Bijen en dagvlinders in Amsterdam
Een onderzoek naar de bijen en dagvlinders in Amsterdam
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1 Inleiding

4

Bron: Arie Koster

1.1 Aanleiding van het onderzoek
Sinds de jaren ’50 gaat het niet goed met bijen en vlinders

te doen naar het voorkomen van vlinders en bijen in Amster-

in Nederland. Van beide insectengroepen zijn Rode Lijsten

dam en de knelpunten voor vlinders en bijen in Amsterdam

verschenen, waarop aangegeven staat hoe het gesteld is met

in kaart te brengen. Dit rapport is een uitwerking van deze

de bijen en vlinders van Nederland. Hieruit blijkt dat ruim de

motie.

helft van de in Nederland voorkomende bijen- en vlindersoorten met uitsterven is bedreigd.

Op 29 september 2015 is de Agenda Groen door de ge-

Het lot van de wilde bij kreeg nog eens extra aandacht toen

meenteraad van Amsterdam vastgesteld, waar het groen-

rond het jaar 2000 alarmerende berichten over de honingbij

beleid van de gemeente Amsterdam voor de periode 2015-

de mondiale media bereikte. Bijenvolken verdwenen van

2018 is vastgelegd. De volgende doelen zijn opgenomen in

bijenkasten en er werd gesproken over een bijenverdwijn-

de Agenda Groen:

ziekte. Vanuit deze bezorgdheid zijn er in veel gemeenten
initiatieven ontplooid om de condities voor bijen en vlinders

• Het groen, ook buiten de Amsterdamse Ecologische Struc-

te verbeteren. Zo ook in Amsterdam.

tuur, meer ecologisch beheren;
• Erop toezien dat 50% van al het openbare groen insect-

In 2013 diende raadslid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) het initiatiefvoorstel “De bij- en vlindervriendelijke stad”

vriendelijk wordt beheerd.
• De aanbevelingen in dit rapport vormen aanknooppunten

in (gemeenteblad afd. 1, nr. 188). Bij het initiatiefvoorstel is

voor de uitvoering van dit beleid.

motie 317 aangenomen. Hierin wordt gevraagd onderzoek

1.2 Honingbijen in Nederland
Belang van honingbijen

Bijensterfte

Wereldwijd komen tien soorten honingbijen voor. In Neder-

Op 10 maart 2011 bracht het milieuprogramma van de Ver-

land kennen we alleen de westelijke honingbij Apis mellife-

enigde Naties (UNEP) een early warning rapport uit over de

ra. Honingbijen zijn belangrijk voor de bestuiving van fruit,

dreigende bestuivingscrisis. Wereldwijd gaat het slecht met

groente, kruiden, specerijen en noten. Ruim 80% van de

de bestuivende insecten. De sterfte van bijenvolken is we-

belangrijkste voedselgewassen in de wereld is afhankelijk van

reldwijd sterk toegenomen. In veel gevallen is er sprake van

bestuiving door honingbijen. Honingbijen dragen daarmee

de bijenverdwijnziekte (Colony Collapse Disorder) waarbij de

voor grofweg een miljard euro bij aan de Nederlandse eco-

kasten zo goed als leeg zijn en het voedsel vaak nog in tact

nomie (Blacquière, 2009). Maar ook hommels en wilde bijen

is.

dragen bij aan bestuiving van gewassen. Een afname van de
bijenvolken kan daarom een groot probleem opleveren voor

In Nederland onderzoekt het Nederlands Centrum Bijenon-

de land- en tuinbouw.

derzoek (NCB) de oorzaken van sterfte van honingbijen. Zij
rapporteren jaarlijks over het percentage bijenvolken dat de
winter niet overleeft. In Nederland zijn ongeveer 7.000 imkers
actief die beschikken over in totaal 15.723 bijenvolken (Van
der Zee, 2014). In vroegere tijdens was een wintersterfte van
8% normaal. De afgelopen jaren was dat in Nederland drie
keer zo hoog. De winter van 2009-2010 was het dieptepunt
met 29% van de bijenvolken die de winter niet overleefden.
Dat is hoog in vergelijking tot de wintersterfte in andere Europese landen (Van der Zee et al., 2012).

Honingbij
Bron: Arie Koster
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Afbeelding 1: Wintersterfte honingbijen in Nederland
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Bron: http://www.bij1.info/Downloads/Monitor-Uitwintering-Bijenvoljen-2012.pdf
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De bijensterfte was in de afgelopen winter (2014-2015) met
18% hoger dan het voorgaande jaar (15%). Deze percentages
komen overeen met de percentages van de laatste tien jaar.
Overigens dient gezegd te worden dat geen enkele imker de
gemiddelde bijensterfte ervaart. De meeste imkers hebben
bijna geen sterfte en de overige imkers juist heel veel, en
vooral in bepaalde gebieden (Van der Zee, 2014).
Er is niet één afzonderlijke oorzaak die deze wintersterfte kan
verklaren. Waarschijnlijk spelen meerdere factoren een rol:
• de achteruitgang van het oppervlakte bloeiende planten;
• de parasitaire varroamijt (Varroa destructor);
• de ziekteverwekker Nosema (Nosema ceranae);
• het gebruik van bestrijdingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen;
• genetisch gemodificeerde gewassen;
• klimaatverandering;
• een kleiner aantal professionele imkers, waardoor kennisoverdracht over bijenhouden verloren gaat.
Saillant is dat het NCB concludeert dat voor het cluster Amsterdam, Amstelveen geen verklaring wordt gevonden voor
de bijensterfte (Van der Zee, 2014, p.32).
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1.3 Wilde bijen in Nederland
Belang van wilde bijen

In de jaren 1970-1990 veranderde dit beeld totaal (Peeters

Waar honingbijen belangrijk zijn voor de voedselproductie,

en Reemer, 2003). Het platteland werd als leefomgeving voor

zijn wilde bijen onmisbaar voor een goed functionerend eco-

de wilde bij steeds meer ongeschikt. De intensivering van- en

systeem. Ongeveer 80% van de Nederlandse wilde planten

overbemesting door de landbouw had een enorme afname

is voor de voortplanting afhankelijk van bestuivende insecten

van de bloemendiversiteit tot gevolg. Ook verdwenen ge-

(Kwak, 1994). De aanwezigheid van wilde bijen levert een

schikte nestplaatsen. Zandpaden werden vervangen door

gevarieerde flora op. In Nederland leven 357 soorten bijen

geasfalteerde wegen. Kale, zonnige zandige plekjes groeiden

en die hebben allen verschillende voorkeuren voor bloemen.

door vermesting dicht met grassen of mossen. Dode bomen

Zo wordt een breed spectrum aan bloeiende planten bezocht

en houtwallen werden weggehaald. Natuurgebieden versnip-

en door het bijenbezoek bestoven.

perden als gevolg van ruilverkaveling en verstedelijking.

Doordat bijen ook zaden- en vruchtdragende planten bestui-

In de stedelijke omgeving werden de condities voor wilde

ven, zijn bijen ook onmisbaar voor vogels, insecten en kleine

bijen geleidelijk aan beter. In de periode 1999-2000 heeft

zoogdieren die daarvan eten. Veel soorten insecten zijn op

Koster onderzoek gedaan naar wilde bijen in stedelijk groen

hun beurt ook weer voedsel voor anderen, waardoor bijen

(Koster, 2000). Uit dit onderzoek blijkt dat ecologisch beheer

een essentiële schakel in de voedselketen zijn.

een van de belangrijkste factoren is voor de aanwezigheid

Bijen zijn onmisbaar voor de biodiversiteit en gezonde eco-

van wilde bijen. Toen duidelijk werd dat aan chemische on-

systemen. Biodiversiteit refereert aan het aantal soorten or-

kruidbestrijdingsmiddelen ecologische nadelen kleefden,

ganismen in het landschap en in ruime zin ook aan de variatie

werd het gebruik hiervan geleidelijk aan afgeschaft. Ook

in het landschap. Deze variatie vergroot de kans dat soorten

werd bewust meer ruimte gemaakt voor natuurontwikkeling

zich kunnen aanpassen als een situatie zich nadelig voor de

in het stedelijke gebied. Wilde bijen beginnen zich duidelijk

soort wijzigt. Bijen dragen niet alleen bij aan de bevruchting,

te vestigen (Koster, 2000). Daar kwam bij dat vanaf de jaren

maar door het overbrengen van genen van verschillende

’80 en ’90 grootschalig natuur- en milieubeleid werd ontwik-

planten leveren ze een bijdrage aan genetische variatie en

keld. Vanaf 1990 lijkt er een stabilisatiefase in Nederland te

daardoor aan de vitaliteit van plantenpopulaties. Een hoog

zijn begonnen: 49 soorten zijn afgenomen en 48 soorten toe-

kwalitatief ecosysteem draagt weer bij aan de bodemvrucht-

genomen (Reemer et al, 2012). Maar nog steeds is er sprake

baarheid, preventie van overstromingen, waterzuivering,

van een licht negatief saldo.

maar ook aan recreatie en toerisme.
Samenvattend zijn de belangrijkste oorzaken voor de afname
Achteruitgang wilde bijen

van wilde bijen:

Van de 357 in Nederland voorkomende bijensoorten staat
ruim de helft (56%) op de Rode Lijst. Daarvan zijn inmiddels
34 soorten uit Nederland verdwenen en 104 soorten in aantallen sterk afgenomen (Reemer et al, 2012)).

• Afname van hoeveelheid en verscheidenheid van bloeiende planten
• Afname van geschikte nestgelegenheid, doordat er minder
dood hout, riet en zandige open plekken zijn;

Vooral de periode 1970-1990 is desastreus geweest voor wilde bijen. In deze periode zijn 34 soorten uit Nederland ver-

• Gebruik bestrijdingsmiddelen (met name vanwege effect
op planten).

dwenen en 101 soorten in aantallen sterk afgenomen (Ibid.).
Waar in de periode vóór 1970 landbouw- en natuurgebieden
nog rijk aan wilde bijen waren, ontbraken deze in de stedelijke omgeving (Koster, 2000). Was het platteland nog rijk aan
bloemen en nestgelegenheid in de vorm van zandpaden,
houtwallen en leemwandjes, de stad was een spreekwoordelijke woestijn. Hier werd het openbaar groen zeer intensief
beheerd. Het groen moest er verzorgd uitzien. Om de vestiging van aangewaaide kruiden te voorkomen werd wekelijks
gemaaid, tussen beplanting geschoffeld en integraal chemische onkruidbestrijding toegepast. In de grasvelden groeiden
geen madeliefjes of paardenbloemen en dood hout of takken
werden opgeruimd.

Nestgelegenheid in riet
Bron: Arie Koster
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Vooral de hommels hebben het zwaar: 21 van de 29 Neder-

een afname en heeft 42% geen trend. Onder de boven-

landse hommelsoorten (72%) is in aantallen achteruitgegaan.

gronds nestelende soorten gaat slechts een kwart achteruit,

Slechts één hommel is toegenomen (Reemer et al, 2012).

terwijl 60% geen trend heeft.

Verder zijn ook de ondergronds nestelende bijen kritisch. Van
de bijensoorten die in de grond nestelen, vertoont een derde

1.4 Dagvlinders in Nederland
Achteruitgang van dagvlinders
Vlinders worden onderscheiden in dag- en nachtvlinders. De
dagvlinders zijn van de nachtvlinders te onderscheiden door
de vorm van de antennen. Er zijn namelijk ook nachtvlinders
die overdag vliegen, zoals de sint-jakobsvlinder, de gamma
uil en de kolibrivlinder.
Op dit moment leven er in Nederland 53 soorten dagvlinders
en meer dan 2.000 nachtvlinders. Landelijk gaat het slecht
met vlinders in Nederland. In de afgelopen 50 jaar zijn er 17
soorten verdwenen. Op de rode lijst dagvlinders staan 30
vlindersoorten als bedreigd te boek. Slechts 23 soorten zijn
niet bedreigd (Van Swaay, 2006).
De oorzaken van de achteruitgang van dagvlinders is vergelijkbaar met die van de wilde bijen. Door het steeds intensievere landgebruik, waardoor geschikte leefgebieden zijn
verdwenen en de overgebleven gebieden sterk geïsoleerd
zijn komen te
liggen. Verzuring, vermesting, verdroging, verkeerd beheer,
nectargebrek en klimaatverandering leggen een grote druk
op de resterende populaties (Van Swaay, 2006).
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Distelvlinder op
koninginnekruid
Bron: Arie Koster
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2 Levenswijze
bijen en
vlinders

10

Zandbij
Bron: Arie Koster

2.1 Bloembezoek
2.1.1

Honingbijen

2.1.2

Wilde bijen

Honingbijen zijn eusociaal. Dat wil zeggen dat ze samen-

Bijen leven uitsluitend van plantaardige voedingsstoffen.

werken bij de productie van hun nakomelingen, dat ze een

Voor hun energiebehoefte gebruiken ze nectar en voor de

arbeidsverdeling hebben en dat de generaties elkaar over-

groei van de larven verzamelen ze stuifmeel. Bijen zijn dus

lappen. Eén vrouwtje legt de eieren (de koningin of moer),

volledig afhankelijk van bloeiende planten: zonder bloemen

terwijl de andere vrouwtjes hun hele leven steriel zijn. De

geen bijen.

werksters hebben naar gelang ze ouder worden andere taken. De jongste werksters zorgen voor het nest (op tempe-

Bijenplanten

ratuur houden, schoon houden), daarna mogen ze de larven

Bijenplanten zijn planten die nectar en/of stuifmeel bieden.

verzorgen. Vervolgens vliegt de werkster uit om nectar en

Wat betreft bloembezoek zijn bijen onder te verdelen in ge-

stuifmeel te verzamelen, de haalbijen. Aan het eind van haar

neralisten (polylectisch) en specialisten (oligolectisch). Gene-

leven gaat de werkster erop uit als zoekbij; zij zoekt naar

ralisten kunnen voor de bevoorrading van nectar en stuifmeel

geschikte drachtlocaties. De enige functie van de mannetjes

op een grote groep planten vliegen. Honingbijen en hom-

(darren) is het paren met jonge koninginnen. Nadat de dar

mels zijn generalisten, net als zeventig procent van de wilde

gepaard heeft gaat het dood.

bijen (Reemer et al, 2012)). Specialistische bijen verzamelen
stuifmeel op de planten van één familie (bijvoorbeeld vlinder-

Honingbijen vliegen met name op ‘grote drachten’; massaal

bloemigen) of zelfs één genus (bijvoorbeeld klokjes). Door

bloeiende nectarplanten. Dit zijn diverse boomsoorten (fruit-

deze grote verscheidenheid in bloembezoek zijn wilde bijen

bomen, linde, robinia, honingboom e.a.), landbouwgewassen

van groot belang voor de biodiversiteit.

(koolzaad, mais, zonnebloem) en wilde planten (boerenwormkruid, paardenbloem, braam, wilgenroosje, struikheide).

Grafiek 1:

Honingbijen richten zich vooral op planten die veel nectar

Deel van wilde bijen dat op enkele planten vliegt (specialis-

leveren en in mindere mate op planten die stuifmeel leveren.

tisch) of meerdere plantenfamilies (generalistisch)

Bij wilde bijen is dat andersom.

Bloemkeuze wilde bijen

Honingbijen kunnen drachtplanten op grote afstand van de
kast ontdekken, elkaar hierover informeren en deze planten
vervolgens bezoeken tot op een afstand van tien kilometer
(Beekman & Ratnieks, 2000). Een gebied met een straal van

Specialistisch

2,5 kilometer wordt het meeste bevlogen. De afstand waarover wilde bijen zich verplaatsen is beperkt tot 200 meter.

Generalistisch

Hommels gaan iets verder, maar ook hun actieradius is duidelijk beperkter dan die van honingbijen.

Beperkt
generalistisch

Honinbijen bezoeken weliswaar veel plantensoorten, maar
zijn voor slechts een handjevol soorten ook daadwerkelijk belangrijk. De aan-of afwezigheid van honingbijen heeft effect
op 10 zeldzame en 47 algemene soorten van de 453 onderzochte plantensoorten (Dijkstra & Kwak, 2007).

Bron: Peeters et al, 2012.

Honingbijkasten
Bron: Els Corporaal
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Gidsplanten

2.1.3

Dagvlinders

Een aantal planten is van zo’n groot belang voor het overleven van bepaalde bijensoorten, dat ze extra aandacht vergen.

Anders dan bijen hebben vlinders geen stuifmeel nodig. Ze

Dit zijn de zogenoemde ‘gidssoorten’. Als deze planten ver-

zijn als volwassen dier afhankelijk van nectar als energiebron

dwijnen, heeft de betreffende bij weinig kans op overleven.

en drinken water, honingdauw (excretie van bladluizen) en

Een voorbeeld is de grote klokjesbij die op het akkerklokje

sap van rottend fruit. Vlinderlarven, de rupsen, voeden zich

vliegt of de slobkousbij die op de grote wederik foerageert.

met groene plantendelen. Vlinders hoeven dus alleen nec-

Als deze planten nog voor de bloei worden gemaaid, bloeien

tar voor zichzelf te zoeken, want anders dan bijen geven ze

ze vaak nog wel later in het seizoen. Maar dat is dan te laat

hun nageslacht geen nectar mee. Vlinders zetten eitjes af

voor de klokjesbij of slobkousbij. De ontwikkeling van de

op specifieke planten, de waardplanten. Elke rups heeft een

larve gaat namelijk exact synchroon aan de ontwikkeling van

voorkeur voor een bepaalde waardplant. In bijlage 5 zijn de

de plant. De larve komt precies tot volledige ontwikkeling op

waardplanten voor de in Amsterdam voorkomende rupsen

het moment dat de plant in bloei komt. De bij komt uit haar

van vlinders weergegeven.

nestplek tevoorschijn en treft een gemaaide plant aan. Als de
plant in de nabijheid van 200 meter niet voldoende aanwezig

Op basis van hun voorkeursbiotopen zijn de Amsterdamse

is, sterft de bij op deze locatie uit. In bijlage 5 is een overzicht

dagvlinders in drie groepen in te delen. De eerste groep

gegeven van de belangrijkste gidssoorten voor Amsterdam.

bevat de algemene soorten. Het zijn generalisten die niet
kritisch zijn en profiteren wat voor handen is. Als kroeglopers

Concurrentie

fladderen ze van bloem naar bloem en kunnen overal in de

Honingbijen en wilde bijen hebben dezelfde belangen maar

stad worden gevonden. Zeker als er bloeiende vlinderstruiken

verschillende capaciteiten. Honingbijen zijn in grote aan-

staan.

tallen, werken samen en kunnen grotere gebieden bevliegen.
Wilde bijen hebben deze voordelen niet. Een veel terugke-

De tweede groep bevat de graslandsoorten. Het is een diver-

rende vraag is of honingbijen concurreren met wilde bijen

se groep die een voorkeur heeft voor kruidenrijke graslanden

en een negatieve factor voor wilde bijen zijn. In hoeverre

of bloemrijke grasbermen met veel nectar en verschillende

honingbijen en wilde bijen concurreren is niet omomstotelijk

grassen als waardplanten voor de rupsen. Schrale wegber-

vastgesteld. Evertz (1993) nam waar dat zijdebijen vluchten

men, braakliggende terreinen, ecologische beheerde bermen

zodra er een honingbij naderde. Wanneer een bloem bezet

en grasland, spoordijken en niet al te intensief begraasde

is door een hommel en de honingbij wil dezelfde bloem

dijken zijn de plaatsen in Amsterdam waar deze soorten kun-

bezoeken, dan verlaat de hommel de bloem (Kwak, 2012).

nen worden gevonden.

Gedegen onderzoek naar de mogelijke concurrentie tussen
honingbijen en lokale insectenfauna is niet gedaan (Kwak,

De derde groep zijn de dagvlinders van bossen, bosranden

2012). Maar voor natuurgebieden in Nederland wordt ten

en bosplantsoen. Maar het zijn ook soorten die de Amster-

aanzien van het plaatsen van honingbijen een terughoudend

damse (volks)tuinen en parken hebben ontdekt, zoals boom-

beleid gevoerd. Hier worden drie bijenkast per 100 hectare

blauwtje, bont zandoogje, citroenvlinder en gehakkelde au-

gehanteerd (van der Spek, 2012).

relia. Ook de eikenpage is aan het bos ontsnapt en heeft zijn
areaal uitgebreid naar de aangeplante zomereiken in parken,
begraafplaatsen, sportterreinen en lanen.

Koolwitje
Bron: Arie Koster
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Tabel 1:
Dagvlinders gerangschikt naar voorkeursbiotoop

Algemene soorten

Graslandsoorten

Bos(rand)soorten

Atalanta

Argusvlinder

Bont zandoogje

Dagpauwoog

Bruin blauwtje

Boomblauwtje

Distelvlinder

Bruin zandoogje

Bruine eikenpage

Groot koolwitje

Hooibeestje

Citroenvlinder

Klein geaderd koolwitje

Icarusblauwtje

Eikenpage

Klein koolwitje

Kleine vuurvlinder

Gehakkelde aurelia

Kleine vos

Zwartsprietdikkopje

Groentje
Groot dikkopje
Koevinkje
Landkaartje
Oranjetipje

Naast deze indeling op voorkeursbiotoop kunnen vlinders worden ingedeeld naar hun afkomst. In een bepaald gebied kunnen
standvlinders, zwerfvlinders en trekvlinders voorkomen. Standvlinders (SV) hebben zich gedurende minimaal tien jaar gevestigd in een gebied. Ze zijn typisch voor het gebied. Een voorbeeld voor Amsterdam is het icarusblauwtje en de argusvlinder.
Daarnaast kunnen in een gebied zwerfvlinders (ZV) waargenomen worden. Deze planten zich voort in een ander gebied, maar
zwerven door de regio op zoek naar nectar (de kroeglopers). Voorbeelden van dagvlinders die in Amsterdam waargenomen
kunnen worden, maar zich elders voortplanten zijn de duinparelmoervlinder, de aardbeivlinder en de heivlinder. Daarnaast is
er een groep trekvlinders (TV) die vanaf mei uit Afrika aan komen vliegen. Ze verblijven in de zomer in Nederland en trekken in
het najaar weer zuidwaarts. Daar planten ze zich voort en sterven. De nakomelingen komen in het voorjaar weer onze kant op,
zetten eitjes af en gaan dood. De vlinders die uit deze eitjes ontwikkelen gaan weer in het najaar naar Zuid Europa of Afrika.
Een typische trekvlinder is de atalanta.
Tabel 2:
Vlinders in Amsterdam en trend voor deze vlindersoorten in Nederland

Soort

Betreft voor Amsterdam

RL deze vlinder staat op de Rode

Standvlinder (SV)

Lijst (Van Swaay, 2006)

Trekvlinder (TV)

Trend Nederland

Zwerfvlinder (ZV)

2005-2015

Geelsprietdikkopje

SV

matige afname

Zwartsprietdikkopje

SV

matige afname

Argusvlinder

SV

matige afname

Dagpauwoog

SV

matige afname

Groot dikkopje

SV

matige afname

Klein geaderd witje

SV

matige afname

Kleine vuurvlinder

SV

matige afname

Landkaartje

SV

matige afname
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Citroenvlinder

SV

matige afname

Bruine eikenpage RL

SV

matige afname

Bruin blauwtje

SV

matige toename

Groentje

SV

matige toename

Icarusblauwtje

SV

matige toename

Hooibeestje

SV

matige toename

Koninginnenpage RL

SV

matige toename

Oranjetipje

SV

matige toename

Bont zandoogje

SV

matige toename

Boomblauwtje

SV

matige toename

Gehakkelde aurelia

SV

matige toename

Atalanta

TV

stabiel

Bruin zandoogje

SV

stabiel

Klein koolwitje

SV

stabiel

Kleine parelmoervlinder

SV

stabiel

Koevinkje

SV

stabiel

Eikenpage

SV

stabiel

Groot koolwitje

SV

stabiel

Kleine vos

SV

stabiel

Gele luzernevlinder

TV

Distelvlinder

TV

Oranje luzernevlinder

TV

Duinparelmoervlinder

ZV

Heivlinder

ZV

RL

RL

Kardinaalsmantel

ZV

Keizersmantel

ZV

Oosterse vos

ZV

Rouwmantel

ZV

Oranje passiebloemvlinder

escape

Geraniumblauwtje

exoot

2.2 Nestplaatsen
2.2.1

Honingbijen
In de stedelijke omgeving komen steeds vaker bijenho-

Hoewel honingbijen in de natuur voor kunnen komen, is dat

tels voor, een constructie met houtblokken waar gaten in

in Nederland niet structureel het geval. Nagenoeg alle volken

geboord zijn gecombineerd met bundels riet of bamboe.

worden door imkers gehouden in bijenkasten. Een nest be-

Hoewel deze bijenhotels van groot nut zijn uit natuureduca-

staat uit meerdere raten. De nestcellen hebben verschillende

tief oogpunt, zijn ze slechts voor een beperkt aantal soorten

functies. Er zijn broedcellen voor werksters, koninginnen end

geschikt. Verreweg de meeste soorten nestelen in open,

arren en opslagcellen voor honing en stuifmeel.

onbegroeide zonnig zandplekken of steilwandjes. Bij bijvriendelijk beheer is het daarom niet alleen noodzakelijk naar de

2.2.2

Wilde bijen

beplanting te kijken, maar ook te zorgen voor voldoende
geschikte nestplekken. Daarbij is het nodig dat het voedsel

Wilde bijen worden ook wel solitaire bijen genoemd, omdat

op niet al te grote afstand van de nestplek ligt. De meeste

ze –anders dan de honingbijen en hommels- alles alleen

wilde bijen hebben een actieradius van enkele honderden

doen. Van de verzorging van het nageslacht, het maken en

meters. Een bijvriendelijk gebied heeft daarom een grote

verzorgen van de nestplek tot de bevoorrading. Wilde bijen

verscheidenheid aan bloemen en nestplaatsen.

zoeken in de natuur naar gaten en holen (of graven ze zelf)
om hun eitjes af te zetten. De meeste bijen nestelen in de
grond (70%), de overige soorten nestelen zowel ondergronds
als bovengronds (11%) of alleen bovengronds (18%) (Reemer et al, 2012). De bovengronds nestelende bijen maken
gebruik van holtes als kevergangen in oude bomen en holle
stengels van riet, braam, vlier, distels en schermbloemen.
Bijzondere types zijn de bijen die slakkenhuizen verkiezen als
nest en oude rietgallen van halmvliegen.
Ondergronds nestelende bijen houden van open, onbegroeide, zonnige zandplekken of steilwandjes. Maar ook plaveien,
zandpaden of keiepaden zijn bruikbaar. Maar wilde bijen nestelen niet uitsluitend in de openbare ruimte, er komen ook
situaties voor waar bijen in gaatjes en spleten van muren, in
gaten van hout, bijvoorbeeld schuren, rietmatten en schroefgaten van tuinmeubelen nestelen. Ook sleutelgaten willen
wel eens dienst doen als nest.
Grafiek 2:
Deel van wilde bijen dat ondergronds of bovengronds nestelt

Nestplekken wilde bijen

Nest in grond
Bron: Arie Koster

Bovengronds

Onder- en
bovengronds

Ondergronds

Bron: Peeters et al, 2012
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Koekoeksbijen

2.2.3

Een groot aandeel van de bijensoorten zijn parasitaire bijen.

Vlinders maken geen nest zoals bijen dat doen, maar zetten

Ze bouwen zelf geen nest en kennen geen broedzorg, maar

hun eitjes af op de waardplanten. Toch zijn er aan die plekken

leggen hun eitjes bij andere bijen in het nest. Dit gedrag is

specifieke eisen en de vrouwtjes zijn veeleisend:

Dagvlinders

te vergelijken met de koekoek die haar eieren bij zangvogels
legt. Parasitaire bijen worden daarom wel koekoeksbijen ge-

• Waardplanten. Vlinders kiezen specifieke planten voor het

noemd. Het effect is dat het broed van de gastvrouw zich niet

afzetten van de eitjes. Het gentiaanblauwtje bijvoorbeeld

of slecht ontwikkelt. De aanwezigheid van koekoeksbijen zegt

gebruikt uitsluitend klokjesgentiaan. Hoe meer van de be-

ons iets over de kwaliteit van het ecosysteem. Koekoeksbijen

treffende soort in een gebied aanwezig is, hoe meer kans

kunnen pas tot ontwikkeling komen als de bijen waarvan ze
afhankelijk zijn, in voldoende mate voorkomen.

op overleving. Zie bijlage 5.
• Variatie in het landschap. Het liefst vliegen vlinders in een
omgeving waar zowel bomen als struiken en bloemrijke
bermen zijn. Deze hebben vlinders vooral nodig om zich te
kunnen oriënteren. Daarnaast biedt het luwte en zonnige
en beschaduwde plekjes.
• Een beschutte plek om te overwinteren als ei, pop, rups of
vlinder; elke soort doet dat op zijn eigen manier.
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2.3 Vliegtijden bijen en dagvlinders
Bijen vliegen van eind februari tot begin oktober. Hommels

De meeste wilde bijen vliegen in juni en juli, wanneer veel

zijn meestal de eerste bijen die waargenomen worden. Ze

composieten bloeien. Ook de honingbijvolken zijn dan op

vliegen al bij een temperatuur van rond de 5 ºC. Honingbijen

hun grootst: van gemiddeld 20.000 individuen per volk in het

vliegen bij een iets hogere temperatuur, rond de 9-10 ºC. Van

voorjaar tot 40.000 individuen in de zomer.

de wilde bijen zijn het de zandbijen die het eerste waar te nemen zijn. De eerste zandbijen vliegen begin maart rond 10º

Dagvlinders vliegen van februari tot november. De vliegtijden

C. De eerste katjes van de boswilg beginnen dan te bloeien.

zijn afhankelijk van voedselaanbod en weersomstandigheden,
zoals bijvoorbeeld een koud, warm of nat voor- en najaar.

Honingbijen en hommels zijn het hele jaar te vinden, wilde

Sommige soorten zijn de gehele periode te zien, zoals ci-

bijen niet. Wilde bijen leven een paar weken (2-6 weken) en

troenvlinder, gehakkelde aurealia, dagpauwoog en kleine

de soort is dan ook gedurende twee maanden waar te ne-

vos. Andere soorten vliegen gedurende een korte periode,

men. Sociale bijen als de honingbijen en hommels leven ook

zo vliegt het oranje tipje van april tot augustus en de eiken-

maar enkele weken (koninginnen uitgezonderd), maar omdat

page van juli tot september (Melchers et. al., 1998).

het volk steeds weer nieuwe individuen voortbrengt, is de
soort gedurende een groot deel van het jaar aanwezig.
Er zijn soorten wilde bijen die uitsluitend in het voorjaar vliegen, soorten die alleen in de zomer zijn waar te nemen en
enkele soorten die ook in de vroege herfst nog op de laatste
bloeiende planten zijn te vinden. De meeste wilde bijen hebben één generatie per jaar, maar sommige soorten kennen
twee generaties. Die komen dus in twee periodes over het
jaar voor.

Gewone sachembij
Bron: Arie Koster
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3 Methode van
onderzoek
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Inventarisatie door A. Koster
Bron: Florinda Nieuwenhuis

3.1 Honingbijen
Het aantal honingbijenvolken is in kaart gebracht door het

in Amsterdam. Daarnaast zijn ook individuele imkers geën-

uitzetten van enquêtes bij de (leden van) imkerverenigingen

quêteerd.

3.2 Wilde bijen
Onderzoekslocaties

indruk hoe het met de wilde bijen is gesteld.

Er is in een kleine 60 locaties geinventariseerd. De locaties
zijn opgenomen in bijlage 1.

Conservering
Het verzamelde materiaal is geprepareerd (aan insectennaal-

Vangsten

den opgezet) en op de gebruikelijke wijze geëtiketteerd (ge-

De bijen zijn zoveel mogelijk per plantensoort verzameld. Dit

meente, locatie, datum, waarnemer, plantensoort).

gebeurde met een insectennet met een doorsnede van ca.
36 cm. Het kwam ook geregeld voor dat bijen boven verschil-

Determinatie

lende planten- soorten bleven vliegen. In die gevallen zijn de

De determinatie heeft aan de hand van gespecialiseerde

plantensoorten wel opgegeven, maar voorzien van de code

tabellen plaatsgevonden (Ebmer, 1969- 1973; Koster, 1986b;

vv: vrije vlucht.

Schmiedeknecht, 1930; Schmid-Egger & Scheuchl, 1997;
Scheuchl, 1996; Van der Vecht, 1928; Van der, 1982).

Tijdstip en weersomstandigheden
Er is verzameld in vrijwel alle gevallen op de zonnige uren

Hommels

van de dag. Meestal tussen 10.00 en 18.00 uur; op warme

Naar hommels is niet specifiek gezocht. Waar hommels zijn

dagen tussen 9.00 en 19.00 uur. Op de koudere dagen in het

waargenomen is dat genoteerd. Er zijn geen hommels ge-

voorjaar meestal tussen 11.00 en 16.00 uur. Onder optimale

vangen en geconserveerd. Ethische gronden liggen hier aan

omstandigheden, bij zonnig weer, weinig wind en een tem-

ten grondslag (het is nodig om veel hommels te vangen om

peratuur tussen de ca. 15-23 ºC krijgt men afhankelijk van de

specifieke soorten te kunnen onderscheiden).

omvang van een plek in 15 minuten tot een uur een redelijke

1.1 Dagvlinders
Het eerste grote onderzoek naar dagvlinders in Amsterdam

De indeling per vierkante kilometer zegt dus niets over aan-

dateert uit 1998 en beslaat de onderzoeksperiode 1990-1998

tallen van de dagvlinders. Als een soort in twee kilometer-

(Melchers, et al., 1998). Er werden in die periode 34 soorten

blokken is aangetroffen lijkt de soort zeldzaam te zijn maar er

dagvlinders gezien (zie tabel 3).

kunnen in de desbetreffende kilometerblokken wel duizenden individuen zijn aangetroffen.

Voor de verspreidingsgegevens van de periode 2005-2015
is gebruikt gemaakt van het databestand van de Nationale

Verder kunnen er in invasiejaren van een soort meer waarne-

Databank voor Flora en Fauna (NDFF). De gemeente Amster-

mingen in verschillende blokken gedaan worden waardoor

dam verzamelt sinds 1992 zelf de verspreidingsgegevens van

er een opteleffect ontstaat (summatie). De vlinder vliegt van

de dagvlinders en slaat deze op in de Amsterdamse Ecologi-

het ene naar het andere blok terwijl het om een individu kan

sche Atlas (AES). Alle gegevens van de AES zijn vanaf 2012

gaan. Zo was 2014 een goed jaar voor de oranje luzernevlin-

opgeslagen in de NDFF en samen met de particuliere waar-

der en de grote vos terwijl deze soorten in voorgaande jaren

nemingen uit de NDFF vormen zij het totale databestand van

vrijwel overal ontbraken.

de dagvlinderwaarnemingen.
Een ander probleem is de dynamiek van het Amsterdamse
Het verspreidingsonderzoek 2005-2015 geeft een kwantita-

gebied. Zo zijn er in de inventarisatieperiode 2005-2015 gro-

tief beeld van de Amsterdamse dagvlinders. Door de grootte

te gebieden op de schop gegaan, kantoren zijn gebouwd,

van het Amsterdamse gebied is er gekozen om per vierkante

wegen verbreed, woonwijken zijn verrezen of door ecologisch

kilometer te onderzoeken of de vlinder wel/niet aanwezig

beheer verandert in bloemrijke bermen.

was. Deze methode sluit aan op de methode die door Melchers et. al. (1998) is gehanteerd, is daarmee vergelijkbaar en
maakt een trendvergelijking mogelijk.
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4 Resultaten
onderzoek
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Stadsdeel Noord
Bron: Fred Haaijen

4.1 Voorkomen van honingbijen en wilde bijen
4.1.1

Honingbijen

4.1.2

Wilde bijen

In Groot Amsterdam zijn 669 bijenvolken gelokaliseerd. Bin-

In de onderzochte gebieden van Amsterdam zijn in 2014 en

nen de Amsterdamse stadsgrenzen zijn dat er 567. Het gaat

2015 in totaal 65 bijensoorten door Koster waargenomen,

om 102 locaties.

70 inclusief hommels. Naar de hommels is niet specifiek gezocht, waardoor het waarschijnlijk is dat het werkelijke aantal

Te zien is dat er in een aantal gebieden veel bijenvolken zijn:

hommelsoorten hoger ligt voor Amsterdam. Veertien van

• Rondom het bijenpark in Geuzenveld (127 volken)

de in 2014-2015 waargenomen wilde bijensoorten zijn niet

• In Noord (50 volken)

eerder in Amsterdam officieel waargenomen. Dit betreft

• Schellingwoude (50 volken)

soorten als de gedoornde slakkenhuisbij, de andoornbij en

• De Oeverlanden/De nieuwe meer (34 volken)

de geelgerande tubbebij, allen voorkomend op de Rode

• Ten zuiden van het Amstelpark en volkstuinencomplex Am-

Lijst (zie bijlage 2). Een aantal van deze bijensoorten komen

stelglorie (32 volken)
• Park Frankendael (26 volken)

vermoedelijk wel al langer voor in Amsterdam, maar zijn nog
niet eerder geïnventariseerd.

• Buiksloot (21 volken)
• Durgerdam (20 volken)

De wilde bijen van Amsterdam zijn op twee momenten door
Koster grootschalig en intensief geïnventariseerd; in 19982000 en recentelijk in 2014-2015. Hierdoor is een trendbepaling mogelijk voor Amsterdam. Rond de eeuwwisseling zijn
45 soorten bijen waargenomen. In de periode 2014-2015 is
dat aantal toegenomen tot 64 soorten (exclusief hommels).
Dit betekent een groei van 45%. Twee soorten die door
Koster in 2000 zijn waargenomen, zijn het afgelopen jaar
niet meer waargenomen (de roodsprietwespbij en de geelschouderwespbij). Het volledige overzicht vindt u in bijlage
2. Tevens zijn de resulaten in kaart gebracht en te vinden op
maps.amsterdam.nl.
Kaart 2: Wilde bijen in Amsterdam

Kaart 1: Honingbijenkasten in Amsterdam
Bron: maps.amsterdam.nl/bijen

Bron: maps.amsterdam.nl/honingbijen
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Naast de soorten die nieuw zijn voor Amsterdam of terug van

Per bijensoort is door Peeters een verspreidingskaart ge-

weggeweest, vallen sommige soorten op omdat ze in grote

maakt waarop aangegeven is of de soort in drie verschillende

getalen voorkomen. In het Diemerpark vliegt waarschijnlijk

periodes voorkwam: in de periode voor 1970, in de periode

een van de grootste populaties van de grote wolbij, die met

van 1970-1989 en in de periode van 1990-2011. De waarne-

name op bont kroonkruid vliegt. In ’t Kleine Loopveld aan de

mingen van Peeters et al. en Koster zijn weergegeven in bijla-

Kalfjeslaan komen de sachembijen talrijk voor. Andere soor-

ge 2. Hieruit is een duidelijke trend te zien voor Amsterdam:

ten, zoals de grote bladsnijder en het vosje komen eveneens

van 55 soorten rond 1970 naar meer dan 70 soorten nu. In

talrijk voor in Amsterdamse parken.

Amsterdam is er niet alleen sprake van een stabilisatiefase,

Vijftien van de in Amsterdam waargenomen soorten betref-

maar kan er gesproken worden van een herstelfase.

fen specialisten; bijen die voor de toelevering van stuifmeel
geheel afhankelijk zijn van één plantengenus of -familie. Sterk

Ten opzicht van deze bijenatlas zijn door Koster dertien nieu-

specialistisch zijn de grote klokjesbijen die geheel afhankelijk

we soorten waargenomen. Zie de tabel in bijlage 2. Ander-

zijn van klokjes (campanula’s), de ereprijszandbij (ereprijs), de

zijds zijn door Peeters vijftien soorten waargenomen die niet

gewone slobkousbij (grote wederik) en diverse zandbijen die

door Koster zijn waargenomen. Hieronder vallen vijf hom-

op wilgen vliegen. Vijf soorten zijn afhankelijk van één plan-

mels, die niet in het onderzoek van Koster mee zijn genomen.

tenfamilie: de fluitenkruidbij (schermbloemen), de duinzij-

Voor de overige elf soorten wilde bijen zijn twee verklaringen

debij, gedoornde slakkenhuisbij, tronkenbij en wormkruidbij

mogelijk: 1) de soort komt zeer recentelijk niet meer voor in

(allen op gele composieten).

Amsterdam of 2) het onderzoek van Koster is in een kleiner
aantal groengebieden uitgevoerd, waardoor een incompleet

Het onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam

beeld ontstaat. Het laatste wordt het meest aannemelijk be-

(uitgevoerd door Koster in 2000 en 2015) is vergeleken met

schouwd.

waarnemingen die verzameld zijn door Peeters et.al. (2012).

4.2 Beschrijving van onderzochte gebieden
In totaal is het wilde bijenstand van Amsterdam aanzienlijk

4.2.1

Stadsdeel Noord

verbeterd. Deze vooruitgang is voornamelijk toe te schrijven
aan het minder intensieve beheer ten opzichte van 2000 en

In stadsdeel Noord valt de heemtuin Berend Seinen op. Hier

het afschaffen van het gebruik van de chemische onkruid-

komen 14 bijensoorten voor. In stand houding van dit terrein

bestrijding. Hierdoor is de diversiteit aan bloeiende planten

is sterk wenselijk.

toegenomen, waardoor bijen meer voedselbronnen hebben.
In de groengebieden waar ecologisch beheer wordt gevoerd

In het Baanakkerspark komen 11 soorten voor, mede te

is de wilde bijenstand het meest toegenomen. In deze ge-

danken aan het ecologisch beheer. De bloemenrijkdom op

bieden is de verscheidenheid aan planten, vegetaties en

zonnige zomen kan verder bevorderd worden.

structuren het grootste. Ook liggen hier de beste kansen voor
nestgelegenheid. Voorbeelden zijn ’t Kleine loopveld aan

Het schooltuincomplex N.J. Schaap telt 9 bijensoorten.

de Kalfjeslaan (24 soorten), de Brettenzone (23 soorten), het
Beatrixpark (23 soorten), Park Frankendael (20 soorten), het

Langs de Beemsterstraat zijn 6 soorten waargenomen. Deze

Diemerpark (18) en het Vondelpark (17 soorten).

plek geeft een indicatie van de potentie van het zuidwestelijk talud
en aangrenzend gedeelte van deze rondweg. Vooral beheer gericht

Ook vallen een aantal kleinere landschapselementen op die

op verschraling is gewenst.

in samenwerking met of door derden beheerd worden. Voorbeelden zijn de Nieuwe Oosterbegraafplaats (20 soorten), de

In stadsdeel Noord is een tien kilometer lang bloemenlint

heemtuin Berend Seinen (14 soorten) en de Amsteldijk (14

aangelegd. Dit zijn stroken verspreid over heel Noord waarbij

soorten), het Wiedijkpark (11 soorten) en de Artsenijhof in het

ingezaaid is met eenjarige en meerjarige zaadmengsels. Deze

Beatrixpark (11 soorten). Hier is een rijke variatie aan bloe-

stroken zijn niet meegenomen in het onderzoek door Koster.

men en planten te vinden.

Wel heeft is een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar deze
stroken (Parmentier, 2015). De conclusies uit dat onderzoek

In dit hoofdstuk wordt per stadsdeel een aantal opvallende

zijn:

waarnemingen door Koster beschreven. Op veel locaties is

• Het onderhoud door adoptanten zorgt voor hogere bloe-

het proces van verbetering van de wilde bijenstand op gang
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menrijkdom;

gekomen, maar dient bestendigd te worden. Op een aantal

• De bloemenlinten worden goed door vlinders, hommels en

locaties zijn verbeteringen mogelijk of zelfs sterk wenselijk.

honingbijen bezocht en in de helft van de linten ook door

wilde bijen.
• Met name schaduwwerking door omgevingsbegroeiing is
een beperkende factor voor bloemenrijkdom;
• Voor vlinders is het belangrijk dat er naast de bloemrijke
linten ook een bosrijke zoom aanwezig is.

Van de bezochte buurttuinen in Oost hebben de volgende een behoorlijk aantal wilde bijensoorten: het Darwinplantsoen (9 soorten)
en aan de Kramatweg (9 soorten). De tuin aan het Sumatraplantsoen (3 soorten) is gerenoveerd, waardoor de meeste soorten
verdwenen zijn (8 soorten in 2000). Aanplant van bijenplanten in

4.2.2

Stadsdeel Oost

In Park Frankendael komen 20 soorten wilde bijen voor. Veel plek-

combinatie met het plaatsen van een bijenhotel is hier aanbevolen.
4.2.3

Stadsdeel Zuidoost

ken zijn aantrekkelijk voor wilde bijen. Advies is om de huidige
vegetaties en vegetatiestructuren in stand te houden en waar mo-

In stadsdeel Zuidoost komen over het algemeen vrij weinig

gelijk langs randen van beplantingen, vijvers en watergangen uit

wilde bijen voor. Langs het talud van de fietsbrug bij de Bijl-

te breiden. Om de populatie van de op klokjes vliegende bijen te

merweide komen 9 soorten voor. Het talud wordt als nest-

versterken, zouden akkerklokje en ruig klokje op verschillende plek-

plek gebruikt. Het is van belang voor de lokaal voorkomende

ken in het park geïntroduceerd kunnen worden.

bijen dat hier verschralingsbeheer wordt toegepast. Ook het
openhouden van de vegetatie zodat de bijen in de grond

Ook op de Nieuwe Oosterbegraafplaats komen veel soor-

kunnen blijven nestelen is hier van groot belang. Op het

ten bijen voor (20). Het extensieve beheer ligt hieraan ten

overige gedeelte van de Bijlmerweide komen weinig soorten

grondslag. Op enkele plekken zouden meer zonnige plekken

voor (2). Maaibeheer gericht op het bevorderen van bloeiend

gecreëerd kunnen worden.

grasland biedt hier kansen.

In het Diemerpark komen 18 soorten wilde bijen voor. Dit

Aan het Abcouderpad zijn 7 bijensoorten waargenomen, waaron-

gebied is voor bijen een van de meest potentierijke gebieden

der de gedoornde slakkenhuisbij die zeldzaam is in Nederland. Dit

van Amsterdam, met diverse wilgen, ruige plekken en open

braakliggende terrein is de laatste jaren erg dichtgegroeid met hou-

zandige stukken waar bijen in de grond kunnen nestelen.

topslag en riet. Het staat ook onder druk van werkzaamheden. Wat

Momenteel heeft het park echter veel last van konijnenvraat,

dit terrein leert, is dat ruderale terreinen van betekenis zijn voor

waardoor veel planten opgegeten worden en dus minder

zeldzame wilde bijen. Streven naar structuurvariatie in de vegetatie

voedsel voor bijen overblijft.

en open grond als nestgelegenheid voor de bijen.

Het aantal wilde bijensoorten in het Flevopark is kleiner (16

In het Leusdenhof zijn 7 soorten waargenomen. In het open-

soorten). Toch is het aantal flink toegenomen: 9 soorten wa-

baar groen zijn verschillende mogelijkheden zoals zomen en in-

ren in 2000 waargenomen. Met name de grote wederik dient

troductie van bijenplanten in de kruidlaag van beplantingen. In de

zorgvuldig (gefaseerd) gemaaid te worden. De kansen liggen

gemeenschappelijke tuin zou een bijenhotel in combinatie met

vooral rondom de beplanting en niet intensief gebruikte grasstro-

specifieke bijenplanten de bijenstand kunnen verbeteren. Het feit

ken en gedeelten van de vijverkanten en oevers.

dat in deze woonwijk de vrij zeldzame gehoornde metselbij is aan-

Stasdsdeel Oost, Crucqiusweg
Bron: Els Corporaal
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getroffen, is bijzonder te noemen.

beheerd, in samenwerking met stichting SOOZ en vele vrijwilligers. De Koeienweide en Schapenweide worden geken-

Aan de Boris Pasternakstraat zijn 6 wilde bijensoorten aangetrof-

merkt door een grote variatie in de vegetatiestructuren. Maar

fen. Hier is behoud van de structuurvegetatie middels ecologisch

ook andere minder intensief gebruikte delen van het Von-

beheer van belang.

delpark zijn geschikt voor bijen. De heesterbeplanting bevat
op veel plekken een rijk bloeiende kruidlaag in het voorjaar.

4.2.4

Stadsdeel Zuid

Langs de vijverkanten bevinden zich hier en daar bloemrijke
ruigte. Ten opzichte van 2000 is het aantal bijensoorten sterk

In stadsdeel Zuid liggen diverse succesvolle bijvriendelijke

toegenomen. In totaal komen er nu 17 bijensoorten voor. In

gebieden. Het beste voorbeeld is ’t Kleine Loopveld aan de

2000 waren dat er nog 7.

Kalfjeslaan, onderdeel van het Ecolint. In de periode 19852000 kwamen hier geen wilde bijen voor. Momenteel is dit

In het Amstelpark komen 15 bijensoorten voor. Een bloei-

het gebied in Amsterdam met de meeste soorten: 24. Het

ende kruidlaag komt hier voornamelijk in het voorjaar voor.

betreft een lintvormig landschapselement met een grote

Er zouden meer overblijvende planten voor gespecialiseerde bijen

variatie in structuren en grote verscheidenheid van bloeiende

kunnen worden aangeplant. Op de plekken waar grote wederik

planten. Er zijn bloemrijke graslanden, kruidachtige vege-

voorkomt, zou te veel schaduw voorkomen moeten worden. Langs

taties, rietlanden en houtige bosschages met verschillende

de vijvers en watergangen kan deze plant nog bevorderd worden.

soorten wilgen. Het ecologische beheer is gericht op verschraling en doelsoortspecifiek en wordt nauwgezet uitge-

De kade van de Amsteldijk kenmerkt zich vooral door

voerd.

bloemrijke ruigte. Hier en daar hebben woonbootbewoners
een tuinachtige inrichting gemaakt. De variatie aan planten is

In het Beatrixpark (23 soorten) valt met name de Artsenijhof

behoorlijk groot, met gele composieten en gewoon duizend-

op. In deze door vrijwilligers beheerde medicinale kruiden-

blad. In de periode 1985-2000 kwamen hier nauwelijks wilde

tuin alleen al komen 11 soorten wilde bijen voor. Het plaatsen

bijen voor. Nu zijn deze talrijk aanwezig en zijn er 14 soorten

van een bijenhotel in het hof heeft voor enkele bijensoorten

waargenomen.

meerwaarde. Buiten de Artsenijhof dienen de hoogteverschillen in het Beatrixpark als nestplaats. Deze dienen in stand

In het Gijsbrecht van Aemstelpark zijn 13 bijensoorten

gehouden te worden. Langs de waterpartij is ruimte voor

waargenomen. Ten opzichte van andere parken is hier rela-

bloemrijke ruigte met bijvoorbeeld grote wederik. Ook in de

tief veel schaduw. Desondanks zijn er diverse plekken om de

vaste plantenborders kan bij renovatie gekozen worden voor

bijenstand te verbeteren. Door het creëren van zomen langs

meer bijenplanten.

de bosschages, door het toevoegen van onderbegroeiing en
door creërenvan ruigte langs de oevers. De meeste wilde bijen

In het Vondelpark zijn met name de Koeienweide en Scha-

zijn waargenomen op het talud bij de stadsdeelwerf aan de Heen-

penweide van ecologisch grote waarde. Deze voor het pu-

vlietlaan. Daar komen wilde bijen talrijk voor.

bliek grotendeels afgesloten gebieden worden ecologisch
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De Buzzbench van beeldend kunstenaar AnneMarie van Splunter in het Amstelpark, bank voor bijen en mensen. Stadsdeel Zuid

4.2.5

Stadsdeel Centrum

In stadsdeel Centrum valt vooral de Hortus Botanicus in
positieve zin op. Met 18 bijensoorten worden hier behoorlijk
veel bijen aangetroffen. Het beheer wordt goed ecologisch
uitgevoerd.
In de grachtengordel komen ook wilde bijensoorten voor
(3), maar het aantal zou verhoogd kunnen worden als er meer
overblijvende bijenplanten in de (binnen)tuinen gebruikt zouden worden door de bewoners.
Op de VOC kade komen nauwelijks wilde bijen voor (1),
maar zou meer bereikt kunnen worden met meer structuurvariatie (bomen, struiklaag, kruidlaag).
4.2.6

Stadsdeel West

In stadsdeel West is het Westerpark het best bezocht door
wilde bijen (13 soorten). Met name het wandel- en fietstalud
biedt veel plekken grondnestelende bijen. Ecologisch beheer
met eenmaal danwel tweemaal per jaar maaien en afvoeren is
op diverse vlakken aanbevolen. Vooral op de minder intensief
gebruikte delen buiten het cultuurpark is het inzetten op ecologisch beheer kansrijk.
De gemeenschappelijke tuinen aan de Van Hallstraat, Waterloop en Waterbaan zijn eveneens plekken waar wilde
bijen voorkomen (6-8 soorten). Het plaatsen van een bijenhotel kan hier nog extra nestgelegenheid voor een aantal
bovengronds nestelende bijen bieden.

Waternatuurtuin Overbrakerpad, Westerpark
Bron: Luc Sour

4.2.7

Stadsdeel Nieuw-West

Het aantal onderzochte gebieden in Nieuw-West is beperkt.

en zo mogelijk ecologisch uit te voeren. Als het onderzoek

Het Sloterpark en Rembrandtpark zijn niet geinventariseerd

van Koster in 2000 en 2015 vergeleken wordt blijkt het aantal

(zie aanbevelingen hoofdstuk 5).

wilde bijensoorten aan de Baden Powellaan sterk te zijn ge-

De Brettenzone is voor wilde bijen een zeer belangrijk ge-

reduceerd (9 soorten in 2000, 2 soorten in 2015). Met name

bied. Er zijn 23 soorten waargenomen. Er is veel nestgele-

schaduwwerking van de bomen hebben de bloemenrijkdom

genheid op de taluds en het ecologisch (maai) beheer wordt

verkleind. Ook is een leiding door het gebied getrokken. Dit

correct uitgevoerd. Verbeteringen zijn nog mogelijk in de

jaar is opnieuw een bijvriendelijk zadenmengsel ingezaaid.

vorm van meer structuurvariatie en meer bloemrijk gras en
het creëren van zandige open plekken. De vroegbloeiende
wilgen zijn essentieel en dienen ook in de toekomst behouden te blijven.
In het Wiedijkpark komen 11 bijensoorten voor. Dat waren er
zes in 2000. Het ecologisch beheer inclusief de oevers wordt
goed uitgevoerd. Waar het kan, kunnen meer open plekken
worden gecreëerd. In de Vrije Geer komen weinig bijen voor,
4 soorten. Gefaseerd maaien biedt met name langs de toegangsweg kansen. Langs de Lelylaan (3 soorten) , Plesmanlaan (5 soorten) wordt aanbevolen het beheer extensief
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4.3 Voorkomen van dagvlinders
Periode 1990-1998

De kleine vos is in de meeste kilometerblokken waargeno-

In deze periode zijn in Amsterdam 34 soorten dagvlinders

men en het geelsprietdikkopje het minst. Voor de versprei-

waargenomen (Melchers et al, 1998). Van die soorten kunnen

ding van de Amsterdamse standvlinders op basis van kilome-

er 26 als Amsterdamse standvlinder (SV) worden beschouwd.

terblokken wordt verwezen naar bijlage 3.

De overige aangetroffen soorten zijn hier als zwerfvlinder (ZV)
of als trekvlinder (TV) gezien en hebben hier geen vast leef-

Achterliggende oorzaken

gebied. De leefgebieden van deze soorten liggen vaak in de

In 2015 heeft de Vlinderstichting onderzoek uitgevoerd naar

duinen of in het Gooi en voor sommige soorten als de oranje

de ontwikkeling van de populatie van vijftien dagvlinders-

luzernevlinder zelfs in het zuiden van Europa.

oorten in verschillende Nederlandse steden bij gangbaar en
ecologisch beheer (zie onderstaande grafiek dagvlinders in

Periode 2005-2015

steden). Er zijn 54 trajecten met een natuurvriendelijk groen-

In de periode 2005-2015 zijn er 35 soorten dagvlinders

beheer vergeleken met 46 trajecten met gangbaar beheer

waargenomen. Vier soorten zijn niet meer waargenomen. Dit

in het stedelijke gebied. De trend voor de vlindersoorten bij

betreft de aardbeivlinder, de bruine eikenpage, de heivlin-

ecologisch beheer is zo goed als stabiel. De trend voor gang-

der en de duinparelmoervlinder. Van deze soorten is alleen

baar beheer is duidelijk negatief. Het gekleurde vlak geeft

de bruine eikenpage een Amsterdamse standvlinder. Sinds

het 95% betrouwbaarheidsinterval van de trendlijn aan.

1998 zijn vijf nieuwe soorten op de lijst van waarnemingen
toegevoegd. Het betreft de oosterse vos, de keizersmantel,

Dit beeld is ook voor Amsterdam van toepassing. In de ge-

het geraniumblauwtje, de kardinaalsmantel en de oranje pas-

bieden waar ecologisch beheer wordt gevoerd zijn de dag-

siebloemvlinder.

vlinders min of meer stabiel en in sommige gevallen gaan ze
vooruit. In traditioneel beheerde gebieden is het aannemelijk

Het geraniumblauwtje (exoot) is waarschijnlijk met potplanten

dat het aantal vlindersoorten afneemt, door gebrek aan voe-

naar Amsterdam gekomen en de oranje passievloemvlinder

ding. Dit strookt eveneens met de bevindingen van Koster

is ontsnapt uit de vlinderkas van Artis of de Hortus. Verder is

betreffende zijn onderzoek naar het voortbestaan van de

voor het eerst de oosterse vos in Amsterdam gezien. Deze

wilde bijen in Amsterdam.

vlinders zijn in de zomer van 2014 met een sterke oostenwind vanuit Oost-Europa naar Nederland meegevoerd en
het betreft hier waarschijnlijk om eenmalige waarnemingen.
De kardinaalsmantel en keizersmantel zijn waarschijnlijk als
zwervers afkomstig van de populaties uit de duinen waar de
soorten als standvlinder te vinden zijn.Als we naar de totalen
kijken is er stabiliteit in het aantal dagvlinders in Amsterdam,
maar geen vooruitgang. Dat beeld is anders als we ons specifiek richten op de Amsterdamse standvlinders. Van de 26
Amsterdamse standvlinders zijn er sinds 1998 elf soorten stabiel gebleven en elf soorten vooruit gegaan. Drie soorten zijn
achteruit gegaan. Eén soort is verdwenen. Circa 85% van de
Amsterdamse standvlinders heeft dus een positieve ontwikkeling in Amsterdam. Landelijk gezien gaan tien van deze
Amsterdamse standvlinders achteruit. Amsterdam scoort dus
positiever dan het landelijke gemiddelde.
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Grafiek: dagvlinders in steden (bron: NEM. Vlinderstichting, CBS)

Koeienweide, Vondelpark, Amsterdam
Bron: Florinda Nieuwenhuis
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5 Conclusies en
aanbevelingen

Oude Haagse weg

28

Bron: Florinda Nieuwenhuis

Conclusies

Aanbevelingen

De wilde bijen van Amsterdam zijn in opdracht van de ge-

Honingbijen:

meente Amsterdam op twee momenten grootschalig ge-

• Nader onderzoek naar oorzaken relatief hoge wintersterfte

ïnventariseerd; in 1998-2000 en recentelijk in 2014-2015.

in Amsterdam (Van der Zee, 2014);

Hierdoor is een trendbepaling mogelijk voor Amsterdam. In

• Monitor het aantal en de locaties van de honingbijvolken in

het afgelopen jaar zijn 45% meer bijensoorten aangetroffen

Amsterdam, samen met de in Amsterdam gevestigde bij-

dan rond het jaar 2000. Waar er rond de eeuwwisseling 45
soorten zijn waargenomen, zijn dat er dit jaar 65 (exclusief
hommels). Veertien van de in 2014-2015 waargenomen wilde
bijensoorten zijn niet niet eerder in Amsterdam officieel waargenomen.

enhouders/imkerverenigingen;
• Structureel overleg met de in Amsterdam gevestigde bijenhouders/imkerverenigingen over mogelijke locaties van
nieuwe bijenkasten.
• Geef heldere instructies aan terreinbeheerders over de
plaatsing van nieuwe bijenkasten.

Ook de honingbijen zijn in kaart gebracht. In Groot Amsterdam zijn 669 bijenvolken gelokaliseerd. Binnen de Am-

Wilde bijen en vlinders:

sterdamse stadsgrenzen zijn dat er 567. Het gaat om 102

• Completiseer de inventarisatie naar wilde bijen in de vol-

locaties.Te zien is dat er een aantal gebieden is met veel

gende gebieden: Sloterplas, Rembrandtpark, Erasmuspark,

bijenvolken. Voorzichtigheid ten aanzien van het plaatsen van

Amsterdams bos, Oeverlanden. Mogelijk kunnen een aan-

nieuwe bijenkasten is daar gewenst.

tal buurttuinen toegevoegd worden.
• Inventariseer locaties waar maairegiem aangepast kan wor-

In de periode 1990-1998 zijn in Amsterdam 34 soorten

den tot één á twee keer per jaar en neem dit op in bestek-

dagvlinders gevonden. In de periode 2005-2015 zijn er 35

ken, met name bij zomen in parken, oevers en bermen. Een

soorten dagvlinders waargenomen. Dat geeft een beeld van

“ja, tenzij principe” zou gehanteerd kunnen worden;

stabiliteit, maar niet zozeer van vooruitgang. Maar als we
kijken naar alleen de Amsterdamse standvlinders, de vlinders
die in Amsterdam gevestigd zijn, dan komt een ander beeld
naar voren. Van de 26 standvlinders zijn er sinds 1998 elf
soorten stabiel en zijn elf soorten toegenomen. Drie soorten
komen nu minder voor in Amsterdam en één soort is verdwenen. Zo’n 85% van de Amsterdamse standvlinders gaat dus

• Breng zandige taluds in kaart, zoals spoor- en fietstaluds en
onderzoek de mogelijkheid om deze als beschermde zone
aan te merken;
• Train beheerders op gebied van insectvriendelijk groenbeheer;
• Train projectleiders op gebied van insectvriendelijke inrichting;

de goede kant op in Amsterdam. Landelijk gezien gaan 10

• Insectvriendelijk beheer inpassen in beheerssysteem;

van deze Amsterdamse standvlinders achteruit. Amsterdam

• Bewoners betrekken bij het insectvriendelijke beheer, bij-

scoort dus positiever dan het landelijke gemiddelde.
Deze vooruitgang is voornamelijk toe te schrijven aan het

voorbeeld door adoptie van bloemenlinten;
• Bij nieuwe aanplant kiezen voor inheemse bollen, zaden,

minder intensieve beheer ten opzichte van 2000 en het

planten, heesters en bomen, waar mogelijk van biologische

afschaffen van het gebruik van de chemische onkruidbestrij-

teelt. Nectar en stuifmeelbron is onderdeel van afwegings-

ding. In de groengebieden waar integraal ecologisch beheer
wordt gevoerd is de wilde bijenstand het meest toegeno-

kader plantsoort;
• Draag door middel van cofinanciering bij aan initiatieven

men. Voorbeelden zijn ’t Kleine loopveld aan de Kalfjeslaan

van stadsdelen of particulieren die zich richten op de in-

(24 soorten), de Brettenzone (23 soorten), het Beatrixpark (23

sectvriendelijke stad.

soorten), Park Frankendael (20 soorten), het Diemerpark (18)
en het Vondelpark (17 soorten).

• Geef actief informatie aan bewonersverbanden (zoals VvE’s,
corporaties of huurdersverenigingen) over ecologisch tuinieren;

Ook vallen een aantal kleinere landschapselementen op die
in samenwerking met of door derden beheerd worden. Voor-

• Nodig bedrijven uit om bedrijventerreinen insectvriendelijk
te maken.

beelden zijn de Nieuwe Oosterbegraafplaats (20 soorten),
de heemtuin Berend Seinen (14 soorten), de Amsteldijk (14
soorten), het Wiedijkpark (11 soorten) en de Artsenijhof in het
Beatrixpark (11 soorten). Hier is een rijke variatie aan bloeiende planten te vinden.
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Bijlage 1
Onderzochte locaties wilde bijen
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Nr

Onderzoekslocatie wilde bijen

Stadsdeel

22

Kade Veenpad

Noord

1

Keizersgracht (keurtuin)

Centrum

23

Markengouw

Noord

2

Frederiksplein

Centrum

24

Nieuwe Purmerweg

Noord

3

Stopera (daktuin)

Centrum

25

Schellingwoudedijk

Noord

4

Dijksgracht

Centrum

26

Zuiderzeeweg

Noord

5

Plantage Muidergracht

Centrum

27

Panamalaan/Piet Heinkade

Oost

6

Wertheimpark/Hortus

Centrum

28

Park Frankendael

Oost

7

Baden Powelllaan

Nieuw West

29

Diemerpark

Oost

8

Burg. Venig Meizeszlaan

Nieuw West

30

Flevopark

Oost

9

Eendrachtspark

Nieuw West

31

Kramatweg

Oost

10

Brettenzone

Nieuw West

32

Nieuwe Oosterbegraafplaats

Oost

11

Jan Smitshof Ecohof

Nieuw West

33

Ooster Ringdijk

Oost

12

Joh. Huizingalaan

Nieuw West

34

Rozenburglaan

Oost

13

Lelylaan

Nieuw West

35

Sumatraplantsoen

Oost

14

Slotermeerlaan

Nieuw West

36

Veeteeltstraat

Oost

15

Vrije Geer

Nieuw West

37

2e Hugo de Grootstraat

West

16

Wiedijk Natuurpark

Nieuw West

38

Boetzelaerstraat

West

17

Alkmaarstraat

Noord

39

Westerpark/Westergasfabriek

West

18

Baanakkerspark

Noord

40

De Wittekade

West

19

Barkpad - Marjoleinstraat

Noord

41

Jacob van Lennepkade

West

20

Hilversumsestraat

Noord

42

Spaarndammerdijk

West

21

Keerkringpark

Noord

43

Van Hogendorpstraat

West

44

B. Pasternakstraat

Zuidoost

45

Fietspad Breukelen

Zuidoost

46

Geerdinkhofweg Bijlmerweide

Zuidoost

47

Kelbergen

Zuidoost

48

Lanakerstraat

Zuidoost

49

Lekmondplein

Zuidoost

50

Leusdenhof

Zuidoost

51

Amstelkade

Zuid

52

Amstelpark

Zuid

53

Beatrixpark

Zuid

54

Van der Boechorsstraat

Zuid

55

Gijsbrecht van Aemstelpark

Zuid

56

Kalfjeslaan

Zuid

57

Ringweg (tussen Amstel en Rai)

Zuid

58

Sarphatipark

Zuid

59

Vondelpark

Zuid
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Bijlage 2
Tabel wilde bijen van Amsterdam
Tabel: overzicht van alle waarnemingen van Peeters et. al. (2012) in relatie tot het onderzoek van Koster in 1999/2000 en het
herhalingsonderzoek in 2014/2015 op circa zestig Amsterdamse locaties.
soort

status

Peeters

Peeters

Koster

Koster
za (zeer algemeen)
a (algemeen)

soort

status

periode
aantal

1

10

20

30

32

Peeters

Peeters

Koster

Koster

1970-1989

1990-2011

1999-2000

2014-2015

55

76

50

71

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

aardhommel

za

akkerhommel

za

dikkopbloedbij

za

X

gewone dubbeltand

za

X

gewone franjegroefbij

za

X

X

X

X

gewone geurgroefbij

za

X

X

X

X

gewone maskerbij

za

X

X

X

gewone wespbij

za

X

X

X

grasbij

za

X

X

X

X

matte bandgroefbij

za

X

X

X

X

meidoornzandbij

za

X

X

X

parkbronsgroefbij

za

X

X

X

roodgatje

za

X

X

X

roodpotige groefbij

za

X

X

X

X

rosse metselbij

za

X

X

X

weidehommel

za

X

X

X

X

witbaardzandbij

za

X

X

X

X

witkopdwergzandbij

za

X

X

X

biggenkruidgroefbij

a

X

X

bleekwespvlekbij

a

X

X

boomhommel

a

X

X

X

X

donkere wespbij

a

X

X

X

X

duinzijdebij

a

X

X

geeltipje

a

geelzwarte wespbij

a

gewone dwergbloedbij

a

X

X

X

gewone kleine wespbij

a

X

X

X

gewone slobkousbij

a

X

X

gewone smaragdgroefbij

a

X

X

glanzende bandgroefbij

a

X

X

goudpootzandbij

a

X

grijze zandbij

a

X

grote bladsnijder

a

grote zijdebij

a

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

40

50

60

70

80

kortsprietwespbij

a

langskopsmaragdgroefbij

a

X

pluimvoetbij

a

X

poldermaskerbij

a

roodharige wespbij

a

rood-zwarte dubbeltand

a

X

schoffelbloedbij

a

X

sierlijke wespbij

a

X

smalbandwespbij

a

X

steenhommel

a

X

tronkenbij

a

tuinbladsnijder

a

X

X

tuinhommel

a

X

X

X

tuinmaskerbij

a

X

X

X

tweekleurige zandbij

a

X

X

X

veldhommel

a

vierkl. koekoekshommel

a

viltvlekzandbij

a

X

X

X

vosje

a

X

X

X

X

vroege zandbij

a

X

X

X

X

wimperflankzandbij

a

wormkruidbij

a

X

X

X

X

zwartbronzenzandbij

a

X

X

X

X

berijpte geurgroefbij

va

X

X

brede dwergbloedbij

va

X

ereprijszandbij

va

X

X

X

fluitenkruidbij

va

X

X

gewone behangersbij

va

gewone dwergzandbij

va

X

X

X

X

gewone koekoekshommel

va

X

X

gewone sachembij

va

X

X

X

X

gewone viltbij

va

X

glanzende dwergbloedbij

va

X

X

X

grote bloedbij

va

X

grote klokjesbij

va

X

grote koekoekshommel

va

grote spitstandbloedbij

va

X

X

grote wolbij

va

X

X

heidebronsgroefbij

va

X

X

heidezijdebij

va

X

ingesnoerde groefbij

va

X

X

kleine spitstandbloedbij

va

X

X

pansterbloedbij

va

X

X

resedamaskerbij

va

rimpelkruinbloedbij

va

roodbuikje

va

veenhommel

va

weidemaskerbij

va

zwart-rosse zandbij
blauwe metselbij

va
va RL

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
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90

100

104

geelschouderwespbij

va RL

geelstaartklaverzandbij

va RL

grijze rimpelrug

va RL

klaverdikpoot

va RL

X
X
X
X

X

X

X

donkere zijdebij

vz

X

langsprietwespbij

vz

X

lapse behangersbij

vz

X

X

andoornbij

vz RL

bruine rouwbij

vz RL

X

bruinsprietwespbij

vz RL

X

donkere wilgenzandbij

vz RL

X

geelgerande tubebij

vz RL

gehoornde metselbij

vz RL

grote veldhommel

vz RL

kustbehangersbij

vz RL

X

rietmaskerbij

vz RL

X

roodsprietwespbij

vz RL

ruige behangersbij

vz RL

X

variabele zandbij

vz RL

X

gedoornde slakkenhuisbij

z

X

X

X

X

X
X

X
X
X

RL

Tabel 1: overzicht van alle waarnemingen van Peeters et. al. (2012) in de periode 1970-2012 in relatie tot het onderzoek van
Koster in 1999/2000 en het herhalingsonderzoek in 2014/2015 op circa zestig specifieke Amsterdamse locaties.
In de periode 1970-2015 zijn in Amsterdam 104 verschillende soorten wilde bijen gezien. In de periode 2014-2015 zijn door
Koster veertien nieuwe soorten geïnventariseerd.
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Bijlage 3
Tabel dagvlinders van
Amsterdam
Tabel laat zien dat het totaal aantal dagvlinders in Amsterdam stabiel is gebleven (34-35 soorten). Van de Amsterdams standvlinders zijn er elf soorten stabiel gebleven, 12 soorten vooruitgegaanen 3 soorten afgenomen. Landelijk zijn tien van deze
soorten achteruitgegaan.
SV: standvlinder (voor Amsterdam)
TV: trekvlinder
ZV: zwerfvlinder

Betreft voor Amsterdam

Soort

Standvlinder (SV)
Trekvlinder (TV)
Zwerfvlinder (ZV)

Trend Nederland
2005-2015

Aantal

Melchers et. al.

NDFF

1990-1998

2005-2015

aantal km-hokken

aantal km-hokken

34

35

Trend
Amsterdam
2005-2015

Bruine eikenpage RL

SV

matige afname

1

-

verdwenen

Atalanta

TV

stabiel

234

150

matige afname

Zwartsprietdikkopje

SV

matige afname

150

106

matige afname

Klein geaderd witje

SV

matige afname

271

248

matige afname

Geelsprietdikkopje

SV

matige afname

5

1

matige afname

Kleine parelmoervlinder

SV

stabiel

4

6

stabiel

Groentje

SV

matige toename

2

4

stabiel

Koevinkje

SV

stabiel

3

8

stabiel

Bruin zandoogje

SV

stabiel

175

182

stabiel

SV

matige toename

88

99

stabiel

Klein koolwitje

SV

stabiel

295

307

stabiel

Groot dikkopje

SV

matige afname

2

16

stabiel

Dagpauwoog

SV

matige afname

105

125

stabiel

Argusvlinder

SV

matige afname

57

79

stabiel

Koninginnenpage RL

SV

matige toename

4

26

stabiel

Icarusblauwtje

SV

matige toename

173

197

stabiel

Bruin blauwtje

RL
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Hooibeestje

SV

matige toename

79

104

matige toename

Eikenpage

SV

stabiel

1

40

matige toename

Oranjetipje

SV

matige toename

8

67

matige toename

Kleine vuurvlinder

SV

matige afname

89

153

matige toename

Landkaartje

SV

matige afname

77

158

matige toename

Citroenvlinder

SV

matige afname

108

201

sterke toename

Groot koolwitje

SV

stabiel

160

255

sterke toename

Boomblauwtje

SV

matige toename

77

174

sterke toename

Kleine vos

SV

stabiel

213

319

sterke toename

Gehakkelde aurelia

SV

matige toename

58

215

sterke toename

Bont zandoogje

SV

matige toename

12

263

sterke toename

Distelvlinder

TV

12

243

Oranje luzernevlinder

TV

10

97

Gele luzernevlinder

TV

5

5

Rouwmantel

ZV

17

10

Aardbeivlinder

ZV

1

-

Duinparelmoervlinder

ZV

2

-

Geraniumblauwtje

exoot

-

1

ZV

1

-

Kardinaalsmantel

ZV

-

1

Keizersmantel

ZV

-

3

Oosterse vos

ZV

-

5

escape

-

2

Heivlinder

RL

Oranje passiebloemvlinder

Het verschil tussen het aantal km-hokken in de periode 1990-1998 en de periode 2005-2015 is bepalend voor de Amsterdamse
trend voor standvlinders (SV)
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verschil >+90 is sterke toename

verschil tussen +25 en +90 is matige toename

verschil tussen +25 en -25 is stabiel

verschil tussen -25 en -90 is matige afname

verschil < -90 is sterke afname

geen waarneming is verdwenen

Bijlage 4
Verspreidingskaarten
Amsterdams standvlinders
Soortbespreking Amsterdamse dagvlinders 2005-2015

De dagvlinders per km-hok. Amsterdam telt in totaal 440 km-hokken.
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Hieronder worden de standvlinders (SV) beschreven welke in de afgelopen tien jaar in Amsterdam zijn gezien.
Argusvlinder is de afgelopen twintig jaar op de hogere zandgronden in Nederland zeer sterk achteruitgegaan. De dijken
langs het IJsselmeer en het slotenrijke Amsterdamse landschap is belangrijk voor het behoud van deze dagvlinder. De
argusvlinder is in Amsterdam toegenomen (van 57 naar 79).

Bont zandoogje: deze vlinder heeft ten opzichte van de onderzoeksperiode 1990-1998 een sterke opmars in Amsterdam
gemaakt (263 versus 12). Is een liefhebber van bomen en
struiken en wordt op veel plekken in parken, tuinen en bosschage-rijke omgevingen veelvuldig waargenomen.

Boomblauwtje een vlinder die profiteert van de ‘verbossing’
van de stad, neemt in aantal sterk toe (174 versus 77).

Bruin blauwtje is de enige Rode Lijst-soort die in Amsterdam
voorkomt. In de periode 2005/2015 werd de soort op 99
locaties gezien, in de periode 1990/1998 op 88 locaties. Is
een soort van schrale grasbermen.
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Bruin zandoogje is afhankelijk van schrale grasbermen,
spoortaluds en braakliggende bouwterreinen neemt in aantal
licht toe (182 versus 175).

Bruine eikenpage. Werd in 1990-1998 in één kilometerhok
waargenomen, in de periode 2005-2015 niet meer.

Citroenvlinder werd op 201 plekken in Amsterdam gezien,
waarbij vooral de 1e generatie goed vertegenwoordigd was
(versus 108 in 1990-1998).

Dagpauwoog behoort tot algemeenste dagvlinders van Amsterdam en is overal te zien waar nectarplanten zoals vlinderstruik en klimop aanwezig zijn. Is de afgelopen tien jaar in 125
kilometerhokken gezien (ten opzichte van 105).

Eikenpage blijkt veel algemener te zijn dan gedacht en is
mogelijk bij eerdere inventarisaties over het hoofd gezien.
Profiteert van het ouder wordende zomereiken bestand in
Amsterdam. Neemt in aantal toe (40 kilometerhokken versus
1).
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Geelsprietdikkopje. Kwam in 1990-1998 in vijf kilometerhokken voor, in 2005-2015 nog in één kilometerhok.

Gele Luzernevlinder. Kwam in beide periodes in vijf kilometerhokken voor.

Gehakkelde aurelia werd op 215 plekken in Amsterdam
gezien. Deze soort is sterk toegenomen (58 kilometerhokken
in 1990-1998).

Groentje is alleen bekend van de heemtuinen in Amstelveen
en vormt daar al lange tijd een stabiele populatie.
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Groot dikkopje komt op zestien locaties voor.

Groot koolwitje is een van de algemeenste dagvlinders van
Amsterdam en is overal te zien waar nectarplanten zoals vlinderstruik en klimop aanwezig zijn. Is de afgelopen tien jaar in
255 kilometerhokken gezien.

Hooibeestje doet het goed op de schrale zandgronden in
het Westelijk Havengebied, langs spoordijken en natuurparken zoals het Diemerpark. Neemt in aantal toe (104 versus 79
kilometerhokken).

Icarusblauwtje is een soort die van schrale en bloemrijke
wegbermen en spoordijken houdt. Wanneer er te intensief en
bij een hoge maaifrequentie wordt gemaaid en er te weinig
bloeiende bloemen staan, neemt deze soort snel in aantal af.
Neemt in aantal toe (197 versus 160 kilometerhokken).

41

Klein geaderd witje is een van de algemeenste dagvlinders
van Amsterdam en is overal te zien waar nectarplanten zoals
vlinderstruik, distels, asters etc. aanwezig zijn. Is de afgelopen
tien jaar in 248 kilometerhokken gezien. Iets afgenomen (271
kilometerhokken in 1990-1998).

Klein koolwitje is een van de algemeenste dagvlinders van
Amsterdam en is overal te zien waar nectarplanten zoals vlinderstruik, distels, ijzerhard etc. aanwezig zijn. Is de afgelopen
tien jaar in 307 kilometerhokken gezien.

Kleine vos is een van de algemeenste dagvlinders van Amsterdam en is overal te zien waar nectarplanten zoals vlinderstruik en klimop aanwezig zijn. Is de afgelopen tien jaar
in 319 kilometerhokken gezien. Dit is een flinke toename ten
opzichte van 1990-1998 (toen 213 kilometerhokken). Landelijk is deze soort stabiel.

Kleine vuurvlinder is een soort die van schrale en bloemrijke
wegbermen en spoordijken houdt. Wanneer er te intensief en
bij een hoge maaifrequentie wordt gemaaid en er te weinig
bloeiende bloemen staan, neemt deze soort snel in aantal af.
Neemt in aantal toe (153 versus 89 kilometerhokken).
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Koevinkje. Is slechts in acht kilometerhokken gezien. Blijft
stabiel (3 kilometerhokken in 1990-1998).

Koninginnenpage wordt incidenteel waargenomen. In afgelopen tien jaar zijn er in Amsterdam rupsen op wilde peen en
venkel gevonden. Neemt in aantal toe (26 versus 4 kilometerhokken).

Landkaartje werd de afgelopen tien jaar in 158 kilometerhokken gezien. In de periode 1990-1998 waren dat er 77.

Oranjetipje is in aantallen in de periode 2005-2015 toegenomen (67 versus 8). De bosranden in combinatie met graslanden van het Diemerbos zijn belangrijke leefgebieden voor
deze dagvlinder.
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Zwartsprietdikkopje is een soort die het landelijk slecht
doet. In Amsterdam gaat de soort eveneens achteruit: kwam
in 106 kilometerhokken voor in de periode 2005-2015. In de
periode 1990-1998 was dat nog in 150 kilometerhokken.
Naast de standvlinders zijn er de afgelopen periode veel
trekvlinders en zwerfvlinders gezien. Distelvlinder, gele luzernevlinder en oranje luzernevlinder zijn invasieve trekvlinders
die massaal aanwezig kunnen zijn en ook soms periode lang
nauwelijks worden gezien. Een zuidelijke windrichting bepaalt
in belangrijke de aanwezigheid en aantallen.
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Bijlage 5
Gidsplanten voor wilde bijen in
Amsterdam
Milieu

planten bezocht door:

Ruderaal

Slobkousbij

Akkerklokje

Woonboot, grasland

Grote klokjesbij

Akkerkool

Beplanting

Groefbijen

Akkermelkdistel

Ruderaal

Groefbijen

Beemdooievaarsbek

Ruigte

Zandbijen

Bezemkruidskruid

Pionier

Groefbijen

Boerenwormkruid

Grasland, ruigte

Wormkruidbij

Bont kroonkruid

Ruigte/pionier

Behangersbijen

Bosandoorn

Beplanting

Grote wolbij

Boswilg

Beplanting

Zandbijen

Braam

Ruigte

Zandbijen

Brede lathyrus

Woonboten

Behangersbijen

Citroengele honingklaver *

Ruderaal

Zandbijen

Daslook

Beplanting

(Zandbijen)

Dolle kervel

Beplanting

Maskerbijen

Echte kamille

Pionier/woonboten

(Wormkruidbij)

Echte koekoeksbloem

Grasland

(Zandbijen)

Echte valeriaan

Ruigte (nat)

Hommels

Eenstijlige meidoorn

Beplanting

Zandbijen

Fluitenkruid

Beplanting. grasland,ruigte

Zandbijen

Gelderse roos

Beplanting

(Zandbijen)

Gele morgenster

Grasland

(Groefbijen)

Gevlekt longkruid

Beplanting

Gewone sachembij

Gevlekte dovenetel

Beplanting, grasland

Gewone sachembij

Gewone berenklauw

Grasland, ruigte

Maskerbijen

Gewone brunel

Grasland

Vooral hommels

Gewone engelwortel

Natte ruigte, grasland

(Maskerbijen)

Gewone ereprijs

Grasland

(Ereprijsbij)

Gewone margriet

Grasland

Behangersbijen

Gewone paardebloem

Grasland

Zandbijen

Akkerdistel
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Gewone raket

Ruderaal

Groefbijen

Gewone rolklaver

Grasland

Behangersbijen

Gewone smeerwortel

Grasland, natte ruigte

Gewone sachembij

Gewoon biggekruid

Grasland

Zandbijen

Gewoon duizendblad

Grasland

Womkruidbij

Grauwe wilg

Beplanting

Zandbijen

Grijskruid

Pionier, grasland

Groefbijen

Groot hoefblad

Ruigte

Zandbijen

Groot kaasjeskruid

Ruderaal

Zandbijen

Grote kattenstaart

Natte ruigte

Behangersbijen

Grote ratelaar

Grasland

Vooral hommels

Grote wederik

Natte ruigte

Slobkousbij

Grote zandkool

Pionier

Zandbijen

Harig wilgenroosje

Behangersbijen

Behangersbijen

Heelblaadje

Natte ruigte, grasland

Tronkenbij

Herik *

Ruderaal

Zandbijen

Hondsdraf

Beplanting/gras

Gewone sachembij

Hondsroos

Beplanting

Zandbijen

Hopklaver

Grasland

Groefbijen

Jacobskruiskruid

Pionier, grasland

Groefbijen

Kale jonker

Nat grasland

(Slobkousbij)

Klein hoefblad

Pionier

Zandbijen

Klein streepzaad

Pionier, grasland

Zandbijen

Kleine leeuwentand

Grasland

Groefbijen

Knoopkruid

Grasland

(Zandbijen)

Koninginnenkruid

Natte ruigte

Groefbijen

Koolzaad

Ruderaal

Zandbijen

Kruipende boterbloem

Grasland/beplanting

(Rosse metselbij)

Kruldistel

Ruderaal

Late guldenroede

Ruigte

(Zandbijen)

Look zonder look

Beplanting

Zandbijen

Luzerne

Pionier, ruderaal, grasland

Behangersbijen

Madeliefje

Grasland

Zandbijen, groefbijen

Moerasandoorn

Natte ruigte

Grote wolbij

Moerasmelkdistel

Natte ruigte

Groefbijen

Moerasrolklaver

Natte ruigte

Behangersbijen

Muskuskaasjeskruid

Grasland

Paarse dovenetel

Open gras/pionier

Gewone sachembij

Peen

Grasland

(Maskerbijen)

Pinksterbloem

Grasland

(Zandbijen)

Poelruit

Natte ruigte

Prachtklokje

Woonboot

Grote klokjesbij

Reukeloze kamille

Ruderaal

(Wormkruidbij)

Reuzenberenklauw

Ruigte

Maskerbijen

Ruige leeuwentand

Grasland

Zandbijen

Robertskruid

Beplanting

Zandbijen

Rode klaver

Grasland

Vooral hommels

Ruig klokje

Beplanting

Behangersbijen

Scherpe boterbloem

Grasland

Zandbijen

Sint Janskruid

Grasland

Slanke sleutelboem

Beplantingen

Gewone sachembij

Sleedoorn

Beplanting

Zandbijen

Smalle weegbree

Grasland

Groefbijen

Spaanse aak

Beplanting

Zandbijen

Speenkruid

Beplanting/Grasland

Rosse metselbij

Speerdistel

Ruderaal

(Behangersbijen)

Stinkende gouwe

Beplanting

Zandbijen)

Symphytum Grandiflorum

Beplanting

Gewone sachembij

Vertakte leeuwentand

Grasland

Groefbijen

Vijfvingerkruid

Beplanting

Groefbijen

Vogelkers

Beplanting

(Zandbijen)

Vogelwikke

Grasland, ruigte, ruderaal

(behangersbijen

Watermunt

Ruigte/grasland

(Bloedbijen)

Wede

Ruderaal

Zandbijen

Wlide bertram

G1X maaien sept

Womkruidbij

Wilde cichorei

Garsland

Zandbijen

Wilde marjolein

Grasland

(mestelbijen)

Wilde reseda

Pionier

Maskerbij

Witte dovenetel

Ruig gras/Beplanting

Gewone sachembij

Witte honingklaver

Ruderaal

Zandbijen, groefbijen

Witte klaver

Grasland

Vooral hommels

Wolfspoot

Ruigte

(Slobkousbijen)

Zeepkruid

Pionier

Hommels

Pastinaak
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Zevenblad

Beplanting

Zandbijen

Zwarte mosterd

Ruderaal

Zandbijen, groefbijen

Zwarte toorts

Grasland

(Groefbijen)

Roodcursieve planten zijn belangrijke bijenplanten voor specialistische bijen.
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Bijlage 6
Waardplanten voor standvlinders in
Amsterdam
Voedselplanten
soort

vlinder

rups

Aardbeivlinder

Kruiden, braam,

Tormetil, gewone agrimonie,

Vlinderstruik, akkerdistel, knoopkruid,

Kropaar, beemdgras, ruwe

watermunt e.a.

smele en andere grassen

Argusvlinder

Atalanta

Bont zandoogje

Boomblauwtje

Bruin blauwtje

Bruin zandoogje

Bruine eikenpage

Citroenvlinder

Dagpauwoog

Distelvlinder

Duinparelmoervlinder

Eikenpage

Geelsprietdikkopje

Gehakkelde aurelia

Klimop, vlinderstruik, koninginnenkruid, aster, e.a.

Grote en kleine brandnetel, klimop, koninginnenkruid e.a.

Braam, huttentut, paardenbloem,

Kropaar, kweek en andere

koninginnenkruid, struikheide e.a.

grassen van bossen

Struikheide, vuilboom, koninginnenkruid,

Klimop, kattenstaart, vuilboom,

kattenstaart e.a.

hulst, wegedoorn e.a.

Gewone rolklaver, akkerdistel, witte klaver,
dopheide e.a.
Akkerdistel, kale jonker, jakobskruiskruid,
beemdkroon e.a.
Braam, wilde liguster, sporkehout, jakobskruiskruid, koninginnenkruid
Koninginnekruid, vlinderstruik,
kattenstaart, kale jonker e.a.

Vlinderstruik, koninginnenkruid, akkerdistel e.a.

Vlinderstruik, dahlia, klaver,
koninginnenkruid e.a.

slangenkruid, koninginnenkruid en akkerdistel

honingdauw; soms met nectar van sporkehout, boerenwormkruid, braam of distels.

akkerdistel, gewone braam en gewone rolklaver

Akkerdistel, koninginnenkruid, braam,
aster, vlinderstruik e.a.

Reigersbek, ooievaarsbek

Diverse grassoorten

Zomer- en wintereik

Vuilboom en wegedoorn

Grote brandnetel

Akkerdistel, grote brandnetel, e.a.

Hondsviooltje, duinviooltje

Zomereik

Kropaar, gladde witbol, timotheegras

Grote brandnetel, iep en hop
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Gele luzernevlinder

Groentje

Groot dikkopje

Groot koolwitje

Heivlinder

Hooibeestje

Icarusblauwtje

Klein geaderd witje

Klein koolwitje

Kleine ijsvogelvlinder

Kleine parelmoervlinder

Kleine vos

Kleine vuurvlinder

wilde lijsterbes, sporkehout, rode bosbes, dopheide en
braam

Luzerne, wikke, klaver

Brem, kornoelje, esparcette

gewone braam, dophei en akkerdistel

Kropaar, duinriet, pijpenstrootje

Vlinderstruik, akkerdistel, kale jonker,

Kool, look-zonder-look, koolzaad,

speerdistel e.a.

damastbloem e.a.

verschillende kruiden en met boomsappen

Schapengras, roodzwenkgras, e.a.

Struikheide, klaver, duizendblad, ratelaar,

Kamgras, zwenkgrassoorten,

rode klaver e.a.

beemdgrassoorten e.a.

Gewone rolklaver, akkerdistel, witte klaver,
dopheide e.a.

Hopklaver en gewone rolklaver

Akkerdistel, kattenstaart, kale jonker,

Look-zonder-look, pinksterbloem,

veldkers, braam e.a.

grijskruid e.a.

Kool, vlinderstruik, akkerdistel,

Kool, damastbloem, koolzaad,

kattenstaart, damastbloem e.a.

zandkool, pinksterbloem e.a.

drinken van mest, rottend fruit of vocht van de grond

Kamperfoelie

viooltjes en later ook koninginnenkruid en slangenkruid

Vlinderstruik, akkerdistel, aster e.a.

Struikheide, akkerdistel, ijzerhard,
Boerenwormkruid, e.a.

Koevinkje

braam, koninginnenkruid en akkerdistel

Koninginnenpage

Vlinderstruik, koninginnenkruid

Landkaartje

Koninginnenkruid, akkerdistel, bereklauw,
braam e.a.

Duinviooltje, akkerviooltje, driekleurig viooltje

Grote brandnetel

Schapenzuring

Kamgras, zwenkgrassoorten,
beemdgrassoorten e.a.

Schermbloemigen, wilde peen, venkel

Grote brandnetel

Oranje luzernevlinder

Klaver, rolklaver, wikkesoorten

Luzerne, wikke, klaver

Oranjetipje

Pinksterbloem en look-zonder-look

Look-zonder-look en pinksterbloem

Rouwmantel

Wilg, bloedende boomstammen, rotten fruit

Wilg, populier, berk

Zwartsprietdikkopje
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Klaver, rolklaver, wikkesoorten

Slangenkruid, beemdkroon, akkerdistel,
knoopkruid e.a.

Kropaar, gladde witbol, timotheegras

Bijlage 7
Bijvriendelijke inrichting en
beheer
Gemeentelijk beleidsdoel. In de Agenda Groen is het doel

die in de vegetatie overwinteren (bijvoorbeeld in holle sten-

opgenomen dat 50% van het openbare groen insectvrien-

gels) kunnen overleven. In rietvelden is dit extra belangrijk,

delijk wordt uitgevoerd. Hieronder worden de belangrijkste

omdat vele dieren, waaronder sommige bijen, zich in overjari-

handvaten voor insectvriendelijk beheer weergegeven. De

ge rietstengels ontwikkelen. Door het in de winter overstaan-

teksten zijn gebaseserd op de Handreiking voor bijvriendelij-

de deel elke drie jaar te wisselen kan dichtgroei of te sterke

ke inrichting en beheer (van Rooij et al, 2014).

verruiging voorkomen worden.

Bijvriendelijk beheer

Voer het maaisel af. Door het maaisel kort na de maaibeurt

Maaien met beleid. Maaien is in gras- en rietlanden de

af te voeren (hooien) voorkomt u dat voedingsstoffen aan de

aangewezen methode om het gebied geschikt voor bijen te

bodem worden toegevoegd. De bodem krijgt hierdoor de

maken of te houden. Mits dit tenminste goed gebeurt, want

kans om te verschralen, wat een gunstig effect heeft op de

met maaien kan veel mis gaan. De volgende zaken zijn van

bloemenrijkdom.

belang. De kosten van een bij-vriendelijk maaibeheer zijn
uiteindelijk iets lager dan van een regulier gazonbeheer. –

Gebruik licht materieel. Zware machines drukken de bodem
samen, waardoor grondnesten verloren kunnen gaan.

Maai één of twee keer per jaar. Bij vaker maaien zijn er teveel
onderbrekingen in de voedselvoorziening, waardoor bijen
hun nesten niet van voldoende voedsel kunnen voorzien.
Indien vaker maaien onvermijdelijk is, voer het maaien dan
gefaseerd uit (zie onder). Of er één danwel twee keer per jaar
gemaaid zou moeten worden hangt af van de voedselrijkheid
van de bodem. Bij verschralingsbeheer (het voedselarmer
maken van de bodem) wordt gewoonlijk twee keer per jaar
gemaaid. Indien het gaat om behoud van de bestaande situatie, dan voldoet eenmaal per jaar.
Maai in het najaar. Bijen hebben voedsel nodig van het vroege voorjaar tot de nazomer. Maai daarom bij voorkeur pas in
september, wanneer de meeste bijen hun levenscyclus voltooid hebben. Zorg er wel voor dat (een deel van) de vegetatie ongemaaid de winter ingaat (zie volgende punt). Maaien
in het voorjaar of middenin de zomer is schadelijk voor veel
bijen. Wanneer dit toch onvermijdelijk is, maai dan gefaseerd
(zie onder).
Maai gefaseerd. Voor elke maaibeurt, ongeacht wanneer
deze plaatsvindt, geldt: maai gefaseerd. Dit betekent dat een
deel van de vegetatie niet gemaaid wordt. Afhankelijk van
het terrein en de mogelijkheden bedraagt het ongemaaide
deel 15-30% van de oppervlakte (dit hoeft geen aaneengesloten oppervlakte te zijn; het mogen ook verschillende
snippers verdeeld over het terrein zijn). Dit zorgt er voor dat
er ook na een maaibeurt nog voedsel te vinden is. Ook in de
winter dient een deel ongemaaid te blijven, zodat soorten
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Niet klepelen. Klepelen is een vorm van maaien waarbij de

tatie en bos. Een geleidelijke overgang van lage naar hoge

vegetatie min of meer wordt stukgeslagen en al het maaisel

vegetatie via struweel levert echter meer variatie in leefgebie-

blijft liggen. Dit zorgt voor verrijking van de bodem, waar-

den voor bijen en zweefvliegen op.

door de vegetatie sterk verruigt en dichtgroeit. Een beperkt
aantal grassen of brandnetels wordt vaak dominant, en het

Creëer inhammen. Zowel langs bosranden als langs paden

gaat ten koste van de bloemenrijkdom en dus van de bijen.

kunnen open plekken (van bijvoorbeeld 25 x 50 meter) gecreëerd worden waar bloemrijke vegetaties en nestplekken

Snoeien na de bloei. Snoei heesters en hagen ná de bloei.

kunnen ontstaan. Vooral langs oost-west lopende randen en

Wanneer ze voor de bloei gesnoeid worden leveren ze geen

paden kan dit aantrekkelijke, snel opwarmende plekjes ople-

voedsel voor bijen, hommels en zweefvliegen.

veren. Verwijder liever geen grote, oude bomen (zie onder).

Inzaaien. Inzaaien is een manier om plantensoorten in de ve-

Laat oude, zieke en dode bomen ongemoeid. Oude, zieke en

getatie (terug) te krijgen in gebieden waar weinig natuurlijke

dode bomen bieden op diverse wijzen geschikt leefgebied

zaadbronnen in de omgeving aanwezig zijn of om in korte tijd

voor bijen en zweefvliegen. In droge boomholten kunnen

een bloemrijke éénjarige vegetatie te ontwikkelen (bijvoor-

boomhommels nestelen, in natte boomholten leven larven

beeld op braakliggende terreinen). Let bij het uitkiezen of

van zweefvliegen. Zieke en dode bomen herbergen vele

samenstellen van het zaadmengsel op de volgende zaken:

zweefvliegenlarven in rottende molm en uitvloeiend sap.

• Kies bloemen die voor bijen aantrekkelijk zijn. Vooral zaad-

Ook ondergrondse stronken en wortels zijn geschikt voor

mengsels met veel lip- en vlinderbloemen komen hiervoor in

bepaalde soorten. Dode bomen die in de zon staan of liggen

aanmerking

bieden nestelgelegenheid aan vele bijen, vooral wanneer

• Zorg voor variatie in bloeitijd. Sommige bloemen bloeien

keverlarven in deze stronken gangen hebben uitgeknaagd.

vroeg in het jaar, andere laat. Houd hier rekening mee (zie
voor meer informatie www.drachtplanten.nl).

Bij het aanbesteden van groenbeheer gericht op het stimu-

• Kies bloemen die in het gebied ook van nature voorkomen.

leren van de bijenfauna is het aan te raden om dit te doen

Dit verhoogt de kans dat de bloemen daadwerkelijk door

bij ecologische hoveniers of hoveniers met affiniteit met

veel verschillende soorten bijen bezocht gaan worden. Een

bij-vriendelijk groenbeheer. Vakvereniging De Wilde Weelde

manier om op natuurlijke wijze de ontwikkeling van bloemrijk

is een overkoepelende organisatie voor een groot aantal

grasland te stimuleren is het uitstrooien van maaisel of plag-

bedrijven van natuurvriendelijke hoveniers, kwekers en leve-

sel afkomstig van een ander bloemrijk hooiland.

ranciers van zaden en planten.

• Kies ook bloemen die twee- of meerjarig zijn. Mengsels met
uitsluitend eenjarige bloemen (zoals de populaire klaprozen)
moeten vaak ieder jaar opnieuw ingezaaid worden. Mengsels met meerjarige bloemen gaan langer mee, maar hebben
wel goed beheer nodig (maaien en maaisel afvoeren), anders
nemen grassen het in veel gevallen over en moet er opnieuw
ingezaaid worden.
• Let op voedselrijkdom en vochtigheid van de bodem. Bepaalde soorten doen het op bepaalde bodems heel goed,
maar op andere juist niet.
Beheer van bos en struweel.
Koester wilgen, sleedoorn, meidoorn, lijsterbes, vogelkers en
braamstruweel. Deze vormen belangrijke voedselbronnen,
met name in het voorjaar. Vooral grauwe wilg, geoorde wilg
en boswilg kunnen met hun massale voorjaarsbloei vele bijen
aantrekken. Braamstruweel bloeit later in het jaar en dode
stengels bieden nestgelegenheid aan onder andere maskerbijen. Waar dergelijke bomen en struiken verdrongen dreigen
te worden door bijvoorbeeld zwarte els of populier kan overwogen worden om deze plaatselijk te verwijderen.
Creëer geleidelijke bosranden. Veel bosranden hebben een
abrupte overgang: er is een strakke grens tussen korte vege-
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Bij-vriendelijke inrichting

houtzoals van wilgheeft als nadeel dat de gangen niet glad
zijn van binnen. Bijen houden daar niet van. Steen of beton

Aanplanten
• Gebruik inheemse struiken en bomen. Dit verhoogt de

is ook niet erg aantrekkelijk voor bijen.
• Gebruik verschillende stengels, zoals van bamboe, riet,

kans dat de bloemen daadwerkelijk door veel verschillende

vlier, braam of Japanse duizendnoop. Sommige stengels

soorten bijen bezocht gaan worden. Goede bomen voor

gaan vrij snel scheuren en zijn dan aan vervanging toe.

wilde bijen zijn onder andere wilgen (boswilg, geoorde wilg,

Sommige internetwinkels verkopen speciale kartonnen

grauwe wilg), meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, appel, pruim,

kokertjes voor bijenhotels. Deze werken prima, al hebben

(vogel)kersen. Ook wel geschikt zijn esdoorns en linden.

ze vaak maar één diameter, zodat ze een beperkt aantal

• Gebruik onbespoten planten en bloembollen. Pesticiden en

soorten aantrekken. Kunststof is minder geschikt, omdat de

insecticiden zijn vaak ook lang na de behandeling nog in de

inhoud hierin snel gaat schimmelen.

plant aanwezig en worden via nectar en stuifmeel op de bijen

• Boor dwars op de naden van het hout, niet met de naden

overgedragen.

mee. Zo ontstaan er minder snel scheuren in de gangen;

• Let op voedselrijkdom en vochtigheid van de bodem. Niet

gescheurde gangen zijn ongeschikt voor bijen. Vaak wor-

alle plantensoorten gedijen op alle bodemtypen. Voor meer

den schijven van boomstammen gebruikt voor bijenhotels,

informatie zie www.drachtplanten.nl.

maar deze scheuren snel omdat er met de naden mee geboord wordt.

Creëer kleinschaligheid. Kleinschalige inrichting en beheer is

• Plaats het bijenhotel op een zonnige plek. Bijenhotels op

gunstig voor bijen. Grote, eenvormige oppervlakten bieden

het noorden of onder de bomen worden niet door bijen

weinig diversiteit aan leefgebieden, waardoor maar weinig

gebruikt.

bijensoorten zich er thuisvoelen. Zorg dus voor veel variatie

• Zorg voor een afdakje tegen instromend regenwater.

in vegetatiestructuur: laag en hoog, dicht en open, met hier
en daar kale plekjes. Hoogteverschillen in een terrein zorgen
voor allerlei nestplekken en voor gradiënten in bijvoorbeeld
bodemvochtigheid. Voorbeelden zijn greppeltjes, zand- en
houtwallen, kuilen en heuveltjes. Ook dood hout en oude
weipaaltjes (niet met teer bewerkt) bieden geschikte nestplekken voor sommige soorten. Door een dergelijke kleinschalige variatie in een terrein te stimuleren, zal de bijendiversiteit toenemen.
Bovengronds bijenhotels. Diverse bijensoorten bouwen hun
nesten in door kevers geknaagde gangen in dood hout of in
holle stengels van onder andere riet, vlier en braam. Dergelijke nestplekken kunnen makkelijk worden nagebootst om
zo het nestelen van bijen in een gebied te stimuleren. Door
gaten te boren in stukken hout en door holle stengels te
bundelen en deze op een zonnige plek te hangen, kunnen
verschillende bijensoorten getrokken worden. Let bij het
bouwen, plaatsen en onderhouden van bijenhotels op de
volgende zaken.
• Varieer de diameter van de gaten en stengels tussen de
3 en 8 mm. Kleinere of grotere gaten trekken nauwelijks
bijen. De lengte van de gang maakt niet zo veel uit, maar:
hoe dieper, hoe meer nestcellen de bijen kunnen aanleggen.
• De boorgangen of stengels moeten aan één kant dicht zijn.
Bij het boren niet tot aan de andere kant van het hout boren. Bij gebruik van stengels fungeren de ‘knopen’ in bijvoorbeeld bamboestengels als natuurlijke afsluiting. Open
stengels kunnen afgesloten worden met bijvoorbeeld klei
of een wattenpropje.
• Gebruik hard hout, zoals eiken, esdoorn, es of beuk. Zacht
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• Vervang op tijd de nestblokken of stengels. Na een jaar of
twee worden veel bijenhotels minder geschikt vanwege
scheuren, schimmelvorming en dergelijke. Om vervanging
makkelijk te maken is het aan te bevelen om met een systeem van uitneembare delen te werken. Zulke delen kunnen bestaan uit houten cassettes, lege conservenblikken
e.d.
Ondergrondse bijenhotels. Ook ondergronds nestelende
soorten kunnen geholpen worden met kunstmatig aangelegde nestelgelegenheid. Het verdient hierbij de aanbeveling
om met leem of leemhoudend zand te werken, zeker niet met
zware klei of donker, humeus zand. Licht zand werkt ook wel.
Met zulk leem of zand kunnen bijvoorbeeld dijkjes worden
aangelegd. Van groot belang is dat één van de zijden van
een dergelijk dijkje door de zon beschenen wordt. Ook kan
leem of leemhoudend zand worden aangebracht in bakken
of blikken die in een bijenhotel worden geplaatst. Door hier
kleine, ondiepe gaatjes in aan te brengen zullen bijen hier
sneller in gaan nestelen. Dit verschaft ze alvast een beginnetje, de rest van de gang knagen en graven ze zelf uit.
Honingbijenkasten. Het is leuk om door het plaatsen van
bijenkasten honing te kunnen oogsten van uw eigen terrein,
en het leven van deze honingbijen van dichtbij te kunnen
volgen. Wanneer er niet teveel bijenkasten worden geplaatst
kunnen honingbijen en wilde bijen prima naast elkaar in een
gebied voorkomen. Bij een maximum van 3 bijenkasten per
vierkante kilometer / per bed & breakfast beconcurrerenze elkaar niet te sterk. In een gebied met veel (mannelijke) wilgen,
die veel stuifmeel leveren, kunnen dit er eventueel meer zijn.
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