
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijeninventarisatie Maasgouw 

 
nulmeting 2021 

 
 

Gemeente Maasgouw 
 
 
 



 

 

2  Bijeninventarisatie Maasgouw 2021   

 
 
 
 

Bijeninventarisatie Maasgouw  
 

nulmeting 2021 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Door: 
Ivo Raemakers 
Arno van Stipdonk 
 
In opdracht van: 
Gemeente Maasgouw 
 
Grote foto voorzijde:  
vrouwtje schermbloemzandbij 
 
 
Februari 2022 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 
 
Door: 
 
Ecologica 
Rondven 22 
6026 PX Maarheeze 
tel: 0495 - 46 20 70 
fax: 0495 - 46 20 79 
info@ecologica.eu  
www.ecologica.eu 
 
Veldwerk en rapportage: Arno van Stipdonk en Ivo Raemakers 
Collegiale toetsing: Tim Faasen 
 
In opdracht van: 
 
Gemeente Maasgouw 
Postbus 7000 
6050 Aa Maasbracht 
Projectnummer: P2021/23 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, microfilm, fotokopie of 
op welke andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en auteurs.  
Ecologica is niet aansprakelijk voor directe of gevolgschade die voortvloeit uit toepassing van de conclusies, aanbevelingen en 
resultaten uit dit rapport en overige werkzaamheden van Ecologica. Opdrachtgever vrijwaart Ecologica in deze tevens voor 
aanspraken van derden. 



Inhoudsopgave 

 

4  Bijeninventarisatie Maasgouw 2021   

INHOUDSOPGAVE 

 

Voorwoord .................................................................................................................. 5 

1 Inleiding ........................................................................................................... 6 

1.1. Doelstelling en aanpak .................................................................................... 7 

1.2. Onderzoeklocaties .......................................................................................... 7 

1.3. Methodiek bijeninventarisatie ........................................................................ 8 

1.4. Belangrijke karakteristieken van wilde bijen .................................................. 9 

1.5. Beheerrichtlijnen voor bijen ......................................................................... 11 

2 resultaten ...................................................................................................... 17 

2.1. Totale bijendiversiteit en bijzondere soorten ............................................... 17 

2.2. Stevensweert – Op de Konie ......................................................................... 20 

2.3. Stevensweert -Vestingwerken ...................................................................... 24 

2.4. Wadi Stevensweerterweg ............................................................................. 28 

2.5. Wadi Brachterbeek ....................................................................................... 31 

2.6. Maasoever Linne ........................................................................................... 34 

2.7. Wessem – vlinderidylle ................................................................................. 38 

2.8. Heel - Reutsdael ............................................................................................ 41 

2.9. Wadi’s Kreijtenberg Beegden ....................................................................... 45 

3 Conclusies ...................................................................................................... 48 

Bronnen ..................................................................................................................... 49 

Bijlage 1 Begrenzing onderzoekslocaties .............................................................. 50 

Bijlage 2 Bijenwaarnemingen per locatie .............................................................. 54 
 
 
 
 
 
 



Voorwoord 

Bijeninventarisatie Maasgouw 2021  5 

VOORWOORD 

Gemeente Maasgouw is al gedurende langere tijd bezig met ecologisch groenbeheer. In 
hoeverre deze zorg bijdraagt aan een rijkere flora en fauna wordt daarbij ook onderzocht. 
In 2021 stonden wilde bijen centraal in deze evaluatie. De resultaten van dit onderzoek 
vormen een nulmeting aan de hand waarvan de toekomstige ontwikkeling van de bijen-
fauna kan worden gevolgd, maar ze geven deels ook nu al een indicatie of inrichting en 
beheer gunstig zijn voor bijen en andere bloembezoekers. 
 
Opdrachtgever voor het project is de gemeente Maasgouw met de heer John van den Berg 
als contactpersoon. Vanuit Ecologica zijn de werkzaamheden uitgevoerd door Arno van 
Stipdonk, die vrijwel de gehele veldinventarisatie uitvoerde, Ivo Raemakers en Stef Hou-
ben. 
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1 INLEIDING 

Bijen, zowel honingbijen als wilde bijen, staan momenteel sterk in de belangstelling. Door 
intensief agrarisch landgebruik zijn bijenpopulaties namelijk sterk achteruit gegaan, terwijl 
ze vaak een essentiële rol vervullen als bestuivers van landbouwgewassen en wilde plan-
ten. Naast bijen gaan ook allerlei andere ongewervelden sterk achteruit. De situatie is in-
middels zo dramatisch dat er over de laatste paar decennia sprake is van een ware insec-
tensterfte met een achteruitgang van meer dan 50%. Op allerlei niveaus, ook door ge-
meenten, worden daarom veel projecten opgestart om bijen en andere ongewervelden 
een handje te helpen. Openbaar groen, zoals bermen, slootkanten, plantsoenen en parken, 
braakliggende terreinen en grotere gemeentelijke groengebieden (zowel bossen als land-
bouwgronden) kunnen daar een belangrijke rol in spelen. In potentie kunnen ze voedsel, 
schuil- en voortplantingsgelegenheid bieden. Openbaar groen kan dus een belangrijke rol 
spelen bij de overleving en versterking van insectenpopulaties en daarmee bijvoorbeeld 
een bijdrage leveren aan het veiligstellen van de belangrijke bestuivingsfunctie van deze 
diergroep. 
Ook de gemeente Maasgouw probeert inheemse bijen en andere bloembezoekers een 
handje te helpen. Al gedurende meerdere jaren wordt natuurvriendelijk beheer toegepast 
in gemeentelijke groengebieden en het aantal locaties met dit beheer groeit. Zoals eerder 
beschreven door Pahlplatz (2020), zijn de Maasgouwse redenen hiervoor divers:  
1) Diversiteitsbehoud: De verscheidenheid aan inheemse planten en dieren staat onder 
druk door verstedelijking en geïndustrialiseerde landbouw. Bermen en groenvoorzieningen 
zijn verbindende linten in het landschap tussen natuurgebieden en tussen kernen en daar-
door van grote betekenis voor tal van planten, insecten, zangvogels en kleine zoogdieren.  
2) Behoud bestuivers en bestrijders: De bloem- en structuurrijke bermen zijn van betekenis 
als leefgebied voor wilde bijen die een grote bijdrage leveren aan bestuiving van land-
bouwgewassen. Verder bieden de bermen ‘onderdak’ aan populaties van tal van insecten 
die een rol spelen in het voorkomen en/of beheersen van plaagdieren: bijvoorbeeld roof-
vliegen en sluipwespen die kunnen helpen bij beheersing van Eikenprocessierups.  
3) Stimulering bodemkwaliteit: Extensief maaibeheer zorgt, in vergelijking met een inten-
sief gazonbeheer, voor een rijker bodemleven en meer humus in de bodem. Hierdoor kan 
de bodem sneller en meer water opnemen en tegelijkertijd ook langer vasthouden. Met de 
klimaatverandering waarbij de zomers steeds warmer/heter worden, levert een water-
houdende bodem een bijdrage aan verkoeling. Ook bomen profiteren van bodems die 
water beter vasthouden en een rijker bodemleven herbergen. 
4) Afkoppelen regenwater. Op veel plekken worden wadi’s aangelegd als regenwaterbuf-
fer. Bij ecologisch beheer hebben ook wadi’s een rijker bodemleven en mede daardoor een 
bodem die meer en sneller water op kan nemen.  
5) Beleving: Een bloemrijk landschap met bermen als kleurige linten is voor bewoners en 
recreanten aantrekkelijk. 
 
Om de effecten van het ecologische beheer op natuurwaarden te kunnen volgen is in 2019 
gestart met een monitoringsprogramma. Voor verschillende soortgroepen is de monitoring 
al opgestart en in 2021 waren wilde bijen voor het eerst aan de beurt. Dit rapport doet 
verslag van dit eerste meetjaar van de bijenmonitoring. 
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1.1. Doelstelling en aanpak 

De doelstelling van het onderzoek is als volgt samen te vatten:  

• Het vastleggen van de actuele wilde bijendiversiteit van een aantal gemeentelijke 
groengebieden. 

• Het globaal in beeld brengen van de voor bijen belangrijkste karakteristieken binnen 
de onderzochte gemeentelijke groengebieden. 

• Het op basis van verzamelde gegevens en gebiedskennis in algemene zin adviseren 
welke maatregelen kansrijk zijn om de situatie voor wilde bijen goed te houden dan 
wel te verbeteren. Het gaat daarbij zowel om beheer- als inrichtingsmaatregelen.  

1.2. Onderzoeklocaties 

In totaal zijn 8 locaties geïnventariseerd op bijen (fig. 1). De locaties liggen verspreid over 
de gemeente en verschillen in beheervorm, uitgevoerde inrichtingsmaatregelen en duur 
van het natuurvriendelijke beheer. De mate waarin biodiversiteit centraal staat bij het be-
heer wisselt van plek tot plek, maar het is wel altijd medebepalend. De hoofdfunctie ligt 
regelmatig niet bij biodiversiteit. Zo hebben de wadi’s waterberging als primaire taak, bij 
de Vestingwerken Stevensweert is de beleefbaarheid en zichtbaarheid van cultuurhistorie 
leidend en bij Op de Konie staan recreatie en ontspanning voorop. Door deze verschillen 
was vooraf al duidelijk dat niet elke locatie een optimaal ontwikkelde bijenfauna zou 
(kunnen) hebben. Juist dat gegeven met zijn bijbehorende variatie maakt de locaties extra 
interessant voor monitoring. 
Een beknopte beschrijving per locatie van lokale omstandigheden, vegetatie en beheer is 
opgenomen in de resultaatbeschrijvingen in hoofdstuk 2. 
De precieze begrenzing van de onderzoeksgebieden is terug te vinden in Bijlage 1. 
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Figuur 1: Ligging van de geïnventariseerde terreinen 

1.3. Methodiek bijeninventarisatie 

Omdat de meeste soorten wilde bijen een korte activiteitsperiode van slechts enkele we-
ken hebben, is elke locatie minstens drie keer bezocht en wel in voorjaar (april), voorzomer 
(juni) en zomer (juli) (zie ook Tabel 1). Op die manier kunnen in principe zowat alle in-
heemse soorten worden aangetroffen. De trefkans is echter niet voor alle soorten even 
groot, mede doordat de bezoekmomenten afhankelijk van de soort in begin, midden of 
eind van de vliegperiode kunnen vallen.  
 

Tabel 1.  Bezoekmomenten per locatie 

 inventarisatieronde 

 1 2 3 

Op de Konie -Stevensweert 20-apr 8-jun 8-jul 

Vestingwerken - Stevensweert 20-apr 8-jun 8-jul 

Wadi Stevensweerterweg 27-apr 8-jun 8-jul 

Wadi Brachterbeek 27-apr 8-jun 8-jul 

Maasoever Linne 20-apr 10-jun 24-jul 

Vlinderidylle Wessem 21-apr, 27-apr 10-jun 30-jul 

Reutsdael - Heel 21-apr 10-jun 24-jul, 30-jul 

Wadi's Kreijtenberg- Beegden 31-mrt, 21-apr 10-jun 24-jul, 30-jul 
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Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de vliegtijden van de te verwachten soorten, 
maar de bezoekdata waren ook afhankelijk van het weer. Het veldwerk is zoveel mogelijk 
uitgevoerd bij goed bijenweer: zonnige tot half bewolkte dagen met weinig wind en 
temperaturen van minimaal 12⁰C in het vroege voorjaar en 17⁰C in laat voorjaar en zomer.  
Het bemonsteren van de bijenfauna is uitgevoerd door de onderzoekslocaties volledig te 
doorkruisen waarbij kansrijke plekken, bijvoorbeeld met veel bloei of met geschikte nest-
locaties, extra aandacht kregen. De waarnemingen zijn vastgelegd in ObsMapp, zo nodig na 
vangen met een insectennet. Aantallen zijn conservatief geschat. Soorten die niet in het 
veld te determineren bleken, zijn verzameld, gedood en later onder een binoculair op 
naam gebracht. Bloembezoek is zoveel mogelijk genoteerd, waarbij echter geen onder-
scheid is gemaakt tussen het verzamelen van stuifmeel dan wel nectar.  
Doordat de locaties sterk verschillen in grootte en biotoopvariatie is er geen vaste be-
monsteringsduur aangehouden. Bij elk bezoek is net zo lang geïnventariseerd totdat op het 
oog geen nieuwe soorten meer werden gevonden en op basis van expert-judgement ook 
nauwelijks nog aanvullende soorten werden verwacht. Voor één bezoekronde waarbij alle 
locaties werden bezocht, waren 2 werkdagen beschikbaar. In praktijk is één bezoekronde 
vaak over meer dan twee dagen uitgesmeerd, deels vanwege het weer of andere verplich-
tingen, deels vanwege het enthousiasme van de hoofd-inventariseerder. Het totaal aantal 
geïnventariseerde uren is daardoor wat groter geworden dan vooraf geraamd. 
Tegelijk met het inventariseren van de bijen is voor zover de tijd het toeliet ook gelet op de 
aanwezigheid van dagvlinders, bijzondere wespen en andere interessante insecten. In deze 
rapportage worden alleen de meest interessante soorten vermeld. Alle gegevens zijn in 
een spreadsheet-bestand samen met het rapport opgeleverd. 

1.4. Belangrijke karakteristieken van wilde bijen 

Naast de honingbij zijn in Nederland meer dan 360 soorten wilde bijensoorten aangetrof-
fen waarvan bij zo’n 330 soorten regelmatige voortplanting bekend is. Veel wilde bijen 
worden in hun voortbestaan bedreigd zodat momenteel 55% van de soorten op de Rode 
Lijst staat(Reemer, 2018). 
 
Als groep zijn bijen te karakteriseren als warmteminnende, van bloemen afhankelijke die-
ren die aan broedzorg doen. Als nesten voor hun broed gebruiken ze vooral zelf gegraven 
holten in de grond, maar sommige soorten ook gaten in hout, holle stengels en spleten in 
muren en rotsen. Enkele soorten bouwen hun nestgelegenheid geheel zelf. Uit de boven-
staande gegevens vallen de volgende voor bijen belangrijke levensvoorwaarden af te 
leiden: 
1) een geschikt klimaat (binnen Nederland vooral op meso- en microschaal) voor zowel de 

juveniele stadia (= nestplaatsen) als de adulten, 
2) voldoende voedselaanbod in de vorm van een gevarieerd bloemaanbod, 
3) aanwezigheid geschikte nestplaatsen in fysieke zin, 
4) beschikbaarheid geschikt nestmateriaal. 
 
Samen leiden deze omgevingseisen ertoe dat de hoogste diversiteit aan bijen is aan te tref-
fen op droge, zonbeschenen, bloemrijke terreinen met een mozaïekpatroon van verschil-
lende habitats op korte afstand van elkaar (Peeters & Reemer, 2003). Enig reliëf en variatie 
in de vegetatiestructuur zijn extra gunstig vanwege de verschillen in microklimaat die daar-
door optreden. 
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Naast deze globale karakteristiek voor de groep als geheel, zijn er enkele meer specifieke 
gedragingen op basis waarvan de relaties met hun omgeving nog wat verder zijn te preci-
seren. Deze eigenschappen gelden soms voor alle wilde bijensoorten, maar vaak zijn ze 
specifiek voor bepaalde deelgroepen: 
 

• Solitair met een korte activiteitsperiode 
Bij de meeste wilde bijensoorten heeft elk vrouwtje een eigen nest waarin ze de 
broedcellen voor haar nakomelingen aanlegt. Bovendien hebben de meeste bijen-
soorten maar één generatie per jaar. De activiteitsperiode, de periode waarin de 
volwassen bijen in het veld zijn aan te treffen, is daardoor maar iets langer dan de 
levensduur van een individuele bij en bedraagt 5 à 6 weken. 

• Gespecialiseerd bloembezoek 
Weliswaar leven alle bijensoorten van nectar en stuifmeel, maar ze vertonen daar-
bij een verschillende mate van specialisatie. Die specialisatie richt zich overigens 
specifiek op stuifmeel. Sommige soorten bezoeken voor het verzamelen van stuif-
meel veel verschillende plantensoorten (polylectie), maar er zijn ook soorten die 
uitsluitend de bloemen van één of enkele nauw verwante plantensoorten bezoe-
ken (oligolectie). Voor gespecialiseerde soorten is naast een voldoende aanwezig-
heid van de geprefereerde plantensoort ook het synchroon lopen van vlieg- en 
bloeitijd van het grootste belang. De meestal korte vliegtijd van de bijen moet pre-
cies samenvallen met de bloei van de waardplanten. Deze relatie is zeer gevoelig 
voor verstoring door bijvoorbeeld beheer waarbij de bloeitijd van planten ver-
schuift. 
Anders dan voor honingbijen en in mindere mate ook voor de kolonievormende 
hommels, is nectar voor wilde bijen maar van beperkt belang. Ze hebben maar 
kleine hoeveelheden nectar nodig die vrijwel altijd wel ergens in de buurt te vin-
den is en bij extreme schaarste wordt zelfs overgestapt op honingdauw. 

• Beperkte actieradius. 
De actieradius van nestelende bijen is relatief klein. Wanneer eenmaal een ge-
schikte nestplek is gevonden, dan blijft de activiteit van verreweg de meeste wilde 
bijen beperkt tot het gebied binnen een straal van 500m rond het nest. De kleinste 
bijensoorten gaan vaak zelfs niet verder dan enkele tientalen meters van hun nest, 
terwijl de afstand voor de grootste soorten soms kan oplopen tot een paar kilo-
meter. 

• Uitstekend kolonisatievermogen 
Omdat bijen kunnen vliegen, zijn ze goed in staat landschappelijke barrières te 
overbruggen. Alleen grote wateren worden zelden overgestoken. Buiten de broed-
tijd trekt een (beperkt) deel van de populatie de wijde wereld in. Dit zorgt ervoor 
dat wilde bijen nieuwe leefgebieden over het algemeen snel koloniseren. De vele 
nieuwe soorten die recent in Nederland worden aangetroffen zijn een teken dat ze 
klimaatverandering over het algemeen makkelijk kunnen bijbenen, zolang er maar 
geschikte biotopen en voedselplanten aanwezig zijn. 

• Sociaal gedrag 
Bij een 40-tal inheemse bijensoorten komt een vorm van sociaal gedrag voor. Bij 
de eenvoudigste vorm gebruiken meerdere vrouwtjes eenzelfde nest zonder elkaar 
verder veel te beïnvloeden. Het meest complex is de situatie waarbij één vrouwtje 
wordt geholpen door haar eigen onvruchtbare nakomelingen zoals bij hommels en 
de honingbij. De vliegperiode van complex sociale soorten zoals hommels is erg 
lang in vergelijking met die van solitaire bijen. Gedurende die lange periode moet 
er continu voldoende voedselaanbod zijn, waarbij de voedselbehoefte groter is 
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dan die van solitaire bijen. Grootschalig en eenvormig vegetatiebeheer is voor so-
ciale soorten dan ook vaak problematisch, doordat het kan leiden tot een perio-
diek voedseltekort.  

• Parasitisme 
Circa 100 inheemse bijensoorten leven parasitair bij andere bijen. Ze verzamelen 
zelf geen nectar en stuifmeel voor hun nageslacht maar leggen hun eieren in 
broedcellen van een gastheer. De parasiet of de jonge larve van de parasiet doodt 
het ei of de larve van de gastheer om zich daarna tegoed te doen aan de aan-
wezige voedselvoorraad. Parasitaire bijen worden daarom ook wel koekoeksbijen 
genoemd. Vaak zijn koekoeksbijen afhankelijk van slechts één gastheer, soms is de 
keuze breder. In elk geval is het voorkomen van koekoeksbijen primair gebonden 
aan dat van hun gastheren. Daarbij blijken koekoeksbijen overigens uiterst effec-
tief in het vinden van gastheernesten, zodat ook zeer zeldzame bijensoorten opval-
lend vaak worden vergezeld door hun koekoeksbij. 

• Concurrentiegevoelig 
Hoewel de honingbij ooit in onze contreien ook in het wild voorkwam, is het inmid-
dels al eeuwenlang een huisdier dat in veel hogere dichtheden wordt gehouden 
dan de soort ooit in de natuur voorkwam. De individuele volken zijn veel individu-
rijker dankzij kunstmatige behuizing en door de wijze waarop ze worden verzorgd 
(regulering zwermgedrag, samenvoegen van volken, bijvoeren). Honingbijen en 
een groot deel van de wilde bijensoorten delen dezelfde voedselbron waardoor 
imkerij vrijwel steeds tot concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen leidt. Het 
voedsel dat door het huisdier honingbij is verzameld, is immers niet meer beschik-
baar voor wilde bijen. 
Bij het kunstmatig houden of telen van andere bijensoorten, bijvoorbeeld hom-
mels of metselbijen, kunnen in principe vergelijkbare problemen optreden. Buiten 
kassen gebeurt dit in Nederland nog slechts zeer kleinschalig. 

1.5. Beheerrichtlijnen voor bijen 

Door het grote aantal inheemse bijensoorten met elk hun eigen omgevingseisen is het aan-
tal gebiedskenmerken waar het beheer zich in detailniveau op kan richten behoorlijk groot. 
Ook zijn goede beheermaatregelen voor de ene groep bijensoorten vaak minder gunstig 
voor de andere groep. Toch zijn in zijn algemeenheid wel algemene richtlijnen te geven op 
basis van de belangrijkste algemene eigenschappen van de soortgroep. In het onder-
staande wordt eerst een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste algemene be-
heeraanbevelingen. Daarna wordt extra aandacht besteed aan enkele voor bijen belang-
rijke aspecten die kunnen helpen bij het zelf maken van beheerafwegingen. 
 
Beheeraanbevelingen  - algemeen 

• In alle biotopen kan het van meerwaarde zijn om te streven naar meer nestgele-
genheid in de vorm van zon beschenen staand dood hout, zon beschenen braam-
struweel en zonbeschenen steilrandjes (bijv. in de vorm van greppelkanten). Deze 
elementen vergen soms een actief beheer, bijv. om beschaduwing te voorkomen, 
maar vrijwel steeds betreft het kleine ingrepen. 

• Bijzondere bijen kunnen soms ook afhankelijk zijn van heel triviale plantensoorten 
(zoals distels of wilgen). Voor de bijen gaat het dan om de precieze omstandighe-
den waaronder die planten groeien en aanwezigheid van structuren daaromheen 
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(bijv. nestbomen). Juist triviaal ogende locaties lopen een risico onbedoeld te wor-
den geschaad. Fauna-ongelukjes kunnen veelal worden voorkomen door fasering 
van beheer van voor bijen waardevolle landschapselementen (bijv. snoeien van 
wilgen of maaien van bloemrijke graslanden). 

• Voor alle biotopen geldt dat de nabijheid van andere biotopen van meerwaarde is. 
Juist combinaties en overgangen leiden vaak tot hoge waarde. Dit impliceert het 
kijken over grenzen van percelen en gebieden heen.  

• In alle droge biotopen kunnen zonbeschenen zandpaden van belang zijn als nest-
gelegenheid. Extensief recreatief gebruik van dergelijke paden houdt de bodem 
open en is voor bijen dus positief. Intensief gebruik of berijding met gemotoriseerd 
verkeer is vaak wel schadelijk. 

• Voer onderhoudsmaatregelen bij voorkeur gefaseerd uit (maar wees hier 
voorzichtig mee op plekken met zeer bijzondere soorten) 

• Koester zonbeschenen plekken. In stedelijk gebied gelden bomen vaak als het 
summum van natuur en aanplant van bomen wordt momenteel ook om andere 
redenen sterk gestimuleerd. Veel biodiversiteit, ook die van bijen, is gebaat bij zon 
en warmte en verdwijnt bij te veel beschaduwing en bijbehorende koelte. Plant 
dus niet alle gemeentelijk groen vol met bomen. 

• Overleg jaarlijks met de mensen die het beheer uitvoeren en plannen. Pas het 
beheer aan op gesignaleerde waarden, kansen en knelpunten. 

• Zorg voor lokaal draagvlak door doelen, resultaten en knelpunten onder breed 
publiek te delen. 

  
Microklimaat, voedsel en nestgelegenheid 
De belangrijkste factoren die het al dan niet voorkomen van wilde bijen bepalen zijn micro-
klimaat, voedsel en nestgelegenheid. Microklimaat is belangrijk omdat bijen sterk warmte-
minnende dieren zijn. Volwassen dieren hebben voldoende warmte en zon nodig om te 
kunnen foerageren en nestplekken moeten voldoende warm zijn om de larven goed te la-
ten opgroeien. Het belang van beide andere factoren is evident. De grootste diversiteit aan 
bijen valt dan ook te verwachten bij aanwezigheid van droge, warme zonbeschenen plekjes 
zowel op de bodem als in de vegetatie (opwarmen, foerageren), een voldoende groot en 
gevarieerd bloemaanbod (voedsel) en voldoende kale of schaars begroeide droge bodems 
en onbeschaduwd dood hout en oud struweel (nestgelegenheid). 
Bij het plannen en uitvoeren van maatregelen is het voor bijen en veel andere bloembe-
zoekers dus zaak om goed na te gaan wat hun effecten op de eerder genoemde factoren 
(kunnen) zijn. 
 
Heldere doelstellingen 
Voordat voor bijen goede beheer- en inrichtingsadviezen zijn te geven, is het altijd eerst 
zaak een doelstelling vast te leggen. Wil je een specifieke groep bedreigde bijen bescher-
men, gaat het om de hoogste bijendiversiteit of zijn biodiversiteit in het algemeen het be-
langrijkst? Het vergroten van het bloem- en dus voedselaanbod is ook zeker niet de enige 
of de belangrijkste factor om het bijen en bloembezoekers naar de zin te maken. Sommige 
soorten gedijen juist op plekken met een geringe bloemdiversiteit waar hun voedselplant 
het goed doet en concurrentie met andere bijensoorten gering is. In mindere mate geldt 
dit ook voor het creëren van extra nestelgelegenheid. Verder is het bij het kiezen van een 
doelstelling zinvol om rekening te houden met de landschappelijke ligging en aangrenzen-
de biotopen. Die kunnen extra kansen bieden of knelpunten vormen voor de eigen wen-
sen. Daarnaast kan het lokaal interessant of noodzakelijk zijn om ook volledig andere doel-



Inleiding 

Bijeninventarisatie Maasgouw 2021  13 

stellingen laten meewegen, bijvoorbeeld waterberging, educatie of het creëren van een 
bestuivers-backup voor landbouwgewassen. 
 
Stuifmeel en nectar 
Volwassen bijen leven van nectar en zijn mede om die reden vaak op bloemen te vinden. 
Stuifmeel stuurt het voorkomen van bijen echter veel meer dan nectar. Stuifmeel vormt de 
enige eiwitbron voor bijen en is daarmee de belangrijkste voedselbron voor de larven. 
Bovendien hebben wilde bijen met hun éénjarige levenscyclus ook geen energievoorraad 
nodig om te overwinteren. Honingbijvolken overwinteren wel en verzamelen daarom extra 
veel nectar om de winter door te komen. 
De verteerbaarheid van stuifmeel is sterk wisselend. Soms bevat stuifmeel dezelfde vraat-
werende stoffen als de groene delen van sommige planten. In de keuze van stuifmeel zijn 
bijen dan vaak ook kritisch, maar in die van nectar vrijwel steeds opportunistisch. Hoewel 
veel bijensoorten allerlei bloemenstuifmeel verzamelen, zijn diverse bijensoorten gespe-
cialiseerd op één of enkele plantensoorten. Variatie in bloeiende planten zorgt daarom 
voor een soortenrijkere wilde bijenfauna dan massale bloei van een beperkt aantal plan-
tensoorten, zoals wel eens voor honingbijen wordt gepropageerd. 
Voorgaande heeft ook tot gevolg dat een volwassen bij vaak best in leven kan blijven in de 
eerste de beste bloemrijke vegetatie, maar kansen voor een populatie pas ontstaan wan-
neer minstens één van de geschikte stuifmeelleveranciers voor de larven in voldoende 
mate bloeiend aanwezig is. Dat laatste aspect is tegenwoordig steeds minder vanzelfspre-
kend. Veel van onze landschappen zijn de laatste decennia zeer sterk verarmd qua bloem-
aanbod en het resterende aanbod is veel eenzijdiger dan in het verleden. Deze schaarste 
zorgt er bovendien voor dat de kans op voedselconcurrentie tussen bijensoorten sterk 
wordt vergroot. Hoewel deze concurrentie moeilijk aantoonbaar is in het vrije veld, tonen 
recente studies aan dat voedselconcurrentie vaak optreedt. De focus van deze studies ligt 
vooral op de interactie tussen honingbijen en wilde bijen, maar ook tussen wilde bijen 
onderling speelt concurrentie een rol en draagt vermoedelijk bij aan veranderende ver-
spreidingsarealen, zoals bijvoorbeeld bij hommels. 
 
Natuurvriendelijk graslandbeheer: hooien 
Graslanden moeten worden gemaaid of begraasd om ze in stand te houden. Zonder be-
heer veranderen ze in onze streken al snel in struweel en bos. Van oudsher hadden gras-
landen een grote biodiversiteit, maar met name door overvloedige bemesting is deze 
waarde in het agrarische gebied vrijwel volledig verloren gegaan. Graslanden buiten de 
agrarische invloedssfeer hebben daardoor indirect sterk aan natuurbelang gewonnen. 
Doordat deze niet-agrarische graslanden veelal worden gemaaid, het maaisel wordt afge-
voerd en ze doorgaans niet worden bemest, vormen ze vaak een standplaats voor gras-
landtypen die in het verleden algemeen in ons land voorkwamen. Bermen vormen zo een 
belangrijk refugium voor allerlei planten en dieren, ook bijen. 
Tegenwoordig wordt het graslandbeheer vaak extra aangepast aan deze natuurwaarde en 
wordt dan ecologisch of natuurvriendelijk beheer genoemd. Dit ecologische beheer kan 
allerlei vormen aannemen, maar een tweetal ‘beheeraspecten’ is extra belangrijk voor 
biodiversiteit in het algemeen en bijen in het bijzonder: fasering en verschraling. 
Bij gefaseerd maaien wordt een terrein niet in één keer volledig gemaaid, maar worden 
delen van het terrein later of minder frequent gemaaid. Gefaseerd maaien is de belangrijk-
ste methode om de effecten van maaien “draaglijker” te maken voor de entomofauna. Het 
kan zorgen voor 1) continu of extra voedselaanbod, 2) overwinterings- en voortplantings-
mogelijkheden, 3) behoud van schuil- en leefgebied en 4) extra structuur voor beschutting 
en opwarming. Voor bijen zijn de eerste twee punten het meest belangrijk. Bij gefaseerd 
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maaien laat men het maaisel vaak ook wat langer liggen zodat zaden narijpen en vrijkomen 
en allerlei fauna uit het maaisel kan wegkruipen. 
Verschraling is belangrijk om de gevolgen van externe verrijking te bufferen. Via lucht, 
grond- en wateroppervlaktewater worden in Nederland zoveel meststoffen aangevoerd, 
met name stikstof- en fosforverbindingen, dat zonder efficiënte nutriëntenafvoer hoog 
opgaande, concurrentiekrachtige planten snel de overhand krijgen. Deze beïnvloeding, 
eutrofiëring genoemd, is zo sterk en algemeen dat vegetaties en fauna van voedselarmere 
milieus allemaal zeer sterk zijn achteruit gegaan. Dit geldt ook voor de bijbehorende bijen. 
Verreweg de meeste bijen van de Rode Lijst zijn soorten van voedselarmere milieus. 
Verschraling, oftewel het afvoeren van nutriënten is daarmee één van de belangrijkste 
maatregelen geworden om meer bijzondere natuurwaarden in stand te houden. In bermen 
wordt verschraald door maaisel, dat veel nutriënten bevat, af te voeren. De meeste 
nutriënten worden afgevoerd wanneer wordt gemaaid rond het moment dat de hoogste 
levende biomassa van de vegetatie is bereikt en het maaisel snel wordt afgevoerd. Al na 
twee weken zijn namelijk de meeste nutriënten vanuit het maaisel alweer teruggevloeid 
naar de bodem. 
De twee hierboven besproken hoofddoelen van ecologisch bermbeheer, rekening houden 
met de levenscyclus van flora en fauna enerzijds en verschraling anderzijds staan vaak 
enigszins op gespannen voet met elkaar. Gefaseerd en minder frequent maaien en het 
langer laten liggen van maaisel leidt er meestal toe dat minder nutriënten worden afge-
voerd waardoor eutrofiering er alsnog voor zorgt dat de samenstelling van de flora en 
fauna in negatieve zin verandert. Zo efficiënt mogelijk verschralen heeft als consequentie 
dat ondanks gunstige milieucondities sommige planten en dieren hun levenscyclus niet 
goed kunnen voltooien en alsnog verdwijnen. Hierdoor is het bijna onmogelijk om het 
‘helemaal goed te doen’ met ecologische beheer. Daarom is het heel belangrijk om bij 
ecologisch graslandbeheer goede doelstellingen te formuleren en zowel in het beheer als 
in de graslandgemeenschappen naar enige variatie te streven. Bedenk ook dat niet voor elk 
grasland dezelfde doelstelling hoeft te gelden, sterker nog: het is beter wanneer dat niet zo 
is. Juist door variatie in doelstellingen en parallel daaraan variatie in beheer, valt de groot-
ste natuurwinst te behalen. Bij meerdere, duidelijke doelstellingen valt het beheer door-
gaans ook beter uit te leggen, ook wanneer de resultaten volgens sommigen niet optimaal 
zijn. 
Al met al is het voor duurzame instandhouding van bloemrijke vegetaties en minder alge-
mene bijenfauna’s van het grootste belang dat er 1) voldoende wordt verschraald terwijl er 
2) tegelijkertijd voldoende zaadzetting bij de planten en voldoende voedsel voor de bijen 
moet zijn. Dit hoeft niet allemaal op een en dezelfde plek, maar vereist wel enig maatwerk 
op basis van kennis van de betreffende bermen. In zijn algemeenheid valt te stellen dat het 
voor bijen en flora gunstig is wanneer het maaien plaats vindt na de belangrijkste bloei-
piek(-en) en het maaisel snel en goed afgevoerd wordt. Voor schrale graslanden volstaat 
één late maaibeurt in augustus of september. Voedselrijkere graslanden moeten eerder, 
vaak al begin juli, en frequenter, meestal twee keer, worden gemaaid en geruimd. Extreem 
laat maaien is af te raden. De extra zaadwinst bij de flora is verwaarloosbaar: zowat alle 
planten zetten in augustus al voldoende zaad, terwijl de minder effectieve verschraling op 
termijn vrijwel zeker gaat zorgen voor een minder diverse vegetatie (en dus fauna). 
 
Natuurvriendelijk graslandbeheer: begrazen 
Naast hooien is begrazing dé manier om graslanden in stand te houden. Begrazing heeft 
echter een veel langere voorgeschiedenis en is in zekere zin ook natuurlijker dan hooien. 
Weilanden en hooilanden vertonen ondanks grote overeenkomsten ook duidelijke ver-
schillen. Allerlei planten die wel gedijen bij hooien doen dat niet bij begrazen en omge-
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keerd. De vegetatie volgend leidt dat ook tot wezenlijke verschillen in de fauna. In stedelijk 
groen begint begrazing pas de laatste jaren een serieuze rol te spelen. De uitdaging is 
daarbij feitelijk dezelfde als bij hooien: hoe zorg je ervoor dat de bodem niet te voedselrijk 
wordt en hoe zorg je ervoor dat er steeds voldoende voedsel is voor bloembezoekers. 
Begrazing heeft daarbij karakteristieke voor- en nadelen. Een groot voordeel is dat de 
vegetatie geleidelijker wordt gekortwiekt bij meer natuurlijke grazersdichtheden. Het be-
graasde terrein is niet in een keer kaal, niet alle plantensoorten worden even snel weg-
gevreten en de structuurvariatie (en dus ook de variatie in microklimaat) neemt toe. Een 
belangrijk nadeel, vooral in de huidige tijd met een nog altijd veel te hoge stikstofdepositie, 
is dat er nauwelijks nutriënten worden afgevoerd. Dit laatste zorgt er in praktijk voor dat 
wat voedselrijkere terreinen bij begrazing vaak uiterst bloemarm zijn en weinig waarde 
hebben voor bloembezoekers. Vanwege de duidelijke verschillen in soortensamenstelling 
is in het veel gevallen beter om begrazen en hooien niet als inwisselbaar, maar als elkaar 
aanvullend te zien. 
 
Maaiselafvoer en maaihoogte 
Vanuit het oogpunt van veiligheid en efficiëntie wordt het maaien en het afvoeren van 
maaisel van kleine groenstroken vaak in één werkgang uitgevoerd, langs wegen vaak met 
een klepel/zuigcombinatie. Voor zowel de flora als de entomofauna wordt dit doorgaans 
als zeer negatief gezien, omdat veel zaden en dieren in allerlei levensfasen ofwel direct 
worden gedood of verminkt, dan wel met het maaisel of vanaf de bodem worden meege-
zogen. Wanneer er buiten de relevante bloeitijd wordt gemaaid, gelden deze nadelen voor 
bijen echter niet en lijkt de klepel/zuigcombinatie eerder positief uit te pakken. Zo levert 
het een veel kalere bodem op dan het traditionele ophalen van maaisel wat voor grondbe-
wonende bijen een gunstiger microklimaat oplevert. Ook het feit dat minder werkgangen 
nodig zijn en er dus minder bodemberijding en -verdichting plaatsvindt, is voor de meeste 
bodemnestelaars gunstig. Bovendien houdt het bermen schraler. Snel afvoeren van maai-
sel gaat eutrofiëring tegen en draagt daardoor sterk bij aan een betere floristische samen-
stelling van de bermvegetatie. Het enige tijd laten liggen van maaisel, vaak gepromoot om 
entomofauna de kans te geven om uit het maaisel weg te kruipen en zaden te laten na-
rijpen, gaat vaak ten koste van de floristische samenstelling. Veel nutriënten keren vanuit 
het maaisel dan weer terug naar de bodem. Wordt maaisel na twee weken of later weg-
gehaald, dan is de resterende nutriëntenafvoer via dit maaisel meestal al kleiner dan de 
jaarlijkse atmosferische depositie en treedt eutrofiëring op. 
Voor het extra hoog afmaaien van de vegetatie ten behoeve van fauna, geldt zeker vanuit 
de optiek van bijen eigenlijk hetzelfde verhaal. Hoger maaien zorgt voor een koeler en 
vochtiger microklimaat aan de bodem, kieming en vestiging van kruiden wordt lastiger, 
doordat ze eerder en meer concurrentie ondervinden van de sneller en eerder uitgroeien-
de stoppels en er worden minder nutriënten afgevoerd. 
Voor een echt goede afweging ten aanzien van maaiselafvoer, maaihoogte en het gebruik 
van klepel-zuigcombinaties ontbreekt het momenteel nog aan voldoende kennis. Welis-
waar is goed onderzocht wat deze maatregelen betekenen wat betreft directe sterfte, 
maar niet of en hoe dit op langere termijn doorwerkt op populatieniveau. Met de grote 
sterfte kan gemakkelijk publieke/menselijke verontwaardiging worden opgewekt, maar dat 
vrijwel alle nageslacht in een vroeg stadium sterft, is de norm in de natuur. Hoewel het 
laten liggen van maaisel en op grotere hoogte boven de bodem zeker ook positieve ef-
fecten kan hebben, is het verstandig om deze maatregel niet overal toe te passen, maaisel 
zeker niet langer dan twee weken te laten liggen en vooral bij de meest schrale terreinen 
extra terughoudend te zijn. 
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Inzaaien 
Het inzaaien van bloemenmengsels is een veel gepropageerde maatregel ten behoeve van 
bijen. Omdat het zo’n gangbare en voor de meeste mensen voor de hand liggend klinkende 
maatregel is, wordt er hier kort op ingegaan vanuit het perspectief van wilde bijen. 
De populariteit van de maatregel is logisch. Het zorgen voor extra en langduriger bloei van 
planten die veel stuifmeel en/of nectar produceren, is immers ook daadwerkelijk een ef-
fectieve maatregel om het aantal bijen snel te laten toenemen. Ten aanzien van de wilde 
bijenfauna én de inheemse flora zijn hier echter wel enkele kanttekeningen bij te plaatsen. 
Zo zijn de bijenbloemenmengsels van veel zaadleveranciers bijna steeds afgestemd op 
honingbijen en fleurigheid. Ze bevatten vaak vooral veel phacelia, witte mosterd, klaproos 
en korenbloemen. Wat meer opportunistisch ingestelde wilde bijen zoals algemene hom-
melsoorten profiteren hier ook van, maar voor allerlei meer gespecialiseerde wilde bijen, 
juist de soorten die op de Rode Lijst zijn terug te vinden, zijn dit soort mengsels van be-
perkte of geen betekenis. Nog afgezien van het feit dat een soort als phacelia niet inheems 
is, sluiten de bloemenmengsels qua soortensamenstelling en standplaats lang niet altijd 
aan bij het landschap waarin ze worden uitgezaaid. De bloemenmengsels bestaan vaak 
overwegend uit pioniersoorten van kale bodem die zonder jaarlijkse bodemverstoring 
maar zeer kortstondig standhouden. Alleen wanneer langjarig steeds opnieuw wordt inge-
zaaid dragen ze werkelijk bij aan een duurzaam individurijkere fauna van bijen en andere 
bloembezoekers, maar zelfs dan blijft de toename in soortenrijkdom veelal nog uiterst 
beperkt. Dit type mengsels is daarom het meest geschikt voor akkerranden in gangbaar 
landbouwgebied. Daar zorgt het bloemenmengsel voor behoud of ontwikkeling van een re-
delijke dichtheid aan algemene bestuivers, voor een betere overleving en groei van honing-
bij- en hommelvolken die eventueel als bestuivers worden ingezet en, indirect via de toe-
name aan bloembezoekende insecten, voor meer voedsel voor bijvoorbeeld insectene-
tende vogels en andere dieren. 
In bermen en andere halfnatuurlijke terreinen in het buitengebied kan voor wilde bijen 
beter aansluiting worden gezocht bij het bevorderen van planten die van nature in het 
landschap voorkomen. Ook in stedelijk gebied en op industrie- en bedrijfsterreinen zorgen 
langdurig overblijvende planten voor een interessantere bijenfauna dan ingezaaide, snel 
en uitbundig bloeiende pioniermengsels. 
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2 RESULTATEN 

2.1. Totale bijendiversiteit en bijzondere soorten 

In totaal zijn op de acht onderzoekslocaties 915 bijen van 121 bijensoorten aangetroffen. 
Daarbij ging het om 120 wilde bijen naast de uitsluitend als huisdier gehouden honingbij. 
Voor een inventarisatie met een beperkt aantal locaties die slechts een deel van de ge-
meentelijke biotoopdiversiteit dekken en die gedurende het groeiseizoen slechts drie keer 
zijn bezocht, is dit soortenaantal bijzonder hoog. Dat Maasgouw beter dan gemiddeld zou 
kunnen scoren viel vooraf te verwachten. Vanuit Nederlands perspectief zijn klimaatcon-
dities in Maasgouw aanzienlijk gunstiger dan gemiddeld en ook de aanwezige overgang van 
de Maasvallei naar omliggende zandgronden biedt extra kansen. Dit laatste zorgt namelijk 
voor én een meer diverse flora wat resulteert in een rijker voedselaanbod én meer variatie 
in bodemtypen waardoor meer bodembewonende bijen geschikte nestelcondities vinden. 
Maar ook wanneer met deze factoren rekening wordt gehouden blijft de score voor de on-
derzochte groengebieden bijzonder goed. Dit laatste blijkt ook uit de hoeveelheid bijzon-
dere soorten die is aangetroffen. In totaal zijn maar liefst 24 soorten van de Rode Lijst 
waargenomen, vaak met meerdere exemplaren (wat wijst op lokale populaties). Van deze 
bijzondere soorten staat een flink aantal zelfs zwaar onder druk in het huidige landschap, 
wat hun aanwezigheid extra bijzonder maakt. Eén van deze soorten, grote harsbij, geldt 
zelfs nog als ‘Verdwenen uit Nederland’. Tot 1960 was de grote harsbij verspreid in de 
zuidoostelijke helft van Nederland aan te treffen, maar hij verdween in de jaren zeventig 
volledig. De laatste jaren lijkt grote harsbij zich weer op een paar plekjes in Zuid-Limburg 
gevestigd te hebben en hopelijk is dat ook in Maasgouw het geval. Voor zover bekend is 
het de eerste ‘nieuwe’ waarneming buiten Zuid-Limburg. 
Andere grote bijzonderheden zijn zwarte sachembij, vierbandgroefbij en, in wat mindere 
mate, zwarte tubebij. Deze soorten zijn ernstig bedreigd. Zwarte sachembij kende een 
ruime verspreiding aan de randen van droge heide, in zandgroeven en in gebieden met 
löss- en klei-steilkanten. Met name uit de heidegebieden is de soort nagenoeg verdwenen 
en er zijn nog weinig tekenen van herstel. De zeer forse vierbandgroefbij was altijd al een 
grote zeldzaamheid die vooral gebonden was aan plekken met löss- of leemsteilkanten 
waarin de soort haar nesten aanlegt. Vanaf de jaren 1950 was de soort enkele decennia 
verdwenen, maar keerde in 2005 terug. Met de laatste drie à vier jaar heeft de soort zich 
spectaculair uitgebreid en momenteel is ze waarschijnlijk talrijker en meer verspreid dan ze 
ooit geweest is. Ongetwijfeld valt dit voor een belangrijk deel te danken aan klimaatop-
warming en natuurontwikkeling, met name langs de grote rivieren, maar mogelijk zijn er 
ook nog andere, onbekende factoren in het geding. Zwarte tubebij is een koekoeksbij die 
parasiteert bij enkele metselbijsoorten. Mogelijk is de soort wel aanzienlijk achteruitge-
gaan maar in Limburg lijkt ze niet extreem zeldzaam. Waarschijnlijk wordt de soort in 
inventarisaties vaak gemist omdat ze zich vooral ophoudt in de directe omgeving van de 
nestelplekken van de gastheren. 
Verder zijn er ook nog zes bedreigde bijensoorten waargenomen die alle zeldzaam of zeer 
zeldzaam zijn in Nederland. Schermbloemzandbij is opnieuw een soort die na 1950 decen-
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nialang verdwenen was uit Nederland maar zich na 2000 weer heeft gevestigd. De warmte-
minnende soort bezoekt uitsluitend schermbloemigen, met name peen, pastinaak en 
gewone engelwortel. Het voorkomen in Nederland lijkt vooral door klimatologische con-
dities begrensd. Koolzwarte zandbij bezoekt bij voorkeur kruisbloemigen, maar is hier niet 
volledig van afhankelijk. In het verleden deed de soort het goed op kruiden- en kruisbloem-
rijkere akkers. Tegenwoordig is koolzwarte zandbij vooral nog langs de grote rivieren te 
vinden, alwaar kruisbloemigen nog steeds de belangrijkste foerageerplanten vormen, maar 
meer recent lijkt er ook een overstap naar het stedelijk gebied te hebben plaats gevonden. 
In het stedelijk gebied wordt de soort vooral op soorten uit de rozenfamilie waargenomen. 
 

  RL # ex. # locaties 
Trachusa byssina grote harsbij VN 1 1 
Anthophora retusa zwarte sachembij EB 2 1 
Halictus quadricinctus vierbandgroefbij EB 7 4 
Stelis phaeoptera zwarte tubebij EB 1 1 
Andrena nitidiuscula schermbloemzandbij BE 1 1 
Andrena pilipes koolzwarte zandbij BE 1 1 
Anthophora quadrimaculata kattenkruidbij BE 1 1 
Coelioxys aurolimbatus gouden kegelbij BE 1 1 
Halictus maculatus blokhoofdgroefbij BE 6 2 
Lasioglossum parvulum kleine groefbij BE 2 1 
Andrena fulvago texelse zandbij KW 3 1 
Andrena gravida weidebij KW 2 2 
Andrena labialis donkere klaverzandbij KW 9 4 
Andrena ovatula bremzandbij KW 7 3 
Andrena wilkella geelstaartklaverzandbij KW 1 1 
Bombus vestalis grote koekoekshommel KW 2 2 
Coelioxys elongatus slanke kegelbij KW 1 1 
Hylaeus pictipes kleine tuinmaskerbij KW 1 1 
Nomada fulvicornis roodsprietwespbij KW 2 2 
Osmia caerulescens blauwe metselbij KW 9 4 
Osmia niveata zwartbronzen houtmetselbij KW 3 1 
Andrena viridescens groene zandbij GE 4 1 
Macropis fulvipes bruine slobkousbij GE 1 1 
Megachile pilidens rotsbehangersbij GE 4 2 

 
 
Kattenkruidbij is een vrij grote, hommelachtige bij van warme plekken met veel bloemen 
uit de familie van de lipbloemigen of ruwbladigen. Daarnaast is het belangrijk dat ten be-
hoeve van het nestelen lemige steilkanten of met kalkmortel gevoegde muren te vinden 
zijn. Momenteel is kattenkruidbij zeldzaam aan te treffen in stedelijk gebied, daarbuiten is 
de soort zeer zeldzaam. Gouden kegelbij is de koekoeksbij van lathyrusbij. De gastheer is in 
Limburg vrij schaars maar staat niet op de Rode Lijst. Waarom gouden kegelbij veel zeldza-
mer is en een duidelijke achteruitgang laat zien, is onbekend. De zeldzame blokhoofdgroef-
bij is opnieuw een soort die uitsluitend nestelt in leemsteilwanden. In het zuidelijke Maas-
dal en Zuid-Limburg is de soort nog verspreid aan te treffen. Daarbuiten is ze nagenoeg 
verdwenen. 
Samenvattend valt op dat nogal wat van de meest bijzondere soorten qua nestelen gebon-
den zijn aan (vooral lemige) steilwanden of daar op z’n minst een sterke voorkeur hebben 
voor dergelijke nestplekken. Dit geldt voor vierbandgroefbij, zwarte sachembij, katten-
kruidbij en blokhoofdgroefbij. Daarnaast valt op dat er relatief veel grote bijensoorten tot 
de bijzonderheden behoren. Grote harsbij, vierbandgroefbij, zwarte sachembij, katten-
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kruidbij en gouden kegelbij zijn allemaal soorten die (aanzienlijk) groter zijn dan de gemid-
delde wilde bij. Populaties van grotere bijen hebben meer voedsel nodig dan kleine bijen 
en gebruiken vaak ook grotere bloemen. In veel gevallen zijn ze, meer dan kleine bijen, 
aangewezen op uitgesproken bloemrijke vegetaties. 
Doordat de inventarisatie zich primair richtte op de soortsdiversiteit is het aantal exempla-
ren per soort steeds relatief klein. Deze aantallen per soort geven daarom alleen een in-
dicatie of er op de betreffende locatie al dan niet een populatie voorkomt van de betref-
fende bijensoort. In verhouding tot het aantal soorten is het aantal bijenexemplaren steeds 
laag, maar dat komt door de opzet van de inventarisatie. Deze richtte zich specifiek op het 
vinden van zoveel mogelijk soorten en niet op het vastleggen van de aantallen per soort. 
Dit laatste is per definitie vaak lastig omdat veel bijensoorten in het veld lastig te herken-
nen zijn. Omgekeerd is het echter niet zo dat de waarneming van slechts één of twee in-
dividuen indiceert dat er geen populatie (in de directe omgeving) aanwezig is. Pas wanneer 
de monitoring in meerdere jaren is uitgevoerd en er een dus een reeks van waarnemingen 
beschikbaar is, wordt de indicatiewaarde van lage individu-aantallen ook groter. Toevallige 
bezoekers zullen bijvoorbeeld zeker niet elk monitoringsjaar worden aangetroffen, terwijl 
dat voor soorten die ter plekke in lage dichtheden voorkomen meestal wel het geval zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: Van links naar rechts en van boven naar beneden: koolzwarte zandbij, kattenkruidbij, gouden 
kegelbij en zwarte tubebij. 
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2.2. Stevensweert – Op de Konie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene situatie 
Dit betreft een zeer recent aangelegde groenvoorziening aan de rand van een nieuwbouw-
locatie. Het grootste deel van het bodemoppervlak is recent omgewerkt dan wel recent 
verplaatst. Een oudere heg is in het terrein behouden. 
In winter 2020/2021 zijn de grazige, ecologische terreindelen doorgezaaid met een krui-
denmengsel van Cruydt-hoeck. Het beheer bestaat uit extensief maaien en ruimen van het 
maaisel. In juli 2021 is een flink deel van het terrein het maaisel minstens twee weken is 
blijven liggen. Om verrijking van de bodem en verruiging van de vegetatie te voorkomen, 
was het zo lang laten liggen van maaisel eigenlijk niet de bedoeling (zie ook algemene 
beheeraanbevelingen § 1.5). 
 
Relevante karakteristieken voor bijen 
In de oude heg is dood hout aanwezig dat voor een aantal bovengronds nestelende bijen 
als nestelplek kan dienen. 
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In 2021 was er nog veel kale bodem die in deels zeer geschikt was voor in de bodem neste-
lende bijen. Omdat deze locatie nog maar net is ingericht, zullen er echter nog nauwelijks 
bijenpopulaties aanwezig zijn geweest. In 2021 zal er wel het nodige gebruik van zijn ge-
maakt door bijen uit de omgeving, maar het is afwachten wat dit op langere termijn op-
levert. Hoogst waarschijnlijk is het overgrote deel van dit aanbod aan kale grond slechts 
van korte duur. 
 
Op de Konie ligt op korte afstand van grootschalige, bloemrijke natuur rond de Molenplas. 
Ook liggen er grazige en deels bloemrijke dijken in de buurt. In beide gevallen gaat het 
vrijwel zeker om (zeer) bijenrijk terrein, oftewel goede brongebieden van waaruit bijen-
soorten zich relatief snel in Op de Konie kunnen vestigen. 
 
Bloemaanbod 2021 
Het bloemaanbod was in 2021 aanzienlijk beter dan verwacht. Niet alleen is het ingezaaide 
kruidenmengsel goed opgekomen, maar ook allerlei spontane kruidenopslag zorgde voor 
bloei. Margriet bloeide abundant, maar ook slangenkruid, rolklaver, klaproos, echte kamille 
en knikkende distel waren goed vertegenwoordigd. In de oude heg bloeide heggenrank. 
Bijenbloembezoek is vastgesteld op: 
 

fluitenkruid 1 

heggenrank 6 

kamille sp. 1 

knikkende distel 8 

paardenbloem 3 

paarse dovenetel 3 

slangenkruid 1 

 
Aanwezige bijen 
Met 50 verschillende wilde bijensoorten vertoonde Op de Konie de grootste bijendiversi-
teit van alle onderzochte locaties. Voor een net ingericht en ingezaaid terrein was dit niet 
verwacht. Op de locatie zelf kunnen immers nauwelijks al bestaande bijenpopulaties aan-
wezig zijn geweest. Waarschijnlijk heeft op Konie geprofiteerd van én de nabijheid van 
bijenrijke terreinen (Molenplas, Maasdijk) én het grote bloemaanbod én een groot aanbod 
aan potentiële nestelplekken (kale bodem, dood hout in oude heg). 
Interessant is verder dat er ook al 7 soorten van de Rode Lijst zijn aangetroffen. 
 

Rode Lijstsoorten   

Andrena ovatula Bremzandbij 1 

Anthidium punctatum Kleine wolbij 1 

Coelioxys aurolimbata Gouden kegelbij 1 

Coelioxys elongata Slanke kegelbij 1 

Halictus quadricinctus Vierbandgroefbij 1 

Osmia niveata Zwartbronzen houtmetselbij 3 

Stelis phaeoptera Zwarte tubebij 1 

Trachusa byssina Grote harsbij 1 

   

Zeldzame/bijzondere soorten  
Anthidium punctatum Kleine wolbij 1 
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Megachile leachella Zilveren fluitje 1 
 
 
Ronduit spectaculair is de vondst een 
mannetje grote harsbij. Waarschijnlijk 
betreft dit de eerste Midden-Limburgse 
waarneming nadat de soort decennia-
lang uit Nederland verdwenen was. 
Momenteel lijken alleen een paar klei-
ne populaties in Zuid-Limburg aanwe-
zig. Verder is het interessant dat van 
zwartbronzen metselbij meerdere 
exemplaren zijn waargenomen. Moge-
lijk is van deze in dood hout en bijen-
hotels nestelende soort al een kleine 
populatie aanwezig. Dit zou dan me-
teen de aanwezigheid van zwarte tube-
bij verklaren, aangezien deze tubebij bij 
voorkeur op zwarte houtmetselbij parasiteert. Beide kegelbijen parasiteren op behangers-
bijen waarbij gouden kegelbij is gespecialiseerd op lathyrusbij. Lathyrusbij is op de locatie 
aangetroffen en slanke kegelbij, waarvan geen zekere gastheren bekend zijn, kan 
waarschijnlijk uit de voeten met tuinbladsnijder en grote bladsnijder. 
Van de aangetroffen soorten vertonen er 6 gespecialiseerd bloembezoek. Grote harsbij en 
lathyrusbij zijn vlinderbloemspecialisten, heggenrankbij beperkt zich tot heggenrank, 
fluitenkruidbij tot schermbloemigen en wormkruidbij en tronkenbij tot composieten. 
 
Advies 
Omdat dit terrein nieuw is ingericht, is het nog niet goed mogelijk om de potenties voor 
meer bijzondere bijen gedetailleerd in te schatten. Een aantal zaken is echter wel duidelijk: 
 
Snoei struweelhagen gefaseerd 
In de gespaarde oude haag is veel nestgelegenheid voor bovengronds nestelende bijen 
aanwezig. Op termijn kunnen de recent aangeplante hagen dezelfde waarde krijgen. Het is 
dan wel zaak dat het beheer zich richt op de ontwikkeling van struweelhagen en niet op 
strakke scheerheggen. Voor het beheer betekent dat jaarlijks maximaal een derde deel van 
de haaglengte mag worden teruggesnoeid. 
 
Bevorderen overige bovengrondse nestgelegenheid 
Hoewel struweelhagen bijen een goed beheer al royaal voorzien in bovengrondse 
nestelgelegenheid, kan het aanbod op een locatie als Op de Konie nog verder worden 
vergroot door het aanbrengen van dode boomstammen of het plaatsen van een 
bijenhotel. Dergelijke elementen kunnen wat andere bijensoorten aantrekken omdat ze 
iets andere nestelcondities kunnen bieden dan in een heg te vinden. Minstens zo belangrijk 
is dat zulke boomstammen tegelijkertijd prima speelobjecten zijn voor de jeugd en een 
bijenhotel heeft een belangrijke educatieve meerwaarde. Om die redenen zijn dergelijke 
elementen toch waardevol, ook al halen ze het qua beleving natuurlijk niet bij een oude, 
structuurrijke heg of houtwal. 
 
Bevorderen vlinderbloemigen 
Een aantal aangetroffen bijzondere bijen is voor hun voedsel direct of indirect afhankelijk 
van vlinderbloemigen. Rolklavers worden daarbij in het bijzonder gewaardeerd. Beheer dat 

Figuur 3: Mannetje grote harsbij. 
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rolklaverrijke vegetaties bevordert en toelaat dat rolklaver in het juiste seizoen bloeit, is 
aan te bevelen. 
 
Zorg voor kale of schaars begroeide bodem voor bodemnestelaars 
Veel in de bodem nestelende bijensoorten hebben een sterke voorkeur voor kale of 
schaars begroeide bodem. Het is vooralsnog onduidelijk of Op de Konie plekken heeft waar 
de plantengroei zo bescheiden is, dat open plekken met normaal vegetatiebeheer langjarig 
te behouden zijn. Mochten er hiervoor kansrijke plekken zijn, dan is het voor de bijendiver-
siteit gunstig om het beheer van deze plekken af te stemmen op het behoud van openheid. 
Een alternatief vormt het lokaal alsnog aanbrengen kan zeer voedselarme grond of het 
creëren en incidenteel bijwerken van kleine steilkantjes (bijvoorbeeld langs droge greppel-
kanten of het pleksgewijs wat steiler maken van al aanwezige hellingen). 
 
Overige bijzondere waarnemingen 
In het gebied zijn 3 zeldzame plooivleugelwespen aangetroffen: Euodynerus dantici, 
Gymnomerus laevipes en de gewone schoorsteenwesp (Odynerus spinipes). Gymnomerus 
laevipes nestelt bovengronds met een sterke voorkeur voor oude braamstengels. Beide 
andere wespen nestelen in lemige of kleiige steilkanten, waarbij E. dantici afhankelijk is 
van al aanwezige holten. G. laevipes en gewone schoorsteenwesp vangen keverlarven als 
voedsel voor hun larven, E. dantici rupsen van nachtvlinders. 
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2.3. Stevensweert -Vestingwerken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene situatie 
Bij het vegetatiebeheer van de vestingwerken staat het kort houden van de begroeiing 
centraal om zodoende de contouren van de fortificaties het hele jaar zichtbaar te houden. 
Het vegetatiebeheer bestaat in principe uit driemaal per jaar integraal begrazen met 
schapen. Langs paden en onderaan het talud wordt echter vaker gemaaid net als op het 
ravelijn. Opslag van bomen en struiken wordt éénmaal per jaar handmatig verwijderd. 
 
Relevante karakteristieken voor bijen 
Voor bijen is vooral het reliëf van betekenis omdat dit bij gunstige expositie voor extra 
warme en droge nestelplekken kan zorgen, mits de vegetatie laag en open genoeg is. Op 
de vestingwerken zijn zulke plekjes ook daadwerkelijk te vinden op de bovenrand van 
taluds net onder in de insteek. 
Voor bijen minder gunstig is de nagenoeg integrale begrazing, wat zorgt enkele nagenoeg 
bloem- en dus voedselloze periodes gedurende het groeiseizoen. Anders dan bij hooien, 
zorgt het gedeeltelijk plattrappen van productieve, hoger opgaande vegetaties voor een 
extra dikke strooisellaag op de bodem, wat niet alleen ongunstig is voor in de bodem nes-
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telende bijen, maar ook voor de kieming en vestiging van allerlei voor bijen interessante 
kruiden. 
Door het jaarlijks verwijderen van struiken en struweel wordt het aanbod verkleind van 
nestgelegenheid voor bovengronds nestelende bijen. 
 
Bloemaanbod 2021 
Op de vestingwerken staan veel plantensoorten die goede voedselbronnen vormen voor 
bijen. Belangrijk is met de name de aanwezigheid van nogal wat vlinderbloemigen, zoals 
gewone rolklaver, rode klaver, witte klaver en bonte wikke, klein streepzaad, knoopkruid, 
wilde reseda, grijskruid, peen, slangenkruid en grote klaproos. Opvallend is het vrij grote 
aandeel ruderale soorten. Deze zijn vooral aangetroffen op de droge bovenranden van de 
taluds. Mogelijk was de bloem- en kruidenrijkdom van deze randen in 2021 groter dan 
normaal. De extreem droge en warme jaren van 2018 tot en met 2020 hebben er namelijk 
voor gezorgd dat juist op dit soort plekken grassen sterk in bedekking zijn afgenomen ten 
gunste van allerlei kruiden. Hoe dan ook was op deze droge, ruderaal getinte taludboven-
randen relatief veel voedsel te vinden voor bijen. Ook was het voedselaanbod aanzienlijk 
beter dan bij integrale begrazing verwacht, doordat enkele terreinen toch in juni zijn ge-
hooid (en niet begraasd; zie bloemrijke juli-foto boven) en doordat de randen langs de 
grachten niet begraasd werden en bloei vertoonden ten tijde van de begrazing. Afgezien 
van de taludbovenranden waren de wel (jaarlijks) begraasde terreindelen nogal ruig be-
groeid met een klein en weinig gevarieerd bloemaanbod. 
Bijenbloembezoek is vastgesteld op: 
 

gewone ereprijs 1 

gewone rolklaver 1 

grijskruid 1 

grote centaurie 1 

paardenbloem 3 

puntwederik 1 

slangenkruid 1 

wilde reseda 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De droge taludbovenranden hebben een ruderaal karakter met hier onder andere bloeiende grote 
klaproos, bijvoet en echt duizendblad. De paars bloeiende bonte wikke hoort ook in dit milieu 
thuis, maar heeft zich vanaf het talud ook in aangrenzend grasland weten te verspreiden 
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Schapenbegrazing van productievere graslanden komt de floristische diversiteit en bijenrijkdom 
zelden ten goede. De structuurrijkdom, waar andere organismen van kunnen profiteren, neemt 
wel toe. 

Aanwezige bijen 
Met in elk geval 48 wilde bijensoorten zijn de Vestingwerken van Stevensweert een bijen-
rijke locatie, ondanks dat het vegetatiebeheer voor bijen verre van optimaal is. Dit contrast 
wijst er vrijwel zeker op dat het terrein goede potenties heeft voor een nog grotere bijen-
diversiteit.  
 

Rode Lijstsoorten   

Andrena gravida weidebij 1 

Andrena labialis donkere klaverzandbij 2 

Anthophora quadrimaculata kattenkruidbij 1 

Bombus vestalis grote koekoekshommel 1 

Halictus quadricinctus vierbandgroefbij 1 

Lasioglossum parvulum kleine groefbij 1 

Macropis fulvipes bruine slobkousbij 1 

   

Zeldzame/bijzondere soorten   

Andrena minutuloides glimmende dwergzandbij 2 
 
 
De aangetroffen bijzondere en Rode Lijstsoorten hebben vooral een relatie met bloemrijk, 
matig voedselrijk grasland (weidebij, donkere klaverzandbij) en/of met de aanwezigheid 
van warme, droge, schraal begroeide hellingen om in te nestelen (vierbandgroefbij, kleine 
groefbij, glimmende dwergzandbij en mogelijk kattenkruidbij). 
De topsoorten van de vestingwerken zijn wel kattenkruidbij, vierbandgroefbij en kleine 
groefbij. Kattenkruidbij is een warmteminnende soort die hoofdzakelijk bloemen van 
lipbloemigen en ruwbladigen bezoekt. Om te nestelen worden steeds lemige steilkanten 
gebruikt. Momenteel wordt de soort vooral in steden en dorpen aangetroffen waar laven-
del en kattenkruid belangrijke voedselplanten vormen en oude muren met kalkmortel vaak 
als nestplek dienen. Opvallend genoeg lijkt kattenkruidbij nauwelijks te profiteren van de 
recente warme zomers. De vestingwerken lijken een geschikt biotoop vanwege de schraal 
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begroeide lemige taludbovenranden 
die dienst kunnen doen als nestplek, en 
de aanwezigheid van aardig wat 
slangenkruid, veldsalie en paarse 
dovenetel. De waarneming van slechts 
één enkel exemplaar maakt het echter 
onmogelijk om in te schatten of er 
daadwerkelijk een populatie aanwezig 
is. 
Net als kattenkruidbij is ook 
vierbandgroefbij een warmteminnende 
bij die sterk gebonden is aan lemige 
steilkanten om in te nestelen. 
Vierbandgroefbij foerageert vooral op 
composieten met wat grotere bloemen 
zoals knoopkruid, speerdistel en gewoon biggenkruid. Omdat dit vaak wat algemener 
voorkomende planten betreft, is het voedselaanbod minder snel beperkend. De laatste 
jaren heeft de soort een sterke comeback gemaakt, wat vrijwel zeker voor een belangrijk 
deel aan klimaatopwarming valt te danken. 
Kleine groefbij is vrij algemeen in Zuid-Limburg maar daarbuiten zeer zeldzaam en sterk 
achteruitgegaan. De ecologie van de soort is onvoldoende bekend om aan te geven wat de 
karakteristieke omgevingsvereisten zijn. Opvallend is wel dat kleine groefbij vooral in reliëf 
rijkere terreinen wordt aangetroffen. 
Van de aangetroffen bijzondere soorten vertonen er twee gespecialiseerd bloembezoek. 
Donker klaverzandbij verzamelt alleen op vlinderbloemigen, vooral rode klaver. Bruine 
slobkousbij is gespecialiseerd op wederik en is op de vestingwerken aangetroffen op een 
bos verwilderde puntwederik. De bij ons niet inheemse puntwederik is de meest geliefde 
voedselplant die ook best overlapt met de vliegtijd, maar bruine slobkousbij weet ook te 
overleven op grote wederik en penningkruid. 
Verder is de aanwezigheid van glimmende dwergzandbij vermeldenswaardig. Hoewel wat 
toenemend is deze soort buiten Zuid-Limburg nog steeds zeer zeldzaam. Ze is vooral aan te 
treffen in warme, droge ruderale biotopen waar hoofdzakelijk schermbloemigen zoals 
peen worden bezocht. 
 
Advies 
 
Behouden en zo mogelijk uitbreiden van warme taludranden met open vegetatie 
De schrale, warme taludbovenranden vormen dé nestelplek voor de meeste van de in het 
gebied aanwezige bijzondere bijensoorten. Dankzij de voorgaande reeks droge jaren lagen 
deze taludranden er in 2021 perfect bij. Gedurende een reeks nattere jaren bestaat het 
risico dat de randen bij alleen begrazing te sterk dichtgroeien. Een extra maaibeurt van de 
betreffende taludbovenranden kan dan helpen om de geschikte nestelcondities te behou-
den. Zulke maaibeurten zijn ook de aangewezen methode om nu nog te voedselrijke bo-
venranden met te sterke vegetatiegroei geschikt te maken. In zijn algemeenheid mag er 
echter van worden uitgegaan dat eenmaal schrale bovenranden met een gunstige, zuide-
lijke expositie, nauwelijks extra onderhoud nodig hebben. 
 
Zoeken naar extra mogelijkheden voor een meer continu, groter en diverser bloemaanbod 
Het huidige vegetatiebeheer van 3x per jaar integraal met schapen begrazen, zorgt op ver-
schillende momenten in het jaar voor nagenoeg bloemloze periodes. In die periodes kun-
nen bijen en andere bloembezoekers ter plekke geen voedsel vinden. Uiteraard vormt dit 
een ernstige belemmering voor de rijkdom en diversiteit aan bloembezoekers. Het ver-

Figuur 4: Vrouwtje kleine groefbij. 

 



Resultaten 

 

28  Bijeninventarisatie Maasgouw 2021   

dient aanbeveling om na te gaan of fasering van de begrazing zulke bloemloze periodes 
kan voorkomen, zonder dat dit de zichtbaarheid van de contouren van de vestingwerken al 
te sterk belemmert. Eventueel zou ook een structurele combinatie met hooien kunnen 
worden overwogen (ook nu al wordt een terreindeel in juni gehooid, met volop bloei in juli 
als resultaat, juist als de rest van het terrein nagenoeg bloemloos is.) De kwaliteit van de 
productievere vegetaties valt mogelijk te verbeteren door met nachtkralen te werken. 
Daardoor wordt de schapenmest meer op één plek geconcentreerd en worden de overige 
terreindelen wat meer verschraald, wat positief kan uitpakken voor de flora. 
 
Overige bijzondere waarnemingen 
Op de vestingwerken zijn de zeldzame plooivleugelwesp Euodynerus dantici (zie beschrij-
ving onder 2.2 Op de Konie), de mindere algemene kameelhalswesp (Lestica clypeata) en 
nogal wat bruine blauwtjes aangetroffen. 

2.4. Wadi Stevensweerterweg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene situatie 
De Wadi Stevensweerterweg betreft een niet al te brede, sinds 2018 als wadi ingerichte 
groenstrook die ligt in geklemd tussen twee verharde wegen en op twee plekken wordt 
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onderbroken door zijwegen. In de groenstrook is een laanbeplanting aanwezig. Het beheer 
bestaat uit tweemaal per jaar maaien en ruimen van het maaisel. 
 
Relevante karakteristieken voor bijen 
De wadi heeft een relatief gunstige expositie dankzij de oost-westoriëntatie en de ligging 
aan de noordkant van de Stevensweerterweg. Omdat de laagte van de wadi dicht tegen de 
Stevensweerterweg aanligt, is er sprake van een enigszins opgerekte, op het zuiden ge-
richte helling die doorloopt tot aan de laanbomenrij. Rond de boomvoeten is de bodem 
extra droog en schaars begroeid. De helling en de lokaal relatief droge condities en schrale 
begroeiing, zorgen voor goede omstandigheden voor in de bodem nestelende bijen. De 
relatief bloemrijke vegetatie zorgt bovendien voor een goed voedselaanbod. Minder 
gunstig is de beschaduwing door de laanbomen, al is er midden op de dag sprake van een 
flinke periode met volle bezonning. Verder kan de incidentele inundatie van de wadi een 
probleem zijn voor sommige bodembewonende bijen. Over het effect van kortstondige 
inundaties van bijennesten is echter weinig concreets bekend. 
 
Bloemaanbod 2021 
Het bloemaanbod van de wadi was groot en voor veel bijen aantrekkelijk. Het rijke aanbod 
aan vlinderbloemigen met onder andere gewone rolklaver, vogelwikke, hazenpootje en 
witte klaver, maar ook de aanwezigheid van bloeiende composieten als knoopkruid en 
gewoon biggenkruid betekent dat het terrein in principe geschikt is voor veel bijensoorten.  
Bijenbloembezoek is vastgesteld op: 
 

gewone rolklaver 2 

madeliefje 1 

paardenbloem 3 

 
 
Aanwezige bijen 
Met 25 vastgestelde bijensoorten is dit minst soortenrijke locatie die in 2021 is onderzocht. 
Toch is dit aantal niet uitzonderlijk laag (in landbouwgebied blijft de teller vaak onder de 
10 steken) en ook hier zijn enkele bijzondere soorten aangetroffen: 
 

Rode Lijstsoorten   

Andrena labialis donkere klaverzandbij 3 

Osmia caerulescens blauwe metselbij 1 

   

Zeldzame/bijzondere soorten  
Megachile leachella zilveren fluitje 2 

 
Het meest opvallend is de aanwezigheid van zilveren fluitje. Deze soort wordt in het bin-
nenland vooral aangetroffen in stuifzandgebieden, alwaar meestal genesteld wordt in on-
begroeid zand. In de kustduinen is zilveren fluitje algemeen, maar in stuifzandgebieden in 
het binnenland is ze zeer zeldzaam geworden. Dat 2 exemplaren van deze soort in de wadi 
zijn aangetroffen is dus onverwacht. Zilveren fluitje foerageert bij voorkeur op vlinderbloe-
migen en werd in de wadi op gewone rolklaver aangetroffen. 
Donkere klaverzandbij is een vlinderbloemspecialist die vooral wordt aangetroffen in matig 
voedselrijke graslanden waarin meestal veel rode klaver groeit. 
Blauwe metselbij is in Zuid-Nederland vrij algemeen in stedelijk gebied. Hier worden aller-
lei bloemen bezocht en wordt genesteld in beschikbare bovengrondse holten 
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Advies 
Geen locatiespecifieke adviezen; het 
huidige beheer is geschikt om een 
bloem- en bijenrijke vegetatie te 
ontwikkelen en in stand te houden. De 
geïsoleerde ligging en smalle lintvorm 
van de wadi, welke resulteert in relatief 
veel randeffecten, zullen er 
waarschijnlijk wel voor zorgen dat de 
bijenrijkdom wat minder hoog zal zijn 
dan op vergelijkbare terreinen die in 
een groenere omgeving zijn ingebed. 

Desondanks laat deze locatie zien dat 
er wel degelijk ook meer kritische 
bijensoorten van dit soort ‘stadse’ 
wadi’s profiteren. Ook dient er rekening mee te worden dat waarde voor bloembezoekers 
ondanks het goede beheer terug kan lopen, wanneer de laanbomen verder uitgroeien en 
voor meer beschaduwing gaan zorgen. 
In zijn algemeenheid is het bij de aanleg van ‘groene ’wadi’s aan te bevelen om zoveel 
mogelijk schraal af te werken en in meer open situaties niet alles vol te planten met 
bomen. Dat komt niet alleen de floristische diversiteit ten goede, maar zorgt ook voor 
meer nestelgelegenheid voor bijen én het zorgt voor een veel kleinere hoeveelheid af te 
voeren maaisel. Bijen zijn er bij gebaat wanneer de (zeer) schrale plekken op een helling 
komen te liggen met een zonnige (zuid-)expositie of wanneer wat extra verhoginkjes van 
schraal bodemmateriaal worden aangebracht (bijenbulten en/of steilrandjes). Vanuit 
educatieve overwegingen zou ook een bijenhotel geplaatst kunnen worden. 
 
Overige bijzondere waarnemingen 
In de wadi zijn de zeldzame plooivleugelwesp Euodynerus dantici (zie beschrijving onder 
2.2 Op de Konie) en de mindere algemene kleine knotswesp (Sapygina decemguttata) aan-
getroffen. 

Figuur 5: Vrouwtje zilveren fluitje. 
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2.5. Wadi Brachterbeek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene situatie 
Deze wadi is aangelegd in 2017 en in het najaar van datzelfde jaar ingezaaid met een krui-
denmengsel van Cruydt-hoeck. De wadi wordt driemaal per jaar integraal begraasd door 
schapen. 
 
Relevante karakteristieken voor bijen 
De aanleg van de wadi heeft gezorgd voor veel overgangen van droog naar vochtig en van 
voedselrijk naar voedselarm. Dit zorgt voor een verscheidenheid aan nestelopties voor bo-
dembewonende bijen. Mede dankzij inzaai is de floristische diversiteit en het bloemaan-
bod groot op verschillende momenten in het groeiseizoen. Het begrazingsbeheer zorgt er 
wel voor dat bloemrijke perioden worden afgewisseld door bijna bloemloze perioden. Het 
voedselaanbod voor bloembezoekers is dus sterk wisselend. 
 
Bloemaanbod 2021 
Afgezien van de periodes tijdens en direct na de beweiding, is het bloemaanbod groot en 
voor bijen zeer interessant. Met name de drogere terreindelen hebben veel te bieden, 
dankzij veel gewone rolklaver, hazenpootje, gewoon biggenkruid, knoopkruid, grote tijm 
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en st. janskruid. Op wat minder droge tot vochtige plekken zijn voor bijen interessante 
planten als margriet, brunel en nogal wat echte koekoeksbloem te vinden. 
Bijenbloembezoek is vastgesteld op: 
 

gewone rolklaver 2 

gewoon biggenkruid 3 

grijskruid 1 

paardenbloem 4 

wilde margriet 1 

 
 
Bijzondere bijensoorten 
Dankzij het gevarieerde en rijke bloemaanbod in combinatie met schraal begroeide plek-
ken die als nestplek kunnen fungeren, is de lokale bijenfauna goed ontwikkeld. Het totaal 
aantal soorten is met 29 niet extreem hoog, maar met 9 soorten bijzondere en Rode Lijst-
soorten scoort de locatie wel zeer goed, ondanks de ietwat geïsoleerde ligging binnen de 
bebouwde kom. 
 

Rode Lijstsoorten   

Andrena fulvago texelse zandbij 3 

Andrena ovatula bremzandbij 4 

Andrena wilkella geelstaartklaverzandbij 1 

Halictus maculatus blokhoofdgroefbij 4 

Osmia caerulescens blauwe metselbij 4 

   

Zeldzame/bijzondere soorten  
Anthidium punctatum kleine wolbij 3 

Megachile ericetorum lathyrusbij 1 

Megachile leachella zilveren fluitje 2 

Megachile rotundata luzernebehangersbij 1 
 
 
De meest waardevolle soorten zijn wel 
texelse zandbij, blokhoofdgroefbij, klei-
ne wolbij en zilveren fluitje. Deze soor-
ten stellen relatief hoge eisen aan hun 
leefomgeving en zijn alle met meerdere 
exemplaren aangetroffen wat wijst op 
lokale populaties. Texelse zandbij, die 
in weerwil van de naam vooral in Zuid-
Limburg veel voorkomt, maar op Texel 
een noordelijke voorpost heeft, is af-
hankelijk van gele composieten. Daarbij 
is er een duidelijke voorkeur voor groot 
streepzaad, maar de soort kan, zoals 
hier het geval is, ook met gewoon big-
genkruid en klein streepzaad uit de 
voeten. De meest beperkende levensvoorwaarde van blokhoofdgroefbij is wel de binding 
aan lemige of kleiige steilkanten om in te nestelen. Blijkbaar voldoet een deel van de wadi-

Figuur 6: Vrouwtje texelse zandbij. 
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taluds aan de eisen van deze soort. Zilveren fluitje is dan weer juist afhankelijk van zeer 
droge zandige plekken om te nestelen en foerageert bij voorkeur op gewone rolklaver. 
Kleine wolbij is een sterk warmteminnende soort die ook zeer droge en warme nest-
plekken gebruikt, maar daarbij weinig kritisch is ten aanzien van de grondsoort. 
Overigens is ook de aanwezigheid van luzernebehangersbij bijzonder. Deze is pas sinds een 
paar jaar uit Nederland bekend en vooralsnog op slechts een paar maar toenemend aantal 
plekken aangetroffen. De soort lijkt uit te breiden dankzij klimaatopwarming. Afgezien van 
een grote warmtebehoefte is luzernebehangersbij verder niet zo kritisch. De soort nestelt 
bovengronds. 
Van de aangetroffen bijzondere soorten vertonen er vier gespecialiseerd bloembezoek. 
Bremzandbij, geelstaartklaverzandbij en lathyrusbij verzamelen uitsluitend stuifmeel van 
vlinderbloemigen, terwijl texelse zandbij is gespecialiseerd op composieten. 
 
Advies 
 
Instandhouding bloemrijkdom en schraalbegroeide plekken 
Gezien de bijzondere bijenfauna is het voor deze locatie belangrijk om goed in de gaten te 
houden dat de bloemrijkdom en het areaal schraalbegroeide plekken op peil blijft. Bij een 
duidelijke afname is het allereerst zaak om na te gaan of het beheer moet worden bijge-
stuurd. 
 
Bovengrondse nestgelegenheid 
Ondanks het bijzonder grote bloemaanbod zijn bovengronds nestelende soorten slecht 
vertegenwoordigd. Het aanbod aan bovengrondse nestelmogelijkheden kan worden ver-
groot door wat dood hout in het gebied te brengen, bijv. enkele oude boomstammen, of 
wat struweel toe te staan van struiken met merghoudende stengels. Op deze locatie, die in 
de bebouwde kom ligt, is een bijenhotel ook geen misplaatste optie. 
 
Wilgen gefaseerd afzetten 
In de wadi staat een aantal wilgenstruiken die in het voorjaar voor veel bijensoorten 
belangrijk zijn als zeer rijke voedselrijk. Om de wadi niet dicht te laten groeien met 
wilgenstruweel zullen de struiken periodiek moeten worden afgezet. Door dit niet in één 
keer te doen, maar gefaseerd waarbij minimaal een derde van de struiken blijft staan, 
blijven ze hun belangrijke functie voor bloembezoekers vervullen. In het meest ideale geval 
wordt bij de fasering ook nog rekening met het al dan niet mannelijk zijn van de 
wilgenstruiken. Wilgen zijn namelijk tweehuizig, er zijn dus mannelijke en vrouwelijke 
exemplaren, en het is het stuifmeel van de mannelijke exemplaren dat van het grootste 
belang is voor bijen. 
 
Eventuele aanpassing begrazing 
Gefaseerde in plaats van integrale begrazing komt de bijendiversiteit zeker ook ten goede. 
Duidelijk is echter dat bij de huidige begrazingsmomenten al de nodige bijzondere bijen 
weten te overleven. Met dat gegeven en gezien het een relatief kleine locatie betreft, 
gelegen binnen de bebouwde kom, is begrazingsfasering misschien niet de meest voor de 
hand liggende optie. Wanneer begrazing op termijn niet blijkt te voldoen om de vegetatie 
voldoende schraal en bloemrijk te houden, met begrazing worden immers weinig nutri-
ënten afgevoerd, is een overstap naar (aanvullend) hooien meer voor de hand liggend. 
 
Overige bijzondere waarnemingen 
Het meest bijzonder is de waarneming van enkele exemplaren van de zeer zeldzame goud-
wesp Holopyga austrialis. De gastheren van deze goudwesp zijn niet bekend maar ver-
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moedelijk betreft het één of meerdere graafwespen. Recente waarnemingen van Holopyga 
australis zijn bijna allemaal tot Midden-Limburg beperkt. Andere bijzonderheden betreffen 
de kameelhalswesp, bruin blauwtje en slanke mantelanjer, al is de aanwezigheid van de 
laatste waarschijnlijk te herleiden op het ingezaaide kruidenmengsel. 

2.6. Maasoever Linne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene situatie 
Deze locatie betreft de steile maasoever bij Linne ter hoogte van de passantenhaven. De 
vegetatie is over het algemeen nogal ruig, maar lokaal zijn minder productieve begroei-
ingen en enkele onbegroeide steilrandjes te vinden. Het terrein wordt driemaal per jaar 
integraal begraasd door schapen. In het verleden werd éénmaal per jaar gemaaid. Sinds 
het instellen van de begrazing is de structuurrijkdom en floristische diversiteit toegeno-
men. 
 
Relevante karakteristieken voor bijen 
De bloemrijkdom van de nogal ruige vegetatie is vrij beperkt zodat het voedselaanbod voor 
bloembezoekers te wensen over laat. In lage dichtheden zijn wel een aantal voor bijen 
interessante plantensoorten aanwezig zoals enkele klokjes, beemdkroon en cichorei. Dit 
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wijst op hogere floristische en faunistische potenties, zeker in combinatie met de al aan-
wezige onbegroeide steilrandjes, die een bijzondere nestelplek bieden en de gradiënten 
over de helling van droog en relatief voedselarm naar vochtig/nat en voedselrijk. Het 
begrazingsbeheer zorgt er wel voor dat bloemrijke perioden worden afgewisseld door bijna 
bloemloze perioden. Het nog vrij beperkte voedselaanbod voor bloembezoekers is dus ook 
nog sterk wisselend van aard. Waarschijnlijk is ook de timing van met name het eerste 
begrazingsmoment ongunstig. Dat moment valt in de tweede helft van mei tot en met be-
gin juni, juist in het begin van de bloeipiek en grootste bijenrijkdom van matig voedselrijke 
graslanden. 
 
Bloemaanbod 2021 
Het voor bijen meest interessante bloemaanbod is vooral te vinden op enkele minder 
voedselrijke plekken hoger op de helling en langs de aanwezige paden. Hoewel het bloem-
aanbod beperkt is, is het wel zeer gevarieerd. Belangrijke bijenplanten die nu al aanwezig 
zijn, zijn rapunzelklokje, grasklokje, beemdkroon, knoopkruid, ruige leeuwentand, klein 
streepzaad, gewoon biggenkruid en cichorei. Vlinderbloemigen zijn nog relatief schaars 
maar voor bijen belangrijke soorten als gewone rolklaver, rode klaver en vogelwikke zijn 
wel aanwezig. 
Mogelijk heeft de oeverbegroeiing van de Maas bijen momenteel meer te bieden dan in 
deze inventarisatie is vastgesteld. Hoog water rond 15 juli heeft de zomerbloei van de 
oevervegetatie vrijwel geheel teniet gedaan, terwijl juist in die periode soorten als grote 
kattenstaart, grote wederik en moerasspirea van belang kunnen zijn voor veel bloembe-
zoekers. 
Bijenbloembezoek is vastgesteld op: 
 

beemdkroon 1 

gewone berenklauw 2 

gewoon biggenkruid 1 

grasklokje 1 

jakobskruiskruid 1 

klaproos sp. 1 

klein streepzaad 2 

madeliefje 1 

rapunzelklokje 2 

scherpe boterbloem 1 

speenkruid 1 

speerdistel 1 

witte dovenetel 2 
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Bijzondere  bijensoorten 
Voor een Maasoever is de locatie bij Linne met 29 verschillende bijensoorten relatief soor-
tenarm. De potenties zijn aanzienlijk hoger. Ook het aantal van 4 meer bijzondere soorten 
is laag. 
 

Rode Lijstsoorten   

Andrena ovatula bremzandbij 1 

Osmia caerulescens blauwe metselbij 1 

   

Zeldzame/bijzondere soorten  
Andrena denticulata kruiskruidzandbij 3 

 kleine klokjesbij 1 
 
Bremzandbij en blauwe metselbij zijn in 
Nederland vrij algemene, maar meer of 
minder duidelijk achteruitgegane soor-
ten. Bremzandbij is een in de bodem 
nestelende vlinderbloemspecialist. 
Blauwe metselbij voelt zich vooral in 
stedelijk gebied thuis, is weinig kies-
keurig qua voedsel en nestelt boven-
gronds in bestaande holten, ook in 
steilwandjes. 
Kruiskruidzandbij is een composietspe-
cialist die veel op jakobskruiskruid 
wordt waargenomen. Enkele decennia 
geleden was de soort zeer zeldzaam 
geworden in Nederland, daarna volgde 
een sterke toename, deels parallel aan die van jakobskruiskruid, maar momenteel lijkt de 
soort weer aanzienlijk schaarser te worden. De recente opleving is enigszins aan Midden- 
en Zuid-limburg voorbij gegaan zodat de aanwezigheid bij Linne best bijzonder is. Ter 
plekke is een kleine populatie aanwezig. Ook interessant is het voorkomen van de klok-
jesspecialist kleine klokjesbij. Buiten het stedelijke gebied zijn op klokjes gespecialiseerde 
bijen, net als klokjes, zeer sterk achteruitgegaan, maar een aantal soorten, waaronder 
kleine klokjesbij, heeft zich goed in tuinen weten te handhaven. De aanwezigheid op de 
Maasoever duidt er mogelijk op dat de populaties van grasklokje en rapunzelklokje een 
omvang beginnen te bereiken waarbij overleving van klokjesspecialisten mogelijk wordt. 
Van de aangetroffen bijzondere en Rode Lijstsoorten vertonen er dus 3 gespecialiseerd 
bloembezoek. 
 
Advies 
 
Verschraling bovendeel helling 
De begroeiing van de helling is voor een groot deel nog behoorlijk ruig, ook boven de 
hogere hoogwaterniveau’s. Boven dit hoogwaterniveau (hoogwater zorgt voor ‘bemes-
ting’) liggen goede kansen voor veel soorten- en bloemrijkere vegetatie maar dan moet de 
bodemvruchtbaarheid wel verder dalen. Momenteel is er wel al sprake van een positieve 
tendens, maar het is niet duidelijk hoe snel deze ontwikkeling gaat en of de vooruitgang 
nog steeds doorgaat. Over het algemeen is begrazing geen effectieve manier om te ver-
schralen, al gaat dat op steilere hellingen wat beter dan op vlakke bodems. Maaien met 

Figuur 7: Mannetje kleine klokjesbij. 
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afvoer is aanzienlijk effectiever. Een dergelijk beheer zou de ontwikkeling van meer bloem-
rijke vegetaties dus kunnen versnellen. Aangezien maaien en afvoeren op deze locatie 
waarschijnlijk lastig en dus duurder is, is het raadzaam om vooraf middels analyse van 
bodemmonsters na te gaan hoeveel verschraling nog ongeveer nodig is, indien maaien 
wordt overwogen. 
 
Aanpassen begrazingsmomenten 
Het eerste begrazingsmoment dat in de tweede helft van mei en begin juni valt, sluit niet 
goed aan bij de ter plekke gangbare bloeipiek van de vegetatie en de activiteitspiek van de 
bijen. Vervroeging van het begrazingsmoment of fasering van de begrazing kunnen dit 
effect verzachten. 
 
Extra nestgelegenheid voor bovengronds nestelende bijen 
Op de maasoever bij Linne is momenteel nauwelijks nestgelegenheid te vinden voor 
bovengronds nestelende bijen. Deze situatie valt te verbeteren door op de helling hier daar 
wat ouder rozen- en eventueel braamstruweel te laten staan. Bij bramen valt het vanuit 
beheeroogpunt aan te raden om alleen bramensoorten te laten staan uitsluitend vanuit 
wortelstokken groeien en niet de soorten die kunnen wortelen aan het eind van hun 
bovengrondse stengels. Deze laatste soorten breiden zich vaak extreem snel uit en zijn 
lastig in bedwang te houden. Actief dood hout aanbrengen is voor een redelijk natuurlijke 
situatie zoals deze Maasoever minder aan te bevelen. Het ligt hier eerder voor de hand om 
boven langs de insteek van de oever, dus op de vlakke bodem boven de helling, hier en 
daar wat bomen toe te staan. Door op termijn dode takken en afstervende bomen te laten 
staan, komt het dode hout, met wat geduld, vanzelf beschikbaar. 
 
Overige bijzondere waarnemingen 
Geen 



Resultaten 

 

38  Bijeninventarisatie Maasgouw 2021   

2.7. Wessem – vlinderidylle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene situatie 
Deze vlinderidylle is aangelegd op voormalige voetbalvelden. In april 2016 is het terrein 
doorgezaaid met een kruidenmengsel van Medigran, waarna extensief maaibeheer heeft 
plaatsgevonden. In 2018 is gestart met sinusbeheer waarbij één maal per jaar (oktober) 
70% wordt gemaaid en geruimd en 30% blijft overstaan. Vanwege indicaties van toene-
mende verruiging is met ingang van 2021 overgeschakeld op tweemaal per jaar maaien en 
ruimen, waarbij steeds 30% wordt gespaard. 
 
Relevante karakteristieken voor bijen 
De vegetatie is voor een groot deel sterk ruderaal getint maar wel zeer bloemrijk. Het gaat 
vooral om jonge boerenwormkruid- en distelruigten. Zulke ruigten zijn vaak rijk aan bijen 
en andere bloembezoekers, maar meer bijzondere zijn over het algemeen schaars. Delen 
van het terrein zijn echter schraal en eveneens bloemrijk en deze zijn aanzienlijk interes-
santer voor de wat meer kritische bloembezoekers. Op deze plekken kunnen ook bodem-
bewonende bijen hun nesten aanleggen. Voor bovengronds nestelende bijen is er ook veel 
nestelgelegenheid dankzij op rillen gelegde boomwortelkluiten, deels met grond tussen de 
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wortels, en de aanwezigheid van een bijenhotel. Verder zijn er redelijk wat jonge bomen 
aangeplant wat er op termijn toe zal leiden dat het zonbeschenen areaal zal afnemen. Voor 
de zon- en warmteminnende bijen betekent dit dat het leefgebied op termijn gaat inkrim-
pen. Doordat bij het maaien steeds flink wat vegetatie wordt gespaard, blijft het voedsel-
aanbod gedurende het groeiseizoen in principe op een redelijk peil. 
 
Bloemaanbod 2021 
Met name in de zomer is er een groot bloemaanbod met in de ruigten veel boerenworm-
kruid, akkerdistel. pastinaak en jakobskruiskruid en op schralere plekken gewoon duizend-
blad, margriet, knoopkruid, grote ratelaar en wilde peen. In de voorzomer is rond boom-
voeten nogal wat gewone ereprijs te vinden, net als madeliefjes en paardenbloemen. 
Bijenbloembezoek is vastgesteld op: 
 

boerenwormkruid 3 

gewone ereprijs 4 

grote ereprijs 1 

madeliefje 1 

pastinaak 2 

scherpe boterbloem 1 

vlasbekje 4 

margriet 3 

 
 
Bijzondere  bijensoorten 
In totaal zijn 38 bijensoorten aangetroffen, wat de vlinderidylle tot een bijenrijke locatie 
maakt. Van de aangetroffen soorten staan er maar liefst 9 op de Rode Lijst of zijn anders-
zins bijzonder. 
 

Rode Lijstsoorten   

Andrena nitidiuscula schermbloemzandbij 1 

Andrena viridescens groene zandbij 4 

Bombus vestalis grote koekoekshommel 1 

Halictus maculatus blokhoofdgroefbij 2 

Hylaeus pictipes kleine tuinmaskerbij 1 

Megachile pilidens rotsbehangersbij 3 

Osmia caerulescens blauwe metselbij 2 

   

Zeldzame/bijzondere soorten  
Hylaeus cornutus gehoornde maskerbij 2 

 
De meest bijzondere bijensoorten van de vlinderidylle zijn schermbloemzandbij, blok-
hoofdgroefbij en rotsbehangersbij. Schermbloemzandbij wordt sinds 2005 weer in Neder-
land waargenomen na decennialange afwezigheid. Momenteel is de soort weer van een 
handvol vindplekken bekend. Schermbloemzandbij is een zeer warmteminnende soort die 
vooral wordt aangetroffen in nogal voedselarme ruigten waarin veel schermbloemen voor-
komen zoals peen en pastinaak. De soort nestelt in de grond. De blokhoofdgroefbij nestelt 
vooral in lemige steilwanden en is niet kieskeurig wat betreft voedsel. Mogelijk vormen de 
met grond bezette wortelkluiten een geschikte nestplek; elders op de vlinderidylle zijn 
geen steilwandjes te vinden. Rotsbehangersbij is een warmteminnende soort die zich pas 
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vrij recent in Nederland heeft gevestigd. De soort nestelt op droge, warme, kale of schaars-
begroeide plekken in reeds aanwezige holten in de bodem of onder stenen. 
 
Advies 
 
Extra aandacht voor droge, schrale terreindelen 
Voor de bijenfauna van de vlinderidylle en zeker voor de aanwezige bijzondere bijensoor-
ten zijn de schralere terreindelen van groot belang. Het gaat daarbij zowel om open gras-
landtypen als om schrale ruderale vegetaties die beide zowel belangrijke voedselplanten 
als geschikte nestelcondities bieden. Door verdergaande verruiging dreigt het aandeel van 

deze vegetaties af te nemen. Om de 
verdere verruiging tegen te gaan, is het 
maaibeheer in 2021 al wat 
geïntensiveerd. Wanneer dit 
onvoldoende effect blijkt te hebben, is 
het voor de bijenfauna gunstig om 
periodiek de successie volledig terug te 
zetten door op kleine, voorheen schrale 
plekjes de toplaag van de bodem af te 
schrapen. Zo’n plek hoeft niet groter te 
zijn dan een paar vierkante meter. Het 
vrijkomende materiaal valt bijvoorbeeld 
te verwerken in de al aanwezige 
boomkluit-rillen. 
 

 
Overige bijzondere waarnemingen 
Op de vlinderidylle zijn ook de zeldzame graafwesp Oxybelus trispinosus, kleine knotswesp 
en bruin blauwtje aangetroffen. O. trispinosus heeft allerlei vliegen als prooi en nestelt bij 
voorkeur in lemig zand. Kleine knotswesp is een parasiet van de algemene tronkenbij. 

Figuur 8: Mannetje blokhoofdgroefbij. 
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2.8. Heel - Reutsdael 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene situatie 
Ook dit terrein betreft voormalige voetbalvelden. De ondergrond bestaat uit voedselarm, 
droog zand. Na herinrinrichting is het terrein in 2013 doorgezaaid met een kruidenmengsel 
van Medigran. Recent lijkt margriet in aantal af te nemen, terwijl echt duizendblad, grijs-
kruid en st.-janskruid toenemen. Dit zou kunnen wijzen op toenemende verschraling, maar 
het zou ook een reactie kunnen zijn op de droogte van 2018-2020. Het beheer bestaat uit 
eenmaal per jaar maaien en ruimen waarbij 30% van het oppervlak wordt gespaard. Op 
het terrein wordt sinusmaaien toegepast. 
 
Relevante karakteristieken voor bijen 
Door de schrale bloemrijke vegetatie met overgangen naar schrale bosranden is Reutsdael 
een goed leefgebied voor wilde bijen. Niet alleen is er veel voedsel, maar ook zijn er met 
name in de bosranden speciale nestelplekken te vinden in de vorm van ouder braamstru-
weel en onbegroeide, droge zandplekken. Het aanbod aan nestellocaties is extra goed 
doordat er ook een flink aantal boomstammen ligt en het terrein door enkele extensief 
gebruikte zandpaadjes wordt doorsneden. Dit laatste is vooral interessant voor een groep-
je bijen dat vrijwel uitsluitend in verdichte bodem nestelt zoals kleine roetbij. Wat betreft 
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het voedselaanbod is vooral de aanwezigheid van nogal wat klokjes en veel gele, lintbloe-
mige composieten voor bijen relevant. 
 
Bloemaanbod 2021 
Op Reutsdael is het bloemaanbod groot, maar vanwege de schrale zandgrond wat minder 
divers dan op sommige andere locaties. Wat meer voorkomende, bij veel bijen geliefde 
planten zijn gewoon biggenkruid, klein streepzaad, rapunzelklokje, grasklokje, knoopkruid, 
grijskruid, rode klaver, vogelwikke en gewone rolklaver. 
Bijenbloembezoek is vastgesteld op: 
 

bezemkruiskruid 1 

gewoon biggenkruid 1 

grasklokje 2 

klein streepzaad 1 

knoopkruid 1 

rapunzelklokje 3 

vogelkers 3 

vogelwikke 1 

wilde margriet 1 

 
 
Bijzondere  bijensoorten 
In totaal zijn 41 soorten wilde bijen aangetroffen wat Reutsdael tot een zeer bijenrijke 
locatie maakt. Bovendien zijn 9 soorten als bijzonder aan te merken (zeldzaam, kritisch 
en/of op de Rode Lijst). 
 

Rode Lijstsoorten   

Andrena labialis donkere klaverzandbij 2 

Andrena pilipes koolzwarte zandbij 1 

Anthophora retusa zwarte sachembij 2 

Halictus quadricinctus vierbandgroefbij 3 

Megachile pilidens rotsbehangersbij 1 

Nomada fulvicornis roodsprietwespbij 1 

   

Zeldzame/bijzondere soorten  
Chelostoma campanularum kleine klokjesbij 1 

Chelostoma rapunculi grote klokjesbij 4 

Coelioxys afra schubkegelbij 1 
 
 
Het meest bijzonder is de aanwezigheid van koolzwarte zandbij, zwarte sachembij, vier-
bandgroefbij, rotsbehangerbij en schubhaarkegelbij. De bedreigde koolzwarte zandbij 
heeft een sterke voorkeur voor kruisbloemigen zoals die in het verleden veel in het boe-
renlandschap te vinden waren. Tegenwoordig duikt de soort ook met enige regelmaat in 
stedelijk gebied op waar vooral vertegenwoordigers uit de rozenfamilie bezocht worden. 
Mogelijk dat de soort op Reutsdael profiteert van het veel aanwezige grijskruid. Nesten 
worden bij voorkeur aangelegd in zandbodems. Omdat er slechts één vrouwtje is waar-
genomen, valt moeilijk in te schatten wat de betekenis van Reutsdael voor koolzwarte 
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zandbij is. Minstens zo bijzonder als 
koolzwarte zandbij is de aanwezigheid 
van de ernstig bedreigde zwarte sa-
chembij. Ook deze bij nestelt bij voor-
keur in zandgrond en dan speciaal op 
droge, onbegroeide plekken. In het ver-
leden was de soort veel te vinden op 
overgangen van droge heidevelden 
naar bloemrijke graslanden. Met het 
verdwijnen van dergelijke overgangen 
is ook zwarte sachembij sterk achter-
uitgegaan op de zandgronden. Op 
Reutsdael zijn twee vrouwtjes gezien. 
Er is dus waarschijnlijk een kleine popu-
latie aanwezig. De soort vertoont geen gespecialiseerd bloembezoek, heeft wel een sterke 
voorkeur voor lipbloemigen, maar verzamelt ook wel stuifmeel op vlinderbloemigen (rode 
klaver) en kruisbloemigen. Voor de vierbandgroefbij lijkt Reutsdael minder geschikt van-
wege het nestelen in lemige steilkanten. Het voedselaanbod is ter plekke wel geschikt. Met 
drie waargenomen exemplaren is er mogelijk wel sprake van een lokale populatie, maar 
het is onduidelijk waar die dan zou kunnen nestelen. Rotsbehangersbij en haar koekoeksbij 
schubhaarkegelbij zijn nieuwkomers in Nederland. Rotsbehangersbij is al wat langer 
bekend, sinds 2005, en is beperkt tot zeer droge en warme plekken waar in bestaande 
holten in de grond en onder stenen wordt genesteld. Schubhaarkegelbij is pas sinds in 
2010 in Nederland aangetroffen en neemt sinds die tijd langzaam in abundante en aantal 
vindplekken toe, net als de gastheer rotsbehangersbij. Vooralsnog is het echter een zeer 
zeldzame soort. 
 
Advies 
 
Gewas niet laten overstaan op plekken met veel rapunzelklokjes 
Hoewel er al aardig wat klokjes staan, zou een verdere vergroting van met name het aantal 
rapunzelklokjes kunnen resulteren in de vestiging van nog meer bijzondere bijen, op de 
eerste plaats die van de bedreigde de donkere klokjeszandbij (Andrena pandellei). Deze vrij 
grote bijensoort is op enkele plekken in het Midden-Limburgse Maasdal aanwezig en moet 
in staat zijn om ook Reutsdael te koloniseren. De soort heeft echter behoefte aan meer 
bloeiende klokjes dan kleine en grote klokjesbij en heeft daarbij een voorkeur voor rapun-

zelklokje. Rapunzelklokje valt op 
Reutsdael te stimuleren door er voor te 
zorgen dat grotere groeiplekken niet 
gespaard worden bij het maaien. 
Rapunzelklokje is namelijk een 
tweejarige plant en heeft in gemaaide 
vegetaties aanzienlijk meer kans op 
succesvolle kieming en vestiging. Dit 
voorkeursbeheer kan weer worden 
losgelaten zodra de populatie een 
grote omvang bereikt heeft.  
 
 

Figuur 9: Vrouwtje zwarte sachembij. 

Figuur 10: Beeld van sinusmaaien Reutsdael. 
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Overige bijzondere waarnemingen 
In dit terrein zijn tevens spaanse vlag, rouwende gouden tor, blauwvleugelsprinkhaan en 
bruin blauwtje aangetroffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kale zandplekjes op een helling, zoals hier in de bosrand bij Reutsdael zijn ideale nestelpekken 
voor bodembewonende bijen en wespen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oud braamstruweel in structuurrijke, warme bosrand bij Reutsdael vormt niet alleen een 
belangrijke nestplek voor bovengronds nestelende bijen, maar biedt in de bloeitijd ook 
veel voedsel. 
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2.9. Wadi’s Kreijtenberg Beegden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene situatie 
De wadi’s zijn aangelegd in 2018 en najaar 2018 doorgezaaid met een kruidenmengsel van 
Cruydt-hoeck. De wadi’s van Kreijtenberg zijn aanzienlijk groter dan de andere onder-
zochte wadi’s. Ook zijn ze langer waterhoudend en is er een permanent waterhoudende 
poel. Door de inrichting is er een grote variatie in milieucondities van droog en voedselarm 
tot nat en voedselrijk. In het zuidelijke deel van het gebied zijn hoogstamfruitbomen aan-
geplant en is een niet al te functioneel insectenhotel geplaatst. Aan de westkant grenst het 
terrein aan de meer natuurlijke oeverzone van de drinkwaterplas De Lange Vlieter. Het 
beheer bestaat uit driemaal per jaar integraal begrazen met schapen. 
 
Relevante karakteristieken voor bijen 
De grote bloemrijkdom en variatie in milieucondities bieden een goede leefomgeving voor 
veel bijensoorten. De aanwezige hellingen en het droge en schrale terreindeel in het 
noordwesten zijn in principe geschikt voor veel bodembewonende bijen. In het noord-
westen zijn bovendien dode boomstammen te vinden, die voor bovengronds nestelende 
bijen interessant zijn. De ligging aan de rand van De Lange Vlieter kan de bijenrijkdom ver-
der ten goede komen vanwege of aanvullend voedselaanbod, zoals de wilgen aan de rand 
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van De Lange Vlieter, of extra nestelgelegenheid voor soorten die rond de wadi’s komen 
foerageren. Door de groene, deels bloemrijke omgeving lijkt het integrale begrazingsbe-
heer hier minder ingrijpend dan in veel van de andere begraasde terreinen. Bovendien zijn 
tijdens de eerste begrazingsronde delen van het gebied overgeslagen, waardoor er midden 
in de zomer meer bloemen beschikbaar waren voor bloembezoekers. 
 
Bloemaanbod 2021 
Hoewel het terrein nog jong is, was het bloemaanbod in 2021 bijzonder groot. Veel voor 
bijen waardevolle voedselplanten waren in grote aantallen aanwezig. De voor meer bijzon-
dere bijen belangrijkste zijn slangenkruid, gewone rolklaver, moerasrolklaver, vogelwikke, 
bonte wikke, rode klaver, knoopkruid, speerdistel, kleine klaproos, gewoon biggenkruid en 
klein streepzaad. 
Bijenbloembezoek is vastgesteld op: 
 

akkerdistel 9 

boerenwormkruid 3 

gewoon biggenkruid 4 

grijskruid 2 

hondsdraf 1 

klein streepzaad 1 

knoopkruid 1 

paardenbloem 1 

peen 2 

slangenkruid 2 

speerdistel 1 

vogelwikke 1 

wilde margriet 1 

 
 
Bijzondere  bijensoorten 
In totaal zijn 42 bijensoorten aangetroffen waarvan er 6 op de Rode Lijst staan. Dit is een 
hoog aantal aangezien het terrein pas in 2019 voor het eerst wat te bieden had voor bijen. 
 

Rode Lijstsoorten   

Andrena gravida weidebij 1 

Andrena labialis donkere klaverzandbij 2 

Andrena ovatula bremzandbij 1 

Halictus quadricinctus vierbandgroefbij 2 

Lasioglossum parvulum kleine groefbij 1 

Nomada fulvicornis roodsprietwespbij 1 
 
De meest bijzondere soorten zijn vierbandgroefbij en kleine groefbij. Beide zijn warmte- en 
droogteminnende soorten die in de grond nestelen waarbij vierbandgroefbij zich vrijwel 
volledig beperkt tot lemige steilwanden. Zulke nestplekken zijn hier en daar bij de wadi’s te 
vinden maar zeker ook langs De Lange Vlieter. 
Van de aangetroffen bijzondere bijensoorten vertonen donkere klaverzandbij en brem-
zandbij gespecialiseerd bloembezoek. Beide bezoeken vrijwel uitsluitend vlinderbloemigen 
al wordt bremzandbij bij hoge uitzondering ook wel eens bij andere plantenfamilies aan-
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getroffen. Ondanks gericht zoeken op de grote slangenkruidpopulatie is geen slangenkruid-
bij aangetroffen. Deze zeldzame voedselspecialist valt op termijn wel te verwachten, al-
thans wanneer slangenkruid weet stand te houden. Ook zwarte sachembij zou zich op deze 
locatie kunnen vestigen. 
 
Advies 
 
Verruiging voorkomen 
Op een flink deel van het terrein is de bodem behoorlijk voedselrijk. Hier ligt verruiging op 
de loer, wanneer de toegepaste begrazing er niet in slaagt om én de aanwezige vegetatie 
voldoende kort te krijgen én voor voldoende open plekjes op de bodem te zorgen waar 
kruiden kunnen kiemen. Wanneer over een periode van enkele jaren een duidelijke ver-
ruigingstrend optreedt, is het voor het behoud van de nu al interessante biodiversiteit van 
belang om het beheer aan te passen. 
 
Aandacht voor instandhouding van de slangenkruidpopulatie 
Hoewel soortgerichte maatregelen meestal niet de voorkeur verdienen, is het fraaie blauw 
bloeiende tweejarige slangenkruid een dermate belangrijke voedselbron voor opvallend 
veel bijzondere bijensoorten, dat er soms van die vuistregel mag worden afgeweken. In-
standhouding van een slangenkruidpopulatie komt de lokale bijenfauna eigenlijk altijd ten 
goede. Daarvoor is het belangrijk dat er jaarlijks voldoende schrale plekken met een ijle 
vegetatie aanwezig zijn, waar kieming en vestiging kan plaatsvinden. Voor bijen snijdt het 
mes dus aan twee kanten. Slangenkruid biedt niet alleen veel voedsel, maar haar stand-
plaats biedt voor veel bijensoorten ook 
uitstekende nestelcondities. Wanneer 
blijkt dat het reguliere beheer tekort 
schiet voor instandhouding, is het 
periodiek oppervlakkig afschrapen van 
kleine bodemoppervlakten rond een 
groeiplaats een goede manier om een 
slangenkruidpopulatie te behouden. 
Andere maatregelen, bijvoorbeeld 
gerichter begrazen of aanvullend 
maaien voldoen ook prima, zolang het 

maar zorgt voor het juiste milieu voor 
kieming en vestiging. 
 
 
Overige bijzondere waarnemingen 
Op de locatie zijn de zeldzame graafwesp Ectemnius guttatus, meerdere exemplaren van 
spaanse vlag en bruin blauwtje gezien. 
 

Figuur 11: Vrouwtje vierbandgroefbij. 
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3 CONCLUSIES 

 

• Met in totaal 120 verschillende wilde bijensoorten waarvan er 24 op de Rode Lijst 

staan, hebben de 8 onderzochte groenlocaties een voor Nederlandse begrippen 

bijzonder rijke bijenfauna 

 

• Een deel van de aangetroffen bijensoorten is dusdanig bijzonder dat de locaties 

waar ze voorkomen feitelijk van belang zijn voor het biodiversiteitsbehoud op na-

tionaal niveau, op voorwaarde dat er sprake is van lokale populaties. Dit geldt voor 

de locaties met grote harsbij, schermbloemzandbij, koolzwarte zandbij, zwarte 

sachembij en blokhoofdgroefbij. Met de huidige inventarisatie-inspanning kon de 

aanwezigheid van populaties meestal niet met (volledige) zekerheid worden vast-

gesteld. 

 

• Veel van de aangetroffen zeldzame en bedreigde soorten zijn voor hun nestelen in 

belangrijke mate aangewezen op onbegroeide steilrandjes of schaars begroeide 

steile hellingen. Op de meeste locaties waren zulke condities aanwezig. 

 

• Op alle locaties was de floristische diversiteit relatief groot en was steeds een reeks 

voedselplanten aanwezig die ook aantrekkelijk was voor meer kritische bijen. Met 

name vlinderbloemigen en composieten waren vrijwel steeds goed vertegenwoor-

digd. 

 

• Vanuit bijenperspectief is er op het huidige beheer niet veel aan te merken. In de 

meeste gevallen pakt maaibeheer voor bijen beter uit, zeker op wat voedselrijkere 

bodems, maar bij onder andere sterk reliëf is begrazing vaak de enige haalbare 

optie. Op sommige begraasde locaties lijkt het begrazingsbeheer echter nog niet 

altijd optimaal. Mogelijkheden voor verbetering liggen er vooral bij de timing van 

de begrazing en bij de begrazing van hoog opgroeiende vegetaties op voedselrijke 

grond. Wat betreft de timing is het belangrijk dat begrazing niet plaats vindt vlak 

voor of tijdens de vliegperiode van kritische, bedreigde bijensoorten die op basis 

van de vegetatie ter plekke verwacht mogen worden. In hoogproductieve 

vegetaties zorgt begrazing nauwelijks voor verschraling en is er meestal sprake van 

vertrapping van het gewas. De vertrapping zorgt voor een dikke strooisellaag op de 

toch al voedselrijke bodem, wat de kans op kieming en vestiging van kruiden 

verkleint en vaak resulteert in een verdere afname van de floristische diversiteit. In 

zulke situaties zou het kunnen helpen om met nachtkralen te werken. 

Schapenkeutels komen dan meer geconcentreerd op één plek te liggen, zodat de 

rest van het terrein toch wat meer verschraald wordt, met uiteindelijk meer kans 

op een soortenrijkere vegetatie met meer bloembezoekers. 
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BIJLAGE 1 BEGRENZING ONDERZOEKSLOCATIES 

 
1 Stevensweert - Vestingwerken 
 

 
 
 
 
2 Brachterbeek - wadi 
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3 Linne- Maasoever 
 

 
 
 
4 Beegden - wadi’s Kreijtenberg 
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5 Wessem – voormalige voetbalvelden 
 

 
 
6 Heel – Reutsdael (voormalige voetbalvelden) 
 

 
 
7 Stevensweert – Op de Konie 
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8 Maasbracht – wadi’s Stevensweerterweg 
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BIJLAGE 2 BIJENWAARNEMINGEN PER LOCATIE 

Opsomming per locatie van alle waargenomen bijensoorten en hun aantallen in alfabe-
tische volgorde. Rode Lijstsoorten in rood, overige bijzondere soorten in groen, * indiceert 
gespecialiseerd bloembezoek (oligolectie). 
 
 
Op de Konie - Stevensweert 
 

Andrena bicolor Tweekleurige zandbij 2 

Andrena chrysosceles Goudpootzandbij 1 

Andrena cineraria Asbij 1 

Andrena dorsata Wimperflankzandbij 1 

Andrena flavipes Grasbij 22 

Andrena florea* Heggenrankbij* 36 

Andrena haemorrhoa Roodgatje 1 

Andrena minutula Gewone dwergzandbij 1 

Andrena nigroaenea Zwartbronzen zandbij 4 

Andrena ovatula* Bremzandbij* 1 

Andrena proxima* Fluitenkruidbij* 1 

Andrena subopaca Witkopdwergzandbij 4 

Anthidium punctatum Kleine wolbij 1 

Anthophora furcata Andoornbij 1 

Anthophora plumipes Gewone sachembij 1 

Apis mellifera Honingbij 101 

Bombus hortorum Tuinhommel 2 

Bombus lapidarius Steenhommel 8 

Bombus pascuorum Akkerhommel 21 

Bombus pratorum Weidehommel 2 

Bombus terrestris-groep Aardhommelgroep 1 

Coelioxys aurolimbata Gouden kegelbij 1 

Coelioxys elongata Slanke kegelbij 1 

Colletes daviesanus* Wormkruidbij* 2 

Halictus quadricinctus Vierbandgroefbij 1 

Halictus scabiosae Breedbandgroefbij 15 

Heriades truncorum* Tronkenbij* 2 

Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij 1 

Hylaeus brevicornis Kortsprietmaskerbij 2 

Hylaeus dilatatus Brilmaskerbij 1 

Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij 1 

Lasioglossum fulvicorne Slanke groefbij 1 

Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij 1 

Lasioglossum malachurum Groepjesgroefbij 4 
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Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij 2 

Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij 1 

Megachile centuncularis Tuinbladsnijder 1 

Megachile ericetorum* Lathyrusbij* 4 

Megachile leachella Zilveren fluitje 1 

Megachile willughbiella Grote bladsnijder 3 

Nomada fabriciana Roodzwarte dubbeltand 1 

Nomada flava Gewone wespbij 1 

Nomada fucata Kortsprietwespbij 3 

Nomada goodeniana Smalbandwespbij 1 

Nomada ruficornis Gewone dubbeltand 1 

Osmia bicornis Rosse metselbij 3 

Osmia niveata Zwartbronzen houtmetselbij 3 

Sphecodes ephippius Bosbloedbij 1 

Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij 1 

Stelis phaeoptera Zwarte tubebij 1 

Trachusa byssina* Grote harsbij* 1 
 
 
Vestingwerken - Stevensweert 
 

Andrena dorsata wimperflankzandbij 2 

Andrena flavipes grasbij 2 

Andrena gravida weidebij 1 

Andrena haemorrhoa roodgatje 2 

Andrena labialis* donkere klaverzandbij* 2 

Andrena labiata ereprijszandbij 2 

Andrena minutuloides glimmende dwergzandbij 2 

Andrena nitida viltvlekzandbij 1 

Andrena subopaca witkopdwergzandbij 1 

Anthidium manicatum grote wolbij 1 

Anthophora plumipes gewone sachembij 1 

Anthophora quadrimaculata kattenkruidbij 1 

Bombus hortorum tuinhommel 3 

Bombus lapidarius steenhommel 2 

Bombus lucorum veldhommel 1 

Bombus pascuorum akkerhommel 3 

Bombus pratorum weidehommel 3 

Bombus terrestris-groep aardhommel-groep 1 

Bombus vestalis grote koekoekshommel 1 

Colletes daviesanus* wormkruidbij* 1 

Epeoloides coecutiens bonte viltbij 1 

Halictus quadricinctus vierbandgroefbij 1 

Halictus scabiosae breedbandgroefbij 6 

Halictus tumulorum parkbronsgroefbij 3 
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Heriades truncorum* tronkenbij* 2 

Hylaeus communis gewone maskerbij 1 

Hylaeus dilatatus brilmaskerbij 1 

Hylaeus hyalinatus tuinmaskerbij 5 

Hylaeus signatus* resedamaskerbij* 3 

Lasioglossum fulvicorne slanke groefbij 1 

Lasioglossum laticeps breedkaakgroefbij 1 

Lasioglossum malachurum groepjesgroefbij 8 

Lasioglossum parvulum kleine groefbij 1 

Lasioglossum pauxillum kleigroefbij 1 

Macropis europaea* gewone slobkousbij* 2 

Macropis fulvipes* bruine slobkousbij* 1 

Megachile centuncularis tuinbladsnijder 2 

Megachile willughbiella grote willughbiella 1 

Melitta leporina* klaverdikpoot* 2 

Nomada flavoguttata gewone kleine wespbij 4 

Nomada fucata kortsprietwespbij 6 

Nomada goodeniana smalbandwespbij 1 

Nomada lathburiana roodharige wespbij 1 

Nomada marshamella donkere wespbij 1 

Nomada signata signaalwespbij 1 

Nomada zonata variabele wespbij 2 

Sphecodes albilabris grote bloedbij 4 

Sphecodes ephippius bosbloedbij 2 

Sphecodes monilicornis dikkopbloedbij 1 
 
 
Wadi Stevensweerterweg 
 

Andrena dorsata wimperflankzandbij 1 

Andrena flavipes grasbij 12 

Andrena labialis* donkere klaverzandbij* 3 

Andrena minutula gewone dwergzandbij 1 

Andrena nitida viltvlekzandbij 1 

Andrena subopaca witkopdwergzandbij 1 

Bombus hortorum tuinhommel 1 

Bombus lapidarius steenhommel 2 

Bombus pascuorum akkerhommel 4 

Bombus pratorum weidehommel 1 

Bombus terrestris-groep aardhommel-groep 1 

Colletes daviesanus* wormkruidbij* 1 

Colletes fodiens* duinzijdebij* 2 

Halictus scabiosae breedbandgroefbij 1 

Halictus tumulorum parkbronsgroefbij 2 

Heriades truncorum tronkenbij 1 
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Hylaeus brevicornis kortsprietmaskerbij 1 

Hylaeus hyalinatus tuinmaskerbij 3 

Lasioglossum morio langkopsmaragdgroefbij 1 

Megachile centuncularis tuinbladsnijder 1 

Megachile leachella zilveren fluitje 2 

Megachile willughbiella grote bladsnijder 10 

Nomada flava gewone wespbij 1 

Osmia bicornis rosse metselbij 5 

Osmia caerulescens blauwe metselbij 1 
 
 
Wadi Brachterbeek 
 

Andrena dorsata wimperflankzandbij 1 

Andrena flavipes grasbij 8 

Andrena fulvago* Texelse zandbij* 3 

Andrena minutula gewone dwergzandbij 1 

Andrena ovatula* bremzandbij* 4 

Andrena wilkella* geelstaartklaverzandbij* 1 

Anthidium punctatum kleine wolbij 3 

Bombus lapidarius steenhommel 2 

Bombus pascuorum akkerhommel 2 

Bombus terrestris-groep aardhommel-groep 1 

Dasypoda hirtipes* pluimvoetbij* 1 

Halictus maculatus blokhoofdgroefbij 4 

Halictus scabiosae breedbandgroefbij 10 

Hylaeus dilatatus brilmaskerbij 1 

Lasioglossum leucozonium matte bandgroefbij 1 

Lasioglossum minutissimum ingesnoerde groefbij 2 

Lasioglossum pauxillum kleigroefbij 1 

Lasioglossum semilucens halfglanzende groefbij 1 

Lasioglossum villosulum* biggenkruidgroefbij* 3 

Megachile ericetorum* lathyrusbij* 1 

Megachile leachella zilveren fluitje 2 

Megachile rotundata luzernebehangersbij 1 

Megachile willughbiella grote bladsnijder 3 

Melitta leporina* klaverdikpoot* 3 

Osmia caerulescens blauwe metselbij 4 

Sphecodes crassus brede dwergbloedbij 1 

Sphecodes ephippius bosbloedbij 1 

Sphecodes miniatus gewone dwergbloedbij 1 

Sphecodes monilicornis dikkopbloedbij 1 
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Maasoever Linne 
 

Andrena dorsata wimperflankzandbij 1 

Andrena flavipes grasbij 8 

Andrena fulvago* Texelse zandbij* 3 

Andrena minutula gewone dwergzandbij 1 

Andrena ovatula* bremzandbij* 4 

Andrena wilkella* geelstaartklaverzandbij* 1 

Anthidium punctatum kleine wolbij 3 

Bombus lapidarius steenhommel 2 

Bombus pascuorum akkerhommel 2 

Bombus terrestris-groep aardhommel-groep 1 

Dasypoda hirtipes* pluimvoetbij* 1 

Halictus maculatus blokhoofdgroefbij 4 

Halictus scabiosae breedbandgroefbij 10 

Hylaeus dilatatus brilmaskerbij 1 

Lasioglossum leucozonium matte bandgroefbij 1 

Lasioglossum minutissimum ingesnoerde groefbij 2 

Lasioglossum pauxillum kleigroefbij 1 

Lasioglossum semilucens halfglanzende groefbij 1 

Lasioglossum villosulum* biggenkruidgroefbij* 3 

Megachile ericetorum* lathyrusbij* 1 

Megachile leachella zilveren fluitje 2 

Megachile rotundata luzernebehangersbij 1 

Megachile willughbiella grote bladsnijder 3 

Melitta leporina* klaverdikpoot* 3 

Osmia caerulescens blauwe metselbij 4 

Sphecodes crassus brede dwergbloedbij 1 

Sphecodes ephippius bosbloedbij 1 

Sphecodes miniatus gewone dwergbloedbij 1 

Sphecodes monilicornis dikkopbloedbij 1 
 
Vlinderidylle Wessem 
 

Andrena dorsata wimperflankzandbij 2 

Andrena flavipes grasbij 2 

Andrena labiata ereprijszandbij 2 

Andrena minutula gewone dwergzandbij 1 

Andrena nitida viltvlekzandbij 1 

Andrena nitidiuscula* schermbloemzandbij* 1 

Andrena scotica meidoornzandbij 1 

Andrena subopaca witkopdwergzandbij 2 

Andrena ventralis* roodbuikje* 1 

Andrena viridescens* groene zandbij* 4 

Anthidium manicatum grote wolbij 4 



Bijlagen 

Bijeninventarisatie Maasgouw 2021  59 

Bombus pascuorum akkerhommel 2 

Bombus terrestris-groep aardhommel-groep 1 

Bombus vestalis grote koekoekshommel 1 

Colletes daviesanus* wormkruidbij* 4 

Colletes similis* zuidelijke zijdebij* 1 

Dasypoda hirtipes* pluimvoetbij* 5 

Epeolus variegatus gewone viltbij 1 

Halictus maculatus blokhoofdgroefbij 2 

Heriades truncorum* tronkenbij* 1 

Hylaeus communis gewone maskerbij 1 

Hylaeus cornutus gehoornde maskerbij 2 

Hylaeus pictipes kleine tuinmaskerbij 1 

Lasioglossum calceatum gewone geurgroefbij 1 

Lasioglossum pauxillum kleigroefbij 2 

Megachile centuncularis tuinbladsnijder 2 

Megachile pilidens rotsbehangersbij 3 

Megachile willughbiella grote bladsnijder 2 

Nomada ferruginata geelschouderwespbij 1 

Nomada flavoguttata kleine gewone wespbij 1 

Nomada lathburiana roodharige wespbij 1 

Osmia bicornis rosse metselbij 1 

Osmia caerulescens blauwe metselbij 2 

Osmia cornuta gehoornde metselbij 1 

Sphecodes albilabris grote bloedbij 1 

Sphecodes ephippius bosbloedbij 2 

Sphecodes monilicornis dikkopbloedbij 1 

Sphecodes reticulatus rimpelkruinbloedbij 1 
 
 
Reutsdael Heel 
 

Andrena dorsata wimperflankzandbij 2 

Andrena flavipes grasbij 2 

Andrena florea* heggenrankbij* 51 

Andrena haemorrhoa roodgatje 2 

Andrena labialis* donkere klaverzandbij* 2 

Andrena pilipes koolzwarte zandbij 1 

Andrena vaga* grijze zandbij* 1 

Anthidium manicatum grote wolbij 1 

Anthophora retusa zwarte sachembij 2 

Bombus hortorum tuinhommel 1 

Bombus hypnorum boomhommel 4 

Bombus lapidarius steenhommel 4 

Bombus lucorum veldhommel 1 

Bombus pascuorum akkerhommel 2 
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Bombus pratorum weidehommel 1 

Bombus terrestris-groep aardhommel-groep 1 

Chelostoma campanularum* kleine klokjesbij* 1 

Chelostoma rapunculi* grote klokjesbij* 4 

Coelioxys afra schubkegelbij 1 

Colletes cunicularius* grote zijdebij* 1 

Dasypoda hirtipes* pluimvoetbij* 32 

Epeolus variegatus gewone viltbij 1 

Halictus quadricinctus vierbandgroefbij 3 

Halictus rubicundus roodpotige groefbij 1 

Halictus scabiosae breedbandgroefbij 6 

Halictus tumulorum parkbronsgroefbij 2 

Heriades truncorum* tronkenbij* 3 

Lasioglossum calceatum gewone geurgroefbij 1 

Lasioglossum fulvicorne slanke groefbij 3 

Lasioglossum pauxillum kleigroefbij 1 

Megachile ericetorum* lathyrusbij* 5 

Megachile pilidens rotsbehangersbij 1 

Nomada fulvicornis roodsprietwespbij 1 

Nomada ruficornis gewone dubbeltand 2 

Osmia bicornis rosse metselbij 2 

Osmia cornuta gehoornde metselbij 2 

Panurgus calcaratus* kleine roetbij* 1 

Sphecodes albilabris grote bloedbij 1 

Sphecodes crassus brede dwergbloedbij 2 

Sphecodes monilicornis dikkopbloedbij 2 

Sphecodes pellucidus schoffelbloedbij 1 
 
 
Wadi’s Kreijtenberg Beegden 
 

Andrena bicolor tweekleurige zandbij 1 

Andrena dorsata wimperflankzandbij 7 

Andrena flavipes grasbij 2 

Andrena gravida weidebij 1 

Andrena haemorrhoa roodgatje 3 

Andrena labialis* donkere klaverzandbij* 2 

Andrena ovatula* bremzandbij* 1 

Andrena spec. zandbij indet. 1 

Andrena tibialis grijze rimpelrug 1 

Andrena vaga* grijze zandbij* 5 

Andrena ventralis* roodbuikje* 5 

Anthophora plumipes gewone sachembij 1 

Bombus hortorum tuinhommel 2 

Bombus hypnorum boomhommel 1 
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Bombus lapidarius steenhommel 3 

Bombus lucorum veldhommel 1 

Bombus pascuorum akkerhommel 7 

Bombus sylvestris vierkleurige koekoekshommel 2 

Bombus terrestris aardhommel 1 

Bombus terrestris-groep aardhommel-groep 4 

Colletes cunicularius* grote zijdebij* 2 

Colletes daviesanus* wormkruidbij* 3 

Colletes fodiens* duinzijdebij* 1 

Dasypoda hirtipes* pluimvoetbij* 45 

Halictus quadricinctus vierbandgroefbij 2 

Halictus scabiosae breedbandgroefbij 4 

Heriades truncorum* tronkenbij* 1 

Hylaeus communis gewone maskerbij 1 

Lasioglossum leucozonium matte bandgroefbij 2 

Lasioglossum malachurum groepjesgroefbij 3 

Lasioglossum parvulum kleine groefbij 1 

Lasioglossum sexstrigatum gewone franjegroefbij 2 

Megachile versicolor gewone behangersbij 1 

Megachile willughbiella grote bladsnijder 1 

Nomada flavoguttata gewone kleine wespbij 1 

Nomada fulvicornis roodsprietwespbij 1 

Nomada lathburiana roodharige wespbij 1 

Nomada zonata variabele wespbij 1 

Osmia bicornis rosse metselbij 4 

Sphecodes albilabris grote bloedbij 1 

Sphecodes crassus brede dwergbloedbij 1 

Sphecodes ephippius bosbloedbij 3 

Sphecodes miniatus gewone dwergbloedbij 1 

Sphecodes pellucidus schoffelbloedbij 1 
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