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Van het bestuur

In memoriam Wim Zolf

Geboren Rotterdammer, daar stond hij op voor. Actief lid KNNV afdeling Den Haag, vooral bij de 
strandwerkgroep naar ik heb begrepen. Wim was vogelaar in hart en nieren maar met een brede 
belangstelling voor alles wat leeft.

In het kader van de verspreiding rijksdiensten kwam Wim naar het noorden en hier sloot hij zich 
aan bij de afdeling Groningen. Ik weet niet beter dan dat hij altijd in het bestuur zat, afwisselend 
als secretaris of voorzitter soms beide. De vergaderingen begonnen steevast met het uitwisselen 
van belevenissen en eindigden wat later dan gepland om alle punten nog te kunnen behandelen. 
Een van zijn wapenfeiten was het vernieuwen van de statuten, dat heeft hij zo goed gedaan dat 
andere afdelingen daarvan profijt hebben getrokken. Typerend voor hem was dat hij de meest 
goedkope notaris vond en er bovendien in slaagde deze nieuwe statuten voor de afdeling 
Groningen gratis te laten wijzigen in zake de oprichtingsdatum namelijk vóór de landelijke 
KNNV.

Steeds vertegenwoordigde hij onze afdeling op de jaarlijkse landelijke vergadering. De vruchten 
hiervan waren dat hij van 2005-2011 voorzitter en ook secretaris a.i. van de Buitenlandcommissie 
(ABC) van de landelijke KNNV werd en van 2008-2011 vertegenwoordiger van de KNNV in de 
raad van bestuur van IUCN-NL. In 2012 trad hij toe tot het hoofdbestuur als secretaris. Hij maakte 
zich zorgen over het uitblijven van verjonging van leden, hetgeen een bedreiging is voor het 
voortbestaan van de KNNV. Hij was kritisch over het samengaan met het IVN, met name de 
beroepsorganisatie daarvan. Dit leidde tot zijn aftreden in 2017.

Wim was slim in het regelen van zaken met een groot analytisch vermogen. Gedegen in zijn werk 
als secretaris en alert reagerend op mailtjes. Een actief en gedreven man, altijd op zoek naar 
kennis. Nooit verlegen om iets te vertellen en hij maakte makkelijk contact. Velen van ons kennen 
hem van excursies en de landelijke KNNV kampeerkampen.

Wim lette goed op zijn gewicht, als er iets lekkers was bij de thee of koffie dan zei hij steevast 
‘Mag ik bedanken’, wel twee klontjes suiker.

Zijn laatste reis was vogels kijken, zijn passie, op de Farne Islands iets boven Newcastle upon 
Tyne. Helaas Wim is niet meer.

Willem Stouthamer



Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Aan de leden van de KNNV-afdeling Groningen.

Zoals alle verenigingen en organisaties moeten ook wij een privacyverklaring aan U kenbaar 
maken. Dit vereist de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese 
Unie, die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Het gaat hierbij om Uw persoonsgegevens die bij onze ledenadministratie bekend zijn en sinds 25 
mei 2018 op dezelfde wijze worden gebruikt als vóór die datum. 

De persoonsgegevens die in de ledenadministratie van de KNVV-afdeling Groningen en het 
ledenbestand van de werkgroepen worden vastgelegd, zijn de volgende:                                           
achternaam, voorletters (indien bekend voornaam) M/V, KNNV lidnummer, adres, indien bekend: 
telefoonnummer, email-adres

Deze gegevens worden gebruikt voor de verzending van: contributiebrieven en –herinneringen, de 
activiteitenkalender, mededelingen en herinneringen over de activiteiten van de afdeling, de 
Padloper, nieuwsbrief van de afdeling

De gegevens zijn bekend bij de bestuursleden van de KNNV-afdeling Groningen en bij de 
landelijke ledenadministratie, waarmee het bestuur een ‘gebruikersovereenkomst landelijke 
vereniging KNNV’ heeft afgesloten. Hierdoor blijft U het blad Natura en de KNNV-mededelingen 
ontvangen.

De werkgroepen van de KNNV-afdeling Groningen hebben een eigen ledenbestand, dat dient voor 
het bereiken van die leden in verband met werkgroepactiviteiten of het annuleren daarvan.

Het bestuur en de coördinatoren van de werkgroepen verstrekken geen gegevens aan derden.          

De KNNV-afdeling Groningen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor zij zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Na opzegging van uw 
lidmaatschap van de KNNV-afdeling Groningen worden uw gegevens  met ingang van het nieuwe 
lidmaatschapsjaar verwijderd uit de ledenadministratie en het ledenbestand van de werkgroepen. 
Zegt het lid tussentijds het lidmaatschap op, dan heeft dat lid dat hele jaar nog recht op informatie 
van de vereniging en krijgt bv. ook nog het hele jaar Natura, mits de contributie is voldaan.             
Opzeggen  van lidmaatschap dient te geschieden voor 1 september van het lopende 
lidmaatschapsjaar.

Bij het opmaken en verzenden van een mailbericht vanuit de afdeling of een werkgroep van de 
afdeling aan meer dan één persoon worden de e-mailadressen in het BCC veld geplaatst (BCC 
staat voor blind carbon copy). De geadresseerden zien zo alleen hun eigen emailadres, niet die van 
de andere geadresseerden.

Om uw persoonsgegevens op dezelfde wijze als vóór 25 mei 2018 te kunnen blijven gebruiken 
voor de ledenadministratie en de verzending van de onder 2 en 3 bedoelde documenten, gaan het 
bestuur van de KNNV-afdeling Groningen en de werkgroepcoördinatoren ervan uit dat u hiermee 
instemt, zolang en voor zover u niet aan de secretaris van het bestuur schriftelijk of per e-mail 
hebt laten weten dat u hiervoor geen toestemming geeft. 

Aan personen, die zich na 24 mei 2018 voor het lidmaatschap van de KNVV-afdeling Groningen 
hebben aangemeld, dan wel aanmelden, wordt door het bestuur schriftelijk toestemming gevraagd 
voor het opnemen van de persoonsgegevens in de ledenadministratie van de KNVV-afdeling 
Groningen en het ledenbestand van de werkgroepen en het gebruiken ervan voor de verzending 
van de onder 2 en 3 bedoelde documenten.      



U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van alle persoonsgegevens die het bestuur van 
de KNVV-afdeling Groningen en de werkgroepcoördinatoren van u hebben. Tevens kunt u bij de 
secretaris van het bestuur bezwaar maken tegen het in de ledenadministratie van de afdeling 
vastleggen van uw persoonsgegevens of het gebruiken van uw persoonsgegevens of een deel 
ervan door bestuursleden of werkgroepcoördinatoren.                                                                        
Als leden gegevens willen laten verwijderen waardoor de contributie inning niet meer mogelijk is 
dan kunnen zij geen lid meer zijn.

Mededelingen en ingekomen

 Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor het waterschapsbestuur en provinciale staten. 
Water Natuurlijk, de groene waterschap partij, Regio Noordoost is op zoek naar kandidaten voor 
de besturen van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Vanaf 1 mei tot 15 
september kun je je aanmelden als kandidaat. Kijk voor meer informatie op FB Water Natuurlijk 
Hunze en Aa’s of Noorderzijlvest. Daar is ook het aanmeldformulier te vinden. Of zoek contact 
met Tineke van der Schoor, t.vanderschoor@gmail.com.

Water Natuurlijk is een vervolg op 'de groene waterschappers', die door de Natuur- en 
Milieufederatie werden gesteund.

 Vogelfestival 'Kom uit je nest'

Zondag 16 september avn 10.00 tot 17.00 uur.  Locatie: Activiteitencentrum Lauwersmeer.
Muziek, lezingen, lekker eten en drinken, excursies, kunst, theater. Voor jong en oud! Niet alleen 
leuk voor de echte vogelaar, maar voor iedereen.
Kunstenaar Izaak Zwartejs bouwt een enorm nest ♦ Voorstelling 'Kanoet' over de wonderen van de 
vogelwereld en vogelgekke vaders ♦ Camilla Dreef (ambassadeur Vogelbescherming) is er de hele 
dag ♦ Grote verrekijkersshow van Foto Sipkes

Meer informatie: www.np-lauwersmeer.nl

 Onze afdeling is nog steeds op zoek naar een opvolger van onze huidige voorzitter. Ook zijn 
we helaas op zoek naar een secretaris.

                                                                     Meld je aan!!! 

 Denk je dat je naar een bijeenkomst van validatoren gaat, maar beland je in een feestelijke 
gebeurtenis. Op donderdag 26 april 2018 is Willem Stouthamer bij de Algemene Gelegenheid 
2018 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Verslagen van activiteiten

Landschap van angst: hoe wolven bosverjonging kunnen stimuleren. Lezing door 
Annelies van Ginkel (RUG).

In het begin van de lezing toont Annelies een filmpje 
( https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q ) 
waarin betoogt wordt dat, in Yellowstone Park, de 
introductie van wolven de loop van de rivieren wijzigt. 
Voorheen aten de herten alles kaal. Door de introductie 
van wolven worden niet alleen herten gegeten maar 
mijden ze ook bepaalde plaatsen waardoor daar weer 
bomen groeien. Hierdoor vinden weer andere 

Dinsdag
20 febr



veranderingen plaats en daarmee verandert het landschap. De rivieroevers raken begroeid 
waardoor deze minder meanderen en zo, betoogt de film, wijzigt de introductie van de wolf de 
loop van de rivier.

Maar is het ook waar? Wat is de invloed van wolven? 

In Białowieża is onderzocht wat de invloed van wolven en boomstammen is op het gedrag van 
edelherten. Edelherten zijn het voornaamste prooidier van de wolven. Verder liggen in het bos 
veel omgevallen eiken met stammen tot 12 meter lang en 1 meter hoog. De wolven bevinden zich 
daar waar geen mensen zijn. De wolven hebben invloed op het aantal herten en het gedrag van de 
herten. De herten zijn alerter wanneer er grote boomstammen zijn die het uitzicht belemmeren en 
wanneer de aanwezigheid van wolven wordt vermoed. Daardoor hebben ze minder tijd jonge 
boompjes te eten, waardoor bos meer kans krijgt.

Ze liet zien hoe met proefopstellingen de invloed van wolven en boomstammen gemeten werd en 
waaruit bleek dat beide van invloed waren. De invloed van een boomstam was ook groter 
naarmate er meer wolven aanwezig waren.

Na de pauze ging het over de wolf in Nederland. Wat zal de invloed van eventuele wolven zijn. 
Kunnen de reeën hier het gevaar herkennen. Daartoe zijn proeven gedaan in zowel Polen als 
Nederland met geurkastjes en camera's. Als geuren werden gebruik allesreiniger als overal 
onbekende geur, wolvenurine als te testen (on)bekende geur en water als neutrale geur. Noch de 
herten noch de reeën reageerden erg op de wolvenurine. De herten in Polen reageerden echter wel 
op de allesreiniger in tegenstelling tot de reeën hier. Waarschijnlijk is het voor de reeën toch een 
bekende mensengeur. De invloed van de lucht van mensen moet dus niet worden onderschat.

De uiteindelijke conclusie is dan ook dat de invloed van de mens groter is op een populatie herten/ 
reeën dan die van de wolven JG

Excursie Lauwersoog (vogelwerkgroep)

 De opkomst was laag mede doordat er meerdere excursies in het noorden 
georganiseerd werden. We konden met z'n vijven in één auto wat de sfeer verhoogde.

De erge kou was uit de lucht maar door de wind was het toch frisjes, bovendien was de mist 
hardnekkig, maar dat weerhield de leeuwerik niet om zijn eerste (voor ons) zang te laten horen!

We hebben de volgende vogels gespot: Ilse

aalscholver kauw oeverpieper waterhoentje

bergeend kievit pijlstaart wilde eend

blauwe reiger kleine zwaan roek wilde zwaan

brilduiker kokmeeuw scholekster wintertaling

buizerd koolmees soepgans witgatjes

ekster krakeend spreeuw wulp

fuut kuifeend steenloper zilvermeeuw

grote bonte specht leeuwerik tafeleend zilverreiger

graspieper mantelmeeuw torenvalk zwarte kraai

grauwe gans meerkoet tureluur En we zagen op de 
terugreis vijf reeën en 
dartelende lammetjes!

grutto - gehoord! merel vink

Zaterdag
10 maart



Grauwe kiekendieven en akkerranden. Lezing Ben Koks

 Na de jaarvergadering de lezing van Ben Koks over 'Grauwe kiekendieven en 
akkerranden'. Hij vertelde over de maatregelen om de kiekendieven te beschermen in oost 
Groningen. Ook andere akkervogels passeren de revue zoals gele kwikstaart, geelgors, 

veldleeuwerik, patrijs en velduil. De bescherming bestaat uit verschillende puzzelstukjes die in 
elkaar moeten passen: Veilige broedplaatsen, Voedsel in de zomer, Voedsel in de winter. 

De maatregelen bestaan onder andere uit faunaranden langs de akkers. Aan de duitse zijde van de 
Dollard bleek dat door brede akkerranden de populatie kiekendieven toenam. Van belang bij deze 
randen is dan niet alleen welke planten hierin groeien, maar ook de ligging ten opzichte van elkaar 
en van de akkers. Uit onderzoek naar de effectiviteit blijkt dan dat voor de hand liggende 
oplossingen niet altijd de meest effectieve zijn. 

Ook grotere stukken 'braakliggend' land zijn van belang. Het gaat dan om de zogenaamde 
vogelakkers, percelen van minimaal 4 hectare luzerne, afgewisseld met stroken braakland. 

Daarnaast is het van belang dat er een grote variëteit aan landbouwgewassen wordt verbouwd. Dit 
alles onder de noemer natuurinclusieve landbouw, een vorm van landbouw die meer biodiversiteit 
combineert met een rendabele bedrijfsvoering. Hoe dit in de praktijk gaat liet hij zien bij een 
project in de polder Buijtenland van Rhoon, onder Rotterdam dat bedoeld is als compensatie van 
de tweede maasvlakte met als doel hoogwaardige akkernatuur.    

De conclusie is dan ook dat moderne akkerbouw en natuurbehoud zeker samen kunnen gaan. JG

Wilde bijen, hun planten en beheer. 
Lezing Wankja Ferguson 

Zie hiervoor het artikel van haar hand 
aan het eind van deze Padloper

Maandag
12 maart

Dinsdag
10 april



Excursie natuurbouwproject Popko van der Molen 

 De deelnemers arriveerden allen op eigen wijze waarna we het hekje gewezen 
werden waarachter Popko van der Molen zijn natuurbouwproject heeft gerealiseerd. Zelf moest 
hij eerst nog wat B&B gasten wegbrengen.

Het natuurbouwproject beslaat ongeveer 1 hectare en is circa 20 jaar oud. Oorspronkelijk was het 
een weiland met enige oude eiken. Om verschillende biotopen te creëren is de bodem gesondeerd 
om te zien waar en hoe dik de keileemlaag was. Daarna is een plan gemaakt. Een goede 
kraanmachinist, een die niet over het net 'geharkte' stuk reed, heeft een poel gegraven en van de 
grond, takken en stobben is een wal gemaakt aan de rand van het terrein. Ook is deels de 
bovengrond van het terrein verplaatst en wat mergel aangevoerd om ook een kalkrijk stuk te 
kunnen hebben.

Maaisel uit natuurterrein is gestrooid om een basis te hebben en er zijn enkele houtwallen gepoot. 
Het onderhoud gebeurd verder door het laten begrazen door pony's en een alpaca, het trekken van 
opslag in de poel.

Verschillende fruitbomen staan er zoals kers, appel en peer. Om bij een van de bomen het fruit te 
kunnen was de ondergroei verwijderd. Dit leverde een shock voor de boom op. Ook bemesten 
vond de betreffende boom niet leuk.

Met de tijd zijn verschillende huisdieren door omwonenden losgelaten op het terrein met het idee 
dat ze daar in de natuur waren. De vossen hebben genoten van de witte muizen en cavia's maar de 
Russische rattenslangen hebben het prima overleefd. Het terrein is daardoor erg bekend maar 
verder is het een erg boeiend terrein waar Popko ook erg boeiend over kan vertellen.   JG

Zondag
22 april



Excursie Dannemeer (vogelwerkgroep)

 Het Dannemeer is een tussen 2010 en 2014 aangelegd meer en veenmoeras in de 
voormalige gemeente Slochteren (nu onderdeel van de gemeente Midden-Groningen) in de 
Nederlandse provincie Groningen.

Het ligt ten westen van de dorpen Slochteren en Schildwolde, tussen het Slochterdiep in het 
zuiden, het Afwateringskanaal van Duurswold in het westen en de Uiterburensloot en het 
Schildmeer in het noorden. De totale oppervlakte van het meer is 525 hectare. Het Dannemeer 
vormt onderdeel van het natuurgebied Midden-Groningen en vormt de belangrijkste schakel van 
de ecologische hoofdstructuur van de provincie Groningen.

Het meer is aangelegd in het diepste deel van de provincie. Het maaiveld ligt hier op gemiddeld 
1,5 meter onder NAP. De aanleg startte in 2010. In 2012 werd het eerste deel opgeleverd tussen 
Slochterdiep en Slochtermeentweg. In 2014 werd de aanleg van het moerasgebied voltooid. Het 
Dannemeer moet volgens hoofdbeheerder Staatsbosbeheer met name voorzien in het 
natuurdoeltype 'veenoermoeras'; een combinatie van plasdrasgebieden, stukken riet, zegge en 
ruigte, broekbossen en open watergebieden. In het meer zijn twee 'vosvrije eilanden' gerealiseerd 
waar watervogels en moerasvogels veilig moeten kunnen broeden. 's Winters staat het meer 
grotendeels onder water. In de zomer ligt het waterpeil lager. Het is de bedoeling dat het gebied 
grotendeels 'door de natuur wordt gestuurd', waaronder wordt verstaan dat beheersmaatregelen 
zoals plaggen en maaien zoveel mogelijk achterwege moeten blijven, maar andere 
beheersmaatregelen wel worden uitgevoerd, zoals de inzet van grote grazers en kunstmatige 
peildynamiek (in de winter een hoog waterpeil, in de zomer laag).

In de jaren 1970 werd de Dannemeerweg door het gebied aangelegd. Deze weg werd bij de aanleg 
van het meer omgevormd tot een fietspad.

De naam Dannemeer (ook Douwmeer, Dammeer of Daltemeer) verwijst naar een drooggevallen 
meer dat volgens Kornelis ter Laan gelegen was nabij het Schildmaar (het latere 
Afwateringskanaal) onder Schildwolde in een gebied dat Imma, Immoa of Emmoa heette. Op 
kaarten komt dit meer echter niet voor.

We hebben een topdag gehad: we waren amper bij de parkeerplaats vertrokken toen we de 
roerdomp al hoorden hoempen. Ze bleven trouwens tijdens de hele excursie doorhoempen. En tot 
twee keer toe vlogen er zeer rustig drie (!) roerdompen voor ons om ze prachtig door de kijker te 
kunnen bekijken. Daarna een grote groep (ong. 60) kemphanen gezien in een drassig gebied, 
vliegend en foeragerend. In het zelfde gebied waren ook ruim 40 goudplevieren te bewonderen. 
En de koekoek liet zich niet alleen horen maar ook vliegend zien.

In totaal 52 soorten gespot.

We kwamen al lopend op een gele wandelroute uit die we volgend jaar in z'n geheel zullen 
bewandelen. Wel moeten we dan zelf voor de koffie zorgen. Ilse

Volgorde van gezien: 

koolmees blauwe reiger fuut zilvermeeuw

rietzanger meerkoet putter scholekster

roerdomp tureluur bruine kiekendief m. kokmeeuw

zilverreiger canadese gans merel grote mantelmeeuw

grauwe gans houtduif aalscholver fitis

brandgans kievit gekraagde roodstaart spreeuw

Zaterdag
12 mei



huismus zwarte kraai koekoek witte kwikstaart

leeuwerik karekiet knobbelzwaan bergeend

boerenzwaluw nijlgans buizerd roodborsttapuit

rietgors grasmus huiszwaluw grote bonte specht

zwartkop vink goudplevier ooievaar

winterkoning kuifeend kemphaan bosruiter

pimpelmees slobeend visdiefje rietgors

Excursie Polder Breebaart (vogelwerkgroep)

 Excursie op prachtige warme avond met 8 personen

Huiszwaluw Blauwborst (m/v) Grutto Krakeend

Boerenzwaluw Graspieper Rosse grutto Brandgans

Oeverzwaluw Pimpelmees Kluut Knobbelzwaan

Kneu Witte kwikstaart Scholekster Aalscholver

Koekoek (m/v) Gele kwikstaart (o.a. 
groep van 23 ex., tussen 
schapen)

Tureluur Fuut

Kauw Groenpootruiter Meerkoet

Zwarte kraai Bontbekplevier Visdief

Kokmeeuw Noordse gele kwikstaart Bergeend Rietgors

Mantelmeeuw Kievit Slobeend Kleine karekiet

Putter Zilverplevier Wilde eend drie zeehonden, waaronder 
één in barensnoodRoodborsttapuit (m/v) Goudplevier Kuifeend

Excursie Onnerpolder(vogelwerkgroep)

Zaterdag
26 mei

Zaterdag
9 juni



Foto-excursie Westeremden bij Tineke in de tuin. (Natuurfotowerkgroep)

 Helaas storm en regen na al die 
mooie dagen. Toch 14 deelnemers met de 
benodigde optiek en regenkleding. Na de 
ontvangstkoffie en een inleiding over het 
ontstaan van de tuin kunnen we los. De een zoekt 
de kleurige bloemperken op, de ander strandt bij 
de insectenval  van Wil en ook het bosperceel en 
de wijngaard trekken flink aan de bezoekers. 
Bloemen fotograferen bij een flinke wind valt 
niet mee en vergt speciale technieken: 
meebewegen met de camera, bloem vasthouden 
met 1 hand, beschermend cordon rond de bloem 
of gewoon genieten van de kleur- en vormenpracht. Ook verschillende insecten worden 
vastgelegd: enkele flinke exemplaren zoals het avondrood en de ligusterpijlstaart uit de 

insectenval, die de vorige nacht met lamp en 
doek waren gevangen. Ook libellen en klein 
vliegend en kruipend grut wordt digitaal 
vastgelegd. Er blijkt weer dat dichtbij- of 
macrofotografie verrassende beelden oplevert 
van bekende flora en fauna. Als toetje is er ook 
een succulentenkas met een keur aan 
cacteeën . We moesten helaas eerder weg, 
maar kijken terug op een bijzondere, 
interessante excursie, die veel ideeën oplevert 
voor de eigen (wilde)plantentuin.  Dank aan de 
rondleiders. Anneke  en GeertJan . 

Excursie Balloërveld (vogelwerkgroep)

Gisteravond hebben 12 leden een prachtige excursie gehad naar het Balloërveld, in 
de hoop nachtzwaluwen te horen en te zien. Het was een hele mooie, onbewolkte  avond. Het 
geduld beloond. Driemaal kwam een nachtzwaluw op heel korte afstand langs. Bovendien werden 
diverse nachtzwaluwen gehoord. Zeker drie, maar vermoedelijk meer.

Opnieuw is een avondexcursie een groot succes gebleken (mede dankzij het mooie weer). De 
avondexcursies naar de Breebaartpolder en het Balloërveld verdienen volgens de deelnemers dan 
ook een vaste plaats in het jaarlijks excursieprogramma. Elly en Gustaaf

In totaal werden 23 soorten waargenomen (in volgorde van waarneming):

zwartkop boerenzwaluw koekoek kievit

geelgors grasmus grote bonte specht koolmees

zanglijster gierzwaluw aalscholver veldleeuwerik

merel putter pimpelmees wulp

winterkoning kneu grauwe gans nachtzwaluw

tjiftjaf boompieper roodborsttapuit

Donder-
21 juni

Zaterdag
30 juni



Excursie Fochteloërveen (vogelwerkgroep)

Zaterdag j.l. hebben 8 leden een mooie excursie naar het Fochteloërveen gemaakt.

De volgende 34 soorten werden waargenomen:

slangenarend (ouders met jong) - langs weg naar het Fochteloërveen/tevens wrsl. slangenarend gezien in 
het Fochteloërveen (op grote afstand). En verder:
huiszwaluw kievit merel vink

boerenzwaluw grasmus putter grote bonte specht

gierzwaluw roodborsttapuit houtduif geelgors

torenvalk zanglijster holenduif bruine kiekendief

blauwe reiger koolmees graspieper goudhaantje

winterkoning fitis zwarte kraai grauwe gans

zwartkop witte kwikstaart buizerd huismus (bij café 
Zonneschien in 
Veenhuizen)

rietgors paapje kraanvogels (3x) in 
vluchtspreeuw kneu

Artikelen

Wilde bijen en hun planten en beheer.

Van stuifmeel generalist naar stuifmeel specialist en de zorg voor onze bijen soorten

Inleiding

Bij de meeste KNNVérs en IVNérs zal het inmiddels wel duidelijk zijn dat er véél meer 
bijensoorten in ons land vertoeven dan de honingbij, 357 meer (Peeters et.al, 2012. De 
Nederlandse Bijen). Wegens mijn werk waarbij ik beplantingsplannen voor tuinen en openbare 
ruimte maak en daarbij ook moet letten op het beheer van de planten/vegetatie voor bepaalde 
diergroepen ben ik al een aantal jaren aan het monitoren wat er nu belangrijk is voor het overleven 
van de wilde bijen (middels het maken van foto’s).

Erg belangrijk blijkt dan de manier hoe  bijensoorten van de omgeving gebruik maken. Er is een 
onderscheid te maken in sociale en solitaire bijensoorten, tevens in de manier waarop ze nestelen. 
Belangrijker is echter, er is een duidelijke onderverdeling in de stuifmeelgeneralisten, ook wel 
polylectische-  en de stuifmeelspecialisten, ook wel de oligolectische bijensoorten genoemd, te 
maken. 

De manier waarop de bijensoorten gebruik maken van de planten in de vegetatie heeft 
consequenties voor het (maai- en snoei-) beheer van de vegetatie zowel in de openbare ruimte als 
in tuinen. Wil je voor de diverse bijen soorten werkelijk goed beheren is het van belang dit te 
onderkennen en de beheer-adviezen aan te passen aan wat de wilde bijen nodig hebben.

Honingbijen en wilde bijen

Vrijwel iedereen kent de honingbij, al was het maar vanwege de honing, veel van reacties op 
de zogenaamde bijen crisis gaan dus dan ook over het imkeren en meer honingbijen kweken. 
(Vreemd genoeg ook in de BD (biologisch dynamische) kringen, misschien komt dat echter 
omdat Steiner het meer over de honingbij dan over wilde bijen heeft gehad). Niettemin wordt 
er van alle bestuiving die er plaats vindt op zijn minst voor de helft door ‘wilde bijen’ 
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verzorgd (Biesmeijer, pers com, presentatie 2016). Onder wilde bijen wordt dan verstaan, alle 
bijen soorten die zelfstandig hun nestplek zoeken en onderhouden en daar horen ook de 
hommel soorten bij.

Gebruik van het landschap

In het algemeen hebben alle bijensoorten belang bij een kleinschalig landschap waarin zowel 
de nestgelegenheid, als de voedselbronnen gewaarborgd zijn. Voedsel bestaat voor alle bijen 
vooral uit nectar en stuifmeel, waarbij de nectar voornamelijk gebruikt wordt voor de eigen 
energievoorziening en vliegprestaties en het stuifmeel gebruikt wordt voor de voortplanting. 
Het ei wordt gelegd op een verzamelde hoeveelheid stuifmeel vermengd met meer of minder 
nectar.

Voor de nestbouw worden er daarnaast ook nog van andere materialen zoals bijvoorbeeld 
bladstukjes, leem en klei, hars en olie gebruik gemaakt. Bijen nestelen graag op plekken waar 
hun nesten niet echt onder water komen te staan, ook de soorten die ondergronds nestelen wat 
70-80% van de bijen soorten doet. Bijen die in hout, in rups- en kevergangen of in riet of 
braamstengels, vlier en andere plantenmateriaal nestelen, o.a. ook oude plantenstengels van 
kruidachtige planten,  zitten al hoog en droog boven de grond.

Grote klokjesbij is bezig haar nestgang af te sluiten. Foto: Wankja Ferguson
 

Ook voor vele soorten die ondergronds nestelen is het van belang dat de nesten niet onder 
water komen te staan in de winter. Houtwallen, stronken van bomen, verhoogde delen in het 
landschap bieden daardoor nestgelegenheid. Sommige soorten kunnen tegen iets meer vocht, 
zoals de slobkousbij, omdat die haar cellen in het nest met olie afdicht. (Peeters et all, 2012)



Zijdebij soortje nestelt in een stronk van een omgevallen boom.  
Foto: Wankja Ferguson

Stuifmeel generalisten (polylectisch)
Honingbijen en hommels kunnen redelijk ver vliegen, 3 km. of meer, ook al doen ze het liever 
niet, vliegen kost immers energie. Daarnaast zijn honingbijen en veel hommel soorten (niet 
alle)  in de keuze van de stuifmeelbronnen uitgesproken generalisten (ook wel polylectisch 
genoemd), d.w.z. verzamelen van velerlei planten soorten hun stuifmeel voor hun broed (de 
larven, die weer tot bij worden eten het stuifmeel).  Dat kan in wezen ook niet anders want ze 
verzamelen dat stuifmeel voor hun voortplanting van februari t/m oktober, soms zelfs tot 
begin november van de aanwezige bloeiende planten en er is allicht geen enkele plant die echt 
het hele jaar door bloeit. De honingbij is de enige soort die bloemvast is, door een intern 
communicatie systeem in het nest kunnen ze elkaar op de hoogte stellen, van een grote 
hoeveelheid van dezelfde bloemen, bijvoorbeeld een koolzaadveld of linde. Andere soorten 

zijn ook blij zijn met veel 
bloemen dicht bij elkaar, ook 
voor hen scheelt dat zoeken.

Hommels en honingbijen zijn 
sociale soorten, de nesten 
hebben een koningin, werksters 
en darren. (Westrich,P. 2011, 
Peeters et all, 2012, pers. com 
diverse imkers).

Tuinhommel op oost-indische kers Foto: Wankja Ferguson



Solitaire bijen

De resterende bijen soorten veelal de solitaire bijensoorten genoemd, kunnen veel minder ver 
vliegen, de kleinsten vliegen maar 150 meter van hun nest en de grotere iets in de orde van 
500 meter. (Peters Theo, pers com. 2017).

Voor hen is het dus van enorm belang dat hun stuifmeel en nectar bron dicht bij hun nest 
aanwezig is. Is dat zo en jaar op jaar weer zo, dan kunnen er grote aggregaties van bij elkaar 
nestelende bijen van één soort ontstaan. De meeste solitaire bijen hebben geen werksters, elk 
vrouwtje verzameld haar stuifmeel voor haar broed (voortplanting) individueel. Toch zijn er 
vooral bij de groefbijen wel een aantal soorten, die wel als volwassen bevrucht bijtje 
overwinteren en die twee generaties per jaar hebben, waarbij er soms een verdeling is in een 
koningin en werksters, de grootte van deze bijen is echter niet als bij hommels echt 
verschillend en de strategie van voortplanting kan van jaar tot jaar verschillen.  (Peters et all, 
2012). Het is wel zo dat de groefbijen daardoor een voorjaarsgeneratie kunnen hebben en 
wederom een generatie relatief laat in het jaar, september-oktober.

Koekoeksbijen

Een deel van alle bijensoorten, ongeveer een kwart van het totaal zijn parasiterende 
koekoeksbijen. Deze verzamelen zelf helemaal geen stuifmeel, maar leggen hun eitjes op het 
verzamelde stuifmeel van een gastvrouw. Je kan ze vaak boven of bij de nesten zien vliegen. 
Bloedbijen, wespbijen, kegelbijen en tubebijen soorten horen daartoe. Soorten zijn specifiek 
gebonden aan hun gastvrouw soorten. (Peeters et all. 2012 en Breugel P. 2014, Westrich P. 
2011) .

Tubebij soortje nectar halend van Heemst. Foto: Wankja 
Ferguson

Stuifmeel specialisten

Verder zijn de solitaire soorten, wat van belang is met betrekking tot beplanting en beheer, 
onder te verdelen in stuifmeel generalisten én stuifmeel specialisten. Alle solitaire soorten 
hebben een kortere vliegperiode dan de honingbijen en hommels, toch zijn allen bij elkaar het 



hele jaar aanwezig. Ook bij de solitaire bijen zijn er een groot aantal die van diverse bronnen 
hun stuifmeel verzamelt en die dus polylectisch zijn. De meeste metselbijen doen dat 
bijvoorbeeld.

Zo’n 75 soorten blijken echter stuifmeelspecialisten te zijn, de voorwaarden voor hun 
voorplanting zijn dus specifieker en nauwer dan voor de stuifmeelgeneralisten.

Stuifmeel specialisten (ook wel oligolectisch genoemd) zijn de soorten die een 
afhankelijkheid  vertonen van een plantensoort of een plantenfamilie bij het verzamelen van 
het stuifmeel voor hun broed. Bekend zijn inmiddels de soorten die van de klokjes 
(Campanula sp.) afhankelijk zijn, dat zijn er relatief veel, wel acht soorten, waarvan er nog 
maar drie met regelmaat voorkomen.

Grote klokjesbij op het ruig klokje. Foto: Wankja Ferguson

Er zijn echter dus véél meer soorten stuifmeel specialist. De lookmaskerbij, haalt haar 
stuifmeel van look soortjes, de kattenstaartdikpoot van de kattenstaart, de heggenrankbij van 
de heggenrank, de groene zandbij van de ereprijs, de klaverdikpoot van klavers, de 
slobkousbij van de grote  wederik, de heidezijdebij van de struikhei, de shorzijdebij van de 
zulte, enz.



Kattenstaartdikpoot op de kattenstaart Foto: Wankja Ferguson

Mannetje gewone slobkousbij bij de grote wederik. Foto: Wankja Ferguson



De pluimvoetbij op de wilde cichorei. Foto: Wankja Ferguson

Kruiskruidzandbij op Jacobskruiskruid. Foto: Wankja Ferguson

De pluimvoetbij en de kleine en grote roetbij hebben een voorkeur voor composieten en dan 
zelfs met name van de Cichorioideae.  De roetbijen vind je daardoor zelden in tuinen omdat 
deze planten door velen als onkruid worden beschouwd.  De kruiskruidzandbij en het 
tronkenbijtje halen hun stuifmeel ook van composieten. 

Ze zijn dus aangewezen op bermen en bloemrijke schrale hooilandjes of échte natuurtuinen 
waar deze planten wel mogen staan. 



Kleine roetbij  Foto: Wankja Ferguson

 
Het tronkenbijtje.  Foto: Wankja Ferguson

Het tronkenbijtje wil ook wel gebruik maken van composiet exoten in tuinen.

Verder blijken er ook nog een aantal bijensoorten te zijn die strikt genomen niet echt 
oligolectisch zijn maar toch wel een duidelijke voorkeur voor bepaalde plantenfamilies 
vertonen. De grote wolbij houdt van lipbloemigen bijvoorbeeld. De ereprijsbij heeft een 
sterke voorkeur voor ereprijs.



Grote wolbij, vrouwtje op betonie. Foto: Wankja Ferguson

Mogelijk bestuiven de stuifmeelspecialisten soorten ‘hun’ planten ook effectiever dan de 
stuifmeelgeneralisten.  (Peeters et all, 2012, ook persoonlijke observaties).

Ik heb een exel tabel gemaakt en daarin alle bijensoorten uitgezet tegen hun plaats van 
voorkomen, hun plantgebruik, hun periode van vliegen en andere voorwaarden voor hun 
voortbestaan en ik maak nu alweer een heel aantal jaren foto’s van wilde bijen in tuinen en de 
openbare ruimte, overal waar ik ze tegenkom,  daardoor kan ik tot een paar conclusies komen. 

Planten en plantbeheer

Met name voor de echte stuifmeelspecialisten komt het er op aan dat de planten, die ze 
gebruiken als stuifmeelbron voor hun voortplanting, er daadwerkelijk zijn als deze bijen hun 
vliegperiode  hebben.

Daar wordt nu in tuinen en in de openbare ruimte, mijns inziens,  eigenlijk veel te weinig 
rekening mee gehouden. Dat is misschien geen onwil, het is eerder misschien het gebrek aan 
informatie hierover. Allicht is het wel zo dat wanneer je beter beheer en specifieker beheer wil 
uitvoeren, waarbij je rekening wil houden met de behoeften van de stuifmeelspecialisten dat 
er in het maaibeheer er rekening mee gehouden moet houden of onderhoudsadvies in tuinen 
daar ook voor gegeven moet worden. Dat betekent vaak meer plantenkennis van de zijde van 
de uitvoerend beheerder en meer geld voor het beheer zelf.  De tuin- en landschapsarchitect 
zou de relaties tussen bijen en planten moeten kennen. Ik denk dat het de moeite waard is, 
tenslotte zijn de bijen verantwoordelijk voor een groot deel van de voedsel- (niet alleen voor 
ons maar ook voor vogels e.a., die vruchten zaden en planten eten) en algehele diversiteit van 
planten.

Verder blijkt dat veel van de stuifmeelspecialisten, behalve degenen die van de wilgen in het 
voorjaar afhankelijk zijn, zoals de grijze zandbij e.a.,  juist van de planten in de kruidlaag 
gebruik maken, zo maakt de ranonkelbij van de boterbloemen gebruik. Ook vliegen vele van 



deze soorten juist in en ná in juni op planten in de kruidlaag. Jammer genoeg blijkt dat de 
periode dat overal het maaimes ingezet lijkt te moeten worden. Neem de pluimvoetbij, 

Pluimvoetbij. Foto Wankja Ferguson

de roetbijen die van composieten, de klokjesbijen en nog vele andere soortjes die o.a. van 
klavers afhankelijk zijn. 

Het is zelfs zo dat het grootste aantal bijensoorten nu net in de periode , juni, juli en augustus 
vliegt (Peters et all. 2012)  en dat het teveel aan maaiwerk niet afgestemd is op de 
doorlopende behoefte van bijen aan stuifmeel en nectar in deze periode. Niet alleen de 
stuifmeelspecialisten moeten kunnen planten kunnen vinden in dit jaargetijde, ook de 
hommels en honingbijen hebben ónverminderd bloemen nodig. Bomen en struiken hebben de 
bulkbloei in het voorjaar. Daarna is er veel minder bloei in struiken en bomen te vinden, 
sommige rozen, bramen en sporkenhout levert nog wel wat op, toch is het is véél minder dan 
in het voorjaar, met name ook omdat bramen vaak geweerd worden.

Dat maakt dat de vele bijen die juist in de zomerperiode en de herfst vliegen sterk 
aangewezen zijn op de planten in de kruidlaag. Rol- en andere klavers, composieten, klokjes, 
lipboemigen,  geraniums, bramen en alles wat er nog meer mag bloeien in deze periode is 
welkom en zelfs noodzakelijk, zeker als het de planten voor de stuifmeel specialisten betreft. 
en toch ook de planten voor de generalisten. Het maairegiem en maai-advies of beheer advies 
voor tuinen mag dus wel bijgesteld worden en veel duidelijker omschreven worden

Zelfs in september vliegen er dus nog bijen soorten o.a de groefbijen en de nieuwe 
hommelkoninginnen en de wintergeneratie honingbijen, ook dan is het van belang dat alles 
wat nog bloeit blijft staan.



Bladsnijdertje op rolklaver, Foto: Wankja Ferguson

Wormkruidbij op boerenwormkruid. Foto: Wankja Ferguson

Niet alle bijensoorten vliegen overal. Zo is de knautiabij ( nog niet) aanwezig in het noorden 
van het land, wel in Limburg en in het rivieren gebied. Zo is de klimopzijdebij ter hoogte van 
Lelystad geconstateerd, nog niet in het noorden van het land. Dus ook met plant- en 
maaiadviezen kan en mag daar rekening mee gehouden worden. Monitoren blijft belangrijk, 
want met de veranderende temperaturen kunnen bijen soorten meer naar het noorden 
opschuiven. 



Conclusie: door de kennis van manier van wilde bijen soorten van plant en terrein gebruik te 
vergroten kunnen betere beplantingskeuzes gemaakt worden, betere onderhoudsadviezen voor 
tuinen gegeven worden en beter maaiadviezen geformuleerd worden. 

Wankja Ferguson

Ir. Landschapsecologie

Eco Ontwerp en hoveniersbedrijf : Vlinder er Bij.

Ontwerp van een natuurrijke en diervriendelijke omgeving, beplantingsplannen en 
beheer advies, voor particuliere tuinen, bedrijfsterreinen en openbare ruimte. 

Cursussen voor particulieren en vakgenoten over 

• Natuurrijk en diervriendelijk tuinieren.

• Dagvlinders en hun planten en beheer

• Wilde bijen en hun planten en beheer

• Eetbare wilde planten, workshop.
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