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1. Initiatief voor een bijenberm 

De N305 is de langste provinciale autoweg van de Flevo-
polder. Het deel van deze weg dat binnen de grenzen 
van Gemeente Zeewolde valt is plaatselijk bekend als de 
Gooiseweg. Voor de oostelijke helft van de Flevopolder 
is de N305 als verkeersader van even groot belang als de 
A6 in het westen. Vanuit Dronten biedt ze de kortste 
route naar Almere, het Gooi, Nijkerk en Harderwijk. In 
de afgelopen decennia bleek de weg steeds intensiever 
te worden gebruikt door zowel particulieren als het 
bedrijfsleven en naar verwachting zal de verkeersdruk in 
de toekomst onverminderd toenemen. Vanwege de vele 
gevaarlijke situaties die zich in het verleden op de smalle 
weg voordeden werd rijbaanverdubbeling uiteindelijk 
een noodzaak. 
 In 2012 werd besloten om een tweede rijbaan naast 
de bestaande weg aan te leggen, daarvan gescheiden door 
een middenberm. Waar de Gooiseweg het Horsterwold 
doorsnijdt was kappen van ca. 5 hectare bos onvermijde-
lijk. In het kader van de boswet moest dit verlies worden 
gecompenseerd met nieuwe natuur. 
 Op initiatief van de Partij voor de Dieren werd 
gekozen voor de aanleg van een bijenberm. Aangezien 
op landelijke schaal nog weinig ervaring was opgedaan 
met het bijenvriendelijk inrichten van autowegbermen 
zou dit een pilotproject worden.

1.1 Nulmeting en effectonderzoek
1.1.1 Onderzoekslocaties 
De aanleg van de bijenberm werd door Provincie 
Flevoland uitbesteed aan Bureau Maris in Zeewolde. 
De bijenberm zou over een lengte van ongeveer 10 kilo-
meter aangelegd worden, langs grootschalig akkerland 
en een bedrijventerrein, door bos en uiteindelijk weer 
langs akkers. Als eerste zou de route door het Horster-
wold worden voorzien van een bijenberm, waarbij de 
nadruk zou komen te liggen op het kleurenpalet van 
bloemen en bladeren door de seizoenen heen.
 In 2013 werd, voorafgaand aan de werkzaamheden, 
op verzoek van Provincie Flevoland een nulmeting naar 
de aanwezigheid van bijensoorten uitgevoerd. Het doel 
was om de effecten van een bijenberm op de aanwezige 
bijenfauna later te kunnen evalueren. Herhaalbaarheid 
was dus een voorwaarde. Er moest een optimale route 
worden gevonden waarlangs volgens een bepaald 
patroon zou worden geïnventariseerd.
 Op luchtfoto’s werd duidelijk dat de bermen niet 
vanuit fiets- of wandelpaden te bereiken waren en dat 
alle onderzoek vanuit de vluchthavens langs de autoweg 
ondernomen moest worden. Het lag voor de hand 
om de 9 vluchthavens langs de weg te bezoeken en de 
berm over een vaste lengte en binnen een vaste tijd te 
onderzoeken. Uitgaande van twee uur inventariseren per 
dag zou dat neerkomen op 100 meter berm per locatie.

1.1.2 Inventarisatiemethoden
Het leek gezien de omstandigheden het best om bijen 

op bloemen te zoeken, afgewisseld door slepen met een 
verstevigd vlindernet om verscholen bijen uit de vege-
tatie te verdrijven. Die combinatie van zoeken bleek bij 
eerdere veldonderzoeken vrijwel alle aanwezige soorten 
bijen aan het licht te brengen.
 Insectenvallen zou misschien een objectiever beeld 
van de fauna hebben kunnen geven. Grote, permanent 
geplaatste vallen nemen voortdurend en op elk moment 
van het etmaal een klein deel van de passerende insecten 
uit de lucht, maar zouden langs deze drukke weg teveel 
in het zicht van de weggebruikers geplaatst moeten 
worden. De ervaring leert dat dit een groot risico op 
vernieling of diefstal met zich meebrengt. Heel doeltref-
fend zouden ook gekleurde borden met een laagje water 
zijn geweest (pan traps of Moericke traps). Een nadeel 
is dat het laagje water met gevangen insecten nogal 
kwetsbaar is en liefst dezelfde dag nog opgehaald dient 
te worden. Dat zou inhouden dat de route tweemaal per 
moest worden afgelegd, wat niet bepaald een aantrek-
kelijk vooruitzicht was gezien de gevaarlijke manoevres 
die we moesten uithalen om vanuit volle snelheid tussen 
het drukke verkeer te stoppen op de korte vluchtheuvels.
 Tijdens de eerste inventarisatietocht bleek al snel dat 
het aantal bijen langs de bermen zó gering was, dat ook 
andere bloembezoekers bij het onderzoek betrokken 
moesten worden om een representatief beeld van de 
fauna te kunnen geven. Angeldragende wespen en 
mieren behoren tot het specialisme van de onderzoeker 
en konden zonder veel extra inspanningen tijdens het 
veldwerk worden meegeteld, maar daarnaast moesten 
ook zeker de zweefvliegen worden geïnventariseerd om 
niet met lege handen van veel locaties te vertrekken. 

1.1.3 Verschillende landschapstypen
De aanplant langs de berm binnen het Horsterwold 
vormde het belangrijkste experiment van dit pilotpro-
ject. Daarna zouden volgens de eerste planning ook 
de bermen langs het Trekkersveld en het hooiland ten 
oosten daarvan worden getransformeerd tot bijenberm. 
Toen in 2013 de hele Gooiseweg werd geïnventariseerd 
bleken de waarnemingen uit deze drie landschappen 
subtiele verschillen te tonen. Hier werd in 2018 
tenslotte de berm op het grondlichaam van de wegver-
hoging bij de Knardijk aan toegevoegd. 

Horsterwold 
Tijdens de nulmeting waren de voorbereidende werk-
zaamheden voor de rijbaanverdubbeling al in gevorderde 
staat en was de struweelzone langs het Horsterwold al 
niet meer aanwezig. Op beelden van Google StreetView 
was te zien dat het korte gras langs de rijbaan in de rich-
ting van een greppel voordien geleidelijk overging in een 
hoge grasvegetatie met brandnetels en riet. Een dichte 
zoom van heesters en diverse boomsoorten verbond 
de berm achter de greppel met de bospercelen van het 
Horsterwold. 
 In 2013 was de oude vegetatie op de zandige 
berm langs de rijbaan nog grotendeels aanwezig. 
Gedurende het seizoen kwamen zandminnende 
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planten als Gewoon duizendblad (Achillea millefolium), 
Wilde peen (Daucus carota ssp. carota) en Gewone 
pastinaak (Pastinaca sativa) nog als vanouds op 
tussen het gemaaide gras. De kapvlakten langs de 
ijle, hoogopgaande bospercelen waren binnen korte 
tijd overdekt geraakt met Herik (Sinapis arvensis) en 
Akkerdistel (Cirsium arvense), hier en daar afgewisseld 
met Speerdistel (Cirsium vulgare) of Witte honingklaver 
(Melilotus albus). De vlakten lagen bezaaid met hout-
snippers en takken. Plaatselijk hadden Paarse dovenetel 
(Lamium purpureum) en Grote ereprijs (Veronica persica) 
kans gezien grote stukken kale bodem te bedekken. 
Langs de oevers van de greppel stonden naast Herik veel 
Kruldistel (Carduus crispus), Speerdistel en Haagwinde 
(Convolvulus sepium).
 In 2016 werd de tijd rijp geacht voor een eerste 
effectmeting van de bijenberm. De kapvlakten in het 
Horsterwold waren door verbreding van het wegdek 
grotendeels verdwenen, maar de eerder genoemde 

verstoringsplanten waren nog wel te vinden tussen 
de jonge aanplant. Witte honingklaver was nu een 
uitzondering geworden. Herik en Gewone berenklauw 
(Heracleum sphondylium) waren vooral langs de zomen 
van de beplanting nog redelijk talrijk, maar Akkerdistel 
en Kruldistel domineerden nu tussen de nieuwe 
aanplant. In spontane wilgenbossen op kleiige bodems is 
Kruldistel een van de weinige bloeiende kruiden die zich 
nog lang weten te handhaven tussen Grote brandnetel 
(Urtica dioica) en Riet (Phragmites australis), maar het 
stuifmeel van distels is kennelijk van weinig betekenis 
als voedsel voor larven van solitaire bijen. Bezoekers van 
distels zijn opvallend vaak mannetjes van solitaire bijen. 
Zij komen alleen voor de nectar en verzamelen geen 
stuifmeel. Een van de weinige uitzonderingen is de vrij 
zeldzame Distelbehangersbij (Megachile ligniseca) die in 
het verteerde hout van dode bomen nestelt.
 Op een enkele uitzondering na werden in en om 

de nieuwe aanplant slechts algemene voorjaarsbijen 
aangetroffen die overal in Flevoland te vinden zijn. 
Klein hoefblad (Tussilago farfara) en Gewone paarden-
bloem (Taraxacum officinale) waren de meestbezochte 
waardplanten in april en mei. Op de jonge, zandige 
strook van enkele meters breed tussen rijbaan en 
beplanting bloeiden vlinderbloemigen als Rode klaver 
(Trifolium pratense), Witte klaver (Trifolium repens), 
Kleine klaver (Trifolium dubium) en Gewone rolklaver 
(Lotus corniculatus). Deze bleken voornamelijk bezocht 
te worden door hommels en honingbijen. Onder de 
solitaire bijen zijn buikverzamelaars (Megachilidae) de 
meest frequente bezoekers van vlinderbloemigen. Veel 
soorten uit deze subfamilie knagen gangen en nestelen 
in dood hout. Aan de randen van het Horsterwold 
zou in principe genoeg dood hout voor deze bijen 
beschikbaar moeten zijn. In parkachtige landschappen 
rond dorpen en steden zouden op deze waardplanten 
tevens klaverzandbijen (Andrena subg. Taeniandrena) en 

dikpootbijen (Melitta) te verwachten zijn. Zij nestelen 
echter in zandige bodem. Geschikt open zand is hier 
alleen direct langs het wegdek te vinden, waar het 
verkeer waarschijnlijk voor meer beroering zorgt dan 
deze schuwe soorten verdragen. 
 In 2018 waren de verstoringsplanten hoofdzakelijk 
nog te vinden langs de randen van de aanplant. 
Sporkehout (Rhamnus frangula, ook als Vuilboom 
bekend), Lijsterbes (Sorbus aucuparia) en Sleedoorn 
(Prunus spinosa) kwamen redelijk in bloei, ook al waren 
de planten nog jong. Hondsroos (Rosa canina) bloeide 
overal waar ze aangeplant was bijna optimaal. Enkele 
tengere boompjes van dubbelbloemige prunus telden 
weliswaar veel bloemtrosjes, maar de dichte bloemro-
zetten verhinderden de bijen om bij de nectar te komen 
en werden zelden bezocht. Zoete kers (Prunus avium) 
is zeer geliefd bij wilde bijen en was hier wellicht een 
betere keus geweest.

Wegberm langs de Gooiseweg in het Horsterwold. Rechts van de greppel een kapvlakte met verstoringsvegetatie. Foto: J. de Rond 2013.
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Trekkersveld
Langs bedrijventerrein Trekkersveld werd de rijbaan in 
2016 eveneens verdubbeld maar was langs de berm geen 
beplanting aanwezig, althans ter hoogte van de enige 
vluchthaven. Achter de smalle zandige berm langs de 
rijbaan ligt hier een parkachtige zone met hoge esdoorns 
en een kanaal met rietkraag. In 2016 was deze omgeving 
vrijwel onveranderd ten opzichte van de nulsituatie, 
maar in 2018 bleek een deel van de kanaaloever te 
zijn vergraven, zodat deze in de zomer vol stond met 
bloeiende Herik. 
 Bedrijventerreinen lijken misschien minder geschikt 
voor bijen dan parkbossen, maar nestgelegenheid kan 
vele vormen aannemen en kan 
bestaan uit boorgaten, spleten in 
oude balken of ruimten tussen 
stapels materiaal. Daarbij wordt 
het plaveisel van opslagplaatsen 
niet zo intensief gebruikt als 
parkeerplaatsen of trottoirs 
in woonwijken en is de kans 
kleiner dat nestelende bijen of 
wespen er worden gestoord. 
Rond bedrijfspanden liggen vaak 
borders met meerjarige kruiden 
of bloemdragende struiken en het 
grasland wordt er minder inten-
sief gemaaid dan in woonwijken. 
Onbebouwde kavels bestaan 
meestal uit wit zand waarop zich 
pioniervegetaties, voor zo lang 
het duurt, ongestoord kunnen 
ontwikkelen. Veel zeldzamere 
soorten leven in kortstondige 
vegetaties op open zand.

Oostelijk en westelijk hooiland
Ten oosten van bedrijventerrein Trekkersveld en ten 
westen van het Horsterwold bestaat de berm van de 
Gooiseweg uit een strook hooiland tussen de rijbaan en 
grootschalig akkerland. In agrarisch grasland op zware 
zavel vindt men zelden bedreigde bijensoorten. Op 
dergelijke graslanden groeien maar weinig waardplanten 
voor solitaire bijen, de bodem is te vast om te nestelen 
en bovendien te sterk doorworteld. De bloembezoekers 
waren hier dan ook voornamelijk wat algemene 
hommels en zweefvliegen. Dit deel van de Gooiseweg 
is echter op een zandig dijklichaam aangelegd dat later 
weer afgedekt is met een laag van de aanwezige polder-
grond, waarschijnlijk om verstuiving en uitspoeling te 
voorkomen. Een dunnere deklaag, bestaande uit minder 
lemige grond, zou al veel verschil hebben uitgemaakt 
voor bodemnestelende bijen en wespen. 
 Grootschalige akkerbouw sluit zelden aan bij de 
behoeften van solitaire wilde bijen. De bloeitijd van 
landbouwgewassen valt buiten het korte vliegseizoen 
van de meeste soorten en de verbouwde plantenfamilies 
passen maar heel beperkt in het strenge dieet van hun 
larven. Voor sociale, weinig gespecialiseerde groepen 

als honingbijen en algemene hommelsoorten ligt dat 
anders. 
 De kans dat bijen hier in contact komen met de 
bestrijdingsmiddelen uit het akkerland is een ander 
probleem. Dat geldt voor honingbijen en hommels 
overigens weer in veel sterkere mate dan voor solitaire 
bijen, vanwege het brede spectrum aan waardplanten 
dat de werksters bezoeken. Biodynamische teelt op 
de aangrenzende akkers zou een zegen zijn voor een 
bijenberm op deze locatie, maar in 2018 kleurde het 
hele akkerland hier tot vlak bij het grasland rood van 
de tulpen. Van de bollenteelt is bekend dat het intensief 
gebruik van bestrijdingsmiddelen vergt.

Kruising Knardijk
In 2018 zou bij wijze van experiment ook een deel van 
de berm ingezaaid worden met een bloemenmengsel. 
Voor dit doel werd het grondlichaam van de verhoging 
bij de Knardijk gekozen. Vanaf de voet van de verhoging 
tot aan de kruising met de Knardijk werd de oostelijke 
berm in het voorafgaande winterseizoen ingezaaid 
met een bloemenmengsel, waarschijnlijk afgestemd 
op honingbijen. De Knardijk is een slaperdijk die niet 
doorsneden mag worden. De N305 wordt er met een 
boog overheen geleid. De bermen van de verhoging 
zijn zowel zandiger als droger dan de overige bermen 
van de weg, wat goed te merken was tijdens de ernstige 
droogte in de zomer van dit jaar. De grassen tussen de 
kruiden kleurden in korte tijd geel. Slangenkruid bleek 
daarentegen verrassend goed tegen de droogte bestand 
en bleef tot in augustus bloeien.
 Op de middelste etage van het talud langs de 
verhoging was kennelijk ook zaaigoed aangebracht. Deze 
smalle horizontale strook bevatte volgens de plattegrond 
wat zandige vakken, maar al vroeg in het jaar werden de 
kruiden er overwoekerd door riet, dat tegen de zomer 
manshoog en zeer dicht werd. 

Hooiland met paardenbloem en akkerland met tulpen ten oosten van het Trekkersveld. 
Foto: J. de Rond 2018.
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1.1.4 Beplantingsontwerp
Inrichting van de bermen
In het voorjaar van 2015 is de noordelijke berm van 
de nieuwe rijbaan naar ontwerp van Bureau Maris uit 
Zeewolde beplant met struiken, heesters en bomen. 
Daarbij werd een selectie gemaakt uit inheemse soorten 
die onder hoveniers bekend staan als aantrekkelijk voor 
insecten. Er zal zijn gekozen voor houtige gewassen om 
toekomstig onderhoud eenvoudig te houden. 
Voor zover kon worden vastgesteld werd op de berm 
geen zandgrond voor bijen aangebracht. De typische 
grijze polderklei was nog duidelijk herkenbaar aan resten 
van zoetwatermossels uit de IJsselmeerperiode. In de 
rapportage van het eerste onderzoek (de Rond 2013b) 
werd voorgesteld om een deel van het zand dat voor de 
wegverbreding zou worden aangevoerd, in te zetten als 
nestmateriaal voor solitaire bijen.

2. Inventarisatie
2.1 Insectenfauna van de nulsituatie
Waarnemingen van insecten langs de N305 zijn uiterst 
schaars. De vluchtheuvels mogen niet voor recreatieve 
doelen worden gebruikt en fietspaden ontbreken tussen 
de Knardijk en de Nijkerkerweg (N301). Daarmee 
wordt al een groot aantal vrijwillige waarnemers op 
afstand gehouden. Aan het aantal waarnemingen van 
bijen uit de Stille Kern in het Horsterwold is echter af te 
lezen dat er zeker waarnemers van bijen in de omgeving 
van de Gooiseweg actief zijn. 
 Zoals eerder aangegeven zijn behalve bijen ook 
angeldragende wespen, zweefvliegen en dagvlinders 
geïnventariseerd om tenminste zichtbaar te maken hoe 
intensief alle locaties zijn onderzocht. Behalve deze 
groepen werden op bloemen ook vaak Lagere vliegen 
(Orthorrhapha) gevonden, 
zoals roofvliegen (Asilidae), 
wapenvliegen (Stratiomyidae) en 
snavelvliegen (Rhagionidae). De 
soorten uit deze families zoeken 
wel nectar maar zijn geen actieve 
bestuivers. Een groot aantal 
Grasjagers (Leptogaster cylindrica) 
en wat kleinere soorten wapen-
vliegen werden in 2016 uit het 
hooiland gesleept, soms samen 
met twee soorten schorpioen-
vliegen (Mecoptera, Panorpidae).  
De Honingbij (Apis mellifera) 
is een door de mens gehouden, 
gecultiveerde soort. Bij faunistisch 
onderzoek worden honingbijen 
gewoonlijk niet geïnventariseerd, 
maar aangezien het hier om een 
stimulerende maatregel voor alle 
bijen ging zijn de waargenomen 
honingbijen ook nauwkeurig 
geregistreerd.

2.2 Onderzoeksmethoden
Er is naar verhouding vrij intensief geïnventariseerd. 
Wanneer van een gebied alleen de soortenrijkdom in 
beeld gebracht hoeft te worden volstaan een paar inven-
tarisatiedagen per seizoen. In de verwachting dat de 
bijenfauna van de Gooiseweg niet erg rijk aan soorten of 
exemplaren zou zijn werd door de onderzoeker voorge-
steld om gedurende het belangrijkste vliegseizoen (april 
t/m augustus) tweemaal per maand te bemonsteren. Zo 
zouden maar weinig voorjaarssoorten, zomersoorten en 
de nieuwe generaties van overwinteraars aan de aandacht 
kunnen ontsnappen. Een pilotproject vraagt een flink 
bestand aan gegevens voor een degelijke evaluatie.
 De vluchthavens lagen op ongeveer een kilometer 
afstand van elkaar. Aanvankelijk zou de Knardijk ook 
bij de inventarisatie worden betrokken, maar stoppen 
in de onverharde berm bleek te gevaarlijk. In 2018 was 
daar bovendien een vangrail aangebracht, vlak langs het 
wegdek. Aan de noordoostzijde van de Knardijk bleek 
later in dat jaar ook een vlak te zijn ingezaaid, maar 
die plek zou alleen te bereiken zijn geweest door 20 
kilometer om te rijden.
 Vanuit elke parkeerhaven werd over een lengte van 
gemiddeld 100 meter gedurende 10 minuten gezocht 
naar bijen, wespen en zweefvliegen. Behalve het normale 
‘spotten’ van exemplaren op bloemen en bladeren werd 
ook gewerkt met een sleepnet. Er is voornamelijk in 
de lage grasvegetatie van de zandige wegberm gesleept. 
Op de kleine klaversoorten in het gras zijn kleine bijtjes 
moeilijk op afstand te zien. Om ze van dichtbij te obser-
veren zou de afstand tot het verkeer te klein worden.
De vindplaatscoördinaten zijn tot op 3 meter nauw-
keurig gemeten met een Garmin Dakota 20, waarbij 
vanuit het meetpunt in een straal van 5 meter werd 
geobserveerd. Waar de identiteit van exemplaren 

Berm met Kleine klaver, Witte klaver en Vogelwikke langs de Gooiseweg ten westen van het 
Horsterwold. Op 2 meter afstand wordt 80 km/u gereden. Foto: J. de Rond 2016.
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niet in het veld kon worden vastgesteld werden één 
of meer exemplaren gevangen en meegenomen in 
genummerde buisjes voor microscopisch onderzoek. Na 
controle onder een binoculair zijn de gegevens over de 
waargenomen exemplaren uit veldnotities ingevoerd in 
een database. Verzamelde exemplaren zijn gedroogd en 
opgeslagen of op speld gezet met een vindplaatsetiket en 
blijven beschikbaar voor controle.

2.2.1 Vergelijkbaarheid van metingen
Ontbrekende gegevens
Voor een zuivere nulmeting hadden de bermen en 
bosranden in de oorspronkelijke toestand onderzocht 
moeten worden, maar in het najaar van 2012 was al 
een flinke strook bos gekapt. Het resultaat was een 
kapvlakte met houtsnippers en een verstoringsvegetatie 
met planten als Speerdistel, Akkerdistel en Herik waar 
normaal een zoom van heesters en struiken langs het bos 
zou hebben gestaan. De bermvegetatie tussen rijbaan en 

greppel was gelukkig nog niet verwijderd. Daar profi-
teerden Gewone berenklauw en Gewone pastinaak van 
de onverstoorde vegetatie op zandige bodem. Uiteinde-
lijk leek het in 2018 alleen zinvol om het bloembezoek 
op de aanplant te vergelijken met het bloembezoek op 
spontane kruiden in hetzelfde jaar.
 Ten tweede werd de opdrachtgever pas in juni 2013 
geïnformeerd over het feit dat het vliegseizoen voor 
bijen al in maart begint. Toen het startsein voor het 
inventarisatiewerk medio juni klonk waren de bermen 
al gemaaid, inclusief de waardplanten voor de voorjaars-
soorten. Bijensoorten die foerageren op paardenbloemen 
of wilgenkatjes zouden echter maar amper van de 
aanplant hebben kunnen profiteren, dus op de evaluatie 
heeft dit weinig invloed gehad.

Verplaatste en nieuwe locaties
Toen in 2016 het eerste effectonderzoek werd gestart 
bleken de vluchtheuvels ongeveer een halve kilometer 
langs de weg te zijn verschoven en was de vluchthaven 
bij de fietsersbrug in het westen van het Horsterwold 
verdwenen. Hoewel de vegetatie in dit deel van 
Flevoland vrij eenvormig is wordt een betrouwbare 
vergelijking hierdoor in theorie minder waarschijnlijk.
 Ernstiger is het ontbreken van een nulmeting op het 
verhoogde deel van de Gooiseweg waar deze de Knardijk 
overbrugt. In het najaar van 2017 is de zuidoostelijke 
berm van de overbrugging geruimd en ingezaaid met 
een bloemenmengsel. Toen de berm in 2018 diende 
te worden geïnventariseerd was niets bekend over de 
beginsituatie. Er is daarom voor de evaluatie evenals 
als in het Horsterwold gekeken naar het bloembezoek 
op ingezaaide planten in verhouding tot de spontane 
vegetatie langs dezelfde berm.

Omgevingsfactoren
In 2016 zou het traject langs het akkerland in het 
noordoosten op verzoek opnieuw aan een nulmeting 
worden onderworpen. De voorbereidingen voor 
de wegverbreding waren er echter in al volle gang, 
met als gevolg dat ook hier weer grote aantallen 
verstoringsplanten aanwezig waren die andere insecten 
aantrokken dan de paardenbloemen en klavers die hier 
in voorgaande jaren gestaan hadden. Dit deel van de 
Gooiseweg is tot op heden niet beplant of ingezaaid. 
Indien hier in de toekomst nog een bijenberm wordt 
aangelegd zal de wisselende bebouwing van het naburige 
akkerland het beeld van een effectonderzoek ernstig 
verstoren. De plotselinge aanwezigheid van bijvoorbeeld 
de Gewone bollenzweefvlieg (Eumerus strigatus) op twee 

Talud van het verhoogde deel van de Gooiseweg ten zuiden van de Knardijk in mei. De middelste etage van het talud bevat enkele zandige 
vakken maar is al volledig overgroeid. De ingezaaide strook bevindt zich bovenaan langs de vangrail. Foto: J. de Rond 2018.
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vindplaatsen in 2018 geeft aan hoe groot de invloed van 
het akkerland kan zijn. Deze soort was niet eerder langs 
de route aangetroffen. De oorzaak moet gezocht worden 
in de teelt van tulpen waar eerst andere gewassen werden 
verbouwd. De larven van deze zweefvlieg leven van 
bolgewassen.

Ontwikkelingsduur van flora en fauna
Het moment waarop de eerste opdracht tot effectmeting 
werd gegeven kwam eigenlijk een paar jaar te vroeg. 
Houtige gewassen hebben na verplanting enige jaren 
de tijd nodig om nieuwe wortels te vormen. De jonge 
bomen en struiken waren in 2016 nog niet genoeg 
aangeslagen om optimaal te kunnen bloeien. In het 
voorjaar van 2016 bleek het merendeel van de aanplant 
nog geen, of maar enkele bloemen te dragen. 

In 2018 kwamen de meeste bomen en struiken wel tot 
bloei, maar hadden de solitaire bijen nog geen kans 
gezien om vitale populaties te vormen. Die traagheid 
zal veroorzaakt zijn door de volledige ontruiming van 
de oude zoomvegetatie tussen de weg en het bos. Door 
de hevige verstoring van de bodem waren eventuele 
restpopulaties te klein geworden om de ingeplante zone 
weer snel te kunnen bevolken.

Seizoensinvloeden
Weersomstandigheden kunnen sterk van jaar tot jaar 
verschillen en vliegende insecten reageren daar sterk 
op. Bij krachtige wind of dreiging van regen zijn veel 
soorten minder makkelijk waar te nemen dan bij 
zonnig en windstil weer. Langdurige hitte is evenmin 
gunstig. Vergelijkingen van populaties worden dan 
ook betrouwbaarder naarmate het aantal jaren waarin 
geïnventariseerd is toeneemt. 

Het totaal van de gemiddeld hoogste dagtemperaturen 
tijdens de inventarisatiedagen in 2013 week met 25°C 
nogal af van de gemiddelden in 2016 (20°C) en in 2018 
(22°C), zelfs indien de relatief koele maanden april en 
mei worden weggelaten in de berekeningen. 2018 was 
een zeer afwijkend jaar. Aanvankelijk werden in maart 
veel meer uren neerslag gemeten dan in beide andere 
jaren, maar de zomer was extreem droog en warm. De 
ergste hitte en droogte in juli en augustus werd voor 
zover mogelijk gemeden bij de inventarisaties. De 
ervaring leert dat insecten in Noordwest-Europa zich 
bij temperaturen boven 30°C minder vertonen dan 
normaal. Ook bereiken veel bijen bij hoge temperaturen 
binnen enkele weken hun maximale levensduur, wat de 
kans vergroot dat ze worden gemist tijdens het inventa-
riseren.

Belangrijk voor het inventariseren van bijen is zonnig 
en windstil weer, zonder dreiging van langdurige regen. 
Het aantal uren zon op inventarisatiedagen van de 
Gooiseweg kwam in zowel 2013 als 2018 precies op 9 
uit. In 2016 was het gemiddelde 8 uur. De dekkings-
graad van bewolking op inventarisatiedagen was 3 in 
2013, 5 in 2016 en 4 in 2018. 
De gemiddelde windsnelheid in meters per seconde 
overschreed op geen van de inventarisatiedagen in alle 
jaren de 6 meter per seconde en de windkracht was in 
meteorologische begrippen dus zwak of matig (2-4 Bft). 
Gevleugelde insecten zullen pas enige hinder onder-
vinden tijdens het foerageren als de wind tot krachtig of 
hard (5-6 Bft) is aangewakkerd.

Jonge aanplant langs de berm in het Horsterwold. Een enkele Hondsroos is al zichtbaar. Foto: J. de Rond 2016.
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3. Evaluatie
3.1 Wat te vergelijken?
Om bruikbare conclusies te kunnen trekken moeten 
de juiste gegevens tegen het licht worden gehouden. 
De eerder genoemde beperkingen zullen vrijwel elke 
vergelijking tussen beginsituatie en effectmeting mank 
doen gaan. Er is daarom naar een andere manier gezocht 
waarop de resultaten kunnen worden geëvalueerd. De 
effecten die de aanplant en het zaaigoed op insecten 
hebben lijken het best tot uiting te komen wanneer het 
bloembezoek op aangeplante en ingezaaide gewassen in 
2018 wordt vergeleken met bloembezoek op spontaan 
ontkiemde kruiden. De tabellen in de bijlagen geven 
het bloembezoek per plant weer, zoals gedurende 2018 
is waargenomen in elk van de vier landschapstypen. De 
aanwezigheid van alle soorten in alle jaren is vervolgens 
weergegeven in verspreidingkaartjes. 

3.2 Resultaten
3.2.1 Waarnemingen per landschapstype

Horsterwold
Wanneer de resultaten van de nulmeting worden 
vergeleken met die van de tweede effectmeting is een 
flinke toename te zien van bloembezoekende bijen langs 
de bermen van het Horsterwold. Hoewel het aanbod 
van bloeiende planten in 2018 beperkter leek dan in 
2013 werden er 23% méér exemplaren van 83% méér 
bijensoorten waargenomen. Waarschijnlijk heeft dat 
grotendeels gelegen aan de tijd die de fauna intussen 
kreeg om de ontruimde zone weer te koloniseren. 
 Bloeiwijzen van de nieuwe aanplant werden in 2018 
bezocht door 62 foeragerende bijen van 9 soorten. 
Hieronder bevonden zich 21 honingbijen, 26 hommels 
(6 soorten) en twee zandbijen (2 soorten). De Akker-
hommel (Bombus pascuorum) was met 18 exemplaren 
verreweg de talrijkste hommelsoort op de aanplant.
 Hondsroos was met 37 bloembezoeken de meest 
geliefde plant onder de hommels en honingbijen. Een 
merkwaardige uitzondering vormde de Aardhommel 
(Bombus terrestris), die Hondsroos volledig links liet 
liggen en behalve op enkele klaversoorten als enige 
sociale bijensoort op de bloeiwijzen van kornoelje werd 
gevonden. Sporkehout werd enkele malen bezocht door 
honingbijen en de Weidehommel (Bombus pratorum), 
die echter beiden veel vaker op Hondsroos te vinden 
waren.
 Sleedoorn (Prunus spinosa) trok verreweg de meeste 
zandbijen. Voor de volledigheid dient hier opgemerkt te 
worden dat het uitsluitend om mannetjes ging, die het 
voornamelijk om de nectar te doen is na het vervullen 
van hun aandeel in de voortplanting en geen voedsel 
voor de larven verzamelen. Overigens werden gedurende 
beide effectmetingen in het Horsterwold uitsluitend 
vrouwelijke solitaire bijen foeragerend aangetroffen op 
spontaan opgekomen kruiden.
 Van de 12 sociale bijensoorten (subfamilie Apinae) 

die tijdens alle jaren langs de Gooiseweg werden 
opgemerkt waren er 11 aanwezig in de bermen 
langs het Horsterwold. De drie koekoekshom-
mels (Bombus bohemicus, Bombus norvegicus en 
Bombus sylvestris) werden alleen hier gevonden en waren 
elk maar vertegenwoordigd door een enkel exemplaar. 
 Van de 21 solitair levende bijensoorten die in 2018 
langs de Gooiseweg zijn waargenomen werden er 13 
binnen de grenzen van het Horsterwold gevonden. 
Hiervan zijn er 6 uniek voor dit gebied in alle onder-
zoeksjaren. De meest opmerkelijke waarnemingen 
waren de Kleine roetbij (Panurgus calcaratus) en de 
Heizijdebij (Colletes succinctus), twee typische soorten 
van heidelandschappen die waarschijnlijk door de 
aanhoudende droogte in de zomer van 2018 aan het 
zwerven zijn gegaan, op zoek naar voedsel. De op natio-
nale schaal vrij zeldzame Zwartgespoorde houtmetselbij 
(Hoplitis leucomelana) werd tijdens het onderzoek 
uitsluitend binnen het Horsterwold gevonden, zowel in 
2016 als in 2018.
 Behalve de Hoornaar (Vespa crabro) waarvan een 
enkele werkster in 2018 de overrijpe bessen van Lijs-

terbes in de aanplant inspecteerde, was de enige sociale 
wespensoort hier de Gewone wesp (Vespula vulgaris). 
De 59 werksters die geteld werden bezochten vooral 
Gewone berenklauw en Gewone pastinaak in de 
bermen. Van de 6 waargenomen solitaire wespensoorten 
(2 graafwespen, 2 spinnendoders en een keverdoder) 
waren er 5 uniek voor dit deel van de Gooiseweg. 

In 2013 werden 155 bloembezoekende zweefvliegen van 
20 soorten geteld langs de route door het Horsterwold. 
In 2016 werd al een afname van zweefvliegen geconsta-
teerd, maar in 2018 bleek het bloembezoek nog verder 
te zijn gedaald naar 49 exemplaren van 14 soorten. Dit 
zal vooral het gevolg zijn geweest van minder aanbod 
aan schermbloemigen en kruisbloemigen. Slechts 2% 
van de zweefvliegen werd in 2018 gevonden op bloei-
wijzen van de aanplant, de rest op spontane kruiden. 

Vrouwtje van de Zwartgespoorde houtmetselbij (Hoplitis leucomelana). 
Foto: Albert Jacobs 2012.
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 De larven van Eristalinae zweefvliegen leven van 
plantaardig materiaal in ontbinding, in modderige 
oevers of op afgestorven delen van veelal scherm-
bloemen. De larven van Syrphinae prederen daarentegen 
actief op bladluizen. Zowel het aantal bloembezoekende 
exemplaren van detrivore als van carnivore zweefvliegen 
nam in 2018 ten opzichte van 2013 met meer dan 70% 
af. Eventuele effecten van een grotere hoeveelheid dood 
plantaardig materiaal na het kappen van de strook bos 
komen dus niet tot uiting in de cijfers.
 Van de soorten 37 soorten zweefvliegen die in totaal 
langs de Gooiseweg zijn gesignaleerd werden er 25 
waargenomen in het Horsterwold. Daarvan kwamen er 
8 nergens anders langs de route voor. Door zweefvliegen 
werd Gewone berenklauw hier het meest bezocht (83 
exemplaren), al is het merendeel van deze waarnemingen 
afkomstig uit 2013. Gewone Berenklauw stond toen 
vrijwel alleen in de ongewijzigde oude bermen. Op de 
uiteindelijke aanplant waren zweefvliegen een uitzonde-
ring: de enkele Blinde bij (Eristalis tenax) op Gelderse 
roos in 2016 en Kleine bijvlieg (Eristalis arbustorum) 
op kornoelje in 2018 zijn het vermelden eigenlijk niet 
waard.
 Er werden in totaal 7 soorten dagvlinders gevonden, 
waarvan alleen de Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni) 
nergens anders langs de Gooiseweg werd aangetroffen. 

Oostelijk en westelijk hooiland
De bermen langs het akkerland moeten in de oorspron-
kelijke situatie in zekere mate op de bermen in het 
Horsterwold hebben geleken, met als grootste verschil 
de aangrenzende strook hooiland. In het voorjaar 
van 2016 was het hooiland grotendeels overdekt met 
de zandbedding van de nieuwe rijbaan en telde toen 
tijdelijk grote aantallen verstoringsplanten als Herik en 
Akkerdistel die door vele zweefvliegen werden bezocht. 
 Hoewel er zich een opvallende toename (32%) in 
het aantal bijen lijkt te hebben voorgedaan in 2016 
ligt de werkelijke reden in het gemiste vroege voorjaar 
van 2013, toen pas kon worden gestart met de waarne-
mingen nadat het hooiland al gemaaid was. Bloembe-
zoek door alle solitaire bijen en vrijwel alle honingbijen 
werd 2016 geconstateerd op Gewone paardenbloem in 
het hooiland. Herik was in 2016 de talrijkste versto-
ringsplant, maar werd niet door bijen bezocht. 12 exem-
plaren van 4 hommelsoorten bezochten de distels in de 
verstoringsvegetatie. De rest van de waargenomen bijen 
foerageerde in 2016 op schermbloemen, composieten 
en klaversoorten, zowel in de zandige bermen als in het 
hooiland.
 Anderzijds werden er in 2016 minder dan half zoveel 
zweefvliegen waargenomen als in 2013. De verklaring 
ligt hier in een afname van de kleinere soorten Syrphinae 
die tussen grassen leven en met het sleepnet verzameld 
waren. Er was nog maar een smalle strook hooiland over.
 In totaal werden in de bermen en het hooiland langs 
het akkerland 25 soorten zweefvliegen, 7 soorten sociale 
bijen en 7 soorten solitaire bijen gevonden. Hiervan 
waren maar 3 soorten uniek voor deze delen van de 

route: het Geel platvoetje (Platycheirus fulviventris), de 
Grijze zandbij (Andrena vaga) en de Matte bandgroefbij 
(Lasioglossum leucozonium).

In 2018 was de verstoringsvegetatie uit het oostelijk 
hooiland verdwenen, maar aan de aanwezigheid van 
veel Reukeloze kamille (Tripleurospermum matirimum) 
was de vermenging van zavel met vers zand goed te 
zien. Een van de drie vluchthavens was in 2016 al 
opgeheven, maar op het begin van de nieuw aan te 
leggen rijbaan vonden we toen tóch een mogelijkheid 
om er te stoppen. Dat was in 2018 niet meer het geval 
en de resultaten dienen daarom gecorrigeerd om een 
vergelijking te kunnen maken met de eerdere jaren. 
Na aanpassen van de weging blijkt alsnog een terugval 
van 25% onder de sociale bijen. De cijfers wijzen in de 
richting van de distels die in 2016 door veel hommels 
bezocht werden, maar in het nieuwe grasland op het 
talud niet meer stonden.

Trekkersveld
Rond de vluchthaven ten zuiden van het bedrijventer-
rein zijn tijdens verschillende onderzoeksjaren opmer-
kelijke soorten opgedoken die nergens anders langs de 
route werden gevonden. Zo werd de Gewone citroen-
zweefvlieg (Xanthogramma pedissequum) bijvoorbeeld 
zowel in 2013 als in 2016 (op Gewone pastinaak) alleen 
hier waargenomen, ook al was de vluchthaven enkele 
honderden meters naar het westen verschoven. 

 In 2016 werd alleen hier een drietal bijensoorten 
gevonden die in heel Nederland vrij zeldzaam zijn: 
de Gehoornde metselbij (Osmia cornuta), de Pluim-
voetbij (Dasypoda hirtipes) en de Ingesnoerde groefbij 
(Lasioglossum minutissimum). Ook de Langkopsmaragd-
groefbij (Lasioglossum morio) werd tijdens het onderzoek 
alleen hier gevonden. Verder werden twee graafwespen 
alleen op deze locatie aangetroffen.
 De fauna langs het bedrijventerrein moet even sterk 
beïnvloed zijn door de rijbaanverdubbeling als voor 
het hooiland geldt. Ook langs het Trekkersveld werd 
de berm in 2016 sterk versmald. In tegenstelling tot 

De Gewone citroenzweefvlieg (Xanthogramma pedissequum) lijkt 
bedrieglijk veel op een muurwesp. Foto: André den Ouden 2018.
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de andere locaties was hier in 2013 al een vrij dichte 
beplanting met lage struiken langs de berm aanwezig, 
die in 2016 verdwenen was. Op het grasland rond het 
kanaal en langs de oevers waren de schermbloemen 
blijven staan. In 2018 hadden de schermbloemen langs 
de oevers plaatsgemaakt voor een dichte begroeiing van 
Herik en Akkerdistel. De toename van bloembezoek 
door hommels en honingbijen (3 in 2013, 6 in 2016 en 
15 in 2018) en van solitaire bijen (0 in 2013, 7 in 2016 
en 12 in 2018) had alles met verstoring van de bodem 
en een reactie daarop van de flora te maken. 

Ingezaaide berm bij Knardijk
Zoals eerder aangegeven waren de hooggelegen, zeer 
zandige bermen ten zuiden van de Knardijk niet eerder 
onderzocht voor een nulmeting. Het karakter van 
deze berm wijkt door de hoge ligging al sterk af van de 
overige bermen. Regen zal hier eerder wegzakken dan 

elders door de hoogte en de grote hoeveelheid doorla-
tend zand onder de berm. 
 In theorie zou het sterk naar de zon hellende zuidoos-
telijke talud ideaal zijn geweest als nestlocatie voor bijen, 
maar helaas was het zand bekleed met lemige grond 
en zeer dicht begroeid met hoog riet. Tussen dit riet 
bleken zelfs geschikte waardplanten onbereikbaar voor 
bloembezoekers. De schermen van Gewone berenklauw 
(Heracleum sphondylium) en kopjes van Akkermelkdistel 
(Sonchus arvensis) staken ver genoeg boven het riet uit 
om nog enkele hommels en zweefvliegen te trekken. 
Aangezien zaailingen van de Gewone berenklauw pas 
in het tweede jaar tot volle wasdom komen, en het 

bijenmengsel hooguit in het voorafgaande naseizoen kan 
zijn gezaaid, zullen deze planten al eerder aanwezig zijn 
geweest. Ook Speerdistel en Akkermelkdistel zullen niet 
in het zaaimengsel hebben gezeten.
 De berm langs het wegdek was verder redelijk 
geschikt voor bijen. De dubbele vangrail zal bijen 
hebben verhinderd om het verkeer tegemoet 
te vliegen en hield de windstuwingen van het 
verkeer enigszins tegen. In de loop van het seizoen 
bleken Grijskruid (Berteroa incana), Gele kamille 
(Anthemis tinctoria), Slangenkruid (Echium vulgare) 
en Peen (Daucus carota ssp. sativa) hier redelijk veel 
bloembezoekers te trekken. In mei was de bodem nog 
relatief open en matig dicht begroeid met lage grassen, 
maar in hoogzomer was vrijwel geen open zand meer 
beschikbaar voor nestbouw. Zandbijen werden dan ook 
amper aangetroffen. De twee waargenomen exemplaren 
zaten op de ingezaaide Peen. De gezaaide ondersoort is 

veel forser en hariger dan Wilde peen, maar zal verder 
voor bijen dezelfde eigenschappen hebben gehad. 
Honingbijen bezochten geen enkele van de ingezaaide 
bloemen en verkozen alleen Gewone berenklauw. De 11 
waargenomen hommels foerageerden daarentegen alleen 
op ingezaaide bloemen, met name op Slangenkruid.
 De Saksische wesp (Dolichovespula saxonica) die 
nectar zocht op Gewone berenklauw tussen het riet was 
een unieke waarneming voor de Gooiseweg. Er werden 
15 soorten zweefvliegen aangetroffen, waarvan het 
Scheefvlekplatvoetje (Platycheirus peltatus) ook alleen 
hier is gevonden. 

Ingezaaide berm langs het verhoogde deel van de Gooiseweg in juni. Op de voorgrond Peen en Slangenkruid. Foto: J. de Rond 2018.
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Vrouwelijke bijen 
Bij het evalueren van bloembezoek wegen vrouwtjes 
en werksters van bijen zwaarder dan mannetjes. De 
vrouwelijke dieren zijn voor het dieet van hun larven 
aangewezen op specifieke plantenfamilies, terwijl 
mannetjes op vrijwel alle bloemen te vinden zijn. 
 Op het totaal van 233 bloembezoekende bijen langs 
de Gooiseweg in 2018 werden 18 vrouwtjes van solitaire 
bijen, 120 werksters/koninginnen van hommels en 62 
werksters van honingbijen foeragerend aangetroffen. 
 Op de bloeiwijzen van de aanplant werden in 2018 
62 bijen gevonden. Daaronder waren geen vrouwtjes 
van solitaire bijen, maar uitsluitend mannetjes (15). De 
hommels werden er vertegenwoordigd door 23 werk-
sters, 2 koninginnen en 1 mannetje. Alle 21 honingbijen 
op de bloeiende aanplant waren werksters.
 Op de ingezaaide bloemen werden slechts 13 bijen 
waargenomen: 2 vrouwelijke zandbijen, 9 hommelwerk-
sters en 2 hommelmannetjes.

4. Conclusies
4.1 Bloembezoek op aanplant en inzaai
Uit de vergelijking tussen bloembezoek op aanplant en 
spontaan ontkiemde kruiden in het Horsterwold blijkt 
dat de aanplant in het Horsterwold voor solitaire bijen-
soorten tot nu toe van weinig belang was. Vrouwtjes 
foerageerden niet op bloeiwijzen van de aanplant en 
mannetjes bezochten alleen Sleedoorn. Door honing-
bijen en hommels werd Sporkehout wel bezocht, maar 
zeer matig. Eigenlijk kon alleen Hondsroos de aandacht 
van sociale bijen trekken, met name de Honingbij en de 
Weidehommel. 
 Op de ingezaaide berm nabij de kruising met de 
Knardijk waren de meeste bloembezoekers gewone 
hommelsoorten en zweefvliegen. Deze bezochten 
voornamelijk Peen, Slangenkruid en Gele kamille. 
Slangenkruid is een duinplant die het alleen doet op 
zeer droge, zandige plaatsen. In vochtige of lemige 

bermen zullen de resultaten van inzaaien tegenvallen. 
Gele kamille voelt zich het best thuis op schrale, stenige 
bodems en is zonder menselijke hulp weer snel uit het 
Nederlandse polderlandschap verdwenen. Wilde peen 
zou een betere keuze zijn voor een natuurlijke, duur-
zame bermvegetatie. Opmerkelijk is dat honingbijen op 
geen enkele ingezaaide plant werden gevonden, maar 
wél op de spontaan gevestigde Gewone berenklauw. 
 Zonder ingrijpen zullen de ingezaaide planten op 
het verhoogde deel van de Gooiseweg geleidelijk plaats 
maken voor het riet dat nu ook de taluds domineert.

Grafiek van waargenomen bloembezoek door vrouwtjes, koningin-
nen en werksters van bijen langs de Gooiseweg in 2018. Hoewel het 
om absolute aantallen gaat en de perceelgrootte verschilt, wordt tóch 
duidelijk dat bloeiende kruiden belangrijk zijn voor solitaire bijen.
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4.2 Noodzaak van een bijenberm
Aanleiding voor het aanleggen van een bijenberm was 
bezorgdheid over het welzijn van onze bijen. Men heeft 
daarbij echter de neiging om honingbijen, hommels 
en solitaire bijen als één groep te zien, met maar één 
probleem: te weinig voedsel. Om de overwegingen die 
tot de volgende adviezen hebben geleid te verklaren 
moeten de verschillen in samenlevingsverband en foera-
geergedrag van bijen eerst in beeld gebracht worden.

Bijen in kolonies
Honingbijen en hommels leven in staten die bestaan uit 
werksters en een koningin. Alle broed is op één plaats 
geconcentreerd, samen met een grote voedselvoorraad. 
Er is een strikte taakverdeling tussen de koningin en de 
werksters. De koningin is de enige die eieren legt. De 
werksters bouwen raten, halen voedsel, voeden de larven 
en verdedigen het nest. Een van de grootste voordelen 
van deze werkverdeling is dat de zgn. haalbijen al hun 
tijd kunnen besteden aan foerageren, en niet hoeven te 
paren of nestelen. Ze zijn tamelijk ongespecialiseerd in 
bloembezoek en accepteren honing en stuifmeel van vele 
gewassen, die ze op kilometers afstand kunnen vinden. 
 Tegenover de voordelen schuilen er ook gevaren in 
het leven als volk. Parasieten en infectieziekten liggen op 
de loer. Deze kunnen zich snel verspreiden door de grote 
mobiliteit van de werksters en de vele contacten die ze 
tijdens het foerageren hebben met werksters uit andere 
volken. Een gevaar ligt ook in de aantrekkingskracht 
die voedsel en broed hebben op zoogdieren of vogels. 
Vervolgens lopen deze tamelijk ongespecialiseerde bijen 
een relatief grote kans om op planten te foerageren die 
behandeld zijn met systemische bestrijdingsmiddelen.
 
Individueel nestelende bijen 
De vrouwtjes van solitaire bijen nestelen individueel. 
Ze graven nesten in zand, knagen nestgangen in dood 
hout of zoeken bestaande holten om nestcellen in aan 
te leggen. De nestlocatie wordt zo dicht mogelijk bij 
de waardplanten gekozen. Vrouwtjes werken soms 
samen (bij sommige soorten is er zelfs een tijdelijke 
werksterskaste) of nestelen in elkaars nabijheid, maar 
dieren uit dezelfde populatie komen weinig in contact 
met andere populaties. Het grootste voordeel is dat ze 
niet ver hoeven te vliegen met nectar of stuifmeel. Een 
nadeel is dat ze vaak sterk afhankelijk zijn van planten-
gemeenschappen uit steeds zeldzamer wordende, meestal 
dynamische landschappen. Een schrale troost is dat er in 
deze natuurlijke landschappen weinig bestrijdingsmid-
delen terecht komen.

4.2.1 Het verdwijnen van exemplaren
Verdwijnziekte
Berichten in de media over bijensterfte zijn over het 
algemeen afkomstig van imkers en hebben betrekking 
op honingbijen. Elke winter sneuvelen er gewoonlijk 
wel wat werksters, maar omstreeks 2010 bereikte de 
sterfte onder honingbijen recordhoogten. Volgens de 
Nederlandse Bijenhoudersvereniging lag de gemiddelde 

wintersterfte in de winter van 2010/2011 in Nederland 
op 20%. Na dit dieptepunt is het probleem geleidelijk 
afgenomen en volgens Som de Cerff & Moens (2018) 
is de wintersterfte in Nederland inmiddels weer tot 
het aanvaardbare niveau van 10% gedaald. Hoge 
wintersterfte in voorgaande decennia was volgens de 
auteurs grotendeels te wijten aan gebrekkige verzorging 
en huisvesting van de bijenvolken. 
 De zogenaamde ‘Verdwijnziekte’ veroorzaakte nogal 
wat opschudding. Dit verschijnsel deed zich in de jaren 
’90 voor het eerst voor in de Verenigde Staten, en werd 
daar bekend als Colony Collapse Disorder (CCD). Het 
wordt gekenmerkt door het compleet verdwijnen van 
bijenvolken zonder aanwijsbare oorzaak. Imkers vinden 
in de kast gewoonlijk nog wel een volledige honingvoor-
raad en zelfs broed, maar geen werksters. Doordat er 
maar weinig dode bijen worden gevonden lijkt het 
alsof het bijenvolk de korf heeft verlaten. In Nederland 
manifesteert het verlies van bijenvolken zich vooral in de 
winter. Bij volken die in de zomer al verzwakt zijn door 
virussen is de kans groot dat de larven de winter niet 
halen. Dit hadden de werksters van de wintergeneratie 
moeten worden. Het broed wordt vervolgens niet meer 
verzorgd.

Pathogenen
Als mogelijke oorzaak van sterfte onder honingbijen is 
gekeken naar zowel virale en bacteriële infecties van het 
broed als naar de toepassing van nieuwe insecticiden. 
Neonicotinoïde zenuwgiffen worden door de wortels 
van landbouwgewassen opgenomen en maken de hele 
plant giftig voor insecten, inclusief de honing en het 
stuifmeel. Vermindering van het oriëntatievermogen is 
een bewezen effect van neonicotinoïden (Henry & al. 
2012). Jonge koninginnen en werksters kunnen door 
aantasting van hun zenuwstelsel het nest niet meer 
terugvinden en worden minder effectief in hun voorbe-
reidingen op de winter. Relatief nieuwe parasieten als 
de Varroamijt (Varroa destructor) uit Azië en bacteriële 
infecties als Nosema zouden een belangrijke oorzaak 
van sterfte onder honingbijen kunnen zijn. Het grootste 
gevaar dat in besmetting met de Varroamijt schuilt is 
besmetting van het broed met virussen. Er zijn echter al 
hoopgevende vorderingen gemaakt met het selecteren 
van bijenrassen die de mijten herkennen en zelfstandig 
uit hun nest verwijderen. In de praktijk zal een combi-
natie van factoren de grootste schade veroorzaken. 

Voedselgebrek
De laatste decennia is gebrek aan bloeiende gewassen 
buiten de stedelijke omgeving in hoogzomer ook een 
probleem geworden voor honingbijen. Imkers kunnen 
hun bijenvolken weliswaar naar velden met bloeiende 
gewassen vervoeren, maar als de boomgaarden en 
grootschalige akkers zijn uitgebloeid worden de kruiden 
van natuurlijke oevers, ruigten en graslanden even 
belangrijk voor ze als voor wilde bijen. De aanplant in 
het Horsterwold bloeide tot juni, in de maanden met 
vele alternatieve voedselbronnen.



15

Hommels
Het gaat niet goed met de hommels in Europa 
(Rasmont & al. 2015), maar deze algemene stelling 
behoeft enige nuancering. Op Europese schaal worden 
vooral een aantal koude landschappen in de poolstreken 
en hooggebergten bedreigd door klimaatverandering. 
Veel zeldzame hommelsoorten zijn sterk gebonden 
aan specifieke landschappen. In Nederland zijn enkele 
hommelsoorten die strikt gebonden waren aan zeldzame 
vegetatietypen al in de jaren ’20 van de vorige eeuw 
verdwenen. De resterende zeldzame soorten zijn even 

sterk afgenomen als de kwetsbare solitaire bijen. 
 Met de algemene hommelsoorten uit de polderland-
schappen in Flevoland lijkt het vrij goed te gaan. Een 
soort als de Boomhommel (Bombus hypnorum), die 
vroeger minder algemeen was in Nederland, heeft zich 
in de Flevopolder bijvoorbeeld sterk uitgebreid.
 Een tot op heden onderschat gevaar blijkt besmetting 
van wilde bijen met virussen van honingbijen te zijn 
(Ravoet & al. 2014). Dat geldt zowel voor hommels 
als voor de grotere houtbewonende bijen, maar zelfs 
ook voor zandbijen die in de nabijheid van bijenvolken 
nestelen. De oorspronkelijke wilde populaties van 
honingbijen in Europa zullen met weinig ziekten of 
parasieten besmet zijn geweest, maar sinds de mens bijen 
over duizenden kilometers is gaan verplaatsen zijn overal 
pathogenen opgepikt die aan alle volken doorgegeven 
worden.

4.2.2 Het verdwijnen van soorten
Over de situatie van solitaire bijen is over het algemeen 
maar weinig bekend, zelfs onder beheerders van 
natuurgebieden. Dat komt hoofdzakelijk doordat wilde 
bijensoorten moeilijk te herkennen zijn, en daarbij vaak 
te klein en te snel zijn om goed te kunnen observeren.

Het overgrote deel van de inheemse bijensoorten 
overwintert als larve in de bodem of in dood hout. 
Dat maakt het lastig om te onderzoeken wanneer en 
waardoor ze sterven, maar het is overduidelijk dat vele 
soorten gedurende de Twintigste Eeuw geleidelijk uit het 
landschap zijn verdwenen. Dat heeft andere oorzaken 
dan voor honingbijen geldt. Jaren voordat systemische 
bestrijdingsmiddelen in Europa op grote schaal werden 
toegepast, werd het in Nederland al duidelijk dat vele 
wilde bijensoorten niet meer werden gevonden op 
plaatsen waar ze enkele decennia tevoren nog talrijk 
waren. Op de verspreidingskaartjes van de Voorlopige 
atlas van de Nederlandse bijen (Peeters, Raemakers & 
Smit 1999) werd deze afname voor het eerst pijnlijk 
zichtbaar. Habitatverlies wordt door ecologen als 
belangrijkste oorzaak van dit probleem gezien (Potts & 
al. 2010). In de eerste helft van de Twintigste Eeuw werd 
meer natuur in gebruik genomen voor landbouw en 
bosbouw dan ooit tevoren of daarna. In de tweede helft 
van de eeuw ging o.a. de groei van het stedelijk gebied 
ten koste van de natuur. De verspreidingskaartjes van 
De Nederlandse bijen (Peeters & al. 2012) maken het 
ontbreken van recente waarnemingen op de hoge zand-
gronden duidelijk zichtbaar. Van de 331 bijensoorten 
die ooit in Nederland gebroed hebben zijn er volgens de 
laatste Rode Lijst (Reemer 2018) zeker 46 verdwenen, 
72 bedreigd en 63 kwetsbaar tot gevoelig. 

4.2.3 Overige bedreigingen
Rationele land- en bosbouw
Het overgrote deel van de verdwenen, bedreigde, 
kwetsbare of gevoelige of soorten nestelt uitsluitend in 
schraalbegroeide zandige bodems. Hun ideale nestloca-
ties bestaan meestal uit schaars begroeide plekken, liefst 
op zuidgerichte hellingen. Gewoonlijk zoeken bijen de 
beschutting van bloemrijke bosranden of open struweel 
als nestlocatie. Binnen de rationele agrarische bedrijfs-
voering, die overal in Flevoland al sinds de aanleg van de 
polders consequent is doorgevoerd, zijn praktisch geen 
geschikte habitats voor wilde bijen te vinden. 
 De ‘houtakkers’ die in de jaren ’20 op de zand-
gronden tegen verstuiving werden aangeplant en mooi 
recht bouwhout leverden, zijn onleefbaar voor de vele 
bijensoorten die in staand dood hout nestelen. Ook 
productiebossen op voedzamere grond en parkbossen 
zijn voor deze bijen evenmin aantrekkelijk als bloemrijke 
mantelzomen langs bospaden of bosranden ontbreken. 

Bestrijdingsmiddelen
Synthetische bestrijdingsmiddelen als DDT werden na 
1950 in toenemende mate toegepast. Deze komen het 
eerst in beeld als mogelijke oorzaak van de achteruitgang 
van de insectenfauna. Het verwaaien van de nevel 
tijdens het sproeien en de uitspoeling van restanten naar 
het oppervlaktewater moeten een negatief effect hebben 
op de fauna van bermen, akkerranden en oevers. Een 
nieuw gevaar voor de vegetatie van deze randen vormen 
de herbiciden, die voor de bestrijding van onkruiden 
binnen o.a. graanvelden bijna onmisbaar zijn geworden. 

Werkster van de Veldhommel (Bombus lucorum) op Kruldistel 
(Carduus crispus). Foto: J. de Rond 2016.
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Het is vrijwel niet te voorkomen dat ook de flora van de 
aangrenzende akkerranden en oevers vernietigd wordt. 

Eutrofiëring
De vervuiling van het landschap met meststoffen is 
misschien wel even kwalijk voor de bijen als het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen. Bemeste heiden, stuifzanden, 
bermen en oevers worden door een dicht tapijt van 
grassen overwoekerd, waardoor de bodem onbereikbaar 
en ondoordringbaar wordt voor bijen en graafwespen. 
Een sterk onderschat probleem is de doorworteling 
van de bodem. Bijen en graafwespen zijn goed in staat 
om een relatief harde toplaag open te krabben om zo 
het lossere zand te bereiken, maar een wirwar van taaie 
plantenwortels is een veel grotere barrière. De zware 
gronden in Flevoland kennen dit probleem ook al 
zonder toevoeging van meststoffen. De weinige plekken 
waar zich geen laag zeeklei op het pleistocene zand 
van de zeebodem afzette zijn daardoor ware oases van 
insectenrijkdom.
 
Versnippering van populaties
Sommige auteurs wijzen op de versnippering die vooral 
ruilverkaveling in het agrarische landschap teweegbracht. 
Werksters van sociale bijensoorten moeten daardoor 
grotere afstanden afleggen dan vroeger om dezelfde 
hoeveelheid voedsel te vergaren en voor solitaire soorten 
wordt genetische uitwisseling steeds moeilijker. 
 Voor honingbijen is het verplaatsen van bijenvolken 
naar percelen met bloeiende gewassen een deel van de 
oplossing. De werksters weten binnen korte tijd hun 
eigen korf terug te vinden en zijn snel weer productief. 
De verdeling van bloeiende gewassen over het hele 
seizoen is echter een probleem. In het voorjaar vinden 
honingbijen weliswaar een overvloed aan nectar en 
stuifmeel, maar vanaf het moment dat de boomgaarden 
en wilgen zijn uitgebloeid tot aan de bloei van de 
heiden is  de beschikbaarheid van grootschalige teelten 
met bijenbloemen beperkt. In het zomerseizoen zijn 
honingbijen grotendeels aangewezen op kruiden. In 
rationeel ingerichte agrarische landschappen zijn na de 
bloei van Fluitenkruid, Aardappel en Koolzaad niet veel 
massaal bloeiende kruiden meer te vinden. Op het oude 
boerenland was permanent een grote verscheidenheid 
aan bloeiende kruiden beschikbaar: op braakliggende 
akkers en natuurlijke slootkanten, in bermen, tuintjes of 
langs windsingels en bosjes. Over het algemeen kunnen 
hommels hun waardplanten wel vinden in dichte 
vegetaties op kleibodems, maar zowel honingbijen als 
solitaire bijen zullen in de zomer het meest profiteren 
van bloeiende kruiden.

4.2.4 Verbindingsfunctie van bermen
Braakliggende zandgronden
Schaarste aan open zandgrond met pioniervegetaties 
blijft in heel Noordwest-Europa een van de grootste 
problemen voor bedreigde soorten. Niet alleen in 
het voorjaar maar ook in de zomer is open zand 
belangrijk voor bijen. Vele soorten groefbijtjes (Halictus 

en Lasioglossum) en hun koekoeksbijen (Sphecodes 
en Nomada) worden op de hogere zandgronden in 
Nederland steeds minder gevonden. Verreweg de meeste 
groefbijen zijn gespecialiseerd in het foerageren op gele 
composieten. Op de klaversoorten van jonge, vochtige 
zandgrond zijn enkele bijzondere zijdebijen (Colletes) en 
dikpootbijen (Melitta) te verwachten, maar bovenal een 
aantal uiterst zeldzame solitaire wespensoorten (de Rond 
2016a). Hun aanwezigheid bewees dat natuurbouw 
bijzonder effectief kan zijn.
 De aanleg van een netwerk van kleinschalige habitats 
voor kleine zandbewoners lijkt een heel lovenswaardig 
doel. Na het droogvallen van Oostelijk Flevoland zal 
de jonge Knardijk inderdaad een verbindingszone voor 
ecosystemen op zandopspuitingen zijn geweest vanuit 
de Veluwe, maar helaas zijn op deze zandige terreinen 
inmiddels geen pioniervegetaties meer te vinden. Ze zijn 
bebouwd, zoals aanvankelijk beoogd, of overwoekerd 
door dichte vegetaties waarin bijen amper meer kunnen 
nestelen. De aanleg van zandige wegbermen zal voor 
deze gebieden dus geen verbindingsfunctie meer hebben, 
maar mogelijk kunnen nieuwe natuurbouwprojecten 
daar weer reden voor geven. In natuurgebied De 
Burchtkamp werd bijvoorbeeld de kleilaag van het pleis-
tocene zand verwijderd en naar de randen geschoven. 
Zo ontstond een zandvlakte in de beschutting van een 
ringdijk waar zich vrijwel direct een interessante pionier-
gemeenschap vestigde.

Bossen op zavel of klei
De meeste bossen in Flevoland zijn tamelijk rationeel 
ingericht. De kruidlaag krijgt weinig licht en wordt 
gedomineerd door dichte brandnetelvegetaties vanwege 
de zware, vochtige kleibodem en geschikte nestgelegen-
heid voor bodemnestelende bijen ontbreekt. Er valt 
ook hier dus niet veel te verbinden, maar in oudere 
landschappen kunnen bijvriendelijk ingerichte bermen 
de bedreigde bijensoorten mogelijk wél in staat te stellen 
om nieuwe leefgebieden te koloniseren. 
 In de rapportage van de nulmeting werd omschreven 
hoe belangrijk spontane wilgenbossen zijn voor 
inheemse bijensoorten. Binnen het Horsterwold zijn 
wilgen te vinden rond het Meer van Galilea en de Stille 
Kern. Zeldzaam geworden wilgenspecialisten onder de 
zandbijen (Andrena) zijn in de jaren ’80 kortstondig 
vrij talrijk geweest langs de Knardijk, waar ze zowel 
hun waardplanten op korte afstand konden bezoeken 
als nestgelegenheid vonden in jonge zandige oevers. 
Als de doelgroep voor een bijenberm zich beperkt tot 
voorjaarsbijen kan de aanleg van plassen met wilgen 
langs autowegen een gunstige bijdrage zijn in hun 
verspreiding, mits er ook open zand beschikbaar is om 
in te nestelen. 

Grasland van het buitengebied
Het agrarisch gebied telt in Flevoland relatief weinig 
weilanden en veel bouwland met cultuurgewassen. De 
percelen zijn doorgaans rationeel ingericht met een 
minimum aan onbewerkte grond. Dat geldt ook voor 
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de Flevolandse wegbermen. Op zware zavel of lichte 
klei zijn de bermen maar voor enkele meters vanaf het 
wegdek zandig en begroeid met wat klaversoorten. 
Daarbuiten bestaat de berm gewoonlijk uit hetzelfde 
hooiland als van de Gooiseweg werd beschreven. 
Indien akkerranden en wegbermen breder zijn dan nu, 
en minder dicht begroeid, kunnen ze in theorie beter 
fungeren als verbindingszone, maar bestrijdingsmiddelen 
en het verkeer blijven een groot risico voor bijen. 

Stedelijke omgeving
De sterkste toename van nieuwe soorten is in Flevoland 
vooral waar te nemen in het stedelijke gebied. Een 
voor de hand liggende conclusie is dat deze soorten bij 
het transport van tuinplanten, hout, riet of grond als 
verstekelingen zijn meegekomen, al is dat moeilijk te 
bewijzen. 

4.2.5 Slotconclusie
In het agrarische landschap van Flevoland zijn te 
weinig kwetsbare bijensoorten om speciaal ingerichte 
bijenbermen een noodzakelijke voorziening te kunnen 
noemen. Zandige bijenbermen zullen de biodiversiteit 
in de provincie op zichzelf wel verrijken, maar hebben 
geen verbindingsfunctie en zullen geïsoleerde habitats 
blijven. Het landschap is hier ook te jong en te rationeel 
ingericht om de effectiviteit van dergelijke initiatieven in 
andere provincies te kunnen voorspellen.
 De aanplant in het Horsterwold zal in de komende 
jaren nog rijpen en bij traditioneel onderhoud wellicht 
nog iets rijker worden aan bloembezoekers, maar veel 
zeldzame of bedreigde soorten zijn er niet te verwachten.  
Open schraal grasland, eventueel beschut door een 
bosrand, is voor solitaire bijen een betere leefomgeving 
dan dicht struweel. Paardenbloemen zijn in vroege voor-
jaar een voedselbron voor vele wilde bijen. Laagblijvende 
composieten zullen in hoogzomer bovendien zowel 
voedsel verschaffen aan wilde bijen als aan honingbijen. 
Het aanbod voor honingbijen loopt dan sterk terug. 
 Het inzaaien met wilde planten die zich duurzaam 
op eigen kracht vermeerderen kan het kolonisatieproces 
vlak na de aanleg van een berm versnellen. Niet 
alle bijenmengsels zijn geschikt voor wilde bijen. 
Bloemen als Gewone margriet 
(Leucanthemum vulgare), Grote klap-
roos (Papaver rhoeas) en Korenbloem 
(Centaurea cyanus) worden voor een 
kleurig beeld vaak in bermmengsels 
gebruikt, maar zijn voor solitaire 
bijen van weinig betekenis. Er 
worden uitgebalanceerde mengsels 
van inheemse plantenzaden voor elke 
grondsoortte geleverd door gespeciali-
seerde bedrijven. 
 Zandig grasland met kruiden 
kan het best zo laat mogelijk in het 
seizoen gemaaid worden, en het laten 
staan van randen met stengels is van 
groot belang.

5. Aanbevelingen
5.1 Planning van een bijenproject
Het plan om een bijenberm langs de Gooiseweg aan te 
leggen ontstond op een ongebruikelijke manier, name-
lijk niet op initiatief van een natuurbeheerder. Het werd 
dan ook in eerste instantie als infrastructureel project 
gezien en als zodanig uitgevoerd. Ecologische expertise 
werd pas na de besluitvorming ingewonnen. In feite 
ging het hier echter om het aanleggen van een natuur-
gebied. Daarvoor dient men zich allereerst te verdiepen 
in de ecologische behoeften van de soorten uit het 
beoogde ecosysteem. Het is bij toekomstige projecten 
dan ook aan te raden om al in het oriënterende stadium 
een ecoloog bij de planvorming te betekken. Bijenspe-
cialisten zijn echter zeldzaam. In Nederland zijn hooguit 
enkele tientallen kenners van wilde bijen te vinden, 
waarvan slechts een handvol als ecoloog werkzaam is. 
Het voorliggende rapport kan in elk geval een indicatie 
van de juiste richting geven, maar effectonderzoek van 
nieuwe bijenprojecten is onontbeerlijk om uiteindelijk 
een bruikbare handleiding voor bijenprojecten te 
kunnen samenstellen.

5.1.1 Structuur en locatie
Autowegen liggen gewoonlijk iets hoger dan het omrin-
gende landschap en zijn aangelegd op een zandlichaam 
dat aan beide zijden meestal is voorzien van een licht 
hellend talud. Deze taluds lijken weliswaar goed bruik-
baar om als bijenberm te dienen maar liggen eigenlijk 
te dicht bij het verkeer. De voorkeur gaat daarom uit 
naar een open stuk grond dat buiten een greppel langs 
het talud ligt. De berm van een parallelweg of fietspad is 
veel gunstiger dan de berm langs de autoweg. Een licht 
hellend oppervlak in de richting van de zon is ideaal, 
liefst onderaan beginnend in een sloot of greppel en na 
een vlakke oeverzone geleidelijk steigend. Logischerwijze 
gaat het dan om een berm die aan de noordzijde van 
een weg ligt. Bij een weg die van noord naar zuid 
loopt krijgt de westzijde voorkeur, omdat de zon in 
de ochtenduren uit het oosten komt. Bijen zijn op de 
warmste dagen in de ochtend actiever dan in de middag. 
Voor de nodige beschutting zou het prettig zijn als de 

Suggestie voor de inrichting van de bijenberm in het Horsterwold zoals gepresenteerd in de 
rapportage van de nulmeting. Fotobewerking Google StreetView: J. de Rond 2013.
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berm eindigt tegen een struweelzone of bosrand, al of 
niet op het hoogste punt. Als de bijenberm op gezette 
afstanden onderbroken wordt door struweel ontstaan 
windstille, zonnige hoekjes waar bijen ongestoord 
kunnen foerageren. Op die manier wordt eveneens 
voorkomen dat de wind vat krijgt op het zand en over-
last zou ontstaan voor het verkeer. De kosten voor een 
zandige, ingezaaide strook van enkele tientallen meters 
breed zullen bescheiden zijn. Onderhoud van zandige 
pioniervegetaties vergt anderzijds wel wat deskundige 
observatie en van tijd tot plaggen.

5.1.2 Botanische inrichting
Inzaaien
In de rapportage uit 2013 werden zaaimengsels aanbe-
volen voor greppels, vochtige zandvlakken en droger 
zand. Indien gecombineerd tot één mengsel zal de 
effectiviteit gelijk blijven. Zuinig zaaien is geboden. De 
planten zullen zich op natuurlijke wijze verspreiden en 
op de meest ideale plekken jaarlijks terugkeren. 
 Vooral fijnbladige grassen als Zandstruisgras 
(Agrostis vinealis) en Fijn schapengras (Festuca filiformis) 
leggen de drogere delen van de berm vast en voorkomen 
verstuiving, ook al lijken ze slechts zichtbaar als een 
waas over het zand. Duinriet (Calamagrostis epigejos)is 
met zijn wollige aren een sterke verspreider en zal snel 
ook aanwezig zijn, maar kan evenals riet erg dominant 
worden en de bodem na enkele decennia volledig 
afsluiten voor bijen. In korte tijd zullen algen en mossen 
deze verdichte toplaag nog sterker hebben gefixeerd. 
Kleine composieten, lipbloemigen en vlinderbloemigen 
zullen binnen enkele jaren de bijenfauna met vele 
soorten doen toenemen. 

Aanplanten
Hondsroos, Zoete kers, Meidoorn en Sleedoorn zijn 
zeker de moeite waard om langs ingezaaide kruiden op 
zand aan te planten. In vochtige omgevingen kunnen 
wilgen eenvoudig uitgezet worden door takken in de 
bodem te steken. 
 Heesters als de Vlinderstruik (Buddleja davidii), die 
in hoogzomer bloeien, lijken erg aantrekkelijk voor 
insecten, maar hebben gewoonlijk weinig te bieden voor 
bijen. Gelderse roos (Viburnum opulus) bloeit uitbundig 
maar wordt vrijwel niet door bijen bezocht.

5.1.3 Beheer en onderhoud
Om dichtgroeien te voorkomen kan na een aantal 
jaren geplagd worden. In een voedselrijke omgeving 
na ongeveer 10 jaar, maar op arme zandbodem is dat 
pas na zo’n 15 tot 20 jaar nodig. Zand op een slecht-
doorlatende kleibodem staat in het winterseizoen vaak 
vol plassen. Door de hoge grondwaterstand blijft het 
zand zuurstofarm, wat een ideale lage mozaïekvegetatie 
oplevert. Maaien dient, indien noodzakelijk, gedurende 
het vliegseizoen van de bijen zo lang mogelijk uitgesteld 
te worden. Pas nadat alle waardplanten zijn uitgebloeid 
kan het gespreid en gefaseerd worden uitgevoerd. 
Zodra de bodem tussen het plantendek niet meer zicht-

baar is kan eventueel een deel van de opgebrachte laag 
zand scherp 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 te 
worden uitgevoerd in stroken of in rechthoekige 
vlakken, 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 opgestapeld als 
‘tuunwal’. Op Texel nestelen talloze bijensoorten in deze 
wallen.

5.1.4 Monitoring
In wetenschappelijk opzicht is er nog veel te ontdekken 
aan wilde bijen. In Nederland wordt weliswaar enig 
onderzoek naar honingbijen gedaan, maar heeft de 
kennis over wilde bijen weinig prioriteit. Experimenten 
als het aanleggen van bijenbermen kunnen veel nieuws 
aan het licht brengen. Een nulmeting van de oorspron-
kelijke situatie is altijd aan te bevelen, maar aangezien 
de grond in veel gevallen volledig ontdaan zal moeten 
worden van de vegetatie is intensief monitoren van de 
ontwikkelingen belangrijker. De nadruk zou moeten 
liggen op de groei en stabiliteit van nestaggregaties. 
Nesten zijn makkelijker te tellen dan foeragerende bijen. 
Rond de nesten zullen zich snel koekoeksbijen vertonen. 
Cleptoparasitisme kan van invloed zijn op de populaties 
en het aantal koekoeksbijen of parasitaire wespen 
moet zeker meegenomen worden. Waarnemingen van 
bloembezoek zijn uiteraard ook van groot belang. Na 
2 tot 3 jaar is een pioniervegetatie rijp voor onderzoek. 
Binnen een jaar of 10 zullen zich behoorlijke populaties 
gevestigd hebben en kunnen succesvolle bijensoorten 
jaarlijks aggregaties van honderden nesten vormen.

Hondsroos (Rosa canina) tussen het riet langs de Gooiseweg. 
Foto: J. de Rond 2018.
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7. Tabellen bloembezoek
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Apiaceae Asteraceae
HYMENOPTERA

Apidae
Andrena haemorrhoa 1
Andrena nitida 1
Apis mellifera 6 6 2 6
Bombus hortorum

Bombus hypnorum

Bombus lapidarius 5 3 1 3
Bombus pascuorum 1 2 2 1 1
Bombus pratorum 1
Bombus terrestris 1 2
Colletes daviesanus 1
Colletes succinctus 1
Hoplitis leucomelana

Hylaeus communis 1
Panurgus calcaratus 1

Crabronidae
Crossocerus vagabundus 1

Vespidae
Vespula vulgaris 6 1

DIPTERA
Syrphidae

Cheilosia illustrata 1
Cheilosia impressa 2
Cheilosia pagana 1
Cheilosia vernalis 1
Episyrphus balteatus 2 4 1
Eristalis arbustorum 2 1 2
Eristalis tenax 1 1 4 2
Eupeodes corollae 1
Helophilus pendulus 2 1 1
Sphaerophoria scripta 2 2 4
Syritta pipiens 2
Syrphus ribesii 1
Syrphus torvus 1
Volucella bombylans 1

LEPIDOPTERA
Papilionoidea

Araschnia levana 1
Pieris rapae 1 4
Polyommatus icarus 1

bloembezoek per plantensoort 23 11 1 12 30 2 16 7 1 4

Tabel 1a: Waargenomen bloembezoek rond de aanplant in het Horsterwold 2018  (plantenlijst 1).
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Boragin. Brassic. Con Cor Fabiaceae Onagrac. Ran Rha Rosaceae
HYMENOPTERA

Apidae
Andrena haemorrhoa 14 15 14
Andrena nitida 1 2 1
Apis mellifera 3 1 17 41 21
Bombus hortorum 1 3 1 5 1
Bombus hypnorum 1 1 2 1
Bombus lapidarius 5 1 18 1
Bombus pascuorum 1 8 12 2 3 33 3
Bombus pratorum 1 4 14 20 18
Bombus terrestris 2 1 6 2
Colletes daviesanus 1
Colletes succinctus 1
Hoplitis leucomelana 1 1
Hylaeus communis 1
Panurgus calcaratus 1

Crabronidae
Crossocerus vagabundus 1

Vespidae
Vespula vulgaris 7

DIPTERA
Syrphidae

Cheilosia illustrata 1
Cheilosia impressa 2
Cheilosia pagana 1
Cheilosia vernalis 1
Episyrphus balteatus 2 9
Eristalis arbustorum 1 6 1
Eristalis tenax 8
Eupeodes corollae 2 3
Helophilus pendulus 1 5
Sphaerophoria scripta 8
Syritta pipiens 2
Syrphus ribesii 1
Syrphus torvus 1
Volucella bombylans 1

LEPIDOPTERA
Papilionoidea

Araschnia levana 1
Pieris rapae 1 1 7 1
Polyommatus icarus 1

bloembezoek per plantensoort 8 3 1 11 20 2 7 16 38 213 64

Tabel 1b: Waargenomen bloembezoek rond de aanplant in het Horsterwold 2018  (plantenlijst 2).
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Apiaceae Asteraceae
HYMENOPTERA

Apidae
Andrena flavipes 1

Andrena minutula 1

Apis mellifera 7

Bombus hortorum

Bombus pascuorum 1

Bombus pratorum

Bombus terrestris 1

Vespidae
Dolichovespula saxonica 1

DIPTERA
Syrphidae

Cheilosia pagana 2 1

Episyrphus balteatus 4

Eristalinus sepulchralis 1 2

Eristalis arbustorum 4 1

Eristalis tenax 2 1 1

Eumerus strigatus

Eupeodes corollae 2

Melanostoma mellinum 4 1

Platycheirus peltatus

Scaeva pyrastri 1

Sphaerophoria scripta 6

Syritta pipiens 6

Syrphus torvus 1

LEPIDOPTERA
Papilionoidea

Pieris brassicae 1

bloembezoek per plantensoort 26 15 10 2

Tabel 2a: Waargenomen bloembezoek rond de ingezaaide berm ten zuiden van de Knardijk 2018  (plantenlijst 1).
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Boragin. Brassic. Con Cor Fabiaceae Onagrac. Ran Rha Rosaceae
HYMENOPTERA

Apidae
Andrena flavipes 1 1
Andrena minutula 1 1
Apis mellifera 7
Bombus hortorum 3 3 3
Bombus pascuorum 5 6 6
Bombus pratorum 1 1 1
Bombus terrestris 1 1

Vespidae
Dolichovespula saxonica 1

DIPTERA
Syrphidae

Cheilosia pagana 1 4 2
Episyrphus balteatus 4
Eristalinus sepulchralis 3 3
Eristalis arbustorum 5 5
Eristalis tenax 1 1 6 5
Eumerus strigatus 1 1 1
Eupeodes corollae 2 2
Melanostoma mellinum 5 4
Platycheirus peltatus 1 1 1
Scaeva pyrastri 1 1
Sphaerophoria scripta 6 6
Syritta pipiens 6 6
Syrphus torvus 1 1

LEPIDOPTERA
Papilionoidea

Pieris brassicae 1

bloembezoek per plantensoort 11 2 1 67 50

Tabel 2b: Waargenomen bloembezoek rond de ingezaaide berm ten zuiden van de Knardijk 2018  (plantenlijst 2).
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Apiaceae Asteraceae
HYMENOPTERA

Apidae
Andrena flavipes 2

Andrena fulva 1

Andrena haemorrhoa 1

Apis mellifera 5 1 1

Bombus lapidarius 2

Bombus lucorum

Bombus pascuorum 1

Bombus pratorum 1

Bombus terrestris

Crabronidae
Philanthus triangulum 1

Vespidae
Dolichovespula media 1

Vespula vulgaris 1 2 1

DIPTERA
Syrphidae

Episyrphus balteatus 2

Eristalinus sepulchralis 2

Eristalis abusiva 1

Eristalis arbustorum 2 5

Eristalis intricaria 1

Eristalis tenax 7 11 1 1

Eumerus strigatus 1 1 3

Eupeodes corollae 2

Helophilus pendulus 1

Melanostoma mellinum 1

Scaeva pyrastri 1

Sphaerophoria scripta 4 1 4

Syritta pipiens 1

Syrphus torvus 1

LEPIDOPTERA
Papilionoidea

Aglais io 1

Araschnia levana 1

Pieris brassicae 1

Polyommatus icarus 3

bloembezoek per plantensoort 1 29 3 21 1 11 17 1

Tabel 3a: Waargenomen bloembezoek in hooiland ten westen en oosten van het Horsterwold 2018  (plantenlijst 1).
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Boragin. Brassic. Con Cor Fabiaceae Onagrac. Ran Rha Rosaceae
HYMENOPTERA

Apidae
Andrena flavipes 3

Andrena fulva 1

Andrena haemorrhoa 1

Apis mellifera 9

Bombus lapidarius 3 4 9

Bombus lucorum 1 1

Bombus pascuorum 2 3

Bombus pratorum 1

Bombus terrestris 10 1 11

Crabronidae
Philanthus triangulum 1

Vespidae
Dolichovespula media 1

Vespula vulgaris 4

DIPTERA
Syrphidae

Episyrphus balteatus 2

Eristalinus sepulchralis 2

Eristalis abusiva 1

Eristalis arbustorum 7

Eristalis intricaria 1

Eristalis tenax 4 24

Eumerus strigatus 5

Eupeodes corollae 2
Helophilus pendulus 1
Melanostoma mellinum 1
Scaeva pyrastri 1
Sphaerophoria scripta 1 10

Syritta pipiens 1

Syrphus torvus 1

LEPIDOPTERA
Papilionoidea

Aglais io 1

Araschnia levana 1

Pieris brassicae 1

Polyommatus icarus 3

bloembezoek per plantensoort 16 5 5 110

Tabel 3b: Waargenomen bloembezoek in hooiland ten westen en oosten van het Horsterwold 2018  (plantenlijst 2).
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Apiaceae Asteraceae
HYMENOPTERA

Apidae
Andrena carantonica 1

Andrena flavipes

Apis mellifera 2

Bombus lapidarius

Bombus pascuorum 1 1

Bombus terrestris 2

Halictus tumulorum 1

Lasioglossum calceatum 1

Lasioglossum minutissimum

Vespidae
Dolichovespula media 1

Vespula vulgaris 3

DIPTERA
Syrphidae

Cheilosia pagana 1 1

Episyrphus balteatus 1

Eristalis abusiva

Eristalis arbustorum 1

Eristalis tenax

Eumerus strigatus 1

Eupeodes corollae 1

Helophilus trivittatus

Melanostoma mellinum

Melanostoma scalare 1

Platycherus clypeatus 1

Scaeva pyrastri 1

Sphaerophoria scripta 1 2 1

Syrphus vitripennis

LEPIDOPTERA
Papilionoidea

Pieris rapae 2

bloembezoek per plantensoort 3 4 9 3 1 4 1 3

Tabel 4a: Waargenomen bloembezoek ten zuiden van het Trekkersveld 2018  (plantenlijst 1).
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Boragin. Brassic. Con Cor Fabiaceae Onagrac. Ran Rha Rosaceae
HYMENOPTERA

Apidae
Andrena carantonica 1

Andrena flavipes 6 6

Apis mellifera 3 5

Bombus lapidarius 4 4

Bombus pascuorum 1 3

Bombus terrestris 1 3

Halictus tumulorum 1

Lasioglossum calceatum 1

Lasioglossum minutissimum 3 3

Vespidae
Dolichovespula media 1

Vespula vulgaris 3

DIPTERA
Syrphidae

Cheilosia pagana 1 2 5

Episyrphus balteatus 1

Eristalis abusiva 1 1

Eristalis arbustorum 6 7

Eristalis tenax 6 6

Eumerus strigatus 1

Eupeodes corollae 1

Helophilus trivittatus 2 2

Melanostoma mellinum 1 1

Melanostoma scalare 1

Platycherus clypeatus 1

Scaeva pyrastri 1

Sphaerophoria scripta 4

Syrphus vitripennis 1 1

LEPIDOPTERA
Papilionoidea

Pieris rapae 1 3

bloembezoek per plantensoort 36 1 2 67

Tabel 4b: Waargenomen bloembezoek ten zuiden van het Trekkersveld 2018  (plantenlijst 2).
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8. Tabel waargenomen soorten

HYMENOPTERA (blauw = voorstel nieuwe naam) zeldz. 2013 2016 2018 totaal

Apidae
Andrena carantonica Meidoornzandbij AAA 2 1 3

Andrena chrysosceles Goudpootzandbij AA 2 2

Andrena flavipes Graszandbij AAA 7 10 17

Andrena fulva Vosrode zandbij A 1 2 3

Andrena haemorrhoa Koperstaartzandbij AAA 4 16 20

Andrena minutula Gewone dwergzandbij M 1 1 2

Andrena nitida Viltvlekzandbij A 2 2 4

Andrena vaga Grijze zandbij AA 1 1

Panurgus calcaratus Kleine roetbij A 1 1

Apis mellifera Honingbij AAAA 28 27 62 117

Bombus bohemicus Tweekleurige koekoekshommel Z 1 1

Bombus hortorum Tuinhommel AA 1 8 9

Bombus hypnorum Boomhommel A 2 2 4

Bombus lapidarius Steenhommel AAA 55 79 31 165

Bombus lucorum Veldhommel AA 5 3 1 9

Bombus norvegicus Boomkoekoekshommel Z 1 1

Bombus pascuorum Akkerhommel AAA 24 30 49 103

Bombus pratorum Weidehommel AAA 2 10 22 34

Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel AA 1 1

Bombus terrestris Aardhommel AAA 49 17 23 89

Nomada flava Gewone wespbij AAA 2 2

Colletes daviesanus Wormkruidzijdebij AA 1 1

Colletes succinctus Heizijdebij A 1 1

Hylaeus communis Gewone maskerbij AAA 1 1 2

Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij AA 4 2 6

Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij AAA 1 1 1 3

Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij AA 2 2

Lasioglossum minutissimum Ingesnoerde groefbij Z 3 3

Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij AA 2 2

Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij Z 1 1 2

Osmia cornuta Gehoornde metselbij Z 1 1

Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij A 1 1

Crabronidae
Crossocerus vagabundus Steltmuggendoder M 1 1

Ectemnius continuus Gespoorde zweefvliegendoder AA 1 1

Lindenius albilabris Grote vleugwesp AA 1 1

Oxybelus bipunctatus Gladde spieswesp AA 1 2 3

Cerceris rybyensis Gewone bijenknoopwesp AA 1 1

Philanthus triangulum Bijenwolf AA 1 1

Dryinidae
Anteon ephippiger Glanzende moerastangwesp Z 1 1

Formicidae
Lasius niger Wegmier AAAA 6 19 25

Pompilidae
Caliadurgus fasciatellus Tuinspinnendoder A 1 1

Priocnemis perturbator Grote zaagspinnendoder AA 1 1

Tiphiidae
Tiphia minuta Kleine keverdoder M 4 4

Vespidae
Dolichovespula media Middelste Wesp AA 2 2

Dolichovespula saxonica Saksische Wesp AA 1 1

Vespa crabro Hoornaar A 1 1

Vespula vulgaris Gewone Wesp AA 41 3 15 59

Tabel 5a: Overzicht van waargenomen bijen, angeldragende wespen en mieren tijdens alle onderzoeksjaren.

zeldzaamheidscodes

AAAA uiterst algemeen
AAA zeer algemeen
AA algemeen
A vrij algemeen
M matig algemeen
Z vrij zeldzaam
ZZ zeldzaam
ZZZ zeer zeldzaam
ZZZZ uiterst zeldzaam
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DIPTERA zeldz. 2013 2016 2018 Totaal

Syrphidae
Cheilosia albipila Tweekleurig Gitje AA 1 1

Cheilosia cynocephala Blauw Gitje A 2 2

Cheilosia illustrata Wollig Gitje AA 1 1

Cheilosia impressa Nazomergitje AA 5 2 7

Cheilosia pagana Kervelgitje AAA 1 4 11 16

Cheilosia vernalis Kustgitje AA 3 3

Eristalinus sepulchralis Weidevlekoog AAA 1 5 6

Eristalis spc. bijvliegen (ongedet.) 10 10

Eristalis abusiva Kustbijvlieg AA 2 4 3 9

Eristalis arbustorum Kleine Bijvlieg AAAA 7 37 28 72

Eristalis horticola Bosbijvlieg AAA 1 1

Eristalis intricaria Hommelbijvlieg AAA 3 1 4

Eristalis nemorum Puntbijvlieg AAA 5 3 8

Eristalis pertinax Kegelbijvlieg AAA 14 2 16

Eristalis tenax Blinde Bij AAAA 101 21 46 168

Eumerus strigatus Gewone Bollenzweefvlieg AA 8 8

Helophilus spc. pendelvliegen (ongedet.) 14 6 20

Helophilus pendulus Gewone pendelvlieg AAAA 1 3 8 12

Helophilus trivittatus Citroenpendelvlieg AAA 9 2 11

Lejogaster metallina Gewoon Glimlijfje AA 2 2

Myathropa florea Doodskopzweefvlieg AAA 2 2

Syritta pipiens Menuetzweefvlieg ZZZZ 1 3 9 13

Tropidia scita Moeraszweefvlieg AA 1 1 2

Volucella bombylans Hommelreus AA 1 2 3

Episyrphus balteatus Snorzweefvlieg AAAA 174 51 19 244

Eupeodes corollae Terrasjeskommazweefvlieg AAAA 4 3 10 17

Melanostoma spc. driehoekzweefvliegen (ongedet.) 2 2

Melanostoma mellinum Gewone Driehoekzweefvlieg AAA 1 57 11 69

Melanostoma scalare Slanke Driehoekzweefvlieg AAA 3 3

Platycheirus albimanus Micaplatvoetje AAA 6 5 11

Platycheirus clypeatus Gewoon Platvoetje AAA 28 3 31

Platycheirus fulviventris Geel Platvoetje A 1 1

Platycheirus peltatus Scheefvlek-platvoetje AA 1 1

Platycheirus scutatus Gewoon Schaduwplatvoetje AA 2 2

Scaeva pyrastri Witte Halvemaanzweefvlieg AA 3 3 6

Sphaerophoria scripta Grote Langlijf AAA 24 32 30 86

Syrphus spc. bandzweefvliegen (ongedet.) 3 1 4

Syrphus ribesii Bessenbandzweefvlieg AAA 6 1 7

Syrphus torvus Bosbandzweefvlieg AA 3 3 6

Syrphus vitripennis Kleine Bandzweefvlieg AAA 16 3 1 20

Xanthogramma pedissequum Gewone Citroenzweefvlieg AA 1 1 2

LEPIDOPTERA
Lycaenidae

Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder AA 3 3
Polyommatus icarus Icarusblauwtje AA 1 6 7

Nymphalidae
Aglais io Dagpauwoog AAA 1 1 2
Aglais urticae Kleine vos AAA 6 6
Araschnia levana Landkaartje AA 4 4
Vanessa atalanta Atalanta AAA 2 2

Pieridae
Gonepteryx rhamni Citroenvlinder AA 1 1
Pieris brassicae Groot koolwitje AAA 2 2
Pieris napi Klein geaderd witje AAA 17 17
Pieris rapae Klein koolwitje AAA 19 19

Tabel 5b: Overzicht van waargenomen zweefvliegen en dagvlinders tijdens alle onderzoeksjaren.

zeldzaamheidscodes

AAAA uiterst algemeen
AAA zeer algemeen
AA algemeen
A vrij algemeen
M matig algemeen
Z vrij zeldzaam
ZZ zeldzaam
ZZZ zeer zeldzaam
ZZZZ uiterst zeldzaam
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9. Soortbeschrijvingen en kaartjes

Andrena chrysosceles - Goudpootzandbij
Vrij algemeen in Nederland. Parkbossen, parken, tuinen, akkers en 
uiterwaarden. Late voorjaarssoort. Bezoekt vooral schermbloemen, 
met name Fluitenkruid, en kruisbloemigen. Langs de Gooiseweg in 
2013 gevonden op Herik in een kapvlakte. Nestelt verspreid of in 
kleine kolonies in diverse bodemsoorten, maar naar verhouding vaak 
met een hoog percentage klei. Koekoeksbij: Nomada fabriciana.

Andrena carantonica - Meidoornzandbij
Algemeen in heel Nederland. Parkachtige landschappen, gevarieerde 
agrarische landschappen en bosranden. Voorjaarssoort. Bezoekt 
bloemen van vele plantensoorten, maar de voorkeur gaat uit naar 
roosachtigen. Wordt vaak waargenomen op meidoorn. 
Nestelt verspreid in zandgrond of lichte zavel. Vrouwtjes gebruiken 
vaak een gezamenlijke nestingang. 
Koekoeksbijen: Nomada flava en Nomada marshamella.

Andrena flavipes - Graszandbij
Zeer algemeen in vooral de zuidelijke helft van het land. Op dijken, 
in uiterwaarden, heiden, parken en tuinen.
Twee generaties: een in het voorjaar en een in de zomer. Bezoekt 
bij voorkeur roosachtigen en composieten. Langs de Gooiseweg 
het meest gevonden op Gewone paardenbloem. Nestelt in relatief 
vochtige en lemige, open bodem in vaak zeer grote aggregaties. 
Koekoeksbij: Nomada fucata.

Andrena fulva - Vosrode zandbij (Vosje)
Algemene soort in Nederland. Sterke cultuurvolger. Leeft in park-
bossen, parken, tuinen en spoordijken.
Vrij vroege voorjaarssoort. Bezoekt bloemen van diverse plantenfa-
milies, maar is het meest te vinden op roosachtigen als Sleedoorn en 
Zoete kers. Nestelt verdekt tussen hogere vegetatie op zandige tot 
tamelijk lemige bodems. 
Koekoeksbijen: Nomada signata en Nomada panzeri.

Andrena haemorrhoa - Roodstaartzandbij (Roodgatje)
Zeer algemeen in heel Nederland. In agrarische landschappen, 
parkbossen, parken, tuinen, heiden en uiterwaarden. 
Voorjaarssoort. Bezoekt bloemen van zeer uiteenlopende plan-
tenfamilies, maar wordt het meest aangetroffen op wilg, Gewone 
paardenbloem en Sleedoorn. Nestelt relatief verspreid op open 
locaties in zandige tot lemige bodem. 
Koekoeksbij: Nomada ruficornis.

Andrena minutula - Gewone dwergzandbij
Vrij zeldzame soort. In het noorden van het land uiterst schaars, 
afgezien van enkele stedelijke gebieden. Vooral langs paden en 
bosranden van loofbossen en parkbossen.Twee generaties: een 
in het voorjaar en een in de zomer. Bezoekt bloemen van zeer 
uiteenlopende plantenfamilies. In het vroege voorjaar vaak op Klein 
hoefblad. Nestelt solitair in zandige of lemige bodem, vaak in of 
dicht langs bosranden. Koekoeksbij: Nomada flavoguttata.
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Apis mellifera - Honingbij
In cultuur gehouden sociaal levende soort die ooit inheems geweest 
moet zijn. Werksters bezoeken bloemen van planten uit alle denk-
bare families. De verschillen in verspreiding van werksters tussen 
de drie onderzoeksjaren langs de Gooiseweg zijn opvallend. De 
toename naar het zuidwesten in 2013 en de piek in het noordoosten 
van 2016 zullen veroorzaakt zijn door bijenkasten. In 2018 is de 
invloed van bloeiende struiken uit de aanplant zichtbaar.

Bombus bohemicus - Tweekleurige koekoekshommel
Vrij zeldzame soort. Vroeger vrij algemeen in het hele land, maar op 
de hoge zandgronden en in de duinen sinds 1950 sterk afgenomen. 
Koekoekshommel die als cleptoparasiet haar eieren legt in de nesten 
van vooral Bombus lucorum. Verzamelt zelf geen stuifmeel. In 2013 
werd een enkel vrouwtje gevonden op Speerdistel in een kapvlakte. 

Bombus hortorum - Tuinhommel
Algemeen in heel Nederland. Cultuurvolger, die vaak aanwezig is in 
relatief vochtige parken en tuinen. Bezoekt bloemen van uiteenlo-
pende families, maar is buiten de stedelijke gebieden relatief vaak op 
Rode klaver te vinden.  Nestelt in kleine kolonies in vrij hooggelegen 
grondnesten. Langs de Gooiseweg werd slechts een mannetje 
waargenomen in 2013 op Harig wilgenroosje in een kapvlakte.
Koekoekshommel: Bombus barbutellus.

Andrena nitida - Viltvlekzandbij
Vrij algemeen in heel Nederland. In parkbossen, parken en tuinen, 
op dijken, in agrarische gebieden en heideterreinen.
Voorjaarssoort. Bezoekt bloemen van diverse plantenfamilies, maar 
meestal op Gewone paardenbloem. Nestelt in zandige bodems op 
open, vaak hellende plaatsen met korte vegetatie.
Koekoeksbij: Nomada flava, Nomada goodeniana, Nomada succincta 
en waarschijnlijk ook Nomada marshamella.

Andrena vaga - Grijze zandbij
Vrij zeldzaam. Voornamelijk op de hoge zandgronden en nauwelijks 
aanwezig in de klei- of veengebieden. In heiden en zandverstui-
vingen, maar ook op dijken en langs zandige akkers.
Voorjaarssoort. Bezoekt hoofdzakelijk rondbladige wilgen, zoals 
Boswilg en Grauwe wilg. Daarnaast ook vaak op Gewone paarden-
bloem. Nestelt, vaak enorme aggregaties, langs zandpaden en op 
dijken. Koekoeksbij: Nomada lathburiana.

Bombus hypnorum - Boomhommel
Vrij algemene, succesvolle soort. Cultuurvolger, veel aanwezig in 
parkbossen. Bloembezoek op diverse plantensoorten. Vaak foerage-
rend op braam, composieten of wilgen. In 2013 langs de Gooiseweg 
niet gevonden; in juni 2016 op Akkerdistel en Sporkehout; in 2018 
op Hondsroos en Haagwinde. Nestelt bij voorkeur in boomholten. 
Koekoekshommel: Bombus norvegicus en waarschijnlijk ook Bombus 
barbutellus.
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Bombus lapidarius - Steenhommel
Zeer algemene soort. In vrijwel alle kruidenrijke halfopen land-
schappen. Koninginnen foerageren in het voorjaar op wilgen en 
paardenbloem, werksters veel op lage composieten en klaversoorten. 
Langs de Gooiseweg vloog 50,5 % van de waargenomen werksters 
op Witte klaver of Basterdklaver in de zandige berm. De middelgrote 
volkeren bewonen bestaande ondergrondse holten. 
Koekoekshommel: Bombus rupestris.

Bombus pratorum - Weidehommel
Zeer algemeen in heel Nederland. Minder open landschappen, en 
relatief veel in de stedelijke omgeving. Bloembezoek op planten uit 
diverse families. Langs de Gooiseweg vlogen koningin en werksters 
vooral op Kruldistel. Een mannetje op Sporkehout was de enige 
waargenomen vertegenwoordiger van de bijen die een bloeiwijze van 
de nieuwe aanplant bezocht. 
Koekoekshommels: Bombus sylvestris en Bombus campestris.

Bombus lucorum - Veldhommel
Vrij algemeen in heel Nederland. Moeilijk te onderscheiden van de 
verwante Aardhommel maar is minder talrijk. Komt voor in vrijwel 
alle, niet te natte landschappen. Koninginnen vliegen veel op wilgen-
katjes en paardenbloemen, werksters foerageren meer op klavers, 
composieten, smeerwortel en ook weegbree. Langs de Gooiseweg het 
meest op Akkerdistel. Nestelt in verlaten muizenholen. 
Koekoekshommel: Bombus bohemicus.

Bombus norvegicus - Boomkoekoekshommel
Vrij zeldzaam in heel Nederland. Afhankelijk van de gastheer te 
vinden in dennenbossen met rijke ondergroei, oudere polderbossen 
of wilgenvloedbossen. 
Late voorjaarssoort. Koekoekshommel van o.a. Bombus hypnorum 
en Bombus jonellus. Als cleptoparasiet niet gebonden aan bepaalde 
waardplanten. Langs de Gooiseweg in 2013 een mannetje gevonden 
op Akkerdistel.

Bombus pascuorum - Akkerhommel
Zeer algemeen in heel Nederland en talrijk in alle landschappen. 
Foerageert op planten van diverse families. Koninginnen vaak op 
wilgen en paardenbloem. Werksters van het lichtgekleurde ras foera-
geren veel op composieten, het donkere ras meer op smeerwortel 
en hondsdraf. Langs de Gooiseweg op bloemen van uiteenlopende 
plantenfamilies. Nestelt in bestaande ondergrondse holten. 
Koekoekshommel: Bombus campestris.

Bombus sylvestris - Vierkleurige koekoekshommel
Vrij algemeen in heel Nederland. Afhankelijk van de gastheer te 
vinden in parkachtige landschappen of wilgenvloedbossen. 
Vrouwtjes verschijnen al in het vroege voorjaar, mannetjes in 
de voorzomer. Als cleptoparasiet niet gebonden aan bepaalde 
waardplanten. Langs de Gooiseweg werd in 2016 een mannetje op 
Kruldistel aangetroffen. 
Gastheren: Bombus pratorum en Bombus jonellus.
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Bombus terrestris - Aardhommel
Zeer algemeen in heel Nederland. Komt in vele landschappen voor. 
Bloembezoek in het voorjaar vooral op wilg en paardenbloem. In 
de zomer vooral op klavers, distels en smeerwortel. In 2013 werd 
langs de Gooiseweg 39% van de vrouwelijke dieren op Gewone 
berenklauw waargenomen. Na het verwijderen van de oude berm 
is het aantal koninginnen en werksters met tweederde afgenomen. 
Koekoekshommel: Bombus vestalis.

Halictus tumulorum - Parkbronsgroefbij
Algemeen in vrijwel heel Nederland, cultuurvolger.
Primitief sociale soort met in het voorjaar een werksterskaste. 
Mannetjes verschijnen pas in de zomer. Bloembezoek op planten uit 
diverse families. De voorkeur gaat echter uit naar gele composieten. 
Langs de Gooiseweg in 2016 gevonden op Kruipende boterbloem. 
Nestelt in zandige tot vrij lemige bodem. 
Koekoeksbij: Sphecodes ephippius.

Hoplitis leucomelana - Zwartgespoorde houtmetselbij
Vrij zeldzaam. Voornamelijk in het zuidoostelijk riviergebied en 
de duinen. Meest in kruidenrijke zandige graslanden. Zomersoort. 
Bloembezoek op planten uit diverse families, maar bij voorkeur 
op vlinderbloemen. In Flevoland het meest waargenomen op 
Dauwbraam, waarvan de holle stengels als nestgelegenheid worden 
gebruikt. Langs de Gooiseweg ook eenmaal op Witte klaver. 
Koekoeksbijen: diverse soorten Stelis, maar vooral Stelis ornatula.

Colletes daviesanus - Wormkruidzijdebij
Vrij algemeen op de hoge zandgronden, zeldzaam op klei- of 
veengrond. Nestelt vaak in verticale wanden en is aangewezen op 
o.a. wortelkluiten van omgevallen bomen en steile oevers of de 
menselijke omgeving. Bezoekt hoofdzakelijk composieten, bij voor-
keur Boerenwormkruid. In juli 2018 werd dan ook een vrouwtje op 
deze plant gevonden.
Koekoeksbij: Epeolus variegatus.
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Dasypoda hirtipes - Pluimvoetbij
Vrij algemene soort op de hogere zandgronden en aan de kust, 
nauwelijks op zeeklei. Veelal in duinen, op dijken en in zandige 
bermen. In Flevoland soms tijdelijk in schraalbegroeide zandop-
spuitingen. Zomersoort. Hoofdzakelijk op gele composieten, maar 
ook op Wilde cichorei. In juli 2016 werd een mannetje op Vertakte 
leeuwentand aangetroffen langs het Trekkersveld.
Cleptoparasitisme door o.a. Nomada flavopicta wordt vermoed.

Colletes succinctus - Heizijdebij
Vrij zeldzaam, sterk gebonden aan heidelandschappen. Foerageert 
voornamelijk op Struikhei en nestelt in droge zandgrond. In 
augustus 2018 zat een vrouwtje op Boerenwormkruid langs de 
Gooiseweg. De dichtstbijzijnde heidevelden liggen rond Ermelo 
op 10 kilometer afstand, achter het 500 meter brede Nuldernauw. 
De aanhoudende droogte zal het dier aangezet hebben om nieuw 
leefgebied te zoeken. Koekoeksbij: Epeolus cruciger.
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Lasioglossum calceatum - Gewone geurgroefbij
Zeer algemeen in heel Nederland, maar het talrijkst op hoge zand-
gronden en in de duinen. Vrouwtjes foerageren bij voorkeur op gele 
composieten, maar regelmatig ook op andere plantenfamilies. Langs 
de Gooiseweg op Herik en Gewone paardenbloem. Primitief-sociale 
soort met een werksterskaste die in het voorjaar complexe bodem-
nesten graaft. Geslachtelijke generatie in de zomer. Koekoeksbij: 
Sphecodes monilicornis. 

Lasioglossum minutissimum - Ingesnoerde groefbij
Vrij zeldzaam. Een bewoner van dynamische zandige landschappen, 
zoals stuivende duinen of jonge zandopspuitingen. 
Zomersoort. Bezoekt voornamelijk composieten, waaronder vaak 
duizendblad, paardenbloem en streepzaad. Begin juni 2018 werd 
langs het Trekkersveld een vrouwtje gevonden op Herik.
Nesten in droge, zandige bodem.
Koekoeksbij: Sphecodes longulus.

Nomada flava - Gewone wespbij
Zeer algemeen. Op dijken, in parkbossen, parken, tuinen en gevari-
eerde agrarische landschappen. 
Voorjaarssoort. Als cleptoparasiet niet gebonden aan bepaalde 
waardplanten, maar is vaak te vinden op Gewone paardenbloem. 
Langs de Gooiseweg in 2016 op Akkerdistel. 
Gastheren: Andrena carantonica, Andrena nigroaenea en Andrena 
nitida.

Lasioglossum morio - Langkopsmaragdgroefbij
Algemeen, cultuurvolger. Bermen, recreatiestranden, parken en 
tuinen. Bloembezoek op planten van diverse families. In Flevoland 
vooral op composieten en roosachtigen gevonden.
De eerste generatie in het voorjaar bestaat uit werksters. Geslach-
telijke generatie in hoogzomer. Nesten in zandige tot licht lemige 
bodem. Koekoeksbij: o.a. Sphecodes geoffrellus, Sphecodes longulus en 
Sphecodes miniatus.
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Lasioglossum leucozonium - Matte bandgroefbij
Algemeen, behalve op zeeklei en in veengebieden. Dijken, 
wegbermen, agrarisch gebied, heiden en recreatiestranden. Bloem-
bezoek op planten van diverse plantenfamilies, maar meestal op gele 
composieten als Gewoon biggenkruid en Klein streepzaad. In 2016 
werden langs de Gooiseweg twee mannetjes gevonden in kort gras 
met Kleine klaver. Nestelt in zandige bodem. 
Koekoeksbij: Sphecodes ephippius.

Hylaeus communis - Gewone maskerbij
Algemeen, m.u.v. de noordelijke provincies. Wegbermen, kanaal-
oevers, bosranden, parkachtige landschappen en tuinen. Nestelt in 
holle stengels, verlaten gallen, spleten en boorgaten in hout. 
Zomersoort. Bloembezoek op planten uit diverse families, maar vaak 
op gele composieten, schermbloemen en braam. In 2013 en 2018 
langs de Gooiseweg gevonden op Gewone berenklauw. 
Geen koekoeksbij bekend.
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Osmia cornuta - Gehoornde metselbij
Vrij zeldzame, zuidelijke soort die na 1950 op veel plaatsen is 
verdwenen. Rivierdalen, lemige beekoevers, parkbossen en agrarische 
landschappen. Bezoekt bloemen van vele planten. Wordt verhandeld 
voor de bestuiving van fruit. Nestelt in spleten, boorgaten en holle 
stengels. Binnen Flevoland alleen bekend uit Lelystad in 1985. In 
april 2016 werd bij het Trekkersveld een mannetje op een boomstam 
aangetroffen.

Panurgus calcaratus - Kleine roetbij
Vrij algemeen op de hoge zandgronden, maar in de kustprovincies 
afwezig. In Flevoland soms in oudere zandopspuitingen. Vrouwtjes 
foerageren bij voorkeur op gele composieten. In juli 2018 werd langs 
de Gooiseweg een mannetje gevonden op Vertakte leeuwentand. 
Nesten worden in zand gegraven, vaak in zeer dichte aggregaties. 
Meerdere vrouwtjes kunnen een nestingang delen. 
Koekoeksbij: Nomada fuscicornis.

Lindenius albilabris - Grote vleugwesp
Vrij algemeen op de zandgronden, minder in de kustprovincies. 
Allerlei halfopen landschappen, maar geen cultuurvolger. Prooi: 
vliegen van oevervegetaties zoals halmvliegen (Chloropidae), 
dansvliegen (Empididae) en langpootvliegen (Dolichopodidae). 
Enkele populaties richten zich op plantenwantsen (Miridae). In juli 
2016 werd een mannetje gevonden bij het Trekkersveld. Nestelt in 
zandige bodem.

 Cerceris rybyensis - Gewone bijenknoopwesp
Algemeen op de zandgronden en langs de kust. In bloemrijke 
duinvalleien, parkachtige landschappen en tuinen. Actief van mei tot 
september. Bezoekt bloemen uitsluitend voor nectar.
De zelfgegraven bodemnesten worden gevuld met verlamde groef-
bijen (in Flevoland hoofdzakelijk Halictus tumulorum) of zandbijen 
(Andrena). 
Cleptoparasiet in Flevoland: Hedychrum gerstaeckeri.

Crossocerus vagabundus - Steltmuggendoder
Minder algemeen op de zandgronden en vrijwel afwezig in het 
noordwesten van het land. Bewoont vochtige en droge bossen. 
Wordt incidenteel gevonden in oudere spontane wilgenbossen van 
Flevoland. Prooidieren zijn langpootmuggen en steltmuggen. Soms 
ook snavelvliegen of motten. Nestelt in dood hout. 
Begin juli 2018 werd langs de Gooiseweg een vrouwtje aangetroffen 
op Gewone berenklauw. 

Ectemnius continuus - Gespoorde zweefvliegendoder
Algemeen. Agrarisch landschap, dijken, oevers van sloten en kanalen, 
bermen, parken en tuinen. Vrouwtjes jagen op vliegen van diverse 
families, waaronder vaak zweefvliegen. 
Langs de Gooiseweg werd In juli 2013 een vrouwtje in een kapvlakte 
aangetroffen op Grote ereprijs.
Nestelt in dood hout. Wordt tijdens het provianderen van het nest 
voornamelijk belaagd door parasitaire vliegen.
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Philanthus triangulum - Bijenwolf
Algemeen op de hoge zandgronden, maar daarbuiten ook aanwezig 
in zandopspuitingen. Leeft in open zandterreinen met schrale 
begroeiing. Gespecialiseerd in het vangen van honingbijen als 
proviand voor de nakomelingen, maar soms worden ook wel solitaire 
bijen verzameld. Nestelt in zandige bodem. In juli 2018 werd langs 
de Gooiseweg een vrouwtje gevonden op Gewone pastinaak.
Koekoekswesp: Hedychrum rutilans.

Anteon fulviventre var. ephippiger - moerastangwesp
Niet algemeen. Behoort tot een problematisch soortcomplex. Alle 
varianten leven in grasvegetaties van moerasbossen op zand, veen of 
klei. Gastheren zijn spitskopcicaden (Cicadellidae: Deltocephalinae). 
De op Duinriet levende Mocydia crocea is in Flevoland waar-
schijnlijk de belangrijkste gastheer van de typische variant. Begin 
juni 2016 werd langs de Gooiseweg een mannetje met het sleepnet 
verzameld uit grassen.

Lasius niger - Zwarte wegmier
Uiterst algemeen in heel Nederland. Veel in open, zandige terreinen, 
maar ook een typische cultuurvolger. De meest algemene mier in 
de stedelijke omgeving. Werksters verzamelen allerlei kleine geleed-
potigen als voedsel voor de larven, maar melken ook bladluizen, of 
ondergronds wortelluizen.
Nestelt bij voorkeur in verstoord zand tussen grassen. 
Belangrijkste parasietmier in Flevoland is Lasius umbratus. 

Caliadurgus fasciatellus - Tuinspinnendoder
Vroeger vrij algemeen in een groot deel van het land, maar 
wordt op veel plaatsen niet meer gevonden. Zandige graslanden, 
heiden, begroeide bermen en bosranden. In Flevoland vaak in 
begroeide zandopspuitingen en volkstuinen. Prooi: wielwebspinnen 
(Araneidae). Graaft ondiepe nestgangen in zand. Langs de 
Gooiseweg werd in juni 2016 een mannetje verzameld met het 
sleepnet.

Oxybelus bipunctatus - Gladde spieswesp
Algemeen op de zandgronden en langs de kust. In de stedelijke 
omgeving veel op recreatiestranden en langs bermen. Vaak aan te 
treffen op schermbloemen. Langs de Gooiseweg in beide onderzoek-
sjaren gevonden op Gewone berenklauw.
Prooi: (Anthomyiidae), maar ook kleine bromvliegen (Calliphoridae) 
en zweefvliegen (Syrphidae). Nestelt in open zandbodem, vaak in 
zeer grote aantallen.

Priocnemis perturbator - Grote zaagspinnendoder
Vrij algemeen in zandgebieden. Veelal in graslanden, struwelen en 
bosranden, zowel vochtig als droog. Zaagspinnendoders brengen 
hun prooidieren onder in bestaande openingen en zijn daarom niet 
gebonden aan los zand. Prooidieren zijn hoofdzakelijk wolfspinnen, 
maar mogelijk ook bodemjachtspinnen en krabspinnen. Eind april 
2018 werd langs de Gooiseweg een mannetje verzameld uit grassen 
in het zandige deel van de berm.
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Tiphia minuta - Kleine keverdoder
Minder algemene soort, vooral op de zandgronden. Komt voor op 
o.a. duinen, dijken en bermen. Hoofdgastheer is waarschijnlijk de 
Gele bloemenkever (Cteniopus flavus) die vaak op schermbloemen 
kan worden gevonden en waarvan de larven zich voeden met 
plantenwortels. Vrouwtjes van keverdoders zijn in staat deze gravend 
te bereiken. In 2018 werden langs de Gooiseweg vier mannetjes 
verzameld uit fijne grassen op het zandige deel van de berm.

Dolichovespula saxonica- Saksische wesp
Vrij algemene soort. Een cultuurvolger die te vinden is in tuinen, 
parken en parkbossen. De papiernesten worden gebouwd op 
verscholen plaatsen, liefst onder daken of in bestaande holten. 
De larven worden voornamelijk gevoed met vliegen. 
In juli 2018 werd een mannetje gevonden op Gewone berenklauw 
tussen riet, iets ten zuiden van de ingezaaide berm bij de Knardijk.
Koekoekswesp: Dolichovespula adulterina.

Vespula vulgaris - Gewone limonadewesp
Uiterst algemeen in heel Nederland. Leeft in allerlei parkachtige 
landschappen. In voorjaar en zomer verzamelen werksters insecten 
en spinnen voor hun larven. De zeer grote volkeren maken onder-
grondse papiernesten. Langs de Gooiseweg in 2013 op Gewone 
berenklauw en Akkerdistel in de oude bermen en de kapvlakten. In 
2016 voornamelijk nog langs het Trekkersveld op een restant van de 
oude pastinaakpopulatie, maar in 2018 weer op meer plaatsen.

Vespa crabro - Hoornaar
Vrij algemeen in het midden en zuidoosten van het land, en sterk 
aan het toenemen in Flevoland. In parkachtige omgevingen met 
voldoende nestgelegenheid. Papiernesten worden gebouwd in o.a. 
holle bomen en daken. Het voedsel voor de larven bestaat uit grote 
vliegen, die door de werksters vaak in de vlucht worden gevangen. 
Begin september 2018 inspecteerde een werkster de overrijpe bessen 
van Lijsterbes in de aanplant van het Horsterwold.

Cheilosia albipila - Tweekleurig gitje
Algemeen in heel Nederland, maar wordt minder gevonden in 
open landschappen. Voornamelijk aanwezig in loofbossen en park-
landschappen. Vrij sterke cultuurvolger. Voorjaarssoort. Volwassen 
dieren bezoeken bloeiwijzen van o.a. wilgen en Sleedoorn, de larven 
ontwikkelen zich in de wortels en stengels van diverse distelsoorten.

Dolichovespula media - Middelste wesp
Vrij algemeen in Nederland, maar plaatselijk zelden talrijk. 
In tuinen, parken en lichte loofbossen. De papiernesten worden 
vrij open in bomen of struiken opgehangen. Het voedsel voor de 
larven bestaat voornamelijk uit vliegen. Langs de Gooiseweg werden 
alleen twee mannetjes gevonden in augustus 2018, op Akkerdistel en 
Gewone berenklauw in hooiland. 
Koekoekswesp: Dolichovespula omissa. 
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Cheilosia impressa - Nazomergitje
Algemeen in bossen en parken van stedelijke gebieden, veel minder 
in open landschappen.
Late zomersoort met mogelijk een beperkte voorjaarsgeneratie. 
Volwassen dieren zitten vaak op Gewone berenklauw. De larven zijn 
gevonden in de wortels van Grote klit. 
In 2016 niet meer langs de Gooiseweg gevonden, vrijwel zeker  door 
het ontbreken van greppels met Gewone berenklauw.

Cheilosia vernalis - Kustgitje
Algemene soort die echter plaatselijk zelden talrijk is. Zowel in 
bossen als open terrein, inclusief open polderland.
Twee generaties per jaar. Komt voor in diverse kruidenvegetaties. De 
larven leven in stengels van composieten in zandige verstoringsvege-
taties, zoals duizendblad, melkdistels en kamille.
In 2018 werden langs de Gooiseweg drie vrouwtjes gevonden, 
waarvan een op Gewone berenklauw.

Episyrphus balteatus - Snorzweefvlieg
Uiterst algemeen in allerlei landschappen door heel Nederland.
Meerdere generaties per jaar. Door overwinteren van vrouwtjes 
gevonden van februari tot in november. Volwassen dieren zijn te 
vinden in bloemrijke vegetaties op zeer uiteenlopende planten-
soorten. De larven voeden zich met bladluizen.
In 2013 langs de Gooiseweg overwegend op Gewone berenklauw, in 
2016 meest op Herik en composieten. 

Cheilosia pagana - Kervelgitje
Zeer algemeen in heel Nederland. Meest in halfopen, kruidenrijke 
vegetaties van graslanden, bermen en bosranden. 
Twee generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken bij voorkeur 
schermbloemen als Fluitenkruid, maar zijn soms ook te vinden op 
composieten. De larven ontwikkelen zich in de rottende wortels van 
Fluitenkruid en Gewone berenklauw.

Cheilosia illustrata - Wollig gitje
Algemeen in de zuidelijke helft van het land, maar breidt zich uit 
naar het noorden. In loofbossen, parken en tuinen.
Zomersoort met waarschijnlijk ook een voorjaarsgeneratie. 
Volwassen vliegen zitten vaak op schermbloemen, larven leven in de 
wortels van grote schermbloemen.
In juni 2018 werd langs de Gooiseweg een vrouwtje op Gewone 
berenklauw waargenomen.
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Cheilosia cynocephala - Blauw gitje
Vrij algemeen in ruige vegetaties van wegbermen en dijken in het 
rivierengebied, de Zeeuwse delta en de Randstad. 
Meerdere generaties per jaar. De late zomergeneratie bezoekt o.a. 
Speerdistel en Gewone berenklauw. Larven ontwikkelen zich in de 
stengels van o.a. Akkerdistel.
In 2016 niet meer langs de Gooiseweg gevonden, vrijwel zeker  door 
het ontbreken van greppels met Gewone berenklauw.
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Eristalis nemorum - Puntbijvlieg
Zeer algemene soort in heel Nederland. In kruidenrijke delen van 
open bossen, parklandschappen en beschutte graslanden
Twee generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken bloemen van 
uiteenlopende kruiden. In de kapvlakten van de Gooiseweg op 
Akkerdistel, in het hooiland op Gewone berenklauw. 
De larven leven van organisch materiaal in stilstaand, voedselrijk 
water en zijn zelfs gevonden in koeienvlaaien.

Eristalis horticola - Bosbijvlieg
Zeer algemeen in heel Nederland, maar veel minder talrijk in 
streken met zeeklei. Voornamelijk te vinden langs bosranden en in 
parklandschappen. 
Twee generaties per jaar. De volwassen vliegen bezoeken bloemen 
van uiteenlopende kruiden en struiken (langs de Gooiseweg een 
waarneming op Gewone berenklauw), de larven leven waarschijnlijk 
in vochtige of natte bosgrond.

Eristalis intricaria - Hommelbijvlieg
Zeer algemeen in heel Nederland. In open bossen, parken en tuinen, 
soms zelfs in vochtige duingraslanden. 
Meerdere generaties per jaar. Bezoekt bloemen van diverse kruiden, 
struiken en bomen (langs de Gooiseweg o.a. aangetroffen op Herik 
en Akkerdistel). Larven leven van rottend organisch materiaal in 
stilstaand water.

Eristalinus sepulchralis - Weideoogvlek
Zeer algemeen in heel Nederland. Vooral in hoge, kruidenrijke 
vegetaties van zowel vochtige als drogere landschappen, met als 
voorwaarde de aanwezigheid van waterpartijen.
Twee generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken lage en hoge 
oeverplanten, maar bij voorkeur Gewone berenklauw. Larven leven 
van rottende organische materialen in ondiepe poelen of langs 
oevers.

Eristalis abusiva - Kustbijvlieg
Blauw: zichtwaarnemingen E. abusiva of E. arbustorum. 
Algemeen in het westen van het land. Overwegend in kruidenrijke, 
vochtige graslanden en kwelders. Twee generaties per jaar. Volwassen 
dieren bezoeken diverse bloemen. Langs de Gooiseweg vrij vaak op 
Herik gevonden, en daarnaast op paardenbloem, melkdistel en Grote 
ereprijs. De larven leven van rottend materiaal in natte bodems en 
oevers.

Eristalis arbustorum - Kleine bijvlieg
Blauw: zichtwaarnemingen E. abusiva of E. arbustorum. 
In Nederland overal uiterst algemeen.  Vele biotopen, waaronder 
vaak kruidenrijke graslanden. Twee generaties per jaar. Volwassen 
dieren bezoeken bloemen uit verschillende plantenfamilies. Langs de 
Gooiseweg het meest op berenklauw en pastinaak, vrij vaak op Herik 
en enkele composieten. De larven leven van rottend materiaal in 
natte bodems en oevers.
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Eumerus strigatus - Gewone bollenzweefvlieg
Algemeen in zowel droge als vochtige kruidenrijke graslanden, in het 
bijzonder langs akkers. Larven leven in wortels, knollen en bollen 
van diverse vruchtgroenten en snijbloemen. Twee generaties per 
jaar. Langs de Gooiseweg werden alleen in 2018 exemplaren waar-
genomen, o.a. op diverse composieten en Gewone berenklauw. Het 
is niet verwonderlijk dat de grootste aantallen in het noordoosten 
werden aangetroffen, met uitzicht op een fors tulpenveld.

Eupeodes corollae - Terraskommazweefvlieg
Overal in Nederland zeer algemeen, vooral in beschutte delen van 
open landschappen. Maximale aantallen in hoogzomer, met mogelijk 
een eerste generatie in de voorzomer. Volwassen dieren bezoeken 
bloemen van uiteenlopende plantensoorten. Langs de Gooiseweg in 
2013 uitsluitend gevonden op berenklauw, in 2016 alleen op Herik 
en Akkerdistel.
Larven leven van bladluizen op kruiden en struiken.

Eristalis pertinax - Kegelbijvlieg
Zeer algemene soort van diverse halfopen landschappen.Twee 
generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken bloemen van 
uiteenlopende kruiden. Langs de Gooiseweg in 2013 voornamelijk 
op berenklauw in de bermen, op Akkerdistel in de kapvlakten en 
op paardenbloem in het hooiland. In 2016 uitsluitend op Herik 
gevonden. De larven leven van ontbindend organisch materiaal in 
stilstaand water en modderige oevers.

Helophilus pendulus - Gewone pendelvlieg
Blauw: zichtwaarnemingen van H. pendulus of H. trivittatus. 
Zeer algemeen in heel Nederland. Vooral in open, vochtige gras-
landen met enige beschutting. De larven leven van organisch afval in 
natte bodems en oevers. 
Twee generaties per jaar, de voorjaarsgeneratie is het talrijkst. 
Volwassen vliegen bezoeken allerlei bloemen, langs de Gooiseweg 
gevonden op Herik en Akkerdistel.

Helophilus trivittatus - Citroenpendelvlieg
Blauw: zichtwaarnemingen van H. pendulus of H. trivittatus.
Zeer algemeen in heel Nederland, overwegend in iets drogere 
open graslanden met kruiden dan andere Helophilus-soorten. Twee 
generaties per jaar. Volwassen vliegen bezoeken bloemen van diverse 
plantensoorten. Langs de Gooiseweg vooral op Herik, maar ook op 
distels, melkdistels en berenklauw. 
De larven leven in modder, uitwerpselen en rottende planten.
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Eristalis tenax - Blinde bij
Zeer algemeen in heel Nederland. Meerdere generaties per jaar. 
Overwintert en is vrijwel het hele jaar te zien. Volwassen vliegen 
bezoeken allerlei bloemen. Langs de Gooiseweg tijdens beide 
onderzoeken veel op Herik en Akkermelkdistel. In 2013 voor 
zeker 60% op Gewone berenklauw maar in 2016 hierop niet meer 
waargenomen. De larven leven in stilstaand, vaak zeer zuurstofarm 
water, van rottend organisch materiaal.
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Lejogaster metallina - Gewoon glimlijfje
Matig algemeen buiten het kustgebied. Langs oevers, in vochtige 
graslanden en in moerassen. De volwassen dieren bezoeken vaak 
boterbloemen en gele composieten. De larven leven in natte delen 
van oevers of in ondiep water tussen rottende plantendelen. 
Twee generaties per jaar. In mei 2018 werden langs de Gooiseweg 
twee vrouwtjes verzameld met het sleepnet: een in de ingezaaide 
berm en een in het hooiland aan de overzijde van de weg.

Melanostoma mellinum - Gewone driehoekzweefvlieg
Zeer algemeen in heel Nederland. Bij voorkeur in agrarische gras-
landen. Twee generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken volgens 
de literatuur vooral de bloemen van weegbreesoorten. Langs de 
Gooiseweg voornamelijk waargenomen op pastinaak en berenklauw, 
en daarnaast op Kruipende boterbloem en Herik. Verder veel 
gesleept uit grassen in het hooiland. De larven leven waarschijnlijk 
van bladluizen.

Melanostoma scalare - Slanke driehoekzweefvlieg
Zeer algemene soort. In uiteenlopende landschappen met bomen en 
struweel. Is actief bij lage temperaturen en in de schaduw. Volwassen 
dieren bezoeken de bloeiwijzen van grassen en weegbree. De larven 
voeden zich met bladluizen en andere kleine ongewervelden. 
Twee generaties per jaar.
Langs de Gooiseweg zijn alleen exemplaren verzameld in mei 2018, 
waarvan een mannetje op Fluitenkruid.

Myathropa florea - Doodskopzweefvlieg
Zeer algemene soort. Veelal langs bosranden en in parkachtige 
landschappen of tuinen. 
Twee generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken bloemen van 
uiteenlopende plantensoorten. Langs de Gooiseweg alleen in 2013 
gevonden op Gewone berenklauw. 
De larven leven in vermolmd hout en rottend bladmateriaal.

Platycheirus albimanus - Micaplatvoetje
Zeer algemeen in heel Nederland op schaduwrijke plekken van 
bossen, parken en struwelen. 
Twee generaties per jaar, al werd de soort tijdens het onderzoek 
uitsluitend in de nazomer gevonden. Volwassen dieren bezoeken 
allerlei bloemen. Langs de Gooiseweg meest op melkdistel, maar 
ook op Haagwinde, streepzaad en ereprijs. De larven leven van 
bladluizen op kruiden, struiken en bomen.

Platycheirus clypeatus - Gewoon platvoetje
Uiterst algemeen in heel Nederland, vooral in vochtige graslanden. 
Twee generaties per jaar. Volwassen dieren zijn volgens de literatuur 
vooral te vinden op grassen en de bloeiwijzen van weegbree. Langs 
de Gooiseweg werd ze hoofdzakelijk gesleept uit hooiland, maar ook 
aangetroffen op Herik en pastinaak. 
De larven leven mogelijk van kleine insecten in bladstrooisel.
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Platycheirus scutatus - Gewoon schaduwplatvoetje
Algemeen in heel Nederland, behalve op de droogste zandgronden. 
Langs bosranden van zowel loof- als naaldhout, tussen struweel en in 
parken. Bij voorkeur laag in de vegetatie op schaduwrijke plaatsen, 
soms op schermbloemen. Twee generaties per jaar.
Langs de Gooiseweg alleen gevonden in september 2013 op Akker-
melkdistel, in de kapvlakte van het gerooide bos.

Scaeva pyrastri - Witte halvemaanzweefvlieg
Algemene soort van kruidenrijke cultuurlandschappen in heel 
Nederland. 
In hoogzomer de grootste aantallen, maar in grafieken tekent zich 
ook subtiel een voorzomergeneratie af. Volwassen dieren bezoeken 
allerlei bloemen. Langs de Gooiseweg in 2013 gevonden op beren-
klauw en pastinaak in de bermen. De larven leven van bladluizen op 
diverse kruiden.

Platycheirus fulviventris - Geel platvoetje
Minder algemene soort van rietmoerassen op klei- en veengrond. 
Vroeger algemeen in de grote veengebieden van Holland, Utrecht en 
Overijssel, maar na 1950 daar grotendeels verdwenen. 
Twee generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken vooral zeggen 
en weegbree maar ook boterbloemen en distels. De larven leven van 
bladluizen op riet, zeggen en lisdodden.

Sphaerophoria scripta - Grote langlijf
Uiterst algemeen in heel Nederland. Vooral in graslanden.
Meerdere generaties per jaar, maar in hoogzomer vindt men de 
grootse aantallen. Volwassen dieren bezoeken bloemen van vele 
plantensoorten. Langs de Gooiseweg in totaal op 13 plantensoorten 
gevonden, maar in 2013 voor 66% op Gewone berenklauw. De 
larven leven van bladluizen op diverse kruiden.

Syritta pipiens - Menuetzweefvlieg
Uiterst algemeen in heel Nederland. Komt voor in vrijwel alle West-
Europese landschappen. 
Twee generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken bloemen van 
vele plantenfamilies. Langs de Gooiseweg gevonden op Gewone 
pastinaak, Gewone berenklauw en Reukeloze kamille. De larven 
leven van rottend organisch materiaal in natte substraten op land.

Platycheirus peltatus - Scheefvlekplatvoetje
Algemene soort buiten de droge zandgronden. Kruidenrijke 
bosranden en struweel of grasland, mits beschut gelegen. 
Twee generaties per jaar. Bloembezoek op kruiden uit zeer verschil-
lende plantenfamilies. De larven prederen bladluizen op kruiden en 
bomen.
Langs de Gooiseweg werd in juni 2018 een vrouwtje gevonden op 
Slangenkruid in de ingezaaide berm ten zuiden van de Knardijk.
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Syrphus ribesii - Bessenbandzweefvlieg
Blauw: zichtwaarnemingen S. ribesii of S. torvus.
Zeer algemene soort van niet al te droge bossen. 
Twee generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken bloemen uit 
allerlei plantenfamilies, maar langs de Gooiseweg werden de meeste 
exemplaren verzameld op Speerdistel in de kapvlakten. Daarnaast 
ook op berenklauw en paardenbloem. De larven leven van bladluizen 
op struiken en bomen.

Syrphus torvus - Bosbandzweefvlieg
Blauw: zichtwaarnemingen S. ribesii of S. torvus.
Algemene soort van drogere bossen op vooral de zandgronden.
Vermoedelijk meerdere generaties. In april de grootste aantallen. In 
juni een tweede vliegtijdpiek. Volwassen dieren bezoeken bloemen 
uit zeer verschillende plantenfamilies. Langs de Gooiseweg gevonden 
op Gewone berenklauw en Herik. 
De larven leven van bladluizen op struiken en bomen.

Syrphus vitripennis - Kleine bandzweefvlieg
Zeer algemeen in heel Nederland. Vooral in zoomvegetaties van 
matig vochtige loofbossen. 
Meerdere generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken uiteen-
lopende bloeiende planten. Langs de Gooiseweg voornamelijk in 
2013 gevonden op Gewone berenklauw in de bermen. In beide jaren 
ook op Herik en in 2016 op Akkermelkdistel. De larven leven van 
bladluizen op kruiden, struiken en bomen.

Tropidia scita - Moeraszweefvlieg
Algemeen in heel Nederland. Veelal in moerasbossen en rietmoe-
rassen, ontbreekt in droge zandige landschappen.
Late voorjaarssoort. Volwassen dieren bezoeken bloemen uit vele 
plantenfamilies. Langs de Gooiseweg gevonden op Dichtbloemige 
kruidkers in een kapvlakte en op paardenbloem langs het kanaal bij 
Trekkersveld. De larven leven vermoedelijk van rottende planten-
delen in vochtige oevers.

Volucella bombylans - Hommelreus
Algemeen in de oostelijke helft van het land. Voornamelijk op open 
plekken en langs randen van vochtige loofbossen. 
Vroege zomersoort. Volwassen dieren bezoeken diverse planten-
soorten. Langs de Gooiseweg werd var. plumata in 2013 waarge-
nomen op Grote ereprijs. In 2018 lag een aangereden exemplaar van 
var. bombylans op het wegdek van een vluchthaven. De larven leven 
in hommelnesten van afval, stuifmeel en dood hommelbroed.

Xanthogramma pedissequum - Gewone citroenzweefvlieg
Algemeen in de zuidelijke helft van Nederland, vrijwel afwezig in het 
noorden. Leeft vooral in graslanden en struwelen.
Zomersoort, vliegt van eind mei tot begin september. Volwassen 
dieren bezoeken diverse bloemen. Langs de Gooiseweg eenmaal op 
pastinaak aangetroffen. De larven leven van wortelluizen en leven 
kennelijk in symbiose met mieren.
Tijdens het onderzoek alleen gevonden bij het Trekkersveld. 
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Araschnia levana - Landkaartje
Algemeen in heel Nederland, en het talrijkst op de zandgronden. 
Graslanden nabij vochtige bossen, parken en tuinen.
Twee generaties per jaar: van eind april tot eind juni (roodbruin met 
zwarte vlektekening), en van begin juli tot eind september (zwart 
met witte banden). Volwassen vlinders bezoeken vaak scherm-
bloemen en distels, de rupsen leven van Grote brandnetel. 
In 2018 waargenomen op Akkerdistel en Gewone berenklauw.

Gonepteryx rhamni - Citroenvlinder
Algemeen in heel Nederland. Bosranden, struwelen, braakliggend 
bouwland, parken en tuinen.
Twee generaties per jaar: de eerste met een piek in de vliegtijd rond 
begin mei, de tweede rond begin augustus. 
De vlinders bezoeken bloemen van diverse plantenfamilies, de 
rupsen leven op Sporkehout en Wegedoorn

Aglais io - Dagpauwoog
Uiterst algemeen in heel Nederland. Bloemrijke graslanden, 
bosranden, dijken, parken en tuinen.
Twee generaties per jaar, met een piek in de vliegtijd rond begin mei, 
resp. begin augustus. 
De vlinders bezoeken bloemen van uiteenlopende plantenfamilies, 
de rupsen leven op Grote brandnetel.

Lycaena phlaea - Kleine vuurvlinder
Algemeen in heel Nederland, maar plaatselijk zelden talrijk. Vochtige 
delen van droge, zandige graslanden. Twee generaties: van begin 
mei tot half juni en van begin juli tot eind oktober. De volwassen 
vlinders bezoeken diverse plantensoorten maar opvallend veel 
composieten. De rupsen leven op Schapenzuring, maar eten soms 
ook Veldzuring. Langs de Gooisweg alleen in 2018 waargenomen, 
telkens in rust op de bodem tussen grassen.

Pieris brassicae - Groot koolwitje
Uiterst algemeen in heel Nederland. Heeft een voorkeur voor tuinen, 
bosranden en vochtige, bloemrijke graslanden.
Twee generaties: half april tot eind juni en van begin juli tot begin 
oktober. Rupsen leven in het voorjaar op wilde koolsoorten, maar in 
de zomer vooral op grote, gecultiveerde koolsoorten.
Alleen in juli 2018 werden langs de Gooiseweg volwassen vlinders 
waargenomen, op Speerdistel en Gewone berenklauw.

Aglais urticae - Kleine vos
Uiterst algemeen in heel Nederland. Bloemrijke graslanden, 
bosranden, dijken, parken en tuinen.
Twee generaties per jaar: een beperkte voorjaarsgeneratie van maart 
tot mei, en een zomergeneratie met een vliegtijdpiek rond begin 
september. De vlinders bezoeken bloemen van diverse plantenfami-
lies, de rupsen leven op Grote brandnetel.
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Pieris napi - Klein geaderd witje
Uiterst algemeen in heel Nederland. Vochtige graslanden, moerassen, 
bosranden, halfbeschaduwde parken en tuinen. 
Twee generaties per jaar, met een piek in de vliegtijd rond half 
mei, resp. begin augustus. De vlinders bezoeken bloemen van vele 
plantenfamilies, de rupsen leven op kruisbloemigen, vaak Look-
zonder-look of Pinksterbloem. Langs de Gooiseweg zijn de vlinders 
alleen in 2016 gevonden, op distels, gele composieten en Herik.

Pieris rapae - Klein koolwitje
Uiterst algemeen in heel Nederland. Komt voor op beschutte, 
schaduwrijke plaatsen met lage kruidenvegetatie.
Twee generaties per jaar. Volwassen vlinders bezoeken o.a. kruisbloe-
migen, distels en kattenstaart. Rupsen leven van kruisbloemigen en 
reseda. Langs de Gooiseweg alleen in 2018 waargenomen, veelal op 
Akkerdistel. De soort lijkt het Klein geaderd witje volledig te hebben 
vervangen, mogelijk door een sterke afname van Herik.

Polyommatus icarus - Icarusblauwtje
Algemene soort van laag, kruidenrijk, liefst zandig grasland in 
bermen, op heiden, langs spoorlijnen en dijken.
Twee generaties per jaar: de eerste met een piek in de vliegtijd 
omstreeks juni, de tweede in augustus. 
De vlinders bezoeken diverse bloemen van droge graslanden. De 
rupsen leven op vlinderbloemen, veelal Gewone rolklaver, Kleine 
klaver en Hopklaver.

Vanessa atalanta - Atalanta
Zeer algemeen in heel Nederland. Bloemrijke graslanden, bosranden, 
dijken, parken en tuinen.
Een generatie per jaar met een vliegtijdpiek in augustus. Trekvlinder 
vanuit Zuid-Europa in het voorjaar.
De vlinders bezoeken bloemen van diverse plantenfamilies, de 
rupsen leven op Grote en ook wel op Kleine brandnetel.
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