Bijenhelpdesk
2018-1

RijnlandRoute voor wilde bijen.
Wat zijn de mogelijkheden?
Fabrice Ottburg en Menno Reemer, 24 augustus 2018, definitief.
Contactgegevens:
Dhr. Fabrice Ottburg
Wageningen Environmental Research
Fabrice.Ottburg@wur.nl
03174-86115

Dhr. Menno Reemer
EIS Kenniscentrum Insecten
Menno.Reemer@naturalis.nl
071-7519359

Relevante websites:
http://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Themas/Leefomgeving/Bijenhelpdesk.htm
www.bijenlandschap.nl
www.groenecirkels.nl
www.kennisimpulsbestuivers.nl
Foto’s: Fabrice Ottburg©

Vraagsteller, kader en vraag
Vraag steller is Sjoukje van Heesch van Provincie Zuid-Holland. Zij is landschapsarchitect en secretaris
kwaliteitsteam van de RijnlandRoute.
De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost
huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom
Leiden en Katwijk. De Rijnlandroute wordt gekenmerkt door een verdiepte ligging van de N434 en
boortunnel tussen A44 en A4 zuidelijk van Leiden.
Het voorliggende advies betreft concreet de berm inclusief gasleidingstrook en struweelrand langs de A4
ter hoogte van recreatiegebied Vlietland, de bermen van het nieuw te realiseren Knooppunt Hofvliet, de
bermen/kades van de verdiepte ligging in de Oostvlietpolder en de bermen/kades van de verdiepte ligging
in de Papenwegse Polder. Deze sluiten aan op enerzijds de ecologische verbinding Maaldrift langs de A44
en anderzijds op bijvriendelijk gebied in ontwikkeling door gemeente Leiden (Oostvlietpolder).
In de verbinding voor natuurwaarden zit nog wel een hiaat tussen kust en het Groene Hart ter hoogte van
de boortunnel, maar wellicht dat hier op termijn de gemeente Voorschoten via de Landschapstafel Duin
Horst Weide iets kan betekenen. Dit deel is in het voorliggende advies niet meegenomen.
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De volgende drie vragen zijn aan de Groene Cirkels Bijen Helpdesk gesteld:
1. Hoe kunnen we vanuit de RijnlandRoute optimaal bijdragen aan het bijennetwerk in de regio? Hoe
richten we de bermen c.q. taluds van de A4 en N434 (verdiepte ligging) zo effectief mogelijk in als
bijenlinten?
2. Kunnen de bermen inclusief gasleidingstrook en struweelrand langs de A4 ter hoogte van
recreatiegebied Vlietland samen een functie vervullen als Bed&Breakfast (B&B) gebied en zo ja, wat
is daar voor nodig qua inrichting en beheer?
3. Kan de nieuw in te richten noordoostrand van recreatiegebied Vlietland bijdragen aan het netwerk
c.q. als B&B, of is de oriëntatie op de zon te ongunstig?
Veldbezoek en projectgebied
Op dinsdag 10 april 2018 hebben de auteurs samen met Sjoukje Heesch en Annette Piepers (Provincie
Zuid-Holland) een bezoek gebracht aan een deel van de RijnlandRoute.
De kaarten in figuur 1 en 2 geven respectievelijk een overzicht van het betreffende plangebied voor deze
aanvraag en meer in detail de herplant langs de A4 ter hoogte van Vlietland weer. Figuur 3 geeft
schematisch het dwarsprofiel Oostvlietpolder rand Vlietland weer en figuur 4 het dwarsprofiel van de
verdiepte ligging (N434) in de Papenwegse Polder.
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Figuur 1. Overzicht onderzoekslocaties RijnlandRoute als bijen snelweg. Bron: Provincie Zuid-Holland.
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Figuur 2. Voorstel herplant binnen Vlietland ter hoogte van de A4. Bron: Provincie Zuid-Holland.

Bijenhelpdesk. Casus: RijnlandRoute voor wilde bijen. Wat zijn de mogelijkheden?

Pagina 4

Figuur 3. Dwarsprofiel Oostvlietpolder rand Vlietland. Bron: Provincie Zuid-Holland.

Figuur 4. Dwarsprofiel N434 verdiepte ligging Papenwegse Polder. Bron: Provincie Zuid-Holland.
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Adviezen
Het voorliggende advies spits zich toe op wilde bijen, maar ook zweefvliegen, dagvlinders en vele andere
insecten profiteren van de voorgestelde maatregelen. Aan de hand van foto’s gemaakt tijdens het
veldbezoek worden aspecten belicht, de gestelde vragen beantwoord en tevens aanbevelingen gegeven.
Figuur 5. Op deze kaart worden met nummers de
locaties weergegeven die zijn bezocht en die in de
onderstaande figuren worden besproken. Het
bijbehorende rapport ‘Herplant binnen Vlietland’,
waarin de herplant van het zuidelijk-, midden- en
noordelijk deel meer in detail wordt beschreven is
hiervoor gebruikt en aanwezig bij de Provincie ZuidHolland. Voor de figuren 6 tot en met 12
(uitgezonderd figuur 10 en 11) geldt dat de tekst die
cursief is weergegeven afkomstig is uit de genoemde
rapportage.

Kruidenrijk grasland: hoe krijgt en behoudt men meer bloemen voor bloembezoekende insecten?
Bloembezoekende insecten, zoals wilde bijen zijn gebaat bij een hoge variatie aan bloemen in het grasland
door het jaar heen. Het zo geheten kruidenrijk grasland. Aanbevolen wordt om dit type grasland op de
taluds en bermen van de RijnlandRoute aan te leggen. Het grasland ontwikkelt zich van een
graskruidenmengsel met smalle weegbree en duizendblad of met fluitenkruid en kraailook tot bloemrijk
grasland met biggenkruid, gewone veldbies en akkerhoornbloem of met margriet, knoopkruid en glad
walstro. Percelen kunnen worden ingezaaid om dit vegetatietype te krijgen. Hierbij verdient het
aanbeveling om te werken met gifvrij zaad van inheemse plantensoorten van lokale herkomst. Zo levert
bijvoorbeeld zaadhandels Biodivers en Cruydthoeck verschillende typen inheemse zaadmengsels.
Na realisatie van kruidenrijk grasland wordt vanuit wilde-bijenperspectief normaliter aangeraden om
maximaal twee of drie keer per jaar de kruidenrijke percelen te maaien. De eerste maaironde dient bij
voorkeur in de maand juni te worden uitgevoerd en de tweede in september. Op schrale zandbodems kan
soms zelfs worden volstaan met één enkele maaibeurt per jaar (in september). Met deze maaifrequentie in
deze periode houdt men de vegetatie stabiel, dat wil zeggen een goede mix van grassen en met veel
verschillende bloeiende planten/kruiden. Op de voedselrijkere bodems, zoals bijvoorbeeld rivierklei, kan
deze vorm van maaien niet worden gezien als verschraling, daarvoor is de bodem van nature te voedselrijk,
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maar men creëert wel een open vegetatiestructuur, waarin inheemse planten (kruiden) goed kunnen
gedijen. Daarnaast zijn deze twee voorgestelde maaidata van belang om ervoor te zorgen dat de planten
de kans krijgen om tot bloei te komen, zaad te ontwikkelen en ook zaad af te zetten, zodat de daarop
volgende generatie is gewaarborgd. Indien men steeds eerder maait (timing in variatie van maaimomenten
is van belang), dan spreekt het voor zich dat planten niet tot bloei en zaad afzet komen, minder of geen
voedsel voor wilde bijen beschikbaar is, waardoor lokaal populaties in de daarop volgende jaren achteruit
gaan.
Bij het maaien van de grasstroken c.q. graspercelen verdient het maaien met schotel de voorkeur boven
het klepelen. Verder is het van belang dat het maaisel niet te lang blijft liggen en binnen twee tot drie
dagen wordt afgevoerd. Dit afvoeren van het maaisel, ofwel het afvoeren van de voedingsstoffen, draagt
bij aan het ‘verschralen’ van de percelen, waardoor bloemen meer de kans krijgen. Direct afvoeren wordt
niet aanbevolen, omdat men dan ook insecten direct afvoert. Dit zal weliswaar ook gebeuren als men later
afvoert, maar op die manier heeft een deel van de populatie nog de kans om een veilig heenkomen te
zoeken.
Naast het belang van de maaidata en het afvoeren van het maaisel is ook het gefaseerd maaien in ruimte
en tijd belangrijk om de graszones niet alleen om te vormen naar kruidenrijk grasland, maar wilde bijen en
vele andere insecten, evenals amfibieën, kleine zoogdieren en vogels geschikt foerageer-, nestel- en
overwinteringshabitat aan te bieden. We bevelen aan om bij elke maaironde, dus zowel in juni als
september, 20-30% van de oppervlakte niet te maaien. Dit betekent dat ook in de winter ongemaaide
delen blijven overstaan. Waar mogelijk is het zelfs aan te raden om bepaalde gedeelten langer dan een
jaar ongemaaid te laten, zodat meer structuurvariatie ontstaat en bepaalde bijensoorten die in holle
stengels nestelen de kans krijgen om hun levenscycli te voltooien. Aanbevolen wordt om een
maaibeheerplan op te stellen, waarin op kaart wordt aangegeven welke delen wel en niet worden gemaaid
en wanneer dit het geval is en wanneer men dient te wisselen.
Op die manier kan men aangeven welke terreindelen in bloei kunnen komen en voedsel bieden aan de
bijenfauna. Bij de volgende maaibeurt kunnen deze stukken weer gemaaid worden en kan weer een ander
gedeelte blijven 'overstaan'. Een dergelijk gefaseerd maaibeheer kan op vele manieren worden
vormgegeven. Een manier die steeds meer wordt toegepast is SINUS-beheer. SINUS-beheer is in wezen
niet veel anders dan gefaseerd maaien in ruimte en tijd, maar met dat wezenlijk verschil dat er altijd
vegetatiezones over blijven staan tot het groeiseizoen van het daarop volgende jaar. Op die manier is er
ook altijd in de winter vegetatie aanwezig waarin entomofauna, waaronder wilde bijen, kunnen
overwinteren (overleving van bijenlarven, vlinderrupsen, eieren en imago’s van vele andere insecten) en
een betere start hebben in het voorjaar. Met SINUS-beheer ontstaan veel mozaïekpatronen die de
gewenste structuurvariatie en verschillen in microklimaat aanbrengen in de vegetatie. Door een Sinuslijn te
hanteren en deze jaarlijks te verleggen creëert men meer (ecologische)randlengte en meer
structuurvariatie, waarvan wilde bijen profiteren.
Zie hier voor meer informatie over SINUS-beheer:
http://www.phegea.org/Dagvlinders/Documenten/VVE%20WG%20DV%20verslag%20presentatie%20sinus
maaien%202014%2005%2031%20Jurgen%20Couckuyt.pdf en http://edepot.wur.nl/404139
en meer informatie over gefaseerd maaibeheer en de voordelen hiervan is te lezen op
http://www.bestuivers.nl/bescherming/gefaseerd-maaien.
Voor voedselrijke graslanden wordt ook geadviseerd om voor 1 juni te maaien om zo te voorkomen dat er
een witbol gedomineerd graslanden ontstaan. OBN (Ontwikkeling + Beheer Natuurkwaliteit) geeft
weliswaar voor habitattype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland inzicht hoe met grassen gedomineerde
percelen, weliswaar in natuurgebieden (lees andere doelstellingen dan in particuliere
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hoogstamboomgaarden of in agrarisch gebied), kunnen worden ingericht en of worden hersteld. Zie
hiervoor: http://www.natuurkennis.nl/natuurtypen/n12-rijke-graslanden-en-akkers/n12-02-kruiden-enfaunarijk-grasland/herstel-en-inrichting-n1202/ en http://www.natuurkennis.nl/natuurtypen/n12-rijkegraslanden-en-akkers/n12-02-kruiden-en-faunarijk-grasland/bedreigingen-en-kansen-n1202/.

De onderstaande afbeeldingen in figuur 6, 7, 9 en 10 laten de huidige situatie zien en in de beschrijvingen
wordt weergegeven wat men voornemens is om aan beplanting aan te brengen. Met uitzondering van
figuur 7 en figuur 9, hier is het beplantingsplan al uitgevoerd. Voor deze vier situaties geldt dat het nu
voornamelijk grasvelden zijn die als gazon worden behandeld, dus meerdere maaibeurten per jaar (bij
gazon varieert dit van 20 tot 28 maaibeurten per jaar). Aanbevolen wordt om deze grasvelden om te zetten
naar kruidenrijk grasland, zoals beschreven staat in het bovenstaande tekststuk “Kruidenrijk grasland: hoe
krijg je en behoud men meer bloemen voor bloembezoekende insecten?”. Met de omvorming naar
kruidenrijk grasland dragen deze locaties bij aan een duurzame B&B in recreatiegebied Vlietland.

Figuur 6. Locatie één op de kaart van figuur vijf. Dit is een voormalig essenbos van 0,458 ha waar nieuw
bos is gepland bestaand uit zomereik, winterlinde en fladderiep.
Hier kan ook worden gekozen voor een combinatie van bos met daarop een goed ontwikkelde mantelzoom structuur en een kruidenrijk grasland daarom heen. Voor wilde bijen geschikte inheemse struiken en
bomen zijn onder andere zoals zoete kers (Prunus avium), gewone vogelkers (Prunus padus), lijsterbes
(Sorbus aucuparia), winterlinde (Tilia cordata), sleedoorn (Prunus spinosa), eenstijlige meidoorn (Crataegus
monogyna), Gelderse roos (Viburnum opulus), vuilboom/sporkehout (Rhamnus frangula) en vele soorten
wilgen (Salix) (zie onder). Deze lijst is niet uitputtend. Aanbevolen wordt om inheems plantmateriaal te
gebruiken, zoals bijvoorbeeld verkrijgbaar is bij de Genenbank van Staatsbosbeheer in Roggebotzand.
Tegenwoordig worden vaak krentenboompjes (Amelanchier) aangeplant door beheerders en gemeentes.
Hier op vliegen nauwelijks insecten en voor wilde bijen is deze soort helemaal niet interessant als
foerageerplant. Beter is dan om naast de bovenstaande genoemde boom- en struiksoorten ook nog enkele
kleine wilgengroepjes, van 5 à 6 bomen, aan te planten of knotwilgrijen te plaatsen. Bloeiende wilgen in
het vroege voorjaar zijn namelijk een belangrijke voedselbron voor de eerste wilde bijen die uit de
overwintering komen. Wilgensoorten groeien vooral goed op Nederlandse natte klei en veenbodems en
dan gaat het vooral om de soorten: schietwilg (Salix alba), kraakwilg (Salix fragilis), bindwilg (schietwilg x
kraakwilg), grauwe wilg (Salix cinerea subsp. cinerea), rossige wilg (Salix cinerea subsp. oleifolia, ook wel
roestige wilg genoemd), bittere wilg (Salix purpurea), laurierwilg (Salix pentandra), amandelwilg (Salix
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triandra) en katwilg (Salix viminalis). Drie soorten die daarnaast ook uit de voeten kunnen op zandige
bodems zijn boswilg (Salix caprea), geoorde wilg (Salix aurita) en kruipwilg (Salix repens).
Gunstige omstandigheden voor wilde bijen, als warmteminnende insecten, en hun drachtplanten kunnen
in het bos worden gemaakt door zogenaamde bos-mantel-zoom vegetatiestructuren te creëren. Hierbij
wordt een geleidelijke overgang gevormd van bomen naar struiken (mantel) en kruidenrijk grasland
(zoom). Dergelijke gradiënten in vegetatiestructuur bieden verschillende microklimaatcondities en
habitatniches en levert een gevarieerd bloemaanbod voor wilde bijen op. Bovendien kan het bevorderen
van de heterogeniteit en structuurvariatie in het bos de belevingswaarde voor recreanten verhogen. Het
ligt het meest voor de hand om de inhammen (diepte ca. 1 – 1.5 keer de boomlengte) ten behoeve van
mantel-zoom structuren te creëren aan de noordzijde eventueel te creëren bospaden, zodat de ontstane
open plekken op het zuiden geëxposeerd zijn. Op eventuele kruispunten van paden kunnen ook de vier
hoekpunten verder teruggezet worden om een vergelijkbaar effect te verkrijgen. Eventueel zou op zulke
plekken het creëren van meer openheid gecombineerd kunnen worden met het plaatsen van
recreatievoorzieningen zoals het plaatsen van een bankje. Om de uiteindelijk ontstane mantel-zoom
vegetaties in stand te houden moeten de bomen en struiken zo om de 5 à 10 jaar worden teruggezet. De
zoomvegetatie kan het beste 1 à 2 keer per jaar gemaaid worden met afvoer. Beide beheersingrepen
dienen bij voorkeur gefaseerd te worden uitgevoerd.

Figuur 7. Locatie twee op de kaart van figuur vijf. Hier zijn 40 fladderiepen langs het fietspad die in vrij
plantverband tussen en naast de bestaande essen geplant. Deze bomen worden geplant als vervanging van
de zieke essen.
Naast de aanbeveling om hier kruidenrijk grasland te realiseren wordt aanbevolen om dit in combinatie te
laten gaan met een meer geaccidenteerd terrein door licht glooiende heuvels te realiseren om zo
nestelplekken voor bodemnestelende bijen soorten aan te bieden.
Nestelplekken voor bodemnestelaars
Niet alle bijensoorten nestelen in bijenhotels. Veel soorten nestelen in de bodem, zoals zandbijen
(Andrena), groefbijen (Lasioglossum) en pluimvoetbijen (Dasypoda hirtipes). De meeste soorten geven
hierbij de voorkeur aan open of spaarzaam begroeide, zonbeschenen grond. Voor deze groep kunnen
steilwanden en/of zandheuvels van leemhoudend zand de oplossing vormen. Door bijvoorbeeld
steilwanden af te graven van circa 50 cm hoog en één à vier meter breed, die ook zonbeschenen zijn, bied
je nestelgelegenheid aan voor wilde bijen. Maak je een minder steile wand, dus een heuvel, dan dien je
hier rekening mee te houden in het beheer. Gefaseerd in ruimte en tijd kun je de dichtgegroeide heuvel
handmatig weer openen door de vegetatie handmatig er uit te trekken. Men kan er ook voor kiezen om op
een andere zonnige(!) plek een nieuwe heuvel of steilwand aan te bieden. Door voor dergelijk reliëf in het
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terrein te zorgen neemt ook voor allerlei andere planten en dieren de variatie in micro-habitats toe,
doordat er allerlei gradiënten ontstaan in droog en nat, windluw en windgevoelig, zonnig en schaduwrijk.
De aanleg van kleine heuveltjes zal dus de hele biodiversiteit in de tuin ten goede komen. Maak per locatie
vijf tot tien potentiele nestelplaatsen, zodat je in het beheer eenvoudig elke paar jaar twee tot drie
nestelplaatsen in een keer kan ontdoen van vegetatie die de plekken overgroeit.

Figuur 8. Voorbeeld van een natuurlijke steilrand waarin grijze zandbijen (Andrena vaga) nestelen.

Figuur 9. Locatie drie op de kaart van figuur vijf. Dit is 0,235 ha struweel met boomvormers en 15 bomen
bestaande uit een mix van zomereik, winterlinde en fladderiep.
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Figuur 10. Locatie vier op de kaart van figuur vijf. Betreft herplant struweel met een natuurlijke uitstraling
die voor zichtbeperking vanaf de A4 op Vlietland dient te zorgen. Een zone van 0.330 ha langs de bosrand
aan de A4 zijde. O.a. komen hier 15 bomen bestaande uit zomereik, winterlinde, haagbeuk, zwarte els en
zachte berk.
In zones c.q. gasleidingstrook wordt aanbevolen kruidenrijk grasland te realiseren, omdat hier bij eventuele
onderhoudswerkzaamheden men eenvoudig de gasleidingen kan bereiken en geen struweel en/of bomen
hoeft te kappen.

Figuur 11. Locatie vijf op de kaart van figuur vijf. Dit is een van de aanwezige zandstranden met
plantsoengras bedoelt voor recreatie. Ook hier kan men eilandjes of stroken van kruidenrijk gras creëren
door gedeelten minder vaak te maaien. Zo'n bloemenzone is aantrekkelijk voor recreanten en goed voor
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de bijen. Ook elders langs de Vlietrand zijn volop mogelijkheden om kruidenrijk grasland voor wilde bijen
te realiseren.
Wel raden wij aan om in directe nabijheid van deze recreatiestranden, op maximale afstand van 100 meter
van nabijgelegen foerageergebied, bijenhotels inclusief informatieborden te plaatsen waar uitleg wordt
gegeven over het bijenlandschap in recreatiegebied Vlietland.

Figuur 12. Er bestaan veel verschillende typen bijenhotels. Uiteenlopende materialen kunnen hiervoor
worden gebruikt, die dienen als nestelgelegenheid. Belangrijke aandachtspunten voor bijenhotels zijn:
 De openingen van de gaten in het hout dienen op het zuiden (sterke voorkeur), zuidoosten of
zuidwesten gericht te zijn.
 Belangrijk is dat er geen regenwater in kan stromen en een afdakje is wenselijk.
 De binnenkant van de geboorde gaten moet zo glad mogelijk zijn, dus gebruik een goede houtboor
en boor vooral in hardhout (in zacht hout ontstaan makkelijk splinters en oneffenheden).
 De diameters van de gaten, maar ook van riet- en bamboestengels variëren bij voorkeur tussen de
3 en 8 mm.
 Zorg ervoor dat de gaten niet door het hout heen worden geboord en dat de achterzijde dicht is.
 Stengels van riet, braam, bamboe of dergelijk moeten ook aan de achterzijde dicht worden
gemaakt, bijvoorbeeld door ze even in natte leem te dopen of door middel van een propje watten.
 Gaten van 8 tot 10 cm diepte volstaan.
 Vervang bijenhotels op tijd. Na verloop van tijd gaan blokken scheuren, ontstaat schimmel e.d. In
de regel gaat een bijenhotel ongeveer twee jaar mee.
 Plaats een bijenhotel altijd in een voedselrijke omgeving.
Voor meer informatie zie: http://www.bestuivers.nl/bijenhotels.
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Figuur 13. Bovenstaande foto’s laten geschikte, reeds aanwezige landschapselementen zien voor wilde
bijen. Van linksboven naar rechts onder: dood hout waarin wilde bijen kunnen nestelen, bloeiend wilgen
struweel vormen in het vroege voorjaar een belangrijke voedselbron, braamstruweel langs de slootkant
vormen nestelgelegenheid en voedsellocatie en verruigd kruidenrijkgrasland vervullen ook een belangrijk
rol als voedselbron (de bovenstaande locaties zijn niet op figuur vijf aangewezen).
Deze voorbeelden tonen aan dat er ook in het huidige landschap al veel habitat voor wilde bijen en andere
fauna aanwezig is, en dat het dus lang niet altijd nodig is om nieuwe inrichtingsmaatregelen te treffen.
Oude takken en stengels
Verschillende bijensoorten, zoals metselbijen (Osmia), maskerbijen (Hylaeus) en behangersbijen
(Megachile), bouwen hun nesten in holle takken en plantenstengels. Sommige bijensoorten geven er
echter de voorkeur aan om zelf het zachte merg uit dode takken, bijvoorbeeld van braam of vlier, uit te
knagen. Bepaalde metselbijen doen dit bijvoorbeeld en deze nestelen om die reden niet in bijenhotels. Om
zulke soorten van dienst te zijn kan overwogen worden om gesnoeide takken op zonnige plaatsen
meerdere jaren te laten liggen. Dit kunnen braam- en vliertakken zijn, maar ook oude holle stengels van
diverse kruiden (fluitenkruid (Anthriscus sylvestris), kaasjeskruid (Malva sp.), grote kaardebollen (Dipsacus
fullonum), distels (Carduus sp.)) zijn in trek bij sommige maskerbijen. Voor meer informatie zie:
http://www.bestuivers.nl/wilde-bijen/nestelplaatsen.
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Figuur 14. Locatie zes op de kaart van figuur vijf. Hier is een 0,840 ha mantelzoomrand voorzien langs de
Hofvlietpolder. Deze noordoostrand zal worden voorzien van els, berk en linde in combinatie met een
struweellaag van Gelderse roos, kornoelje, sleedoorn, grauwe wilg en meidoorn.
Figuur 15. Afgebeeld is een deel van de
nieuwe oprit naar de A4. De taluds van
deze bermen bestaan deels uit opgespoten
zand. De waarde van bermen voor wilde
bijen kan groot zijn.
Hiervoor verwijzen wij naar een eerder
uitgebracht advies van de
Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers, een
onderdeel van de Nationale Bijenstrategie.
Het betreffende advies is getiteld
‘Wegbermen en bestuivers, waarde en
bedreigingen’, zie link:
https://www.groenegewasbeschermingbestuivers.nl/upload_mm/4/a/3/f2f48f9a8fd7-48ac-bfa9-6d0f3adf2ed5_20173%20Helpdesk%20kennisimpuls%20bestuivers_Wegbermen%20en%20bestuivers_def_0910-2017.pdf

Figuur 16. Ten noordoosten van recreatiegebied Vlietland komt vanaf de A4 de nieuwe met verdiepte
ligging N434 in de Oostvlietpolder. Hier gaat de boortunnel c.q. N434 de grond in, zie de twee
bovenstaande afgebeelde foto’s, om vaarweg Vliet en Voorschoten te passeren om vervolgens in de
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Papenwegse polder boven de grond te komen en aan te sluiten op de A44. Beide polders kenmerken zich
deels door de openheid van het gebied. “Om deze openheid te behouden wordt zichtoverlast vanuit de
omgeving geminimaliseerd en worden de open delen van de verdiepte ligging over de volledige lengte
ingepast tussen een samenhangend profiel van met riet begroeide greppels, begeleidende lage dijkjes en
watergangen” (cursieve tekst: bron Provincie Zuid-Holland). Zie ter inspiratie figuur 17.

Figuur 17. Generieke doorsnede verdiepte ligging en tunneltoerit oost in de Oostvlietpolder.
Bron: Provincie Zuid-Holland.
De verdiepte ligging van de N434 kan worden gezien als een open u-vormige ‘betonbak’ (zie figuur 17) en
de bovenkant van de randen liggen in principe op 0,10 +NAP. Dit is echter afhankelijk van het polderpeil en
de randen kunnen dus hoger of lager liggen. De provincie Zuid-Holland schat in dat de betonranden, daar
waar deze de grond ingaat ongeveer 1 à 2 meter boven de grond uit komen. Zoals beschreven wil men de
randen met rietbegroeiing mitigeren, zodat de betonrand aan het zicht wordt onttrokken.
Omdat de definitieve hoogte van de rand, zoals die boven de grond uitkomt niet vast staat is het nog even
de vraag of de betonrand helemaal door riet aan het oog kan worden onttrokken. Per slot van rekening zou
de rand ook hoger dan 2 meter boven de grond kunnen uitkomen en dan is het de vraag hoe hoog en of
riet dit kan bedekken. Maar bij een hoogte van 2 meter kan worden gesteld dat riet dit prima kan
afdekken, zolang de groei condities voor riet goed zijn (voorkom dichtslibben van de waterbodem, zodat
rietwortels niet verstikken). In optimale groeicondities kan riet tot drie meter hoog worden. Riet en dan
vooral overstaand riet kan zeer waardevol zijn voor wilde bijen als nestelgelegenheid (zie stuk over ‘oude
takken en stengels’).
In het belang van de wilde bijen wordt aanbevolen om niet alleen riet aan te planten, maar ook bloeiende
oeverplanten zoals (de lijst is niet uitputtend): watermunt (Mentha citrata), kleine watereppe (Berula
erecta), zwanenbloem (Butomus umbellatus), wolfspoot (Lycopus europaeus), gele plomp (Nuphar lutea),
gewone dotterbloem (Caltha palustris), moerasandoorn (Stachys palustris), kikkerbeet (Hydrocharis
morsus-ranae), blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus), valeriaan (Valeriana officinalis), gele
lis (Iris pseudacorus), moeras-vergeet-me-nietje (Myosotis scorpiodes), gewone engelwortel (Angelica
sylvestris), gele waterkers (Rorippa amphibia), moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora), grote wederik
(Lysimachia vulgaris) en de grote kattenstaart (Lythrum salicaria). Let op! Dat dit ook inheemse
oeverplanten zijn en geen exotische varianten die in tuincentra te koop worden aangeboden.
Tot op heden is er weinig aandacht voor de waarde van oeverplanten voor wilde bijen (op enkele
specialisten na), maar veel van die planten vormen wel degelijk een goede voedselbron. Zo zijn grote
kattenstaart, moerasandoorn en engelwortel zeer goede bijenplanten. Op grote kattenstaart foerageren
vele soorten bijen, waarvan de kattenstaartdikpoot (Melitta nigricans) wel het meest tot de verbeelding
spreekt, omdat deze uitsluitend op kattenstaart stuifmeel verzamelt. Moerasandoorn is in trek bij de grote
wolbij (Anthidium manicatum) en op engelwortel foerageren met name veel verschillende zweefvliegen.
Aanvulling met deze bloeiende plantensoorten komt de bestuiversfauna ten goede.
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Een ander alternatief is om naast riet i.c.m. bloeiende oeverplanten ook groepsgewijs enkele wilgen tegen
de betonrand aan te planten. Wilgen zijn eenvoudig te beheren en gericht kan de betonrand aan het zicht
worden onttrokken. Wilgen die te hoog worden kunnen eenvoudig worden terug gesnoeid in de vorm van
knotwilgen.

Figuur 18. Bovenstaande foto’s laten een aardewal zien langs de A44 waar tot voorkort een begroeiing uit
struiken en bomen aanwezig was. Deze aardewal verdwijnt ten behoeve van de verbreding van de A44 en
wordt op termijn vervangen door een geluidscherm. Vanuit het oogpunt van wilde bijen kunnen
geluidsschermen bij-vriendelijker worden gemaakt door de geluidsschermen (geluidswallen) te laten
begroeien met inheemse klim- en leiplanten die aantrekkelijk zijn voor een grote verscheidenheid aan
wilde bijensoorten en andere insecten. Tabel 1 laat een lijst van hoog groeiende (maximale hoogte
minstens 2 meter) inheemse klim- en leiplanten zien die een aantrekkelijke voedselbron voor verschillende
wilde bijensoorten vormen. Het verdient aanbeveling om verschillende soorten te gebruiken zodat in
potentie de meeste soorten van de aanplant kunnen profiteren. Indien mogelijk zouden soorten bij
voorkeur gemengd moeten worden aangeplant (klimop en bosrank gaan bijvoorbeeld goed samen), of in
geval van monoculturen in alternerende secties van verschillende monoculturen. In geval van aanplant van
klimop moet nog wel worden opgemerkt dat klimop pas 5-10 jaar na aanplant tot bloei komt. Bovendien
bestaan er niet-bloeiende varianten, die voor bijen geen waarde hebben. Bijkomend voordeel van soorten
als braam, hondsroos en egelantier is dat zij naast voedsel ook nestgelegenheid aan wilde bijen kunnen
verschaffen (Tabel 1). Holtenestelende bijensoorten als metsel- en maskerbijen kunnen overjarige stengels
van deze planten gebruiken om hun nest in te maken.
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Tabel 1. Inheemse klim- en leiplanten die voedsel bieden voor wilde bijen.
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Bloeiperiode1

Hoogte 1

Heggenrank

Bryonia dioica

Juni-september

2- 4m

Bosrank

Clematis vitalba

Juni-augustus

Tot 30 m

Haagwinde

Convolvulus sepium

Juni-herfst

Tot 3 m

Klimop

Hedera helix

September-december Tot 12 m

Boslathyrus

Lathyrus sylvestris

Juni-augustus

1- 2m

Wilde kamperfoelie

Lonicera periclymenum

Juni-oktober

Tot 3 m

Hondsroos

Rosa canina

Juni-juli

1- 3m

Egelantier

Rosa rubiginosa

Juni-augustus

0.6 - 2 m

Gewone braam

Rubus fruticosus

Mei-augustus

0.5 - 3 m

Bitterzoet

Solanum dulcamara

Juni-september

0.3 - 2 m

Bloembezoek door wilde bijen
Bezocht door onder andere behangersbijen, groefbijen en
zandbijen, in het bijzonder de op heggenrank
gespecialiseerde heggenrankbij.
Vooral bezocht door enkele hommel- en groefbijsoorten.
Vooral bezocht door hommels en groefbijen. Deze
plantensoort wordt vanwege zijn sterke concurrentiekracht
echter vaak als lastig onkruid ervaren.
Verscheidene bijensoorten, onder andere hommel-, groefbijen behangerbijsoorten. De recent in Zuid-Nederland
verschenen klimopbij is gespecialiseerd op klimop.
Vooral bezocht door behangersbijen, in het bijzonder de
lathyrusbij.
Hommels, met name de tuinhommel.
Stuifmeelbron voor veel verschillende bijensoorten
waaronder hommels, zandbijen, groefbijen en maskerbijen.
Dorre plantenstengels kunnen als nestgelegenheid gebruikt
worden door bijvoorbeeld maskerbijen en de
zwartgespoorde houtmetselbij. Daarnaast gebruiken
behangersbijen vaak rozenblaadjes als nestmateriaal om hun
broedcellen te maken.
Biedt voedsel aan een grote verscheidenheid aan
bijensoorten: meer dan een derde van alle Nederlandse
bijensoorten zijn foeragerend op braam waargenomen.
Daarnaast kunnen overjarige braamstengels
nestgelegenheid bieden aan holtenestelende bijensoorten,
zoals bijvoorbeeld maskerbijen.
Bezocht door hommels (voor stuifmeel).

Vogelwikke

Vicia cracca

Juni-september

0.3 - 2 m

Vooral bezocht door hommels en behangersbijen.

1
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