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1. Initiatief voor een bijen-
vriendelijk beheerde berm

De Gooiseweg beslaat het middelste deel van de N305, in 
aansluiting op de Biddingringweg en Waterlandseweg. 
Deze smalle tweebaans polderweg biedt vanuit Dronten 
de kortste route naar Almere, het Gooi, Nijkerk en Har-
derwijk en wordt zeer intensief bereden door o.a. veel 
zwaar vrachtverkeer. Door verwachte ontwikkelingen zal 
de verkeersdruk in de nabije toekomst nog meer toene-
men en verbreding van de weg is dan ook noodzakelijk. 
In 2012 werd besloten tot het aanleggen van een tweede 
rijbaan en verbreding van de middenberm. Waar de 
Gooiseweg het Horsterwold doorsnijdt was kappen van 
ca. 5 hectare bos onvermijdelijk, maar in het kader van 
de boswet wordt dit verlies gecompenseerd met jonge 
aanplant. Op initiatief van de Partij voor de Dieren zal 
de verbreding ook gaan dienen als pilotproject voor 
bijenvriendelijk bermbeheer. Voorafgaand aan de werk-
zaamheden werd opdracht verstrekt tot het uitvoeren van 
een nulmeting van de aanwezige bijenfauna, waarvan 
het voorliggende rapport het resultaat is. 

2. Potentieel van de Gooiseweg  
voor wilde bijen

Niet alle bijen zijn gebaat bij dezelfde maatregelen, en 
dus is het belangrijk om te weten voor welke soorten 
het meest optimale effect bereikt kan worden. De 
eigenschappen van zowel de berm als het omringende 
landschap moeten daarin worden meegewogen. 

2.1 Geschiktheid voor nestbouw
Ondanks het uitgebreide netwerk dat de bermen van 
autowegen lijken te vormen zijn ze in Flevoland tot op 
heden van minder betekenis geweest voor wilde bijen 
dan de dijken. De Knardijk moet in de zeventiger jaren 
bijvoorbeeld een van de belangrijkste routes zijn geweest 
voor bijen van de Veluwe naar Lelystad (de Rond 2013). 
Het verschil tussen dijken en bermen als bijenhabitat 
heeft in eerste instantie te maken met het beschikbare 
oppervlak aan zand. Zandgrond is onontbeerlijk 
voor de nestbouw van de meeste bodembewonende 
bijensoorten. De bermen in Flevoland zijn relatief smal 
en omgeven door zware grond die amper geschikt is 

voor het graven van bodemnesten. 
Het zandoppervlak van de smalle 
wegbermen is niet alleen kleiner dan 
dat van dijken maar ook de vegetatie 
is er gewoonlijk ook meer gesloten. 
Op een helling groeien planten 
trapsgewijs, waardoor de bodem op 
meer plaatsen toegankelijk blijft dan 
op een horizontaal oppervlak. Weg-
bermen worden ook vaker en korter 
gemaaid, wat een dichtere doorworte-
ling en bodembedekking tot gevolg 
heeft. Horizontale nestgangen in een 
schuin oppervlak lopen daarbij ook 
minder snel vol water en zongerichte 
zuidhellingen warmen makkelijker 
op dan vlakke bodems. 

De Gooiseweg ligt voor het overgrote 
deel binnen de grenzen van het 
Horsterwold. Beheerde bossen op 
zware zavel of zeeklei zijn zelden rijk 
aan bijensoorten. Bodembewonende 
soorten kunnen in deze bossen 
vrijwel alleen nestelen in het zand 
dat voor paden e.d. is aangebracht. 
Een kleine groep zeer algemene 
hommelsoorten vindt er geschikte 
bovengrondse holten of muizennes-
ten om een volk in te vestigen. Hout-
bewonende bijensoorten nestelen 
zelden in liggende takken op vochtige 
bosgrond maar prefereren verticale 
delen van stammen zonder schors. 
Zodra een bos wat ouder wordt en 
keverlarven gaten achterlaten in dode 
stammen neemt het aantal houtbe-
wonende bijen in versneld tempo toe. 

Kapvlakte langs de Gooiseweg. Tussen de resten van gerooid struweel zijn verstorings-
pioniers als Herik (Sinapis arvensis) vrijwel direct aanwezig. (foto: J. de Rond 2013)
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2.2 Voedselvoorziening
De bereikbaarheid van waardplanten (in imkerjargon 
drachtplanten) speelt een minstens zo belangrijke rol in 
de voortplanting van bijen als nestgelegenheid. Geschikt 
stuifmeel is voor het jonge bijenbroed essentieel. Soli-
taire bijen zijn doorgaans vrij selectief in hun keuze uit 
de beschikbare plantenfamilies van een landschap. 
 De akkerbouw tussen Horsterwold en Knardijk zal 
nauwelijks kunnen voorzien in het benodigde stuifmeel 
voor solitaire bijen. De bloeitijd van landbouwgewassen 
zal moeten aansluiten bij het vliegseizoen van solitaire 
bijensoorten en de verbouwde plantenfamilies moeten 
bij het dieet van de larven passen. In de praktijk sluiten 
de behoeften van solitaire bijen maar zelden aan bij het 
agrarische aanbod. Voor honingbijen ligt dat anders.

2.2.1 Beheerde bossen
In polderbossen worden de benodigde waardplanten van 
bijen weggeconcurreerd door dominante ruigtekruiden 
als Grote brandnetel en Riet. Planten als Kruldistel, 
Akkerdistel, Gewone smeerwortel, Gewone Berenklauw 
en melkdistels weten zich hier en daar nog wel te 
manifesteren tussen de brandnetels, maar worden voor-
namelijk door hommels bezocht. Zandige bosranden 
zijn daarom onontbeerlijk voor zowel graafbijen als 
houtbewoners.

2.2.2 Spontane bossen
Spontaan wilgenbos is voor een groot aantal bijensoorten 
van levensbelang. Ze maken hun nesten zó vroeg in het 
jaar dat voor hun larven uitsluitend wilgenstuifmeel kan 
worden verzameld. Slechts enkele soorten wilgenbezoe-
kende zandbijen kunnen in zavel nestelen, waaronder 
Andrena ventralis (Roodbuikzandbij). Op korte afstand 
van de Gooiseweg liggen twee gebieden met voldoende 
wilgen om aantrekkelijk te zijn voor voorjaarsbijen: een 
geïsoleerd perceel wilgenbos ten zuidoosten van bedrij-
venterrein Trekkersveld en het zgn. ‘Meer van Galilea’ 
in het Horsterwold. De wilgen rond de Stille Kern zijn 
van de Gooiseweg gescheiden door zo’n 2 kilometer 
dicht bos en als foerageergebied vanaf de Gooiseweg ver 
buiten bereik van solitaire bijen die langs de Gooiseweg 
nestelen. Die afstand zal voor honingbijen nog wel zijn 
te overbruggen, en de sociale structuur van honingbijen 
stelt ze in staat om speciale verkenners op pad te sturen.

3. Ecologische verwachtingen

Om een inschatting te kunnen maken van de ontwik-
kelingen die een bijenberm langs de Gooiseweg zou 
kunnen doormaken is een vergelijking met de wat 
oudere natuur van Lelystad wellicht verhelderend. Hier 
is gedurende de afgelopen decennia uitgebreid op bijen 
geïnventariseerd. 

3.1 Tijdelijke ecosystemen
Tijdens de eerste decennia na drooglegging van 
Flevoland hebben zich in korte tijd enkele bijzondere 
pioniersoorten over het nieuwe land verspreid. De 
zand opspuitingen die voor uitbreiding van infrastruc-
tuur dienden bleven lange tijd onberoerd en boden de 
pioniersoorten van zandige verstoringsvegetaties volop 
de ruimte. Na het in cultuur brengen van het land, c.q. 
het dichtgroeien van deze zandvlakten, verdwenen de 
meeste bijzondere soorten weer. Op een enkele uitzon-
dering na gaat het om zandbijen (Andrena) die tijdelijke 
vegetatietypen op vochtig, open zand als natuurlijk 
biotoop hebben. Behalve nestgelegenheid is de aanwezig-
heid van voldoende wilgen een levensvoorwaarde voor 
de meeste van deze soorten. Het stuifmeel van wilgen 
dient in het voorjaar als voedsel voor hun larven. Ook 
de koninginnen van een aantal hommelsoorten leggen 
op dat moment de basis voor hun volk door stuifmeel te 
verzamelen voor de eerste generatie werksters. 
 Opvallende wilgenspecialisten als Andrena pilipes 
(Koolzwarte zandbij), Andrena clarkella (Zwart-rosse 
zandbij) en Andrena cineraria (Kolen-en-aszandbij) zijn 
kortstondig vrij talrijk geweest langs o.a. de Knardijk en 
de Gooimeerdijk. Andrena clarkella is sinds de jaren ’50 
ook in heel Nederland afgenomen. Andrena pilipes werd 
door Peeters & Reemer (2003) beschouwd als zeldzame 
en zelfs bedreigde soort. Deze opvallende, gitzwarte 
bijensoort met grijsgepluimde achterpoten lijkt de laatste 
tijd te profiteren van herstelprojecten van natuurlijke 
oevers in het rivierenlandschap. Mogelijk kan project De 
Markerwadden een nieuwe kans voor wilgenspecialisten 
betekenen, maar het is onwaarschijnlijk dat de Gooise-
weg hierin een rol zal spelen.

Open zand is niet uitsluitend van betekenis voor 
voorjaarssoorten. In de zomer maken ook groefbijtjes 
(Halictus en Lasioglossum) met hun koekoeksbijen 
(Sphecodes en Nomada) dankbaar gebruik van schraal 
begroeid zand. Soorten als Lasioglossum leucopus 
(Gewone smaragdgroefbij) en Lasioglossum minutis-
simum (Ingesnoerde groefbij) worden op de hogere 
zandgronden in de rest van Nederland steeds minder 
gevonden. Ook cleptoparasitaire bijtjes als Sphecodes 
geoffrellus (Glanzende dwergbloedbij) die van hun voed-
selvoorraden profiteren nemen af. Deze soorten waren 
in schrale pioniervegetaties van alle opspuitingen rond 
Lelystad bijzonder talrijk. Verreweg de meeste groefbijen 
zijn gespecialiseerd in het bloembezoek van gele com-
posieten. Op de klaversoorten van jonge zandgronden 
zijn bijzondere soorten als Colletes marginatus (Donkere 
zijdebij) en Melitta leporina (Klaverdikpootbij) te 
verwachten. Veel klaverachtigen gedijen eveneens goed 

Andrena ventralis is een van de bijensoorten die genoegen 
nemen met wat zwaardere grond. (foto: J. de Rond 2012)
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in zandige pioniervegetaties, maar prefereren doorgaans 
een iets vochtiger bodem dan composieten. 
 Behalve solitaire bijen waren in de pioniervegetaties 
op vochtig zand rond Lelystad ook een aantal uiterst zeld-
zame solitaire wespensoorten aanwezig. Het gaat ook 
hier weer om soorten van tijdelijke vegetaties op vochtig, 
open zand en sterk zijn gespecialiseerd in een bepaalde 
prooisoort. Voor de meeste van deze soorten geldt dat 
het aantal waarnemingen in de rest van Nederland 
sinds 1980 ongeveer gehalveerd is. Enkele zeldzame 
graafwespensoorten uit de genera Crossocerus, Mellinus 
en Mimumesa worden eigenlijk alleen nog gevonden in 
dynamische zandterreinen met hoge grondwaterstand op 
de waddeneilanden en langs de grote rivieren. Hetzelfde 
geldt voor een paar uiterst zeldzame goudwespen die op 
de voedselvoorraden van deze graafwespen uit zijn. 

3.2 Halfnatuurlijke landschappen
De weinige bijensoorten van dichtere en hogere vege-
taties langs wegen, dijken en wateren zijn minder op 
expansie gericht dan bewoners van pioniergemeenschap-
pen. Ze bereiken Flevoland minder snel, maar stromen 
druppelsgewijs aanhoudend toe. Het recent arriveren 
van de zandbijtjes Andrena dorsata (Wimperflankzand-
bij) en Andrena proxima (Fluitenkruidzandbij) is daar 
een voorbeeld van. Beide soorten bezoeken weliswaar 
wilgen maar zijn daar niet afhankelijk van en foerageren 
o.a. veelal op braam en schermbloemen. De dijken en 
bredere bermen van Flevoland bieden deze soorten nu 
voldoende om als verbindingszone te dienen. Ook hun 
koekoeksbijen zijn de randmeren al overgestoken.

3.3 Stedelijke omgeving
De laatste decennia is in de stedelijke omgeving van 
Lelystad een opvallende toename te zien van cultuurvol-
gende, en vooral houtbewonende bijensoorten uit het 
oude land. Naar alle waarschijnlijkheid zijn aanvankelijk 
een paar exemplaren meegelift op transport van het hout 
of de grond waarin ze nestelen, maar er hebben zich 
inmiddels op veel plaatsen al redelijk stabiele populaties 
gevestigd. In volkstuincomplexen, met hun grote aanbod 
aan bloemen en mogelijkheden tot nestelen zien we deze 
soorten meestal het eerst optreden. 

3.4 Bossen
Zowel in de onderhouds-extensieve stadsbossen van Lely-
stad als de spontane wilgenbossen wordt duidelijk dat 
de ouderdom van de bomen een gunstige invloed heeft 
op de verscheidenheid aan solitaire wespen en bijen. 
Door het wegvallen van bomen ontstaan open plekken 
met een gevarieerde begroeiing. De combinatie van 
nestruimten in dood hout en voldoende waardplanten 
trekt onder andere veel Megachilidae (buikverzamelaars) 
aan. De vrouwtjes van deze groep soorten transporteren 
het verzamelde stuifmeel in een tapijtje van stijve haren 
onder het achterlijf. De ronde doorsnede van hun met 
stuifmeel beladen achterlijf aanzienlijke voordelen heb-
ben bij het kruipen door krappe kanalen in hout. 
 Stuifmeel wordt door Megachilidae voornamelijk op 
lipbloemige en vlinderbloemige planten verzameld. De 
kleine soorten van de genera Heriades en Chelostoma 

zijn gespecialiseerd op composieten, boterbloemen of 
klokjes, maar hebben dezelfde holten in houtig materiaal 
nodig om te nestelen. We moeten daarbij denken aan 
boorgaten van klopkevers in dood hout en holle vliertak-
ken of dode braamstengels. Enkele soorten uit het genus 
Megachile (behangersbijen) bezoeken wel hoofdzakelijk 
vlinderbloemigen maar nestelen in de bodem.

4. Inventarisatie

4.1 Beschikbare informatiebronnen
Informatie over de bijenfauna langs de Gooiseweg bleek 
tot op heden nauwelijks te zijn gepubliceerd. Dat zal 
te maken hebben met het ontbreken van recreatieve 
parkeerplaatsen of fietspaden tussen de Spiekweg en de 
Nijkerkerweg. Op Waarneming.nl zijn maar 19 records 
van bijen uit het hele Horsterwold te vinden. Op een 
enkele populatie van de Colletes cunicularius (Grote 
zijdebij) na betreft het algemene hommelsoorten. Dat tij-
dens de inventarisatie drie solitaire bijensoorten werden 
gevonden die nog niet bekend waren uit het Horsterwold 
geeft aan dat er voorheen niet intensief is gezocht. 

4.2 Uitvoering van veldwerk
De opdracht tot het uitvoeren van een nulmeting werd 
in het derde deel van juni 2013 verstrekt. Zonnig en 
droog weer is voor het waarnemen van bijen belangrijk 
en vooruitlopend op het officiële startsein werd daarom 
op 18 juni de eerste inventarisatietocht ondernomen. 
Helaas bleken alle bermen bij aankomst al gemaaid te 
zijn, en was slechts een enkele paardenbloem aan het 
mes ontkomen. Het merendeel van de zandbijensoorten 
in Flevoland is actief in april en mei. Er ontbreken in de 
waarnemingen dus ongetwijfeld een aantal voorjaars-
soorten, maar in vergelijkbare bermen en bosranden 
elders in de provincie komen niet meer dan een handvol 
zeer algemene voorjaarssoorten voor. 
 Om aantallen gevonden solitaire bijen in verhouding 
te kunnen brengen met andere kleine bloembezoekers 
zijn ook zweefvliegen opgenomen in de inventarisatie. 
Zweefvliegen graven geen nesten en zijn daarvoor dus 
niet aangewezen op open zand. Ook voor deze groep 
geldt dat vrijwel alle gevonden soorten zeer algemeen 
zijn en overal in Flevoland voorkomen.

Osmia caerulescens nestelt in hout en verzamelt bij voorkeur 
stuifmeel op lipbloemigen. (illustratie: J. de Rond 2012)



7

In totaal werd zes maal een inventarisatieroute van twee 
uur afgelegd, de eerste op 18 juni en de laatste op 12 sep-
tember. Tijdens elke inventarisatieronde werd gestopt bij 
negen vluchthaventjes aan de noordzijde van de weg tus-
sen de Knardijk en de Nijkerkerweg. Aanvankelijk zou 
de Knardijk ook bij de inventarisatie worden betrokken, 
maar opgejaagd door het achteropkomend verkeer bleek 
stoppen in de onverharde berm telkens te gevaarlijk. 
 
Over een lengte van gemiddeld 100 meter werd gedu-
rende ongeveer 12 minuten een overzicht genoteerd 
van de plaatselijke bijen, wespen en zweefvliegen en 
hun bloembezoek. Coördinaten werden tot op 3 meter 
nauwkeurig gemeten, waarbij vanuit het meetpunt in 
een straal van hooguit 5 meter werd geobserveerd. Waar 
de identiteit van exemplaren niet in het veld kon worden 
vastgesteld werden representatieve exemplaren gevangen 
en meegenomen voor microscopisch onderzoek.
 Vanuit de vluchthavens werden berm en slootkant 
geïnspecteerd, en op veel plaatsen ook het geruimde 
terrein achter de sloot. Het grasland ten oosten van het 
Trekkersveld was nog ongewijzigd ten opzichte van 
enkele jaren geleden, maar op de rest van de route was 
kort tevoren een deel van de bomen en struiken gekapt 
en werd een bloemrijke verstoringsvegetatie aangetrof-
fen. Herik en diverse distels waren dominant in deze 
vegetaties. De bosranden langs de kapvlakten hadden 
voorheen aan een bospad gelegen dat parallel aan de 
autoweg liep. Vanaf de vluchthavens werd meestal een 
enkele steekproef uit de kapvlakten genomen wanneer 
de vegetatie homogeen was. Op locaties met verschil-
lende vegetatietypen werden meerdere plekken bezocht. 
De samenstelling van de bosrand was over het algemeen 
gevarieerder dan de achterliggende bospercelen, maar 
te oordelen naar oude luchtfoto’s moet het struweel in 
de gekapte strook oorspronkelijk veel rijker aan kruiden 
zijn geweest dan de bospaden. Dat verklaart de dichte 
vegetatie in hetzelfde jaar van de ruiming.

4.3 Resultaten
De nulmeting is naar verhouding erg intensief uitge-
voerd. De overdaad aan bloeiende planten heeft naar 
verwachting dan ook een representatief beeld opgeleverd 
van bloembezoekende zomersoorten die in dit deel van 
het Horsterwold aanwezig zijn. Er werden in totaal 631 
exemplaren van 41 soorten bloembezoekende insecten 
waargenomen in 258 series van een of meerdere exem-
plaren van een soort per vindplaats. In totaal 26 soorten 
zweefvliegen, 9 hommelsoorten, 3 wespensoorten, 3 
solitaire bijensoorten en de Honingbij. De Honingbij is 
een gecultiveerde soort en wordt bij faunistisch onder-
zoek gewoonlijk niet geïnventariseerd, maar aangezien 
het hier om een mogelijke stimulerende maatregel voor 
honingbijen zou kunnen gaan zijn alle werksters van 
deze soort nauwkeurig geregistreerd.
 In het onderstaande overzicht zijn de aantallen 
waargenomen exemplaren naar verhouding weergegeven 
in stipgrootte. Bij sterk op elkaar lijkende soorten 
zweefvliegen konden alleen verzamelde exemplaren met 
zekerheid worden gedetermineerd en worden waarne-
mingen in verschillende kleuren weergegeven.

Apidae /Apiformes - Bijen
 Andrena chrysosceles 2
 Apis mellifera 28
 Bombus bohemicus 1
 Bombus hortorum 1
 Bombus lapidarius 55
 Bombus lucorum 5
 Bombus norvegicus 1
 Bombus pascuorum 24
 Bombus pratorum 2
 Bombus terrestris 49
 Hylaeus communis 1
 Lasioglossum calceatum 1

Crabronidae - Graafwespen
 Ectemnius continuus 1
 Oxybelus bipunctatus 1

Vespidae - Plooivleugelwespen
 Vespula vulgaris 41

Syrphidae - Zweefvliegen
 Cheilosia cynocephala 3
 Cheilosia impressa 4
 Cheilosia pagana 1
 Episyrphus balteatus 174
 Eristalis abusiva 2
 Eristalis abusiva/arbustorum 7
 Eristalis arbustorum 7
 Eristalis horticola 1
 Eristalis intricarius 3
 Eristalis nemorum 5
 Eristalis pertinax 14
 Eristalis pertinax/nemorum 3
 Eristalis tenax 101
 Eupeodes corollae 4
 Helophilus pendulus 15
 Melanostoma mellinum 3
 Myathropa florea 2
 Platycheirus albimanus 6
 Platycheirus scutatus 2
 Scaeva pyrastri 3
 Sphaerophoria scripta 24
 Syritta pipiens 3
 Syrphus ribesii 6
 Syrphus ribesii/torvus 3
 Syrphus torvus 3
 Syrphus vitripennis 16
 Tropidia scita 1
 Volucella bombylans 1
 Xanthogramma pedissequum 1

Lijst van waargenomen soorten met aantallen exemplaren:
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Andrena chrysosceles - Goudpootzandbij
Twee vrouwtjes op Herik in de kapvlakte. 
Late voorjaarssoort, foerageert vooral op scherm- en 
kruisbloemigen. Vrouwtjes zijn vaak te vinden op 
Fluitenkruid. Algemene soort in heel Nederland.

Apis mellifera - Honingbij
Werksters werden op alle locaties aangetroffen. In de 
berm op Gewone berenklauw (20 wrk) en op Pastinaak 
(1 ex.). In de kapvlakten op Akkerdistel (4 wrk), Herik (2 
wrk) en op Grote ereprijs (1 wrk).
Sociale, in cultuur gehouden soort. Opvallend is de 
toename van exemplaren in westelijke richting, moge-
lijk is daar een standplaats van bijenkasten.

Bombus bohemicus - Tweekleurige koekoekshommel
Een vrouwtje in de kapvlakte gevonden op Speerdistel.
Koekoekshommel die als cleptoparasiet haar eieren legt 
in de nesten van Bombus lucorum en mogelijk ook van 
Bombus cryptarum. Verzamelt zelf geen stuifmeel en is 
daarom niet afhankelijk van bepaalde waardplantenfa-
milies. Minder algemene soort.

Bombus hortorum - Tuinhommel
Een mannetje in de kapvlakte op Harig wilgenroosje.
Bezoekt bloemen van uiteenlopende families, maar 
is buiten de stedelijke gebieden relatief vaak op Rode 
klaver te vinden. Algemene soort in heel Nederland.

Bombus lapidarius - Steenhommel
In de bermen op Gewone berenklauw (1 wrk), Witte 
klaver (2 wrk) en Kruldistel (3 mn). In hooiland op Witte 
klaver (13 wrk, 1 mn). In kapvlakten op Akkerdistel (1 
wrk), Grote ereprijs (6 wrk), Herik (8 wrk), Kruldistel 
(5 mn), Speerdistel (13 mn), Akkerdistel (1 wrk) en 
Gewone paardenbloem (1 wrk). Zeer algemene soort.

Bombus lucorum - Veldhommel
In de kapvlakten en ruigten op Akkerdistel (4 mn) en op 
Kruldistel (1 wrk). 
Werksters foerageren op bloemen van uiteenlopende 
families. Algemene soort in heel Nederland.
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Bombus norvegicus - Boomkoekoekshommel
Een mannetje in de kapvlakte op Akkerdistel.
Koekoekshommel die als cleptoparasiet haar eieren legt 
in de nesten van o.a. Bombus hypnorum en Bombus 
jonellus. Verzamelt zelf geen stuifmeel en is daarom 
niet afhankelijk van bepaalde waardplantenfamilies. Dit 
is de minst algemene hommelsoort die gevonden werd.

Bombus pascuorum - Akkerhommel
In de bermen op Rode klaver (1 mn) en in hooiland op 
Witte klaver (1 wrk). In de kapvlakten op Haagwinde 
(4 mn), Gewone paardenbloem (2 wrk), Grote ereprijs 
(3 wrk), Harig wilgenroosje (1 ex.), Kruldistel (3 mn), 
Paarse dovenetel (1 wrk) en Speerdistel (4 mn, 5 wrk). 
Zeer algemene soort in heel Nederland.

Bombus pratorum - Weidehommel
In de kapvlakte een mannetje op Grote ereprijs en een 
op Akkerdistel. Koninginnen en werksters bezoeken 
bloemen van uiteenlopende plantenfamilies.
Algemene soort in heel Nederland

Bombus terrestris - Aardhommel
In de berm op Akkerdistel (1 wrk), Witte klaver (1 wrk) 
en Gewone berenklauw (1 mn, 9 wrk). In het hooiland 
op Witte klaver (2 mn, 3 wrk). In de kapvlakten op 
Speerdistel (11 mn, 4 kon), Akkerdistel (4 mn, 1 kon, 4 
wrk), Kruldistel (1 mn), Gewone berenklauw (1 mn) en 
Gewone paardenbloem (1 wrk) en Herik (2 mn, 3 wrk).
Zeer algemene soort in heel Nederland.

Hylaeus communis - Gewone maskerbij
Een vrouwtje in de berm op Gewone berenklauw.
Vrouwtjes foerageren vaak op composieten, scherm-
bloemen en braam. Nestelt in holle stengels of boor-
gaatjes van kevers. Algemene maskerbij in Flevoland. In 
Nederland algemeen m.u.v. de noordelijke provincies.

Lasioglossum calceatum - Gewone geurgroefbij
Een vrouwtje op Herik langs de greppel aan de rand van 
de kapvlakte. Vrouwtjes foerageren op uiteenlopende 
plantenfamilies, maar bij voorkeur op gele composieten.
Nestelt in verschillende grondsoorten. Algemene soort 
in heel Nederland.
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Ectemnius continuus - Gewone blokwesp
Een vrouwtje werd in de kapvlakte aangetroffen op 
Grote ereprijs.
Vrouwtjes jagen op vliegen van diverse families, waar-
onder zweefvliegen. Als voedselvoorraad voor de larven 
worden verlamde vliegen ondergebracht in nestgangen 
in dood hout. Algemene soort in heel Nederland.

Oxybelus bipunctatus - Tweestippige spieswesp
Een vrouwtje in de berm op Gewone berenklauw.
Vrouwtjes jagen op kleine vliegen van diverse families, 
waaronder zweefvliegen. Als voedselvoorraad voor 
de larven worden verlamde vliegen ondergebracht in 
nestgangen die in open en vlak zand worden gegraven. 
Algemene soort in heel Nederland.

Vespula vulgaris - Gewone limonadewesp
In de berm beperkt voorkomend op Gewone beren-
klauw (12 wrk). In de kapvlakten plaatselijk ook op 
Gewone berenklauw (6 wrk) maar talrijker op Akkerdis-
tel (±20 wrk). Het gaat hier voornamelijk om werksters 
die in augustus en september geen eiwitrijk voedsel 
meer hoeven te verzamelen voor het broed.

Cheilosia cynocephala - Blauw gitje
In kapvlakten op Speerdistel en in de bermen op 
Gewone berenklauw (2 ex.)
Vrij algemeen in het rivierengebied, de Zeeuwse delta 
en de Randstad. Op de zandgronden nauwelijks aanwe-
zig. Larven zijn gevonden in de bloemstengels van de 
Akkerdistel.

Cheilosia impressa - Kruiskruidgitje
Alle waarnemingen (4 exempl.) in de berm op Gewone 
berenklauw.
Vrij algemeen in de duinen en plaatselijk op de 
zandgronden in het binnenland. Zeldzaam in klei- en 
veengebieden. Larven leven in de stengel en wortels van 
Jacobskruidkruid.

Cheilosia pagana - Kervelgitje
Een vrouwtje in de ruigte tussen berm en bomenrij op 
Fluitenkruid.
In heel Nederland talrijk en sinds 1950 toegenomen. 
De larven leven van rottende wortels van Fluitenkruid, 
engelwortel en Gewone berenklauw.
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Episyrphus balteatus - Snorzweefvlieg
Op alle locaties aangetroffen. In de bermen voorname-
lijk op Gewone berenklauw, die dicht bij de Knardijk 
in zeer grote aantallen groeide langs de berm. Verder 
op Herik, Dichtbloemige kruidkers, Gewone paarden-
bloem, Paarse dovenetel, Grote ereprijs, Haagwinde, 
Kleefkruid en Kruldistel. De algemeenste zweefvlieg 
van Nederland. De larven voeden zich met bladluizen.

Eristalis abusiva / Eristalis arbustorum - bijvliegen
E. abusiva roze, E. arbustorum oranje, onbekend rood. 
In bermen en hooiland op Gewone berenklauw (4x), 
Duizendblad (1x), Reukeloze kamille (2x) en Gewone 
paardenbloem (1x). In kapvlakten op Herik (4x) en 
Grote ereprijs (1x). Beiden zeer algemene soorten. De 
larven leven van rottend organisch materiaal in natte 
bodems en modderige oevers.

Eristalis horticola - Bosbijvlieg
Een mannetje in de berm op Gewone berenklauw.
Zeer algemeen in heel Nederland. De larven leven 
waarschijnlijk in vochtige bosgrond.

Eristalis intricarius - Hommelbijvlieg
Alle exemplaren werden aangetroffen in de kapvlakte, 
op Herik (1x) en Akkerdistel (2x).
Zeer algemeen in heel Nederland. Larven leven in 
stilstaand water van rottend materiaal.

Eristalis nemorum / Eristalis pertinax - bijvliegen
E. nemorum roze, E. pertinax oranje, onbekend rood.
Veldwaarnemingen konden niet met zekerheid worden 
gedetermineerd. In de kapvlakten op Akkerdistel (4x), 
in het hooiland op Gewone paardenbloem (1x) en in de 
berm op Gewone berenklauw (15x).
Zeer algemene soorten. De larven leven in stilstaand, 
voedselrijk water en modderige oevers.

Eristalis tenax - Blinde bij
Ongeveer 60% van de waarnemingen kwam van de 
bermen op Gewone berenklauw. Verder op Gewone 
melkdistel (3 ex.) en op Pastinaak (3 ex.). In de kapvlak-
ten op Herik (22 ex.), Akkermelkdistel (7 ex.), Bezem-
kruiskruid (2 ex.), Echte kamille (1 ex.) en Speerdistel (3 
ex.). Zeer algemeen in heel Nederland. De larven leven 
in stilstaand water van rottend organisch materiaal.
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Eupeodes corollae - Terraskommazweefvlieg
Alle vondsten kwamen van Gewone berenklauw in de 
berm ten zuidwesten van de Knardijk.
Zeer algemeen in heel Nederland. De larven eten 
bladluizen op kruiden en struiken.

Helophilus pendulus - Gewone pendelvlieg
In de bermen op Akkerdistel (2 ex.) en Gewone beren-
klauw (3 ex.). In de kapvlakten op Akkerdistel (2 ex.), 
Bezemkruiskruid (1 ex.), Gewone paardenbloem (1 ex.), 
Grote ereprijs (1 ex.), Harig wilgenroosje (1 ex.), Herik (1 
ex.) en Speerdistel (1 ex.).
Zeer algemeen in heel Nederland. De larven leven in 
natte, modderige omgevingen van organisch afval.

Melanostoma mellinum - Gewone driehoekzweefvlieg
Alle waarnemingen kwamen van Gewone berenklauw 
in de berm.
Zeer algemeen in heel Nederland. De larven leven 
waarschijnlijk van bladluizen of andere kleine insecten.

Myathropa florea - Doodskopzweefvlieg
Beide waarnemingen kwamen van Gewone berenklauw 
in de berm.
Zeer algemeen op de zandgronden en in de duinen, 
daarbuiten minder algemeen. De larven leven in ver-
molmd hout, rottende plantenwortels en rottend blad, 
maar zijn ook in mest gevonden.

Platycheirus albimanus - Micaplatvoetje
In de berm op Gewone berenklauw (1 ex.). In kapvlak-
ten op Grote ereprijs (1 ex.), Akkermelkdistel (3 ex.) en 
Klein streepzaad (1 ex.).
Zeer algemeen in heel Nederland. De larven leven van 
bladluizen op kruiden, struiken en bomen.

Platycheirus scutatus - Gewoon schaduwplatvoetje
Alle waargenomen exemplaren zaten in kapvlakten op 
Akkermelkdistel.
Zeer algemeen in heel Nederland. De larven leven van 
bladluizen op kruiden, struiken en bomen.
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Syrphus vitripennis - Kleine bandzweefvlieg
Kleinere soort die door het formaat in het veld kon wor-
den onderscheiden van beide andere Syrphus-soorten.
Voornamelijk in de berm op Gewone berenklauw (15 
ex.). Slechts een exemplaar in een kapvlakte op Herik.
Zeer algemeen in heel Nederland. De larven leven van 
bladluizen op kruiden, struiken en bomen.

Tropidia scita - Moeraszweefvlieg
Een exemplaar in een kapvlakte op Dichtbloemige 
kruidkers.
Algemeen in heel Nederland, behalve op de droge zand-
gronden. De larven leven vermoedelijk van rottende 
plantendelen in vochtige oevers.

Syritta pipiens - Menuetzweefvlieg
Alle exemplaren zaten op Gewone berenklauw in de 
berm ten zuiden van de Knardijk.
Zeer algemeen in heel Nederland. De larven leven in 
uiteenlopend rottend organisch materiaal in niet te 
natte omgevingen.

Syrphus ribesii / Syrphus torvus - bandzweefvliegen
S. ribesii roze, S. torvus oranje, onbekend rood.
In totaal 11 exemplaren waargenomen. In de bermen op 
Gewone berenklauw (3x). In de kapvlakten op Gewone 
bereklauw (1x), Gewone paardenbloem (1x), Herik (3x) 
en Speerdistel (3x).
De larven leven van bladluizen op struiken en bomen.

Scaeva pyrastri - Witte halvemaanzweefvlieg
In de bermen gevonden op Gewone berenklauw (2 ex.) 
en op Pastinaak (1 ex.).
Algemeen in heel Nederland, met uitzondering van de 
kuststreek. De larven leven van bladluizen op diverse 
kruiden.

Sphaerophoria scripta - Grote langlijf
In de berm voornamelijk op Gewone berenklauw (16 
ex.) en op Kruldistel (1 ex.). In de kapvlakten op Akker-
distel (1 ex.), Harig wilgenroosje (1 ex.), Herik (1 ex.) en 
Speerdistel (3 ex.). Langs de slootkant ook op Kleefkruid 
(1 ex.). Zeer algemeen in heel Nederland. De larven 
leven van bladluizen op diverse kruiden.
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datum	
waarneming

tussenl.	
aantal	
dagen

wind-
richting

max.	
windsnh.	
m/s

max.	
windkr.	
Beaufort

min.	
temp.

max.	
temp.

aantal	
uren	zon

milli-
meter	
regen

percentage	
bedekking

18-06-2013 – NW 5 3 9,7 18,0 2,7 9,7 70

05-07-2013 17 NO 5 3 16,1 27,1 6,7 0,9 60

22-07-2013 17 Z 2 2 7,2 21,4 11,8 0,0 30

09-08-2013 18 N 4 3 9,9 20,3 7,5 0,0 30

26-08-2013 17 W 7 4 11,1 19,9 3,7 11,1 60

12-09-2013 17 ZW 6 4 8,3 16,6 5,2 9,7 70

Volucella bombylans var. plumata - Hommelreus
Een exemplaar op Grote ereprijs in de kapvlakte, wat 
opmerkelijk is gezien het grote formaat van deze vlieg.
Algemeen op de zandgronden, vrij zeldzaam in de 
zeeklei- en veengebieden. De eieren worden in hom-
melnesten afgezet en de larven voeden zich met afval, 
waaronder stuifmeel, en dode hommellarven.

Xanthogramma pedissequum 
 Gewone citroenzweefvlieg
In de ruigte langs het Trekkersveld 1 vrouwtje. 
Algemeen in de zuidelijke helft van Nederland, maar 
ten noorden van de lijn Purmerend-Zwolle zelden 
gevonden. De larven leven van wortelluizen en hebben 
en symbiotische relatie met mieren.

Een deel van de geruimde strook die voorheen waarschijnlijk al veel kruiden tussen het struweel bevatte. Op 
de voorgrond Speerdistel, Grote brandnetel en een enkele melkdistel, verderop Herik. (foto: J. de Rond 2013)

Overzicht van inventarisatiedagen. Meteorologische data KNMI meetstation Lelystad.
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Andrena	chrysosceles 2 2
Apis	mellifera 5 19 1 2 1 28
Bombus	bohemicus 1 1
Bombus	hortorum 1 1
Bombus	lapidarius 2 1 1 6 8 8 13 16 55
Bombus	lucorum 4 1 5
Bombus	norvegicus 1 1
Bombus	pascuorum 1 2 3 4 1 3 1 1 7 1 24
Bombus	pratorum 1 1 2
Bombus	terrestris 10 11 1 5 1 15 6 49
Hylaeus	communis 1 1
Lasioglossum	calceatum 1 1
Ectemnius	continuus 1 1
Oxybelus	bipunctatus 1 1
Vespula	vulgaris 20 19 1 1 41
Cheilosia	cynocephala 1 1 1 3
Cheilosia	impressa 4 4
Cheilosia	pagana 1 1
Episyrphus	balteatus 1 147 2 1 5 13 2 1 1 1 174
Eristalis	abusiva 1 1 2
Eristalis	abusiva/arbustorum 3 4 7
Eristalis	arbustorum 1 3 3 7
Eristalis	horticola 1 1
Eristalis	intricarius 2 1 3
Eristalis	nemorum 1 2 2 5
Eristalis	pertinax/nemorum 1 2 3
Eristalis	pertinax 2 12 14
Eristalis	tenax 7 2 1 59 3 1 22 3 3 101
Eupeodes	corollae 4 4
Helophilus	pendulus 4 1 3 1 1 1 1 1 2 15
Melanostoma	mellinum 3 3
Myathropa	florea 2 2
Platycheirus	albimanus 3 1 1 1 6
Platycheirus	scutatus 2 2
Scaeva	pyrastri 2 1 3
Sphaerophoria	scripta 1 16 1 1 1 1 3 24
Syritta	pipiens 3 3
Syrphus	ribesii 1 1 3 1 6
Syrphus	ribesii/torvus 2 1 3
Syrphus	torvus 1 2 3
Syrphus	vitripennis 15 1 16
Tropidia	scita 1 1
Volucella	bombylans 1 1
Xanthogramma	pedissequum 1 1

Waargenomen bloembezoek tijdens de nulmeting:
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5. Conclusies

5.1 Aangetroffen bijenfauna
Tijdens het onderzoek werden in totaal 170 exemplaren 
van 12 bijensoorten langs de Gooiseweg gevonden. Daar-
van werden er 45 in de vegetatie van de bermen waarge-
nomen, 36% van het totaal, terwijl de bermen gemiddeld 
veel minder dan dat percentage van het onderzochte 
oppervlak besloegen. De bermen zijn echter niet zo 
ingrijpend veranderd als de geruimde zones. 
 Van de 8 gevonden hommelsoorten waren slechts 3 
zeer algemene soorten in de bermen aanwezig. Hiervan 
was Bombus terrestris (Aardhommel) met 24% van alle 
waarnemingen het meest talrijk, en werd er voorna-
melijk aangetroffen op Gewone berenklauw. Bombus 
lapidarius (Steenhommel) en Bombus pascuorum 
(Akkerhommel) waren met 5% resp. 4% van het totaal 
uitzonderingen in de berm te noemen. 
Van de honingbijen was maar liefst 75% werksters 
actief in de bermen, ook weer voornamelijk op Gewone 
berenklauw. 
 Over solitaire bijen kan vastgesteld worden dat ze 
langs de Gooiseweg vrijwel ontbreken. Tijdens 54 stops 
werden slechts 3 soorten waargenomen, samen verte-
genwoordigd door in totaal 4 exemplaren. Slechts één 
exemplaar werd aangetroffen in de berm: een vrouwtje 
van Hylaeus communis (Gewone maskerbij) op Gewone 
berenklauw. In de kapvlakte werden twee vrouwtjes 
van Andrena chrysosceles (Goudpootzandbij) tegelijk 
waargenomen op Herik, en ook het enige vrouwtje van 
Lasioglossum calceatum (Gewone geurgroefbij) bezocht 
deze alom aanwezige kruisbloemige plant. De genoemde 
soorten zijn overal in Flevoland algemeen, waarschijnlijk 
omdat ze goed aangepast zijn bij halfnatuurlijke land-
schappen op zware grond. 
 De vele hommels en zweefvliegen die op de kap-
vlakten werden gevonden zullen redelijk representatief 
zijn geweest voor de aanwezige populaties in het Hor-
sterwold. De vegetatie van de bermen en de kapvlakten 
misten, evenals als de aangrenzende bospaden, de 
plantensoorten waarop veel houtbewonende bijensoorten 
gespecialiseerd zijn. Paden zijn over het algemeen smal 
en voor zover er sprake is van een mantelvegetatie valt 
deze een groot deel van de dag in de schaduw. Veel 
nestgelegenheid voor houtbewonende bijensoorten 
kon tijdens de werkzaamheden voor deze rapportage 
evenmin worden ontdekt. Ten zuiden van de Flediteweg 
lijken de omstandigheden gunstiger te zijn, met meer 
open plekken en oudere alleenstaande bomen.

5.2 Honingbijen als doelgroep
De aanleiding om de Gooiseweg als pilotproject voor 
bijenvriendelijk bermbeheer te lanceren was een motie 
over het tegengaan van bijensterfte door de Partij voor 
de Dieren. De fractie van deze partij verkeerde hierbij in 
de veronderstelling dat de bijensterfte in Flevoland het 
hoogst zou zijn van heel Nederland. Uit de rapporten 
van het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek blijkt 
echter dat het percentage onverklaarde bijensterfte in 
Flevoland in de afgelopen drie winters juist iets onder 
het landelijk gemiddelde lag. Tijdens de nulmeting wer-

den langs de Gooiseweg geen bijenkasten gezien en op 
de rijk bloeiende verstoringsvegetatie werden ook weinig 
honingbijen aangetroffen. 
 Zoals eerder werd opgemerkt hebben honingbijen 
genoeg aan de gewone schermbloemen van voedselrijke 
polderbermen en extra stimulerende maatregelen lijken 
voor deze dieren dan ook overbodig. Wilde bijen kunnen 
echter veel baat hebben bij een dergelijke strook. Vele 
soorten zijn afhankelijk van zandgrond om in te nestelen 
of van bloemen uit schrale vegetaties op zandgrond. 

5.3 Bijenberm als verbindingszone
In theorie zou een bijenberm langs de Gooiseweg een 
interessante schakel kunnen vormen in de uitwisseling 
van bijensoorten tussen Flevoland en met name Gel-
derland. In Zuidelijk Flevoland is het de enige autoweg 
die in direct contact staat met drie grote uitvalswegen 
naar het oude land en de gehele N305 verbindt maar 
liefst zes van de zeven bruggen over de randmeren met 
elkaar. Om soorten van de aangrenzende provincies 
doorgang te verlenen naar natuurgebieden in Flevoland 
zal echter een vergelijkbare aanpassing van de bermen 
langs de aansluitende wegen nodig zijn. De grotere 
dijken rond en door Flevoland fungeren eigenlijk al 
meerdere decennia als verbindingszones voor bijen. In 
de toevoer van organismen naar Almere zal de Stichtse 
brug een veel belangrijkere aandeel hebben dan de N305. 
Tussen Dronten en Kampen zijn de randmeren smal 
en ondervinden insecten relatief weinig hindernissen. 
Bodembewonende bijensoorten van de Veluwe kunnen 
Lelystad nog altijd via de Knardijk bereiken. 
 Het al of niet aanleggen van het Oostvaarderswold zal 
voor bodembewonende bijen maar weinig betekenen. De 
Oostvaardersplassen zijn namelijk ook al niet rijk aan 
bijzondere of kwetsbare soorten die op zand zijn aange-
wezen. Voor de houtbewoners zou het Oostvaarderswold 
over enkele decennia misschien wel kansen bieden. 
 Voor zeldzame wilgenspecialisten zijn de landschap-
pelijke factoren rond de Gooiseweg niet geschikt en de 
kans dat een bijenberm als ecologische verbindingszone 
zal fungeren is zo goed als uitgesloten. In de Stille Kern, 
die gescheiden is van de Gooiseweg door twee kilometer 
productiebos, is weliswaar een kolonie van Colletes 
cunicularius (Grote zijdebij) gevonden (E.P. de Boer, 
2013) maar deze minder algemene soort  zal waarschijn-
lijk niet verder dan enkele honderden meters van haar 
nectarbron willen nestelen. 

5.4 Habitat voor wilde bijen
Voor kleine zomerbijen kan een verbrede en schraal-
begroeide berm goede levensvoorwaarden bieden. Ook 
hout- en stengelbewonende bijensoorten zullen baat 
hebben bij een bloemrijke, zonbeschenen strook zand. 
Bij toepassing van ecologisch bosbeheer kunnen in het 
Horsterwold steeds meer houtbewonende bijensoorten 
worden verwacht. In bossen zijn nestelende insecten 
echter lastiger waar te nemen dan bloembezoekende 
exemplaren langs een bosrand. Een bijenberm kan het 
monitoren vergemakkelijken en daarmee van grote 
waarde zijn voor de kennis over de ongewervelden, mits 
een wandel- of fietspad langs de berm wordt aangelegd. 
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6. Aanbevelingen

6.1 Locatie van een bijenberm
Een bijenberm zal een groot deel van de dag in de zon 
moeten liggen. Sommige bijensoorten zijn wel bereid 
om in de schaduw tussen de bomen naar een nestplaats 
te zoeken, maar die bosrand zal op het zuiden gericht 
moeten zijn. Een hellend, zandig vlak met een zuidelijke 
expositie is voor de meeste soorten onweerstaanbaar. 
Op de Knardijk nestelt maar een fractie van de wilde 
bijen op de noordelijke helling. Voor het pilotproject zou 
de zuidelijke/zuidoostelijke berm misschien de meest 
logische keus zijn voor de aanleg van een bijenberm, 
maar de bosrand ligt hier erg dicht aan de weg en 
werpt een groot deel van de dag schaduw op de berm. 
In de bestemmingsplannen wordt in het kappen aan 
de zuidzijde van de weg niet voorzien. Eventueel zou 
het dunnen van deze bosrand met aanvulling van meer 
bloeiende heesters een optie zijn. 
 Aangezien de noordelijke berm door de baanverdub-
beling wordt verlegd is het waarschijnlijker dat deze voor 
bijen zal worden ingericht. In dat geval is het zaak om de 
berm niet hellend te laten aflopen maar minstens hori-
zontaal te houden om tenminste nog wat zon te kunnen 
vangen. 
 Een wat onconventioneel, maar voor bijen kansrijk 
alternatief ziet er als volgt uit: Tegen de noordelijke bos-
rand wordt een laag zand aangebracht van omstreeks een 
meter hoog en enkele meters breed. Het hoogste punt 
ligt vlak voor de bosrand en kan eventueel aan de achter-
zijde gestut worden door grond die vanaf de weg wordt 
aangeschoven. Het laagste deel eindigt in de greppel/
sloot en komt daardoor in het koude seizoen gedeeltelijk 
blank te staan. Hier zal een bloemrijke maar relatief lage 
oevervegetatie ontstaan. Op de zonbeschenen helling 
blijft de vegetatie schraler. In deze opzet worden een 
paar praktische problemen opgeheven:

* Bijen kunnen nestelen op de helling of in het 
bos en hoeven de weg niet over te steken om bij 
hun waardplanten te komen. Daarmee worden 
verkeersslachtoffers voorkomen.

* De kans op verkeershinder door verstuiving van het 
losse zand, zoals terecht verondersteld door Bureau 
Maris, wordt tot een minimum beperkt. Tijdens het 
inventariseren van bijen langs de Gooiseweg bleek het 
vrachtverkeer voor aanzienlijke windstoten te zorgen. 
Daarbij geeft de zuidwestelijke oriëntatie van de weg 
vrij spel aan krachtige wind vanuit die richting. 

* Agrariërs die de bermen tot op heden pachtten hoeven 
hun werkwijze niet te veranderen en kunnen vroeg 
in het seizoen blijven maaien voor een opbrengst met 
optimale voedingswaarde. 

6.2 Vegetatie
Slechts enkele bijensoorten zijn bereid te nestelen in 
mul zand. Om de toplaag van losse zandgrond enigszins 
te binden kan gedacht worden aan fijne grassen en 
inheemse succulenten of mossen. Verspreiden van 
geplagde heide- of duingrond kan een mogelijke oplos-
sing bieden, al is de kans dan groot dat heide direct de 
overhand krijgt. Recent geïntroduceerde Struikheide in 
het Larserbos en het Kuinderbos bleek zich razendsnel 
te verspreiden en andere begroeiing te domineren. 
Hetzelfde is het geval met Duinriet. Deze pionier van 
verstoorde zandgrond heeft alle braakliggende zandvlak-
ten in Flevoland in de laatste twee decennia nagenoeg 
ongeschikt gemaakt voor bewoning door bijen of graaf-
wespen. Fijne grassen en laagblijvende kruiden hebben 
hier de voorkeur. De bodem moet vlak onder een stevige 
toplaag nog goed doordringbaar blijven voor de bijen.
 De vochtige, laaggelegen zone langs de weg zal zich 
kunnen ontwikkelen tot bloemrijke zoom. Op de grens 
tussen nat en vochtig gedijt een bijenplant als Gewone 
rolklaver bijv. bij uitstek. Door een geleidelijke helling 

Impressie van een bijenbosrand als alternatief voor een berm. 
(foto: Google Streetview, illustratie J. de Rond 2013)
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vanaf het voormalige niveau van de sloten krijgen zowel 
oeverplanten als planten van halfdroge standplaatsen een 
kans om zich te vestigen. Hieronder wordt een overzicht 
gegeven van planten, struiken en bomen die van belang 
kunnen zijn voor een aantal te verwachten bijensoorten 
in het Horsterwold. Er is een verdeling aangebracht tus-
sen bijenplanten voor de bosrand, voor het midden van 
de zuidgerichte helling en voor de vochtige rand. 
 Voor zandbijen die voornamelijk afhankelijk zijn 
van wilgenstuifmeel is in de directe omgeving van de 
Gooiseweg voornamelijk het Meer van Galilea, de water-
partij tussen Nijkerkertocht en Groenewoudse Tocht, 
erg interessant als foerageergebied. Met het planten van 
Amandelwilg- en Katwilgtakken kan hier het voedselaan-
bod worden vergroot. Boswilg en Grauwe wilg langs de 
drogere randen van het gebied zorgen voor een spreiding 
van de bloeitijd. Ten behoeve van de vindbaarheid zou 
de bosrand die dit natte gebied van de Gooiseweg scheidt 
het best kunnen worden uitgedund.

6.2.1 Zaaien en aanplant van bijenplanten
De onderstaande lijst van inheemse kruidachtige planten 
is een selectie uit het assortiment van de Cruydt-Hoeck. 
Een groot deel van deze plantensoorten is via zaaimeng-
sels al op zandige terreinen in Lelystad verspreid en 
heeft bewezen succesvol tot bloei te kunnen komen op 
grond met een hoge fractie zand in polderlandschappen. 
De selectie bevat voornamelijk inheemse plantensoorten. 
Aan de standaard zaaimengsels van deze leverancier 
zijn vaak akkeronkruiden toegevoegd die weliswaar een 
kleurig beeld opleveren, maar voor bijen van weinig 
waarde zijn.
 De lijst bevat geen exotische soorten die in het 
polderland niet op den duur te verwachten zouden zijn. 
Ook zijn grassen vermeden. Dunne, ijle grassoorten als 
Zandstruisgras (Agrostis vinealis) en Fijn schapengras
(Festuca filiformis) zouden hier en daar wel toegevoegd 
kunnen worden, maar de meeste andere grassen groeien 
snel uit tot een ondoordringbaar tapijt.

Het zaaien dient uiterst zuinig te worden uitgevoerd. 
Indien niet gemaaid wordt zullen de planten zich op 
natuurlijke wijze uitzaaien en jaarlijks terugkeren. Er 
is gekozen voor fijnbladige grassen van heischrale ter-
reinen die als een waas over het zand zullen liggen en 
verstuiving tegengaan. Na enkele jaren zal het zand ook 
door mossen gebonden worden. 

Bosranden langs de noordzijde van de weg zouden 
kunnen worden verrijkt met bomen en heesters die voor 
bijen aantrekkelijke bloeiwijzen dragen. Een grotere 
soort als Andrena carantonica (Meidoornzandbij) 
bezoekt de bloeiwijzen van Esdoorn en meidoorn. 
Sleedoorn is zeer geliefd bij zandbijen uit het subgenus 
Andrena, waaronder een aantal erg veel fraaie en enkele 
minder algemene soorten.

Bosranden
Kruidachtige planten/grassen:
Alliaria petiolata - Look-zonder-look
Allium ursinum - Daslook
Anthriscus sylvestris - Fluitenkruid
Bryonia dioica - Heggenrank
Campanula rapunculoides - Akkerklokje
Chamerion angustifolium - Wilgenroosje
Clematis vitalba - Bosrank
Euphorbia esula - Heksenmelk
Hyacinthoides non-scripta - Wilde hyacint
Leonurus cardiaca - Hartgespan
Primula vulgaris - Stengelloze sleutelbloem
Prunella vulgaris - Gewone brunel
Pulmonaria obscura - Ongevlekt longkruid
Ranunculus acris - Scherpe boterbloem
Scabiosa columbaria - Duifkruid
Scrophularia nodosa - Knopig helmkruid
Sedum telephium - Hemelsleutel
Solidago virgaurea - Echte guldenroede
Stachys sylvatica - Bosandoorn
Viola odorata - Maarts viooltje

Heesters/bomen:
Acer pseudoplatanus - Gewone esdoorn
Crataegus monogyna - Eenstijlige meidoorn
Prunus avium - Zoete kers
Prunus spinosa - Sleedoorn
Rhamnus frangula - Sporkehout
Rosa canina - Hondsroos
Salix caprea - Boswilg

Droog zand
Kruidachtige planten/grassen:
Achillea millefolium - Duizendblad
Agrostis capillaris - Gewoon struisgras
Calluna vulgaris - Struikhei
Campanula rotundifolia - Grasklokje
Centaurea jacea - Knoopkruid
Cerastium arvense - Akkerhoornbloem
Crepis capillaris - Klein streepzaad
Daucus carota - Peen
Diplotaxis tenuifolia - Grote zandkool
Echium vulgare - Slangenkruid
Erodium cicutarium - Reigersbek
Galium verum - Geel walstro
Hieracium pilosella - Muizenoor
Hypericum perforatum - Sint Janskruid
Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid
Jasione montana - Zandblauwtje
Medicago sativa - Luzerne
Melilotus albus - Witte honingklaver
Origanum vulgare - Wilde marjolein
Picris hieracioides - Echt bitterkruid
Reseda lutea - Wilde reseda
Sedum acre - Muurpeper
Tanacetum vulgare - Boerenwormkruid
Teucrium chamaedrys - Echte gamander
Thymus pulegioides - Grote tijm
Tripleurospermum maritimum - Reukeloze kamille
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Vochtig zand
Kruidachtige planten/grassen:
Angelica sylvestris - Gewone engelwortel
Bellis perennis - Madeliefje
Cardamine pratensis - Pinksterbloem
Dipsacus fullonum - Grote kaardebol
Erica tetralix - Gewone dophei
Eryngium campestre - Kruisdistel
Eupatorium cannabinum - Koninginnekruid
Geranium pusillum - Kleine ooievaarsbek
Heracleum sphondylium - Gewone berenklauw
Knautia arvensis - Beemdkroon
Lamium purpureum - Paarse dovenetel
Lotus corniculatus - Gewone rolklaver
Lycopus europaeus - Wolfspoot
Lysimachia vulgaris - Grote wederik
Lythrum salicaria - Grote kattenstaart
Malva sylvestris - Groot kaasjeskruid
Mentha arvensis - Akkermunt
Pastinaca sativa subsp. sativa - Wilde pastinaak
Ranunculus repens - Kruipende boterbloem
Salvia pratensis - Veldsalie
Scutellaria galericulata - Blauw glidkruid
Symphytum officinale - Gewone smeerwortel
Trifolium arvense - Hazenpootje
Trifolium dubium - Kleine klaver
Trifolium pratense - Rode klaver
Trifolium repens - Witte klaver
Valeriana officinalis - Echte valeriaan
Veronica chamaedrys - Gewone ereprijs
Vicia cracca - Vogelwikke
Vicia sativa subsp. nigra - Smalle wikke
Vicia sepium - Heggenwikke
Viola arvensis - Akkerviooltje

Heesters/bomen:
Salix repens - Kruipwilg

6.3 Beheer en onderhoud
Om dichtgroeien te voorkomen kan na een aantal 
jaren geplagd worden, maar wanneer het terrein in het 
winterseizoen plasvorming vertoont blijft het zuurstof-
gehalte van de bodem laag, wat een ideale schrale en 
laagblijvende vegetatie oplevert. Maaien dient, indien 
noodzakelijk, gedurende het bijenseizoen zo lang moge-
lijk uitgesteld te worden, en pas nadat alle waardplanten 
zijn uitgebloeid gefaseerd te worden uitgevoerd. 
 Zodra tussen het plantendek de bodem niet meer 
zichtbaar is kan bij het alternatieve plan een deel van 
de opgebrachte laag zand verticaal worden afgestoken 
zodat een verticale wand ontstaat. Een andere optie is het 
uitsteken van greppels, waarvan de zuidgerichte zijden 
door de bijen gebruikt kunnen worden om in te nestelen. 
 Indien wordt gekozen voor plaggen dient dat 
gefaseerd te worden uitgevoerd, maar het verdient ook 
de aanbeveling om enkele delen van het zand extra 
dicht te laten worden. De stevige organische laag die 
hier uiteindelijk wordt afgestoken kan tegen de bosrand 
worden gestapeld als ‘tuunwal’. Op Texel nestelen talloze 
bijensoorten in deze wallen.

Voor een grotere diversiteit aan houtbewonende bijen-
soorten kan gedacht worden aan het selectief laten afster-
ven van bomen aan de bosrand (ringen en afzagen op 
enkele meters hoogte) en het uitsparen van inhammen. 
Inhammen zorgen voor beschutte plaatsen die door veel 
insecten worden benut (Veling, Smit & Siebering 2004). 
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