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Dit jaar was een mooi jaar
voor
het
Initiatief
Boshommellandschap Geuldal en
mogen de cijfers omhoog. In dit
vierde jaar van het initiatief hebben
we een extra partner erbij gekregen,
weer meer soorten bijen gevonden
en inwoners de mooiste bermen
laten fotograferen. En natuurlijk kon
het jaar al niet meer stuk door de
vondst van de boshommel!

www.boshommellandschap-Geuldal.nl

We hebben een 13e partner mogen verwelkomen
binnen ons initiatief. Stichting Limburg Bloeit Op
is een stichting die zich inzet voor de aanleg van
meerjarige akkerranden. Samen met de akkerranden aangelegd via Natuurrijk Limburg zijn er
nu 7 akkerranden die binnen het boshommellandschap gemonitord worden. In de zomer van 2021 gonsden de
nieuwe akkerranden al van de hommels.
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In mei hebben we een
wegbermverkiezing
uitgeschreven in de gemeenten
Gulpen-Wittem
en
Valkenburg.
Inwoners hebben prachtige foto’s van
bloeiende bermen doorgestuurd. Jo
Knubben en Peter Goltstein werden
verkozen tot de twee winnaars, met
hun foto’s van het Heytgrachtvoetpad

De boshommel terug in het Geuldal, dat was
de droom waarmee dit initiatief begon. Deze
soort is sinds 1950 slechts sporadisch
waargenomen in Nederland, met de laatste
zekere waarneming uit 2007. Tot dit jaar! Studenten
Janneke en David vonden in mei een boshommel in het
gebied, en later is en nog één net buiten het gebied
gevonden. Met een landschap geschikt voor de boshommel
verwachten we dat ook andere soorten profiteren. Met
deze twee waarnemingen zijn we er nog niet, maar dit is
een veelbelovende vondst. Hopelijk kan de boshommel zich
met een stabiele populatie vestigen in het Geuldal.
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Vaak is de hergroei na beheer in bermen en graslanden
snel. Dit kan de aanwezigheid van bijen en hommels
later in het seizoen bevorderen. Wat wel lastig kan
zijn voor bijen is als alles tegelijk gemaaid of
begraasd wordt. Dit proberen wij dus te spreiden.
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Na

Aantal bijen

Bloembedekking

en Molenvoetpad.
Bloemrijke bermen worden dus erg
gewaardeerd. Toch moeten deze
bloemrijke bermen ook gemaaid
worden, om te voorkomen dat ze
verruigen. Lees meer over bermbeheer op onze website.

Naast de boshommel hebben we 11 nieuwe
soorten bijen gevonden in het Geuldal ten opzichte van
voorgaande jaren, waardoor het totaal nu op 185
bijensoorten staat!

Na

Bijvriendelijk beheer
Controle binnen BH-landschap
Controle buiten BH-landschap

2018 2019 2020

2021

5

Voorlopige resultaten van
het tweede jaar aangepast
beheer geven aan dat de locaties
binnen het Boshommellandschap
voorzichtig uit beginnen te stijgen
boven locaties buiten het gebied.
Het lijkt dus de goede kant op te
gaan! Volgend jaar gaan we het
vijfde jaar in van dit groeiende
initiatief, wij kijken er erg naar uit.

Het Boshommellandschap Geuldal is een samenwerkingsverband van coöperatie Natuurrijk Limburg, Stichting Limburg Bloeit Op, Waterschap Limburg, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem, Stichting het Limburgs Landschap, Provincie Limburg, Waterleiding Maatschappij Limburg en Wageningen
University & Research, en wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg, Natuurrijk Limburg, Syngenta en het Ministerie van LNV.

