Tekst en beeld: Arie Koster

Stimuleer
nestplaatsen
voor wilde
bijen
Nestplaatsen voor wilde bijen ontstaan niet alleen op natuurlijke wijze. De meeste wilde bijen graven zelf een nest in de
open of weinig begroeide grond. We willen ze daarbij helpen.

De kalkgroeve Bemelerberg is bekend om zijn rijke flora en fauna. De steile wand biedt nestplaatsen voor bijen.
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Een van de meest betrede plekken in de zandafgraving
van Kwintelooijen (1 = nestplaatsen van grijze zandbij,
2 = zwartbronzen zandbij, 3 = zwart-rosse zandbij
en 4 = overige zandbijen).

Open gronden voor bijen maken is technisch
gezien een peulenschil, maar om ze open te
houden is meestal niet gemakkelijk. Vrijwel
alle open gronden in Nederland groeien binnen enkele jaren dicht. Er moeten daarom
verschillende maatregelen worden genomen
om de bodem open (kaal) te houden. Op
de vraag hoe dat moet, is geen standaard
antwoord te geven. Het voorkomen van
nestplaatsen voor wilde bijen is meestal geen
puur natuurlijke aangelegenheid. In het
overgrote deel van ons land wordt dit vooral
door onbewust menselijk handelen bepaald.
Als er ergens bloemen en plekken zijn waar
wilde bijen kunnen nestelen, komen de bijen
er vanzelf.
Dit artikel laat in grote lijnen zien in welke
landschapselementen bijen nestelen en hoe
nestgelegenheid voor wilde bijen ontstaat.
Enkele landschapselementen worden
beschreven en de tabel geeft een breder
overzicht. Al deze terreinen heb ik vanuit de
Adviesgroep Vegetatiebeheer, DorschkampAlterra en als zelfstandig onderzoeker/adviseur in de periode 1980-2016 onderzocht,
geïnventariseerd of bekeken.

Motorcrossbaan Kwintelooijen bij Veenendaal.

Natuurlijke en half-natuurlijke
processen

Van de bijen die in de grond leven, heeft een
klein aantal een zelf gegraven verborgen
nest tussen of onder de vegetatie. De gewone
slobkousbij is daar een voorbeeld van. Er zijn
ook bijen die zowel op open plekken als op
verborgen plekken nestelen, zoals de viltvlekzandbij die zelfs nesten onder het nog
ongemaaide gras heeft. Vooral bijen die in
grote aantallen bijeen nestelen (nestaggregaties) hebben veel open grond nodig. Deze
grond mag niet dichtgroeien, anders verdwijnen de bijen. Dat is onder andere het geval
bij de grijze zandbij. Nesten van deze soort
kunnen ook in zeer kleine aantallen voorkomen, maar zo’n kleine nestplaats is vaak zeer
gevoelig voor verstoring of verdwijnt snel
door begroeiing.
De meeste natuurlijke nestplaatsen vinden
we in het duingebied langs de kust. Vooral
in de buurt van de zeereep (de buitenste
duinenrij) zorgt de wind door overstuiving
en erosie steeds voor open en dun begroeide
plekken. Dit zijn potentiële nestplaatsen
voor wilde bijen. De pluimvoetbij en andere
bijen maken hier intensief gebruik van. Op

Plekken rond de motorcrossbaan bij Veenendaal met veel nesten van bijen.
Hier komen onder andere de grijze zandbij en zwart-rosse zandbij voor.

honderd of een paar honderd meter van
de zeereep zijn de duinen al vaak vrijwel
helemaal dichtgegroeid. In zandverstuivingen zien we een gelijksoortig proces. Waar
de duinen zijn dichtgegroeid, zijn het vooral
konijnen die door graven en grazen de vegetatie open houden.
Oevers van beken en rivieren staan op veel
plaatsen onder sterke invloed van stromend
water. Hierdoor ontstaan steile oevers waar
niet alleen oeverzwaluwen en ijsvogels van
profiteren, maar ook bijen kunnen zich er
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nestelen. Langs de rivieren worden door
stromend water hier en daar rivierduintjes
opgeworpen, die na enige tijd ook nestgelegenheid bieden voor bijen.
Grote grazers zoals runderen en paarden
worden geïntroduceerd en vaak gereguleerd.
Verder gaan ze binnen een afgerasterd gebied hun eigen weg. De invloed van grote grazers kunnen we zien als een half-natuurlijk
proces. Er ontstaan veepaden en kale of weinig begroeide plekken waar wordt gegraasd,
gerust en geschuurd. Door het laatste ontstaan er vaak ondiepe kuilen met glooiende
of steile kanten. Deze plekken worden door
bijen gebruikt om te nestelen.
De onbegroeide plekken die door erosie,
zandafzetting en begrazing zijn ontstaan,
zijn plekken waar wilde bijen kunnen nestelen. Maar als deze processen te frequent, te
heftig of te intensief zijn, zal dat de vestiging
van de bijen niet bevorderen. Konijnen
kunnen lokaal zo talrijk voorkomen dat hun
graverij het nestelen van bijen onmogelijk
maakt.
In andere minder dynamische landschappen
moet veel meer worden ingegrepen om het
landschap of het landschapselement en de
daaraan gekoppelde nestgelegenheid voor
bijen in stand te houden. De binnenlandse
hei bijvoorbeeld is een relict van een oude
agrarische cultuur van schapenbegrazing en
kleinschalig afplaggen. Het is nu al bijna een
eeuw lang een landschap(selement) dat door
heidebeheer in stand moet worden gehouden. Dat is uiteraard ook ten gunste van
de wilde bijen en veel andere organismen.
Heidebeheer en het beheer van vele andere
half-natuurlijke terreinen is goed voor de
totale biodiversiteit, inclusief wilde bijen.

Nestplaatsen in lintvormige
landschapselementen

Elementen van bovengrondse infrastructuur
zijn onder andere wegbermen, spoorbermen,
kanaalbermen, taluds van dijken, greppels,
sloten en allerlei opritten. De voornaamste
plekken waar bijen kunnen nestelen, liggen op vrij schrale, droge, open tot weinig
begroeide plekken. Door maaien en afvoeren
kunnen deze plekken jaren achtereen dienstdoen als nestgelegenheid. Voor het beheer
van deze lintvormige landschapselementen
wordt verwezen naar de bijenhelpdesk.
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Nestplaatsen ontstaan door
extensieve recreatie

Vlieland is grotendeels dichtgegroeid met
bos en halfheesters, struikhei, cranberryvegetaties, kraaihei, laag struweel en
gras. In deze vegetaties is de ruimte voor
nestplaatsen voor wilde bijen die in de
grond nestelen zeer beperkt. Dat zijn onder
andere de zwart-rosse zandbij, heidezijdebij en de grote zijdebij. Deze bijen nestelen
in hoofdzaak op onbegroeide paden die
door extensieve recreatie zoals wandelen

Een rustplaats van Schotse Hooglanders, in het steile kantje
nestelen zandbijen en graafwespen.

zijn ontstaan. Doordat de paden daardoor
vatbaar zijn geworden voor winderosie zijn
ze op droge delen uitgestoven, waardoor
steile kanten zijn ontstaan. Zowel het pad
zelf als kanten bieden nestgelegenheid voor
bijen. Het lijkt er zelfs op dat de paden in
het duingebied van Vlieland de voornaamste nestplaatsen zijn. Dat zien we ook op de
andere Waddeneilanden. Op Vlieland bieden
de wandelpaden die onder invloed staan van
de Waddenzee, het gedeelte achter de kroonpolders, nestgelegenheid voor de schorzijdebij. In veel meer natuurgebieden met droge
bodems bieden wandelpaden die dwars door
het natuurgebied gaan nestplaatsen voor
wilde bijen.

Nestplaatsen ontstaan door
intensieve recreatie

Het gaat hier voornamelijk om zandgroeven
die zeer intensief worden gebruikt. Het zijn
terreinen die zijn ontstaan door grootschalige afgravingen. Enerzijds een stuk vernietiging van het landschap, anderzijds plekken

Een kurkdroog talud
met kleiige grond
onder de skibaan in
Zoetermeer. Hier
nestelen sachembijen.

waar zich nieuwe biodiversiteit ontwikkelt.
Veel biologen en ecologen hebben hier
een zeer positieve kijk op. In honderden
Engels- en Duitstalige publicaties worden
deze wonden in het landschap bejubeld om
hun bijzondere flora en fauna. De vraag is
natuurlijk of dat de geologische vernietiging
van een stuk landschap compenseert. Het is
niet meer terug te draaien, dus moeten we
het toch maar van de positieve kant bekijken.
De afgravingen op de Utrechtse Heuvelrug
zijn niet meer actief en worden onder meer

voor recreatieve doeleinden gebruikt. Een
van deze zandafgravingen is het Zandgat
Kwintelooijen bij Veenendaal. Zonder recreatie zou deze afgraving volledig dichtgroeien
en binnen enkele jaren bos zijn. Voor een
groot aantal soorten bijen en vele andere
insecten is dat desastreus. Naast het feit dat
veel zon-gebonden planten zullen verdwijnen, verdwijnt het overgrote deel van de
nestgelegenheid. Zeer intensieve recreatie
zorgt ervoor dat veel plekken open blijven,
waardoor grote populaties van wilde bijen

Een greppeltalud aan de voet van de Emminkhuizerberg langs de A12 bij Veenendaal.
Hier nestelen zandbijen, groefbijen en graafwespen.

De kalkgroeve Bemelerberg is bekend om zijn rijke flora
en fauna. De steile wand biedt nestplaatsen voor bijen.

zich kunnen handhaven. Veel wandelaars,
hardlopers, wandel- en trimgroepen en veel
spelende kinderen houden de bodem open,
waardoor grote kolonies bijen zich kunnen
handhaven. Een andere vorm van zeer intensieve en voor dit gebied discutabele recreatie
is een motorcrossbaan. De baan zelf is volledig onbegroeid en vrijwel levenloos, en doet
ook esthetisch afbreuk aan het terrein, maar
de randen worden door de bijen intensief als
nestgelegenheid gebruikt.

Tankbanen

Tankbanen liggen op militaire oefenterreinen, vaak op heideterreinen. De vraag of
we hier blij mee moeten zijn, laat ik buiten
beschouwing. Het is in elk geval een ernstige
verstoring van de hei. Gezien vanuit de bijen
en andere insecten, zoals graafwespen, spinnendoders en zandloopkevers, kun je niet
anders dan concluderen dat tankbanen een
positief effect op de nestgelegenheid hebben. Vooral heidezijdebij en zijn parasitaire
heideviltbij profiteren hier duidelijk van. Het
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zijn vaak de opstaande holle of steile kanten
die de meeste nestgelegenheid bieden.

Opvangkuilen voor regenwater

Een voorbeeld van een steile leemwand.

Opvangkuilen voor regenwater zijn grote
kuilen van zo’n 2 tot 10 meter lang, een
paar meter breed en circa 1 tot 1,5 meter
diep. Ze worden gegraven in bossen en op
heideterreinen langs paden, brandgangen
en tankbanen in heuvelachtig tot tamelijk
glooiend landschap. Vooral de wanden van
deze kuilen blijven jaren achtereen onbegroeid, waardoor ze vooral op heideterreinen
goede nestplaatsen vormen voor wilde bijen
en graafwespen. Deze kuilen vormen ook een
inspiratiebron voor andere retentiesystemen
of -structuren, zoals wadi’ s.

Nestplaatsen boven de grond

Een tankbaan op de Ginkelse hei.

Voor bijen die bovengronds nestelen en
gebruikmaken van plantaardige nesten is
het afsterven van planten een voorwaarde.
Het gaat dan bijvoorbeeld om afgestorven
kruidachtige planten zoals riet, dode holle
braamstengels en dode bomen die door
keverlarven zijn aangetast (kevergangen).
Deze nestplaatsen ontstaan door natuurlijke
processen en gedifferentieerd en/of ecolo-

Een wandelpad door de duinen op Vlieland. Er zijn hier nestplaatsen van de talrijk voorkomende heidezijdebij.
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Rond dit wandelpad door de duinen van Vlieland nestelen onder andere grote zijdebij en zwart-rosse zandbij.

gisch groenbeheer. Daarnaast zijn er veel
andere bovengrondse nestplaatsen, zoals
afrasteringspaaltjes, oude tuin- of stadsmuren, muren van oude kastelen en ruïnes,
oude schuren en rieten daken.

Reflectie

De terreinen die in de tekst worden genoemd, laten zien waar nestgelegenheid
voorkomt. We moeten hier geen waardeoordelen aan koppelen, maar ons afvragen
wat we hiervan kunnen leren. Hoe ontwikkelen we ‘duurzame’ nestgelegenheid en hoe
beheren we deze plekken? We kunnen lichte
minerale gronden afgraven of aanvoeren,
de bodems ontgraven, met schrale grond
bermen en geluidswallen aanleggen. Maar
dan, wat zijn de alternatieven voor crossmotors, tanks, grote begrazers en intensieve
recreatie? Duidelijk is dat veel nestplaatsen
van wilde bijen tot stand komen door een
oppervlakkige bodemverstoring. De meest
acceptabele methoden zijn begrazing, die
misschien iets intensiever is dan gewoonlijk,
extensieve tot matig intensieve recreatie en
oppervlakkige mechanische verstoring van
de bodem. Het laatste kan door een eg, maar
dan wel getrokken door lichte machines.
Een recept voor aanleg en beheer is niet te
geven; per situatie moet worden gekeken
waar ruimte is voor nestplaatsen en welke
dynamiek ervoor nodig is om ze in stand te
houden.
Meer info: www.bijenhelpdesk.nl,
www.denederlandsebijen.nl

Een wandelpad door de duinen op Vlieland. Er zijn hier nestplaatsen
van de talrijk voorkomende heidezijdebij.

Een wateropvangkuil.
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Nestplaatsen voor solitaire bijen die in de grond nestelen
Nestplaatsen ontstaan door:
Natuurlijke processen

Winderosie:

duinen, zandverstuivingen, jong rivierduinen

Watererosie:

beekoevers, erosiegeulen in zandgroeven

Waterstroming:

vorming van rivierduinen

Zoogdieren:

vooral konijnen, in de duinen door begrazing en het
graven van holen

Begrazing van grote grazers

Kale gronden en open vegetaties door: veepaadjes, wissels, graas- en rustplaatsen

Kleine en groene landschappelijke elementen

Houtwallen, singels, heggen, geriefbosje, graften, holle wegen, tuunwallen , onverharde wegen, etc.

Infrastructuur

Op schrale en voedselarme, droge tot vrij droge, kale tot weinig begroeide plekken in/
op allerlei bermen, greppelkantjes, oevers, dijken, taluds van opritten, geluidswallen.
Door maaibeheer kunnen deze plekken lang stand houden.

Industrie en transport

Allerlei open plaatsen door wisselende opslag van materiaal; werkzaamheden, brede,
bermachige banen voor kabels en (pijp)leidingen in de grond. Voornamelijk Industriële
terreinen, haventerreinen (Rotterdam, Amsterdam, Eemshaven), spoorwegemplacementen. In het verleden en hier en daar nog op parkeerplaatsen met vrij grof
plaveisel met wijde voegen: vooral zogenaamde kinderkopjes.

Begraafplaatsen

Op allerlei open, zandige plaatsen; buiten de zandgrond gebieden is het zand meestal
opgebracht.

Oude en nieuwe
(geologische)
landschapselementen

Weinig of onbegroeide plekken in zandafgravingen, mergelgroeven, klei en leemputten, opgespoten terreinen zoals Brettezone langs het Amsterdamse havengebied en
opgespoten terreinen afgedekt met folie en een leeflaag (schone grond) onder meer
het Diemerpark. Afgedekte vuil en puinstortplaasten (groeien meestal snel dicht, maar
kunnen door begrazing plekgewijs worden open gehouden).

Extensieve recreatie

Wandelpaden, ruiterpaden, mountainbike paden.

Intensieve tot zeer intensieve
recreatie

Trimbanen, motorcrossbanen, kampeerterreinen, speelplaatsen (Zoetermeer).

Militaire oefenterreinen

Tankbanen en andere open gronden; vooral op de binnenlandse zandgronden.

Kleinschalige retentiebekkens
of wateropvangkuilen

Worden gegraven in heuvelachtig gebied langs hellende paden, in bossen, brand
gangen en tankbanen; onder meer op de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe.

Verhardingen

Parkeerplaatsen, bestratingen, plaveisel om zandbakken.

Bijzondere bouwwerken

Skibaan Zoetermeer; galerijwoningen.

Voorbeelden van niet plantaardige nestplaatsen voor bijen die boven de grond nestelen
Oude cultuurhistorische
elementen

Muren van forten, kastelen, ruïnes, stadsmuren, oude, verweerde muren om kloostertuinen en oude kruidentuinen. Het meeste bekende en onderzochte terrein is de Lage
fronten in Maastricht; buiten gebruik zijnde steenfabrieken.

Kleine landschappelijke
elementen

Houten afrasteringspalen, oude schuren, stallen, ouden boerderijen en vele andere
houten of stenen al dan niet cultuur historische gebouwtjes.
Voor gedetailleerde uitwerking: www.denederlandsebijen.nl

