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In moderne cultuurlandschappen wordt het voor wilde bijen steeds moeilijker om de benodigde hulpbron-
nen, zoals bloemen en nestgelegenheid te bemachtigen. Wij willen nagaan of de aanleg van meerjarige 
bloemenvelden de achteruitgang van wilde bijen in deze landschappen kan tegengaan. De resultaten laten 
zien dat het verhogen van het aanbod van bloemen kan leiden tot een soortenrijkere gemeenschap van 
wilde bestuivers, niet alleen in de bloemenvelden zelf maar ook in het omliggende landschap.
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Wilde bijen hebben een beperkt dispersievermogen en 
hebben veel nectar en stuifmeel nodig voor de bevoorra-
ding van broedcellen met nageslacht. Ze moeten daarom 
voldoende bloeiende planten kunnen vinden binnen hun 
foerageergebied. Vooral in de zomermaanden, wanneer 
de meeste bijensoorten actief zijn, bloeien er echter nau-
welijks nog planten in het agrarisch landschap (Scheper 
et al., 2014). Op veel plaatsen worden momenteel initi-
atieven genomen om het bloemaanbod in Nederlandse 
agrarische landschappen te verhogen. Naast bescher-
ming van bedreigde soorten bijen is verbetering van de 
bestuiving van landbouwgewassen vaak ook een doel. 
Uit internationaal onderzoek blijkt namelijk dat ge-
wasbestuiving beter is in landschappen met een meer 
diverse en talrijke bijengemeenschap (Garibaldi et al., 
2011). Het ontbreekt echter veelal nog aan inzicht in de 
effectiviteit van maatregelen om bijengemeenschappen 
op landschapsniveau te bevorderen en de doorwerking 
daarvan in bestuiving. Landschappen met meer halfna-
tuurlijke landschapselementen huisvesten over het alge-
meen meer wilde bijen (onder meer Steffan-Dewenter et 
al., 2002). Of deze relatie gestuurd wordt door beschik-
baarheid van nestgelegenheid, voedsel of beide is onbe-
kend. Andere studies hebben onderzocht wat het effect 
is op bijen van het verhogen van voedselaanbod door het 
inzaaien van bloemen (Scheper et al., 2013). Daarbij wor-
den de diversiteit aan bijen in een met bloemen ingezaai-
de akkerrand vergeleken met die in een gangbaar be-
heerde akkerrand in een enkel jaar. Zo blijft onduidelijk 
wat de hogere dichtheden van bijen in de bloemrijke ran-

den veroorzaakt: een grotere populatie of een concen-
tratie van de lokaal al aanwezige populatie in de bloe-
menrand. Dit onderscheid is belangrijk omdat het doel 
van de maatregel is om wilde bestuivers op landschaps-
schaal te bevorderen. Een hogere populatieomvang in én 
rondom de bloemenrand is waarnaar gestreefd wordt, 
terwijl een concentratie in die rand kan samengaan met 
lagere dichtheden bestuivers in het omliggende land-
schap. Het onderscheid tussen populatiegroei en lokale 
aggregatie is te maken door te kijken naar de respons 
van bestuivers op een verhoogd bloemaanbod in de loop 
van de jaren en op verschillende afstanden van de maat-
regelen. En dat is precies wat we met het hier beschreven 
onderzoek hebben gedaan.

Methode
In het voorjaar van 2012 zijn 20 gepaarde agrarische 
onderzoeksgebieden geselecteerd in Limburg, Noord-
Brabant, Utrecht en Gelderland (f iguur 1a). In elk on-
derzoeksgebied is een rechthoek van 50 ha gekozen en is 
de oppervlakte intensief (land- en tuinbouwproductie) 
en extensief beheerde biotopen (bos, extensief grasland, 
wegberm, slootkant, akkerrand) bepaald. In de zomer-
maanden hebben we voor elk type landgebruik de abun-
dantie van bloemen geschat in stroken van 5x20 m en op 
basis daarvan de totale abundantie van bloemen in het 
landschap berekend (Rundlöf et al., 2011). In het eerste 
jaar hebben wij geanalyseerd hoe de populatieomvang 
van holtebewonende solitaire bijen en de populatiegroei 
van de aardhommel (Bombus terrestris L.), beide belangrij-
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Resultaten en discussie
De bedekking halfnatuurlijk biotoop (exclusief bossen) 
varieerde van 0,26 tot 12%. In het eerste jaar waren de 
reproductie van holtebewonende solitaire wilde bijen  
(F1, 18.9 = 15.33, P<0.001) en de gewichtstoename van 
aardhommelnesten positief gerelateerd aan de relatie-
ve oppervlakte halfnatuurlijk biotoop. De abundantie 
van bloemen was alleen significant gerelateerd aan de 
groei van de aardhommelnesten (F1, 16.2 = 9.85, P=0.006) 
en niet aan de reproductie van solitaire bijen. Het is on-
duidelijk waarom dat laatste zo is. Mogelijk was niet al-
leen het aanbod van bloemen beperkend voor de omvang 
van bijenpopulaties, maar waren andere factoren, zoals 

ke bestuivers, gerelateerd zijn aan het percentage half-
natuurlijk biotoop en de abundantie van bloemen van de 
onderzoeksgebieden. Om de reproductie van holtebewo-
nende solitaire bijen te meten hebben we aan het begin 
van het eerste seizoen in elke onderzoeksgebied nestge-
legenheid aangeboden in de vorm van zes bijenhotels op 
een onderlinge afstand van ten minste 100 meter (figuur 
1c). In het najaar hebben we die bijenhotels binnenge-
haald en vervolgens de aantallen broedcellen geteld. Om 
de groei van de hommelpopulatie te meten hebben we 
in het midden van elk landschap twee aardhommelko-
lonies (Biobest Multi Hive©) van dezelfde leeftijd ge-
plaatst en na vier weken de gewichtstoename bepaald.
In het najaar van 2012 werd in steeds één van de twee 
gepaarde onderzoeksgebieden een veld van 0,38 tot 4,9 
ha ingezaaid met een bloemenmengsel van eenjarige en 
overblijvende planten (figuur 1bc). De andere gebieden 
zijn aangewezen als controlevelden. In het tweede en 
derde seizoen is geanalyseerd hoe de populatie en soor-
tenrijkdom van alle waargenomen hommels en solitaire 
bijen zich ontwikkelde bij de ingezaaide bloemenvelden 
ten opzichte van de controlegebieden. Daarnaast is ook 
gekeken naar de respons van de bijen op verschillende 
afstanden van de bloemenvelden. In elk onderzoeksge-
bied hebben wij lineaire halfnatuurlijke landschapsele-
menten (wegbermen, akkerranden) uitgekozen die di-
rect naast de ingezaaide bloemenvelden of naast de toe-
gewezen controlevelden lagen. Daarnaast hebben wij 
ook op 50 en 150 meter afstand van deze velden lineaire 
halfnatuurlijke landschapselementen geselecteerd. Op 
alle afstanden (direct naast het veld, 50 en 150 meter) 
hebben wij 5 stroken (elk 20 m2) in de halfnatuurlijke 
landschapselementen met vangnetten bemonsterd door 
alle bestuivers te vangen, te tellen en te identificeren.
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50 km
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Figuur 1a: ligging van de 
onderzoeksgebieden met 
(oranje stip) en zonder 
(groen stip) bloemen-
velden,  
1b: bloemenveld in het 
onderzoeksgebied bij 
Budel,  
1c: bijenhotel, geplaatst 
om holtebewonende 
solitaire bijen te bemon-
steren.  
Foto E. Klop.

beschikbare nestgelegenheid, dat ook. Het is ook moge-
lijk dat onze schatting van de abundantie van bloemen 
geen goede indicatie geeft van het bloemenaanbod dat 
voor de solitaire bij daadwerkelijk bereikbaar is tijdens 
de vliegperiode. 
In de twee daaropvolgende jaren bleek dat de ingezaaide 
bloemenvelden (van klein tot groot) niet leidden tot een 
signif icante toename van de populatie solitaire bijen. 
Hieruit mag voorzichtig de conclusie getrokken worden 
dat het verhogen van het voedselaanbod door het inzaai-
en van bloemen onvoldoende is om tot een wezenlijke 
toename in de populatieomvang van solitaire bijen te 
leiden. Althans binnen de relatief korte termijn van dit 
experiment. Populaties van solitaire bijen zijn mogelijk 
ook door andere factoren gelimiteerd, zoals gebrek aan 
nestgelegenheid.
In tegenstelling tot die van de solitaire bijen is de abun-
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dantie en soortenrijkdom van hommelgemeenschappen 
in de onderzoeksgebieden met bloemenvelden groter 
dan in de controlegebieden (figuur 2ab). De respons van 
de hommels in de randen rondom de ingezaaide bloe-
menvelden in het eerste jaar na aanleg verschilde sterk 
van die in het tweede jaar. In het eerste jaar dat de velden 
bloeiden kwamen de dichtheden hommels op 50 en 150 
meter afstand van de bloemenvelden overeen met die in 
de controlegebieden. In het tweede jaar waren de dicht-
heden op diezelfde afstanden echter significant hoger 
en overeenkomstig die in de bloemenvelden. In het 
tweede jaar was dus duidelijk sprake van een spill-over 
van hommels vanuit de bloemenvelden naar het omlig-
gende landschap, terwijl dat in het eerste jaar nog niet 
het geval was. In beide jaren was de toename in hommel-
dichtheden het grootst direct naast de ingezaaide bloe-
menmengsels.



40   Landschap 33(1)

Onze resultaten laten zien dat het verhogen van het 
bloemaanbod kan leiden tot talrijkere en soortenrijkere 
hommelgemeenschappen, niet alleen in de bloemenvel-
den zelf maar ook in het omliggende landschap. Het ef-
fect lijkt op de korte termijn van dit experiment echter 
op landschapsschaal beperkt tot enkele algemeen voor-
komende hommelsoorten die snel prof iteren van het 

toegenomen voedselaanbod. We verwachten dat op de 
iets langere termijn de bloemenmengsels ook de popu-
laties van solitaire bijen zullen vergroten. Maatregelen 
zullen in ieder geval voor meer dan twee jaar moeten 
worden getroffen om wezenlijke toenames in de popu-
latieomvang van bijen te realiseren.
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Wij danken Anthonie Stip en Theo Linders voor het ver-
zamelen van gegevens over bijenabundantie. Daarnaast 
willen wij alle landeigenaars bedanken voor de geboden 
mogelijkheid om onderzoek op hun land te doen. Dit on-
derzoek is gefinancierd door NWO.Figuur 2 abundantie van 

hommels gevangen in agra-
rische landschappen met 
(bloemen) en zonder (con-
trole) bloemenvelden in a) 
2013, het eerste jaar dat de 
bloemenvelden bloeiden, en  
b) 2014, het tweede jaar van 
bloeien. Hommels zijn in 
stroken bemonsterd direct 
naast de bloemenvelden en 
op afstanden van 50 en 150 
meter.
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