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Inleiding 

Het bijenlint in Leuvenheim is een initiatief van Landschapsnetwerk Brummen. Voor de diverse 
onderdelen van het bijenlint wil ik verwijzen naar het jaarplan Bijenlint Leuvenheim 2020-2023. Kaart 
1 geeft een overzicht van de ligging van de drie trajecten van het bijenlint. 

Oranje is het Klompenpad parallel aan de spoorlijn. Wit is de Arnhemsestraatweg en geel een met 
bloemen ingezaaide akkerrand aan de zuidzijde van de grote maisakker in Leuvenheim. Deze akkerrand 
wordt geinventariseerd bij een apart akkerrandenproject. 

 

Kaart 1 Overzicht bijenlint Leuvenheim 

Resultaten meetronde 1 

In twee onderdelen van het bijenlint is op 9 april 2020 een eerste inventarisatie uitgevoerd van de 
nulsituatie . Dit betreft de berm langs het klompenpad en de Arnhemsestraatweg. Het weer was 
zonnig, onbewolkt met een temperatuur van 23 graden. Het doel is hier nog twee keer te 
inventariseren om zo een seizoensbreed beeld te krijgen van de aanwezige bijen- en 
dagvlindersoorten. De resultaten van de inventarisatie zijn te vinden in bijlage 1 en 2. In totaal zijn 13 
verschillende bijensoorten gevonden op de beide trajecten. Langs de Arnhemsestraatweg zijn 3x 
zoveel exemplaren waargenomen dan langs het klompenpad 

Toelichting Klompenpad 

Op 9 april 2020 was het vegetatiebeeld vrij eentonig met dominantie van grassen en brandnetels. 
Bloeiende planten waren verspreid paardenbloem (hierop de meeste bijen en hommels), 
pinksterbloem, witte dovenetel en bosanemoon. Het laatste deel van het traject was wat smaller en 
minder verruigd. Hier bloeide vrij veel pinksterbloem en wat bosanemoon. 



Het meest talrijk was hier de honingbij met 6 exemplaren. Verder enkelvondsten van 3 
hommelsoorten, een groefbij en de asbij. De laatstgenoemde soort is vrij groot en lijkt daardoor op 
een koekoekshommel wat mede samenhangt met het grijs zwarte kleurpatroon (zie foto 1). Oranjetip 
was de enige waargenomen dagvlinder. De rups is sterk gebonden aan pinksterbloem. 

 

Foto 1 Klompenpad asbij foeragerend op paardenbloem 

Toelichting Arnhemsestraatweg 

De bermen langs de Arnhemsestraatweg zijn sterk verschillend. De berm langs Landgoed de Rees is 
sterk verruigd met een dominantie van brandnetel en gevlekte aronskelk. De struweel- en 
boomvegetatie van het landgoed is soortenrijk met in april bloeiende sleedoorn en zoete kers. 
Bloeiende kruiden enkele paardenbloemen en fluitenkruid.  De berm aan de andere kant is minder 
verruigd met een dominantie van grassoorten afgewisseld met kraailook, paardenbloem en gevlekte 
aronskelk. Vrij veel mollenactiviteit waardoor biotoop voor zandbijen en hun begeleidende parasitaire 
wespbijen aanwezig is. 

Ook hier was de honingbij de meest talrijke bijensoort. Opvallende soorten waren hier viltvlekzandbij 
(foto 2), roodzwarte dubbeltand (foto 2) en gewone wespbij (foto 3). Laatstgenoemde soorten waren 
hier opvallend talrijk en vlogen onafgebroken op zoek naar nestingangen van zandbijen boven 
molshopen (roodzwarte dubbeltand) en tussen een vegetatie met fluitenkruid, brandnetel en gevlekte 
aronskelk aan  de landgoedzijde (gewone wespbij). Vermeldenswaardig is verder een waarneming van 
de tweekleurige/grote koekoekshommel. Dit is een vrij zeldzame koekoekshommel die parasiteert op 
nesten van andere hommels. 

Hier werden 4 soorten dagvlinders waargenomen waaronder oranjetip en boomblauwtje. 



  

Foto 2 viltvlekzandbij op paardenbloem 

 

 

Foto 3 Roodzwarte dubbeltand vliegend boven nestingang zandbij 



 

Foto 4 Mannetje gewone wespbij zonnend op blad aronskelk 

  



 

Resultaten meetronde 2 

In twee onderdelen van het bijenlint is op 19 mei 2020 een tweede inventarisatie uitgevoerd van de 
nulsituatie . Dit betreft de berm langs het klompenpad en de Arnhemsestraatweg. Het weer was 
zonnig, en aanvankelijk weinig bewolkt met een temperatuur van 22 graden. Later werd het geheel 
bewolkt waardoor de Arhemsestraatweg niet voldoende goed kon worden geinventariseerd. Op 26 
mei bij zonnig weer zijn hier nog wat aanvullende waarnemingen verricht. Het doel is hier nog twee 
keer te inventariseren om zo een seizoensbreed beeld te krijgen van de aanwezige bijen- en 
dagvindersoorten. De resultaten van de inventarisatie zijn te vinden in bijlage 1 en 2. In totaal zijn 11 
verschillende bijensoorten gevonden op de beide trajecten. Langs het Klompenpad zijn nu meer 
exemplaren gevonden dan langs de Arnhemsestraatweg.  

Toelichting Klompenpad 

Op 19 mei 2020 was het vegetatiebeeld wat bloemrijker dan tijdens de eerste meetronde. Dit kwam 
door de massale bloei van fluitenkruid en scherpe boterbloem. Andere in lage bedekking bloeiende 
soorten waren kruipende boterbloem, smeerwortel en rode klaver. 

Er werd een massale populatie van de ranonkelbij gevonden met meer dan 60 exemplaren. Deze soort 
nestelt is holtes in bomen en houtige gewassen en foerageert alleen op boterbloemen. Ook de nacht 
wordt vaak slapend in boterbloemen doorgebracht. De schaars aanwezige smeerwortel leverde enkele 
hommelwaarnemingen op en op fluitenkruid werd een exemplaar van de fluitenkruidzandbij 
gevonden. Dagvlinders die werden gezien, waren landkaartje en hooibeestje. 

 

Foto 5 Klompenpad landkaartje foeragerende op scherpe boterbloem 



 

Toelichting Arnhemsestraatweg 

De bermen langs de Arnhemsestraatweg zijn sterk verschillend. De berm langs Landgoed de Rees is 
sterk verruigd met een dominantie van brandnetel. Lokaal in aantal bloeiende planten waren 
fluitenkruid, zevenblad en dolle kervel, verder verspreid vlier, witte dovenetel en blazenstruik.  De 
berm aan de andere kant is minder verruigd met een dominantie van grassoorten afgewisseld met 
kraailook en paardenbloem.  en gevlekte aronskelk. Vrij veel mollenactiviteit waardoor biotoop voor 
zandbijen en hun begeleidende parasitaire wespbijen aanwezig is. Grenzend aan de berm een 
bloemrijk grasland met veel margriet en dagkoekoeksbloem. 

Net als in de eerste meetronde was hier de honingbij de meest talrijke bijensoort. Nu alleen 
foeragerend op blazenstruik. Met 8 waarnemingen was de fluitenkruidzandbij de tweede meer talrijke 
soort. Behalve op fluitenkruid is de soort ook waargenomen op bloeiend zevenblad en dolle kervel. 
Vermeldenswaardige schaars aanwezige soorten waren goudpootzandbij, grasbij en 
parkbronsgroefbij. 

Hier werden op 19 mei in laag aantal 5 soorten dagvlinders waargenomen waaronder bont zandoogje 
en groot dikkopje.  

 

Foto 6 Arnhemsestraatweg fluitenkruidbij op fluitenkruid met opvallende witte stuifmeelklompjes aan 
de achterpoten. 

  



 

 

Foto 7 Goudpootzandbij met de kenmerkendegoudkleurige achterpoten 

 

Foto 8 Bont zandoogje foeragerend op zevenblad 



 

Resultaten meetronde 3 

In twee onderdelen van het bijenlint is op 29 juni 2020 een derde inventarisatie uitgevoerd van de 
nulsituatie . Dit betreft de berm langs het klompenpad en de Arnhemsestraatweg. Het weer was licht 
tot zwaar  bewolkt met een temperatuur van 26 graden. De resultaten van de inventarisatie zijn te 
vinden in bijlage 1 en 2. In totaal zijn 10 verschillende bijensoorten gevonden op de beide trajecten. 
Langs het Klompenpad zijn nu meer dan vier keer minder exemplaren gevonden dan langs de 
Arnhemsestraatweg.  

Toelichting Klompenpad 

Op 29 juni 2020 was het vegetatiebeeld minder bloemrijk dan tijdens de tweede  meetronde toen 
fluitekruid en scherpe boterbloem massaal bloeiden. Nu relatief weinig bloeiers in lage bedekking: 
klein streepzaad, witte klaver en vogelwikke. Andere in zeer lage bedekking bloeiende soorten waren 
biggekruid, moerasrolklaver en rode klaver. Ruigtgrassen en ruigtkruiden zoals raaigras, kweek , witbol 
en brandnetel domineerden. 

Het aantal bijen en hommels was deze meetronde zeer mager met in totaal 8 exemplaren. 
Vermeldenswaardig is de pluimvoetbij. Dagvlinders die werden gezien, waren  o.a zwartsprietdikkopje  
en dagpauwoog. 

Toelichting Arnhemsestraatweg 

De bermen langs de Arnhemsestraatweg zijn sterk verschillend. De berm langs Landgoed de Rees is 
sterk verruigd met een dominantie van brandnetel en ruigtkruiden. Lokaal in aantal bloeiende planten 
waren braam en blazenstruik.  De berm aan de andere kant is minder verruigd met een dominantie 
van grassoorten afgewisseld met kraailook, echt walstro en agrimonie  Grenzend aan de berm een 
bloemrijk grasland met nu veel bloei van wilde peen, sint janskruid, grijskruid, muskuskaasjes kruid. 
Lokaal ook braam en klein streepzaad. 

De berm langs de Rees was nu zeer bijenarm met slechts 5 honingbijen en een hommel. De andere 
berm was wel rijk aan bijensoorten waaronder weinig algemene soorten als grote klokjesbij en 
klokjesdikpoot (beide soorten op muskuskaasjeskruid), pluimvoetbij en de zeldzame variabele wespbij. 
Honingbij en hommels talrijk foeragerend. 

Van de dagvlinders zijn bruin zandoogje en zwartsprietdikkopje vermeldenswaardig. 

 



 

Foto 9 Klokjesdikpoot foeragerend op muskuskaasjeskruid 

 

Foto 10 Variabele wespbij foeragerend op akkerdistel 



Resultaten meetronde 4 

In twee onderdelen van het bijenlint is op 5 augustus 2020 een vierde inventarisatie uitgevoerd van de 
nulsituatie . Dit betreft de berm langs het klompenpad en de Arnhemsestraatweg. Het weer was zonnig  
met een temperatuur van 28 graden. De resultaten van de inventarisatie zijn te vinden in bijlage 1 en 
2. In totaal zijn 10 verschillende bijensoorten gevonden op de beide trajecten. Langs het Klompenpad 
zijn nu meer dan vier keer minder exemplaren gevonden dan langs de Arnhemsestraatweg.  

Toelichting Klompenpad 

Op 5 augustus  2020 was het vegetatiebeeld weer wat bloemrijker dan tijdens de derde  meetronde. 
Bereklauw was abundant aanwezig en vol in bloei met veel zweefvliegen en honingbijen. Verder 
verspreid bloeiend vogelwikke, klein streepzaad, kattestaart, wederik en smeerwortel. 

Opvallend was de vondts van diverse minder algemene bijensoorten die strict zijn gebonden aan 
bepaalde moerasplanten. Dit zijn de kattestaartdikpoot (kattestaart) en de gewone slobkousbij 
(wederik). Nog meer bijzonder was een waarneming van de koekoeksbij van de slobkousbij de bonte 
viltbij. 

Er werden 4 dagvlinders waargenomen waaronder de zandoogjes hooibeestje, bruin zandoogje en 
bont zandoogje. 

Toelichting Arnhemsestraatweg 

De bermen langs de Arnhemsestraatweg zijn sterk verschillend. De berm langs Landgoed de Rees is 
sterk verruigd met een dominantie van brandnetel en ruigtkruiden. Alleen bereklauw bloeide nu volop. 
De berm aan de andere kant is minder verruigd met een dominantie van grassoorten afgewisseld met 
kraailook, echt walstro en agrimonie  Grenzend aan de berm een bloemrijk grasland met nu veel bloei 
van streepzaad, boerenwormkruid, grijskruid en muskuskaasjekruid.  

Een opvallend bijtje was de aan boerenwormkruid gebonden wormkruidbij. Verder opvallend veel 
honingbijen en enkele hommels en zandbijen. 

  



 

 

Foto 11 Gewone slobkousbij op wederik de enige voedselplant van deze soort 

 

Foto 12 Wormkruidbij op boerenwormkruid 

  



 
Bijlage 1 Inventarisatie bijenlint Leuvenheim bijenwaarnemingen 
 
Trajectnaam Klpad Klpad Klpad Klpad Arnhstrw Arnhstrw Arnhstrw Arnhstrw 

Datum 9-4-2020 19-5-2020 29-6-2020 5-8-2020 9-4-2020 19-5-2020 29-6-2020 5-8-2020 

Nederlandse naam                 

Aardhommel-complex 1 1     3 4 6   

Steenhommel  

1   1 1     3 1 

Akkerhommel  

1 2 4 8 3 4 5 1 

Honingbij 6   2 18 12 18 15 37 

Asbij 1               

Groefbij spec 1         4     
Tweekleurige/grote  
koekoekshommel         1       

Viltvlekzandbij         1       

Langkopsmaragdgroefbij         4     1 

Wespbij spec         2 2     

Roodzwarte dubbeltand         7       

Gewone wespbij         5       

Bloedbij spec.         1       

Fluitenkruidbij   1       8     

Ranonkelbij   62             

Weidehommel   1       2     

Grasbij           1     

Goudpootzandbij           1     

Parkbronsgroefbij            1 1   

Pluimvoetbij     1       2   

Kattestaartdikvoet       2         

Slobkousbij       1         

Bonte viltbij       1         

Zandbij spec.       2       2 

Variabele wespbij             1   

Tronkenbij             1   

Grote klokjesbij             2   

Klokjesdikvoet             2   

Wormkruidbij               5 

Totaal aantal 11 67 8 33 39 45 38 47 

Totaal aantal soorten 6 5 4 7 10 10 10 6 
  

 

  



 

Bijlage 2 Inventarisatie bijenlint Leuvenheim dagvlinderwaarnemingen 
 
Trajectnaam Klpad Klpad Klpad Klpad Arnhstrw Arnhstrw Arnhstrw Arnhstrw 

Datum 9-4-2020 19-5-2020 29-6-2020 5-8-2020 9-4-2020 19-5-2020 29-6-2020 5-8-2020 

Nederlandse naam                 

Oranjetip 1       1       

Gehakkelde aurelia         1       

Boomblauwtje         2     1 

Citroenvlinder         2       

Hooibeestje   1   1         

Landkaartje   1           2 

Klein koolwitje     1 1   1   6 

Witje spec           2     

Atalanta           1     

Bont zandoogje       1   2     

Groot dikkopje           1     

zwartsprietdikkopje     2       4   

Dagpauwoog     1           

Koevinkje       1     3   

Bruin zandoogje             4 1 

Groot koolwitje             1 3 

Bruin blauwtje               4 

Icarusblauwtje               1 

Klein geaderd witje               1 

Totaal aantal 1 2 4 4 6 7 12 19 

Totaal aantal soorten 1 2 3 4 4 5 4 8 
 
 

 


