coecutiens): 
Grote wederik  is een plant die  in heel wat verschillende milieus kan groeien. De plant komt 
echter steeds voor op vochtige plaatsen zoals vochtige wegbermen, rietlandzomen, oevers van 
beken, … In Drooghout is de plant dan ook op verschillende plaatsen waargenomen. De Bruine‐ 
en Gewone slobkousbij zijn afhankelijk van deze plant om hun nakomelingen van voedsel te 
voorzien. Vreemd genoeg vonden we dit jaar slechts op 1 plaats een Bruine slobkousbij en is 
de Gewone slobkousbij er nog niet waargenomen. We verwachten dat Grote wederik nog op 
meerdere plaatsen in het gebied groeit en dat ook de Gewone slobkousbij er kan gevonden 
worden. Bij een voldoende grote populatie Gewone‐ of Bruine slobkousbij  is hun specifieke 
parasiet Bonte viltbij (Figuur 13) er ook te verwachten. 
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Figuur 13: De Bonte viltbij is de parasiet van de slobkousbijen. Drooghout is een ideaal gebied voor de Grote 
wederik, waar dus ook enkele populaties Gewone- en Bruine slobkousbij te verwachten zijn. (foto: Winfried 
Vertommen) 

 

 Driedoornige metselbij  (Hoplitis  tridentata): Deze metselbij wordt  de  laatste  jaren  steeds 
algemener. Tot voor kort was ze nog zeer zeldzaam, maar ondertussen komt ze op heel wat 
plaatsen voor waar haar favoriete plant, rolklaver, te vinden is. De soort knaagt vooral nesten 
uit  in  afgestorven  toortsen  en  klisplanten  en  zal  in  dit  gebied  dus  zeker  een  geschikte 
nestplaats vinden. 

 Zwartsprietwespbij (Nomada flavopicta): Deze soort is de specifieke parasiet van dikpootbijen 
zoals Kattenstaartdikpoot of Klaverdikpoot. Vooral deze eerste soort is op heel wat plaatsen 
in het gebied waargenomen, dus we verwachten dat de parasiet ook in het gebied te vinden 
zal zijn. 

 Rietmaskerbij  (Hylaeus pectoralis): Deze zeldzame maskerbij komt voor  in  rietbegroeiingen 
waar ze nestelt  in oude rietsigaargallen van halmvliegen van het genus Lipara. Er werd hier 
nog  niet  gezocht  naar  de  aanwezigheid  van  deze  gallen,  maar  door  de  combinatie  van 
nestplaatsen  en  geschikte  voedselplanten  zoals  braam,  Gewone  berenklauw,  Gewone 
engelwortel en Grote kattenstaart is het habitat alvast geschikt voor deze soort. 

 Blauwe  ertsbij  (Ceratina  cyanea):  Deze  polylectische  soort  foerageert  vaak  op  braam. 
Daarnaast maken vrouwtjes van deze soort hun nestjes in merghoudende stengels zoals die 
van  braam.  Door  de  abundantie  van  deze  plant  is  de  Blauwe  ertsbij  dus  zeker  nog  te 
verwachten in het gebied.  
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4 Belangrijkste waardplanten 
 
De beschikbaarheid van voedsel in de vorm van stuifmeel en nectar is naast de beschikbaarheid van 
nestgelegenheid een even belangrijke factor die het voorkomen en de dichtheid van een populatie 
wilde bijen bepaalt. Drooghout  is een gebied met een grote diversiteit en aanbod aan  interessante 
bijenplanten. Het gebied heeft dan ook potentieel om grote dichtheden aan wilde bijen aan te trekken. 
In deze paragraaf worden de belangrijkste waardplanten in het studiegebied besproken. 

 
4.1 Kale jonker 
 
Kale jonker is een distelsoort van het geslacht Cirsium die tot 150 cm groot kan worden. De plant bloeit 
van  juni tot augustus. Net zoals andere distelsoorten  is deze soort een erg belangrijke voedselbron 
voor  vlinders,  hommels  en  andere  bijen.  Kauwende  metselbij,  Zwartbronzen  houtmetselbij  en 
Distelbehangersbij zijn enkele wilde bijensoorten die een sterke voorkeur hebben voor vederdistels 
zoals  Kale  jonker.  Tijdens  ons  bezoek  werden  er  grote  aantallen  Honingbijen,  Steenhommels, 
Akkerhommels  en  Aardhommels  (Bombus  terrestris‐groep,  Zie  7:  Bijlages)  op  de  bloemhoofdjes 
aangetroffen. 
 
Onderzoek heeft aangetoond dat distels een erg belangrijke voedingsbron zijn voor hommels (Vray et 
al., 2017). Mannetjes foerageren immers bijna uitsluitend op deze planten. De bestrijding van distels, 
die ondertussen niet meer verplicht is, is dan ook totaal achterhaald. We waren erg blij om dat zien 
dat Kale jonker in dit gebied de kans krijgt om er tot bloei te komen en er niet bestreden wordt. De 
plant groeide immers abundant in het bloemrijke grasland centraal in het gebied en was er in juni‐juli 
de belangrijkste voedselplant. Ook in de paardenweide en langs de spoorweg was de plant algemeen 
aanwezig waar deze groeide tussen tal van andere interessante voedselplanten. 
 

 
Figuur 14: In het centrale grasland in Drooghout was Kale jonker in juni-juli dominant aanwezig en vormde de plant 
een belangrijke voedingsbron voor hommels en tal van andere insecten (foto: Winfried Vertommen). 
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4.2 Schermbloemigen 
 
Schermbloemigen zijn zeer abundant aanwezig in het gebied. In mei was Fluitenkruid een van de 
belangrijkste voedselplanten, in juli waren dit Gewone berenklauw en Gewone engelwortel. Op deze 
planten kunnen heel veel verschillende soorten insecten gevonden worden. Zo trekken de planten 
naast bijen, door hun open bloemstructuur en goed bereikbare nectar, ook heel wat zweefvliegen en 
wespen aan. Fluitenkruid is een van de belangrijkste voedselplanten voor de Fluitenkruidbij en ook 
de Goudpootzandbij of dwergzandbijen kunnen er vaak op aangetroffen worden. De Fluitenkruidbij 
werd echter enkel in het noorden, in de ruigte aan de rand van het gebied waargenomen (0:Ruigte 
aan de rand van het gebied) en de Goudpootzandbij nog niet. Gewone berenklauw en Gewone 
engelwortel zijn dan weer erg belangrijke voedselplanten voor Roodrandzandbij, 
Wimperflankzandbij, dwergzandbij en maskerbijen. 
 

 
Figuur 15: In mei was Fluitenkruid zeer abundant aanwezig in het gebied. Deze plant is een belangrijke voedselplant 
voor tal van insecten en een van de belangrijkste voedselplanten voor de Fluitenkruidbij (foto: Winfried Vertommen). 
 
In mei was Fluitenkruid sterk aanwezig in het centrale grasland (Figuur 15), langs de spoorweg en in 
de  bosranden.  De  andere  schermbloemigen  bloeiden  abundant  langs  de  spoorweg,  in  de 
paardenweide en langs de natste stukken van het gebied. 
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4.3 Braam 
 
In de meeste bosranden in Drooghout is braam aanwezig . Deze plant bloeit van eind mei tot eind juni 
en  trekt heel wat verschillende  insecten aan. Er  is geen enkele bijensoort die gespecialiseerd  is op 
braam,  maar  voor  heel  wat  bijensoorten  is  de  plant  een  belangrijke  nectar‐  en  stuifmeelbron. 
Verschillende  soorten maskerbijen  en  Blauwe  ertsbij  kunnen  bijvoorbeeld  erg  vaak  op  bloeiende 
braam waargenomen worden. 
 
Verder is braam een plant met merghoudende stengels. Dit is de geliefde nestplaats van onder andere 
Zwartgespoorde houtmetselbij en Blauwe ertsbij. De plant groeit echter erg snel en kan andere planten  
snel beginnen overwoekeren. Het  is dan ook belangrijk om  te voorkomen dat andere  interessante 
voedselplanten verdwijnen onder deze snel groeiende stengels. 
 
Een gefaseerd maaibeheer waarbij elk jaar een kleine zone bramen gesnoeid worden zal zorgen voor 
een maximaal voedsel‐ en nestaanbod.  
 

4.4 Wilgen 
 
Naast de dreef met wilgen groeien er ook verspreid in het gebied heel wat wilgen (Figuur 16). In de 
dreef groeien Schietwilgen, maar op andere plaatsen zijn het meestal Boswilgen. Wilgen bloeien erg 
vroeg  in  het  jaar  en  zijn  voor  heel wat  bijensoorten  dan  ook  een  onmisbare  bron  van  nectar  en 
stuifmeel. 
 

 
Figuur 16: Ook rondom de vijver staan verschillende wilgen. Wilgen zijn zeer interessante voedselplanten voor bijen 
en dienen dus zeker behouden te worden (foto: Winfried Vertommen). 
 
Omdat er verschillende soorten aanwezig zijn, bloeien ze niet allemaal tegelijk. Zo bloeien Boswilgen 
al  voor  het  uitlopen  van  de  bladeren, meestal  al  vanaf maart.  Schietwilgen  daarentegen  bloeien 
gelijktijdig met het uitlopen van de bladeren (rond april). Wilgenspecialisten vinden in dit gebied dus 
altijd  voldoende  voedsel.  Verspreid  over  het  gebied  werden  dan  ook  verschillende  soorten 
wilgenspecialisten of hun specifieke nestparasieten waargenomen.  
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5 Algemene conclusies voor beheer 
 
In  dit  hoofdstuk  bespreken  we  enkele  algemene maatregelen  die  getroffen  kunnen  worden  ten 
voordele van wilde bijen en andere insecten. Een groot deel van deze maatregelen zijn samen te vatten 
in 1 woord: variatie. Variatie zorgt ervoor dat een breed spectrum aan bijen zich in het gebied thuis 
voelt.  In Drooghout  is  al  erg  veel  variatie  aanwezig  dankzij  de  afwisseling  van  ruigtes,  bossen  en 
bloemrijke graslanden en onderlinge verschillen tussen de graslanden door de aanwezigheid van grote 
grazers in een deel van het gebied en verschillende maairegimes in andere delen van het gebied. Toch 
zijn er enkele belangrijke maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat bijen zich nog meer thuis voelen 
in het gebied. In volgend hoofdstuk gaan we dieper in op de belangrijkste locaties in Drooghout en 
geven we enkele specifieke maatregels mee om deze stukken optimaal te beheren. 
 

5.1 Verbeteren beschikbaarheid nestgelegenheid 
 
Ondanks het grote voedselaanbod in dit gebied viel het op dat er vaak heel hard gezocht moest worden 
naar bijen. We verwachten dat dit deels te verklaren is door een tekort aan geschikte nestplaatsen. 
Dit probleem verhelpen door te zorgen voor meer nestgelegenheid of bestaande nestplaatsen beter 
te beheren zal in dit gebied dan ook de belangrijkste maatregel zijn om de diversiteit en talrijkheid 
van bijen verder te boosten. 
 

5.1.1 Ondergrondse nestgelegenheid 
 
Er werden geen grote nestaggregaties van ondergronds nestelende bijen waargenomen en slechts op 
enkele plaatsen vonden we geschikte nestplaatsen. Wilde bijen verkiezen zongerichte hellingen met 
open grond. In moerasgebieden is de grond meestal onbereikbaar door de dichte begroeiing, waardoor 
er niet veel plaatsen meer over blijven waar bijen kunnen nestelen. Enkel op deze  locaties werden 
mogelijke nestplaatsen waargenomen: 

‐ Op de helling tussen de paardenweide en het hoger gelegen pad werden al enkele nestelende 
bijen waargenomen  (Figuur 3 en Figuur 17).  In het voorjaar was de bodem er op sommige 
plaatsen nog voldoende open en werden hier en daar nestelende bijen waargenomen. Later 
was de bodem op deze talud zo sterk dicht gegroeid dat er enkel op de enige plaats waar de 
bodem voldoende open was door tractorverkeer nog nestelende bijen waargenomen werden. 

‐ In zone 2 van de schralere terreinen langs de spoorweg was de bodem voldoende open om 
bodemnestelende bijen de kans te geven er hun nestje te maken (Figuur 18). Later op het jaar 
bleek dat ook op deze locatie de bodem sterk dicht gegroeid was. 
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Figuur 17: De talud langs de paardenweide heeft potentieel om een erg interessante nestplaats te zijn voor tal van 
bijensoorten. Op de meeste plaatsen werden in de zomer echter geen bijen gevonden omdat de bodem volledig 
dicht gegroeid was. Op de foto is een van de weinige plaatsen te zien waar bijen makkelijk kunnen nestelen. Hier 
werden dan ook verschillende soorten grondnestelende bijen waargenomen (foto: Winfried Vertommen). 
 

  
Figuur 18: Op deze locatie langs de spoorweg was de vegetatie in het voorjaar schraler waardoor bodemnestelende 
bijen er een nestje konden maken. Rechts is een afbeelding weergegeven van een nestje dat er gevonden werd. 
Enkele maanden later was ook deze locatie sterk dicht gegroeid door opkomende planten (foto’s: Winfried 
Vertommen). 
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Omwille van dit beperkt aanbod aan geschikte nestgelegenheid  stellen we voor om de bestaande 
nestplaatsen te herstellen en beschermen. Het beheer dat we hier voorstellen kan toegepast worden 
op  een  afgebakend  stuk  langs  de  spoorweg  en  de  volledige  lengte  van  de  talud  tussen  de 
paardenweide en het hoger gelegen pad (Figuur 19). Het hoofddoel van dit beheer is om de bodem 
plaatselijk te verschralen. Wanneer dit jaar na jaar volgehouden wordt zal de bodem verarmen zodat 
de vegetatie ijler wordt en de bodem er steeds voldoende open blijft. Dit kan bekomen worden door 
de gekozen  locaties minstens 2 keer per jaar te maaien: een eerste keer ten  laatste rond half mei 
(voor de piek in de bloei van de grassen), de tweede keer zo laat mogelijk (rond eind september – 
oktober) zodat de geselecteerde stroken kort de winter in gaan. Zo liggen de potentiele nestjes in het 
voorjaar in de vlakke zon of kunnen bijen aan hun nestplaats opwarmen in de zon. Zeker voor vroeg 
vliegende  soorten  zoals Grijze  zandbij  is dit  erg belangrijk. Wanneer met  een bosmaaier  gemaaid 
wordt, raden we aan om af en toe iets dieper te maaien en ook de zode weg te maaien zodat een kale 
plek ontstaat. Zeker de eerste  jaren zal dit belangrijk zijn. Daarnaast kan er gekozen worden om de 
toplaag over kleine stukken te verwijderen. We raden evenwel af om dit over te grote oppervlaktes uit 
te voeren, omdat woekeraars zoals bramen of brandnetels deze plekjes snel koloniseren. 
 
Een bijkomend voordeel van dit beheer op de locatie langs de spoorweg (Figuur 19) is dat enkele van 
de  interessante  bijenplanten  die  hier  waargenomen  werden,  zoals  Gewone  rolklaver  en 
Rapunzelklokje, zo de kans krijgen om er uit te breiden. Rapunzelklokje groeit bijvoorbeeld vooral op 
vochtige tot droge, matig voedselrijke bodems. De plant heeft behoefte aan voldoende open plekken 
om te kiemen. 
 

 
Figuur 19: Op de aangeduide rode delen zijn omstandigheden te creëren waardoor bijen gemakkelijker een 
nestplaats in het gebied kunnen vinden. Door er minstens 2 maal per jaar te maaien zal de bodem er verschralen 
waardoor bijen er een nestje kunnen graven. 
 
Een  zorgpunt  bij  het  behouden  van  deze  nestplaatsen  is  natuurlijk  dat  het  gebied  bij  hevige  en 
langdurige regenval zal overstromen. We zijn er echter van overtuigd dat de locaties die wij voorstellen 
hoger liggen ten opzichte van de rest van het gebied en in de meeste gevallen dan ook droog blijven. 
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5.1.2 Bovengrondse nestgelegenheid 
 
Naast hout afkomstig van dode bomen kunnen bijen ook gebruik maken van door de mens geplaatste 
houten objecten zoals omheiningspalen. In dit gebied lijken dode bomen echter de meerderheid van 
alle bruikbare dood hout uit te maken. Wanneer bomen in de bosrand worden teruggezet, is het aan 
te raden om strategisch te kappen zodat dode bomen volop in de zon komen te staan. Ook kunnen 
ongewenste (exotische) bomen in de halfopen delen of bomen in bosranden die terug gezet moeten 
worden geringd worden in plaats van ze te kappen. 
 
Bovengronds nestelende bijen kunnen we opdelen in soorten die nestelen in dood hout en soorten die 
in  stengels  van  kruidachtige  of  houtachtige  planten  nestelen.  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 planten 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  van 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. 

 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 

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. 

 Rondom de koeienweides in het zuiden van het gebied wordt er gebruik gemaakt van houten 

weidepalen.  Wanneer  deze  ooit  vervangen  zouden  worden  raden  we  aan  om  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 een natuurgebied moet wel liggen in het aanbieden van natuurlijke nestgelegenheid. 

Wanneer er gekozen wordt om een bijenhotel te plaatsen, is het belangrijk om erop te letten 

dat dit in oostelijke tot zuidoostelijke richting wijst en in de vlakke zon staat. Kies bij voorkeur 

voor 1 of enkele kleinere bijenhotels dan 1 groot bijenhotel. Een ideale locatie zou zijn in de 

buurt van het informatiebord langs de spoorweg, mits ervoor gezorgd wordt dat het bijenhotel 

hier in de toekomst in de zon blijft staan. 
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 Uiteraard dienen dode bomen die in de bossen reeds aanwezig zijn zoveel mogelijk behouden 

worden (Figuur 20). 

 
Figuur 20: Staand dood hout is op sommige plaatsen al aanwezig. Vooral zonbeschenen dood hout (liggend en 
staand) is te behouden en na te streven. In het populierenbos aan de overkant van de spoorweg bijvoorbeeld 
stonden enkele afgeknakte en dode bomen (foto: Winfried Vertommen). 
 
Voor soorten die holle‐ of merghoudende 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  erop  gelet  te worden  dat  dit  gefaseerd 
gebeurt (Figuur 21): bijvoorbeeld  jaarlijks een stukje per perceel,  in plaats van elk  jaar een volledig 
perceel te ontdoen van perceelsrandbegroeiing. 
 
Een  aantal bijen nestelt  incidenteel of uitsluitend  in dode  stengels  van  kruidachtige planten  zoals 
distels, Gewone engelwortel of Gewone berenklauw. De nesten worden bijna uitsluitend aangelegd in 
stengels die al dood zijn en al een winter hebben gestaan. De nakomelingen verlaten de stengel pas 
het volgende groeiseizoen. Om deze groep van bijen van dienst te zijn, moeten delen van de vegetatie 
dus minstens  twee winters  niet  gemaaid worden  (Jacobs &  Raemakers,  2016). Dit  is  bovendien 
voordelig voor andere  insecten. Zo zijn er bijvoorbeeld het  jaar rond voldoende waardplanten voor 
vlinders. 
 
Hetzelfde geldt voor  rietvegetaties. Om de Rietmaskerbij van nestgelegenheid  te voorzien moeten 
oude gallen aanwezig zijn van de sigaargalmug (Lipara  lucens). Het riet moet op sommige plaatsen 
dus minstens 3 jaar gespaard blijven. Riet breidt zich echter zeer snel uit en is vaak dermate dominant 
dat andere oever‐ en moerasplanten snel kunnen verdrongen worden. We raden dus aan om deze 
maatregel enkel  toe  te passen op plaatsen waar het  riet al dominant aanwezig  is en geen andere 
planten kan verdringen. Verder is deze maatregel enkel nuttig op plaatsen waar het riet grotendeels 
in de zon staat. 
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Figuur 21: De bosrand die parallel loopt met de spoorweg dient terug gezet te worden om te voorkomen dat deze 
verbost. We raden aan om dit gefaseerd te doen zodat insecten er jaar na jaar voldoende voedsel en 
nestgelegenheid vinden (Foto: Winfried Vertommen). 
 
 

5.2 Voedselaanbod verzekeren 

5.2.1 Algemeen maaibeheer 
 
Maaibeheer dient twee belangrijke functies: 
  

 Afvoeren van voedingsstoffen zodat de bodem schraler wordt of de aangevoerde stikstof door 
stikstofdepositie verwijderd wordt. Dit is echter slechts voor een klein stukje van het gebied 
van toepassing (Ondergronds nestplaatsen en ruigte aan de rand van het gebied). Frequent 
maaien op locaties die jaarlijks door overstroming terug verrijken is immers nutteloos. 

 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. Verder is dit voordelig voor vele insecten, inclusief voor bijen, omdat bijzondere waardplanten 
zo de ruimte krijgen om er te groeien en te bloeien. Belangrijk is echter om te proberen de negatieve 
effecten  van  dit  maaibeheer  zoveel  mogelijk  te  minimaliseren.  Maaien  kan  immers  op  enkele 
manieren  voor  problemen  voor  bijen  zorgen:  het  plotse  verdwijnen  van  een  groot  deel  van  het 
voedselaanbod, het verdwijnen van bovengrondse nestgelegenheid en directe mortaliteit door het 
maaien zelf. Op de meeste plaatsen in Drooghout kan dit makkelijk vermeden worden door een late 
maaibeurt, wanneer bijen niet meer actief zijn en de meeste planten uitgebloeid zijn. 
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Belangrijk is echter om alle locaties niet steeds tegelijk en op dezelfde manier te beheren en zo dus 
voor  zoveel  mogelijk  variatie  te  zorgen.  Dit  wordt  momenteel  al  goed  gerealiseerd  dankzij  de 
begrazing door runderen, paarden en het maaibeheer op de andere locaties. Verder kan er gevarieerd 
worden in het aantal maaibeurten, gaande van 2 keer per jaar op bloemarme plaatsen tot tweejaarlijks 
of  zelfs minder  op  bloemrijke  plaatsen  en  raden we  aan  om  steeds  gefaseerd  en  kleinschalig  te 
maaien. 
 

5.2.2 Wilgen snoeien 
 
Verspreid over het gebied staan heel wat wilgen van verschillende soorten. De ene soort bloeit  iets 
vroeger of later ten opzichte van de andere soort. Daarom is het belangrijk dat de aanwezige wilgen 
nooit allemaal tegelijk geknot worden en dat nooit alle bomen van 1 soort tegelijk gesnoeid worden. 
Er kan bijvoorbeeld geopteerd worden om slechts de helft van de Schietwilgen in de dreef het ene jaar 
te snoeien en de andere helft enkele jaren later. 
 

5.3 Bestrijding van exoten 
 
Op  sommige  plaatsen  in  het  gebied  nemen  invasieve  exoten  zoals  Reuzenbalsemien  en  Japanse 
duizendknoop de groeiplaatsen van  interessante  inheemse planten  in snel  tempo  in. Deze planten 
dienen steeds zo intensief mogelijk bestreden worden. 
 

5.4 Geen kasten met Honingbijen 
 
Hoewel er in Drooghout een zeer grote voedselvoorraad aanwezig is, zijn we blij dat er in het gebied 
geen kasten met Honingbijen geplaatst zijn. Toch werden er eind juni erg grote aantallen honingbijen 
waargenomen op Kale  jonker, wat doet vermoeden dat er  in de buurt een  imker aanwezig  is met 
honingbijen. 
 
Hoge densiteiten van Honingbijen zorgen in de eerste plaats voor concurrentie voor voedsel (Slikboer 
&  Smit,  2019;  Vanormelingen  et  al.,  2019).  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. 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. Voor meer informatie over competitie 
tussen wilde bijen en honingbijen verwijzen we naar de inleiding van dit rapport (1.5.3: Concurrentie 
met Honingbijen) en Vanormelingen et al. (2019). 
 
Voor Drooghout raden we daarom ook aan om in geen geval kasten met honingbijen in het gebied 
toe te laten. 
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6 Interessantste locaties voor bijen 
 
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de meest interessante locaties voor bijen in Drooghout. 
Er werd hier hoofdzakelijk gelet op het aanbod van interessante voedselplanten of nestgelegenheid. 
De locaties zijn aangeduid op Figuur 22 en in de aangeleverde GIS‐lagen. In Hoofdstuk 5: ‘Algemene 
conclusies voor beheer’ bespreken we de belangrijkste maatregelen die genomen kunnen worden om 
deze locaties nog te verbeteren voor bijen. 
 

 
Figuur 22: Overzichtskaart van het gebied waarop de interessantste plaatsen voor bijen aangeduid zijn. 
1) Bosranden, graslanden en ruigtes langs de spoorweg met interessante voedselplanten en nestgelegenheid. 2) 
Paardenweide met groot aanbod aan interessante voedselplanten. 3) Zonbeschenen talud tussen de paardenweide 
en het hoger gelegen pad die goed kan dienen als nestplaats voor bijen 4) Extensief grasland met Kale jonker, 
Heelblaadjes en Fluitenkruid 5) Koeienweides met hoofdzakelijke grassen en interessante bloemen in de randen. 
6) Zeer interessant ruigte met een grote variatie aan bloemen en veel bijen. 7) Wilgendreef 8) Bloemrijke bosranden 
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6.1 Bosranden, ruigtes en graslanden langs de spoorweg 

6.1.1 Beschrijving van de locatie 
 
De graslanden en ruigtes langs de spoorweg hebben heel wat potentieel om een groot aantal soorten 
wilde bijen te huisvesten. Er groeit een grote diversiteit aan interessante bijenplanten. Enkele daarvan 
zijn Wilde  peen,  Jakobskruiskruid,  Boerenwormkruid,  Gewone  engelwortel,  Gewone  berenklauw, 
Fluitenkruid, braam en Grote kattenstaart. Verder liggen deze wat hoger dan de rest van het gebied 
waardoor de ondergrond er droger  is en er makkelijk nestgelegenheid gecreëerd kan worden voor 
ondergronds nestelende bijen zonder te riskeren dat de nesten onder water  lopen bij overstroming 
van het gebied. 
 
Deze locatie kan in 3 zones opgedeeld worden: 

1. De eerste zone (i.e. de ruigte die men het eerste tegenkomt vertrekkend vanaf het station) 
bevat hoofdzakelijk hoge vegetatie en veel braam. Daarnaast staan er ook hoge planten zoals 
Fluitenkruid, Boerenwormkruid, Bosandoorn, Wilde peen, Witte honingklaver, Wilgenroosje 
en Grote  kattenstaart. Dit  stuk  vormt  een  interessante mantel‐zoom  vegetatie  tussen  het 
wandelpad  en  het  bosje  erachter. Deze  zone wordt  echter  bedreigd  door  de  opkomende 
Zwarte els en berken of exoten zoals Reuzenbalsemien waardoor interessantere bijenplanten  
er niet meer kunnen groeien of de ruigte geleidelijk aan zal omvormen naar bos. 
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Figuur 23: In de ruigte langs de spoorweg groeien tal van interessante planten. Deze dreigt echter te verdwijnen 
door de opkomst van berken en Zwarte els. (foto: Winfried Vertommen) 

2. De tweede zone is een meer open stuk met minder hoge planten. In de zomer groeide er onder 
andere Rapunzelklokje en Gewone rolklaver. Beide planten zijn zeer  interessant voor wilde 
bijen, maar werden slechts zeer lokaal in het gebied waargenomen. We raden dus aan om deze 
de  ruimte  te  bieden  om  te  kunnen  uitbreiden.  Daarnaast  is  er  heel  wat  interessante 
nestgelegenheid aanwezig. Enerzijds in de vorm van stapels dood hout afkomstig van gekapte 
bomen en anderzijds open bodem waarin bodemnestelende bijen graag zullen nestelen. 
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Figuur 24: Vlak naast de interessante ruigte langs de spoorweg is de bodem vrij open. De zon kan het 
bodemoppervlak hier makkelijk bereiken waardoor het een interessante nestplaats kan zijn voor bodemnestelende 
bijen. Deze bodem dient open gehouden te worden om te voorkomen dat de geschikte nestplaatsen hier naar 
verloop van tijd verdwijnen. In de zomer bleek deze locatie immers al veel meer dichtgegroeid. (foto: Winfried 
Vertommen) 
 

3. Het meest zuidelijke stuk (zone 3) is terug ruiger en eindigt waar het pad afbuigt richting het 
bos.  In  dit  stuk  groeien  hoofdzakelijk  schermbloemigen  zoals  Fluitenkruid,  Gewone 
berenklauw en Gewone engelwortel en composieten zoals Kale Jonker en Jakobskruiskruid. 
Dit zijn allemaal erg belangrijke voedselplanten voor bijen. 
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6.1.2 Specifieke maatregelen 
 

 Voor deze  locatie raden we aan om de ruigere stukken  (Zone 1 en 3) gefaseerd te maaien 
waarbij elk  jaar een ander stuk ervan gemaaid wordt. De beste maaidatum hiervoor  is  in 
oktober. Zo wordt voorkomen dat de bosrand geleidelijk aan naar bos evolueert en kunnen 
bovengronds  nestelende  bijen  hier  steeds  een  geschikte  nestplaats  vinden  of  is  er  steeds 
voldoende voedsel aanwezig. 

 Zone 2 mag intensiever beheerd worden (Figuur 19) om de bodem plaatselijk te verschralen. 
Zo  zullen  planten  er  minder  snel  groeien  en  grondnestelende  bijen  er  makkelijker  een 
geschikte nestplaats vinden. Daartoe dient de  locatie minstens 2 keer per  jaar gemaaid  te 
worden met afvoer van het maaisel: een eerste keer rond begin tot half mei (voor de piek in 
de bloei van de grassen), de tweede keer zo laat mogelijk (rond eind september – oktober) 
zodat de geselecteerde stroken kort de winter in gaan. Wanneer met een bosmaaier gemaaid 
wordt, raden we aan om af en toe iets dieper te maaien en ook de zode weg te maaien zodat 
een kale plek ontstaat (Figuur 3). Zeker de eerste jaren zal dit belangrijk zijn. Daarnaast kan er 
gekozen worden om de toplaag over kleine stukken te verwijderen. We raden evenwel af om 
dit over te grote oppervlaktes uit te voeren, omdat woekeraars zoals bramen of brandnetels 
deze  plekjes  snel  koloniseren.  Dit  beheer  zal  ervoor  zorgen  dat  bijen  er makkelijker  een 
nestplaats vinden en dat interessante bijenplanten, zoals Gewone rolklaver en Rapunzelklokje, 
zo de kans krijgen om er uit te breiden. 

 We raden ook aan om op zijn minst een deel van het dood hout in zone 2 te laten liggen zodat 
de bijen die hiervan afhankelijk zijn hier een geschikte nestplaats blijven vinden. 

 

6.2 Paardenweide 

6.2.1 Beschrijving van de locatie 
 
Deze weide biedt een enorme voedselbron voor wilde bijen en andere insecten en dient daarom zeker 
bewaard  te  worden.  Er  groeien  tal  van  interessante  planten  waarvan  de  meest  belangrijke 
Moerasrolklaver en Heelblaadjes zijn  (Figuur 25). Verder groeien er planten als Moerasspirea, Kale 
jonker, Gewone berenklauw en Grote kattenstaart. De genoemde planten zijn allemaal interessante 
bijenplanten van verschillende plantenfamilies die dan ook een grote diversiteit aan bijen aantrekken. 
 
Ondanks  dit  groot  voedingsaanbod  werden  er  in  verhouding  niet  erg  veel  bijen  in  de  weide 
aangetroffen. Dit kan deels verklaard worden door een  tekort aan nestplaatsen, een probleem dat 
vaker voorkomt bij moerasgebieden  (Jacobs & Raemakers, 2016). De  talud  langs deze weide  (6.3: 
Zonbeschenen talud  langs de paardenweide) heeft echter potentieel om grote populaties bijen een 
nestplaats  te  bieden.  Verder  vormt  de  rietvegetatie  achteraan  de  paardenweide  mogelijk  een 
geschikte nestplaats voor de Rietmaskerbij die voorlopig nog niet in het gebied waargenomen werd. 
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Figuur 25: In de paardenweide is een uitzonderlijk groot aanbod aan bloeiende planten te vinden. Onder andere 
Heelblaadjes, Grote kattenstaart, Moerasrolklaver en Gewone berenklauw zijn er belangrijke voedselplanten (foto: 
Winfried Vertommen) 
 

6.2.2 Specifieke maatregelen 
 

 De begrazing door  paarden  zouden we hier  zeker  behouden.  Figuur  25  toont  immers de 
prachtige resultaten ervan aan. 

 Voor  de  rietvegetaties  achteraan  de  paardenweide  raden we  aan  om  enkele  plaatsen  te 
selecteren waar het riet grotendeels  in de zon staat en minstens 3 jaar  lang gespaard kan 
worden  zonder  te  riskeren  dat  andere  interessante  oever‐  en moerasplanten  verdrongen 
worden. 

 
 

6.3 Zonbeschenen talud langs de paardenweide 

6.3.1 Beschrijving van de locatie 
 
Deze talud heeft potentieel om zeer grote nestaggregaties van wilde bijen te huisvesten. De helling is 
zuid‐ tot zuidoost gericht en ligt dus in de vlakke zon. Dankzij de openheid van de paardenweide wordt 
de  talud ook niet beschaduwd door bomen. Daarnaast hebben bijen een overvloed aan geschikte 
voedingsplanten  in de directe omgeving. Er werd dan ook  intensief gezocht naar grondnestelende 
bijen. Deze werden enkel gevonden op de enige plaats die niet dichtgegroeid was (Figuur 17). Hier 
werden onder andere enkele  soorten bloedbijen waargenomen. Bloedbijen parasiteren op andere 
soorten bijen, hun talrijkheid duidt dus op de aanwezigheid van tal van gastheersoorten. Daarnaast 
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werd er ook een Ranonkelbij waargenomen. Deze soort nestelt bovengronds, maar verzamelt grond 
voor het bekleden van haar nest. 
 

6.3.2 Specifieke maatregelen 
 
De talud mag over de volledige lengte intensiever beheerd worden (Figuur 19) om de bodem plaatselijk 
te verschralen. Zo zullen planten er minder snel groeien en grondnestelende bijen er makkelijker een 
geschikte nestplaats vinden. Daartoe dient de  locatie minstens 2 keer per  jaar gemaaid te worden 
met afvoer van het maaisel: een eerste keer rond begin tot half mei (voor de piek in de bloei van de 
grassen), de tweede keer zo laat mogelijk (rond eind september – oktober) zodat de geselecteerde 
stroken kort de winter in gaan. Wanneer met een bosmaaier gemaaid wordt, raden we aan om af en 
toe iets dieper te maaien en ook de zode weg te maaien zodat een kale plek ontstaat. Zeker de eerste 
jaren zal dit belangrijk zijn. Daarnaast kan er gekozen worden om de toplaag over kleine stukken te 
verwijderen. We raden evenwel af om dit over te grote oppervlaktes uit te voeren, omdat woekeraars 
zoals bramen of brandnetels deze plekjes snel koloniseren. 
 
Aandachtspunt is hier uiteraard het overstromen van het gebied bij hevige regenval. We zijn echter 
van het oordeel dat deze talud hoger  ligt dan de rest van het gebied en enkel  in heel uitzonderlijke 
gevallen onder water kan komen te staan. Door zijn ideale oriëntering zijn we ervan overtuigd dat deze 
zeer goed dienst doen als nestplaats voor bijen. 
 

6.4 Extensief grasland 

6.4.1 Beschrijving van de locatie 
In dit grasland groeien verschillende interessante voedselplanten waarbij Fluitenkruid in mei en Kale 
jonker  in  juni  het meest  dominant  aanwezig  zijn.  Daarnaast  groeien  er  ook  andere  interessante 
voedselplanten  zoals  Gewone  berenklauw,  Watermunt,  Heelblaadjes,  Moeraswalstro, 
Moerasrolklaver, Heelblaadjes, Kruipend zenegroen, boterbloemen en tal van andere planten. 
 
Ook in dit grasland is dus een overvloed aan nectar en stuifmeel voorhanden. In juni werden er op 
Kale jonker uitzonderlijk hoge aantallen Honingbijen en hommels waargenomen (0:    
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Bijzondere soorten). Verder verwachtten we er ook andere bijen van de familie Megachilidae, zoals 
Distelbehangersbij,  Kauwende metselbij  en  Zwartbronzen  houtmetselbij,  op  aan  te  treffen.  Deze 
werden echter nog niet in het gebied waargenomen. 
 
Omwille van de grote aantallen honingbijen op Kale jonker is de kans reëel dat er in een straal van 3 
kilometer kasten met honingbijen staan. Door concurrentie voor voedsel kunnen te grote aantallen 
honingbijen nefast zijn voor solitaire bijen (1.5.3: Concurrentie met Honingbijen). 
 

 
Figuur 26: In het centraal gelegen bloemrijke grasland zijn Kale jonker en Fluitenkruid dominante bloeiers. Verder 
groeien er ook boterbloemen, Heelblaadjes, Gewone berenklauw, Watermunt, Moeraswalstro en Moerasrolklaver.  
(Foto: Winfried Vertommen) 

 

6.4.2 Specifieke maatregelen 
 

 Op deze  locatie  is het behoud van het voedselaanbod het belangrijkste. Momenteel  is er  in 
deze weide geen dominantie van grassen zodat een enkele jaarlijkse late maaibeurt na half 
augustus met afvoer van het maaisel voldoende  is om dit grasland  interessant  te houden. 
Verder kunnen enkele stukken van dit grasland enkele  jaren niet gemaaid worden om voor 
extra variatie te zorgen. 

 Daarnaast  is het aan  te  raden om struik‐ en boomopslag periodisch  te verwijderen om  te 
vermijden dat het grasland teveel beschaduwd wordt.  
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6.5 Koeienweide 

6.5.1 Beschrijving van de locatie 
 
Deze weides zelf zijn weinig interessant voor bijen (Figuur 27). Ze worden gedomineerd door planten 
zonder nectar of stuifmeel, zoals Zeegroene rus of grassoorten. Op sommige plaatsen groeiden wat 
boterbloemen of Witte klaver. De randen, namelijk de oevers van het beekje aan de westkant van de 
weide of de akkerranden aan de oostkant van de weide, zijn erg interessant met heel wat bijenplanten 
zoals Gewone berenklauw, Grote kattenstaart, Boerenwormkruid, braam, meidoorn, wilgen, …  
 

 
Figuur 27: De koeienweides zijn weinig interessant voor bijen. In de randen staan echter interessante bijenplanten 
zoals Boerenwormkruid, Grote kattenstaat en Gewone berenklauw. (foto: Winfried Vertommen) 
 

6.5.2 Specifieke maatregelen 
 

 We adviseren om de akkerranden op dezelfde manier te beheren als de bloemrijke bosranden 
(0). Deze mantel‐zoomvegetaties zorgen immers voor een goede overgang van het grasland 
naar het achterliggende bos  (Figuur 27). De akkerranden dienen om te 2‐3  jaar gemaaid te 
worden om te vermijden dat planten zoals Boerenwormkruid, Grote kattenstaat en Gewone 
berenklauw er niet meer kunnen groeien. Zorg daarbij dat deze gefaseerd gemaaid worden 
waarbij elk  jaar een ander stuk ervan gemaaid wordt.   De beste maaidatum hiervoor  is  in 
oktober. 

 Begrazing door koeien zouden we  in deze weides behouden. De vegetatiesamenstelling en 
structuur van deze weides verschillen immers sterk van de andere locaties en dragen zo bij tot 
de variatie in het gebied.  
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6.6 Ruigte aan de rand van het gebied 

6.6.1 Beschrijving van de locatie 
Deze ruigte  is gesitueerd  tussen het wandelpad en de openbare weg  ten van het noorden van het 
gebied (Figuur 28). In dit kleine stukje dat een beetje gescheiden ligt van de rest van het gebied werden 
heel wat bijensoorten aangetroffen. Naast interessante bomen zoals wilgen groeide er ook heel wat 
verschillende soorten één‐ en meerjarigen. Hoewel dezelfde plantensoorten ook op andere plaatsen 
in het gebied waargenomen werden, werden de bijensoorten die eraan gebonden waren vaak enkel 
op deze locatie waargenomen. Enkele van deze voorbeelden waren Andoornbij op Bosandoorn, Kleine 
harsbij  op  Moerasrolklaver,  Ereprijszandbij  op  ereprijs  of  Fluitenkruidbij  op  Fluitenkruid.  Dit  is 
waarschijnlijk te danken aan het microklimaat dat er aanwezig is. Door de aanwezigheid van de bomen 
en het hoger gelegen wandelpad is het er immers windluw en iets warmer dan op de meeste andere 
plaatsen in het gebied. Naast voorgenoemde planten werden er ook andere interessante bijenplanten 
als Veldlathyrus, Grote kattenstaart en Heelblaadjes gevonden. 
 

 
Figuur 28: De bloemrijke ruigte aan de rand van het gebied gelegen tussen het wandelpad en de weg dient zeker 
behouden te worden. In dit kleine stukje groeiden heel wat interessante bijenplanten en dankzij het warme 
microklimaat werd er een betrekkelijk hoge diversiteit waargenomen (foto: Winfried Vertommen). 
 

6.6.2 Specifieke maatregelen 
We raden aan om dit stuk zeker te behouden. Het behoort niet tot het overstromingsgebied en zal 
dus niet overstromen bij hevige  regenval. Er  kan verschralingsbeheer  toegepast worden door het 
stukje 2 keer per jaar te maaien met afvoer van het maaisel: een eerste keer rond juni, de tweede 
keer zo laat mogelijk (rond eind augustus – september). Daarmee wordt eveneens voorkomen dat 
het  stukje  volledig  ingenomen wordt  door  het  riet  dat momenteel  al  over  een  groot  deel  ervan 
verspreid is. Maaien dient steeds gefaseerd te gebeuren door een bloemrijke zone uit te sparen. 
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6.7 Wilgendreef 

6.7.1 Beschrijving van het gebied 
 
Aan de zuidrand van het gebied is een dreef met Schietwilgen aangeplant (Figuur 29). Net als andere 
wilgensoorten  (Bijvoorbeeld  Boswilgen  op  andere  plaatsen  in  het  gebied)  zijn  deze  bomen  erg 
interessant  voor  bijen  en  onmisbaar  voor wilgenspecialisten.  Soorten  zoals  Grijze  zandbij,  Lichte 
wilgenzandbij,  Donkere wilgenzandbij  en  de  voorjaarsgeneratie  van  Roodrandzandbij  zijn  immers 
volledig  afhankelijk  van wilgen  voor de  verzameling  van het  stuifmeel  voor hun nakomelingen  en 
werden dit jaar allemaal in het gebied waargenomen. 
 

6.7.2 Specifieke maatregelen 
 
Om te voorkomen dat bijen en wilgenspecialisten in het bijzonder geen voedsel meer vinden op deze 
locatie  is  het  belangrijk  dat wilgen  van  eenzelfde  soort  niet  allemaal  tegelijk  geknot worden. Bij 
voorkeur wordt steeds slechts de helft van de wilgen in de dreef geknot en het jaar nadien of enkele 
jaren  later  de  andere  helft  zodat  bijen  steeds  voldoende  voedsel  dichtbij  hun  nestplaats  kunnen 
vinden. Door de wilgen in groepjes te knotten wordt vermeden dat ze niet opnieuw uitlopen. Om deze 
reden is het af te raden om de wilgen elk afwisselend te knotten. 
 

 
Figuur 29: Deze dreef met Schietwilgen is zeer interessant voor wilde bijen. Ze bieden een belangrijke voedselbron 
voor voorjaarsoorten (foto: Winfried Vertommen). 
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6.8 Bloemrijke bosranden 

6.8.1 Beschrijving van het gebied 
 
Op verschillende plaatsen  zijn  interessante bosranden aanwezig1 waarin braam en Boswilgen  zeer 
belangrijke  voedselplanten  zijn.  Mantel‐zoom  vegetaties  vormen  een  onmisbare  overgang  van 
graslanden naar bossen. Ze zijn enerzijds belangrijk voor vogels en zoogdieren, maar ook bijen vinden 
er voedsel en nestgelegenheid. Heel wat bijensoorten nestelen immers uitsluitend in merghoudende 
stengels zoals die van braam. Enkele van deze soorten zijn Zwartgespoorde houtmetselbij en Blauwe 
ertsbij (4.3: Braam). Andere interessante voedingsbronnen in bosranden zijn Bosandoorn, Sporkehout, 
meidoorn en Sleedoorn.  
 
Ook zuidelijk  in het gebied zijn er verschillende struiken aangeplant die samen een erg interessante 
bosrand kunnen vormen. We zijn blij met de plantenkeuze gezien er onder andere gekozen  is voor 
meidoorn en Sporkehout, beide zeer interessante voedselbronnen voor heel wat wilde bijen en andere 
insecten. 
 

 
Figuur 30: In de bosranden is braam dominant aanwezig. Dit is enerzijds een belangrijke voedselplant voor heel 
wat bijen en andere insecten, maar anderzijds kunnen dode of gesnoeide takken ervan interessante nestplaatsen 
zijn voor bovengronds nestelende bijen (foto: Winfried Vertommen). 
 

6.8.2 Specifieke maatregelen 
 
Alle bosranden dienen om te 2‐3 jaar gemaaid te worden om te vermijden dat de bosrand geleidelijk 
aan naar bos evolueert. Zorg daarbij dat deze gefaseerd gemaaid worden waarbij elk jaar een ander 
stuk ervan gemaaid wordt.  De beste maaidatum hiervoor is in oktober. 

                                                            
1 Op de aangeleverde GIS lagen zijn enkele belangrijke bosranden weergegeven. Er zijn er echter nog veel meer 
die we niet allemaal ingetekend hebben. 
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7 Bijlages 
 
Tabel 2: Waargenomen soorten in Drooghout. Deze tabel bevat informatie over de nestecologie (B =  Bovengronds; O = Ondergronds), bloembezoek (P = Polylectisch), socialiteit 
(P = Broedparasiet; S = Solitair; C = Communaal; E = (primitief) Eusociaal) en het aantal waarnemingen. Voor broedparasieten worden de meest waarschijnlijke gastheren ook 
weergegeven. Verder wordt ook de Rode lijst-status vermeld (LC = Niet bedreigd; NT = Gevoelig; VU = Kwetsbaar; DD = Onvoldoende data). 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  #  Nestecologie  Socialiteit  Bloembezoek  Gastheer  RL 

Apidae (12 soorten)               

Donkere wilgenzandbij  Andrena apicata  1  O  S  Wilgen    LC 

Tweekleurige zandbij  Andrena bicolor  3  O  S  P    LC 

Zwart‐rosse zandbij  Andrena clarkella  5  O  S  Wilgen    LC 

Wimperflankzandbij  Andrena dorsata  5  O  S  P    LC 

Vosje  Andrena fulva  5  O  S  P    LC 

Roodgatje  Andrena haemorrhoa  12  O  S  P    LC 

Ereprijszandbij  Andrena labiata  2  O  S  P    LC 

Lichte wilgenzandbij  Andrena mitis  2  O  S  Wilgen    LC 

Fluitenkruidbij  Andrena proxima  3  O  S  Schermbloemen    LC 

Roodrandzandbij  Andrena rosae  2  O  S 
Wilgen / 
Schermbloemen 

 
LC 

Witkopdwergzandbij  Andrena subopaca  3  O  S  P    LC 

Grijze zandbij  Andrena vaga  3  O  S  Wilgen    LC 

Apidae (18 soorten)               

Andoornbij  Anthophora furcata  1  B  S  P    LC 

Gewone sachembij  Anthophora plumipes  4  O  S  P    LC 

Honingbij  Apis mellifera  13  B  E  P    LC 

Tuinhommel  Bombus hortorum  5  O / B  E  P    NT 

Boomhommel  Bombus hypnorum  4  B  E  P    LC 

Steenhommel  Bombus lapidarius  12  O / B  E  P    LC 

Veldhommel  Bombus lucorum  1  O  E  P    NT 

Akkerhommel  Bombus pascuorum  23  O / B  E  P    LC 

Weidehommel  Bombus pratorum  5  O / B  E  P    LC 
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Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  #  Nestecologie  Socialiteit  Bloembezoek  Gastheer  RL 

Vierkleurige koekoekshommel  Bombus sylvestris  3  O / B  P    Weidehommel  LC 

Aardhommel‐groep1  Bombus terrestris ‐ agg.  13  O (B)²  E  P      

Grote koekoekshommel  Bombus vestalis  1  O / B  P    Aardhommel  NT 

Langsprietwespbij  Nomada conjungens  4  O  P    Fluitenkruidbij  LC 

Geelschouderwespbij  Nomada ferruginata  11  O  P    Vroege zandbij (Andrena praecox)  LC 

Gewone kleine wespbij  Nomada flavoguttata  3  O  P   
Dwergzandbijen (Andrena 
minutula‐groep) 

LC 

Kortsprietwespbij  Nomada fucata  3  O  P    Grasbij  LC 

Vroege wespbij  Nomada leucophthalma  1  O  P   
Donkere wilgenzandbij en Zwart‐
rosse zandbij 

LC 

Gewone dubbeltand  Nomada ruficornis  1  O  P   
Donkere wilgenzandbij en 
Roodgatje 

LC 

Colletidae (8 soorten)               

Wormkruidbij  Colletes daviesanus  2  O  S  Gele composieten    LC 

Klimopbij  Colletes hederae  1  O  S  Klimop    LC 

Zuidelijke zijdebij  Colletes similis  1  O  S  Gele composieten    LC 

Kortsprietmaskerbij  Hylaeus brevicornis  1  B  S  P    DD 

Gewone maskerbij  Hylaeus communis  5  O / B  S  P    LC 

Poldermaskerbij  Hylaeus confusus  1  B  S  P    LC 

Brilmaskerbij  Hylaeus dilatatus  5  B  S  P    DD 

Zompmaskerbij  Hylaeus gredleri  2  B  S  P    DD 

Halictidae (12 soorten)               

Parkbronsgroefbij  Halictus tumulorum  1  O  E  P    LC 

Gewone geurgroefbij  Lasioglossum calceatum  1  O  E  P    LC 

Matte bandgroefbij  Lasioglossum leucozonium  1  O  S  P    LC 

Kleigroefbij  Lasioglossum pauxillum  12  O  E  P    LC 

Fijngestippelde groefbij 
Lasioglossum 
punctatissimum 

6  O  E  P 
 

LC 

Biggenkruidgroefbij  Lasioglossum villosulum  2  O  S  P    LC 
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Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  #  Nestecologie  Socialiteit  Bloembezoek  Gastheer  RL 

Glanzende bandgroefbij  Lasioglossum zonulum  2  O  S  P    LC 

Brede dwergbloedbij  Sphecodes crassus  1  O  P   
Fijngestippelde groefbij en 
Kleigroefbij 

LC 

Bosbloedbij  Sphecodes ephippius  4  O  P   
Matte bandgroefbij, 
Groepjesgroefbij (Lasioglossum 
malachurum) en Parkbronsgroefbij 

LC 

Pantserbloedbij  Sphecodes gibbus  1  O  P   
Grijze zandbij en Roodpotige 
groefbij (Halictus rubicundus) 

LC 

Dikkopbloedbij  Sphecodes monilicornis  3  O  P   
Berijpte geurgroefbij 
(Lasioglossum albipes), Gewone 
geurgroefbij en Groepjesgroefbij 

LC 

Grote spitstandbloedbij  Sphecodes puncticeps  2  O  P   
Gewone franjegroefbij 
(Lasioglossum sexstrigatum) en 
Biggenkruidgroefbij 

LC 

Megachilidae (11 soorten)               

Kleine harsbij  Anthidiellum strigatum  2  B  S  P    LC 

Grote wolbij  Anthidium manicatum  6  O / B  S  P    LC 

Kleine klokjesbij  Chelostoma campanularum  1  B  S  Klokjes    LC 

Ranonkelbij  Chelostoma florisomne  2  B  S  Boterbloemen    LC 

Tronkenbij  Heriades truncorum  5  B  S  Gele composieten    LC 

Zwartgespoorde houtmetselbij  Hoplitis leucomelana  4  B  S  P    LC 

Lathyrusbij  Megachile ericetorum  1  B  S  Vlinderbloemigen    LC 

Grote bladsnijder  Megachile willughbiella  1  O / B  S  P    LC 

Rosse metselbij  Osmia bicornis  4  B  S  P    LC 

Gehoornde metselbij  Osmia cornuta  3  O / B  S  P    LC 

Witgevlekte tubebij  Stelis ornatula  1  B  P    Metselbijen (Hoplitis/Osmia³)  VU 

Melittidae (4 soorten)               

Pluimvoetbij  Dasypoda hirtipes  3  O  S  Gele composieten    LC 

Bruine slobkousbij  Macropis fulvipes  1  O  S  Wederik    LC 
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Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  #  Nestecologie  Socialiteit  Bloembezoek  Gastheer  RL 

Klaverdikpoot  Melitta leporina  1  O  S  Vlinderbloemigen    LC 

Kattenstaartdikpoot  Melitta nigricans  7  O  S  Kattenstaart    LC 
1 De 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 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. 

² De Aardhommel (en dus ook zijn koekoekshommel) nestelt bij voorkeur ondergronds, maar kan soms ook bovengronds nesten bouwen. 
3 De Witgevlekte tubebij parasiteert op verschillende soorten metselbijen, voornamelijk de Zwartgespoorde houtmetselbij, Geelgespoorde houtmetselbij, Driedoornige metselbij en Blauwe 
metselbij. Enkel de eerste soort werd in dit gebied waargenomen, dus is hier de meest waarschijnlijke gastheer. De andere soorten verwachten we hier in de toekomst ook waar te nemen. 
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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.


