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VOORWOORD 

In opdracht van gemeente Breda heeft Ecologica in 2018 de bijenfauna van een serie eco-
logisch beheerde gemeentelijke groenpercelen in beeld gebracht. Op verschillende locaties  
leverde dat waarnemingen op van bijzondere, bedreigde bijensoorten. Tegelijkertijd werd 
duidelijk dat er kansen liggen om het leefgebied van een aantal bedreigde soorten te ver-
sterken of te verbeteren. Het voorliggende Actieplan Wilde Bijen laat zien waar de belang-
rijkste kansen liggen voor bedreigde bijen in gemeentelijk groen van Breda. Tevens is per 
kansrijke locatie beschreven wat de belangrijkste maatregelen zijn om deze kansen te be-
nutten. 
Opdrachtgever voor dit project is de gemeente Breda met de heer Wouter Schuitema als 
contactpersoon. Vanuit Ecologica zijn de werkzaamheden uitgevoerd door Tim Faasen en 
Ivo Raemakers. Laatstgenoemde trad hierbij tevens op als projectleider.  
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1 INLEIDING 

Bijen, zowel honingbijen als wilde bijen, staan momenteel sterk in de belangstelling. Door 
intensief landgebruik zijn bijenpopulaties namelijk sterk achteruit gegaan, terwijl ze vaak 
een essentiële rol vervullen als bestuivers van landbouwgewassen en wilde planten. Tal 
van projecten zijn inmiddels opgestart om bijen een handje te helpen. Openbaar groen, 
zoals bermen, slootkanten, plantsoenen en parken, braakliggende terreinen en grotere 
gemeentelijke groengebieden (zowel bossen als landbouwgronden) kunnen daar een be-
langrijke rol in spelen, doordat zulke gebieden in potentie zowel voedsel als nestelgelegen-
heid aan bijen kunnen bieden. Ook openbaar groen kan dus een belangrijke rol spelen bij 
de overleving en versterking van bijenpopulaties en daarmee een bijdrage leveren aan het 
behoud van biodiversiteit en het veilig stellen van de bestuivingsfunctie van deze dier-
groep. 
De gemeente Breda zet zich al enige tijd in voor inheemse bijen en wil daarbij nog een stap 
verder gaan dan gebruikelijk. Verreweg de meeste gemeentelijke bijenprojecten richten 
zich namelijk op het bevorderen van bijen in het algemeen. Veelal komt dit neer op het 
vergroten van het voedselaanbod, door het inzaaien van meer of minder toepasselijke 
bloemenmengsels, en het plaatsen van bijenhotels. Breda wil zich echter gericht inzetten 
voor die soorten die het momenteel echt moeilijk hebben. Als eerste stap is daartoe in 
2018 een inventarisatie uitgevoerd naar de actuele bijendiversiteit in de groengebieden 
van de gemeente Breda. Als vervolgstap is nu dit actieplan opgesteld. Hierin worden con-
crete maatregelen beschreven voor die gemeentelijke groengebieden die het meest kans-
rijk zijn voor behoud en herstel van populaties van streekeigen, bedreigde bijensoorten. 

1.1. Doelstelling 

De doelstellingen voor dit actieplan zijn als volgt: 

• Het aangeven van de meest bijzondere bijenleefgebieden binnen de gemeentelijke 
groengebieden van Breda, rekening houdend met de verschillende landschapstypen 
die in de gemeente voorkomen. 

• Het benoemen van kansen en knelpunten voor behoud, verbetering en/of uitbreiding 

van deze leefgebieden. 

• Het geven van concrete, praktische maatregelen om kansen te benutten of knelpun-

ten te verhelpen, met aandacht voor zowel algemene als locatiespecifieke acties. 

• Het zo nodig geven van richtlijnen om bestaand ecologisch beheer te verbeteren voor 

wilde bijen. 

• Het geven van een globaal overzicht van potentieel meeprofiterende bijensoorten van 

de Rode lijst. 

• Het signaleren van in het gebied actieve partijen, waarmee samenwerking meerwaar-

de voor specifieke bijenleefgebieden kan opleveren. 



Inleiding 

Actieplan Wilde bijen Breda 2022   7 

1.2. Aanpak 

Selectie bijzondere leefgebieden 
De meest bijzondere leefgebieden zijn stapsgewijs uitgefilterd. Allereerst is gekeken naar 
het huidige en historische voorkomen van bedreigde bijensoorten in en direct rond de 
gemeente Breda. Dit is gebeurd door alle beschikbare, betrouwbare bijengegevens te ver-
gelijken met de gegevens van de meest recente Rode Lijst en de lijst met prioritaire soor-
ten van de Provincie Noord-Brabant. Vervolgens is nagegaan of de zo geselecteerde be-
dreigde bijen daadwerkelijk thuishoren in streekeigen biotopen en of deze biotopen in 
gemeentelijke groengebieden voorkomen, dan wel te herstellen zijn. Uiteindelijk zijn dan 
die gebieden als bijzonder en kansrijk aangemerkt, waarvoor het aannemelijk is dat daad-
werkelijk bijvriendelijke beheer- en inrichtingsmaatregelen met succes kunnen worden 
uitgevoerd. Met name bij deze laatste stap is ook gebruik gemaakt van de gebiedskennis 
van Merlijn Hoftijzer en Wouter Schuitema. 
Deze stapsgewijze selectie resulteert dus is in een lijst met gebieden waarvan meteen ook 
de bijendoelsoorten en doelbiotopen bekend zijn. Doelbijen en doelbiotopen hoeven niet 
per definitie al in de geselecteerde leefgebieden zelf voor te komen. Natuurherstel is dus 
als optie meegenomen. 
 
Analyse kansen en knelpunten 
Op basis van doelsoorten en -biotopen is, uitgaande van de huidige omgevingssituatie, 
voor elk geselecteerd gebied bepaald waar de belangrijkste kansen en knelpunten voor de 
beoogde doelsoorten liggen. Die kansen en knelpunten kunnen zowel abiotische milieu-
condities betreffen, als de aanwezigheid van specifieke landschapselementen of het type 
beheer. 
 
Maatregelen 
De uiteindelijk voorgestelde maatregelen, de acties, richten zich op het benutten van de 
eerder vastgestelde kansen en het aanpakken van de knelpunten. Primair betreft het ge-
biedsgerichte maatregelen, maar in situaties met kwetsbare populaties van bedreigde bij-
ensoorten worden soms ook sterk soortgerichte maatregelen voorgesteld. 
 



Doelsoorten en kansrijke locaties 

 

Actieplan Wilde bijen Breda 2022   8 

2 DOELSOORTEN EN KANSRIJKE LOCATIES 

2.1. Belangrijke bijensoorten 

Op basis van de actuele en historische bijenverspreidingsgegevens en de karakteristieken 
van de gemeentelijke groengebieden, zijn 32 bijensoorten als doelsoort aangemerkt. Een 
ecologische karakteristiek van deze soorten is te vinden in Bijlage 1. Voor elk van de gese-
lecteerde soorten geldt dat geschikt leefgebied in de gemeentelijke groengebieden aanwe-
zig is of hersteld zou kunnen worden.  
 

Tabel 1: Overzicht van waardevolle bijensoorten. (RL=Rode Lijst; LZ=landelijke zeldzaamheid; 
PZ=Provinciale zeldzaamheid; PR=Brabantse prioritaire soort; Breda = presentie in de gemeente, x = 
waarnemingen vanaf 2000, (x) = voor 2000. 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam RL LZ PZ PR Breda

Andrena apicata donkere wilgenzandbij BE zz zz x (x)

Andrena argentata zilveren zandbij BE zz zzz x (x)

Andrena fulvida sporkehoutzandbij KW zz zz x x

Andrena gravida weidebij KW z zz x

Andrena humilis paardenbloembij KW zz zz x

Andrena nigriceps donkere zomerzandbij BE zz zz x (x)

Andrena pilipes koolzwarte zandbij BE zz zz x

Andrena rosae roodrandzandbij BE zz zz x x

Anthophora bimaculata kleine sachembij VN x x x

Anthophora retusa zwarte sachembij EB zzz zzz (x)

Hoplitis claviventris geelgespoorde houtmetselbij KW zz zz x

Hylaeus clypearis gestippelde maskerbij GE zzz zzz x x

Hylaeus leptocephalus kleine lookmaskerbij EB zzz zzz x

Hylaeus rinki rinks maskerbij BE zz zz x (x)

Hylaeus variegatus rode maskerbij EB zzz x x

Lasioglossum brevicorne kortsprietgroefbij KW zz x x

Lasioglossum lativentre breedbuikgroefbij BE zzz zzz x

Lasioglossum prasinum viltige groefbij BE zz zz x (x)

Lasioglossum quadrinotatulum steilrandgroefbij KW zz zz (x)

Lasioglossum quadrinotatum kleine bandgroefbij BE zz zzz x (x)

Lasioglossum rufitarse zadelgroefbij EB zzz zzz x

Lasioglossum xanthopus roodbruine groefbij TNB zz zz

Nomada bifasciata bonte wespbij KW zz zz x

Nomada femoralis dubbeldoornwespbij BE zzz zzz

Nomada fuscicornis bruinsprietwespbij BE zz zz (x)

Nomada obscura donkere dubbeltand BE zzz zz (x)

Nomada opaca boswespbij BE zzz zz

Nomada similis matglanswespbij KW zz zz x

Nomada striata stomptandwespbij BE zz z (x)

Osmia leaiana kauwende metselbij BE zz zzz x x

Osmia niveata zwartbronzen metselbij KW zz zz x x

Panurgus banksianus grote roetbij KW z z x  
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Kansrijkdom kan ook van toepassing zijn op enkele soorten die nog nooit uit de gemeente 
Breda gemeld zijn, maar wel uit de omgeving bekend zijn, bijvoorbeeld kleine sachembij. 
De meeste doelsoorten zijn zeldzaam en sterk in areaal achteruitgegaan en zijn daarom 
ook opgenomen op de Rode Lijst. In veel gevallen zijn het tevens prioritaire soorten in het 
provinciale natuurbeleid. 
Eén soort, roodbruine groefbij, heeft geen speciale status. Deze soort is toch opgenomen 
omdat het een uitstekende kwaliteitsindicator is voor waardevolle graslanden van dijken 
en bermen in het polderlandschap. Voor het polderlandschap vervangt roodbruine groefbij 
in zekere zin de Rode lijstsoort zandhommel (Bombus veteranus). Zandhommel is vanuit 
het verleden wel uit Breda bekend, maar hommels hebben als extra handicap dat ze veel 
grotere leefgebieden nodig hebben dan solitaire bijen. Vooralsnog lijkt het niet waarschijn-
lijk dat er binnen het gemeentelijke groen voldoende leefgebied voor deze hommel her-
steld kan worden, terwijl dit voor roodbruine groefbij wel gemakkelijk valt te realiseren. 
Om vergelijkbare reden als bij de Zandhommel, is ook ericabij (Megachile analis) niet als 
doelsoort aangemerkt. Ook deze Rode Lijstsoort kwam in het verleden in Breda voor, maar 
is sterk afhankelijk van natte heide en ook dit leefgebied kan vrijwel zeker niet in voldoen-
de mate hersteld worden binnen het gemeentelijke groen. Voor de ericabij zijn er boven-
dien aanwijzingen dat de soort gevoelig is voor klimaatopwarming en de zuidgrens van het 
laaglandareaal loopt nu al door Nederland. Zelfs bij optimaal biotoopherstel is het nog 
maar de vraag in hoeverre de soort hier nog positief op kan reageren; en dat is niet ideaal 
voor een doelsoort. 

2.2. Kansrijke groengebieden 

De geselecteerde doelsoorten hebben elk specifieke randvoorwaarden waaraan hun leef-
gebied moet voldoen. De belangrijkste hiervan zijn terug te vinden in de beknopte ecolo-
gische soortkarakteristieken, opgenomen in Bijlage 1. Op basis van alle bekende rand-
voorwaarden is nagegaan welke gemeentelijke groengebieden voor welke doelsoorten ge-
schikt kunnen zijn. Veertien gebieden gelegen in vier verschillende landschapszones bleken 
het meest kansrijk. De voor de doelsoorten belangrijkste biotopen die hierbij in het geding 
zijn, waar beheer en inrichting zich dus primair op dienen te richten, staan hieronder aan-
gegeven. Dicht bij elkaar gelegen gebieden met vergelijkbare of complementaire biotopen 
zijn in het overzicht samengenomen. De ligging van de gebieden is terug te vinden bij de 
beschrijving van de gewenste acties in hoofdstuk 3. De daar aangegeven kansrijke land-
schapsdelen hebben weliswaar één of meerdere gemeentelijke eigendommen als kern, 
maar beslaan vaak ook eigendommen van andere eigenaren. Op zulke plekken heeft sa-
menwerking veel meerwaarde en is soms zelfs cruciaal om kansen te verzilveren (bijv. dij-
ken in polderlandschappen geschikter maken als nestelplek voor bijen).  
 
Kleinschalig cultuurlandschap op zandgrond 
 
Achterste Rit / Hellegatweg 

• Schrale graslanden en zomen 

• Structuurrijke bosranden 

• Zandpaden 

• Braam- en wilgenstruwelen 

• Kaal of schaars begroeide steilrandjes 
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Gilzewouwerbeek / Groene Long 

• Matige voedselrijke, bloemrijke graslanden 

• Structuurrijke bosranden 

• Braamstruwelen 

• Open, zandige plekken (vee-/wandelpaadjes) en steilrandjes 
 
 
Heidelandschap 
 
Galderse hei zuid / Galderse meren 

• Droge en vochtige hei 

• Droge schrale graslanden 

• Structuurrijke, schrale zomen en bosranden 

• Wilgenstruwelen 
 
Cadettenkamp en omgeving 

• Open stuifzanden plus jonge successiestadia 

• Droge schraalgraslanden 

• Schrale zomen 

• Braamstruwelen 

• Structuurrijke bosranden 

• Overgangen naar matig voedselrijk, bloemrijk grasland (gewenst/noodzakelijk) 
 
 
Polderlandschap 
 
Lage Vuchtpolder 

• Vochtige, matig voedselrijke, bloemrijke graslanden 

• Grazige, matig voedselrijke dijken 

• Wilgenstruwelen 
 
Strijpen / Halderdonk 

• Vochtige, matig voedselrijke, bloemrijke graslanden 

• Bloemrijke strooiselruigten 

• Grazige, matig voedselrijke dijken 

• Wilgenstruwelen 

• Structuurrijke bosranden 
 
Landgoederenzone Haagse Beemden 

• Vochtige, matig voedselrijke, bloemrijke graslanden 

• Grazige, matig voedselrijke dijken 

• Wilgenstruwelen 
 
 
Stadsrandzone 
 
Hoeveneind 

• Schrale pioniervegetaties 

• Droge, matig voedselrijke, ruderale vegetaties 
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• Droge, matig voedselrijke, bloemrijke graslanden 

• Open, zandige plekken en steilrandjes (greppeltaluds) 

• Braamstruwelen 

• Rieten daken 
 
Geluidswal Heerbaan / Groenzone Breepark 

• Vochtige, matig voedselrijke, bloemrijke graslanden 

• Droge, matig voedselrijke, grazige taluds 

• Natte/vochtige strooiselruigten 

• Open, zandige plekken en steilrandjes, 

• Braamstruwelen 

• Wilgenstruwelen 

• Structuurrijke bosranden 
 
IJpelaar 

• Droge, schrale graslanden 

• Kruidenrijke akkers 

• Open, zandige plekken 

• Braamstruwelen 

• Droge/vochtige ruderale vegetaties 
 
Geluidswal Nieuw Wolfslaar 

• Vochtige, matig voedselrijke, bloemrijke graslanden 

• Droge, matig voedselrijke, ruderale vegetaties 

• Droge, matig voedselrijke tot schrale taluds 

• Solitaire struiken en struwelen 
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3 ACTIES PER GEBIED 

3.1. Achterste Rith en Hellegatweg 

Landschapstype 
kleinschalig cultuurlandschap op zandgrond 
 
Gebiedsbeschrijving en potenties 
Deze natuurontwikkelingsterreinen liggen in het zuidwesten van de gemeente en het ter-
rein aan de Hellegatweg overschrijdt de gemeentegrens met Etten-Leur. De bodems zijn 
hier zandig, van nature niet voedselrijk, vaak vochtig maar lokaal droog dankzij licht reliëf. 
Het landschap is relatief kleinschalig met nog veel niet- of halfverharde wegen en paden 
met laanbeplantingen en verspreid liggende bossen. De combinatie van drogere, deels nog 
redelijk voedselarme zandbodems, zandpaden en veel bosranden biedt in potentie veel 
mogelijkheden voor bijen van het vroegere, kleinschalige cultuurlandschap. 
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Doelsoorten 
Soorten van schrale, droge graslanden en zomen. 
 
primair: 
grote roetbij 
matglanswespbij 
bruinsprietwespbij 
paardenbloembij 
dubbeldoornwespbij 
geelgespoorde houtmetselbij 
 
secundair: 
donkere zomerzandbij 
rink’s maskerbij 
zwartbronzen metselbij 
 
Belangrijke voedselplanten doelsoorten 
Gele lintbloemige composieten, met name gewoon biggenkruid, havikskruiden, vertakte en 
kleine leeuwentand, gewone rolklaver en moerasrolklaver, bramen, grote tijm, zandblauw-
tje. 
 
Belangrijke nestplekken doelsoorten 
Kale of weinig begroeide, zandige bodem, verdichte kale bodem, afgestorven braamsten-
gels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuele situatie leefgebied 
Hoewel beide gebieden pas recent als natuurgebied zijn ingericht (Achterste Rith in 2020) 
is het voedselaanbod in beide gebieden toch al goed te noemen. Dit valt vooral te danken 
aan inzaai na afplaggen van de bouwvoor. Met name gewoon biggenkruid is talrijk aanwe-
zig, maar langs de Vuchtschootse weg ook gewone rolklaver, zandblauwtje en grote tijm. In 
de randzones van beide gebieden zijn ook steeds bramen te vinden, vaak echter in ietwat 
beschaduwde condities waardoor ze als nestplek vermoedelijk wat minder geschikt zijn. 
Voor bodemnestelaars is het wat hoger gelegen en daardoor drogere gebied langs de 
Vuchtschootse weg waarschijnlijk wat interessanter dan het terrein bij Achterste Rit. In 
beide terreinen is bodemmateriaal van het afplaggen van de bouwvoor en het uitgraven 
van poelen verwerkt in grondwallen en bij Achterste Rith ook in een hoge zandheuvel. In 
potentie zijn de wallen en heuvel geschikte nestlocaties voor bodemnestelaars, maar deze 
geschiktheid is wel sterk afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid van het gebruikte bo-
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demmateriaal. Bij grotere bodemvruchtbaarheid is de plantengroei zo weelderig en pro-
ductief dat ze weinig geschikt zijn voor bijen die schaars begroeide, warme bodems prefe-
reren, zoals de doelsoorten voor beide gebieden. Het diepere en veel minder voedselrijke 
bodemmateriaal afkomstig uit poelen biedt daarom op korte termijn veel meer mogelijk-
heden dan de afgeschraapte, overbemeste bouwvoor. Over de recente bijenfauna is niets 
bekend. 
 
Maatregelen voor verbetering leefgebied 
- Grondwallen in beide gebieden geschikter maken voor bodembewonende bijen die 

schaars begroeide of kale bodem prefereren. De grootste kans op succes biedt het 
frequenter maaien of periodiek afschrapen van enkele voedselarmere delen van 
de grondwallen. De frequentie waarmee deze maatregelen moeten worden uitge-
voerd is afhankelijk van de productiviteit van de vegetatie. Bij het afschrapen van 
de bodem bestaat een risico op het beschadigen van ondiep liggende nesten. Bij 
deze maatregelen is het daarom verstandig om niet alle afschraapplekken in het-
zelfde jaar onder handen te nemen. De aangewezen doelsoorten maken vooral 
gebruik van horizontale en flauw hellende bodems. Voor hen heeft het periodiek 
afsteken van steile taluds en steilkanten weinig meerwaarde, maar andere bijen-
soorten profiteren hier wel van. 

 
- Bij Achterste Rit liggen twee kansrijke nestellocaties direct buiten het natuuront-

wikkelingsgebied. Dit betreft de zuidberm van de net ten noorden van het gebied 
lopende Vuchtschootse weg en een zandopduiking met een zeer schraal verwaar-
loosd graslandje net ten westen van het pad Buurtschapvuchtschootweg, ten 
zuidwesten van het gebied. De kwaliteit als nestellocatie valt wat betreft de berm 
te verbeteren door pleksgewijs kale of schaarsbegroeide plekken te maken. Dit kan 
door een frequenter maaibeheer of door periodiek afschrapen. De uitgangssituatie 
is gunstig omdat de berm relatief voedselarm is. Het graslandje op de zandopdui-
king is zeer voedselarm en één keer per jaar (gedeeltelijk) maaien volstaat om gun-
stige nestelcondities te behouden. Door houtsingels aan weerszijden van Buurt-
schap Vuchtschoot ligt het graslandje echter nogal geïsoleerd van het natuuront-
wikkelingsgebied. Door één of enkele openingen in deze houtsingels te maken 
kunnen bijen gemakkelijker op en neer pendelen tussen het bloemaanbod op het 
natuurontwikkelingsgebied en de gunstige nestelcondities van het graslandje. 
 

- Het toestaan/aanleggen van extensieve wandelpaden kan nestgelegenheid opleve-
ren voor bijensoorten die van verdichte kale bodem houden zoals grote roetbij, 
matglanswespbij en bruinsprietwespbij. Met name hogere en drogere terreindelen 
zijn hiervoor geschikt, zoals bijvoorbeeld te vinden nabij de Hellegatweg of bij het 
door bos omsloten perceeltje aan de Buurtschapvuchtschootweg. 

 
- Meer braamstruweel tot ontwikkeling laten komen op zonnige plekken op beide 

locaties. Zulk struweel biedt zowel veel nestgelegenheid als voedsel. 
 

Maatregelen voor instandhouding leefgebied 
- Door maaibeheer bloemrijke vegetatie instandhouden en verder ontwikkelen. 
 
- Scheuten braamstruweel periodiek afmaaien om struweel niet te sterk te laten 

uitdijen. Afgemaaide scheuten in braamstruweel laten hangen zodat bijen alsnog 
kunnen uitsluipen uit nesten in de afgemaaide stengels (experimentele maatregel, 
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effectiviteit onbekend). Periodiek en gefaseerd braamstruwelen volledig afzetten 
om verdere struweel- en bosvorming te voorkomen. 

 
- Voor instandhouding overige nestellocaties, zie beschrijving in ‘Maatregelen voor 

verbetering leefgebied’. 

3.2. Gilzewouwerbeek en Groene Long 

Landschapstype 
Kleinschalig cultuurlandschap op zandgrond 
 
Gebiedsbeschrijving en potenties 
Op deze locatie gaat het om enkele jonge natuurontwikkelingsgebieden langs de Gilze-
wouwerbeek die onderdeel uitmaken van het groene netwerk van Breda. De gebieden 
liggen op voormalige, intensief gebruikte landbouwgrond. Om de uitgangssituatie voor de 
natuur te verbeteren, is de loop van beek slingerend gemaakt, is pleksgewijs de voedselrij-
ke bouwvoor verwijderd en zijn bosjes, struwelen en poelen aangelegd. Met maaien en 
afvoeren wordt een bloemrijkere, grazige vegetatie nagestreefd. Door de ligging in het 
beekdal zijn de bodems relatief vochtig, maar hoger op de beekdalflanken zijn ook aanzien-
lijk drogere bodems te vinden, die geschikt zijn voor in de bodem nestelende bijen. 
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Doelsoorten 
Soorten van vochtige graslanden, zomen, struwelen en bosranden 
 
primair: 
zwartbronzen metselbij 
kauwende metselbij 
bruinsprietwespbij 
stomptandwespbij 
 
secundair: 
geelgespoorde houtmetselbij 
 
Belangrijke voedselpanten doelsoorten 
Composieten zoals knoopkruid, kale jonker, gewoon biggenkruid en havikskruiden; Vlin-
derbloemigen zoals moerasrolklaver, rode klaver, witte klaver en wikkesoorten. 
 
Belangrijke nestplekken doelsoorten 
Dood hout, oude braamstruwelen en lage, open vegetatie op drogere bodem; extensieve 
wandelpaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuele situatie leefgebied 
Doordat het jonge natuurontwikkelingsgebieden betreft, zijn de vegetatiesamenstelling en 
vegetatiestructuur nog sterk in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. Positief is de 
aanwezigheid van nogal wat vlinderbloemigen op plekken waar de voedselrijke bouwvoor 
is verwijderd. Ook lijken zich hoger op de beekdalflanken, alsmede op de taluds van enkele 
poelen geschikte nestellocaties voor bodembewonende bijen te ontwikkelen. Speciaal voor 
kleine roetbij en haar koekoeksbij bruinsprietwespbij zijn ook de weinig begroeide wandel-
paden interessant. Voor het nestelen, waarbij meerdere vrouwtjes eenzelfde nestingang 
gebruiken, heeft kleine roetbij namelijk een sterke voorkeur voor verdichte, kale bodem. 
Voor kleine roetbij en daarop parasiterende bruinsprietwespbij wordt waarschijnlijk nu al 
voldaan aan de randvoorwaarde dat er voldoende geschikte nestelmogelijkheden moeten 
zijn. Het aanbod aan gele, lintbloemige, zomerbloeiende composieten, de planten waarop 
kleine roetbij haar voedsel verzameld, is nog relatief beperkt. Een ander positief punt is dat 
er in het gebied voor relatief veel braamstruweel is gezorgd. Nu zijn deze struwelen nog 
jong, maar in de komende jaren zal het aandeel dode braamtakken binnen de struwelen 
verder toenemen waardoor ze interessanter worden voor stengelbewonende bijen zoals 
de als doelsoorten aangegeven metselbijen. 
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Tijdens de bijeninventarisatie van 2018 zijn langs de Gilzewouwerbeek nog geen doelsoor-
ten aangetroffen. Wel waren met lapse behangersbij en duinkegelbij al enkele bijzondere, 
zeldzame soorten aanwezig, al was de bijendichtheid en -soortenrijkdom over het geheel 
genomen nog vrij laag. Van de Groene long zijn geen actuele bijengegevens bekend. 
 
Maatregelen voor verbetering leefgebied 
- Momenteel is het vooral belangrijk om de bloemrijkdom en bloemdiversiteit ver-

der te vergroten. Wanneer hierin middels het huidige beheer weinig of zeer traag 
vooruitgang wordt geboekt, valt het aan te bevelen om op kansrijkere terreindelen 
gerichter beheer uit te voeren. Welk beheer dit moet zijn moet ter plekke worden 
nagegaan. Daarbij moet zowel worden gelet op standplaatscondities als vestigings-
condities, vooral wat betreft bodemvruchtbaarheid, geslotenheid van de zode 
(soms is de grasmat zo dicht dat nieuwe plantensoorten zich niet kunnen vestigen 
ook al zijn de bodemcondities geschikt) en aanwezigheid van bronpopulaties in de 
omgeving (bij afwezigheid is inbrengen van streekeigen materiaal een optie). 

 
- Het al aanwezige reliëf in het terrein is geschikt voor de aanleg van een aantal on-

begroeide steilkantjes om de nestelgelegenheid voor doelsoorten te verbeteren. 
 
Maatregelen voor instandhouding leefgebied 
- Op drogere terreindelen zorgen voor behoud van ijl begroeide plekken en niet te 

intensief belopen wandelpaden. 
 
- Instandhouding van struweel- en zoomvegetaties door successie richting bos tijdig 

gefaseerd terug te zetten middels kappen en snoeien. Braamstruwelen, zeker ook 
de solitaire, verdienen hierbij extra aandacht. Een voor bijen mogelijk interessante, 
door Breda zelf bedachte, optie is het regelmatig bijmaaien van deze struwelen 
waarbij het vrijkomende materiaal in het struweel wordt achtergelaten. Dit laatste 
zou er voor kunnen zorgen dat reeds door bijen of wespen bewoonde stengels, 
toch nog nakomelingen kunnen voortbrengen (iets wat bijvoorbeeld ook nog expe-
rimenteel -door een stagiair- getoetst zou kunnen worden, zodat de waarde van de 
maatregel verder valt te staven). 

3.3. Galderse Hei zuid en Galderse Meren 

Landschapstype 
Heidelandschap 
 
Gebiedsbeschrijving en potenties 
Dit gebied ligt iets ten oosten van snelwegknooppunt Galder en wordt doorsneden door de 
A58. Landschappelijk gaat het om restanten van het oude heidelandschap. Het landschap 
is hier extra interessant voor bijen door de afwisseling van droge en natte heide, overgan-
gen naar schrale (pionier-)graslanden en voedselarme bossen en bosranden. Bovendien is 
er op verschillende plekken droog kaal zand te vinden. Door deze afwisseling van biotoop-
typen is er voor relatief veel verschillende bijensoorten leefgebied te vinden, juist ook voor 
soorten die afhankelijk zijn van specifieke biotoopcombinaties (omdat ze voor foerageren 
van andere biotopen gebruik maken dan om te nestelen). Doordat het bovendien biotoop-
typen betreft die door de landbouwintensivering sterk achteruit zijn gegaan, gaat het om 
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veel soorten van de Rode Lijst. Voor deze bedreigde bijen is het vooral van belang om te 
zorgen voor behoud en verdere versterking van de huidige biotoopafwisseling. Versterking 
en verbetering valt te bereiken door te zorgen voor een groter oppervlak aan droog pio-
niergrasland met plantensoorten als zandblauwtje, hazenpootje en gewoon biggenkruid en 
door aanvullend overgangen te maken naar matig voedselrijke graslanden met planten als 
knoopkruid, rode klaver en gewone rolklaver. Dit laatste type grasland valt te ontwikkelen 
in de randzone van het huidige landbouwgebied. Uiteraard vormt de A58 een belangrijke 
barrière voor veel dier- en plantensoorten, maar bijen hebben hier relatief weinig last van. 
Ongeacht de aanwezigheid van snelwegen of kanalen, worden nieuwe leefgebieden steeds 
snel gekoloniseerd door bijen. Dergelijk barrières worden wel een probleem wanneer 
noodzakelijk levensbehoeften zich aan weerszijden ervan bevinden (bijvoorbeeld geschikte 
nestelplek aan de ene kant, voedsel aan de andere). In dit geval zou het zuidtalud van de 
hier verhoogd liggende A58 eerder een belangrijke positieve bijdrage kunnen leveren aan 
het areaal droog, schraal grasland. Samenwerking met Rijkswaterstaat biedt dus extra per-
spectieven. 
 

 
 
Doelsoorten 
Soorten van droge en vochtige heide, droge schraalgraslanden, schrale bosranden en zo-
men. 
 
primair: 
paardenbloembij 
dubbeldoornwespbij 
grote roetbij 
matglanswespbij 
bruinsprietwespbij 
zadelgroefbij 
zwartbronzen metselbij 
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kauwende metselbij 
sporkehoutbij 
boswespbij 
 
secundair: 
geelgespoorde houtmetselbij 
kleine bandgroefbij 
donkere zomerzandbij 
rode maskerbij 
kortsprietgroefbij 
viltige groefbij 
donkere dubbeltand 
donkere wilgenzandbij 
kleine sachembij 
zwarte sachembij (geen populaties in de ruime omgeving en dus geen doelsoort; recent wel wat herstel) 
 
Belangrijke voedselpanten doelsoorten 
Gele lintbloemige composieten (gewoon biggenkruid, havikskruiden), geoorde en grauwe 
wilg, vlinderbloemigen (rolklaver, rode klaver, vogelwikke, hazenpootje, brem en heide-
bremsoorten), zandblauwtje, knoopkruid, braam, gewone dophei. 
 
Belangrijke nestplekken doelsoorten 
Kaal zand (al dan niet verdicht); niet gesloten laaggrazige vegetaties; oude braamstruwe-
len; onbegroeide, droge steilkantjes. 
 

 
 
Actuele situatie leefgebied 
De Galderse heide is een reliëfrijk heide- en bosgebied. Op de open terreindelen komt dro-
ge hei met vooral struikheide het meest voor, maar verspreid is ook vochtige tot natte hei-
de aanwezig met veel gewone dophei en wat stekelbrem, die soms overgaat in slenk- en 
venvegetaties. Lokaal is sprake van sterke vergrassing met pijpenstrootje. Blauwe bosbes is 
opvallend talrijk in het gebied, niet alleen in de niet te dichte bosdelen maar ook doordrin-
gend tot op de heide. In het zuidelijke deel wisselen bos en heide elkaar relatief kleinscha-
lig af wat resulteert in beschut liggende heideterreintjes met sterk verspringende bosran-
den. In de bosranden zijn regelmatig sporkehout en soms ook braam te vinden. Open zan-
dige plekken zijn schaars en vooral te vinden op en langs enkele onverharde paden. Afge-
zien van de genoemde bloemplanten is er weinig ander voedselaanbod voor bijen. Langs 



Acties per gebied 

 

Actieplan Wilde bijen Breda 2022   20 

de paden is sporadisch gewoon biggenkruid en zandblauwtje te vinden, maar vooral gele 
composieten zijn opvallend schaars in het gebied. Ook zijn er vrijwel geen wilgen te vinden 
in de laagten. Deze laatste plantensoorten zijn juist wel wat meer aanwezig op en rond de 
Galderse akker. Dit jonge natuurontwikkelingsgebied ligt tussen de Galderse heide en de 
A58 en bestaat vooral uit een afgeplagde laagte waar zich aan de westkant een relatief 
schrale vegetatie met veel open plekken heeft ontwikkeld met soorten als moerasrolkla-
ver, brem, zandblauwtje, struikhei, gewone dophei en opslag van onder andere wilgen. Om 
het gebied ligt een grondwal beplant met bomen en struiken. Langs deze rand zijn ook 
enkele oudere wilgen te vinden. De A58 vormt een barrière tussen de Galderse akker en de 
Galderse meren. De taluds van de hier sterk verhoogd liggende snelweg ogen schraal, maar 
voor zover niet verbost, zijn ze door te extensief beheer weinig bloemrijk. Het noordelijke 
deel van de Galderse meren is ten slotte interessant vanwege de schrale, doge graslanden 
die verder in areaal kunnen worden uitgebreid. Het zijn ideale nestelbiotopen en de gelief-
de foerageerplanten muizenoortje, kleine leeuwentand en zandblauwtje zijn nu al in grote 
aantallen aanwezig. In 2017 en 2018 zijn de Galderse hei zuid en de Galders akker op bijen 
onderzocht. Dit liet zien dat het nu al om een belangrijk bijengebied gaat met aanwezig-
heid van in elk geval paardenbloembij, zadelgroefbij en sporkehoutzandbij. 
 
Maatregelen voor verbetering leefgebied 
- Zorgen voor meer pioniergrasland met zandblauwtje aan de noord- en noordwest-

rand van de Galderse meren. 
 
- Zorgen voor bloemrijke, matig voedselrijke graslanden aan de westrand van Gal-

derse hei zuid en de Galderse meren. Zo mogelijk ook op de taluds van de A58. 
 
- Zorgen voor golvende bosranden met meer wilg langs vochtigere bospercelen. 
 
- Zorgen voor wat meer plekken met kaal, droog, voedselarm zand inclusief steil-

kantjes. 
 
- Brem lokaal sparen en gefaseerd afzetten om (open) bremstruweel te ontwikkelen 

en in stand te houden. 
 
- Braamstruweel sparen en iets bevorderen op en langs open terreindelen van Gal-

derse hei zuid. 
 
- Geoorde wilg in bescheiden mate toelaten op de vochtige delen van Galderse hei 

zuid. 
 
Maatregelen voor instandhouding leefgebied 
- Huidig heidebeheer en beheer heidebosranden continueren. 
 
- Schraalgrasland met veel gewoon biggenkruid op natuurontwikkelingsterrein in 

hoek Oude Rijsbergsebaan en A58 met hooien of late begrazing in stand houden. 
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3.4. Cadettenkamp en omgeving 

Landschapstype 
Heidelandschap 
 
Gebiedsbeschrijving en potenties 
Cadettenkamp betreft een stuifzandgebied dat door (voormalig) militair en recreatief ge-
bruik nog een groot areaal open stuifzand omvat. Een aantal bijensoorten heeft open stuif-
zand als belangrijkste nestellocatie. Omdat binnenlandse stuifzanden in heel Noordwest-
Europa altijd al een zeldzaamheid waren en door veranderd landgebruik en vermesting nog 
eens sterk achteruit zijn gegaan, zijn de karakteristieke bijen van deze biotoop bijna per 
definitie ook zeer bijzonder. Behalve een nestellocatie hebben deze stuifzandbijen natuur-
lijk ook voedsel nodig. Een aantal soorten is daarin weinig kieskeurig of gebruikt planten-
soorten die nog steeds algemeen langs bosranden of in bermen te vinden zijn. De meest 
bedreigde stuifzandbijen maken echter gebruik van plantensoorten van schrale grasland-
typen. Zoals bij bijna alle stuifzandgebieden zijn zulke graslandtypen rond het Cadetten-
kamp zo goed als verdwenen door ontginning en bosvorming. Het terugkrijgen van derge-
lijke graslandtypen in de nabijheid van het stuifzandgebied biedt daarom de beste kansen 
om bedreigde bijensoorten te helpen. De hogere dekzandrug waarop het cadettenkamp 
ligt, loopt door richting Oosterhout en Gilze. Vergelijkbare biotoopcombinaties zijn ook 
elders in deze omgeving te versterken en te ontwikkelen waardoor de kans op duurzame 
(meta-)populaties aanzienlijk wordt vergroot. Relevant is in elk geval dat op en rond vlieg-
veld Gilze-Rijen nog verschillende van de beoogde bijensoorten voorkomen. Binnen de 
gemeentegrenzen van Breda is het nabij gelegen Golfpark de Haenen een zeer kansrijk 
gebied voor deze bijensoorten. 
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Doelsoorten 
Soorten van stuifzandplekken, droog schraal grasland, bosranden en zomen met haviks-
kruiden en braamstruwelen.  
 
primair: 
zilveren zandbij 
steilrandgroefbij 
kleine bandgroefbij 
kortsprietgroefbij 
grote roetbij 
matglanswespbij 
bruinsprietwespbij 
kauwende metselbij 
paardenbloemzandbij 
dubbeldoornwespbij 
 
secundair: 
donkere wilgenzandbij 
geelgespoorde houtmetselbij 
zadelgroefbij 
kleine sachembij 
rode maskerbij 
sporkehoutzandbij 
boswespbij 
 
Belangrijke voedselpanten doelsoorten 
Gewoon biggenkruid, kleine leeuwentand, muizenoor, schermhavikskruid, stijf havikskruid, 
knoopkruid, zandblauwtje, struikheide, gewone lijsterbes, sporkehout, braam, wilg. 
 
Belangrijke nestplekken doelsoorten 
Onbegroeid, los stuifzand; zandige steilkantjes; schraalgrazige vegetaties met open struc-
tuur; niet te intensief gebruikte zandpaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuele situatie leefgebied 
Het open stuifzand van het Cadettenkamp biedt ideale nestelcondities voor een aantal 
bijensoorten die sterk onder druk staan. Deze soorten zijn nu vrijwel niet aanwezig doordat 
het voedselaanbod sterk beperkend is. Dit voedselaanbod bestaat momenteel uit her en 
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der aanwezige bloeiende struiken in de bosranden, wat gele composieten bij het stuifzand 
zelf en wat stukjes droge heide met struikheide als voedselbron. Wat vooral ontbreekt zijn 
enkele bloemrijkere, droge, schrale graslanden aan de randen van het stuifzandgebied. 
Bovendien wordt het stuifzandgebied nu volledig omringd door opgaand bos waardoor 
eventueel aanwezige bloemrijkere vegetaties lastig te bereiken zijn, vooral voor de kleine-
re bijensoorten. Desondanks is het Cadettenkamp ook in de huidige vorm al van waarde 
voor angeldragers. Bij de inventarisatie van 2018 zijn reeds twee doelsoorten aangetroffen, 
te weten kauwende metselbij en grote roetbij, beide niet al te kritisch maar inmiddels toch 
bijzonder. Bovendien bleek de karakteristieke en in het binnenland zeer zeldzame hark-
wesp (een graafwesp) aanwezig. Daarnaast behoren de hier aanwezige heidebronsgroefbij 
en berijpte geurgroefbij tot karakteristieke en landelijk gezien minder algemene bewoners 
van het stuifzandlandschap. 
 
Maatregelen voor verbetering leefgebied 
- Maken van open overgangen naar meer schrale graslandtypen (vooral vogelpoot-

jesassociatie en gemeenschappen behorend tot het Verbond van gewoon struis-
gras) en kruidenrijkere zoomvegetaties. Genoemde vegetaties zijn vooral te reali-
seren in de randzone van het huidige natuurgebied. 
 

- Zorgen voor bloemrijke vegetaties met soorten als knoopkruid en vlinderbloemi-
gen op plekken met een iets voedselrijkere bodem. Locaties voor deze begroeiin-
gen zijn buiten de begrenzingen van het huidige natuurgebied te ontwikkelen. Te 
denken valt aan wegbermen maar ook akkerrandstroken zijn hiervoor geschikt. 
Voor de doelsoorten die in deze vegetaties foerageren en voor nestelen op stuif-
zand zijn aangewezen, is het wel zaak dat er goede verbindingen richting stuifzand 
zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een boszone met een zeer open structuur. 

 
- Floristische variatie in zomen en bosranden vergroten zodat voor bijen relevante 

plantensoorten zoals wilde lijsterbes, sporkehout, havikskruiden en bloeiende 
bramen in abundantie toenemen. 
 

Maatregelen voor instandhouding leefgebied 
- Open houden stuifzand. Recreatie is hiervoor zeer geschikt, maar om te grote dy-

namiek te voorkomen is het raadzaam om deze recreatie te zoneren (waarbij zo-
nes over langere tijd wel mogen verschuiven).  

 
- Behoud van heidebegroeiingen en deze zo mogelijk nog wat in oppervlak vergroten 
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3.5. Lage Vuchtpolder 

Landschapstype 
Polderlandschap 
 
Gebiedsbeschrijving en potenties 
De Lage Vuchtpolder is een natte natuurparel waarvan het natuurherstel in 2016 van start 
is gegaan. Door hydrologische maatregelen is de polder nu weer natter geworden, maar 
het herstel van bloemrijke natte hooilanden en moerasvegetaties moet nog goed op gang 
komen. De polder is ook van grote cultuurhistorische waarde zodat het sloten- en paden-
patroon gespaard zal blijven. Ook blijft het een open gebied ten behoeve van de weidevo-
gels. Voor een waardevolle polderbij als de roodrandzandbij, die voor voedsel deels ook 
afhankelijk is van bomen en struiken, zijn dus vooral de randzones van de polder van po-
tentieel belang. Polderbewoners als grashommel en zandhommel zijn alleen te verwachten 
wanneer Lage Vuchtpolder deel kan gaan uitmaken van een grotere keten van natte, schra-
lere poldergebieden langs de Mark in combinatie met enkele stapstenen richting de Bies-
bosch (Terheijdense Binnenpolder, polder ten westen van Hooge Zwaluwe, Gat van den 
Ham). 
Grote delen van het aangegeven gebied zijn niet in eigendom bij de gemeente Breda. Voor 
de beoogde doelsoorten is samenwerking in dit gebied vrijwel ontontbeerlijk. 
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Doelsoorten 
Soorten van polders met grazige dijken, vochtige graslanden en wilgen. 
 
primair: 
roodrandzandbij 
weidebij 
bonte wespbij 
stomptandwespbij 
 
secundair: 
roodbruine groefbij (dijken) 
breedbuikgroefbij (dijken) 
zandhommel (geen doelsoort, landelijk sterk bedreigd en mogelijk te verwachten vanuit de Biesbosch) 
grashommel (geen doelsoort, in Brabant zeer zeldzaam en mogelijk te verwachten vanuit West-Brabant) 
 
Belangrijke voedselpanten doelsoorten 
Wilg, sleedoorn, meidoorn, gewone berenklauw, gewone engelwortel, moerasspirea, moe-
rasrolklaver, rode klaver, vogelwikke. 
 
Belangrijke nestplekken doelsoorten 
Niet te dicht begroeide dijkhellingen, drogere bermen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuele situatie leefgebied 
Door een gering bloemaanbod en een van nature gering aanbod aan nestellocaties, zijn er 
momenteel nog weinig bijen te verwachten in de Lage Vuchtpolder. Uiteraard zijn natte 
polders nooit rijk aan bijensoorten, maar ook voor de soorten die wel in dit soort natte 
milieus uit de voeten kunnen zijn de condities nog weinig geschikt. Alleen de bermen zijn 
momenteel pleksgewijs behoorlijk ontwikkeld met een enigszins gevarieerd bloemaanbod. 
Over de recente bijenfauna is weinig bekend. 
 
Maatregelen voor verbetering leefgebied 
- In de polder zelf is de ontwikkeling van bloemrijkere natte hooilanden en ruigten 

langs sloten en laagten de belangrijkste maatregel. Hierbij is het vooral belangrijk 
dat het aanbod aan gewone engelwortel, moerasspirea, moerasrolklaver, vogel-
wikke en eventueel gewone berenklauw toeneemt. Voor de ontwikkeling van 
bloemrijkere moerasruigten valt te overwegen om bredere plasdraszones langs 
sloten aan te leggen (wanneer dit niet strijdig is met cultuurhistorische doelen). 
 



Acties per gebied 

 

Actieplan Wilde bijen Breda 2022   26 

- De voedselsituatie voor roodrandzandbij en hommels verbeteren door in de rand-
zones van het open poldergebied te zorgen voor bosranden en struwelen met wil-
gen, meidoorn en sleedoorn. Voor een deel is dit soort begroeiingen al aanwezig, 
bijvoorbeeld pleksgewijs op en langs de Zwarte dijk. 

 
- Stimuleren dat dijken in de omgeving deels een wat lagere, iets open grasbegroei-

ing krijgen en zodoende geschikter worden als nestellocatie. De Zwarte dijk vol-
doet momenteel al deels aan dit beeld, maar ook de dijk van het Markkanaal zou 
hierin een rol kunnen spelen. De gewenste lage en niet te dichte vegetatiestruc-
tuur valt zowel met begrazing als met (wat intensiever) maaien te bewerkstelligen. 

 
Maatregelen voor instandhouding leefgebied 
- Schralere en bloemrijkere bermen en sloottaluds schraal houden en liefst verder 

verschralen zodat ze geschikter worden als nestelplek. 
 
Begrazing Zwarte dijk continueren omdat de dijk hierdoor geschikt blijft als mogelijke nes-
telplek voor roodrandzandbij en veel andere zandbijen. Vooral het begrazen van de taluds 
is belangrijk; op de kruin of verlengde voet kunnen ook hoger opschietende, bloemrijkere 
vegetaties worden nagestreefd. 

3.6. Strijpen/Halderdonk 

Landschapstype  
Polderlandschap 
 
Gebiedsbeschrijving en potenties 
Bij de Strijpen bezit de gemeente Breda enkele vochtige bospercelen en een akker. Het 
polderachtige, maar wel verdroogde landschap vertoont een afwisseling van hooilanden, 
natte bosjes, rietlanden en sloten met interessante water- en oevervegetaties. Middels het 
project Natuurrealisatie Noordrand Midden zal de komende jaren gewerkt worden aan 
herstel van hydrologie en natte natuur. De kwaliteit van de natte hooilanden, rietmoeras-
sen, watervegetaties en natte bossen zal daardoor verbeteren, waardoor het gebied als 
geheel ook interessanter kan worden voor karakteristieke bijen van het polderlandschap. 
De percelen van de gemeente lenen zich waarschijnlijk niet voor de ontwikkeling van com-
pleet zelfstandig leefgebied voor polderbijen. Daarvoor is samenwerking met andere ter-
reineigenaren en of beheerders noodzakelijk, op z’n minst berm- en dijkbeheerders. 
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Doelsoorten 
Soorten van polders met grazige dijken, vochtige graslanden en wilgen 
 
primair: 
roodrandzandbij 
weidebij 
bonte wespbij 
stomptandwespbij 
 
secundair: 
roodbruine groefbij (dijken) 
breedbuikgroefbij (dijken) 
zandhommel (geen doelsoort, landelijk sterk bedreigd en mogelijk te verwachten vanuit de Biesbosch) 
grashommel (geen doelsoort, in Brabant zeer zeldzaam en mogelijk te verwachten vanuit West-Brabant) 
 
Belangrijke voedselpanten doelsoorten 
Wilg, sleedoorn, meidoorn, gewone berenklauw, gewone engelwortel, moerasspirea, moe-
rasrolklaver, rode klaver, vogelwikke. 
 
Belangrijke nestplekken doelsoorten 
Niet te dicht begroeide dijkhellingen en sloottaluds, drogere bermen. 
 
Actuele situatie leefgebied 
Hoewel de bosjes en struwelen nog wel belangrijke voedselplanten als wilg en sleedoorn 
herbergen, zijn de graslanden en ruigten te bloemarm en te productief. Niet alleen het 
voedselaanbod, maar ook de nestelmogelijkheden schieten daardoor te kort voor de doel-
soorten. De natte bossen en hun randen lijken beter te voldoen doordat met name wilg 
maar ook meidoorn en sleedoorn regelmatig voorkomen. De variatie in structuur en sa-
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menstelling van de bosranden valt echter nog sterk te verbeteren. Dit laatste is ook het 
belangrijkste aandachtspunt voor de gemeentelijke eigendommen omdat deze gemeente-
grond vooral met bos beplant is. Over de recente bijenfauna is niets bekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maatregelen voor verbetering leefgebied 
- Door kap en eventueel bijplanten zorgen voor gevarieerde bosranden met warme 

beschutte inhammen en een ruim aanbod aan wilgen, sleedoorn en meidoorn. 
 
- Schrale delen van bermen en sloottaluds schraal houden en liefst verder verschra-

len zodat ze geschikter worden als nestelplek. 
 
- Overige bermen en sloottaluds afstemmen op ontwikkeling van óf enigszins ruige, 

grazige vegetaties met gewone berenklauw, gewone engelwortel, moerasspirea en 
vogelwikke, óf wat bloemrijkere graslandvegetaties met rode klaver, moerasrolkla-
ver, scherpe boterbloem, gewone margriet en veldlathyrus. 

 
- Hier en daar slootkanten verflauwen zodat zich plasdrasbiotopen met moerasspi-

rea-ruigte kunnen ontwikkelen. 
 
- Stimuleren dat percelen met een (agrarische) natuurbestemming deels als bloem-

rijk grasland of moerasspirea-ruigte worden beheerd. 
 
- Stimuleren dat dijken in de omgeving deels een wat lagere, iets open grasbegroei-

ing krijgen (bijv. door begrazing) en zodoende geschikter worden als nestellocatie 
(Markdijk, dijk ten zuiden van Briel/Weimeren, Haagse dijk). 

 
Maatregelen voor instandhouding leefgebied 
Op de gemeentelijke percelen is instandhoudingsbeheer op dit moment nog niet aan de 
orde. 
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3.7. Landgoederenzone Haagse Beemden 

Landschapstype 
Polderlandschap 
 
Gebiedsbeschrijving en potenties 
Net als de Strijpen/Halderdonk en De Lage Vuchtpolder heeft de Landgoederenzone Haag-
se Beemden betrekking op een relatief nat gebied waar natuurontwikkeling plaatsvindt en 
waar hydrologisch herstel een belangrijke maatregel is. Ondanks de aanwezigheid van en-
kele oudere landgoederen, zijn het toch de open graslandgebieden die de meeste kansen 
bieden voor karakteristieke Bredase bijen. Het gaat daarbij ook hier vooral om soorten van 
het polderlandschap. Wat de bijenfauna betreft kunnen de drie genoemde gebieden elkaar 
in de toekomst versterken. Voor bijen, die relatief weinig last hebben van barrières als 
wegen en bebouwing, zijn het vooral samenhangende stapstenen die zorgen voor duurza-
mere populaties. De grootste uitdaging voor Landgoederenzone Haagse Beemden betreft 
het zorgen voor de toekomstige aanwezigheid van voldoende droge nestellocaties én, 
hoewel voor bijen wat minder belangrijk, het creëren van verbindingen naar andere na-
tuurrijke polderlandschappen. 
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Doelsoorten 
 
Soorten van polders met grazige dijken, vochtige graslanden en wilgen 
 
primair: 
roodrandzandbij 
weidebij 
bonte wespbij 
stomptandwespbij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke voedselpanten doelsoorten 
Wilg, sleedoorn, meidoorn, gewone berenklauw, gewone engelwortel, moerasspirea, moe-
rasrolklaver, rode klaver, vogelwikke. 
 
Belangrijke nestplekken doelsoorten 
Niet te dicht begroeide, droge taluds, dijkhellingen of andere grondlichamen; drogere 
bermen. 
 
Actuele situatie leefgebied 
Door een beperkt aanbod van bloemen en vooral nestellocaties, bestaat de bijenfauna 
voor zover bekend uit algemene, weinig kritische bijensoorten. Uiteraard zijn natte gras-
landgebieden nooit rijk aan bijensoorten, maar ook de voor dit soort milieus meer karakte-
ristieke soorten lijken te ontbreken. In elk geval werden ze niet aangetroffen in een recen-
te inventarisatie in een deel van het gebied. Deze inventarisatie liet wel zien dat vooral in 
enkele drogere en bloemrijkere bermen duidelijk meer bijen aanwezig zijn, maar doelsoor-
ten werden niet aangetroffen. 
 
Maatregelen voor verbetering leefgebied 
- De belangrijkste maatregel bij de herinrichting van het gebied is het zorgen voor 

voldoende droge, kortgrazige nestellocaties. Voor hun ontwikkeling kan gebruik 
worden gemaakt van al aanwezige en vooral ook aan te passen infrastructuur in 
het gebied. Ook andere kunstmatige zandlichamen komen hiervoor in aanmerking 
en kunnen vaak vrij eenvoudig op dit en andere ecologische doel worden afge-
stemd. Indien voldoende droog komen ook de bovenranden van sloottaluds in aan-
merking. Aanleg van (kleine) zandlichaampjes specifiek gericht op het nestelen van 
bijen is uiteraard ook een optie, maar dit is in en bij meer bewoond gebied zelden 
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echt nodig indien eerst van de al aanwezige opties gebruik gemaakt wordt (zoals 
hiervoor beschreven). 
 

- Voor de natte grazige delen van het gebied is de ontwikkeling van bloemrijkere 
natte hooilanden en ruigten de belangrijkste maatregel. Hierbij is het vooral zaak 
dat het aanbod aan gewone engelwortel, moerasspirea, moerasrolklaver, vogel-
wikke en eventueel gewone berenklauw toeneemt. Voor de ontwikkeling van 
bloemrijkere moerasruigten valt te overwegen om bredere plasdraszones langs 
sloten en andere watergangen aan te leggen. 
 

- De randzones van al aanwezige bosgebieden kunnen een belangrijker functie voor 
bijen krijgen door te zorgen voor golvende bosranden met een gevarieerde struc-
tuur en de aanwezigheid van wilgen, meidoorn en sleedoorn.  

 
Maatregelen voor instandhouding leefgebied 
- Al aanwezige drogere en bloemrijkere bermen en sloottaluds voldoende schraal 

houden en liefst verder verschralen zodat ze geschikter worden als nestel- en foe-
rageerplek. 

3.8. Stadsrandzone Hoeveneind 

Landschapstype 
Stadsrandzone 
 
Gebiedsbeschrijving en potenties 
Stadsrandzone Hoeveneind betreft een natuurontwikkelingsgebiedje rond enkele nieuw-
bouwhuizen. De natuurontwikkeling richt zich op herstel van een kleinschalig landbouw-
landschap met schralere graslanden (nog in verschralingsbeheer) en een kruidenrijke ak-
ker. Het gebied wordt doorsneden door enkele, deels historische, deels nieuw aangelegde 
zandpaden. Ook zijn nieuwe, nog zeer jonge houtsingels aangeplant en is een vrij grote 
poel gegraven. Door de huidige combinatie van biotopen is Hoeveneind interessant voor 
zowel bijen van het kleinschalige, historische cultuurlandschap als voor bijen van de stads-
randzone (vooral soorten van warme, ruderaal getinte biotopen). 
 
Doelsoorten 
Urbane soorten, soorten van droog schraalgrasland, soorten van bosranden en zomen met 
havikskruiden en braamstruwelen. 
 
primair: 
gestippelde maskerbij 
kleine lookmaskerbij 
grote roetbij 
matglanswespbij 
bruinsprietwespbij 
donkere zomerzandbij 
kauwende metselbij 
zwartbronzen metselbij 
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secundair: 
koolzwarte zandbij 
geelgespoorde houtmetselbij 
paardenbloembij 
dubbeldoornwespbij 
 

 
 
 
Belangrijke voedselpanten doelsoorten 
Gewoon biggenkruid, kleine leeuwentand, klein streepzaad, muizenoor, gewone rolklaver, 
schermhavikskruid, stijf havikskruid, knoopkruid, zandblauwtje, hazenpootjes, herik, ko-
renbloem, boerenwormkruid, braam. 
 
Belangrijke nestplekken doelsoorten 
Schraal begroeide zandige taluds (vooral het uitmaaien van enkele greppels zorgt momen-
teel voor enkele zeer waardevolle bijenbiotopen); zandpaden (met verdichte bodem maar 
niet te intensief of met te zware materieel bereden); braamstruwelen; rieten daken. 
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Actuele situatie leefgebied 
De omgeving van Hoeveneind is actueel al een belangrijke locatie voor bijen van stadsran-
den en het oude boerencultuurlandschap. De graslanden worden gehooid en begraasd en 
zijn door verschraling al aardig bloemrijk met gewoon biggenkruid, rode en witte klaver, 
moerasrolklaver en knoopkruid. De akker was in 2018 nog relatief bloemarm. Verder is het 
voor de bijen interessant dat de nieuwbouwwoningen deels met rieten daken zijn uitgerust 
en dus veel nestgelegenheid bieden. Dankzij de combinatie van schrale, bloemrijke berm- 
en slootkantbegroeiingen, niet te intensief gebruikte zandpaden en de aanwezigheid van 
rieten daken is tijdens de inventarisatie van 2018 al een flink aantal bijzondere soorten 
vastgesteld. Het meest bijzonder is het voorkomen van gestippelde maskerbij en kleine 
lookmaskerbij, maar ook de aanwezigheid van grote roetbij met haar koekoeksbij mat-
glanswespbij draagt in belangrijke mate bij aan het belang van dit gebied voor de Bredase 
bijenfauna. De aanwezigheid van deze soorten laat zien dat Hoeveneind in veel opzichten 
al voldoet aan belangrijke levensvoorwaarden voor de aangegeven doelsoorten. Naast 
instandhouding van deze condities, is het vooral raadzaam om in te zetten op het vergro-
ten van het areaal met schraalgrazige vegetaties. Deze vegetaties, die dienst doen als zo-
wel foerageer- als nestelplek, zijn vooralsnog slechts met een klein oppervlak aanwezig 
waardoor de aanwezige bijenpopulaties kwetsbaar zijn. Daarnaast is het voor bijen zinvol 
om het al lopende natuurontwikkelingsbeheer wat bij te sturen dan wel te versnellen. Zo is 
de kruidenrijke, natuurakker momenteel al wel interessant voor veel boerenlandvogels, 
maar voor bijen bloeien er slechts weinig interessante bloemen. Verder zijn er nauwelijks 
braamstruwelen aanwezig, terwijl zulke struwelen, bij voldoende ouderdom, zeer belang-
rijke nestellocaties zijn voor bijen van het oude, kleinschalige boerenland. 
 
Maatregelen voor verbetering leefgebied 
- Zorgen voor vergroting areaal schraalgrazige vegetatie. 

 
- Zorgen voor diversere, bloemrijkere akkerflora. 
 
- Behouden zandpaden als wandelpad; geen gemotoriseerd verkeer toelaten. 
 
- Braamstruweel ontwikkelen. 

 
Maatregelen voor instandhouding leefgebied 
- Schralere en bloemrijkere bermen en sloottaluds schraal houden en liefst verder 

verschralen zodat ze geschikter worden als nestelplek en als groeiplek voor belang-
rijke voedselplanten: zandblauwtje, hazenpootje, muizenoor. 

 
- Voedselrijkere graslanden hooien, al dan niet in combinatie met nabeweiding. Be-

heer faseren. 

3.9. Geluidswal Heerbaan en groenzone Breepark 

Landschapstype 
Stadsrandzone 
 
Gebiedsbeschrijving en potenties 
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Deze gebieden worden gekenmerkt door een sterk kunstmatig reliëf waardoor natte en 
(zeer) droge milieucondities op korte afstand van elkaar voorkomen. De verbindende scha-
kel tussen beide gebieden wordt gevormd door het beekje de Molenleij, maar daar tegen-
over zorgen snelweg A27 en bedrijfsterreinen op het Breepark juist voor serieuze land-
schappelijke barrières. De reden om de gebieden toch samen te nemen is de verwachting 
dat de hier aangetroffen roodrandzandbij, alsook de meeste andere bijensoorten, deze 
barrières zo nodig wel weten over te steken.  
De bedreigde roodrandzandbij is momenteel de meest bijzondere bijensoort die op Ge-
luidswal Heerbaan voorkomt en groenzone Breepark lijkt zeer geschikt om als extra leef-
gebied voor deze soort te fungeren. Hoewel roodrandzandbij momenteel vooral een soort 
van het benedenrivierse polderlandschap is, had ze oorspronkelijk een veel ruimere ver-
spreiding waarbij ook kleinere rivier- en beekdalen in hogere en drogere landschappen 
bewoond werden. Dit laatste is in Midden-Europa nog steeds het geval. Het leefgebied 
wordt gekenmerkt door het op korte afstand van elkaar voorkomen van drogere nes-
telplekken en vochtige foerageerplekken met wilgen, schermbloemigen en/of moerasspi-
rea. Aan dit beeld wordt bij geluidswal Heerbaan en groenzone Breepark al behoorlijk vol-
daan, terwijl er mogelijkheden liggen om het leefgebied verder te versterken. Daarnaast 
zijn de gebieden voor een reeks van andere bijensoorten interessant. Zo is de bodem van 
de geluidswal plaatselijk zeer schraal en zandig met op de niet beboste plekken behoorlijk 
soortenrijke vegetaties met een goed bloemaanbod. Op de meest schrale plek is een voor 
bijen interessant zandig steilkantje aanwezig. In groenzone Breepark lijken droogzandige 
plekken veel schaarser te zijn, maar ook hier zijn de wat vochtige, matig voedselrijke gras-
landen behoorlijk bloemrijk. 
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Doelsoorten 
Soorten van polders met grazige dijken, vochtige graslanden en wilgen; urbane soorten; 
soorten van bosranden en zomen met havikskruiden en braamstruwelen 
 
primair: 
roodrandzandbij 
weidebij 
bonte wespbij 
stomptandwespbij 
 
secundair: 
grote roetbij 
matglanswespbij 
bruinsprietwespbij 
zwartbronzen metselbij 
gestippelde maskerbij 
 
Belangrijke voedselpanten doelsoorten 
Gewone berenklauw, gewone engelwortel, moerasspirea, wilg, moerasrolklaver, rode kla-
ver, vogelwikke, knoopkruid, gewoon biggenkruid, peen. 
 
Belangrijke nestplekken doelsoorten 
Niet te dicht begroeide grazige taluds; droge, onbegroeide, zandige plekken; oude braam-
struwelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuele situatie leefgebied 
Door reliëf, structuurvariatie en bloemaanbod is geluidswal Heerbaan nu al een belangrijke 
locatie voor wilde bijen en waarschijnlijk geldt datzelfde ook voor groenzone Breepark. De 
grootste uitdaging voor beide gebieden ligt vooral in behoud van voldoende oppervlak aan 
bloemrijke, vochtige tot natte graslanden en grazige ruigten. Door een relatief hoge voed-
selrijk (vaak worden veel nutriënten aangevoerd via oppervlakte- en grondwater) treedt 
vaak snel verruiging en verbossing op waardoor het bloemaanbod al snel sterk kan ver-
minderen. Dit proces lijkt bij geluidswal Heerbaan al deels op te treden. Bij de drogere 
terreindelen speelt dit probleem niet of in elk geval veel minder. Deze droge terreindelen-
zijn momenteel bloemrijk en het vegetatiebeheer is dusdanig dat instandhouding van deze 
situatie geen probleem is en eerder een verdere toename van bloemrijkdom valt te ver-
wachten. Geluidswal Heerbaan is in 2018 op bijen onderzocht en deze inventarisatie lever-
de relatief veel soorten op waaronder ook enkele bijzonderheden. Naast roodrandzandbij 
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komt hier bijvoorbeeld ook slangenkruidbij voor. Deze op slangenkruid gespecialiseerde 
bijensoort profiteert van de op en rond steenkorven aanwezige populatie slangenkruid. 
Slangenkruidbij is een warmeteminnende soort die buiten Limburg nog altijd een grote 
bijzonderheid is, al nemen de waarnemingen elders in Nederland de laatste jaren wel toe. 
 
Maatregelen voor verbetering leefgebied 
- Vergroten van het areaal vochtige en natte graslanden en grazige ruigten waarin 

gewone berenklauw, gewone engelwortel en moerasspirea voorkomen.  
 

Maatregelen voor instandhouding leefgebied 
- Instandhouden van wilgenstruweel, minstens als randzone langs vochtige en natte 

bossen. 
 
- Huidig graslandbeheer continueren voor behoud van bloemrijke vegetaties en zo-

dat de bodem toegankelijk blijft voor nestelende bijen (voorkom strooiselopho-
ping). 
 

- Schraalzandige helling en zandige steilkantjes deels vrijhouden van begroeiingen 
en (te sterke) beschaduwing zodat ze dienst blijven doen als belangrijke bijennes-
telplek. 

3.10. IJpelaar 

Landschapstype 
Stadsrandzone 
 
Gebiedsbeschrijving en potenties 
Groenzone IJpelaar omvat relatief schrale graslanden, een lange gegraven laagte met een 
moerasruigte, jonge struwelen en een klein kruidenakkertje. Over het algemeen is de bo-
dem schraal en in het westen en langs de Franklin Rooseveltlaan ook droog. Ofschoon vrij-
wel grenzend aan geluidswal Heerbaan is IJpelaar door zijn voedselarmere milieu naar 
verwachting voor andere bijensoorten interessant dan geluidswal Heerbaan. Het voedsel-
armere milieu van IJpelaar komt onder andere tot uitdrukking door de aanwezigheid van 
brem, verfbrem struikheide en lokaal zandblauwtje. Op de overgang naar de laagte is lo-
kaal wat dophei aanwezig. Verder is de laagte vrij ruig begroeid met veel riet maar ook 
grote wederik, grote kattenstaart, wolfspoot, gewone engelwortel en gele lis. Op het klei-
ne, uitgerasterde akkertje zijn korenbloem, kleine klaproos, gele ganzenbloem en klein 
streepzaad aantrekkelijk voor wilde bijen. 
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Doelsoorten 
Soorten droog schraalgrasland, urbane soorten en soorten van bosranden en zomen met 
havikskruiden en braamstruwelen 
 
primair: 
grote roetbij 
matglanswespbij 
bruinsprietwespbij 
koolzwarte zandbij 
geelgespoorde houtmetselbij 
paardenbloembij 
dubbeldoornwespbij 
zwartbronzen metselbij 
stomptandwespbij 
 
 
 
secundair: 
donkere zomerzandbij 
kauwende metselbij  
roodrandzandbij 
gestippelde maskerbij 
kleine lookmaskerbij 
Rinks’ maskerbij 
rode maskerbij 
kleine bandgroefbij (houdt van kruidenrijke akkers)  
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Belangrijke voedselpanten doelsoorten 
Gewoon biggenkruid, kleine leeuwentand, klein streepzaad, muizenoor, moerasrolklaver 
gewone rolklaver, rode klaver, knoopkruid, schermhavikskruid, knoopkruid, zandblauwtje, 
hazenpootjes, peen, kleine klaproos, korenbloem, herik, boerenwormkruid, grote katten-
staart, kale jonker, braam, wilg.  
 
Belangrijke nestplekken doelsoorten 
Schrale, lage graslanden met een open structuur en onbegroeide plekken; oude braam-
struwelen; dood hout (rasterpaaltjes). 
 
Actuele situatie leefgebied 
Hoewel groengebied IJpelaar nog jong is, heeft de vegetatie zich al behoorlijk goed ontwik-
keld. Samenstelling en structuur zijn gevarieerd met veel ook voor bijen interessante gra-
diënten en de floristische diversiteit en het bloemaanbod zijn goed. Toch zijn er in 2018 
maar weinig bijen aangetroffen en waren meer bijzondere soorten volledig afwezig. Het 
vermoeden bestaat dat de schapenbegrazing hier wel eens een rol in kan spelen. Deze 
begrazing leek namelijk niet of nauwelijks gefaseerd te worden uitgevoerd waardoor het 
bloemaanbod grotendeels inklapte na inscharing. Verder is het kruidenakkertje momenteel 
te klein van oppervlak om veel voor bijen te kunnen betekenen. De mogelijkheden voor 
uitbreiding lijken echter aanwezig en hiervan zouden verschillende (urbane) doelsoorten 
kunnen profiteren. Verder staan in de laagte wel veel wilgen maar deze krijgen door het 
maaibeheer niet de kans om uit te groeien en komen dus niet tot bloei. 
 
Maatregelen voor verbetering leefgebied 
- Begrazing faseren, op zo’n manier dat er altijd voldoende bloemaanbod is. 

 
- Vergroten van het areaal droog schraalgrasland met gewoon biggenkruid, zand-

blauwtje en hazenpootje. De beste mogelijkheden hiervoor zijn te vinden in het 
westen van de groenstrook en op de hogere rand direct langs de Franklin Roose-
veltlaan. 
 

- Vergroten van de kruidenakker. Indien het milieu er zich voor leent is het wenselijk 
om ook het aanbod van kruisbloemigen (herik, knopherik) op een hoog peil te 
houden, naast dat van klaproos en korenbloem. 

 
- Ontwikkeling en behoud van enkele oudere braamstruwelen stimuleren. 
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- Her en der wat wilgenopslag laten uitgroeien zodat het bloemaanbod in het vroege 

voorjaar groter wordt.  
 

Maatregelen voor instandhouding leefgebied 
- Schralere begroeiingen met een open structuur behouden en zo mogelijk verder 

verschralen zodat ze geschikter worden als nestelplek. 
 

- Heischrale gradiëntzone met struikhei, dophei en verfbrem behouden. 

3.11. Geluidswal Nieuw Wolfslaar 

Landschapstype 
Stadsrandzone 
 
Gebiedsbeschrijving en potenties 
Deze geluidswal ligt tussen de Lange Bunder en Deken Dr. Dirkxweg. De locatie ontbrak in 
de eerste selectie van kansrijke en potentieel kansrijke locaties. In tegenstelling tot de an-
dere locaties is Nieuw Wolfslaar daarom niet bezocht om de actuele biotoopkwaliteit te 
beoordelen. Dat de locatie hier toch wordt besproken, is een gevolg van latere, overtui-
gende aanbevelingen, onder andere van lokale natuurkenners. De hierna volgende uitwer-
king is gebaseerd op ter beschikking gestelde beschrijvingen en foto’s en is waarschijnlijk 
wat minder accuraat dan die van de andere locaties. Een aanvullende inventarisatie is ge-
wenst. 
Tot op zekere hoogte is Geluidswal Nieuw Wolfslaar te vergelijken met Geluidswal Heer-
baan. Beide hebben een sterk kunstmatig reliëf waardoor meer vochtige en droge milieu-
condities op korte afstand van elkaar voorkomen. Door inzaai van kruidenmengsels is er 
bovendien sprake van een groot aanbod aan voor bloembezoekers interessante bloei. Toch 
zijn er ook een paar significante verschillen met Geluidswal Heerbaan. Zo is Nieuw 
Wolfslaar meer en graziger van vegetatie zijn en hoewel niet minder talrijk, zijn de kale, 
droge zandplekken en steilwandjes veelal kleiner en minder grofzandig. Ook ontbreken 
natte strooiselruigten en wilgenstruweel. Droge struwelen zijn wel goed ontwikkeld en 
relatief veel aanwezig. Aan de westzijde betreft het aangeplante struweelvakken met on-
der andere rozen, meidoorn en gaspeldoorn, terwijl op het oostelijke talud langs de A27 
wat door Rijkswaterstaat wordt beheerd veel braamstruweel groeit. Op dit oostelijke talud 
bevinden zich ook grote groeiplekken van de ongewenste Japanse duizendknoop. Verder 
treden ruderale ruigten met onder andere boerenwormkruid en grijskruid wat meer op de 
voorgrond, net als een droog graslandtype met veel hazenpootje. Deze begroeiingstypen 
komen meer overeen met de situatie bij Hoeveneind. Al met al is Geluidswal Nieuw 
Wolfslaar een goede locatie voor een soorten- en individurijke bijenfauna, maar voorals-
nog lijkt de situatie wat minder gunstig voor de meer bijzondere doelsoorten, vooral door 
het ontbreken van speciale nestelplekken zoals onbegroeide, droge bodem en steilwand-
jes. Momenteel zijn nog geen doelsoorten van deze locatie bekend, maar de bijenfauna 
wordt hier wel enigszins gevolgd door lokale bijenkenners. 
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Doelsoorten 
Soorten van vochtige graslanden, droog schraalgrasland en urbane soorten 
 
primair: 
weidebij 
bonte wespbij 
stomptandwespbij 
zwartbronzen metselbij 
kauwende metselbij 
 
secundair: 
paardenbloembij 
dubbeldoornwespbij 
grote roetbij 
matglanswespbij 
geelgespoorde houtmetselbij 
gestippelde maskerbij 
 
Belangrijke voedselpanten doelsoorten 
Vogelwikke, bonte wikke, bont kroonkruid, knoopkruid, gewoon biggenkruid, rode klaver, 
peen, klein streepzaad, grijskruid, muizenoor, gewone rolklaver, schermhavikskruid, stijf 
havikskruid, zandblauwtje, hazenpootje, boerenwormkruid, braam. 
 
Belangrijke nestplekken doelsoorten 
Niet te dicht begroeide grazige taluds; droge, onbegroeide, zandige plekken; oude braam- 
en rozenstruwelen. 
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Actuele situatie leefgebied 
Door de zeer grote bloemrijkdom, het reliëf en de aanwezigheid van lage, schrale grasland-
typen is geluidswal Nieuw Wolfslaar waarschijnlijk nu al een bijenrijke locatie. Of de huidi-
ge bijenfauna ook al doelsoorten omvat is niet bekend. De aanwezigheid van slangen-
kruidbij, weliswaar geen doelsoort maar wel een zeldzaamheid. lijkt niet onwaarschijnlijk. 
De exclusieve voedselplant slangenkruid is veel aanwezig en op geluidswal Heerbaan, die 
niet al te ve wegligt, is al een populatie aanwezig. Voor de meer bijzondere doelsoorten 
lijkt er echter én gebrek aan droogzandige, onbegroeide bodemplekken én aan boven-
grondse nestelplekken. Voor minder kritische bodembewonende doelsoorten zoals weide-
bij, bonte wespbij, stomptandwespbij en mogelijk ook paardenbloembij plus dubbel-
doornwespbij, zou de huidige situatie reeds geschikt kunnen zijn. 
 
Maatregelen voor verbetering leefgebied 
- Zorgen voor onbegroeide, droge bodemplekken en steilwandjes als nestelplaats 

voor bodembewonende bijen. 
- Laten ontwikkelen van rozen- of braamstruwelen voor bovengronds nestelende 

bijen. Dit kan eventueel ook in samenspraak met Rijkswaterstaat die de oostkant 
van de geluidswal in beheer heeft en waar struweel makkelijker in te passen is. Op 
deze oostkant liggen misschien ook mogelijkheden voor wat wilgenstruwelen (mo-
gelijk deels al aanwezig). 
 

Maatregelen voor instandhouding leefgebied 
- Huidig graslandbeheer continueren voor behoud van bloemrijke vegetaties, met 

extra aandacht voor de drogere, schrale graslandtypen en het areaal van deze laat-
ste typen zo mogelijk nog wat vergroten. 
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BIJLAGE 1  KARAKTERISTIEK DOELSOORTEN 

Droog schraalgrasland 
 
Kleine bandgroefbij 
Voor zover bekend geen bijzondere aanvullende eisen anders dan voldoende open, droge 
schraalzandige bodem om in te nestelen in of naast voldoende bloemrijk schraalgrasland, 
met de kanttekening dat de soort bijzonder graag foerageert op klaproos in kruidenrijke 
akkers. De aanleg van kruidenrijke akkers is voor deze soort een goed middel om het voed-
selaanbod te vergroten en zeker te stellen. 
 
Donker zomerzandbij 
Voor zover bekend geen bijzondere aanvullende eisen anders dan voldoende open, droge 
schraalzandige bodem om in te nestelen in of naast voldoende bloemrijke vegetaties. Voor 
voedsel lijkt de soort niet aangewezen op aangewezen op schrale graslanden. Hoewel don-
kere zomerzandbij graag foerageert op soorten als zandblauwtje en tijm, voldoen braam 
en boerenwormkruid ook. De soort mijdt de bebouwde kom niet en kan, bij aanwezigheid 
van droogzandige nestelplekken, zelfs in tuinen opduiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rode maskerbij 
Vooral vanwege een grote warmtebehoefte sterk gebonden aan schraalgrazige vegetaties. 
De meeste voorkomens op de zandgronden liggen op plekken met een aanzienlijk areaal 
van graslanden uit het Zilverhaver-Verbond met veel zandblauwtje. Ook lijkt enig reliëf het 
voorkomen te bevorderen. Mogelijk omdat op hellingen en steilwanden vaak grotere con-
centraties van nestelende bijen en wespen voorkomen. De rode maskerbij graaft zelf na-
melijk geen nesten, maar gebruikt oude nestgangen van andere soorten. 
 
Kortsprietgroefbij 
Gespecialiseerd op gele, lintbloemige composieten en binnen die groep hoofdzakelijk vlie-
gend op muizenoor, gewoon biggenkruid, kleine leeuwentand, vertakte leeuwentand en 
klein streepzaad. In Nederland gebonden aan laag blijvende, schrale, open graslandvegeta-
ties op zandbodem. Warmteminnend. 
 

Figuur: Links: donkere zomerzandbij vrouwtje; rechts: dubbeldoornwespbij vrouwtje. 
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Paardenbloembij 
Gespecialiseerd op gele, lintbloemige composieten, niet uitgesproken warmteminnend. In 
Nederland recent vooral in twee hoofdbiotopen: 1) droog schraalgrasland waar vooral 
muizenoor, biggenkruid en leeuwentand bezocht worden en 2) goed ontwikkeld glansha-
verhooiland waar de soort met graagte op groot streepzaad en (ruige) leeuwentand vliegt, 
maar ook paardenbloem. In Breda aangetroffen op schraalgrasland, maar ook te verwach-
ten op bloemrijkere dijken. 
 
Dubbeldoornwespbij 
Zie gastheer paardenbloembij. 
 

Bosranden, zomen met havikskruiden en braamstruwelen 
 
Grote roetbij 
Gespecialiceerd op lintbloemige composieten en vooral op havikskruiden en biggenkruiden 
vliegend. Lokaal is vertakte leeuwentand een belangrijke voedselplant. Vooral langs bos-
randen en lanen te vinden (net als havikskruiden). Nestelend in kaal zand zoals te vinden 
op en langs extensieve gebruikte zandpaden of in open, schrale grazige vegetaties. 
 
Matglanswespbij 
Zie gastheer grote roetbij. 
 
Bruinsprietwespbij 
Koekoeksbij van de niet bedreigde kleine roetbij (Panurgus calcaratus). Deze laatste is op 
vergelijkbare plekken te vinden als grote roetbij en heeft een vergelijkbare voedselvoor-
keur (zie onder grote roetbij), maar is ook regelmatig te vinden in meer ruderale terreinen 
waar bijvoorbeeld ook bitterkruid dienst kan doen als voedselplant. Wat betreft het neste-
len is kleine roetbij meer dan grote roetbij aangewezen op extensieve zandpaden. De soort 
prefereert namelijk verdichte bodems en de nesten liggen midden op de belopen of bere-
den paden. Kleine roetbij nestelt communaal, wat wil zeggen dat een groep vrouwtjes van 
dezelfde nestingang gebruikt maakt. Het aantal nesten is daardoor doorgaans lager dan bij 
andere bijensoorten. Bruinsprietwespbij is juist vooral in de directe nabijheid van de nes-
ten te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur: Links: zadelgroefbij vrouwtje; rechts: zwartbronzen metselbij mannetje. 
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Rinks’ maskerbij 
Maakt hoofdzakelijk nesten in oude braamstengels en daardoor sterk gebonden aan oud 
braamstruweel. Steeds in schraal milieu met een veelal beschutte standplaats, bijvoor-
beeld langs bosranden, open plekken in bos of coulissenlandschap. Tegenwoordig vooral 
op vochtige plekken, maar in het verleden vaak ook onder droge condities aangetroffen. 
Geen duidelijke voedselvoorkeur, maar recent relatief veel aangetroffen op tormentil en 
schermbloemigen zoals gewone engelwortel. 
 
Geelgespoorde houtmetselbij 
Vooral geassocieerd met oude braamstruwelen, zowel vrijstaand als langs bosranden, in 
schralere, bloemrijke milieus. De soort nestelt primair in oude braamstengels, terwijl 
braam tegelijkertijd ook een belangrijke voedselplant is. Veel andere planten worden ook 
bevlogen, waarbij vlinderbloemigen, zoals rolklavers, een zekere voorkeur genieten. 
 
Zadelgroefbij 
De habitateisen van deze soort zijn niet goed bekend. Duidelijk is wel dat de soort tot bos-
randen en open (park-)bossen in (hei-)schrale landschappen beperkt is. In dat landschap 
worden havikskruiden, bosbessen en braam als voedselplanten gebruikt. Nesten worden in 
de bodem aangelegd. 
 
Zwartbronzen metselbij 
Gespecialiseerd op composieten waarbij een voorkeur lijkt te bestaan voor knoopkruid en 
distels (speerdistel, kruldistel). Maakt gebruik van bijenhotels en is bij voldoende voedsel-
aanbod ook in steden en dorpen aan te treffen. 
 
Kauwende metselbij 
Gespecialiseerd op composieten en daarbij geel bloeiende soorten zoals havikskruiden, 
gewoon biggenkruid en echt bitterkruid duidelijk meer bezoekend dan zwartbronzen met-
selbij. Maakt gebruik van bijenhotels en is bij voldoende voedselaanbod ook in steden en 
dorpen aan te treffen. 
Sporkehoutzandbij 
Gebonden aan voedselarmere bosranden, open plekken in bos en parkachtige situaties in 
schraalgrasland en heidegebieden. Vooral de mannetjes zijn vaak bij sporkehout te vinden, 
maar stuifmeel wordt op allerhande planten verzameld.  
 
Boswespbij 
Zie gastheer sporkehoutzandbij. 
 

Vochtige heide 
 
Viltige groefbij 
In Zuid-Nederland vrijwel beperkt tot overgangen van droge naar natte heide. Dopheide 
wordt graag bezocht, maar allerlei andere planten in het heidelandschap, waaronder 
struikhei, worden ook bezocht. Nestelen gebeurt op kale zandplekken in de droge heide. 
 
(Ericabij) 
Gebonden aan natte heide waar vooral dopheide wordt bezocht. Nestelt in de grond in 
aangrenzende drogere heide. De nestgangen worden afgesloten met stukjes blad die ge-
knipt worden uit blaadjes van vooral jonge berkjes. 
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Heidekegelbij 
Zie Ericabij, in deze regio waarschijnlijk een belangrijke gastheer, al komen er meer in aan-
merking waaronder andoornbij (Anthophora furcata). 
 
Donkere dubbeltand 
Koekoeksbij van roodscheenzandbij (Andrena ruficrus). Deze laatste is een wilgenspecialist 
in voedselarme gebieden zoals heideterreinen, venen en voedselarme, niet te dichte bos-
sen. Nestelplekken liggen in drogere grond, maar lijken steeds op bescheiden afstand (tot 
enkele honderden meters) te liggen van de wilgengroeiplekken waar het voedsel wordt 
verzameld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stuifzandplekken 
 
Steilrandgroefbij 
Wordt in Nederland aangetroffen in heide en stuifzand en in het rivierenlandschap. Naast 
voldoende warmte, lijkt de aanwezigheid van droge, zandige steilranden de belangrijkste 
voorwaarde voor het voorkomen van steilrandgroefbij. De soort is niet kieskeurig in het 
bloembezoek. 
 
Kleine sachembij 
Gebonden aan plekken met los zand om in te nestelen (stuifzand, rivierduinen) op korte 
afstand van wat bloemrijker vegetaties. Dit laatste kunnen relatief schrale graslanden zijn 
met bijvoorbeeld zandblauwtje, hazenpootje en biggenkruid als belangrijkste voedselplan-
ten, maar wat voedselrijkere, eventueel meer verstoorde situaties met knoopkruid, slan-
genkruid, distels en echt bitterkruid blijken vaak aantrekkelijker. 
 
Zilveren zandbij 
Uitsluitend nestelend in kaal, los zand en daardoor gebonden stuifzand en stuifzandheide. 
Niet kieskeurig wat betreft bloembezoek. 
 
Donkere wilgenzandbij 
Een wilgenspecialist die bij voorkeur in los kaal zand nestelt zoals te vinden in stuifzand- en 
stuifzandheidegebieden. Op plekken waar zulke biotopen grenzen aan gebieden met wil-
gen zijn de grootste populaties van deze soort te vinden. Padranden en andere kale zand-

Figuur: Links: viltige groefbij vrouwtje; rechts: ericabij vrouwtje. 
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milieus worden ook als nestplek gebruikt, maar op zulke plekken blijft de populatieomvang 
steeds beperkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polders met grazige dijken, vochtige graslanden en wilgen 
 
Roodrandzandbij 
Stabiele populaties zijn in ons land tegenwoordig beperkt tot op zijn minst deels natte ui-
terwaard- en polderlandschappen. De oorzaak hierachter is niet bekend. De soort nestelt 
bij voorkeur in grazige hellingen (dijken). De voorjaarsgeneratie is weinig kieskeurig in het 
bloembezoek en bezoekt algemene voorjaarsbloeiers zoals wilgen, zoete kers en paarden-
bloem. De zomergeneratie beperkt zich goeddeels tot schermbloemigen zoals gewone 
berenklauw, gewone engelwortel en kruisdistel, maar daarnaast wordt ook wel stuifmeel 
van moerasspirea verzameld. Al met al lijkt de soort momenteel afhankelijk van de gecom-
bineerde aanwezigheid van dijken, wilgen en schermbloemigen. 
 
Breedbuikgroefbij 
Bewoner van matig voedselrijke graslanden (glanshaverhooiland en kamgrasweide) zoals 
te vinden op dijken. Niet kieskeuring qua bloembezoek, maar bezoekt graag rode klaver. 
Lift mee met roodrandzandbij. 
 
Weidebij 
Bewoner van matig voedselrijke hooi- en weilanden (glanshaverhooiland en kamgraswei-
de) zoals te vinden op dijken. Niet kieskeurig qua bloembezoek. 
 
Bonte wespbij 
Zie gastheer weidebij. Meeliftend met weidebij. 
 
Roodbruine groefbij 
Bewoner van matig voedselrijke graslanden (glanshaverhooiland en kamgrasweide) zoals 
te vinden op dijken. Niet kieskeuring qua bloembezoek, maar bezoekt graag rode klaver. 
Lift mee met roodrandzandbij. 
 
Stomptandwespbij 
Koekoeksbij van geelstaartklaverzandbij; zie aldaar. 

Figuur: Links: kleine sachembij mannetje; rechts: zilveren zandbij vrouwtje. 
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Urbane soorten 
 
Koolzwarte zandbij 
In het verleden was deze soort vooral in het agrarische gebied te vinden waar vooral ge-
foerageerd werd op kruisbloemigen (herik, koolzaad) op akkers. Hier door effectieve on-
kruidbestrijding inmiddels zo goed als verdwenen. Recent lijkt de soort iets op te leven in 
stedelijk gebied. Behalve van braakliggende terreinen met veel kruisbloemigen en reseda, 
verzamelt de soort in stedelijk gebied ook veelal stuifmeel in plantsoenen met roosachti-
gen zoals allerlei prunus-en malus-soorten, rozen en lijsterbesspirea. De koolzwarte zandbij 
kan ook profiteren van het herstel van kruidenrijke akkers, maar daarbij moet dan wel 
gezorgd worden voor de beschikbaarheid van voldoende voedsel voor zowel de voorjaars- 
als de zomergeneratie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestippelde maskerbij 
Warmteminnende soort die vooral wordt aangetroffen op enigszins ruderale terreinen in 
of bij steden en dorpen. Geen voedselspecialisatie maar zandblauwtje en schermbloemi-
gen zoals peen, pastinaak en gewone berenklauw worden met graagte bezocht. De soort 
nestelt in bovengrondse holten, met name dorre stengels. Sommige bijenhotels en rieten 
daken zijn ook zeer geschikt. 
 

Figuur: Links: roodbruine groefbij vrouwtje; rechts: roodrandzandbij vrouwtje. 

Figuur: Links: koolzwarte zandbij vrouwtje; rechts: kleine lookmaskerbij mannetje. 
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Kleine lookmaskerbij 
Warmteminnende soort die vooral wordt aangetroffen op enigszins ruderale terreinen. 
Geen voedselspecialisatie, maar wordt relatief vaak aangetroffen op vlinderbloemigen, 
met name honingklavers. Net als de andere maskerbijen ook graag op zandblauwtje en 
schermbloemigen. Nestelt in bestaande holten, zowel in de bodem in steilkantjes, als bo-
vengronds in holle stengels. Bijenhotels en rieten daken worden ook gebruikt. 
 

 
 
 


