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Redactioneel 
 

 

De sectie groeit en dat is te merken aan het aantal 

leden dat een bijdrage aanlevert voor de nieuwsbrief. 

Het is een boordevol nummer geworden! 

!! Vanwege de coronacrisis is de voorjaarsexcursie 

verschoven naar volgend jaar!! 

 

Om te beginnen de aankondiging van de zomer-

excursie van dit jaar. Dan een viertal verslagen: van de 

studiedag, de excursies van 2019 en een symposium. 

De rubriek Leuke waarnemingen’’ is goed gevuld.  

En er is een viertal veldobservaties. 

 

Bij de ‘Artikelen’een negental bijdragen, met een 

veelheid aan onderwerpen; van uitgegraven nesten, de 

naamgeving van bijen, gynandromorfen, goudwespen, 

jonge hommelkoninginnen en sluipwespen van het 

genus Proctotrupes tot kenmerken documenteren met 

behulp van macrofotografie. Ik zou zeggen: voor elk 

wat wils. 

 

Bij de ‘Literatuur’een tweetal boekbesprekingen, 

resultaten van onderzoek en een boekaankondiging. 

Uit het buitenland de Hymenopterologen-Tagung in 

Stuttgart en de bij van het jaar in Duitsland. 

 

Bij ‘Oproepen’ de bekende vraag van de 

penningmeester om de bijdrage van dit jaar te betalen, 

een oproep om gestylopiseerde aculeaten te 

verzamelen en de vraag om mee te doen aan het 

bodemnestelregister. Verder een oproep om uit te 

kijken naar de ogentroostdikpoot 

 

Er zijn enkele mededelingen, met daarin een 

aangekondigde bestuurswijziging, het jaarverslag van 

de sectie en activiteiten van anderen. 

 

Jorgen Ravoet wordt hartelijk bedankt voor het 

vertalen van enkele samenvattingen in het Engels. 

 

We wensen je veel leesplezier, Jens, Theo, Erik en Jan 
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Excursie Meinweg, 1 
augustus 2020 
 

Jan Hermans 

 

 

Het Nationaal Park De Meinweg (ongeveer 1500 ha) is 

een voor Nederland bijzonder natuurgebied vanwege 

het unieke terrassenlandschap met steile overgangen 

tussen de verschillende terrassen. De terrassen zijn 

ontstaan door erosie van de in het verre verleden door 

Maas en Rijn afgezette sedimenten en door bewegin-

gen in de aardkorst. Dwars op de terrassen zijn twee 

beekdalen ontstaan: de Boschbeek en Roode beek. 

Tussen deze beekdalen liggen vennen, heidevelden en 

bossen. 

Door de grote afwisseling komen er verschillende 

soorten vegetaties voor, met allerlei overgangen van 

droog naar nat. Belangrijke vegetaties zijn de droge en 

natte heiden, de vochtige broekbossen in de beekdalen 

en de lokaal aanwezige schrale droge of vochtige 

graslanden. Door de variatie in landschap- en 

vegetatiestructuur is ook de fauna goed ontwikkeld. 

Een overzicht van flora en fauna in de Meinweg is te 

vinden in Hermans et al. (2013) waarin ook een  

uitgebreid literatuuroverzicht van het gebied is 

opgenomen. 

Het terreinbeheer van Nationaal Park De Meinweg is 

in handen van diverse organisaties. Naast Staatsbos-

beheer, eigenaar van ruim tweederde van het gebied, 

heeft de Gemeente Roerdalen ongeveer 500 ha in 

eigendom. Daarnaast zijn er ook nog vele particu-

lieren, eigenaar van kleinere en grotere percelen op de 

Meinweg. 

De excursie zal in eerste instantie de zandige plekken 

onderzoeken (Fig. 1), die in het kader van de 

voormalige PAS-maatregelen door Staatsbosbeheer 

zijn gemaakt ten zuiden van de Herkenbosscher Baan. 

Bij voldoende tijd kunnen ook nog de voormalige 

akkers bezocht worden langs de Lange Luier. 

 

Datum: 1 augustus. 

Verzamelpunt: Brasserie en Bezoekerscentrum 

Meinweg/De Boshut, Meinweg 2 te Herkenbosch 

(www.deboshut.nl), waar we koffie, thee en Limburgse 

vlaai kunnen krijgen.  

Tijdstip: 10.00 uur. 

Van daar verplaatsen we ons per auto naar de 

parkeerplaats bij de spoorweg IJzeren Rijn ten 

noordoosten van camping Elfenmeer; dat is slechts 

vijf minuten rijden vanaf de Boshut. Vanaf de 

parkeerplaats gaan we te voet richting Herkenbosscher 

Baan. Staatsbosbeheer geeft voor dit bezoek een 

dagvergunning af. 

Opgave: spek-druif@introweb.nl  

Reservedatum: 8 augustus. 

 

Literatuur 
Hermans, J. T., E. van Asseldonk & J. Boeren, 2013. De 

Biodiversiteit van Nationaal Park De Meinweg. - Stichting 

Natuurpublicaties Limburg, Maastricht. 

 

 

Figuur 1. Zandige plekken op de heide (c) Staatsbosbeheer. 
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Verslagen 
 

Impressie studiedag 
Lasioglossum, 11 januari 
2020 
 

Regina Oors 

 

 

Op zaterdag 11 januari 2020 vond in Naturalis de 

studiedag van onze sectie voor dit jaar plaats. Het 

onderwerp was het bijengenus Lasioglossum. Naast de 

inleiders waren er 26 deelnemers. 

 

De dag werd geopend door Jan Smit die als eerste het 

woord gaf aan Frederique Bakker, collectiebeheerder 

Hymenoptera bij Naturalis. Naturalis is in het najaar 

2019 heropend na een drastische verbouwing. Naast 

enkele praktische zaken die voor de deelnemers van de 

studiedag belangrijk waren, gaf Frederique ook een 

impressie van de verbouwing en informatie over wat 

er allemaal veranderd was. De regels lijken strikter. Zo 

mag er (bijvoorbeeld) geen eigen materiaal worden 

meegenomen naar de toren waarin de collectie 

Hymenoptera staat wegens besmettingsgevaar. Maar 

Frederique wilde toch echt benadrukken dat iedereen 

die met de collectie Hymenoptera wil werken, van 

harte welkom is! Daarvoor hoeft er alleen maar 

contact te worden opgenomen met Frederique. 

 

Na Frederique volgde Luc Willemse, 

collectiebeheerder Orthopteroidea bij Naturalis, die 

een presentatie gaf over digitalisering van private 

collecties. Hij presenteerde de uitkomst van enquetes 

hierover.  

 

Na een kleine pauze volgde de presentatie van Frank 

van der Meer die zijn Lasioglossum-tabel toelichtte. De 

tabel stond tot onze beschikking na de lunchpauze en 

deze tabel gaat gepubliceerd worden in deel 2 van het 

boek ‘Nederlandse Bijen op naam brengen’. Wanneer 

dat boek uit komt is nog niet bekend. 

 

Nu ken ik (nog) niemand die met veel gejuich 

genitalen uitprepareert. Ik ben zelf in elk geval altijd 

blij als het me gelukt is om een genitaal uit te 

prepareren zonder het beest uit elkaar te trekken. Een 

zeer welkom advies van Frank was dan ook dat het 

niet per se steeds nodig is om bij Lasioglossum 

mannetjes meteen het genitaal uit te prepareren. De 

anatomie van het genitaal is slechts bij enkele 

Lasioglossum-soorten van belang en dat kan ook 

achteraf nog. In de tabel verwijst hij naar de lengte van 

het lichaam van de bij. De kans is erg groot dat de 

lengte niet meer accuraat kan worden vastgesteld als 

het genitaal is uitgeprepareerd – vaak met uitrekken 

van het achterlijf tot gevolg. Een welkom advies, want 

dat scheelt behoorlijk wat gepriegel! 

 

Na de lunch kon er een plekje gekozen worden bij een 

bino en gingen we aan de slag. Frank kreeg nauwelijks 

tijd om adem te halen of pauze te houden. Hij had net 

de een geholpen of de volgende stond alweer klaar om 

een vraag te stellen of met het verzoek om een 

Lasioglossum te valideren. En dan te weten dat Frank 

grieperig was! Frank en ook Frederique en Luc werden 

achteraf dan ook hartelijk bedankt door Jan Smit 

namens de hele sectie en ze ontvingen allen een 

attentie.  

 
Met het determineren is vast komen te staan dat L. 
prasinium nieuw is voor Texel en L. mediterannea nieuw 

voor België, wat beide erg leuk is natuurlijk! Ik zelf 

was erg blij met het valideren van de door mij tijdens 

de voorjaarsexcursie van 2019 in Chaam verzamelde 

L. fratellum. Kortom, een zeer geslaagde studiedag! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Er werd hard 

gewerkt tijdens het 

determineren. Foto 

Erik van der Spek. 



 nr. 20, april 2020 

 5

Verslag excursie 
Strijbeekse heide en 
Chaamse bossen 
 

E. van der Spek, H. Nieuwenhuijsen, R. Oors,  J. 

Prijs, F. Rhebergen, J. Smit, A. de Wilde 

 

 

Inleiding 
Nadat in 2017 de zomerexcursie naar de Chaamse 

Bossen en Strijbeekse Heide grotendeels in het 

water gevallen was, zijn we met 16 leden op 13 

april 2019 op herkansing gegaan. Van deze 

Brabantse natuurgebieden zijn maar weinig 

gegevens bekend. We verzamelden op de 

Bijenboerderij, Strijbeekseweg 62A, 4856 AB 

Strijbeek (www.bijenboerderij.nl), waar we 

hartelijk zijn ontvangen met koffie en thee.  

Van hieruit bezochten we eerst de Strijbeekse 

Heide en later verplaatsten we ons naar de 

Chaamse Bossen. 

 

Strijbeekse Heide 
De Strijbeekse Heide ligt tussen Chaam, Strijbeek 

en Ulvenhout. Het is een gebied waar vennen, 

heide en bossen elkaar afwisselen. Sinds 1990 

probeert Staatsbosbeheer de natuur hier te 

verbeteren door opslag uit de heide te 

verwijderen, te plaggen, verdroging tegen te gaan 

en vennen uit te baggeren. Het Goudbergven is 

een goed ontwikkelde natte heide met een klein 

stukje bijna-hoogveen. Vlakbij liggen geplagde 

percelen die zeer schraal blijven met veel open, 

droge zandplekken. Ten zuiden van het terrein 

loopt de Strijbeekse Beek, die tevens de grens met 

België vormt. 

Chaamse Bossen 
Dit bosgebied van meer dan 1000 ha. ligt tussen 

Chaam, Alphen en Gilze. Op de zandbodem 

lagen vroeger open terreinen, zowel droog 

(zandverstuivingen) als nat (natte heide). In het 

begin van de 20e eeuw is het landschap hier 

echter drastisch veranderd. Het gebied werd 

ontwaterd en er zijn bossen aangeplant en 

weilanden ingericht. De kleinschalige afwisseling 

is nog steeds in het gebied te zien. Momenteel 

wordt de waterhuishouding weer hersteld en zo 

ontstaat er weer meer ruimte voor vennen en 

moerasjes.  

 

Resultaten 
We hebben 51 soorten bijen waargenomen (Tabel 

1), waarvan 18 nieuwe waarnemingen voor dit 

gebied. Het verzoek van EIS-Nederland om hier 

een bezoek te brengen was dus zeer gegrond. We 

vonden vier Rode Lijstsoorten (Reemer 2018), de 

bedreigde, zeer zeldzame boommetselbij Osmia 
parietina, en de kwetsbare soorten donkere 

rimpelrug Andrena bimaculata, bremzandbij Andrena 
ovatula en de blauwe metselbij Osmia caerulescens. 
De gevonden wespensoorten staan in Tabel 2. 

 

Aanvullen van de soortenlijst gelukt 
Volgens NDFF zijn de volgende soorten nieuw 

voor het bezochte gebied: donkere rimpelrug 

Andrena bimaculata, de grasbij Andrena flavipes, 
roodbuikje Andrena ventralis, steenhommel Bombus 
lapidarius, boomkoekoekshommel Bombus 
norvegicus, grote zijdebij Colletes cunicularius, 
bosgroefbij Lasioglossum fratellum, slanke groefbij 

Lasioglossum fulvicorne, geelschouderwespbij Nomada 
ferruginata, kortsprietwespbij Nomada fucata, 

donkere wespbij Nomada marshamella, sierlijke 

wespbij Nomada panzeri, gewone dubbeltand 

Nomada ruficornis, boommetselbij Osmia parientina, 

bosmetselbij Osmia uncinata, gewone 

dwergbloedbij Sphecodes miniatus, grote 

spitstandbloedbij Sphecodes puncticeps en vroege 

bloedbij Sphecodes rubicundus.  
Van de soorten die wel eerder gemeld waren, ging 

het meestal om enkele waarnemingen en vaak al 

decennia geleden. 

De plooivleugelwespen Ancistrocerus nigricornis, 
middelste wesp Dolichovespula media, Saksiche wesp 

Dolichovespula saxonica en de Franse veldwesp 

Polistes dominula zijn ook niet eerder gemeld voor 

dit gebied. 

Figuur 1. Bespreking van de route. Foto Albert de Wilde. 
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Dit geldt ook voor beide spinnendoders: ruwe 

zaagpootspinnendoder Priocnemis coriacea, grote 

zaagpootspinnendoder Priocnemis perturbator en 

voor de goudwesp Chrysis ignita. 

 

Beheeradvies 
Op de Strijbeekse Heide is in en langs de 

zandpaden behoorlijk wat nestgelegenheid voor 

bodemnestelaars aanwezig (Fig. 2). In de Chaamse 

Bossen is de situatie voor bodemnestelaars 

minder gunstig, het areaal bijna kale en kale 

bodems op zonnige plaatsen uitbreiden, kan hier 

verandering in brengen. Voor holtenestelaars lijkt 

in beide gebieden de hoeveelheid dik, dood staand 

dood hout te beperkt. 

De wilg, voor veel voorjaarssoorten een 

belangrijke voedselplant, zagen we maar in 

beperkte mate in de gebieden. Wanneer het voor 

het beheer nodig is wilgen af te zetten, dan nooit 

meer dan een derde per jaar. Dit zo mogelijk om 

de twee struiken één weg, of bijvoorbeeld 50m 

wel en 100m niet. Dit geld nog meer voor de 

kruipwilg die als een van de laatsten bloeit, wat 

net de doorslag zou kunnen geven voor 

voldoende reproductie van wilgenspecialisten. 

 

Tabel 1. Waargenomen bijensoorten van de Strijbeekse heide en de Chaamse bossen. 

  

 Strijbeekse Heide Chaamse Bossen 

Apidae s.l. - bijen RL Z T 113

390 

114

390 

114

391 

115

390 

115

391 

121

389 

121

390 

121

391 

122

391 

Andrena bimaculata donkere rimpelrug KW zz t        x  

Andrena cineraria asbij TNB a o/+   x       

Andrena dorsata wimperflankzandbij TNB a o/+      x x   

Andrena flavipes grasbij TNB a o/+   x    x   

Andrena haemorrhoa roodgatje TNB a o/+   x   x x x x 

Andrena minutula gewone dwergzandbij TNB z o/+   x       

Andrena mitis lichte wilgenzandbij TNB zz o/+   x   x    

Andrena nitida viltvlekzandbij TNB a o/+   x    x   

Andrena ovatula bremzandbij KW z t   x       

Andrena praecox vroege zandbij TNB a o/+       x   

Andrena scotica meidoornzandbij TNB a o/+   x x   x x  

Andrena vaga grijze zandbij TNB a o/+   x x x  x  x 

Andrena ventralis roodbuikje TNB z o/+        x  

Apis mellifera honingbij      x       

Bombus hypnorum boomhommel TNB a o/+       x   

Bombus lapidarius steenhommel TNB a o/+      x    

Bombus norvegicus boomkoekoekshommel TNB zz o/+  x        

Bombus pascuorum akkerhommel TNB a o/+   x    x x  

Bombus pratorum weidehommel TNB a o/+       x x  

Bombus terrestris-groep aardhommel groep TNB a o/+  x x  x x x x  

Colletes cunicularius grote zijdebij TNB a o/+    x x  x x  

Halictus rubicundus roodpotige groefbij TNB a o/+   x       

Lasioglossum fratellum bosgroefbij TNB zz o/+      x x   

Lasioglossum fulvicorne slanke groefbij TNB z o/+     x     

Lasioglossum sabulosum glanzende franjegroefbij TNB zz o/+       x   

Lasioglossum sextrigatum gewone franjegroefbij TNB a o/+     x     

Nomada alboguttata bleekvlekwespbij TNB a o/+   x x      

Nomada fabriciana roodzwarte dubbeltand TNB z o/+   x    x   

Figuur 2. Nestgelegenheid voor bodemnestelaars op de 

Strijbeekse Heide. Foto Albert de Wilde. 
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Nomada ferruginata geelschouderwespbij TNB z o/+   x       

Nomada flava gewone wespbij TNB a o/+   x x x x  x x 

Nomada flavoguttata gewone kleine wespbij TNB z o/+       x   

Nomada fucata kortsprietwespbij TNB a o/+       x x  

Nomada goodeniana smalbandwespbij TNB z o/+   x  x x x   

Nomada lathburiana roodharige wespbij TNB a o/+   x x x    x 

Nomada marshamella donkere wespbij TNB z o/+   x       

Nomada panzeri sierlijke wespbij TNB z o/+   x       

Nomada ruficornis gewone dubbeltand TNB a o/+   x  x  x   

Nomada shepperdana geeltipje TNB z o/+     x  x   

Osmia bicornis rosse metselbij TNB a o/+ x x     x x  

Osmia caerulescens blauwe metselbij KW z t        x  

Osmia parietina boommetselbij BE zzz tt       x   

Osmia uncinata bosmetselbij TNB z o/+      x    

Sphecodes albilabris grote bloedbij TNB a o/+    x x     

Sphecodes ephippius bosbloedbij TNB z o/+   x x x  x   

Sphecodes geoffrellus glanzende dwergbloedbij TNB z o/+    x      

Sphecodes gibbus pantserbloedbij TNB z o/+    x   x   

Sphecodes miniatus gewone dwergbloedbij TNB z o/+      x    

Sphecodes monilicornis dikkopbloedbij TNB a o/+   x  x     

Sphecodes pellucidus schoffelbloedbij TNB a o/+   x  x     

Sphecodes puncticeps grote spitstandbloedbij TNB z o/+   x x      

Sphecodes rubicundus vroege bloedbij TNB zz o/+   x x      

 

RL = status Rode Lijst 2018 
BE = bedreigd 

KW = kwetsbaar 

TNB = thans niet bedreigd 

Z = zeldzaamheidsklasse 
a = algemeen 

z = vrij zeldzaam 

zz = zeldzaam 

zzz = zeer zeldzaam

T = trend 
0/+ = stabiel/toegenomen 

t = afgenomen 

tt = sterk afgenomen 

 

 

Tabel 2. Waargenomen wespensoorten van de Strijbeekse heide en de Chaamse bossen. 

 

Vespidae - plooivleugelwespen 
Strijbeekse Heide Chaamse Bossen 
113

390 

114

390 

114

391 

115

390 

115

391 

121

389 

121

390 

121

391 

122

391 

Ancistrocerus nigricornis          x 

Dolichovespula media middelste wesp     x     

Dolichovespula saxonica Saksische wesp         x 

Polistes dominula Franse veldwesp   x  x     

Vespa crabo hoornaar     x  x   

Vespula vulgaris gewone wesp         x 

Pompilidae - spinnendoders 

Anoplius viaticus roodzwarte borstelspinnendoder   x       

Priocnemis coriacea ruwe zaagpootspinnendoder  x        

Priocnemis perturbator grote zaagpootspinnendoder       x   

Spheciformes - graafwespachtigen  

Pemhredon lugubris  x         

Chrysididae - goudwespen 

Chrysis ignita          x 

Formicidae - mieren 

Formica rufa/polyctena    x       
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Verslag zomerexcursie 
2019, Noord-Hollands 
Duinreservaat 
 

E. van der Spek, A. Bouma, K. Goudsmits, W. 

Heijtmans, P. Hoekstra, H. Nieuwenhuijsen, B. 

Jeucken, J. Prijs, F. Rhebergen, J. Schagen, J. Smit, 

A. Teepe, J. van Zweden. 

 

 

Inleiding 
Onder begeleiding van twee boswachters van PWN 

bezochten zestien leden van de sectie het Noord-

Hollands-Duinreservaat. Daarnaast had een ander lid 

in deze periode malaisevallen in het gebied staan en 

stonden er die dag kleurvallen op vier verder niet 

bezochte locaties. 

De boswachters van PWN willen graag weten hoe 

belangrijk het Noord-Hollands Duinreservaat, 

ongeveer 6000 ha. tussen Schoorl en IJmuiden, is voor 

wilde bijen. Daarvoor zijn in het gebied plots van 2 

hectare uitgezet die vier keer per jaar worden 

bemonsterd in 2019 en 2020. Onze excursie was een 

aanvulling op dit onderzoek. 

 
Het gebied 
Het Noord-Hollands Duinreservaat is een uitgestrekt 

duingebied dat extra bijzonder is doordat binnen dit 

gebied de kalkgrens tussen het Duindistrict en het 

Waddendistrict voorkomt.  

We bezochten drie gebieden in de kalkrijke duinen 

tussen Wijk aan Zee en Egmond aan Zee. 

●  Limiet (Ac. 103-506 en Ac. 103-507). Een stuk 

open duin (grijs duin, stuifplekken, duingraslanden 

met bijzondere vegetatie zoals piramidezenegroen) en 

begrensd door gemengd loofbos (vooral eik). Op deze 

plek lag zo’n 2000 jaar geleden de monding van het 

Oer-IJ, daarom vrij vlak terrein met lichte glooiing. 

●  Het infiltratiegebied in de buurt van De Kerf (Ac. 

102-506). Er staat wat struikhei, parnassia, etc. Het 

gaat dus om een gebied met infiltratiepanden 

waarlangs riet en soorten van natte duinvalleien te zien 

zijn. Er zijn daarnaast soorten te vinden van het 

kalkarme duin aangezien daar kalkarm zand is 

aangevoerd omdat het gebied verhoogd moest worden 

vanwege waterwinning, voorkomen van kortstromen 

naar de drinkwaterputten. 

●  De Hoge Toren (Ac. 103-509 en 103-510). Een 

uitkijkduin wat kijkt over het vogelduin, een 

duingebied met duinpaardenbloemgrasland met ten 

oosten ervan een loofbos dat grenst aan een kapvlakte 

van een naaldbos.  

 

Met malaisevallen zijn waarnemingen gedaan in: 

Wijk aan Zee (Ac. 102-501) 

Bergen (Ac. 106-520).  

Met kleurvallen in:  

Diederick (Ac. 105-510) 

Klampduin (Ac. 105-517). 

Daarnaast zijn nog waarnemingen gedaan bij 

bezoekerscentrum De Hoep (Ac. 104-508). 

 
Resultaten 
Er zijn 38 soorten wilde bijen aangetroffen (Tabel 1) 

en uiteraard ook het landbouwhuisdier de honingbij 

ook al staat PWN geen plaatsing in haar terrein toe. Er 

is niet bekend of er verwilderde volken in het gebied 

leven. De zeldzame Lapse behangersbij Megachile 
lapponica (nieuw voor het NHD) en de grote 

bladsnijder Megachile willughbiella zijn bedreigde soorten 

volgens de Rode Lijst (Reemer 2018). Andere 

zeldzame soorten die we vonden zijn: gewone kegelbij 

Coelioxys inermis, duinkegelbij Coelioxys mandibularis, 
donkere zijdebij Colletes marginatus, zilveren fluitje 

Megachille leachella en de  gedoornde slakkenhuisbij 

Osmia spinulosa. 

Daarnaast zijn 49 soorten wespen gevonden (Tabel 2). 

De bronswesp Idiomacromerus cf papaveris moet nog 

gecontroleerd worden, dit zou een nieuwe soort voor 

Nederland kunnen zijn. 

Figuur 1. Overgang van verwijderd bos, naar oud bos met 

veel dood hout. Foto Erik van der Spek. 

 

Figuur 2. Op zoek in een gevarieerde bosrand. Foto Erik 

van der Spek. 
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Bij controle in de Nationale Database Flora en Fauna 

(NDFF) bleek de gewone kegelbij dit jaar voor het 

eerst in het NHD te zijn waargenomen. Voor de 

duinzijdebij (17 eerdere waarnemingen) is het de eerste 

waarneming deze eeuw. Van de heizijdebij zijn maar 3 

eerdere waarnemingen bekend. Bijzonder is dat van de 

koekoeksbij van deze soort, de heideviltbij, tien 

eerdere waarnemingen bekend zijn. Van de gewone 

viltbij zijn 8 eerdere waarnemingen bekend. Van de 

tronkenbij is de zesde waarneming gedaan. Voor de 

pantserbloedbij en de rimpelkruinbloedbij gaat het om 

de 6e en 7e waarneming en de eersten deze eeuw. De 

determinatie van de grote veldhommel is niet op basis 

van DNA bevestigd, wat m.u.v. mannetjes van de 

veldhommel voor de vier soorten uit de 

aardhommelgroep wel wenselijk is. 

De muurwespen Ancistrocerus parietum en Ancistrocerus 
trifasciatus zijn nieuw voor het NHD. Dit geldt ook 

voor de kleine keverdoder Tiphia minuta uit een 

malaiseval. 

Het aantal waargenomen soorten bijen is voor de tijd 

van het jaar en de noordwestelijke positie van het 

gebied gunstig. Van veel soorten zijn zowel de waard 

als de koekoeksbij waargenomen, een aanwijzing voor 

een gezonde populatie opbouw. Bij de Hoge Toren is 

in de soortenlijst goed het effect van de aanwezigheid 

van veel staand dood hout te zien. De vele 

kevergangen bieden nestgelegenheid aan de soorten 

(tronkenbij, Lapse behangersbij en gewone 

behangersbij) die hier graag gebruik van maken. Ook 

de slakkenhuisjes bewonende gedoornde 

slakkenhuisbij is hier gezien. Voor deze soorten is het 

belangrijk dat ook op de lange termijn steeds nieuwe 

dode bomen aanwezig blijven. 

In het infiltratiegebied zou het gunstig zijn dat het 

maaibeheer pas na de bloeitijd zou worden uitgevoerd 

of veel gefaseerder.  

 

Literatuur 
Reemer, M., 2018. Basisrapport voor de Rode Lijst 

Bijen. – EIS Kenniscentrum Insecten, 171 p. 

 
 
 
 
 

 

  

Figuur 3. Voedselplanten en nestgelegenheid in open 

gemaakt duin. Foto Erik van der Spek. 
 

Figuur 4. Aandacht voor wilde bijen bij De Hoep. Foto Anneke Teepe. 
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Tabel 1. Bijen gevonden tijdens de zomerexcursie naar het Noord-Hollands Duinreservaat. 

 

 

 

Excursie Noord-Hollands Duinreservaat 3-8-2020 Z T RL A B C D E F G H I J 
Apidae s.l. - bijen 

Apis mellifera honingbij      x  x    x  

Bombus campestris gewone koekoekshommel a o/+ TNB           

Bombus hortorum tuinhommel a o/+ TNB x    x      

Bombus lapidarius steenhommel a o/+ TNB x x x  x      

Bombus lucorum veldhommel a o/+ TNB x x x  x      

Bombus magnus ? grote veldhommel zz tt OG x          

Bombus pascuorum akkerhommel a o/+ TNB x x x  x    x  

Bombus terrestris-groep aardhommelgroep a o/+ TNB x  x  x x x    

Coelioxys inermis gewone kegelbij zz o/+ TNB     x      

Coelioxys mandibularis duinkegelbij zz o/+ TNB x    x      

Colletes fodiens duinzijdebij z o/+ TNB x  x        

Colletes marginatus donkere zijdebij zz o/+ TNB x          

Colletes succinctus heizijdebij z o/+ TNB       x    

Dasypoda hirtipes pluimvoetbij a o/+ TNB x  x x x    x  

Epeolus cruciger heideviltbij z o/+ TNB        x   

Epeolus variegatus gewone viltbij z o/+ TNB   x        

Halictus confusus heidebronsgroefbij z o/+ TNB    x x      

Halictus rubicundus roodpotige groefbij a o/+ TNB x     x   x  

Halictus tumulorum parkbronsgroefbij a o/+ TNB     x      

Heriades truncorum tronkenbij a o/+ TNB     x      

Hylaeus brevicornis kortsprietmaskerbij z o/+ TNB    x x      

Hylaeus confusus poldermaskerbij z o/+ TNB     x      

Hylaeus communis gewone maskerbij z o/+ TNB     x      

Lasioglossum calceatum gewone geurgroefbij a o/+ TNB x  x  x      

Lasioglossum leucopus gewone smaragdgroefbij a o/+ TNB     x      

Lasioglossum leucozonium matte bandgroefbij a o/+ TNB   x  x      

Lasioglossum morio lagkopsmaragdgroefbij a o/+ TNB        x   

Lasioglossum punctaissimum fijngestippelde groefbij z o/+ TNB     x      

Lasioglossum sexnotatum zesvlekkigegroefbij z o/+ TNB   x  x   x   

Lasioglossum sextrigatum gewone franjegroefbij a o/+ TNB     x      

Megachile lapponica Lapse behangersbij zz t KW     x      

Megachile leachella zilveren fluitje zz o/+ TNB x   x x      

Megachile versicolor gewone behangersbij z o/+ TNB   x x x      

Megachile willughbiella grote bladsnijder zz t KW   x        

Osmia spinulosa gedoornde slakkenhuisbij zzz o/+ TNB     x      

Sphecodes albilabris grote bloedbij a o/+ TNB x   x x      

Sphecodes gibbus pantserbloedbij z o/+ TNB x    x      

Sphecodes pellucides schoffelbloedbij a o/+ TNB      x     

Sphecodes reticulatus rimpelkruinbloedbij z o/+ TNB    x x      
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Z = zeldzaamheidsklasse 
a = algemeen 

z = vrij zeldzaam 

zz = zeldzaam 

zzz = zeer zeldzaam 

T = trend 
0/+ = stabiel/toegenomen 

t = afgenomen 

tt = sterk afgenomen 

 

RL = status Rode Lijst 2018 
KW = kwetsbaar 

TNB = thans niet bedreigd 

OG = Onvoldoende gegevens 

 
Terreinen 
A = Limiet (Ac. 103-507) 

B = Limiet (Ac. 103-506) 

C = Infiltratiegebied (Ac. 102-506) 

D = Hoge Toren (Ac. 103-509) 

E = Hoge Toren (Ac. 103-510) 

 

F = Diederick (Ac. 105-510) 

G = Klampduin (Ac. 105-517) 

H = De Hoep (Ac. 104-508) 

I = Bergen, eikenbos (Ac. 106-520) 

J = Wijk aan Zee, Doolhof (Ac. 102-501) 

 

 

Tabel 2. Wespen gevonden tijdens de zomerexcursie naar het Noord-Hollands Duinreservaat. 

 

Excursie Noord-Hollands Duinreservaat 3-8-2020 A B C D E F G H I J 

Vespidae - plooivleugelwespen 
Ancistrocerus trifasciatus      x      

Vespa crabo Europese hoornaar x        x  

Vespula germanica  Duitse wesp x        x  

Vespula vulgaris gewone wesp x    x    x  

Spheciformes - graafwespachtigen 
Bembix rostrata harkwesp x  x x       

Cerceris rybyensis groefbijendoder x  x        

Crossocerus wesmaeli      x      

Diodontus minutus    x  x      

Ectemnius continuus      x      

Gorytes laticinctus      x      

Harpactus timides          x  

Melinus arvensis  x        x  

Oxybelius uniglumis      x      

Passaloecus corniger      x    x  

Pemphredon lethifer  x          

Philantus triangulum  bijenwolf x x x        

Ammophila campestris kleine rupsendoder x x   x      

Ammophila sabulosa grote rupsendoder x    x    x x 

Podolonia affinis   x    x      

Podalonia hirsuta ruige rupsendoder x    x    x x 

Podolonia luffii  x    x      

Tachysphex pompiliformis      x      

Mutillidae - mierwespen 
Smicromyrme rufipes gewone mierwesp     x      

Tiphiidae - keverdoders 
Tiphia femorata gewone keverdoder         x  

Tiphia minuta kleine keverdoder         x  
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Excursie Noord-Hollands Duinreservaat 3-8-2020 A B C D E F G H I J 
Chrysididae - goudwespen 
Chrysis ignita          x  

Hedychrum rutilans zandgoudwesp     x x x    

Pompilidae - spinnendoders 
Anoplius infuscatus gewone borstelspinnendoder     x      

Arachnopsila anseps gewone zandspinnendoder x          

Arachnospila spissa eentand-zandspinnendoder x          

Arachnospila trivialis zilveren zandspinnendoder          x 

Auplopus carbonarius koolzwarte metselspinnendoder         x  

Dipogon bifasciatus kale baardspinnendoder         x  

Episyron rufipes gewone roodpootspinnendoder x   x x    x x 

Evagetes littoralis duin-koekoekspinnendoder x          

Evagetes pectinnipes kam-koekoekspinnendoder x    x    x  

Priocnemis percubator grote zaagpootspinnendoder      x     

Chalcidoidea - bronswespen 
Eupelmus vesicularis      x      

Eurytoma spec    x        

*Idiomacromerus cf papaveris x          

Torymus arundinis    x        

Chalcididae: Haltichellinae 
Hybothorax graffii zanddikdijwespje         x   

Ichneumonidae 
Anonmalum cruentatum      x      

Banchinae spec      x      

Diplazon laetatorius    x        

Hybrizon buccatus  x          

Lissonota cruentator   x         

Lissonota proxima      x      

Pimpla spuria    x        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 5. Een deel van het gezelschap in bespreking aan een bosrand. Foto Erik van der Spek. 
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Verslag bijensymposium te 
Kerkrade “Bijen, bij de 
beek” 
 

Anneke Teepe 

 

 

Op 10 oktober 2019 werd in Limburg voor de vierde 

keer een Bijensymposium georganiseerd (Fig. 1). De 

initiatiefnemers (Waterschap Limburg, Provincie 

Limburg, het Citaverde College, Limburgers bijeen 

voor bijen en de Imkervereniging Horst en omgeving) 

richten zich telkens op een andere doelgroep, ditmaal 

met Waterschap Limburg als gastheer/organisator. 

Vers verhuisd naar Limburg, dus extra benieuwd naar 

de bijzondere bijensoorten die mijn nieuwe habitat 

herbergt, toog ik 10 oktober naar Kerkrade. 

De organiserende partijen deelden kennis middels 

plenaire lezingen en maakten goed gebruik van de 

gelegenheid om met workshoprondes de specialisten 

op velerlei gebied bijeen te brengen om het thema 

samen te verkennen, mede voor een nog nader in te 

vullen beekdalproject van het waterschap.  

Voor de HymenoVaria-lezer zal ik, van de 4 plenaire 

lezingen, 8 workshops en 5 praktijkonderdelen, er 

enkele relevante onderdelen uitlichten, aangevuld met 

informatie uit artikelen over deze onderwerpen. Te 

beginnen met enige woorden betreffende 

geohydrologie, gevolgd door het belang van 

macrofauna als indicatoren voor de waterkwaliteit. 

Vervolgens zal ik een link leggen naar wat beekdalen 

(en hun omgeving in bredere zin) kunnen betekenen 

voor wilde bijen, het belang van een integrale, 

gebiedsgerichte benadering en concrete voorbeelden 

van betaalbare manieren om natuurlijk groenbeheer te 

realiseren. 

 

Kleine waterbeestjes van groots belang 

Barend van Maanen, waterecoloog bij Waterschap 

Limburg, nam ons mee op expeditie naar het 

Anselderbeekdal naast het congrescentrum gelegen. 

Hij toonde ons tal van waterdieren, waarvan de 

meesten van ons nog nooit gehoord hadden, zoals 

beekschaatsenrijder (Aquarius najas) en de 

weidebeekjuffer (Calopteryx splendens). 
Door de ligging van de verschillende bodemlagen en 

hun lokale eigenschappen onder invloed van diverse 

omstandigheden zijn enkele plekken, zoals Roodborn, 

in Zuid-Limburg bijzonder geschikt voor het 

oppompen van drinkwater (Juhász-Holterman 2019). 

In Zuid-Limburg zijn nog diverse bronnen en 

bronbeken die echter tamelijk ongerept zijn gebleven.  

Daarin leven diverse ongewervelde zoetwaterdieren, 

de macrofauna, waarvan vele bruikbaar zijn als 

indicatoren voor de waterkwaliteit en voor de 

ecologische kwaliteit in ruimere zin. Sommige 

specifieke soorten platwormen, kokerjuffers en 

watermijten duiden op een hoge waterkwaliteit. 

Aanwezigheid van veel muggenlarven, bloedzuigers, 

wormen en zoetwaterpissebedden duiden daarentegen 

op een voedselrijke situatie en hogere 

watertemperaturen. Dat klinkt prettig, maar komt de 

waterkwaliteit niet ten goede (Korsten et al. 2019). 

Dergelijke onderzoeken dragen bij aan het opsporen 

van illegale lozingen, het versneld aanpakken van 

riooloverstorten en andere zaken die de stabiliteit van 

de waterkwaliteit kunnen bedreigen.  

Het waterschap doet ook iets terug voor de 

kenmerkende waterbewoners zoals haften, 

kokerjuffers en libellen. De toegestane 

overstortfrequenties zijn globaal afgestemd op de 

levencycli van deze soorten. Zo hebben populaties na 

verstoring (tijdelijke steiging van watertemperatuur) 

voldoende tijd om weer te herstellen (Korsten et al. 

2019).  

In de excursie van Barend van Maanen (Fig. 2) 

kwamen tal van voornoemde zaken ter sprake. In 

waadbroek plukte hij met een sleepnet en waterbakjes 

allerhande visjes, larven en weet-ik-wat-allemaal uit de 

Figuur 1. Sfeerimpressie Bijensymposium 2019. Foto 

Ger Peeters. 

 

Figuur 2. Beekdalexcursie o.l.v. Barend van Maanen. 

Foto Anneke Teepe. 
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Anselderbeek. Hij leek van vrijwel alles de naam te 

kennen en vertelde ons wat dit dier over deze beek 

verklapt.  

 

Bijen bij de beek 
Michel Smits van Waterschap Limburg (Fig. 3) opende 

zijn lezing met “De bij is belangrijk voor jou en mij! 

Maar is het waterschap ook belangrijk voor de bij?” 

Het waterschap geeft duidelijk blijk van de wil daartoe; 

Esther de Jong verzamelde tijdens de workshop 

daartoe input van de diverse aanwezige specialisten. 

Dit middels de ‘beekdalbrede benadering’. Om 

gerichte antwoorden te vinden op de vraag “Hoe 

kunnen we de beekdalen boeiend maken voor bijen?” 

werd dit thema onderzocht voor elk van de 5 

afzonderlijke zones in het beekdal.  

De workshop-sessies leverden dan ook veel inzichten 

op. De meeste daarvan zullen voor u wellicht geen 

nieuws zijn. Toch som ik de voornaamste op.  

●  Specificeer ‘de bij’. Kies doelsoorten of 

soortgroepen. Inspanning gericht op solitaire bijen 

helpt ook honingbijen. Andersom werkt amper. 

●  Varieer in doelstelling. ‘Plekken creëren waar 

gegarandeerd binnen een jaar veel bijensoorten 

vliegen’ (ter bijdrage aan bewustzijnsvergroting en als 

locatie voor natuureducatie zeer geschikt) is iets anders 

dan ‘soortenbescherming’ (hetgeen vaak langere adem 

vraagt en niet altijd direct zichtbaar resultaat oplevert). 

●  Denk groots doch lokaal. De meeste wilde 

bijensoorten hebben al hun voedsel en nestmaterialen 

te vinden binnen enkele honderden meters vanaf hun 

nestplaats. 

●  Geef in bos- en bosschagezones bewuster voorkeur 

aan bepaalde soorten bomen en heesters (consulteer 

specialisten of neem tijd voor flinke studie). 

●  Gerichte verrijking van het bloemaanbod is het 

kansrijkst in zone 4 (de bufferzone, met veelal korte 

vegetatie) en zone 5 (de beekflank, alles buiten de 

bufferzone met o.a. agrarische percelen en bebouwde 

gebieden) Deze zijn overigens vaak niet in eigendom 

van het waterschap. Dus samenwerken en stimuleren. 

●  Nestgelegenheid vergroten! Hier kan waterschap 

Limburg cruciale meerwaarde bieden voor bijen.  Zie 

details hieronder. 

Aangezien bijen zonminnaars zijn (zowel qua nestelen 

als foerageren) en de waterkwaliteit gebaat is bij een 

grotendeels beschaduwde beek, getuigt de kernvraag 

van deze workshop van lef en ambitie.  

“Welk type nestgelegenheid en welke bloemsoorten 

zijn aan te bevelen juist voor enkele zeldzame en 

typisch Zuid-Limburgse bijensoorten?” Daartoe dook 

ik thuis nog iets dieper in de materie. Sinds de jaren 80 

zijn rondom Roodborn door Waterleiding 

Maatschappij Limburg landbouwgronden omgevormd 

tot onbemest hooiland om nitraat en 

bestrijdingsmiddelen in dit waterwingebied te 

beperken (Vaessen et al. 2016). Ivo Raemakers en 

Arno van Stipdonk (2019) onderzochten de 

bijenrijkdom rondom Roodborn en deden daarbij 

enkele opmerkelijke constateringen. Ondanks de 

aangetroffen 125 verschillende bijensoorten, 

ontbraken er een aantal soorten, die op basis van het 

aanwezige bloemenaanbod wel werden verwacht. Een 

aantal bovengrondsnestelende bijensoorten alsook een 

aantal bodembewonende bijensoorten bleek in 

verhouding tot het bloemaanbod 

ondervertegenwoordigd.  

Enkele voor Zuid-Limburg zeer karakteristieke 

bewoners van lösssteilwandjes, zoals de zwarte 

sachembij (Anthophora retusa), borstelgroefbij 

(Lasioglossum nitidiusculum) en blokhoofdgroefbij 

(Halictus maculatus) werden geheel niet aangetroffen. 

Andere soorten uit deze groep, zoals de 

vierbandgroefbij (Halictus quadricinctus) en de 

dwerggroefbij (Lasioglossum pygmaeum) werden wel 

gevonden, echter in zorgwekkend kleine aantallen 

(Raemakers & van Stikdonk 2019) . 

Als op een dienblaadje voor dit bijensymposium 

noemen Raemakers & van Stipdonk ook nog enkele 

bijzondere bloemgespecialiseerde bijensoorten en de 

bloemsoorten waarvan deze soorten volledig 

afhankelijk zijn. Dit betreft onder meer de zuidelijke 

klokjesbij (Chelostoma distinctum) en de donkere 

klokjeszandbij (Andrena pandellei), de beide 

langhoornbijsoorten die Nederland kent (Eurera 
longicornis en Eucera nigrescens) en de 

knautiagespecialiseerde zandbij en bijbehorende 

wespbij (Andrena hattorfiana en Nomada armata).  

Enkele specifieke maatregelen om wilde bijen in Zuid-

Limburg te helpen zijn derhalve: 

●  Creëer extra nestgelegenheid door  dode bomen 

vaker te laten staan en ook struiken als oude rozen en 

bramen met name in bosranden gericht te sparen, kale 

plekken te creëren op zonbeschenen hellingen en waar 

mogelijk steilwandjes te creëren op lössgrond. 

●  Vergroot het bloemenaanbod onder meer door op 

daartoe geschikte lokaties te kiezen voor 

Figuur 3. Michel Smits van Waterschap Limburg. Foto 

Ger Peeters. 
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rapunzelklokje, beemdkroon, heggenwikke en rode 

klaver. 

 

Integrale gebiedsgerichte benadering 
David Kleijn van Wageningen University & Research 

verzorgde een lezing over “Nut en noodzaak van een 

integrale gebiedsgerichte benadering voor de 

bescherming van wilde bijen” (Fig. 4). 

Hier werd - na een algemene inleiding over wilde 

bijen, hun specialisaties en bedreigingen - van een 

vijftal habitattypen aangegeven hoe deze relatief 

kosteneffectief anders beheerd kunnen worden ten 

gunste van onder meer wilde bijen. Soortenrijke 

kalkgraslanden worden hierbij gebruikt als 

referentiehabitat. 

A  Waterbuffers => het vee pas later inscharen 

B  Natuurweides => rotatiebegrazing toepassen 

C  Wegbermen => gefaseerd maaien en afvoeren 

D  Akkerzomen => inzaaien met bloemstroken 

E  Scheerheggen => omvormen tot Struweelhagen 

Voorlopige resultaten van MSc student Joan Diaz 

Calafat tonen aan dat de voornoemde gebiedstypen  

zowel op volgorde staan van grootste soortenrijkdom 

aan bijen naar steeds iets minder bijensoortenrijk en 

dat dit precies gelijk loopt met de volgorde v.w.b. de 

plantensoortenrijkdom. Ook was nog geen van de 

habitats even soortenrijk als de referentiehabitat. 

Uiteraard gaat het in de verschillende gebieden om 

(grotendeels) verschillende planten en bijbehorende 

bijen, die allen van belang zijn.    

 

Bovenstaande resultaten werden gevonden in het 

Initiatief ‘Hommellandschap Geuldal’, waarin de 

boshommel als doelsoort dient. Uiteraard profiteren 

veel andere bijensoorten, zweefvliegsoorten, vlinders, 

vogels etc. daarvan mee. Zoals ook het geval is op 

Terschelling, alwaar de kustbehangersbij veel late 

klavers nodig heeft, waar ook andere dieren dankbaar 

op foerageren 

 

Uitdrukkelijk stelde Kleijn dat het terugbrengen van 

bloemen naar het landschap (wel helpt maar an sich) 

onvoldoende is. Wanneer men in het omliggend 

gebied terugkeert naar ‘business as usual’, dan hebben 

dergelijke maatregelen onvoldoende effect. Daarom is 

een integrale gebiedsgerichte benadering noodzakelijk. 

 

Iets niet doen is gratis 
Frank Verhagen, beheerder van natuurlijke gebieden 

voor de gemeente Eindhoven gaf tal van concrete 

voorbeelden van betaalbare manieren om natuurlijk 

groenbeheer te realiseren. 

  1.  Het belangrijkste moment is dat van de inrichting, 

opdat daarna het beheer vrij eenvoudig kan en 

ecologen minder nodig zijn. Zo kocht de gemeente 

een beekdal aan dat te nat was voor woningbouw. Bij 

eentonige inrichting moet het beheer heel gevarieerd 

zijn om enige variatie en diversiteit te verkrijgen. Bij 

gevarieerde inrichting kan het beheer echter een stuk 

eenvoudiger en is er bovendien direct resultaat 

zichtbaar. Belangrijk is de afweging tussen eenmalige 

inrichtingskosten en de jaarlijks terugkerende 

beheerkosten.  

  2.  Zorg voor eenvoudige variatie in het beheer. 

Bijvoorbeeld: wilgen het ene jaar knotten aan de ene 

zijde van de straat en het jaar erop aan de andere 

straatzijde. Andere eenvoudige opties zijn het gebied 

indelen in verschillende vakken. Voorkom dat een 

gebied ingewikkelde maai-instructies nodig heeft. 

“Figuurmaaien creëert onzekerheid.” Vergeet niet dat 

de meeste maaiers werden opgeleid om alles rechttoe 

rechtaan kort en kaal te maaien. 

  3.  Goed op kaarten aangeven welke gebieden 1, 2 

dan wel 3 keer per jaar gemaaid worden en binnen 

welk tijdsvak elke ronde valt. Laat bij elke maaironde 

minstens 15% staan. Het niet gemaaide deel mag in 

blokvorm(en) of anderszins naar eigen inzicht, maar 

niet in te smalle stroken. Het mag uit 1 of meerdere 

delen bestaan, bij voorkeur op zonnige plaatsen en zo 

mogelijk over een gradient verdelen. 

  4.  Pas het inzaaien van bermen toe, mede als 

‘reclame voor een andere manier van maaien’ (bij de 

overgang van gazon naar extensiever beheer). 

  5.  Meer waterbuffering piekbuien. Het rioolstelsel 

aanpassen kost honderden miljoenen. Dit is deels te 

voorkomen door een andere inrichting van de 

groenvoorzieningen. Bijvoorbeeld wateropvang in 

bermen middels een lange uitgegraven geul in het 

midden, eventueel omlijst door wilde bloemen. Dat 

kan worden gefinancierd uit het (vergeleken met dat 

van groen vaak heel grote) waterbudget. 

  6.  Bosbeheer voor biodiversiteit. Dood hout 

stimuleren: “Iets niet doen, is gratis.” Breng variatie 

aan door dunning, hakhout en knotten. Recht hout 

Figuur 4. Samenhang afname waardplanten en aantal 

wilde bijensoorten (Scheper et al. 2014), uit de lezing 

van David Kleijn. 
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brengt nog wat op, laat de kronkelige bomen staan. 

Maak gebruik van stormschade: waar mogelijk niet te 

veel opruimen. 

 

Groene gewasbescherming 
Van de overige lezingen en workshops was die van 

Herman Jansen, docent gewasbescherming van het 

Citaverde College, voor mij best opmerkelijk.  

Hij gaf een uitgebreide uitleg en opsomming van de 

diverse ontwikkelingen op het gebied van chemische 

gewasbestrijding. Zo ook over de steeds strengere 

wetgeving, veroorzaakt doordat (vrij vertaald) eigenlijk 

vrijwel alle betrokken partijen daarom vragen. Hij 

toonde onder meer CBS- en Eutostat-statistieken van 

de hoeveelheid gebruikte gewasbestrijdingsmiddelen 

per sector (zowel in gedekte alsook in de open teelt). 

Dat zijn in mijn ogen nog steeds stuitende 

hoeveelheden, met slechts één land (Malta) dat meer 

gebruikt dan Nederland.  

Jansen uitte af en toe een verrassend standpunt ofwel 

voorspelling tussendoor, zoals: “Biologische teelt is 

over 10 jaar geheel verdwenen.”  

Aangezien na afloop van de workshop nog niet 

duidelijk was geworden welke definitie van ‘Groene 

gewasbescherming’ hij hanteert, kwam hierover een 

vraag. Zijn antwoord bevatte onder meer ‘indien je 

maar kunt aantonen dat je geen andere keuze had dan 

dit middel / deze middelen te gebruiken’ en ‘aantonen 

dat je je best hebt gedaan om zo min mogelijk te 

gebruiken van het betreffende middel’. Het leek er 

sterk op dat zijn definitie neer kwam op ‘Als je jezelf 

maar voldoende weet in te dekken dan kun je vrijwel 

alles scharen onder groende gewasbescherming’. 

Opmerkelijk en verrassend. 

 

Slotwoord 
Deze editie van het Limburgs Bijensymposium werd 

afgesloten door Arnold Jansen van Waterschap 

Limburg met de woorden: “Doel is een bloemenlint 

van Mook tot aan Maastricht.”  

Na deze rijkgevulde dag, waarin specialisten op velerlei 

gebied samen diverse thema’s verkenden, keerde een 

ieder met veel antwoorden en tips huiswaarts. 

 

Het belang van een integrale gebiedsgerichte evenals 

de beekdalbrede benadering kwamen duidelijk naar 

voren. Diverse inspirerende voorbeelden en betaalbare 

manieren voor natuurlijk groenbeheer werden gedeeld. 

Zo ook het belang van het kiezen van doelsoorten, 

waarvan sommigen volledig afhankelijk zijn van 

rapunzelklokje, beemdkroon ofwel juist van 

vlinderbloemigen zoals heggewikke en rode klaver.  

 

Voor de gemeentes en het waterschap in Zuid-

Limburg liggen er speciale kansen op het gebied van 

nestgelegenheid voor wilde bijen; opgaand dood hout 

vaker laten staan, evenals het gericht sparen van oude 

rozen en braamstruwelen in het bosrandbeheer, op 

zonbeschenen zand- en lössgronden kleine stukjes kaal 

houden en waar mogelijk het creëren van (bij voorkeur 

löss-)steilwandjes. 
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Figuur 5. Gewone langhoornbij vrouw op veldlathyrus. 

Foto Anneke Teepe. 
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Chrysididae - goudwespen 
Chrysis fulgida [GK] 

 Op 1 juni een man en op 16 juni een man en een 

vrouw bij een kade ten zuiden van Itteren (176-322). 

Op 14 juni een vrouw in de botanische tuin te 

Utrecht (Ac. 140-455). 

Chrysis indigotea [GK, MP] 

 Op 23 mei twee vrouwen op fort Vechten bij Bunnik 

(Ac. 139-452). In Gennep, ‘t Leger (Ac. 197-411) een 

vrouw op 29 juni. 

Chrysura austriaca [RF] 

 Op 16 juni een aantal exemplaren op de Sint-

Pietersberg (Ac. 175-314). 

Pseudospinolia neglecta [RF] 

 Op 16 juni een exemplaar op de Sint-Pietersberg 

(Ac. 175-314). 

 

Pompilidae - spinnendoders 
Anoplius caviventris [SvdE]  

Op 20 augustus een vrouw op Texel, Buiten Muy 

(Ac. 114,7 571,2), nieuw voor Texel. 

Dipogon variegatus [GK] 

 Op 16 juni een man langs de Maas bij Elsloo (Ac. 

180-328). 

 

Vespidae – plooivleugelwespen 
Euodynerus dantici [SJT] 

 Diverse mannen en vrouwen in Utrecht, 

Leeuwensteijn (Ac. 133-455).  

Odynerus melanocephalus [SJ] 

Op 2 juni een man bij de Sint-Pietersberg (Ac. 177-

319) en een vrouw op het voormalig zinkwitterrein, 

Maastricht (Ac. 175-314). Een man op 15 juni in 

Roodborn, Eys (Ac. 192-315). 

Op 18 juni bij Lobith in de Geuzenwaard (Ac. 205-

430), een vrouw met 3 strepsiptera. Niet eerder is 

deze wesp met strepsiptera in ons land aangetroffen. 

Waarschijnlijk betreft dit een nieuwe soort 

waaiervleugelige voor ons land. 

 

Spheciformes – Graafwespachtigen  
Astatidae – wantsenjagers 
Dryudella pinguis [SJT] 

 Een man in Utrecht, Maarschalkerweerd (Ac. 138,1-

453,9) op 2 juni. 

 

Bembicidae – cicadenjagers 
Bembix rostrata [GK] 

 Op 26 juni een exemplaar op een bedrijventerrein bij 

Soesterberg (Ac. 147-459), is daar drie keer in twee 

weken waargenomen. 

 

Crabronidae – graafwespen  
Crossocerus capitosus [PJ] 

 Een vrouw op 25 mei in Oostvoorne (Ac. 63,78-

431,2). 
Ectemnius rubicola [CL] 

 Een vrouw op 22 augustus in Aardenburg, op de 

wallen oost (Ac. 20.61-366.196). 

 

Pemphredoninae – bladluisjagers  
Passaloecus clypealis [SvdE, PJ] 

 Een man in de malaiseval, 1-18 juli, Texel, De Geul 

(Ac. 111,720-558,409). En op 16 juli een vrouw in de 

malaiseval in het Markiezaat (Ac. 79,18-385,92). 

 

Sphecidae – langsteelgraafwespen 
Isodontia mexicana [RF] 

 Op 8 september een man in Amsterdam 

Buitenveldert, Kalfjeslaan (Ac. 120-482). 

Sphex funerarius [SJ, MP] 

 Op 18 juni een vrouw en een man in de 

Klompenwaard, fort Pannerden (Ac. 198/199-

432/433), meer exemplaren waargenomen. Een man 

op 5 juli in de Stalberg (Ac. 209-391). Op 29 juli een 

man waargenomen in de Geuzenwaard bij Lobith 

(Ac. 205-430). 

 

Anthophila - bijen 
Andrenidae – zandbijen 
Andrena hattorfiana [MP, CL] 

 Op 24 mei een vrouw in De Stalberg (Ac. 209-391). 

Een vrouw op 3 juli te Terneuzen - Sparkspolder / 

Spui (Ac. 48.74-369.656). 
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Andrena intermedia [SJ, SJT] 

 Op 28 juni twee mannen in het Hartjesbosch bij 

Deurningen (Ac. 255-477). In hetzelfde terrein op 23 

juli enkele vrouwen en mannen. Ook op 23 juli 

enkele exemplaren in Punthuizen bij Losser (Ac. 

258-485). 

Andrena niveata [GK, SJT] 

Op 29 mei een vrouw op een talud van de A-2 bij 

Nieuwer ter Aa (Ac. 127-466) en een vrouw bij de 

Haarrijnse plas bij Vleuten (Ac. 127-459). Op 9 juni 

een vrouw in Utrecht, Leeuwensteijn (Ac. 133-455). 

Twee vrouwen op 14 juni bij Bunnik niet ver van de 

A-12 (Ac. 140-455). Op 16 juni twee vrouwen langs 

de Maas bij Elsloo (Ac. 180-328). 

Andrena pandellei [KP, RF] 

Op 13 juni twee vrouwen en een man in Elsloo. Het 

was zwaar bewolkt met een harde wind, ze zaten in 

de klokjes. Op 13 juni een vrouw in Roodborn, Eys 

(Ac. 192-315). Een vrouw op 16 juni op de Sint-

Pietersberg (Ac. 175-314). 

Andrena rosae [CL] 

 Een vrouw op 11 april te Bath - Veld tussen 

Brugweg en Bathse Spuikanaal (Ac. 74.829-379.217). 

Andrena semilaevis [SvdE] 

 Op 1 juni een man in Blijham, de Gaast (Ac. 269,8-

568,8). 

Andrena synadelpha [KM] 

Op 1 juni een vrouwtje in het Rembrandtpark in 

Amsterdam (Ac 118-485). 

Andrena tarsata [SJ, SJT] 

 Een populatie op 23 juli in Punthuizen bij Losser 

(Ac. 258-485). Deze zeldzame zandbij was niet 

bekend uit Overijssel. 

Andrena trimmerana [CL] 

 Een man op 5 april, Veerse Meer - De Piet - duintjes 

e.o. (Ac. 39.871-394.463). 

Andrena viridescens [GK, MP] 

Op 18 april drie mannen en een vrouw op fort 

Rijnauwen in Utrecht (Ac. 140-454). Op 1 mei twee 

vrouwen en een man op fort Honswijk bij Honswijk 

(Ac. 139-442). Op 11 mei waren in De Stalberg (Ac. 

209-391) vrouwen en mannen massaal aanwezig. Op 

15 mei enkele vrouwten bij Everdingen (Ac. 140-

441), zowel aan de Gelderse als aan de Utrechtse 

zijde. Op 22 mei een vrouw bij  Soesterberg (Ac. 

146-460). Op 23 mei enkele vrouwen op fort 

Vechten bij Bunnik (Ac. 139-452) en (Ac. 140-452). 

 

Apidae – langtongbijen 
Bombus barbutellus [SvdE] 

 Een vrouw in de malaiseval (28 juni-1 juli) Texel, De 

Geul, Duinen van Drijver (Ac. 111,720-558,409). 

Bombus cryptarum  [SJo, KM] 

 Op 5 april in het Noord-Hollands Duinreservaat, 

terrein Bakkum een koningin. Op 29 juli een 

mannetje in het Wierdense Veld (Ac. 230-487). 

 

Bombus muscorum [SJT, RF, KM] 

 Een man en twee vrouwen in de Weerribben (Ac. 

189-533, 190-531) op 6 juli. Op 19 juli een werkster 

in het Diemerpark, Amsterdam (Ac. 127-485). Op 29 

juli vier werksters (Ac 231-488) en een werkster (Ac 

231-486) in het Wierdense Veld. (zie ook 

HymenoVaria 19: 85-89). 

Ceratina cyanea [PJ] 

 Een vrouw op 19 april in de malaiseval in het 

Markiezaat (Ac. 78,1-387,1). 

Nomada baccata [SJT] 

 Op de Cartierheide (Ac. 146-371) circa 100 

exemplaren. 

Nomada bifasciata [KP] 

Op 9 mei in de Zilk (Ac. 97-479) een vrouw. 

Nomada ferruginata [SvdE] 

 Op 7 april een man in een kleurval, op Texel, De 

Geul, Geulvallei (Ac. 112,1-557). Nieuw voor de 

Wadden. 

Nomada guttulata [KP] 

 Op 9 mei een vrouw en op 10 mei drie vrouwen bij 

het Oosterduinse meer Noordwijkerhout (Ac. 94-

477) (zie ook Veldobservaties). 

Nomada mutica [RF] 

 Op 23 mei een vrouw in Roodborn, Eys (Ac. 192-

315). 

Nomada opaca [SJT] 

 Bij Tilburg, de Kaaistoep west (Ac. 129-394) een 

vrouw op 22 mei. 

Nomada roberjeotiana [SJ] 

 Een vrouw op 4 juli en een vrouw op 23 juli in 

Punthuizen bij De Lutte (Ac. 269-485). 

Nomada sexfasciata [RF] 

 Op 23 mei een vrouw in Roodborn, Eys (Ac. 192-

315). Op 2 juni een vrouw op de Sint-Pietersberg, 

Maastricht (Ac. 175-314) en op 16 juni nog enkele 

exemplaren. 

Nomada shepperdana [SvdE] 

 Drie mannen op 21 april op Texel, Den Burg, 

IJsbaan (Ac. 115,6-562,9). Nieuw voor de Wadden. 

Nomada stigma [CL] 

 Een man op 15 mei in Waardenburg (Ac. 146-426). 

Een vrouw op 6 juni te Nummer Een - 

Natuurontwikkeling binnendijks (Ac. 30.576-

378.508). 

Xylocopa violacea [CL] 

Een exemplaar te Kwadendamme e.o. op 1 augustus 

(Ac. 49.96-383.721). 

 

Colletidae – korttongbijen  
Colletes similis [SvdE] 

 Op 17 juni een vrouw in Oudendijk, Groesplaat (Ac. 

126-425). 

 

 

 

 



 nr. 20, april 2020 

 19

Halictidae – groefbijen  
Halictus maculatus [DvA] 

 Op 7 augustus Breda op de IJsbaan, een vrouw (Ac. 

119-399). 

Halictus quadricinctus [GK] 

 Op 15 mei enkele vrouwen en op 29 juli twee 

mannen bij Everdingen (Ac. 140-441). 

Halictus scabiosae [GK] 

 Op 29 juli een vrouw bij Everdingen (Ac. 140-441). 

Lasioglossum costulatum [KvL] 

 Op 8 juli een vrouw in het Gerendal, ze kwam net 

uit een klokje gevlogen (Fig. 1). 

Lasioglossum prasinum [SvdE] 

 Op 24 mei twee vrouwen op Texel, Duinpark (Ac. 

112,1-565,7). Nieuw voor Texel. 

 

Megachilidae – buikschuierbijen  
Coelioxys afer [CL] 

 Op 13 augustus een man bij Borssele - Slufter Kaloot 

(Ac. 38.826-383.395). 

Coelioxys alatus [MP] 

Een vrouw op 6 augustus in De Stalberg (Ac. 209-

391). 

Coelioxys aurolimbatus [GK] 

 Op 14 juni twee mannen en op 9 juli twee vrouwen 

en een man in de botanische tuin te Utrecht (Ac. 

140-455). 

Coelioxys conicus [RF, SJ, SvdE] 

 OP 22 juli een vrouw bij Duin en Kruidberg, 

Santpoort (Ac. 100-494). Op 25 juni een vrouw in 

het Boetelerveld bij Raalte (Ac. 218-486). Een vrouw 

op Texel, De Geul, Duinen van Drijver (Ac. 

111,720-558,409) in een malaiseval (25 juli-1 

augustus). 

 

Coelioxys conoideus [CL] 

 Op 26 augustus een vrouw op Grevelingen - 

Hompelvoet (Ac. 54.946-422.166). 

Hoplitis adunca [GK] 

 Op 4 juli twee vrouwen op een braak terrein langs 

het spoor in Amersfoort (Ac. 153-463) en (Ac. 152-

463). 

Hoplitis tridentata [GK, SJT, KP] 

 Op 31 mei twee vrouwen en twee mannen bij 

Soesterberg (Ac. 147-459) en op 22 juli een vrouw 

(Ac. 148-459). Een man op 18 juni in faunarijk 

grasland bij Dongen (NB) (Ac. 126-401). Ook op 

een bekende plek op de Sint Pietersberg. 

Megachile analis [SJ] 

 Een vrouw op dopheide, op 23 juli in Punthuizen bij 

Losser (Ac. 258-4850). 

Megachile leachella [DvA] 

 Op 21 juni te Bavel op een hoge geluidswal, een man 

(Ac. 115-398). 

Megachile pilidens [SJ] 

 Op 29 juli een vrouw in de Geuzenwaard bij Lobith 

(Ac. 205-430). Was tot dusver alleen bekend uit 

Limburg. 

Megachile rotundata [RF] 

 Een man op 2 juni op het voormalig zinkwitterrein, 

Maastricht (Ac. 177-319). 

Osmia leaiana [GK, SJT, KM] 

 Op 7 juni en 23 juli een vrouw in de Vijverhof bij 

Bilthoven (Ac. 143 - 463). Bij Rijsbergen, 

Vloeiweiden Bijloop (Ac. 107-395) twee vrouwen op 

14 juni en een vrouw op 19 juli. Een vrouw op de 

Kunderberg bij Voerendaal (Ac. 194-320). Op 23 

juni een vrouwtje in het Beersbroek bij Netersel (Ac 

143-382). Op 26 juni en op 19 juli een vrouw op een 

bedrijventerrein bij Soesterberg (Ac. 147-459). Op 22 

juli een vrouw nestelend in het bijenhotel op Science 

Park, Amsterdam (Ac. 125-485). 

Osmia parietina [SJo] 

Een vrouw op 28 juni op gewone rolklaver in het 

Noord-Hollands Duinreservaat, terrein Bakkum. 

Osmia spinulosa [CL] 

 Op 13 augustus een vrouw: Veerse Meer - De Piet - 

duintjes e.o. (Ac. 39.957-394.449). 

Osmia uncinata [SJo] 

 Een vrouw op 21 april in het Noord-Hollands 

Duinreservaat, terrein Bakkum op hondsdraf. 

Stelis phaeoptera [GK] 

 Op 14 juni vijf vrouwen en twee mannen in de 

botanische tuin te Utrecht (Ac. 140-455). Op 18 juni 

een man bij Wijk bij Duurstede (Ac. 151-444). 

 

Melittidae – dikpootbijen 
Macropis fulvipes [SJT] 

 Tien mannen in Schinnen (Ac. 189-328) op 22 juni. 

 

  

  

 Figuur 1. Geprepareerd vrouwtje van Lasioglossum 
costulatum. Foto Lisette van Kolfschoten. 
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Veldobservaties 
 

Osmia aurulenta 
 

Jorg Schagen 

 

 

Ik woon dicht bij het Noordhollands Duinreservaat, 

terrein Bakkum. Alhoewel ik in dit gebied vele Osmia 

aurulenta foeragerend tegenkwam, lukte het mij niet om 

daadwerkelijk broed of vrouwtjes op onderzoek te 

ontdekken. Foto's van Heiko Bellmann en van Paul 

Westrich spreken erg tot de verbeelding, en ik wilde 

dit tafereel zelf ook graag meemaken en vastleggen. 

Op 11 mei 2017 lukte het mij om een territoriaal 

mannetje te vinden. 

Dit mannetje aurulenta kwam steevast na korte, lage 

rondes, of na korte foerageerrondes, terug naar een 

leeg slakkenhuis (Cepaea). Veelal na landing op de lege 

schelp, onderzocht hij telkens de wendingen, 

zoekend naar een mogelijk aanwezig vrouwtje. Het 

lukte mij om daarvan fijne foto's te maken (Fig. 1). 

 

Ik ben onderwijl al tientallen minuten ter plaatse en er 

ariveerd nu dan ook een vrouwtje aurulenta, het 

mannetje is nu niet aanwezig. Ze onderzoekt het 

huisje, kruipt naar binnen en komt er niet weer uit. Af 

en toe keert het mannetje terug en probeert het huisje 

binnen te komen, maar hij wordt herhaaldelijk door 

het vrouwtje verjaagd. 

 

Daarna gebeurt er lange tijd niets, uiteindelijk komt 

het vrouwtje traag naar boven, na zo'n veertig minuten 

afwachten (Fig. 2). Ze vliegt op en verdwijnt. Ik ben  

 

 

nog een uur in de buurt gebleven maar dit leverde 

geen vrouwtjes meer op.  

 

Al bij aankomst van het vrouwtje viel het mij op dat 

de scopa niet gevuld was, naar mijn denken had het 

vrouwtje de schelp gekozen om te rusten, niet om te 

nestelen. 

 

Summary 
Observation of a territorial male of Osmia aurulenta, 

which visits mostly the shell of one snail. A female was 

also present, who rests for forty minutes deep into the 

helices. The male was scared away multiple times. 

 

 

Nomada guttulata in het 
westen 
 

Pim Kuijken 

 

 

De gedrongen wespbij Nomada guttulata is nog nooit in 

het westen van het land gevangen en het is daarom 

ook van belang om te melden waar en wanneer, onder 

welke omstandigheden en in welk biotoop deze 

wespbij zich op de vindplaats kan vestigen. 

De vindplaats is het Oosterduinse meer in de 

gemeente Noordwijkerhout en is een recreatiegebied. 

De plas is de grens tussen het bollenland en een 

 Figuur 1. Mannetje van Osmia aurulenta in het 

slakkenhuis. Foto Jorg Schagen. 

 Figuur 2. Het vrouwtje van Osmia aurulenta komt uit het 

slakkenhuis. Foto Jorg Schagen. 
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uitloper van wat ooit duin was. Er ligt een zacht 

glooiende helling (Fig. 1) op het zuiden met 

bescherming tegen de westen- en noordenwind.  

 

Deze helling wordt regelmatig gemaaid en erg kort 

gehouden. Hierop groeien vooral madeliefjes en 

reigersbek met hier en daar een boterbloem. Een 

mooie plek, maar door het maaien toch beperkt  

geschikt voor solitaire bijen. De lengte van de helling 

is een paar honderd meter. 

Op deze plek vliegt de ereprijszandbij, Andrena labiata 

in een behoorlijk aantal. In de literatuur wordt 

aangegeven dat dit de gastheer is van de gedrongen 

wespbij. En dat lijkt ook hier wel erg waarschijnlijk. 

 

Op 9 mei 2019 aan het begin van de middag bevond ik 

mij op de helling. Het was max. 13º en er stond een 

straffe noordenwind, maar het was wel zonnig en de 

helling ligt in de luwte. 

Ik ving wat exemplaren van de ereprijszandbij. Deze 

vliegen daar vlak over de grond (is gemaaid) en zij 

fourageren op de madeliefjes en ook op de verspreid 

staande boterbloemen. Uiteraard was mijn aandacht 

ook gericht op wellicht een wespbij. Bij toeval ving ik 

toen ook een vrouwtje van deze wespbij. 

 

Op 10 mei onder dezelfde omstandigheden ging ik 

weer naar het Oosterduinse meer om te zien of er 

meer wespbijen vlogen. Ik ben stap voor stap de 

helling op en af gegaan. Het onderscheid in het veld is 

moeilijk maar het geluk was mij goed gezind en ik ving 

toen 3 vrouwtjes van deze prachtige wespbij. 

Na 10 mei ben ik daar niet meer geweest. Afhankelijk 

van de weersomstandigheden lijkt het mij aan te 

bevelen om in het voorjaar van 2020 vanaf medio april 

daar nog eens goed te zoeken en te kijken hoe het met 

de populatie is gesteld en wellicht nog 

eens een mannetje te vangen. 

Zulke ontdekkingen zijn fantastisch. 

Want het gaat om een zeldzame soort 

en dan ook nog in het westen. En niet 

in een natuurreservaat. 

 

Summary 
The very rare Nomada guttulata has 

been found for the first time in the 

west of the Netherlands. The location 

was on a slope facing south with many 

Andrena labiata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomada ‘explosie’ in het 
westen 
 

Pim Kuijken 

 

 

Op 9 en 10 mei 2019 ging ik naar een voor mij mooie 

vindplaats van bijen en wespbijen in de Zilk. 

Hemelsbreed ongeveer 3 km ten oosten van het 

Oosterduinse Meer en vlak langs de N 206. Het was 

rond de 13º met een straffe noordelijke wind, maar 

met volle zon. 

Ik kom op die plek al jaren en er vliegen leuke solitaire 

bijen. Helaas vindt men het nodig om het kleine beetje 

groen tegenwoordig zoveel mogelijk te maaien. Vlak 

daarbij staan huizen en ligt de weg. Echter de 

vindplaats zelf is een corridor van ongeveer 70 m. lang 

en 6 m. breed. Aan beide kanten staat halfhoge 

begroeiing met niet al te hoge bomen.  

De ligging is ongeveer noord - zuid. Als de zon op zijn 

hoogst staat, schijnt deze precies in de corridor. En die 

ligt zodoende heel luw. 

 

Wat ik die 2 dagen zag was ongelooflijk. Het zwermde 

er van de Nomada’s, boven de grond en tussen de 

bomen. En niet één of twee soorten, maar 

verschillende. Dit had ik op deze schaal en met deze 

grote diversiteit nog nooit meegemaakt. Ik heb daar 

flink gevangen en was benieuwd wat het uiteindelijke 

resultaat zou zijn. 

Na determinatie kwam ik tot het onderstaande 

resultaat. 

Nomada bifasciata 1vr. 

 Figuur 1. De helling bij het Oosterduinse Meer. Foto Pim Kuijken. 
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Nomada fulvicornis veel 

Nomada goodenia veel 

Nomada flava veel 

Nomada flavoguttata veel 

Nomada fucata 1 vr. 

Nomada ruficornis 1 vr 

Nomada fabriciana 3 vr. 

 

Het was een bijzondere ervaring en een prachtig 

resultaat, zeker ook gezien de ligging in het westen, 

niet ver van de kust. Deze plek ligt 100 m. van de 

ingang de Glip van de AWD. In het gehele duingebied 

vind je geen Nomada’s. Met uitzondering van Nomada 
alboguttata welke ik de laatste 10 jaar daar nu tweemaal 

gevangen heb. 

 

Summary 
A huge amount of Nomada bees in the west at a 

corridor of 70 m long and 6 m wide with shrubs and 

semi-tall trees on either side, when the sun at its 

highest position shining exactly in the middle of the 

corridor. At that occasion, 8 species were caught on 2 

days. 

 

 

Colletes daviesanus-
problemen 
 

Jorg Schagen 

 

 

In de zomer van 2017 kreeg ik bezoek van enkele 

mannen Colletes daviesanus in mijn tuin in Limmen, 

Noord-Holland. Vanwege mogelijk aanwezige 

vrouwtjes, patrouilleerden zij op het oude gesteente 

van mijn schuurtje. 

Dit schuurtje heeft één oud muurtje, met een antieke 

specielaag, gelegen op het zuiden. Het muurtje heeft 

een unieke bevolking van dergelijke hymenoptera 

vanwege vele kleine gangen/gaten die er in zitten. Plus 

andere insecten, geleedpotigen, met een aantal 

Salticidae soorten (springspinnen) waar ik erg op 

gesteld ben.  
 

In 2018 kreeg ik niet alleen bezoek van mannen, maar 

ook werd er gebroed door Colletes daviesanus-vrouwen 

(Fig. 1). De vrouwen kon je zelfs horen knagen tijdens 

het uithollen van broedcellen met hun kaakjes. Ik 

bedacht mij toen, dat als ik meer broed krijg, kan het 

de specielaag misschien flink aantasten. Het bleef toen 

bij 3 vrouwtjes die gebroed hebben, ik liet het begaan. 

 

Afgelopen jaar werd het dan toch wel zorgelijk, met 

meerdere Colletes daviesanus aanwezig, meer dan een 

tiental. Het knagen ging gestaag door, en ik kon 

duidelijk delen zien, waar de specie was weggehaald. 

Vanwege het knagen zijn er kleine breuken ontstaan in 

de voegen, soms zelf zo dat delen specie los komen. 

Het muurtje heeft geen groot oppervlakte en dit jaar 

zal ik waarschijnlijk in actie moeten komen om er op 

tijd bij te zijn, zodat ik het muurtje kan behouden. Ik 

denk aan het vangen van de bijen en op flinke afstand 

dan toch weer vrijlaten. Maar misschien heeft er 

iemand een idee om dit beter aan te pakken. Geef mij 

dan a.u.b. een bericht via de mail: 

schagenjorg@gmail.com. 

 

Summary 
After visit of Colletes daviesanus males, brood was 

observed after a few years. Brood cells are constructed 

in antique mortar layers, joints from an old shed. 

Unfortunately, this affects the joints and loses the 

mortar. 

 

  

Figuur 1. Vrouw van Colletes daviesanus op het muurtje. 

Foto Jorg Schagen. 
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Artikelen 
 

Waarnemingen aan de 
nesten van de gewone 
langhoornbij Eucera 
longicornis op Texel 
 

Huib Koel, Erik van der Spek & Hans 

Nieuwenhuijsen. 

 

 

Inleiding 
Een waarneming in 2007 van Michel van Adrichem 

van de gewone langhoornbij op Texel is het begin 

geweest van een zoektocht naar de soort op dit 

Waddeneiland. Hij vond in de buurt van de Mokweg 

zowel een dood als een levend mannelijk exemplaar. 

Waren dit lifters uit het zuiden des lands of een teken 

dat er op Texel nog steeds langhoornbijen 

voorkomen? De laatste meldingen waren uit de 

dertiger jaren van de vorige eeuw, toen de soort in 

Nederland nog redelijk algemeen was, zeker in het 

zuiden en oosten van ons land. 

Huib Koel, nieuwsgierig geworden door de vondst van 

Michel, ging in het voorjaar van 2011 specifiek op 

zoek naar de nestlocatie. Op een aantal honderden 

meters van de plek waar foeragerende mannetjes op 

rode klaver vlogen (Fig. 1), het Rommelweeltje bij Den 

Hoorn, ontdekte hij in de Kuildijk een flinke 

nestaggregatie van circa 250 nesten. Ook in de jaren 

daarna bleef de aggregatie ongeveer van dezelfde 

omvang. In de jaren daarna vonden Erik van der Spek 

en Pieter van Breugel op Texel tenminste zeven 

plekken waar de soort voorkomt, meestal op dijkjes. 

De vrouwtjes (Fig. 2) bleken te foerageren op 

veldlathyrus en vogelwikke (wanneer beide soorten 

aanwezig waren kreeg veldlathyrus de voorkeur) en 

gewone rolklaver. De mannetjes dronken nectar op 

o.a. de gewone ossentong (Anchusa officinalis), rode en 

witte klaver, vogelwikke en gewoon biggenkruid. 

 

Omdat de nestaggregatie uit enkele honderden nesten 

bestond konden we, zonder veel schade aan de 

populatie aan te richten, enkele pogingen doen iets te 

weten te komen over de nestbouw van deze soort. 

 

Werkwijze 
De nestaggregatie bevindt zich op de z.-o. helling van 

de Kuildijk bij Den Hoorn. De hellingshoek is 1:1 

(45°) en de hoek tussen de helling en rug van de dijk 

ongeveer 140°. De begroeiing is open grasland op 

zware klei. Op 26 mei 2014 en op 24 juni 2019 werden 

ter plekke respectievelijk twee en één nesten bloot 

gelegd en op beide data werd ook een blokje uit de 

dijk meegenomen om thuis uit te prepareren. Om het 

verloop van de gang te volgen werd soms een witte 

draad ingebracht en soms werd een gipsoplossing (één 

deel gips op twee delen water) ingebracht met een 

flinke injectiespuit. In 2019 werd een poging gedaan 

om de methode van Malyshev (1932 ) te volgen: eerst 

gips inbrengen en dan rondom de nestopening met 

een spa vier gleuven aanbrengen, daarin een kartonnen 

koker laten zakken en van opzij een bodemplaat 

aanbrengen en de grondkolom met wanden en al te 

vervoeren naar de plek van analyse. (Hier zij al 

vermeld dat we deze methode zeer gebrekkig hebben 

kunnen uitvoeren. Bovendien kostte het vervoer van 

de loodzware doos bijna Hans’ rug). Tijdens ons werk 

hebben we er wel op gelet dat er geen vrouwtje 

aanwezig was in het nest.  

Erik heeft ervoor gezorgd dat we toestemming hadden 

van het waterschap om een stukje uit hun dijk te 

steken. 
Figuur 1. Eucera longicornis ♂ op rode klaver. Foto Huib 

Koel. 

Figuur 2. Eucera longicornis ♀. Foto Huib Koel. 
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In 2014 was ook Rob Buiter aanwezig om een 

reportage te maken voor Vroege Vogels. Hij heeft o.a. 

het geluid van een gravend vrouwtje vastgelegd. 

 

Resultaten 
Het geluid van een gravend vrouwtje, dat Rob Buiter 

omschrijft  als ‘de ultrasone gebitsreiniger bij de 

tandarts’ is te horen op de pagina over de Gewone 

langhoornbij op de website wildebijen.nl. 

Wijnand Heitmans (schr. med.) schrijft er het volgende 

over. “Veel Apoide wespen en gravende bijen maken 

gebruik van vibraties bij het lostrillen van materiaal of 

juist bij het aanstampen van materiaal. Vooral bij het 

afsluiten van broedcel of definitieve afsluiting van het 

nest wordt veel aangestampt en vastgetrild……Dit is 

het geluid dat jullie hebben gehoord en opgenomen bij 

de langhoornbij Eucera. We weten natuurlijk niet 

precies met welke activiteit de bijen zich onderaards 

bezig hielden tijdens de opname, waarschijnlijk met 

graven”. Nielsen ( 1941) meldt dat Eucera materiaal 

lostrilt en “dat de bijen er per graafbeurt wel een 

kwartier mee bezig zijn in lemige grond. Zware arbeid 

dus.” 

Blijkbaar bezoeken mannetjes ook de nesten. Om te 

overnachten? Te paren? 

 

Hieronder volgen tekeningen en foto’s van de 

onderzochte nesten. Tekeningen gemaakt door Hans 

Nieuwenhuijsen. 

Om uit de tekeningen de natuurlijke grootte in cm af 

te leiden geldt de volgende vergrotingsfactor: x = 1 / 

dwarsdoorsnede gang in tekening in cm. 

De breedte van een ♀ E. longicornis van linker knie 

poot 3 tot rechter knie poot 3 = 1 cm.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur 3. Nest 1, 26-5-2014, ter plekke. 

Figuur 4. Nest 2, 26-5-2014, ter plekke. 

Figuur 5. Cocon (rechtop) uit nest 2, 26-5-2014. 

Foto Hans Nieuwenhuijsen. 

Figuur 6. Twee nesten, 26-5-2014, blok geprepareerd. 
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Conclusie en discussie 
 
Over de methode. Waar we niet op gelet hebben 

is of een nest (bijna) af was. Daartoe moet je een 

paar dagen een nest observeren om dat vast te 

stellen om vervolgens aan het werk te gaan. Het 

blijkt dat wil je in een voltooid nest de broedcellen 

vinden je tenminste 30 cm diep moet gaan. 

Figuur 7. Tumuli markeren de ingang van de nesten (24-

6-2019). Foto Hans Nieuwenhuijsen. 

Figuur 8. Nestingangen A, B en C (24-6-2019). 

Figuur 9. Nest A (24-6-2019). 

Figuur 10. Nest B, tekening (24-6-2019). 

Figuur 11. Nest B, foto (24-6-2019). 

Foto Hans Nieuwenhuijsen. 

Figuur 12. Nest C, foto (24-6-2019). 

Foto Hans Nieuwenhuijsen. 
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Figuur 13. Nest B, tekening (24-6-2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
’t Beste resultaat om de gang te volgen is met een witte 

draad. Het idee om de gang te vullen met een gipsop-

lossing, dit te laten stollen en dan het nest analyseren 

werkt niet goed, het witte gips geeft hooguit de 

richting aan. 

 

Over de resultaten.  

1. De nestplaats 

De langhoornbij vormt nestaggregaties aan de 

bovenzijde van een dijkhelling van 45°, die op het 

zuid-oosten ligt. De nesten liggen in niet al te dicht 

grasland zodat de bodem toegankelijk is voor de bijen. 

Waarschijnlijk kan zo ook de warmtestraling het nest 

bereiken. Het substraat is klei. We denken dat binnen 

een straal van enkele honderden meters vlinderbloe-

migen, voor stuifmeel, en nectarleveranciers aanwezig 

moeten zijn. Het deel van de dijk waar onze aggregatie 

nestelde werd tijdens de vliegtijd niet door schapen 

begraasd, wel daarna. Op het zuidelijk deel van de dijk, 

met een andere pachter, graasden schapen tijdens en 

na de vliegtijd van de bijen. Op dit deel werden geen 

nesten gevonden. De andere plaatsen op Texel waar 

de bijen nestelen werden soms wel, soms niet 

begraasd. We kunnen op grond van deze sporadische 

gegevens (nog) niet de conclusie trekken dat begrazing 

tijdens de vliegtijd schadelijk is voor de langhoornbij. 

2. Vorm van het nest 

Het nest begint met een tumulus (Fig. 7, 8), die 

overgaat in een “korte” gang, gemiddeld 10 cm, die 

meestal loodrecht op het dijkoppervlak staat. In nest B 

(Fig. 10, 11) beschrijft de gang een bijna halve cirkel 

vlak onder het oppervlak voordat hij naar beneden 

buigt. De ‘korte’ gang buigt met een knik naar 

beneden en gaat over in een “lange“ gang, zo’n 18 cm 

lang. De doorsnede van de gang is circa 1 cm. (Fig. 3, 

4, 6, 9, 10, 11, 12, 13). Aan het laatste deel van de 

verticale gang bevinden zich de zijgangen (2 cm) met 

broedcellen (Fig. 4, 5). In 2014 vonden we in nest 3 

vijf cocons. Een cocon werd geopend, de andere vier 

kwamen niet uit. Soms heeft het nest twee 

nestopeningen (Fig. 6). De langhoornbij Eucera 
longicornis maakt dus een eindstandig, enkelvoudig 

vertakt nest met tumulus. 

3. Mogelijke onderzoeksvragen 

• Zou de langhoornbij ook een kunstmatige 

broedheuvel accepteren? 

• De populatie op Texel breidt zich uit naar andere 

plekken op het eiland. Is er onderzocht op plekken 

aan ‘de overkant’, op het vasteland? Bijvoorbeeld 

rond Fort Erfprins of op het voormalige eiland 

Wieringen? 

• De populatie op Texel is groot genoeg om enkele 

cocons te gebruiken voor herintroductie op andere 

plekken in ons land waar de langhoornbij voorheen 

aanwezig was. Welke? Is begrazing met schapen 

tijdens de vliegtijd nadelig voor het nestelen? 

 

Resultaten van anderen 
 

  

Figuur 14. Nest 1, Bouwman (1907). 

Figuur 15. Nest 2, Bouwman (1907). 
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Samenvatting van de resultaten van anderen en 
van ons 
Zie Tabel 1. 

Wat de nestplaats betreft heeft de soort een voorkeur 

voor al of niet begroeide hellingen, waarin ze vaak in 

aggregaties nestelen. Ze heeft een voorkeur voor een 

stevig substraat en dat past wel bij deze stevige bijen, 

die tijdens het graven hoorbaar geluid produceren. Het 

nest heeft in principe één nestopening, die omgeven is 

door een tumulus. In een stevig substraat (leem) is de 

nestgang kort en vertoont nauwelijks een bocht (Fig. 

17, 18). Is het substraat wat minder dicht dan vertoont 

de nestgang een buigingspunt. Bevindt het nest zich in 

een helling dan staat het eerste deel van de gang, ook 

vaak het kortste, loodrecht op de helling terwijl het 

laatste, vaak langere deel de zwaartekracht volgt. Aan 

het einde van de lange gang liggen de broedcellen. Het 

oppervlak van de gang is glad en, voor zover we 

konden nagaan, niet bedekt met een waterafstotend 

laagje. Of de bij zijgangen maakt is de vraag. Volgens 

Nielsen (1941) is de eerste cel het holle einde van de 

hoofdgang (zie Fig.14, 15). Nadat dit einde gevuld is 

met voedsel en een ei, graaft de bij over deze broedcel 

heen verder aan de hoofdgang. Met het los gegraven 

materiaal wordt de ingang van de broedcel gesloten. 

Nu maakt ze aan het einde van de hoofdgang weer een 

ruimte, die als volgende broedcel gaat dienen. 

Eigenlijk, schrijft Nielsen, maakt de bij geen echte 

zijgangen! Dit verklaart in elk geval dat een cocon in 

verticale stand naast de hoofdgang gevonden werd 

(Fig. 7). De langhoornbij gaat dus progressief te werk, 

in tegenstelling tot bijen die in stengels nestelen. Dat 

werpt de vraag op of in de eerste cellen manlijke eieren 

komen te liggen en pas later, dieper in de grond, 

vrouwtjes. Ons onderzoek en de literatuur geeft daar 

geen antwoord op. Het aantal broedcellen per nest 

varieert van één tot misschien wel 13. De broedcel 

meet 1 x 2 cm en de wand ervan is bedekt met een 

dun waterafstotend vlies, waarschijnlijk afkomstig van 

de klier van Dufour. De cocons zijn bruin en 

tweelagig. Het Eucera vrouwtje beschermt haar 

nakomelingen dus door de wand van de broedcel 

waterafstotend te maken. De larf maakt bovendien een 

beschermende cocon. De larven van veel bijensoorten, 

bijvoorbeeld Andrena, die de wand waterafstotend 

maken, maken geen cocon. 

 

Summary 
The discovery of a nest aggregation of Eucera longicornis 
on a dike on the island of Texel offers an opportunity 

to investigate the nest structure of this solitary bee. We 

studied three nests on the spot. Two pieces of ground 

were digged out and three nests in it were analysed. A 

detailed description of the nests is given 

(magnification factor in the drawings is 1/cross 

section tunnel in the drawing in cm) and the results are 

compared to data from the literature. Interesting 

topics for further study are discovering when a nest is 

complete to find the cells, the influence of grazing 

sheep on the nest sites and the possibilities of 

constructing an artificial nest site. 
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Figuur 16. Nest Friese (1923). 

Figuur 17. Nest 1, Nielsen (1941). 

Figuur 18. Nest 2, Nielsen (1941), geen afmetingen. 
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Tabel 1. Samenvatting van enkele literatuurgegevens en gegevens van de Texelse nesten van de gewone 

langhoornbij (Eucera longicornis). 
N.B. in Friese (1923) staat Eucera difficilis = E. longicornis. 
 

Kenmerk Bouwman (1908) Friese (1923)  Nielsen (1941) Koel, Van der Spek & 
Nieuwenhuijsen 

Nestplaats Schietterrein, helling, 

niet begroeid. 

Helling, spaarzaam 

met gras begroeid. 

Kleiige grond. 

Leemgroeve op het 

westen, lood-rechte 

wand. Geen 

plantendek 

Dijkhelling op het zuid-

oosten, grastapijt, 

kleigrond. 

Hoek van de helling 50° Figuur 16 geeft 0 ° 90° 40° 

Nestaggregatie? Nee, twee nesten en 

100m verder een derde. 

E. longicornis niet, E. 
difficilis wel. Dus: 

soms wel, soms niet. 

?, een paar nesten? Een aggregatie van 

tegen de 100 nesten. 

Graafgeluid? Geen opmerking. Geen opmerking. Tot op 10 m graven 

hoorbaar. 

Te horen. Vlak voor de 

opening: een hoog 

zoemend geluid. 

Substraat Begin in geel zand, rest 

in humuszandsteen 

? leem klei 

Structuur van het nest      

Aantal ingangen Één, verborgen onder 

vooruit springende 

wortel. 

Één. Eén. Vaak één, maar 

regelmatig twee, soms 

drie dicht bij elkaar. 

Tumulus? ? Ja, zie fig.16. Rudimentair i.v.m. 

de steile wand 

Ja. Dsn. 2 cm, hoogte 

1,5 cm. Nestopening 

dsn 1 cm. 

Lengte; breedte van de 

hoofdgang (cm) 

21 en 16,8 ; 1,1. 26 ; 0,6 (NB.” 

Anfang und Ende 

nestganges sind von 

mir nicht beobach-

ted worden.”) 

paar cm stijgend, 6 -

10 cm dalend; 0,7. 

2014: 30 en 27; 0,9-1 

2019: 23,5 – 21,5 

(beperking door diepte 

blok). 

Wand van de 

hoofdgang 

Keurig afgewerkt Glad. Zeer glad. glad. 

Lengte zijgang (cm) ? 1-2. Geen echte zijgang, 

1,4- 1,8 van 

hoofdgang. 

Circa 2. 

Volgorde aanleg cellen ? Progressief: eerste 

cel vanaf ingang het 

eerst aangelegd. 

Progressief. ? 

Aantal broedcellen één negen 3; 13 (of van twee 

vrouwtjes?) 

Één ( eind mei)- vijf 

(begin juli) 

Broedcel     

Lengte x breedte (cm) 1,8 x 1,2 1,5 x 0,6 1,6 x 0,9, verticaal, 

op horizontale gang 

2,1 x 1,8 (grootte cocon) 

Wand broedcel ? ‘speeksel” is 3-4 mm 

in de wand 

gedrongen, vormt 

een soort wand. 

Bekleed met een dun 

vlies 

Gladde wand, geen vlies 

waargenomen. 

Ontwikkeling en 
cocon 

    

Ontwikkelingstijd  6-7 weken, tot pop 

in cocon. 

 5-6 weken: 26 mei 2014 

nog geen cel met ei- 1 

juli nest met cocons, 

waarin rustlarf of pop. 

Grootte rustlarf, pop 

(in cocon) in mm. 

   12 x 5. 

Kleur en bouw cocon  Bruin, tweelagig.  Bruin, tweelagig. 

Ligging larf, pop.    Cocon ligt vertikaal. Met 

donker ‘kapje’ tegen 

einde zijgang, kop van 

larf, pop tegen dit kapje 

aan? 
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Bijengenera: hun etymolo-
gie en naamgevers 3 
 

Aad van Diemen & Theo Peeters 

 

 

In 2010 hebben de schrijvers in twee afleveringen in 

de nieuwsbrief van de sectie Hymenoptera geschreven 

over de etymologie van bijengenera in Nederland 1. In 

deel 2 is Henk Meufels medeauteur geweest 2. Van een 

aantal genera bleef de etymologie onbekend of de 

betekenis daarvan duister. 

In 2016 is het ‘Taschenlexikon der Wildbienen 

Mitteleuropas’(TWM) van Erwin Scheuchl en 

Wolfgang Willner verschenen 3. Daarin wordt niet 

alleen de etymologie van de bijengenera gegeven, maar 

ook die van de soorten. In hun boek is geen referentie 

naar ons artikel te vinden. 

In dit artikel geven wij in het kort weer welke 

aanvullingen we in hun werk hebben gevonden en 

welke tegenstrijdigheden er zijn opgedoken met onze 

bevindingen. 

 
Chelostoma 
Zowel TWM als wij concluderen dat de naam slaat op 

de grote schopvormige kaken. Alleen hadden wij niet 

gevonden dat ‘chelé’ schaar betekent. 

 

Colletes 
TWM meldt dat: ‘Latreille de naam klaarblijkelijk van 

het Latijnse ‘collare’ = ‘halsband’ heeft afgeleid 

vanwege de uitgebreide haarbanden op het achterlijf. 

Het lijkt ons niet logisch banden op het achterlijf 

‘halsband’ te noemen. Onze verklaring van de afleiding 

van Griekse ‘kollètès’ = ‘lijmer’, vanwege de gewoonte 

van deze bijen om hun broedcellen te bekleden met 

eigen klierstoffen, is dan aannemelijker. 

 

Epeolus 

Wij hebben niets kunnen vinden. TWM meldt dat 

Friese (1895) de naam afleidt van het Griekse ‘épiolos’ 

= ‘paren’. 

 

Halictus 
TWM: van het Griekse ‘alekto’= ‘de nooit rustende’. 

Wij: van Grieks ‘haliktos’ = ‘verzameld’, gelet op de 

sociale levenswijze van soorten uit deze groep. 

 

Hoplitis 
Zowel TWM als wij zijn het erover eens dat de naam 

slaat op ‘zwaar bewapend’ dan wel ‘zwaarbewapende 

troepen’. Waar wij de naamgeving verder afdoen als 

een fantasienaam, verwijst TWM naar het achterlijf 

van mannetjes dat vaak met tandachtige uitsteeksels 

‘bewapend’ is. 

 
Macropis 
TWM: de Griekse betekenis is ‘grootoog’. Wij: de 

betekenis is ‘met een lang uiterlijk’. Welke van de twee 

betekenissen men ook wil kiezen: geen is plausibel. 

 

Osmia 
Ook TWM weet niet hoe de betekenis van het Griekse 

‘osme’ = ‘geur’, verklaard moet worden. 

 

Panurgus 

Ook TWM weet niet hoe de betekenis van de naam 

‘panurgos’ = ‘sluw’ verklaard moet worden. 

 

Stelis 
Zowel wij als TWM wijzen erop dat de naam mogelijk 

is afgeleid van het Griekse woord voor een parasitaire 

plant, en dus aansluit bij de levenswijze van deze bij. 

TWM vraagt zich af of de naamgever (Panzer), wel 

weet had van de parasitaire levenswijze van deze bijen. 

 

Tetralonia 
‘Tetra’ = ‘vier’. Waar het om draait is de vertaling van 

‘aréoles’ uit het Frans. TWM houdt het op ‘vlakken’ en 

wij op ’kronkel’,’ kring’, ‘boog’. Op basis van ‘vlakken’ 

veronderstelt TWM dat dit mogelijk op de drie 

cubitaalcellen en de radiaalcel slaat. Wij zeggen: een 

aantal langhoornbijen heeft vier opvallende lichte 

haarbanden op het achterlijf. Wij menen dat TWM 

hier de plank misslaat. 

 

Thyreus 
TWM: Thyreus is een figuur uit de Griekse mythologie. 

Wij: Het Griekse thyreos betekent een ‘groot, 

langwerpig schild’. De soorten van dit geslacht 

onderscheiden zich van het geslacht Melecta door het 

afgevlakte, ver naar achteren uitstekende schildje. 

 

Trachusa 
TWM geeft alleen de betekenis ‘ruw’, waar wij nog de 

mogelijkheid van ‘rennend’ opperden. 

 

Bronnen en noten 
1. Diemen, A. van & T. Peeters, 2010. Bijengenera: hun 

etymologie en naamgevers 1. - Nieuwsbrief sectie 

Hymenoptera van de NEV, Bzzz 31: 32-37.  

2. Diemen, A. van,  T. Peeters & H. Meufels, 2010 

Bijengenera: hun etymologie en naamgevers 2. - 

HymenoVaria 1: 24-28. 

3. Scheuchl, E. & W. Willner, 2016. Taschenlexikon der 

Wildbienen Mitteleuropas. - Quelle & Meyer Verlag 

GmbH & Co., Wiebelsheim, 917 p. 
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De goudwesp Chrysura 
austriaca in Zuid-Limburg 
 

 
Flor Rhebergen 

 

 

Op 16 juni 2019 observeerde ik een aantal exemplaren 

van de bijgoudwesp Chrysura austriaca op de Sint-

Pietersberg bij Maastricht, rondom nestjes van haar 

gastheer Hoplitis adunca. Deze goudwesp wordt niet 

veel gezien in Nederland, maar heeft daar wellicht een 

goede populatie. 

 

Introductie  
In het weekend van 15 en 16 juni 2019 was ik net klaar 

met het begeleiden van de veldcursus biodiversiteit 

van de Universiteit van Amsterdam. Ik was dus hard 

toe aan een lekker dagje ontspanning: bijen zoeken in 

de heuvels van Limburg met vrienden. Een aantal van 

mijn reisgenoten in dat weekend had al een paar dagen 

bijen zoeken in Limburg achter de rug. ’s Avonds, bij 

het uitzoeken van hun vangsten in onze tent, viel me 

direct een opvallend grote goudwesp op, die ze in de 

buurt van de Sint-Pietersberg hadden gevangen. Ze 

bleek gelukkig relatief gemakkelijk uit te sleutelen: een 

vrouw Chrysura austriaca.  

Bij nader onderzoek bleek het geslacht Chrysura 

zeldzaam te zijn in Nederland. Van C. austriaca staan er 

3 waarnemingen in de wespenatlas (Peeters et al. 

2004), waarvan eentje op de Sint Pietersberg, en in mei 

2012 werd een man gevangen bij De Piepert 

(D’Haeseleer et al. 2013). Bovendien bleek C. austriaca 

er een interessante levenswijze op na te houden 

(Paukkunen et al. 2015): het is een parasitoïde van 

slangenkruidbijen Hoplitis adunca, die in de omgeving 

van de Sint-Pietersberg bepaald niet zeldzaam zijn. Dit 

was allemaal reden genoeg om enthousiast te worden!  

 

Daarom togen wij de volgende dag naar de Sint 

Pietersberg, in een poging om C. austriaca terug te 

vinden. Dat terugvinden ging vrij voorspoedig. Aan de 

zuidkant van de Sint-Pietersberg, nabij de Duivelsgrot, 

troffen we een serie houten paaltjes aan waar 

boorgaten in zaten. Deze boorgaten waren bijzonder 

populair bij de lokale slangenkruidbijen, die er hun 

nestjes in maakten (Fig.1). En rondom deze nestjes 

vloog een aantal grote goudwespen, wat haast wel 

Chrysura’s moesten zijn. Ik heb een man en een vrouw 

verzameld, die thuis onder de binoc inderdaad C. 
austriaca bleken te zijn.  

 

Herkenning en ecologie 
Het geslacht Chrysura bestaat uit opvallend grote 

soorten goudwespen, die allemaal parasitoïden van 

bijen zijn. De habitus doet denken aan Chrysis: een 

blauw-groene kop en borststuk, rood-koperen 

achterlijf, langgerekt uiterlijk, achterlijf met min of 

meer parallele zijden, en een vleugeladering die gelijk is 

aan die van Chrysis (Paukkunen et al. 2015). Twee 

opvallende kenmerken wijken echter af van Chrysis:  
1) het voorhoofd heeft geen scherpe kiel, maar is 

gelijkmatig bol. 

2) de achterrand van het derde tergiet is afgerond en 

glad, zonder tandvormige projecties (Paukkunen et al. 

2015). 

 
Chrysura austriaca is van andere Chrysura’s te 

onderscheiden door de volgende zaken (Berland and 

Bernard 1938, Linsenmaier 1997, Paukkunen et al. 

2015):  

Een brede kop. De afstand tussen de kaakbases is 

ongeveer anderhalf keer de lengte van het oog. Bij 

andere soorten is die afstand smaller (Fig. 2a-b). 

Vrijwel parallele (vrouw) of licht convergente (man) 

wangen (Fig. 2a-b). 

 Figuur 1. Chrysura austriaca in het nest van haar gastheer 

Hoplitis adunca. Foto Flor Rhebergen. 
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Figuur 2. Een man (A, C, 

E, G, I) en vrouw (B, D, 

F, H, J) Chrysura austriaca.  
A,B: Kop, rostraal 

aanzicht. Er is geen kiel 

op het voorhoofd, de 

wangen convergeren licht 

naar onder (man, A) of 

lopen vrijwel parallel 

(vrouw, B), de afstand 

tussen de kaakbases is 

ongeveer 1,5 keer de 

lengte van het oog.  

 

C, D: Kaken, rostraal 

aanzicht. De kaken 

hebben een kleine 

subapicale tand (pijl).  

 

 

 

 

 

 

 

E, F: Achterkant 

borststuk, lateraal 

aanzicht (kop links). Het 

postscutellum steekt niet 

ver uit boven het 

propodeum; de overgang 

tussen postscutellum en 

propodeum is geleidelijk.  

 

 

 

 

G, H: Achterlijf, ventraal 

aanzicht (kop links). 

Sternieten met 

uitgebreide zwarte 

tekening.  

 

 

 

 

 

 

 

I, J: Achterlijf, caudo-

lateraal aanzicht. De 

eindrand van tergiet 3 

(pijl) is vlak en afgerond, 

zonder tandvormige 

projecties. 
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Kaken met een kleine subapicale tand, die niet vlakbij 

de kaakpunt zit. De kaak geeft daardoor niet de indruk 

een gespleten top te hebben, maar een tandje aan de 

binnenkant (Fig. 2c-d). 

Een relatief afgerond postscutellum. Bij andere 

Chrysura’s is het postscutellum vaak wat verhoogd, en 

maakt het een soort hoek richting het propodeum 

(Fig. 2e-f). 

Sternieten met grote zwarte vlekken. Bij sommige 

andere Chrysura’s zijn de sternieten rood (Fig. 2g-h).  

De eindrand van het derde tergiet is vrij breed en vlak, 

gescheiden van de rest van het tergiet door een relatief 

onopvallende rij putjes. Deze putjesrij is wat 

opvallender bij de man dan bij de vrouw (Fig. 2i-j). 

 

Er zijn twee andere soorten uit het geslacht Chrysura 

ooit in Nederland waargenomen: C. cuprea en C. 
rufiventris. Chrysura cuprea is ooit eens uit een malaiseval 

gehaald bij ’t Harde op de Veluwe, maar dit is een 

dermate onwaarschijnlijke vondst dat het vermoeden 

bestaat dat ze door versleping in Nederland terecht is 

gekomen (Peeters et al. 2004). C. cuprea parasiteert op 

slakkenhuisbijen, en dan met name op Osmia rufohirta, 
die niet in Nederland voorkomt (Linsenmaier 1997). 

Ze is makkelijk van C. austriaca te onderscheiden door 

de rode kleur van de kop en een groot deel van het 

borststuk. Chrysura rufiventris is in april 2018 in 

Roodborn bij De Piepert gevonden (Raemakers & van 

Stipdonk 2019), en parasiteert op de gouden 

slakkenhuisbij Osmia aurulenta. Ze is van C. austriaca te 

onderscheiden door onder andere de rode sternieten 

en de typisch omgeslagen eindrand van het derde 

tergiet (Berland & Bernard 1938). 

Chrysura austriaca is een transpalaearctische soort, die 

van Noord-Afrika tot in Japan voorkomt (Paukkunen 

et al. 2015). Ze is in het noorden van haar 

verspreidingsgebied zeldzaam, en Zuid-Limburg zal op 

de grens van haar verspreidingsgebied liggen. In Zuid-

Europa kan ze algemeen worden; in Zuid-Zwitserland 

schijnt het een van de algemeenste goudwespen te zijn 

(Linsenmaier 1997). 

 

Discussie 
Chrysura austriaca was in aantallen aanwezig rondom de 

nestelende slangenkruidbijen op de Sint-Pietersberg. 

Het zou kunnen dat ze daar altijd aanwezig is geweest, 

gezien het feit dat er een eerdere waarneming is van 

ongeveer dezelfde plek van 19 jaar geleden, en gezien 

het feit dat de gastheer slangenkruidbij Hoplitis adunca 

stabiel op de Sint-Pietersberg voorkomt. Het is dan 

wel opvallend dat ze al die tijd niet gezien is, op een 

plek die meer insectenliefhebbers trekt dan gemiddeld. 

Wellicht verdienen goudwespen meer aandacht dan ze 

tot nu toe krijgen? Het zou mooi zijn als andere 

plekken waar slangenkruidbijen nestelen ook in de 

gaten gehouden worden. De kans is aanwezig dat C. 
austriaca niet zo zeldzaam is als ze te boek staat.  

 

Dankwoord 
Dank aan Lucas Alferink, die de eerste Chrysura ving, 

en aan Lisette, Tjomme, Leon, Lucas en Dimmy voor 

een leuke dag in Limburg. 

 

Summary 
The cuckoo wasp Chrysura austriaca in Zuid-Limburg 

On 16 June 2019 I observed several large cuckoo 

wasps in and near nests of viper's bugloss mason bees 

Hoplitis adunca at Sint-Pietersberg, Maastricht. They 

turned out to be Chrysura austriaca: a parasitoid of H. 
adunca that has been recorded in The Netherlands only 

a few times. In this article, I summarize diagnostic 

characters for the identification of C. austriaca. The 

genus Chrysura is characterized by a Chrysis-like 

habitus, but without a transverse frontal carina and 

without tooth-like projections on the third tergite's 

hind margin. Chrysura austriaca is characterized by a 

ventrally very broad head, rounded postscutellum, 

largely blackish sternites and a flat hind margin of the 

third tergite. 
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Een gynandromorfe 
Lasioglossum morio 
 

Wim Arp 

 

 

Inleiding 
De Insectenwerkgroep van de KNNV afdeling 

Wageningen heeft in 2019 een project uitgevoerd 

waarbij negen malaisevallen een heel seizoen in 

verschillende biotopen in de omgeving van 

Wageningen hebben gestaan. Wekelijks werden de 

potten geleegd, wat resulteerde in 234 lichtingen. Uit 

deze potten zijn onder andere alle aculeaten uitgezocht 

en deze heb ik grotendeels geprepareerd, hetgeen 

betekent dat je heel veel beesten onder ogen krijgt.  

Bij het opprikken van exemplaren uit ‘de Hel’ 

(moerasgebied) bij Veenendaal viel één exemplaar van 

Lasioglossum morio direct op door de vreemde 

symmetrie van de kop: een lange antenne rechts en 

een korte aan de linkerkant van de kop (Fig. 1). Een 

duidelijk geval van een gynandromorf.  

 

Beschrijving 
Naast de antennen zijn ook de andere delen van de 

kop verschillend (Fig. 1). De rechterkant van de kop 

toont een witte vlek op de clypeus (♂) en viltharen op 

het gezicht (♂), de linkerkant heeft lange borstelharen 

op de clypeus (♀). De oog aan de rechterkant (♂) is 

ook groter dan die aan de linkerkant (♀). 

 

 

Ook de rest van het lichaam is volledig gesplitst in een 

mannelijke en een vrouwelijke helft (Fig 2). De poten 

aan de linkerkant dragen de typische verzamelharen 

van vrouwtjes groefbijen, aan de linkerkant ontbreken 

deze. De groef op tergiet 6 van een vrouw groefbij 

heeft hier alleen een linkerhelft, en buigt naar beneden 

naar links. Of er ook een half mannelijk genitaal 

aanwezig is weet ik niet, omdat om dat uit te zoeken 

de bij waarschijnlijk flink beschadigd wordt. Dat kan 

eventueel later nog op een zorgvuldige wijze gebeuren.  

 

Uit de literatuur is een flink aantal gynandromorfe 

bijen bekend. Michez et al. (2009) noemen er 109. Zij 

verdelen deze in drie vormen: ‘transvers’ met een 

verdeling in twee asymmetrische delen, mozaïek, met 

een willekeurige verdeling van mannelijke en 

vrouwelijke delen, en bilateraal, helemaal mannelijk 

aan één kant en geheel vrouwelijk aan de andere kant 

van het lichaam. Van de bekende gynandromorfe bijen 

zijn er veel transverse en mozaïekvormen, maar slechts 

10 volledig bilateraal (Michez et al. 2009). Het hier 

beschreven exemplaar lijkt dus een zeldzame volledig 

bilaterale gynandromorf. Van Lasioglossum morio is al 

een gynandromorf bekend (Wolf 1986), maar deze bij 

had slechts enkele mannelijke kenmerken. 

Mannelijke bijen hebben 7 tergieten en vrouwelijke 6. 

Hoe is dat gecombineerd in één bij? Bij andere 

beschrijvingen van bilateraal gynandromorfe bijen 

wordt daar niet op ingegaan (Engel & Hinojosa-Díaz 

2011, Michez et al. 2009), of is het 7e tergiet 

verborgen in het eind van het abdomen (Onuferko 

2018), dus niet zichtbaar. In dit exemplaar heeft de 

mannelijke zijde een extra (half) tergiet tussen tergiet 2 

en 3 van de vrouwelijke kant (fig. 2), dus ook dat 

maakt dit exemplaar bijzonder. 

 

Over het mogelijke ontstaan van een gynandromorf is 

al veel geschreven (Nieuwenhuysen 1995, 2012, 

Michez et al. 2009). Ergens in het proces van celdeling 

gaat iets mis waardoor een diploïde cel haploïd wordt, 

of door dispermie bij de bevruchting ontstaan 

haploïde (mannelijke) en diploïde (vrouwelijke) cellen. 

Nieuwenhuysen (1995) laat zien hoe mozaïekvormen 

kunnen ontstaan doordat haploïde en diploïde 

blastodermcellen zich vrij kunnen verspreiden voordat 

Figuur 1. Kop van gynandromorfe Lasioglossum morio. 
Foto Wim Arp. 

Figuur 2. Abdomen van de gynandromorfe Lasioglossum 
morio.  De pijl wijst naar het extra tergiet aan de 

mannelijke zijde. Foto Wim Arp. 
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ze zich tijdens verpopping ontwikkelen tot de 

verschillende organen en lichaamsdelen. Dit verklaart 

echter niet hoe een volledig bilaterale gynandromorf 

ontstaat. Michez et al. (2009) proberen het verschijnsel 

volledig genetisch te verklaren, maar hoe hier 

mozaïekvormen uit ontstaan maken zij niet duidelijk. 

Waarschijnlijk is in dit exemplaar de fout al in de 

vroegste deling ontstaan, maar onduidelijk blijft 

waarom in zo’n geval de bilaterale verdeling wel 

gehandhaafd blijft.  

 

Dank 
Met dank aan de andere leden van de IWG 

Wageningen voor het onderhouden en legen van de 

malaisevallen. 

 

Summary 
In a malaise trap in a wetland near Veenendaal (GE) a 

rare bilateral gynandromorph specimen of Lasioglossum 
morio was found. A remarkable character of this 

specimen is the extra tergite on the male side between 

tergite 2 and 3 of the female side. 
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Een gynandromorf van de 
gewone zandspinnendoder 
Arachnospila anceps 
 
Hans Nieuwenhuijsen 

 

 

Veel materiaal dat ik nodig heb voor mijn nieuwe 

spinnendodertabel komt uit de Naturaliscollectie. 

Daartussen bevindt zich ook een exemplaar met drie 

etiketten. Van boven naar beneden: Orvelte. 7/6 – 

1976 Kv; Ar.spil. trivialis Rich. ♂; Museum Leiden. 

Netherlands. Emmen or surroundings ex. coll. 

K.Vegter, 1984. 

Op grond van het ruwe oppervlak van het 

middensegment  van dit exemplaar begon ik aan de 

determinatie te twijfelen immers dit oppervlak is bij A. 

trivialis glad en glimmend en bedekt met witte 

donsharen. Is dit wel een Arachnospila trivialis 
mannetje? 

Gezien de aanwezigheid van een duidelijk arolium, 

getande tarsklauwen van poot 2 en 3 en het korte 

tarslid van poot 1 is het een Arachnospila soort. En op 

grond van de dertien antenneleden van dit exemplaar 

is het inderdaad een mannetje. Maar van welke soort? 

Voor de soortbepaling bij het mannetje is de vorm van 

de subgenitale plaat belangrijk. Maar die is hier niet 

aanwezig, want het blijkt het achterlijf van een 

vrouwtje, gezien de zes tergieten en zes sternieten. Het 

dier blijkt dus een gynandromorf. Bij nadere 

beschouwing draagt de rechter poot 1 een, matig 

ontwikkelde tarskam (♀), die bij de linker poot 1 

ontbreekt (♂).  

De vraag is nu hoe je bij een gynandromorf de soort 

kunt bepalen? Als je er van uit gaat dat het achterlijf, 

het middensegment en het borststuk vrouwelijk zijn, 

dan is dit, gezien het ruwe oppervlak van het 

middensegment A. anceps  ♀. De tarskam op rechter 

voorpoot wijst ook in die richting. Als ik aanneem dat 

de kop ook vrouwelijk is en alleen de antennen 

mannelijk en ik kijk vervolgens naar de clypeus dan zie 

ik daar de glanzende rand direct overgaan in de 

bestippelde rest van de clypeus. Dat is het kenmerk 

van het vrouwtje van A. wesmaeli. Een logischer 

aanname lijkt me de hele kop op te vatten als 

mannelijk. Bij de clypeus van A. anceps ♂ gaat de 

glanzende rand inderdaad direct over in het 

bestippelde gebied. Mijn conclusie is dan ook dat dit 

een gynandromorf van A. anceps is en ik voeg het 

determinatie etiket Arachnospila anceps ♂/♀ toe. Het 

bovenstaande illustreert dat het bij gynandromorfen 

soms lastig is de soort van het individu vast te stellen. 

Over een mogelijke verklaring voor het ontstaan van 

gynandromorfen verwijs ik naar Hymenovaria 5, p. 47.  

 

Summary 
A description of Arachnospila cf anceps gynandromorph 

is given. Abdomen and the left first leg are female; the 

antennae and the right first leg are male. Such 

gynandromorph features can make identification 

difficult. The clypeus looks like that of a female A. 
wesmaeli  and like that of an A. anceps male. We assume 

the whole head, including the antennae, is male. 

Therefore, this is an A. anceps gynandromorph. 

 

Literatuur 
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Aanpassing van de 
Coelioxys soortnamen en 
vragen over het subgenus 
Seladonia 
 

Hans Nieuwenhuijsen 

 

 

Coelioxys 
Kort geleden vroeg Pieter van Breugel, die bezig is 

met de voorbereidingen voor een herdruk van zijn  

Basisgids Wilde Bijen, hoe dat toch zit met die 

Coelioxys namen. In waarneming.nl en waarne-

mingen.be heet Coelioxys afra C. afer en C. alata C. 
alatus. Welke namen zijn juist?  Ik was ervan 

overtuigd dat het Coelioxys afra Lepeletier, 1841 moet 

zijn, omdat je toch niet zomaar de naam die de 

beschrijver aan de soort heeft gegeven mag 

veranderen. Toch maar de vraag voorgelegd aan Jelle 

Devalez, die goed in de materie zit.  

In zijn mail citeert hij D. Yagena (pers.comm): 

“There are a number of misuses of gender within 

the genera Coelioxys, Dioxys and Paradioxys. Almost all 

publications still use feminine binominal names for 

these genera. The genera Coelioxys, Dioxys and 

Paradioxys are masculine names. The term “oxys” is 

the masculine singular nominative form of a Greek 

adjective, that has other two different forms for 

feminine “oxeîa” or neuter “oxy”. Therefore, all 

genera ending in “-oxys” are unambiguously 

masculine, regardless of their author’s intent; it does 

not matter whether Coelioxys was originally 

combined with conica, or Dioxys with cincta. In the 

case of Coelioxys, Dioxys and Paradioxys, the pertinent 

ICZN Article 30.1.2 should be applied. It means 

that all epithets from these genera should be 

masculine.” 

Op de laatste wintervergadering van de NEV legde 

ik deze kwestie voor aan Kees van Achterberg, die  

alle regels kent van de zoölogische naamgeving. Ook 

hij verwees naar dit artikel in de International Code 

of Zoological Nomenclature. Tot slot sloeg ik de 

Belgian Red List of Bees er nog op na en ook daarin 

zijn de Coelioxys namen aangepast. 

Ik noem hier alleen de naamverandering van de in 

Nederland voorkomende Coelioxys soorten:  

Coelioxys afra wordt C. afer 
C. alata wordt C. alatus 
C. aurolimbata wordt C. aurolimbatus 
C. conica wordt C. conicus 
C. conoidea wordt C. conoideus 
C. elongata wordt C. elongatus. 
 

Seladonia 
In de Belgische Rode Lijst trof ik nog iets bijzonders 

aan: het Halictus subgenus Seladonia wordt verheven 

tot genus. De Europese groefbijenspecialist Alain 

Pauly (naast Ebmer natuurlijk) kiest voor deze 

verandering. Wat denkt onze Nederlandse specialist 

Frank van der Meer hiervan? Ascher & Pickering 

(2020) beschouwen Seladonia en Vestitohalictus als 

subgenera van het genus Halictus. Maar als we 

literatuur kunnen vinden die voor de opvatting van 

Pauly pleit, dan moeten we  in Nederland ook deze 

verandering doorvoeren, vindt Frank. Pauly zwijgt 

erover in zijn “Abeilles de Belgique”. Verwarrend in 

dit boek is dat in de sleutel voor genera en subgenera 

van Halictidae op pagina 29 Seladonia een subgenus 

van Halictus is, terwijl er op pagina 39 sprake is van 

een genus. 

 

Ik ga te rade bij “Bees of Europe”. Daar vind ik op 

pagina 129 bij de subfamilie Halictinae het genus 

Halictus met de opmerking “The genus Halictus here 

includes Seladonia en Vestitohalictus which are 

considered as separate genera in Rasmont et al. 
(2017). In het artikel van Rasmont c.s. lees ik op 

pagina 20 dat “Being currently under revision, the 

subgenera are not given for the genera Halictus, 
Lasioglossum, Seladonia and Vestitohalictus”. In “Bees of 

Europe” volgt men deze lijn niet, want op pagina 

480 en 481 zijn Seladonia en Vestitohalictus nog steeds 

subgenera van Halictus. Verwarrend allemaal, maar 

duidelijk is dat consensus ontbreekt. Tot slot heb ik 

Jelle nog maar eens geraadpleegd. Hij verwijst 

allereerst naar zijn artikel ‘Systematiek van de bijen: 

10 jaar na de laatste editie van “Bees of the world”. 

Daarin vermeldt hij op pagina 15 dat “enkele vragen 

waarop de moleculaire fylogenie nog geen definitief 

antwoord heeft, zijn:… .Kunnen sommige 

subgenera binnen Halictus, zoals Seladonia en 
Vestitohalictus worden beschouwd als volwaardige 

genera?” Zijn antwoord op deze prangende vraag 

lees ik in zijn mail: “Voor een taxonomische 

wijziging waarbij een subgenus tot genus wordt 

verheven heb je tenminste een fylogenetische studie 

nodig die de verschillende continenten dekt, waar 

alle verwante genera en subgenera voorkomen. Die 

is er niet. Ik heb het er wel eens met Alain Pauly 

over gehad. Hij is sterk overtuigd dat Seladonia een 

genus moet zijn, maar de wetenschappelijke 

onderbouwing is er nog niet. Het probleem is ook 

de positie van Vestitohalictus als genus of subgenus. 

De laatste resultaten die ik zag toonden aan dat 

Vestitohalictus deels tot Seladonia behoort en dus niet 

als aparte taxonomische groep kan bestaan. Het 

laatste woord is er alvast nog niet over geschreven. 

Ik ben persoonlijk liever afwachtend en zie Seladonia 

liever nog niet als genus bestaan om later meer 
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verwarring te vermijden.” Ik sluit mij hierbij van 

harte aan: laten het nog maar subgenera blijven. 

 

Wat mij ook nog opviel in de Belgische Rode Lijst is 

dat Andrena carantonica was A. jacobi)  nog niet 

veranderd is in Andrena scotica (Else et al. 2016, 

Ascher & Pickering 2020). 

  

Soms wordt er wel eens gemopperd op de 

Nederlandse namen van soorten. Waarom moet dat 

nou? Eén voordeel lijkt me, dat als ze eenmaal zijn 

geaccepteerd, ze niet meer aan verandering (en 

verwarring) zijn blootgesteld. 

 

Summary 
Coelioxys is a masculine name so, according to the 

ICZN, the species name has to be masculine too. 

Coelioxys afra = C. afer;  C. alata= C. alatus , etc.  

Another question is the status of the subgenus of 

Seladonia and Vestitohalictus. In the 'Belgium Red List 

of Bees', both Halictus subgenera are labelled as 

genera, without explanation. After consulting other 

sources (see literature) we decided not to follow the 

Belgium list. 
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Waarom verzamelen 
jonge hommelkonin-
ginnen voor hun 
winterslaap stuifmeel? 
 

Martijn Kos 

 

 

De afgelopen zomer kwam ik twee keer een 

hommelkoningin tegen die, gezien het stuifmeel in 

de pollenkorfjes, stuifmeel aan het verzamelen was. 

Een koningin van de aardhommel (Bombus terrestris) 
(Fig. 1) in het Friese deel van het Lauwersmeer-

gebied (Bantpolder, RD 205.872-601.515, 

22.vi.2019, Fig. 1) en van de akkerhommel (B. 
pascuorum) in de Brabantse Biesbosch (Noordwaard, 

Polder Muggenwaard, RD 116.128-421.151, 

30.viii.2019). Hadden deze koninginnen een eigen 

kolonie gesticht in de zomer van het jaar waarin ze 

waren geboren? Een (partiële) tweede generatie 

komt o.a. bij tuinhommel, veenhommel en 

weidehommel voor (Peeters et al. 2012). Dus dat 

leek me een mogelijke verklaring. Of het bij het 

akkerhommelvrouwtje om een koningin ging is 

overigens niet met 100% zekerheid te zeggen. Bij de 

akkerhommel is dit in tegenstelling tot de 

aardhommel niet zo duidelijk te zien: er is overlap in 

lichaamsgrootte tussen de grootste werksters en 

kleinste koninginnen. 

Figuur 1. Koningin van aardhommel (Bombus terrestris) 
met stuifmeelklompje op achterscheen. Schaal met 

mm-aanduiding. Lauwersmeergebied (FR), Bantpolder, 

RD 205.872-601.515, 22.vi.2019. Foto Martijn Kos. 
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Beide vrouwtjes zijn verzameld en ontleed om aan 

de hand van de status van de ovaria te bepalen of ze 

reproductief actief waren. Werksters en koninginnen 

hebben twee ovaria met elk vier ovariolen. De lengte 

van de voorste eicellen in de ovariolen kan worden 

gebruikt om de status van de ovaria te bepalen. 

Eitjes die klaar zijn om gelegd te worden zijn 

ongeveer 3 mm lang. Er bleek bij beide vrouwtjes 

geen enkel teken van activatie van de ovaria te zijn. 

Alle eicellen waren veel kleiner dan 3 mm: 1 mm of 

minder. 

 

Deze vrouwtjes hadden dus duidelijk nog geen eigen 

kolonie gesticht. Wat was hier dan wel aan de hand? 

Het akkerhommelvrouwtje zou misschien nog een 

grote werkster geweest kunnen zijn, maar het 

aardhommelvrouwtje was zonder twijfel een 

koningin. Het blijkt dat het fenomeen van stuifmeel 

verzamelende jonge koninginnen al lang bekend is. 

De Oostenrijkse hommelonderzoeker Eduard 

Hoffer heeft hier al in 1883 een artikel over 

geschreven (Hoffer 1883). Hij merkt op dat Huber 

(waarschijnlijk François Huber 1750-1831; publicatie 

niet vermeld) al meende dat jonge 

hommelkoninginnen in hun eerste levensjaar 

stuifmeel verzamelen en dat Schmiedeknecht 

(publicatie niet vermeld) gelooft dat alleen de zeer 

vroeg in het jaar (juli) geboren koninginnen 

stuifmeel verzamelen. Zelf was hij er tot 1882 van 

overtuigd dat dit helemaal niet voorkwam. Door 

eigen observaties moest hij echter zijn mening 

bijstellen en kwam hij tot de conclusie dat het 

helemaal niet zo zelden voorkomt. Hij nam in juli, 

augustus en september stuifmeel verzamelende 

koninginnen waar van aardhommel, veldhommel (B. 
lucorum), akkerhommel, grashommel (B. ruderarius), 
heidehommel (B. humilis), Limburgse hommel (B. 
pomorum) en ruige hommel (B. wurflenii). Naast 

waarnemingen van foeragerende koninginnen in de 

natuur kon hij dit ook waarnemen bij verzamelde 

nesten van gras-, aard- en weidehommel (B. 
pratorum) die hij in huis hield en waar hij zag dat de 

koninginnen daadwerkelijk naar het nest terug 

keerden met het verzamelde stuifmeel. Hoffer 

schrijft dat hij er van overtuigd is dat bij alle soorten 

hommels enkele jonge koninginnen al in het eerste 

jaar van hun leven, dus voor de winterslaap, 

stuifmeel verzamelen. 

 

Sinds het artikel van Hoffer (1883) is er maar weinig 

gepubliceerd over het foerageren van jonge 

koninginnen. Het betreft grotendeels soortgelijke 

waarnemingen zonder het fenomeen diepgaander te 

onderzoeken. Frison (1928) zag bij de Noord-

Amerikaanse soort B. bimaculatus jonge koninginnen 

het nest binnengaan met stuifmeel in de korfjes. De 

waarnemingen van Hoffer (1883) konden voor de 

veldhommel bevestigd door Free & Butler (1959) en 

voor de aardhommel door Haeseler (1974). De 

meest interessante publicatie na Hoffer (1883) is wel 

die van Allen et al. (1978). Deze studie toont 

namelijk niet alleen aan dat jonge koninginnen 

foerageren voor hun geboortekolonie, maar ook 

onder welke omstandigheden ze dit gaan doen. In 

hun onderzoek aan een kolonie van de Noord-

Amerikaanse hommelsoort B. vosnesenskii stelden ze 

vast dat de jonge koninginnen geen pollen of nectar 

verzamelden toen de oude koningin actief was en 

het aantal larven per werkster 0,92 bedroeg. Het 

aandeel koninginnen van het totale aantal imago’s 

was toen 34%. Dit veranderde echter toen de oude 

koningin was gestorven en het aantal larven per 

werkster was gestegen naar 11,5. De jonge 

koninginnen maakten toen 60% van het totale aantal 

imago’s in het nest uit en voedsel voor de resterende 

larven werd hoofdzakelijk door hen verzameld. 

Küpper en Schwammberger (1994) onderzochten 

kolonies van de weidehommel en konden de 

waarnemingen van Hoffer (1883) aan deze soort 

bevestigen. Bij alle drie de kolonies die koninginnen 

produceerden, ondernamen deze foerageervluchten 

en verzamelden stuifmeel. Bij een van de onder-

zochte kolonies maakten de jonge koninginnen tot 

50% van het totale aantal vrouwtjes in het nest uit 

en tot 57% van de foerageervluchten werden door 

hen uitgevoerd. Ook kon experimenteel worden 

vastgesteld dat koninginnen naast pollen ook nectar 

verzamelen en in lege cocons deponeerden. 

 

Het foerageren van jonge koninginnen voor de 

kolonie waarin ze geboren zijn roept de vraag op 

waarom ze dit doen. Free & Butler (1959) 

suggereren dat de mate waarin jonge koninginnen de 

taken die normaal door werksters worden uitgevoerd 

uitvoeren, afhangt van de behoeften van hun 

kolonie. In kolonies die een tekort aan werksters 

hebben zou het foerageren van jonge koninginnen 

kunnen helpen om de laatste batches broed op te 

kweken. De studie van Allen et al. (1978) suggereert 

inderdaad dat de voedselvoorziening van de kolonie 

bepaalt of jonge koninginnen gaan foerageren. Toen 

de jonge koninginnen gingen foerageren was het 

aantal werksters zo klein geworden dat ze waar-

schijnlijk niet genoeg voedsel konden aanvoeren om 

alle reeds uitgekomen geslachtsdieren en het 

resterende broed te voeden. Foerageren is echter een 

risicovolle activiteit: foeragerende werksters leven 

aanmerkelijk korter dan werksters die in het nest 

blijven (Goulson 2010). Foerageren leidt ook tot 

verhoogde slijtage van bijvoorbeeld de vleugels (Fig. 

2). Hoffer (1883) kwam in het voorjaar soms sterk 

afgevlogen koninginnen tegen die vermoedelijk in 

het jaar daarvoor gefoerageerd hadden. Het lijkt zeer 

waarschijnlijk dat het foerageren voor de 
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geboortekolonie een negatief effect heeft op het 

voortplantingssucces van de koninginnen die dit 

doen. Je zou dit gedrag daarom niet verwachten bij 

jonge koninginnen. Deze zouden zodra ze genoeg 

vetreserves hebben opgebouwd, zo snel mogelijk in 

winterslaap moeten gaan. Dit om de kans in het 

voorjaar zelf een kolonie te kunnen stichten zo groot 

mogelijk te maken.  Deze ogenschijnlijke paradox 

kan verklaard worden door verwantenselectie 

(Engels: kin selection; Hamilton 1964). Een 

belangrijke oorzaak voor het feit dat bij hommels en 

andere sociale hymenoptera de werksters helpen bij 

het grootbrengen van hun eigen zussen is het 

systeem van geslachtsbepaling in combinatie met 

verwantenselectie (Velthuis 2004). Bevruchte 

hommeleitjes bevatten twee sets van chromosomen, 

één van elke ouder, en ontwikkelen zich tot diploïde 

vrouwtjes. Onbevruchte eitjes bevatten slecht één 

set chromosomen van de moeder en ontwikkelen 

zich tot haploïde mannetjes. Zussen hebben allemaal 

dezelfde set chromosomen van de vader en delen 

gemiddeld de helft van het genetisch materiaal dat 

van de moeder afkomstig is. Hierdoor zijn zussen 

meer met elkaar verwant (75%) dan met hun eigen 

dochters (50%). Een werkster kan, uitgaande van 

dezelfde investering, door zussen groot te brengen 

dus meer kopieën van haar eigen genen maken dan 

door dochters groot te brengen. Jonge koninginnen 

verschillen genetisch gezien niet van hun werkster-

zussen en zijn zowel met deze als met elkaar  

gemiddeld voor 75% verwant. De reden waarom 

werksters hun eigen zussen grootbrengen, in plaats 

van zelf nageslacht te produceren is in feite dus ook 

van toepassing op de jonge koninginnen. Als het 

resterende broed niet bestaat uit toekomstige 

koninginnen, maar uit mannetjes is het een ander 

verhaal. Dit was het geval bij de door Allen et al. 

(1978) onderzochte kolonie. Met haar broers is een 

vrouwtje namelijk maar voor 25% verwant terwijl ze 

met haar zonen 50% verwant is. Dit is de reden 

waarom werksters soms ook onbevruchte eitjes gaan 

leggen waar dan zonen uitkomen (Goulson 2010). 

Hoffer (1883) nam dit ook waar bij jonge 

koninginnen van de aardhommel en de Limburgse 

hommel en vermoedelijk waren de eitjes die deze 

koninginnen in hun geboortekolonie legden ook 

onbevrucht. Mogelijkerwijze was het resterende 

broed in de door Allen et al. (1978) onderzochte 

kolonie ook door de werksters en jonge koninginnen 

geproduceerd. Verwantenselectie kan echter ook het 

foerageren van jonge koninginnen in de hand 

werken als deze hierdoor het reproductief succes 

van hun even oude zussen verhogen. Dus ook als 

het resterende broed slechts uit mannetjes (neven) 

bestaat of zelfs afwezig is. Dit moet dan wel 

compenseren voor het verlies van eigen reproductief 

succes. De verwantschap met haar neven en nichten 

is echter 37,5%  en niet 50% zoals bij zonen en 

dochters. Dus de van het foerageren profiterende 

zus of zussen moeten 1⅓ keer zoveel nageslacht 

produceren dan zij zelf zou doen als ze zich niet op 

zou offeren door voor haar zussen te foerageren. 

Mogelijk was dit in de door Allen et al. (1978) 

onderzochte kolonie het geval. 

 

Het is niet bekend of er in kolonies met foerage-

rende jonge koninginnen ook jonge koninginnen 

zijn die alleen maar binnen het nest werken of 

helemaal niets doen. Misschien is er net zoals bij 

werksters een arbeidsdeling in gespecialiseerde 

foerageersters en zogenaamde huisbijen die taken in 

het nest uitvoeren (Goulson 2010). Het is in ieder 

geval wel bekend dat jonge koninginnen ook in het 

nest allerlei taken op zich nemen, die gewoonlijk 

door werksters worden uitgevoerd. Frison (1928) 

zag bij B. bimaculatus dat jonge koninginnen 

werksters hielpen bij werkzaamheden in het nest en 

dat ze was produceerden. Ook hielpen ze mee bij de 

verdediging van het nest. In het door Allen et al. 

(1978) onderzochte nest van B. vosnesenskii hielden 

de jonge koninginnen zich naast foerageren bezig 

met het repareren van ei- en broedbekers, incuberen 

van broed, aandrukken van stuifmeel in de voor-

raadcellen, indampen van nectar, ventileren van het 

nest, verdediging van het nest, bijeen harken van 

nestmateriaal en bouwen aan de bedekking van het 

nest. 

 

Bekende standaardwerken over hommels noemen 

het foerageren van jonge koninginnen voor de 

geboortekolonie helemaal niet (Sladen 1912) of 

melden slechts dat het zelden voorkomt (Free & 

Butler 1959, Alford 1975, Goulson 2010). De in dit 

artikel geciteerde literatuur wordt niet genoemd. Bij 

een soort als de weidehommel lijkt het foerageren 

door jonge koninginnen echter eerder regel dan 

uitzondering. Hoffer (1883) kon het waarnemen bij 

het enige nest van de weidehommel dat hij (d.w.z. 

Figuur 2. Linker voorvleugel van koningin aardhommel 

(Bombus terrestris) met slijtagesporen aan achterrand van 

vleugel. Zelfde exemplaar als in Fig. 1. Foto Martijn 

Kos. 
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zijn zoon) tot dan toe vond en Küpper & 

Schwammberger (1994) zagen het bij alle drie de 

onderzochte kolonies die koninginnen produceer-

den. Het is duidelijk dat onder bepaalde omstan-

digheden jonge koninginnen een belangrijke rol 

kunnen spelen bij de voedselvoorziening van de 

kolonie. Veel blijft echter nog onopgehelderd. Wat is 

de trigger die er voor zorgt dat jonge koninginnen 

gaan foerageren? Hebben jonge koninginnen die 

foerageren nog niet gepaard en paren ze übehaupt 

nog? Hoe lang blijven jonge koninginnen foerageren 

en gaan ze daarna alsnog in winterslaap? Intrigerend 

is ook dat er geen waarnemingen zijn van stuifmeel 

verzamelende jonge koninginnen van algemene 

soorten als steenhommel (B. lapidarius), tuinhommel 

(B. hortorum), en boomhommel (B. hypnorum). Komt 

dit bij deze soorten niet of veel minder voor? Wat 

het laatste betreft kan zelfs het observeren van 

hommelkoninginnen in de achtertuin nog nieuwe 

kennis opleveren. 

 

Summary 
In the summer of 2019 the author observed a queen 

of Bombus terrestris (22.vi.2019) and a queen of B. 
pascuorum (30.viii.2019) carrying pollen in the 

corbiculae. Both were caught and dissected to 

determine if they were reproductively active. In both 

females there was no sign of activation of the 

ovaries. It is concluded that these queens were 

foraging for the colony in which they were born. It 

is discussed why young queens would exhibit this 

behaviour. Kin selection is probably important since 

the costs of foraging are high and likely have a 

negative effect on the reproductive success of the 

queens exhibiting this behaviour. A review of the 

few known studies that report the foraging of young 

queens for the colony they were born in suggests 

that this happens quite frequently. 
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Jens D’Haeseleer & Pieter Vanormelingen 

 

 

Inleiding 
Sinds de oprichting van Aculea, de wilde bijen- en 

wespenwerkgroep van Natuurpunt Studie, in 2010 is 

het jaarlijkse aantal betrouwbare waarnemingen van 

wilde bijen in Vlaanderen enorm gestegen. We 

promoten daarbij zeer sterk het gebruik van 

www.waarnemingen.be als centrale databank. 

Belangrijk hierbij is dat identificatie van wilde bijen 

zo toegankelijk mogelijk wordt, om de interesse van 

zoveel mogelijk waarnemers te wekken. Dit is niet 

vanzelfsprekend voor een diergroep waar de focus 

traditioneel ligt op determinatie op basis van 

kenmerken die zichtbaar zijn onder een binoculair. 

Daarnaast merken we dat sommige waarnemers 

weigerachtig staan tegenover het doden van dieren 

voor determinatie, deels omwille van ethische 
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bezwaren. Bij focus op determinatie in het veld 

komt de betrouwbaarheid van soortsidentificaties 

natuurlijk wel onder druk te staan. Hoe betrouwbaar 

is een waarneming van pakweg een mannetje 

wormkruidbij of een vrouwtje zuidelijke 

langhoornbij immers wanneer er geen exemplaar 

verzameld werd, en er dus geen bewijsmateriaal 

voorhanden is?  

 

Digitale macrofotografie 
De afgelopen jaren zijn we dan ook op zoek gegaan 

naar manieren om hiervoor een oplossing te vinden. 

De digitale macrofotografie speelt daarin een grote 

rol. Sommige bijensoorten zijn vrij gemakkelijk 

identificeerbaar op basis van een foto. Zo is een 

werkster weidehommel of een vrouwtje roodgatje 

onmiskenbaar, en dus te valideren, op basis van een 

(matige) foto in de online databank. Moeilijker 

wordt het bij soorten die enkel op basis van lastigere 

kenmerken te onderscheiden zijn en waarbij een 

verzameld dier normaal gezien onder een binoculaire 

stereomicroscoop moet bestudeerd worden. De 

validatoren van waarnemingen.be zijn dan ook op 

zoek gegaan naar een macrofototoestel waarmee 

lastiger kenmerken toch kunnen gefotografeerd 

worden, doorgaans van op in de hand gehouden 

bijen, evenals naar bijkomende veldkenmerken die 

determinatie en validatie van extra bijensoorten op 

basis van foto’s toelaten.  

Met behulp van een (digitale) reflexcamera met body 

en een macrolens kunnen bijen heel gedetailleerd 

gefotografeerd worden. Dit vereist wel dat het dier 

in kwestie lang genoeg stil blijft zitten. Daarnaast is 

de afstand tot het dier vaak vrij groot (om het niet te 

verstoren zodat het wegvliegt), zodat doorgaans 

wordt gewerkt met een langere macrolens. Met een 

dergelijk toestel kenmerken fotograferen in de hand, 

wat vaak nodig is om de nodige kenmerken te 

kunnen fotograferen, is zeer moeilijk wegens de te 

grote scherpstelafstand. Bovendien zijn deze 

toestellen behoorlijk zwaar en log om constant mee 

te nemen. Tenslotte is de aankoopkost voor een 

reflexcamera met macrolenzen vrij hoog. We 

merkten dan ook dat slechts een klein segment van 

de vrijwilligers in Vlaanderen hierin geïnteresseerd 

was, en dan vooral specifiek voor macrofotografie in 

plaats van identificatie.  

 

De oplossing 
In 2017 kwamen we, via Jean-Sébastien Rousseau-

Piot (bijenonderzoeker bij Natagora), het fototoestel 

Olympus Tough TG5 op het spoor. Dit is een 

betaalbare (400-500 €), robuuste en waterdichte 

pocketcamera, die vaak gebruikt wordt voor 

onderwaterfotografie door duikers. Belangrijker hier 

zijn de macrofunctie, inclusief een erg korte 

scherpstelafstand, en de ingebouwde stackingfunctie. 

Deze laatste zorgt ervoor dat het toestel zelf 5 à 6 

foto’s neemt op verschillende focusdiepte en deze 

combineert. Hierbij is geen verwerkingssoftware 

nodig. De macrofunctie is van die aard dat, met de 

juiste belichting, zelfs bestippeling en microsculp-

tuur zichtbaar wordt. Dieren dienen daarbij wel in 

de hand gehouden te worden. Vanaf 2018 en zeker 

in 2019 hebben we dan ook met een aantal mensen 

binnen Aculea dit toestel gekocht (en ook de 

opvolger Olympus Tough TG6) en zijn we hiermee 

aan de slag gegaan. De bij wordt daarbij doorgaans 

gevangen en de relevante kenmerken gefotografeerd. 

Dit heeft geresulteerd in duizenden extra foto’s 

waarop zogenaamde ‘binokenmerken’ vastgelegd 

werden en validatie mogelijk werd, zonder dat 

daarbij dieren dienden verzameld te worden. 

Bijgevoegde foto’s (Fig. 1-4) tonen enkele 

voorbeelden. Over het algemeen kunnen minstens 

alle kenmerken die met een 20x loep in het veld 

kunnen waargenomen worden ook gefotografeerd 

worden met dit toestel. 

 

Beperkingen 
Toch zijn er enkele beperkingen te bedenken. 

Zomaar in het wilde weg foto’s maken zal immers 

niet per sé tot meer valideerbare waarnemingen 

leiden. De juiste foto van het juiste kenmerk maken 

is van groot belang. Dit vraagt een extra inspanning 

van de waarnemer. In plaats van alle dieren te verza-

melen dient bij elke vangst de afweging gemaakt te 

worden welke kenmerken zichtbaar moeten zijn op 

foto’s, zonder een overzichtsfoto te vergeten maken. 

De traditionele determinatiesleutels worden als het 

ware in het veld gebruikt. Bij twijfel kan altijd over 

gegaan worden tot inzamelen, betrouwbaarheid van  

Figuur 1. Mannetje kruiskruidzandbij (Andrena 
denticulata) in de hand, die de typische richel op de 

achterzijde van de kruin toont. Mannetjes van deze 

soort kunnen hierdoor gemakkelijk van mannetjes 

grasbij (Andrena flavipes) onderscheiden worden. Foto 

Jens D’Haeseleer. 
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de waarnemingen staat uiteindelijk voorop. In 2018 

en 2019 werden enkele fel gesmaakte opleidingen 

georganiseerd waarbij heel wat ‘binokenmerken’ 

besproken en getoond werden van soorten uit de 

Andrenidae, Megachilidae en het genus Nomada. We 

wensen op hetzelfde élan verder te werken in 2020 

en de vrijwilligers van de werkgroep verder op te 

leiden.  

 

Naast het gebruik van traditionele determinatie-

kenmerken raakten we ook zeer geïnspireerd door 

het werk van Steven Falk voor de bijenveldgids (Falk 

& Lewington, 2015). Daarin werd afgeweken van de 

kenmerken uit de bestaande determinatiewerken en 

werden, op basis van verzamelde en geverifieerde 

dieren, ‘nieuwe’ veldkenmerken opgelijst. We  

 

denken hierbij onder andere aan de beharing op het 

eerste tergiet bij vrouwtjes zijdebijen, de oogkleur bij 

levende mannetjes blauwe metselbij of de kleur van 

het pterostigma bij vrouwtjes van de bandgroefbijen. 

Tijdens het fotograferen van gevangen dieren zorgen 

we er dan ook voor dat zoveel mogelijk onderdelen 

van het dier goed in kaart gebracht worden. 

Hierdoor ontdekten we zelf al extra ‘veldkenmerken’ 

die determinatie op basis van foto’s mogelijk maken. 

Dit vraagt wat extra tijd in het veld, maar levert een 

bijna driedimensionaal, digitaal, beeld op van het 

gevangen exemplaar. Uiteraard worden nog 

regelmatig dieren verzameld, ook nadat ze reeds in 

het veld gedetermineerd zijn en gefotografeerd 

werden. Zo kunnen de nieuw ontdekte kenmerken 

op een onderbouwde manier getoetst worden.  

 

Een van de grootste beperkingen is het feit, dat bij 

afsplitsing van dubbelsoorten, het ontdekken van 

cryptische soorten (bv Nomada subcornuta vs Nomada 
fulvicornis) of het oprukken van nieuwe, zuidelijke 

soorten (Heriades rubicola vs Heriades truncorum) de 

oudere waarnemingen in de databank niet meer 

kunnen gehervalideerd worden omdat foto’s van de 

juiste onderscheidende kenmerken niet voorhanden 

zijn. Dit kan dan weer vermeden worden door 

bijkomende kenmerken te fotograferen die met de 

huidige kennis nog niet gebruikt dienen te worden 

voor soortdeterminatie. Daarnaast kan best ook 

rekening gehouden worden met determinatieken-

merken van soorten die nog niet voorkomen op het 

grondgebied. Als Vlamingen kijken we daarvoor 

richting Wallonië, Noord- tot Midden-Frankrijk en 

Zuidwest-Duitsland. Ook dit maakt het natuurlijk 

allemaal wat moeilijker. In het geval van de 

ontdekking van twee vrouwtjes van Heriades rubicola 

Figuur 2. Mannetje wormkruidbij (Colletes daviesanus) in 

de hand, waarop de typische tandvormige bultjes en 

haarkwastjes op het einde van sterniet 6 zichtbaar zijn. 

Mannetjes van zuidelijke zijdebij (Colletes similis) en 

duinzijdebij (Colletes fodiens) hebben kleinere bultjes en 

kortere haarkwastjes op sterniet 6. Foto Jens 

D’Haeseleer. 

 

Figuur 3. Detail van de kaak van een werkster Late 

hommel (Bombus soroeensis proteus) zonder sulcus 

obliquus, genomen in het veld bij een met handschoen 

vastgehouden exemplaar. Werksters Steenhommel 

(Bombus lapidarius) hebben wel een sulcus obliquus. Foto 

Jean-Sébastien Rousseau-Piot. 

Figuur 4. IJle bestippeling op het midden van het 

mesonotum van een vrouwtje Zuidelijke langhoornbij 

(Eucera nigrescens). De foto is genomen bij een in de 

hand gehouden vrouwtje in het veld. Bij vrouwtjes 

Gewone langhoornbij (Eucera longicornis) is deze 

bestippeling grover en vooral veel dichter. Foto Jean-

Sébastien Rousseau-Piot. 
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in het Brusselse (pers. med. Nicolas Vereecken) 

werd de validatie van alle tronkenbijen aangepast. 

Een duidelijke foto van de clypeusrand (bij 

vrouwtjes) en de beharing op de sternieten (bij 

mannetjes) is vanaf nu nodig om de soort enkel op 

basis van een foto te valideren.  

Ondersteuning van de gemiddelde bijenwaarnemer 

door (vrijwillige of professionele) specialisten met 

een referentiecollectie blijft dus sowieso nodig. Ook 

blijven er natuurlijk nog altijd een hele reeks soorten 

(bv. kleinere groefbij soorten) die we momenteel 

nog niet in het veld op naam kunnen brengen.  

 

Een laatste bedenking is dat, door minder dieren te 

verzamelen, onderzoek naar verschuivingen in 

morfologische kenmerken (bijen die kleiner dan wel 

groter worden onder invloed van omgevings-

factoren), stuifmeelanalyses en gebruik van DNA-

analyses voor determinatie moeilijker worden. We 

pleiten er dan ook zeker niet voor om het 

verzamelen van bijen volledig te stoppen.  

 

Wel merken we in Vlaanderen een mentaliteits-

wijziging waarbij extra aandacht voor veldken-

merken gecombineerd wordt met het verzamelen 

van hoogstaande bewijsfoto’s. Op deze manier 

zorgen we voor een verhoging van het aantal 

betrouwbare waarnemingen, terwijl we rekening 

houden met de ethische bezwaren van waarnemers 

om niet meer in te zamelen dan strikt nodig. En dat 

alles zonder in te boeten aan kwaliteit!   

 

Summary 
Macrophotography can be used to document 

‘binocular characteristics’. More and more 

volunteers and naturalists prefer nonlethal methods 

to observe bees. This gives problems with credibility 

of the observations for some species. 

Macrophotography can be a partly solution. The 

authors state that the compact camera Olympus 

Tough TG5 is a good model that allows taking 

pictures from a very short distance and with high 

quality. The internal stacking option gives good 

results with high resolution and good depth of field. 

Not only characteristics that normally only can be 

seen through binocular stereoscope, but also new 

field characteristics can be documented. This 

methods has also some disadvantages, because of 

the lack of a specimen which limits research on 

pollen and DNA and can cause problems when 

species are taxonomically split or with colonisation 

of new species.  

 

Referentie 
Falk, S. & R. Lewington, 2015. Field guide to the 

bees of Great Britain and Ireland. – Bloomsbury, 

432 p.  

 

Het genus Proctotrupes 
(Hymenoptera: Procto-
trupidae) in Nederland 1. 
Determinatie 
 

Theo M.J. Peeters 

 

 

Inleiding 
De wespen van de familie Proctotrupidae zijn 

meestal glimmend zwart van kleur en lijken uiterlijk 

sterk op elkaar. Ze zijn o.a. herkenbaar aan de 

adering van de voorvleugel (Fig. 1). Vrouwtjes van 

deze wespenfamilie dragen op het eind van het 

achterlijf twee stevige hoornachtige legboorscheden 

waarin het apicale deel van de legboor is 

opgeborgen. Deze legboorscheden zijn verschillend 

van vorm en structuur en worden gebruikt bij de 

determinatie van de soorten. Ze kunnen 

bijvoorbeeld langgerekt priemvormig of kort 

sikkelvormig of recht zijn. Aan deze legboorscheden 

dankt de familie zijn Nederlandse naam 

priemwespen. Twee priemwespen vallen op door 

hun roodgekleurd achterlijf en kunnen in ons land 

nauwelijks met andere soorten van deze familie 

worden verward. Hieronder een kennismaking met 

die twee roodgekleurde soorten. 

 

Proctotrupes Latreille, 1796 
In Noordwest-Europa komen van dit genus 

tenminste twee soorten voor die ook in Nederland 

zijn aangetroffen: Proctotrupes brachypterus (Schrank, 

1780) en P. gravidator (Linnaeus, 1758). In oudere 

determinatiewerken vinden we P. brachypterus meestal 

nog onder het synoniem P. gladiator Haliday, 1839. 

De soorten van het genus Proctotrupes zijn niet geheel 

zwart maar vallen op door hun roodkleurig achterlijf 

(figuur 5). Dat is, zover mij bekend, uniek bij de 

priemwespen in ons land. Met behulp van de 

onderstaande tabel zijn de twee soorten te 

onderscheiden. Daarbij is gebruik gemaakt van 

kenmerken en figuren in de determinatiewerken van 

Pschorn-Walcher 1971, Townes & Townes 1981, 

Wall 1986, Kozlov 1988, He & Xu 2015, Izadizadeh 

et al. 2016 en Hackston 2018. 
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Determinatietabel tot de twee soorten: 
 

1. Radius duidelijk gekromd (Fig. 1a, pijl). Propodeum 

fijnmazig geribbeld, vooral met lengteribbels en 

langer dan breed (Fig. 2a). De voet (tars 1-5) van de 

achterpoot is duidelijk langer dan de achterscheen. 

Bij de vrouwen zijn de achterdijen iets gezwollen en 

relatief kort; sporen aan de midden- en 

achterschenen bij de vrouwen duidelijk gekromd 

(bij de mannen duidelijk minder gekromd)(Fig. 3a). 

Legboorscheden vrijwel over de gehele lengte 

gekromd en met lengtegroeven (Fig. 4a). Vrouwen 

soms kortvleugelig. Grootte: 8 mm. 

  ..................................................................  brachypterus 
 

- Radius vrijwel recht (Fig. 1b, pijl). Propodeum 

grover geribbeld, slechts weinig langer dan breed 

(Fig. 2b). De voet van de achterpoten is ongeveer zo 

lang als of iets langer dan de scheen. Bij de vrouwen 

zijn de achterdijen weinig verdikt en langer; sporen 

aan de midden- en achterschenen recht (Fig. 3b). 

Legboorscheden vrij recht en pas aan het eind 

gekromd; zonder lengtegroeven (Fig. 4b). Grootte: 

4-7 mm.  

  ........................................................................  gravidator 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verspreiding 
Beide soorten zijn al sinds eind 19e eeuw bekend uit 

ons land (Snellen van Vollenhoven 1873, 1874, 

Figuur 3a. Proctotrupes brachypterus;    3b Proctotrupes gravidator 
 

Figuur 1a-3a. Proctotrupes brachypterus. 
 

4a 2a 

1a 

Figuur 1b-3b. Proctotrupes gravidator. 

1b 

2b 

4b 
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1876a, 1876b). Aan een bewerking van het 

Nederlandse materiaal van dit genus met een 

overzicht van de verspreiding en vliegtijd van beide 

soorten wordt gewerkt. 

 

Gastheren 
Solitaire parasitoïd met als gastheren de larven van 

loopkevers (Carabidae). 

Proctotrupes gravidator is gekweekt uit Amara apricaria 

(Nixon 1938), A. bifrons (Gilbert 1958), Amara spec. 

(Hedqvist 1963) en Amara en Harpalus spec. 

(Townes & Townes 1981). 

Proctotrupes brachypterus is bekend van de larven van 

Zabrus tenebrioides elongatus en Harpalus rufipes (Townes 

& Townes 1981). 

Voor een algemene inleiding over de biologie van de 

priemwespen verwijs ik hier naar Peeters & Thomas 

(2017). 

 

Dankwoord 
De foto’s voor figuur 1-4 werden gemaakt door 

Aglaia Bouma. Sipke Wadman maakte de 

habitusfoto (Fig. 5). Dank voor jullie mooie 

bijdragen. 

 
Summary 
An illustrated key is presented for the two species of 

Proctotrupes (Hymenoptera: Proctotrupidae) in the 

Netherlands: P. gravidator (Linnaeus, 1758) and P. 
brachypterus (Schrank, 1780). Some aspects of the 

biology of the species are summarized from the 

literature. 
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Figuur 5. Habitus vrouw 
Proctotrupes gravidator. 
Foto Sipke Wadman. 
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Boekbespreking: Abeilles 
de Belgique. Famille 
Halictidae 
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Alain Pauly, 2019. Abeilles de Belgique et des regions 

limitrophes (Insecta: Hymenoptera: Apoidea). Famille 

Halictidae. - Institut royal des Sciences naturelles de 

Belgique, Brussel, 517 pp.; ISBN: 978-9-0732-4244-9, € 

65,00. 

 

Alain Pauly is de expert op het gebied van groefbijen 

en andere Halictidae, met vele artikelen over bijen 

uit alle delen van de wereld. Voor ons deel van de 

wereld had hij al pdf’s beschikbaar voor de 

determinatie van de Belgische Halictidae: Een 

genera-tabel en een tabel voor Halictus en 

Lasioglossum (Pauly 2015) en een tabel voor Sphecodes 
(Pauly 2016). In deze Franstalige tabellen gebruikt 

hij uitstekende foto’s om verschillen te illustreren. 

Deze tabellen zijn nu gebundeld en aangevuld met 

extra hoofdstukken als boek verkrijgbaar (formaat 

Formaat A4; telefoonboek). De tabellen in het boek 

zijn identiek aan de online tabellen. Eerst een tabel 

naar de genera en sub-genera van de Halictidae, en 

vervolgens voor elk (sub)genus een tabel naar de 

soort voor vrouwelijke en mannelijke dieren. De 

tabellen bevatten veel foto’s, aangevuld met enkele 

detailfoto’s gemaakt met een electronenmicroscoop. 

Ondanks de uitstekende foto’s zijn kleine details als 

verschil in punctering soms slecht te zien. Hiervoor 

zouden aparte foto’s met een detailbeeld kunnen 

helpen. Online heb je het voordeel dat je flink in 

kunt zoomen op een foto om deze kleine details 

zichtbaar te maken. 

 

De tabel beslaat echter maar 150 van de 515 

bladzijden van dit boek. Het boek biedt dus veel 

meer moois. Het begint met een beknopte inleiding 

over de biologie van de Halictidae, fenologie, 

bloembezoek, nestplaatsen, sociaal gedrag en 

vijanden en parasieten. Verder een paar pagina’s 

over verzamelen en prepareren, een beschrijving en 

foto’s van verschillende biotopen en de status van de 

soorten in België. 

Interessanter is het gedeelte met de ‘beschrijvingen, 

verspreiding en ecologie van de soorten’ (bijna 300 

pagina’s). In dit deel is voor iedere soort drie 

bladzijden ingeruimd. De ‘beschrijvingen, 

verspreiding en ecologie van de soorten’ is vrij 

beknopt en staat bijna allemaal op de eerste 

bladzijde, inclusief verspreidingskaartje en een 

vliegtijddiagram. Aan de titel van het hoofdstuk zou 

‘en foto’s’ moeten worden toegevoegd, want de 

tweede en derde bladzijden staan vol met foto’s van 

zowel man als vrouw. Deze prachtige detailfoto’s 

maken het boek ook heel geschikt als naslagwerk om 

soorten te controleren, zelfs als je de Franse taal wat 

minder machtig bent. 

Het laatste deel van het boek heet ‘conclusies en 

aanbevelingen’, en behandelt uitgebreid de 

verschillende biotopen, met de voedselplanten, en 

bijbehorende bijen, bedreigingen en aanbevelingen 

voor beheer. Ook worden nog algemene 

bedreigingen beschreven als pesticiden, 

klimaatsverandering en concurrentie met 

honingbijen.  

 

Een minpunt aan dit werk zijn de zeer beperkte 

verwijzingen naar de relevante pagina’s. Daar wreekt 

zich dat de determinatietabel vrijwel ongewijzigd is 

overgenomen in het boek. In de generatabel kom je 

uit bij een (sub)genus, maar daar staan geen 

paginanummers naar de soortentabel, die moet je 

opzoeken in de inhoud voor in het boek. Ben je in de 

soortentabel op een soort uitgekomen en wil je de 
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soortinformatie bekijken, dan ook geen 

paginanummer, maar moet je in de index zoeken 

achter in het boek.  

Pauly maakt gebruik van verschillende tabellen voor 

de (sub)genera. Er is helaas geen overzicht van 

welke soorten bij welk subgenus horen. Als je van 

een soort wilt weten hoe die in deze sleutel wordt 

gedetermineerd, moet je eerst in de index zoeken, 

naar de informatiepagina gaan, daar opzoeken welk 

subgenus het betreft (bladeren), dan in de inhoud die 

tabel opzoeken, en bladeren naar de gewenste soort. 

Ik mis dan wel een goede index met verwijzing naar 

de pagina’s in de sleutel, voor mannetjes en 

vrouwtjes. 

Het boek is helaas ook een taxonomisch doolhof. 

Als Pauly Halictus subgenus Seladonia consequent 

genus Seladonia noemt, dan is het verschil duidelijk. 

Het probleem in dit werk is dat de auteur zelf geen 

keuze kan maken. In de genera-tabel kom je 

bijvoorbeeld uit op ‘Halictus sous-genre Seladonia’, 
maar in de inhoud, soorten-tabel en 

soortbeschrijvingen wordt dit ‘genre Seladonia’. Bij de 

soortbeschrijvingen staat in de titel bijv. ‘Seladonia 
confusa’, maar op het verspreidingskaartje staat 

‘Halictus confusus’.  
Een ander voorbeeld is de soort ‘Lasioglossum 
(Evylaeus) monstrificum’ met als synoniem Halictus 
sabulosus. Is dit misschien Lasioglossum sabulosum die 

niet in dit werk is opgenomen? Hoewel, bij L. 
sexstrigatum staat een opmerking dat deze niet 

verward moet worden met L. sabulosum. Even kijken 

op de website van Alain Pauly maakt het nog erger. 

Op de pagina van L. monstrificum 

(http://www.atlashymenoptera.net/pagetaxon.asp?

TX_ID=2530 (bekeken 27-1-2020)) staat bij de 

verspreidingskaart ‘Lasioglossum sabulosum’, en bij de 

bijschriften van de foto’s ‘Evylaeus sabulosus’. In het 

soortenregister en op fauna Europaea is L. 
monstrificum (nog) niet te vinden. Blijkbaar is L. 
sabulosum recent van naam veranderd. Maar waarom 

dan niet tenminste die naam die de meeste mensen 

kennen opgenomen bij de synoniemen van de soort 

en liefst ook in de index?  

Als je niet weet dat ‘onze’ Halictus compressus 
hetzelfde is als H. eurygnathus, kom je ook in de 

problemen. Er staan 5 regels met synoniemen bij 

eurygnathus, maar H. compressus staat daar niet bij. 

Zelfs met een beperkte kennis van het Frans zijn de 

sleutels goed te volgen als je een paar honderd 

Franse termen kent. De overige delen van het boek 

zijn wat lastiger voor iemand zoals ik die Frans al 

snel heeft laten vallen op de middelbare school. Het 

zou mooi zijn als er ook een Nederlandse of Engelse 

vertaling komt. 

 

Samenvattend: Dit is een geweldig mooi werk met 

vele foto’s die heel nuttig zijn bij de determinatie van 

deze lastige groepen. Ook als het frans een barrière 

is, zijn alleen al de foto’s bij de soortbeschrijvingen 

de moeite waard. Het werk zou nog beter zijn als 

consequenter wordt omgegaan met de taxonomie, 

relevante synoniemen worden opgenomen, en 

vooral als er paginanummers worden opgenomen in 

de determinatietabellen. 

Om wat makkelijker met dit boek te kunnen werken 

heb ik zelf een index gemaakt waarin deze 

verwijzingen en de Nederlandse synoniemen zijn 

opgenomen. Misschien ook handig voor andere 

gebruikers van dit werk. Deze index is te vinden op 

de website van de sectie: 

https://www.hymenovaria.nl/boeken.html   

Er is niet heel makkelijk aan te komen. Ik heb het 

boek online besteld bij de JNM winkel in België (€70 

+ €15 euro verzendkosten), maar daar zie ik het niet 

meer aangeboden. Het boek is wel per email te 

bestellen bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen voor € 65,00. 
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Boekbespreking: Bees of 
Europe 
 

Jan Smit 

 

 

Michez, D., P. Rasmont, M. Terzo & N.J. Vereecken, 

2019. Bees of Europe. – N.A.P Editions, 547 p. ISBN- 

978-2-913688-34-6. Prijs: € 78,- exclusief verzendkosten. 

(o.a. bij Vermandel) 

 

Daar heb ik nou al jaren naar uitgekeken: een boek 

met een determinatietabel voor alle genera van de 

Europese bijen! Tot nu toe was het behelpen met 

deeltabellen, altijd onvolledig, waardoor ik van 

sommige bijen geen idee had tot welk genus ze 

behoren. 

Maar laat ik vooraan beginnen. Dit boek heeft als 

subtitel “Hymenoptera of Europe 1”. Dit betekent 

waarschijnlijk dat er meer delen zullen volgen over 

Hymenoptera. Ik moet wel zeggen dat ik bij de 
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aankondiging dacht dat dit deel 1 van de bijen van 

Europa zou zijn, want er stond “Bees of Europe. 

Vol 1”.  

 

Het eerste deel van het boek is getiteld “Overview 

Hymenoptera”, van pagina 7 t/m 61. Dit bestaat uit 

een inleiding in de Hymenoptera, met duidelijke 

tekeningen van de morfologie. Verder een kort 

algemeen hoofdstukje over de biologie, het gedrag 

en de ecologie. Dan een uitgebreid hoofdstuk over 

het verzamelen en prepareren van Hymenoptera. 

Het deel sluit af met een determinatietabel tot de 

superfamilies van de Hymenoptera. Deze is goed 

geïllustreerd met tekeningen. 

 

Het tweede deel van het boek heet “Overview bees”, 

van pagina 62 t/m 197. Het eerste hoofdstuk 

hiervan “What is a bee?” gaat in op de morfologie 

van bijen, met veel tekeningen van lichaamsdelen. 

Ook in dit deel een uitgebreider hoofdstuk over de 

biologie, het gedrag en de ecologie van bijen. Helaas 

gebruiken de auteurs hierin het verkeerde begrip 

cleptoparasieten in plaats van broedparasieten. Ze 

hebben het verder ook wel over koekoeksbijen. Dan 

volgt een hoofdstuk over de achteruitgang van de 

bijen en mogelijkheden voor bescherming. Het 

volgende hoofdstuk is genoemd “Identification of 

bees”. Na een korte uitleg over het verzamelen en 

prepareren, volgt een overzicht van alle bijengenera 

in Europa met het aantal soorten dat daarin bekend 

is. Het belangrijkste van dit hoofdstuk zijn echter de 

determinatietabellen, één voor de vrouwtjes en één 

voor de mannetjes. Exemplaren van alle 77 

bijengenera die in Europa voorkomen zijn hiermee 

te determineren tot op genus. Deze tabellen zijn 

duidelijk geïllustreerd met tekeningen. Ik heb er een 

paar bijen mee gedetermineerd, dat ging vrij goed. 

Zoals altijd moet je je wel inwerken in een nieuwe 

tabel.  

 

Het volgende deel van het boek is genoemd: 

“Catalogue of bees of Europe”. Hierin staan de 

families in een wetenschappelijke volgorde, wat het 

opzoeken niet gemakkelijker maakt, je kunt niet 

zomaar bladeren, maar moet altijd gebruik maken 

van de inhoudsopgave. Bij elke familie staan de 

genera in de onderfamilies ongeveer in alfabetische 

volgorde gerangschikt. Per genus wordt eerst de 

genusnaam verklaard, dan volgen de morfologie, 

verspreiding, biologie en het prepareren. Daarna 

worden alle soorten, die van dit genus in Europa zijn 

aangetroffen, op een rij gezet. Onder enkele soorten 

volgt een uitgebreidere beschrijving, met de  

verspreiding, de biologie en verwante soorten. Elke 

genus-bespreking eindigt met een literatuurlijst, waar 

verwezen wordt naar o.a. determinatiewerken voor 

dit genus.  

 

Er is echter iets geks, midden in de beschrijving van 

het genus Bombus zit ineens een ander boekdeel: 

“Hymenoptera and bees”, van pagina 225 t/m 298. 

Dit bestaat uit kleurenfoto’s van Hymenoptera, bijen 

en landschappen voor bijen. Vervolgens veel foto’s 

van bijen in het wild en van geprepareerde 

exemplaren. Mogelijk dat deze plek druktechnisch 

met de katernen te maken heeft, maar als ik het zo 

bekijk, had dit deel ook voor de catalogus van de 

bijen of erna geplaatst kunnen worden. Nu is het een 

hinderlijke onderbreking van de bespreking van de 

hommels.  

 

De catalogus van de bijen van Europa loopt van 

pagina 198 t/m 224 en dan verder van pagina 299 

t/m 507. Dit geeft een prima overzicht van de 

huidige stand van zaken van kennis van de bijen van 

Europa. De soorten die uitgebreid besproken 

worden, staan afgebeeld bij de kleurenfoto’s in 

“Hymenoptera and bees”, daar wordt ook naar 

verwezen.  

 

Het boek eindigt met een uitgebreide begrippenlijst. 

Dan een bibliografie, maar hier wordt niet de 

literatuur herhaald, die bij de diverse genera vermeld 

is, er is dus geen totaallijst van de literatuur. Tot slot 

is er een uitgebreide index. De woorden zijn hier wel 
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veel dichter op elkaar geschreven dan in de rest van 

het boek, deze maakt daardoor een overvolle indruk. 

 

Wat vind ik van dit boek? Geweldig dat het er is, 

dank aan de auteurs! Eindelijk een tabel voor de 

Europese bijengenera. Het is een boekje in 

zakformaat, maar van mij had het formaat wel iets 

groter gemogen en daarmee het lettertype ook. Maar 

dit zal wel een opmerking van een oude man zijn. 

De tabellen zijn zodanig, dat je er in het veld niet 

mee kunt werken, je moet veel onderdelen van de 

bijen goed kunnen bekijken met een stereomikros-

koop of goede loep. 

Voor elke bijenliefhebber, die verder kijkt dan onze 

landsgrenzen is dit echt een onmisbaar boek! En 

voor een beter begrip van de bijen is het verstandig 

om eens goed verder te kijken. In ons land komen 

34 bijengenera voor, in Europa 77. Dat geeft toch 

een heel andere beeld van de diversiteit van de bijen. 

 

 

Resultaten van onderzoek 
 

Erik van der Spek 

 

 

Onderzoekers publiceren hun resultaten regelmatig 

in vaktijdschriften. Van enkele recente artikelen 

hierbij een samenvatting om een beter beeld te 

krijgen van de resultaten van dit onderzoek. Het 

volledige verhaal is gewoonlijk digitaal te vinden. 

 

 

 

Zuigvallen van het Voegtlin-type meten de 

diversiteit en heterogeniteit van insecten-

gemeenschappen. 

 

Favret, C. , V. Lessard, A. Trépanier, T. Eon-Le Guern & 

T. Théry, 2019. Voegtlin‐style suction traps measure 

insect diversity and community heterogeneity. - Insect 

Conservation Divers 12: 373-381. 

doi:10.1111/icad.12368. 

 

Het vergelijken van ecologisch relevante 

gemeenschappen van insecten in heterogene 

omgevingen vereist methoden die een voldoende 

aantal individuen en diversiteit van soorten kunnen 

bemonsteren om de β-diversiteit te meten.      

Een computerventilator werkend op batterijen zorgt 

voor de aanzuiging in een 1,5 m hoge Voegtlin-

zuigval. Deze vallen zijn efficiënt voor het vangen 

van kleine, zwak vliegende insecten en kunnen 

worden gebruikt om de α- en β-diversiteit van 

microhymenoptera in habitats binnen een gematigd 

bosecosysteem te bemonsteren.      

Tijdens een voorstudie waarbij de zuigkracht van de 

Voegtlin-zuigval en de Malaisevallen van het 

Townestype zijn vergeleken, is gevonden dat de 

zuigvallen een groter aantal en een grotere diversiteit 

aan Hymenoptera vingen dan de Malaisevallen, 

vooral van dieren die kleiner dan 1,5 mm zijn.      

Geplaatst langs een transect met tussenafstanden 

van 50 m, leverden de zuigvallen ook meer 

heterogene monsters op dan de Malaisevallen, wat 

suggereert dat ze bijzonder nuttig kunnen zijn voor 

het kwantificeren van β-diversiteit op kleine 

ruimtelijke schalen. Dezelfde analyses met 

kortvleugelige Diptera waren genuanceerder. 

Malaisevallen presteerden beter dan zuigvallen ten 

aanzien van het meten van α-diversiteit, maar 

zuigvallen beter ten aanzien van het vastleggen van 

β-diversiteit.      

Hymenoptera behoren tot de meest soortenrijke 

insectenorden en de overgrote meerderheid van 

soorten zijn specialistische parasitoïden van andere 

insecten. De door opzuiging gevangen diversiteit 

van Hymenoptera kan een nuttige methode zijn 

voor het meten van α- en β-insectendiversiteit in het 

algemeen volgens de onderzoekers. 

 

 

 

Bloemen als virale hotspots: Honingbijen (Apis 
mellifera) zetten ongelijkmatig virussen af op 

plantensoorten. 

 

Alger, S.A., P. A. Burnham & A.K. Brody, 2019. Flowers 

as viral hot spots: Honey bees (Apis mellifera) unevenly 

deposit viruses across plant species. - PLoS One 14(9): 

e0221800.  

 

RNA-virussen, ooit beschouwd als specifiek voor 

honingbijen, worden ervan verdacht over te stappen 

van gehouden honingbijen of gekweekte hommels 

naar wilde bestuivers. Transmissieroutes zijn echter 

grotendeels onbekend. Een algemeen aanvaarde 

maar nog niet geteste hypothese stelt dat bloemen 

dienen als bruggen in de overdracht van virussen 

tussen bijen. Met behulp van een reeks 

gecontroleerde experimenten met gehouden 

bijenkolonies is de rol van bloemen bij de 

overdracht van bijenvirussen onderzocht. Eerst is 

onderzocht of honingbijen virussen op bloemen 

afzetten en of hommels geïnfecteerd raken na een 

bezoek aan besmette bloemen. Vervolgens is 

onderzocht of plantensoorten verschillen in hun 

vermogen om virussen te huisvesten en of 

bijenbezoekpercentages de kans op virusafzetting op 

bloemen vergroten. Dit experiment toonde voor het 

eerst aan dat honingbijen virussen op bloemen 

afzetten. De twee virussen die zijn onderzocht, black 

queen cell virus (BQCV) en vervormd vleugelvirus 

(DWV), waren echter niet gelijk verdeeld over 
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plantensoorten, wat suggereert dat verschillen in 

bloemkenmerken, virusecologie en/of 

foerageergedrag de waarschijnlijkheid van afzetting 

beïnvloeden. Hommels zijn tijdens experimenten 

niet besmet geraakt na een bezoek aan bloemen die 

eerder door besmette honingbijen zijn bezocht, wat 

suggereert dat transmissie via bloemen zeldzaam kan 

zijn. En tevens afhankelijk is van bij herhaling 

optredende factoren en waarschijnlijkheden zoals: 

hoe invectief is de virusstam voor bijensoorten, 

virusvirulentie, virusbelasting en de 

waarschijnlijkheid dat een stuntelende bij in contact 

komt met een virusdeeltje op een bloem.  

 

 

 

Beweiding vermindert de talrijkheid en diversiteit 

aan bijen op kwelders door de bloei van belangrijke 

plantensoorten te onderdrukken. 

 

Davidson, K.E., M.S. Fowler, M.W. Skov, D. 

Forman, J. Alison, M. Botham, N. Beaumont & J.N. 

Griffin, 2020. Grazing reduces bee abundance and 

diversity in saltmarshes by suppressing flowering of key 

plant species. Agriculture, Ecosystems & Environment 

291, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.agee.2019.106760. 

 

Wereldwijde afname van bestuiverspopulaties en 

bijbehorende diensten maken het noodzakelijk om 

waardevolle habitats te identificeren en goed te 

beheren. Kusthabitats zoals kwelders kunnen 

uitgestrekte bloeiende weiden aanvullen, maar hun 

belang voor bestuivers, en hoe dit varieert met de 

intensiteit van het landgebruik, is niet goed bekend. 

De hypothese was dat kwelders belangrijke bijen 

foerageerhabitats zijn en dat agrarische beweiding 

met vee de waarde ervan beperkt of verhoogt door 

de overvloed - of de diversiteit - aan bloeiende 

planten te verminderen. Om deze hypothesen te 

testen, zijn 11 kwelders in Wales (VK) met variërend 

agrarisch beweidingsbeheer (langdurig niet-beweid, 

uitgebreid beweid, intensief beweid) gedurende drie 

zomers onderzocht en is onderzocht of beweidings-

intensiteit is te koppelen aan bijenrijkdom en -

diversiteit met behulp van een reeks lineaire 

gemengde modellen. Ook is de waargenomen bijen 

abundantie van 11 algemene terrestrische habitats 

met behulp van nationale enquêtegegevens 

onderzocht.  Beweiding verminderde de abundantie 

en soortenrijkdom van bijen door reducties in de 

bloembedekking van de twee belangrijkste 

voedselplanten: zee-aster Tripolium pannonicum en 

lamsoor Limonium spp. Begrazing verhoogde de 

talrijkheid van bloeiende plantensoorten, maar de 

positieve effecten van deze talrijkheid 

compenseerden de negatieve effecten van 

verminderde bloembedekking op bijen niet. De 

abundantie van bijen werd ongeveer gehalveerd in 

extensief begroeide moerassen (ten opzichte van 

niet-beweide) en opnieuw gehalveerd in intensief 

beweide kwelders.  

Kwelders werden voornamelijk bezocht door 

honingbijen Apis mellifera en hommels Bombus spp. 

tijdens de midden- en nazomer. In vergelijking met 

andere brede habitattypen in Wales scoorden niet-

beweide kwelders hoog voor honingbijen en 

hommels in juli-augustus, maar waren ze relatief 

onbelangrijk voor solitaire bijen. Intensief beweide 

kwelders behoorden tot de minst waardevolle 

habitats voor alle bijentypes. Onder geschikt 

weidebeheer bieden kwelders een waardevol en 

eerder over het hoofd gezien voedselhabitat voor 

bijen. De sterke effecten van weidegang die zijn 

vastgesteld, zullen zich waarschijnlijk ook elders 

voordoen, aangezien zowel grazers als belangrijke 

begrazingsgevoelige planten wijdverbreid zijn op 

Europese kwelders.  

 

De onderzoekers raden daarom aan om langdurig 

niet beweide kwelders niet in beweiding te nemen en 

dat beweiding op wel beweide kwelders tot een 

extensief niveau beperkt blijft. Op deze manier 

kunnen kwelders voorzien in voedsel voor wilde en 

beheerde bijenpopulaties en ecosysteemdiensten 

ondersteunen. 

 

Jammer genoeg is niet vastgelegd wat de 

begrazingsdruk was en dit in relatie met de 

voedselrijkdom van de bodem. De indeling in 

beweidingsintensiteit is op basis van het zichtbare 

effect van de graasdruk vastgesteld. Nu is niet vast te 

stellen hoe extensieve beweiding zich verhoudt tot 

de bij het natuurbeheer meestal gehanteerde zeer 

extensieve begrazing. Ook de intensiteit van het 

gebruik van kwelders door imkers is niet in het 

onderzoek betrokken. Dit zou ook een rol kunnen 

spelen bij de gevonden effecten. Ook is geen 

onderscheid gemaakt van het type grazer. Uit eigen 

waarneming in De Slufter weet ik dat schapen een 

sterk negatief effect hebben op het voorkomen van 

bloeiende zeeaster en daarmee het voorkomen van 

de langs de West-Europese kust endemische 

schorzijdebij Colletes halophilus. Latere begrazing met 

runderen en paarden had dit negatieve effect niet. 

Het feit dat dit een strandkwelder met voedselarme 

bodem is kan ook een rol spelen. 
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Voorlopige richtlijn plaatsing bijenkasten op 

defensieterreinen 

 

Slikboer, L. & J.T. Smit, 2019. Voorlopige richtlijn 

plaatsing bijenkasten op defensieterreinen. 

- EIS2019-14, 14p. 

 

Defensie beheert een groot aantal natuurterreinen in 

Nederland. Deze hebben vaak grote ecologische 

waarden, o.a. voor zeldzame en bedreigde 

bestuivende en nectarbehoevende insecten. Aan de 

andere kant is er een lange traditie van het laten 

plaatsen van bijenkasten. De recent vastgestelde 

sterke achteruitgang van het aantal insecten zorgt 

voor de behoefte aan een richtlijn voor het plaatsen 

van bijenkasten in deze terrein. EIS-Kenniscentrum 

insecten is gevraagd deze richtlijn op te stellen. In 

2019 is onderzoek in een aantal oefenterreinen 

gestart in combinatie met literatuuronderzoek. Dit 

onderzoek wordt de komende jaren voortgezet. 

Vooruitlopend op het definitieve resultaat is een 

voorlopige richtlijn voor plaatsing van bijenkasten in 

defensieterreinen opgesteld voor het Rijks Vastgoed 

Bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van 

deze gebieden. Voor de beheerders is dit samengevat 

in een beslisboom. Er is voortgebouwd op het 

advies van Spek (2012) dat gebruik maakt van de 

honingbijdruk die volgens imkers (Kuypers 1997) tot 

een optimale honingoogst per kast leidt. Defensie 

wil in het belang van de natuur een grote terughou-

dendheid hanteren, dit gecombineerd met nieuwe 

kennis over het effect van bijenstallen in natuur-

terrein en komt tot een voorlopige richtlijn die het 

advies uit 2012 met een factor 3 verkleind.   

 

Recent gepubliceerde onderzoeken en de 

toenemende achteruitgang van wilde bijen geven alle 

aanleiding om het advies uit 2012 aan te scherpen. Ik 

ben erg benieuwd of het lopende onderzoek in 

defensieterreinen in combinatie met andere kennis 

aanleiding geeft om het advies aan beheerders van 

natuurterreinen verder te verbeteren. 

Het rapport met de richtlijn is te vinden via 

https://is.gd/w1zdC3 
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Nederlandse bijen op 
naam brengen – Deel 2 
 

Dominic Dijkshoorn 

 

 

Binnenkort verschijnt deel 2 van 'Nederlandse bijen 

op naam brengen' bij de Jeugdbondsuitgeverij. Dit 

tweede deel beslaat de rest van de bijenfauna van 

Nederland aansluitend op deel 1.  

Met behulp van dit deel zijn 176 soorten uit de zes 

genera, die in deel 1 nog niet behandeld zijn, op 

naam te brengen. De tabel bevat een nieuwe 

generatabel en tabellen naar de volgende genera: 

Andrena, Bombus, Halictus, Hoplitis, Lasioglossum, 
Osmia. 
 

De Bombus-, Halictus- en Lasioglossum-sleutels zijn 

speciaal voor dit deel gemaakt. De overige sleutels 

bouwen voort op eerder verschenen werk. Hierdoor 

is het een mooie combinatie geworden van 

historisch en nieuw werk van verschillende mensen 

die de afgelopen eeuw aan bijen in Nederland 

hebben gewerkt.  

Samen met deel 1 vormt dit werk voor het eerst een 

volledig determinatiewerk voor de Nederlandse 

bijenfauna.  

 

Deze nieuwe bijentabel zal verkrijgbaar zijn via de 

website van de jeugdbondsuitgeverij: 

www.jeugdbondsuitgeverij.nl. 
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Aculeaten in het buitenland 

 

Hymenopterologen-
Tagung in Stuttgart 
 

 

In Stuttgart wordt om de twee jaar een 

'Hymenopterologen-Tagung' symposium voor 

Hymenoptera-liefhebbers georganiseerd. Dit jaar is de 

14e editie van dit symposium.  

Van 16 tot en met 18 oktober 2020. 
 

De voorgaande bijeenkomsten hebben we met een 

groepje Nederlanders bezocht.  

Ook dit jaar willen we met een groepje dit 

informatieve en gezellige weekend gaan bezoeken. 

 

Wie heeft zin en tijd om mee te gaan?  
Geef je op bij Jan Smit (smit.jan@hetnet.nl). 

 

De kosten voor het symposium bedragen circa € 40,-. 

Betalen doen we daar ter plekke. 

En we regelen de aanmelding, het vervoer en de 

reservering van het hotel centraal.  

 

 

Wildbiene des Jahres 2020: 
slobkousbij 
 

 

In Duitsland kent men sinds 2013 de ‘Wilde bij van 

het jaar’. Hiervoor wordt een folder uitgegeven, waarin 

een speciale wilde bij wordt voorgesteld. Dit om de 

bijzondere wereld van de wilde bijen meer bekendheid 

te geven.  

Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat veel soorten 

van deze, ongelooflijk belangrijke diergroep, bedreigd 

zijn.  

Bovendien hoopt men dat de mensen meer buiten 

gaan kijken naar wilde bijen. De mensen worden 

opgeroepen op zoek te gaan naar de wilde bij van het 

jaar, om zodoende meer verspreidingsgegevens te 

verkrijgen. 

 

Overzicht ‘bij van het jaar’ in Duitsland: 

2013 tweekleurige slakkenhuisbij Osmia bicolor  
2014 grote wolbij Anthidium manicatum 

2015 heggenrankbij Andrena florea 

2016 boshommel Bombus sylvarum 

2017 knautiabij Andrena hattorfiana 
2018 breedbandgroefbij Halictus scabiosae 
2019 blauwe zandbij Andrena agilissima 

2020 slobkousbij Macropis europaea 

 

De folder is te downloaden van de website 

http://www.wildbienen-

kataster.de/login/downloads/wb2018.pdf 
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Oproepen 
 

Van de penningmeester 
 

 

Gewoontegetrouw in het eerste nummer van het jaar 

een overzicht van de tot dusver betaalde contributie. 

Kijk in de tabel of je je bijdrage voor 2020 hebt 

voldaan. Is dat niet het geval, maak dan het bedrag  

- € 10 per jaar - over vóór 1 juni 2020 op:  

NL17TRIO0379625431 t.n.v. L. van Kolfschoten, 

Uilenstede 58e 1183 AK te Amstelveen. Onder 

vermelding van “contributie sectie Hymenoptera + 

ja(a)r (en)”.   

Is er op 1 juni 2020 nog geen contributie ontvangen, 

dan gaan we ervan uit dat je hebt bedankt als lid van 

de sectie. Hieronder het overzicht per 1-3-2020. 

 

Naam 
Lid 
vanaf 2020 2021 

Achterberg, C. van 1995 x  

Adrichem, M.T. van 2003 x x 

Alferink, L. 2019   

Arp, W.J. 2014 x  

Baaijens, A. 2002 x  

Beers, E.H. van 2001 x  

Belgers, D. 2008   

Belzen, M. 2012   

Berg, M.P. 2010   

Bink-Moenen, R.M. 2002   

Blommers, L. 1995   

Bokelaar, J. 2019   

Bosch, J. van ‘t 2019   

A. Bouma 2018 x x 

Bouwmans, J. 2014   

Braad, M.L. 1995 x  

Breugel, P. van 2000   

Brouwers, A. 1996  x 

Brugge, B. 2019   

Burgh, A. van der 2000 x  

Calle, L.L. 2017 x  

Claessens, J.S.G.M. 2004   

Dees, A.J, 2007 x  

Devalez, J. (B) 2007 x  

Diemen, A.T.M. van 2019 x x 

Dijk, A. van 2014   

Dijkshoorn, D. 2004 x  

Dobbelaar, S.M.A.J. 2003 x x 

Eck, A.P.W. van 2014   

Esser, J. (D) 2018   

Faasen, T. 2017   

Ferguson, W. 2019   

Fernhout, T. 2016   

Naam 
Lid 
vanaf 2020 2021 

Fledderman, R. 2019   

Frel, L. de 2015   

Goudsmits, C. 2002 x  

Haagen, C.G.L. van 2012   

Haeseleer, J. D’ (B) 2011 x  

Harleman, L.T.M. 2020 x  

Hartman, M. 2011   

Heitmans, W. 1995 x  

Hengstum, C. van 2016   

Hermans, J.T. 1996 x x 

Hoekstra, P. 2019   

Hout, M. van der 2013   

Jacobs, M. (B) 2018   

Jeucken, B. 2006   

Jonghe, R. de (B) 2010   

Klein, W. 1995   

Kleukers, M.J.C. 1997   

Kleynen, J. 2018 x x 

Koel, H.P.L. 2003 x  

Kok, F. 1999   

Kolfschoten, L. van 2019 x x 

Kool, D. 2019   

Kool, M. 2019   

Korteland, A. 2019   

Kos, M. 2014   

Krosschell, J.M. 2015 x  

Kuhnen, J.M. 2008   

Kuijken, P. 1995 x  

Kuper, J. 2008   

Laak, P. van de 2019 x  

Las, R. 2017 x  

Ligthart, J. 2017 x  

Loonstra, A.J. 2004   

Loos, G. (B.) 1995 x  

Manz, E. 2019   

Meel, Ch. van (B) 2012 x  

Meer, F. van der 1996   

Megens, P. 1995 x  

Mol, A.W.M. 1999 x  

Molenaar, J. 2018   

Nieuwegiessen, J. van de 1995 x  

Nieuwenhuis, F.A.L. 2020 x  

Nieuwenhuijsen, H. 1995 x  

Nuyts, J. (B) 2016 x  

Oers, J. van 2018   

Oors, R.L.A.M. 2018   

Opdekamp, W. 2019   

Ouden, L. den 1996 x  

Peeters, T.M.J. 1995 x  

Pijfers, J.H.N. 1998   

Prijs, H.J. 2003 x  

Raemakers, I. 1997   

Ravoet, J. (B) 2010   

Reemer, M. 2002   

Reyniers, J. (B) 2015 x  

Rhebergen, F. 2019   

Rietveld, A. 2011   

Roepers, R.G. 2020 x  
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Naam 
Lid 
vanaf 2020 2021 

Roos, M 1995   

Rycke, S. de (B) 2015 x  

Sanders, D. 2018 x  

Schagen, J. 2019   

Schreven, S. 2010   

Sijstermans, L. 2019   

Silber, J. 2019   

Slikboer, L. 2017   

Sluis, T. van der 2018 x  

Smit, J. 1995 x  

Smit, J.T. 2014   

Smits, J.A.H. 2001 x  

Sommeijer, R. 1999   

Spek, E. van der 2004 x  

Speksnijder, E. 2015   

Steenbergen, K.K. 2016   

Stip, A. 2013 x  

Stipdonk, A.H. van 2011   

Teepe, A. 2017 x  

Tressel, T. 2014 x  

Ulenberg, S. 2017   

Veen, A. van der 1998 x  

Veen, M.P. van 2005 x  

Veenendaal, R.L. 2004 x x 

Verheyde, F. 2020 x  

Vlerk, I.Y. van der 2017   

Waanders, M. 2016   

Wijngaard, W. 2019   

Wilde, A. de 2010 x  

Willems, E. (B) 2009 x  

Willemstein, D. 2018 x  

Wolbers, R. 2018 x  

Wubbolts, H. 2015 x  

Zeegers, T.W.P. 2017   

Zwakhals, C. 1997   

Zwarts, M.A. 2014   

Zweden, J. van 2018   

 

 

Oproep gestylopiseerd 
materiaal  
 

John Smit, Jan Smit & Ivo Raemakers 

 

 

Recent moleculair werk heeft de taxonomie van de 

Strepsiptera op zijn kop gezet. Zo bleken onder de 

‘soort’ Stylops melittae maar liefst 30 soorten schuil te 

gaan in Europa (Straka et al. 2015a). Aan de hand van 

DNA barcoding kon vastgesteld worden dat de 

verschillende soorten veelal slechts beperkt zijn tot 

een of enkele nauw verwante gastheren, in plaats van 

te parasiteren op alle Andrena’s (Jůzová et al. 2015). 

Met deze kennis is ook de Nederlandse Strepsiptera-

fauna opnieuw bekeken, deels met aanvullende DNA 

analyse, waarmee het totaal aantal soorten in 

Nederland is uitgebreid van 6 naar 21 (Smit et al. 

2020). Uiteraard is hier het laatste woord nog niet over 

gezegd. Er is nog een aantal Strepsiptera-soorten 

waarvan geen DNA barcode bekend is, waardoor ze 

nog niet te vergelijken zijn met de andere soorten. 

Daarnaast meldt Cook (2019) dat Straka et al. (2015) 

mogelijk toch nog te conservatief zijn geweest en dat 

het totaal aantal soorten nog hoger ligt. Hij gaat echter 

uit van het concept dat iedere naam die ooit 

gepubliceerd is een valide soort betreft, tenzij het 

tegendeel bewezen is, maar geeft verder geen 

kenmerken, morfologische noch moleculair, om al die 

soorten te duiden. Desalniettemin is het waardevol om 

van zoveel mogelijk van deze soorten een DNA 

barcode te bepalen om zo een beter beeld te krijgen 

van de diversiteit binnen deze intrigerende groep 

insecten. De onderstaande tabel geeft een overzicht 

van de bekende gastheren uit Nederland, met een 

indicatie of er DNA barcodes van bekend zijn. 

Soorten waarvan we nog heel erg graag barcodes 

zouden willen bepalen, zijn vetgedrukt. Hierbij aan 

eenieder de oproep om materiaal te verzamelen van 

geparasiteerde bijen of wespen waarvan we nog geen 

DNA barcode hebben, met een nadrukkelijk verzoek 

om te letten op de vetgedrukte gastheren. Uiteraard 

zijn soorten die niet in deze tabel staan ook meer dan 

welkom. 

 

We ontvangen het materiaal het liefst zo snel mogelijk 

nadat het verzameld is, dan zijn de Strepsiptera het 

gemakkelijkst uit te prepareren. Opsturen kan in een 

buisje met alcohol, liefst een zo hoog mogelijk 

percentage, maar droog mag ook. Het materiaal kan 

opgestuurd worden naar het volgende adres: 

John Smit 

EIS Kenniscentrum Insecten 

Postbus 9517 

2300 RA Leiden 

 

Literatuur 
Cook, J.L., 2019. Annotated catalog of the Strepsiptera of 

the World. - Transactions of the Entomological Society 

144: 121-267. 

Jůzová, K., Y. Nakase & J. Straka, 2015. Host specialization 

and species diversity in the genus Stylops (Strepsiptera: 

Stylopidae), revealed by molecular phylogenetic analysis. - 

Zoological Journal of the Linnean Society 174: 228-243. 

Smit, J.T., J. Smit, I. Raemakers, & B. van der Hoorn, 2020. 

The Strepsiptera of the Netherlands revisited (Insecta). - 

Entomologische Berichten 80: 8-30. 

Straka, J., K. Jůzová & Y. Nakase, 2015. Nomenclature and 

taxonomy of the genus Stylops (Strepsiptera): an annotated 

preliminary world checklist. - Acta Entomologica Musei 

Nationalis Pragae 55(1): 305-332. 
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Gastheer Strepsiptera Barcode  
ANDRENIDAE 
Andrena apicata Smith, 1847 Stylops nevinsoni Perkins, 1918 

 Andrena barbilabris (Kirby, 1802) Stylops cf. packardi Pierce, 1909 
 Andrena bicolor Fabricius, 1775 Stylops gwynanae Günther, 1957 
 Andrena bimaculata (Kirby, 1802) Stylops aterrimus Newport, 1851 
 Andrena chrysosceles (Kirby, 1802) Stylops hammella Perkins, 1918 Ja 

Andrena clarkella (Kirby, 1802) Stylops nevinsoni Perkins, 1918 Ja 

Andrena dorsata Kirby, 1802 Stylops andrenaphilus Luna de Carvalho, 1974 
 Andrena flavipes Panzer, 1799 Stylops melittae Kirby, 1802 Ja 

Andrena florea Fabricius, 1793 Stylops spec. 
 Andrena fucata Smith, 1847 Stylops nevinsoni Perkins, 1918 
 Andrena fulva (Müller, 1766) Stylops nevinsoni Perkins, 1918 Ja 

Andrena gravida Imhoff, 1832 Stylops melittae Kirby, 1802 
 Andrena haemorrhoa (Fabricius, 1781), Stylops spec. 
 Andrena helvola (Linnaeus, 1758) Stylops nevinsoni Perkins, 1918 
 Andrena minutula (Kirby, 1802) Stylops spreta Perkins, 1918 
 Andrena nigroaenea (Kirby, 1802) ?Stylops ater Reichert, 1914 
 Andrena nigroaenea (Kirby, 1802) Stylops aterrimus Newport, 1851 Ja 

Andrena nigroaenea (Kirby, 1802) ?Stylops melitttae Kirby, 1802 
 Andrena nitida (Müller, 1776) Stylops melittae Kirby, 1802 Ja 

Andrena praecox (Scopoli, 1763) Stylops praecocis Luna de Carvalho, 1974 Ja 

Andrena scotica Perkins, 1916 Stylops aterrimus Newport, 1851 Ja 

Andrena scotica Perkins, 1916 ?Stylops nassonowi Pierce, 1909 
 Andrena subopaca Nylander, 1848 Stylops spreta Perkins, 1918 
 Andrena synadelpha Perkins, 1914 Stylops nevinsoni Perkins, 1918 
 Andrena tibialis (Kirby, 1802) Stylops nassanowi Pierce, 1909 
 Andrena vaga Panzer, 1799 Stylops ater Reichert, 1914 Ja 

Andrena varians (Kirby, 1802) Stylops nevinsoni Perkins, 1918 
 Andrena ventralis Imhoff, 1832 Stylops analis Perkins, 1918 Ja 

Andrena wilkella (Kirby, 1802) Stylops thwaitei Saunders, 1872 
 HALICTIDAE 

Lasioglossum morio (Fabricius, 1793) Halictoxenos spencei Nassonov, 1893 
 Lasioglossum parvulum (Schenk, 1853) Halictoxenos spencei Nassonov, 1893 
 Lasioglossum punctatissimum (Schenk, 1853) Halictoxenos spencei Nassonov, 1893 
 Halictus confusus Smith, 1853 Halictoxenos tumulorum Perkins, 1918 
 Halictus tumulorum (Linnaeus, 1758) Halictoxenos tumulorum Perkins, 1918 Ja 

VESPIDAE: EUMENINAE 
Ancistrocerus claripennis Thompson, 1874 Pseudoxenos cf. schaumi Saunders, 1872 

 Ancistrocerus gazella (Panzer, 1798) Pseudoxenos cf. schaumi Saunders, 1872 Ja 

Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758) Pseudoxenos schaumi Saunders, 1872 
 Ancistrocerus trifasciatus (Müller, 1776) Pseudoxenos andradei Luna de Carvalho, 1953 Ja 

Stenodynerus xanthomelas (Herrich-Schäffer, 1839) Pseudoxenos klugi (Saunders, 1852) 
 VESPIDAE: POLISTINAE 

Polistes dominula (Christ, 1791) Xenos vesparum Rossius, 1793 Ja 
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Het Bodemnestelregister 
 

Menno Reemer 

 

 

Inleiding 
Informatie over de nestelplekken van in de bodem 

nestelende bijen is vaak anekdotisch. Ook raken veel 

waarnemingen van bodemnesten in de vergetelheid, 

omdat er geen standaardmanier is om ze te registreren. 

Hierdoor is het moeilijk om te achterhalen wat nu 

precies de eisen zijn die een bodemnestelaar aan zijn 

nestelplek stelt. Vaak is onduidelijk waarom bepaalde 

soorten ergens voorkomen en elders niet, terwijl 

bijvoorbeeld de vereiste voedselplanten wel aanwezig 

zijn. In welke mate speelt de nestelplek hierin een rol? 

Om hier meer over te weten te komen, ben ik 

begonnen met het Bodemnestelregister.  

 

Het Bodemnestelregister verzamelt middels een 

formulier op gestandaardiseerde wijze informatie over 

de nestelplekken van bodemnestelaars. Het gaat hierbij 

om zaken als grondsoort, bodembedekking, 

beschaduwing, etcetera.  

Dit project is in 2017 in beperkte kring van start 

gegaan. Enkele mensen hebben toen commentaar 

geleverd op de opzet en een klein aantal waarnemin-

gen doorgegeven (dank aan Anne Jan Loonstra, Stijn 

Schreven, Jan Smit en Erik van der Spek), maar door 

geringe activiteit mijnerzijds heeft dit project sindsdien 

stil gelegen. Bij deze wil ik het nieuw leven inblazen.  

 

Welke waarnemingen komen in aanmerking? 
Het gaat nadrukkelijk om zekere waarnemingen van 

nesten, dus bijvoorbeeld van met stuifmeel beladen 

vrouwtjes die een opening in kruipen. Het gaat dus niet 
om waarnemingen die zouden kunnen wijzen op een 

nest, zoals inspecterende vrouwtjes, patrouillerende 

mannetjes of de aanwezigheid van bijpassende 

koekoeksbijen. Je moet er zeker van zijn dat er 

daadwerkelijk een vrouwtje nestelt. Koekoeksbijen 

mogen vooralsnog ook meedoen, al heb ik mijn 

twijfels bij de waarde van zulke waarnemingen, omdat 

je immers nooit kunt zien of zo'n koekoek 

daadwerkelijk een ei legt in het nest. 

 

Hoe doe je mee? 
Het waarnemingenformulier voor het 

Bodemnestelregister is te vinden op 

www.bestuivers.nl/bodemnestelregister, of via het 

menu Projecten op de homepage van Bestuivers.nl. 

Een toelichting op de gevraagde informatie staat naast 

het formulier. Het formulier kan online ingevuld en 

verstuurd worden.  

Het is niet noodzakelijk om alle vragen in te vullen. 

Als je iets niet zeker weet, laat het dan liever leeg dan 

dat je er een slag naar slaat. Maar: hoe meer informatie, 

hoe beter! 

 

Tip  

Zet het Bodemnestelregister in de favorieten op je 

mobiele telefoon. Zo kun je direct ter plekke het 

formulier invullen wanneer je een nest vindt.  

 

Ik hoop dit seizoen op veel medewerking!  

 

 

 

 

  

 Figuur 1. vrouw van de pluimvoetbij Dasypoda hirtipes in haar nestingang. Foto Koos van Brakel. 
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Kijk uit naar de 
ogentroostdikpoot Melitta 
tricincta  
 

Dominic Dijkshoorn & Jan Smit 

 

 

In 2014 verscheen ‘De Nederlandse bijen’ (Peeters et 

al. 2012). Hierin staat een verspreidingskaart van de 

ogentroostbij Melitta tricincta (Fig. 1). Verder wordt 

over deze bij gemeld: zeldzaam, geen trend. 

 

Maar in ‘Bedreigde en verdwenen bijen in Nederland’ 

(Peeters & Reemer 2003) wordt van deze soort gezegd 

dat ze zeldzaam is en is afgenomen, met als uitkomst 

voor de rode lijst: kwetsbaar. 

Voor de nieuwe rode lijst, in het ‘Basisrapport voor de 

rode lijst bijen’ (Reemer 2018), staat deze bij nog 

steeds als zeldzaam, maar er is geen trend meer en de 

uitkomst is: thans niet bedreigd. 

 

Het lijkt er echter op dat de ogentroostdikpoot Melitta 
tricincta zich toch uitbreidt in Nederland. De soort is de 

afgelopen jaren op verschillende plekken aangetroffen 

in uiterwaarden in het rivierengebied (Fig. 2). Het lijkt 

er op dat onder andere het project 'ruimte voor de 

rivier' kansen heeft gecreëerd voor de waardplant van 

deze bij: rode ogentroost Odontites vernus subsp. 

serotinus. Dit is een pionierplant die houdt van kleiige, 

af en toe overstromende bodems, zoals die kunnen 

voorkomen in uiterwaarden. Rode ogentroost lijkt te 

profiteren van deze nieuwe 'riviernatuur' en de 

ogentroostdik-poot lijkt de planten te kunnen vinden, 

mogelijk door het volgen van rivieroevers op zoek 

naar geschikte gebieden.  

Het is daarom interessant om uit te kijken naar deze 

soort en zijn waardplant in uiterwaarden, met name 

uiterwaarden die ingericht zijn als natuur. Maar ook 

zeker daar buiten, gezien de recente vondsten in 

Zeeland (Peeters et al. 2012). Waarschijnlijk kunnen er 

wel nieuwe locaties gevonden worden voor de soort. 

Mogelijk komt de soort zelfs al voor langs de IJssel.  

Mocht je interesse hebben om mee te zoeken, neem 

contact op met Dominic Dijkshoorn;  

dominicdijkshoorn@gmail.com. 
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Peeters, T.M.J., Nieuwenhuijsen,H., Smit, J., van der Meer, 

F., Raemakers, I.P., Heitmans, W.R.B., van Achterberg, 

C., Kwak, M., Loonstra, A.J., de Rond, J., Roos, M. & M., 

Reemer 2012 De Nederlandse bijen (Hymenoptera: 

Apidae s.l.). Natuur van Nederland 11 - Naturalis 

Biodiversity Center & European Invertebrate Survey 

Nederland, Leiden, 544 p. 
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verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.). - Stichting 
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Figuur 1. Verspreiding van  Melitta tricincta in Peeters et 

al 2012. 

Figuur 2. Actueel bekende verspreiding van Melitta 
tricincta. Kaart: EIS kenniscentrum insekten. 
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Mededelingen 
 

’t Is mooi geweest  
 

Jan Smit 

 

 

Tijdens de wintervergadering van de NEV in januari 

1995 is de sectie Hymenoptera opgericht. Deze 

sectie was een uitvloeisel van de vroegere 

Aculeatenwerkgroep. In het driekoppige bestuur van 

toen was Theo Peeters de secretaris, Hans 

Nieuwenhuijsen de penningmeester en 

ondergetekende de voorzitter. 

In de jaren daarna vertoonde de sectie een gestage 

groei, in nieuwbrief nummer 3 van april 1996 werd 

een ledenlijst gepubliceerd met 35 leden. Ook daarna 

bleef de sectie rustig aan groeien. Onze vaste 

activiteiten omvatten per jaar twee excursies en in de 

wintertijd een studiedag onder leiding van een 

deskundige vanuit de sectie, of van daarbuiten. 

Na de publicatie van de “Voorlopige atlas van de 

Nederlandse bijen” (Peeters et al. 1999) nam de 

belangstelling voor wilde bijen flink toe. Vanaf 2003 

beschikte de sectie ook over een website, eerst 

beheerd door Raymond Boersma, later door Huib 

Koel. In 2003 verscheen een rode lijst voor de bijen 

van Nederland (Peeters & Reemer), wat een nieuwe 

impuls aan de activiteiten rondom bijen gaf. Voor de 

wespen en mieren gold dat na de publicatie van “De 

wespen en mieren van Nederland”(Peeters et al. 

2004).  

Van onze oorspronkelijke nieuwsbrief ‘Bzzz’ hebben 

we 31 nummers uitgebracht. Daarna werd deze in 

2010 omgedoopt in ‘HymenoVaria’. Daarvan zijn we 

intussen al weer aan het 20e nummer toe. 

In “Het jaar van de bij” 2012 is “De Nederlandse 

bijen” (Peeters et al. 2012) verschenen. In dat jaar 

hebben enkele leden van de sectie een 

bijeninventarisatie uitgevoerd in een achttal parken 

en terreinen in de stad Deventer (Smit et al. 2012). 

Overigens hebben diverse leden van de sectie in vele 

jaren allerlei bijeninventarisaties uitgevoerd, vaak in 

opdracht van EIS Kenniscentrum insecten.  

In 2018 verscheen een nieuwe rode lijst van de bijen 

van ons land (Reemer 2018), mede daardoor en door 

en de wereldwijde zorg omtrent de situatie van de 

wilde bijen nam het aantal leden van de sectie in de 

laatste jaren versneld toe, met de huidige stand van 

129 leden (1-1-2020). 

Ik heb in de afgelopen 25 jaar met heel veel plezier 

geprobeerd de sectie op gang te houden. Maar vind 

het nu hoog tijd om het stokje, wat het 

voorzitterschap betreft, over te geven aan een jonger 

iemand.  

Het samenstellen en de eindredactie van de 

nieuwsbrief blijf ik nog wel doen. 

 

Heel veel dank voor jullie ondersteuning en hulp in 

de afgelopen 25 jaar. 

 

Voortgang 
Het bestuur is uiteraard bezig met de opvolging. We 

verwachten jullie in november een nieuwe voorzitter 

te kunnen presenteren. 
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Jaarverslag sectie 
Hymenoptera 2019 
 

Erik van der Spek 

 

 

Het jaar begon voor de sectie op 12 januari met een 

goed bezochte studiedag in het Natuurmuseum 

Brabant, met een serie van tien korte lezingen. In 

totaal hielden 11 leden een verhaal. Er waren ruim 

veertig deelnemers. 

 

De voorjaarsexcursie op 13 april naar de Strijbeekse 

Heide en de Chaamse Bossen kon deze keer onder 

gunstige weersomstandigheden plaatsvinden. In de 

zomer van 2018 zijn wij hier weggeregend. Er waren 

16 deelnemers. Als startlocatie konden we de 

Bijenboerderij in Strijbeek gebruiken. 

 

Tijdens de zomerexcursie op 3 augustus bezochten 

we het Noord-Hollands Duinreservaat. Deze 

excursie was een aanvulling op het monitorings-

programma van wilde bijen dat het PWN met een 

groep vrijwilligers in 2019 en 2020 uitvoert. We 

werden ontvangen in bezoekerscentrum De Hoep 

en begeleid door o.a. boswachter Wouter Bol die het 

programma coördineert. 

 

Onze website www.hymenovaria.nl is ook dit jaar 

door Huib Koel beheerd. Alle meer dan een jaar 

oude nummers van onze nieuwsbrieven zijn hierop 

te vinden. Ook de tweets van de sectie zijn via de 

website te lezen. Het bezoek aan de site liep op tot 

2.179 per maand.  

 

Het beheer van het twitteraccount is door Erik van 

der Spek voortgezet. De sectie kent 1021 (was 799) 

volgers via twitter. Gevolgd worden o.a. 

buitenlandse collega-organisaties, wat regelmatig 

interessante nieuwe informatie over bijen en wespen 

oplevert, die via deze weg ook voor onze leden 

beschikbaar komt. 

 

In april en november verschenen de nummers 18 en 

19 van HymenoVaria, met in totaal 123 pagina’s. 

Nummer 19 was een themanummer ter gelegenheid 

van de 75ste verjaardag van Hans Nieuwenhuijsen. In 

de artikelen werd veel aandacht besteed aan het werk 

dat hij heeft gedaan en nog doet aan Hymenoptera. 

 

Het aantal leden bedroeg aan het eind van het jaar  

126.  

 

Kortom, 2019 was een jaar van groei voor de sectie. 

Het ledental van de sectie bleef stijgen, de 

nieuwsbrief bereikte een record omvang en de 

digitale activiteiten groeiden door. 

 

 

Veranderingen in de 
ledenlijst 
 

Per 1 maart 2020, aantal leden 129.  

 

In verband met de nieuwe privacywetgeving 

vermelden wij alleen de naam en woonplaats van 

nieuwe leden. Leden die graag het adres willen 

hebben van een nieuw lid, kunnen dit opvragen bij 

het bestuur. 

 

Nieuwe leden 
 

L.T.M. Harleman Apeldoorn 

 

Florinda Nieuwenhuis Castricum 

 

R.G. Roepers ..... 

 

Fons Verheyde Ieper (B) 

 

 

Oproep:  
Kan iemand ons meer informatie over R.G. Roepers 

verschaffen?  

Deze heeft de bijdrage voor dit jaar over gemaakt, 

maar we hebben geen adresgegevens. 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de corona-
toestanden is de excursie van 
18 april verschoven naar 
volgend jaar! 
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Activiteiten 
Mierenwerkgroep  
 
 

De komende periode is de volgende activiteit van de 

Mierenwerkgroep (MWG) van de Nederlandse 

Entomologische Vereniging: 

 

Op 7 juli houdt de mierenwerkgroep een excursie 

naar het voormalige Vliegveld Twente. 

Info: Jinze Noordijk, 06-14605259. 

 

De Mierenwerkgroep heeft tot doel het bundelen en 

bevorderen van de kennis van mieren (Formicidae), 

mede met het oog op natuurbehoud en 

milieubeheer. 

 

Jaarlijks organiseert 

de MWG een 

bijeenkomst, enkele 

excursies en een 

determinatiedag, 

waarop ervaren 

leden helpen met 

determinatie. 

 

Meer informatie op 

de website van de 

nev (www.nev.nl). 

 

 

 

 

 

Activiteiten Aculea (B.)  
 
 

Aculea, de Vlaamse bijen- en wespenwerkgroep, 

bestaat 10 jaar en blijft ook in 2020 zeer actief!  

Je kan met ons op pad in de verschillende provincies 

van Vlaanderen.  

Er worden ook nog enkele online webinars 

georganiseerd en op 6 en 7 juni organiseert de 

werkgroep een tiental laagdrempelige excursies in 

het kader van ons hommelweekend.  

 

Alle activiteiten vind je via:  

http://bit.ly/AculeaActiviteiten 
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