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Redactioneel 
 
 
Een iets minder goed gevuld nummer dan de laatste 
jaren de gewoonte was. 
Allereerst de aankondiging van de voorjaarsexcursie in 
april 2018 naar de Peel in Brabant en in augustus naar 
de Hollandse Duinen.  
Bij de ‘Verslagen’ een kort verslag van de door de 
regen ingekorte excursie naar de Chaamse bossen in 
augustus 2017. Verder een verslag van de studiedag 
over de Chrysis ignita-groep, afgelopen januari. 
De rubriek ‘Leuke waarnemingen‘ geeft weer een 
overzicht van leuke soorten uit het afgelopen jaar. 
 
Bij ‘Artikelen’ melden Linde Slikboer en Theo Zeegers 
de terugvondst na decennia van de kraagbloedbij. 
Verder een overzicht van Chrysis soorten bekend uit 
Nederland en België door Jan Smit, Maarten Jacobs en 
Theo Peeters. 
 
Bij de ‘Literatuur’ een boekbespreking, twee 
besprekingen van verschillende  hommeltabellen en 
een paar ‘Resultaten van onderzoek’. 

Bij ‘Aculeaten in het buitenland’ de aankondiging van 
de HymenopterologenTagung in Stuttgart en de 
‘Wildbiene des Jahres 2018’. 
 
Kijk bij ‘Oproepen’ even of je de contribitie voor dit 
jaar al betaald hebt. Verder een oproep om mee te 
doen aan de Nationale Bijentelling. 
 
Bij de ‘Mededelingen’ onder andere het jaarverslag van 
de sectie, informatie over de Nationale Bijenstrategie 
en brengen de medewerkers van EIS Kenniscentrum 
Insecten ons op de hoogte van de vele bijen-projecten 
waar zij bij betrokken zijn.. 
 
Jorgen Ravoet wordt hartelijk bedankt voor het 
vertalen van een samenvatting in het Engels. 
 
We wensen je veel leesplezier: Jens, Theo, Erik en Jan 
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Excursies 
 

De Peel, 14 april 2018 
 
Erik van der Spek  
 
 
Op verzoek van EIS Kenniscentrum Insecten 
bezoeken we twee terreinen waarvan weinig gegevens 
bekend zijn in het oosten van Noord-Brabant. Het 
terrein De Bult is onderdeel van de Deurnese Peel, 
maar nu geïsoleerd van het grootste deel van de 
Deurnese Peel en in beheer bij Staatsbosbeheer. 
Noordelijk daarvan het landgoed De Krim in beheer 
bij Brabants Landschap. 
 
De Bult 
De Bult is een natuurgebied van 120 hectare in het 
uiterste noordoosten van Deurne achter de Craijenhut 
op de grens van de provincies Noord-Brabant en 
Limburg. 
Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en vormt 
een apart gelegen restant van de Deurnese Peel dat 
overbleef na ontginningen, en deelt dus de status van 
Natura 2000-gebied. Het gebied bestaat uit 
hoogveenrestanten, berkenbos, droge en vochtige 
heide. Recent is een herstelproject uitgevoerd. 
Hierdoor is het gebied vrij snel zeer nat geworden. 
Veenmossen, veenpluis, eenarig wollegras en 
zonnedauw profiteren hiervan. Belangrijke dieren in 
het gebied zijn de das en sinds kort wild zwijn. Vanaf 
midden juni vliegt het spiegeldikkopje hier massaal. 
Het gebied maakt onderdeel uit van een beheerseen-
heid waartoe ook de Deurnese Peel en de Mariapeel 
behoren, maar het ligt er een zevental kilometer van 
verwijderd, hoewel er aan de Limburgse zijde van de 
provinciegrens een smalle natuurcorridor langs het 
Peel- of Defensiekanaal tussen genoemde gebieden 
bestaat. 
Het reservaat ligt geheel omsloten door landbouwge-
bied, maar een kilometer noordwaarts ligt vliegbasis 
De Peel, waarop nog steeds belangrijke natuurwaarden 
zoals heidevelden voorkomen, en twee kilometer 
noordwaarts ligt landgoed Stippelberg, eveneens met 
enige heide. Ruim een halve kilometer naar het zuid-
oosten bevindt zich het peelrestant de Heidsche Peel. 
Via waarneming.nl zijn er 19 soorten Hymenoptera uit 
het gebied bekend. Er zijn vijf waarnemingen uit 2017: 
ananasgalwesp Andricus foecundratrix, bonte viltbij 
Epeoloides coecutiens, kleine harsbij Anthidielum strigatum, 

pluimvoetbij Dasypoda hirtipes en kleine roetbij Panurgus 
calcaratus.  
De Krim 
De Krim is een landgoed in de Peel in de buurt van 
Elsendorp. De oppervlakte van het landgoed bedraagt 
ongeveer 100 ha en het is eigendom van het Brabants 
Landschap. In de 19e eeuw bestond dit gebied nog uit 
onafzienbare heidevelden, maar het is ontgonnen in 
het begin van de 20e eeuw. Er zijn naaldbossen en 
heidevelden te vinden, en ook een tweetal vennen. De 
heide is goeddeels vergrast en zal worden hersteld. 
Voorts zijn er weilanden, waar wulp, kievit en 
scholekster zijn te vinden. De bossen bestaan uit grove 
den, japanse lariks, douglasspar en zomereik. In de 
oudere dennenbossen heeft zich een ondergroei van 
loofhout gevormd en er zijn veel zangvogels te vinden. 
Via waarneming.nl zijn er 36 soorten Hymenoptera uit 
het gebied bekend. Er is één waarneming uit 2017; 
Eumenes coarctatus op basis van aangetroffen urntjes.  
 
Verzamelpunt 
Op het kruispunt van de Goorsebergweg en de 
Bultweg (AC 186.605-390.073) waar we de auto’s 
parkeren. Dit kruispunt is alleen te bereiken via de 
N270 kruispunt de Bultweg. Die is geasfalteerd. 
 
Tijdstip: 10.00 uur. 
Deze keer geen koffie bij de start van de excursie maar 
tijdens de verplaatsing tussen de excursielocaties. 
 
Opgave: spek-druif@introweb.nl 
Reservedatum: 21 april. 
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Hollandse Duinen, 11 
augustus 2018 
 
Erik van der Spek  
 
 
Op verzoek van EIS is de zomerexcursie dit jaar in het 
Nationaal Park i.o. Hollandse Duinen waar in samen-
werking met DUNEA en Staatsbosbeheer een 5000 
soorten jaar wordt georganiseerd. Wij zijn te gast bij 
Staatsbosbeheer in de Coepelduynen en de Boswach-
terij Noordwijk. Doordat de zomerbijeenkomst van de 
NEV ook in de Hollandse Duinen wordt gehouden en 
er verschillende leden vanuit hun woonplaats in het 
gebied actief zijn of er voor het 5000 soortenjaar naar 
toekomen kan er dit jaar een goed overzicht ontstaan 
van de Hymenoptera in dit duingebied. Maximum 
aantal deelnemers: 15. 
 
Coepelduynen 
Zo’n duizend jaar geleden veranderden de zeestromen. 
De buitenste oude strandwallen werden weggeslagen 
en door water en wind ontstonden nieuwe duinen. 
Later werden dorpen als Katwijk en Noordwijk 
gebouwd op de oude, meer landinwaarts gelegen 
strandwallen. Onder het zand van de jonde duinen 
liggen oude rivierbeddingen die een water 
ondoorlaatbare laag vormen waardoor daar, waar het 
zand diep uitstuift, natte duinvalleien kunnen ontstaan.  
Een klein, maar bijzonder gebiedje: vroeger waren 
delen in gebruik als akker, om netten te drogen, 
brandhout te zoeken of als weide. In de Coepelduynen 
bleef door dit gebruik de begroeiing laag en 
afwisselend. De open duinen zonder struweel trekken 
bijzondere broedvogels aan. De bewoners van deze 
zeedorpen legden akkers aan in de duinpannen: dellen. 
Hier werden vooral aardappels verbouwd. Het gebruik 

door mensen leverde allerlei namen op voor de dellen, 
zo was Guytendel in gebruik van de familie Guyt en in 
Spijkerdel werden veel spijkers gevonden uit de tijd dat 
het nog een akkerlandje was. De kalkrijke grond was 
goed om gewassen op te verbouwen, maar het 
stuivende zand leverde de nodige problemen op: 
sommige dorpen zijn zelfs geheel ondergestoven. Het 
grootste deel van de Coepelduynen is alleen buiten het 
broedseizoen (15 maart-15 augustus) toegankelijk voor 
publiek. De Coepelduynen vormen tegenwoordig een 
gevarieerd natuurgebied, waar je heerlijk kunt 
struinen.  Gevarieerd, door de afwisseling van 
duingraslanden, struwelen en bos met bijzondere 
planten en dieren. De overgang naar het achterland is 
vrij abrupt, want er is geen binnenduinrand. 
 
Boswachterij Noordwijk 
Het duingebied ten noorden van Noordwijk is wel het 
hele jaar toegankelijk. Aan de oostzijde oorspronkelijk 
bebost met zwarte den waarin inheemse loofbomen 
geleidelijk een belangrijkere rol gaan spelen. In het 
zuidelijk deel van het open duin is op grote schaal de 
dynamiek van stuivend zand weer op gang gebracht.  
 
De duinen bij Noordwijk zijn kalkrijk dus de kans dat 
wij de slakkenhuisbijen aantreffen is groot.  
Voor  de begrenzing van het Nationaal Park 
zie: https://hollandsduin.waarneming.nl/  
 
Het verzamelpunt wordt later bekend gemaakt. 
Opgave via spek-druif@introweb.nl 
Reservedatum 18 augustus 2018. 
 
Bronnen  
http://www.natuurzuidholland.nl/gebieden/coepeldu
ynen 17-2-18 
www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/hollands-
duin 
 

 
 
 
 

Foto: Staatsbosbeheer 
Noordwijk. 
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Verslagen 

 

Verslag excursie Chaamse 
Bossen (5-8-2017) 
 
Erik van der Spek, Jan Smit, Pim Kuijken, Aad 
van Diemen, Albert de Wilde, Hans 
Nieuwenhuijsen, Wim Klein, Bêr Jeucken, Roland 
de Jonghe, Julien Nuyts, Arno van Stipdonk, Jan 
Lighart en Wijnand Heijmants 
 
 
Op verzoek van EIS ging de zomerexcursie van 2017 
naar de Chaamse Bossen. Vanwege opkomende regen 
moest het middagbezoek aan de Strijbeekse Heide 
worden geannuleerd. Met dertien mensen bezochten 
wij met vergunning van Staatsbosbeheer het gebied. 
Uit vier kilometerhokken zijn waarnemingen 
verzameld. 

Er zijn 21 soorten bijen waargenomen (Tabel 1) en 22 
soorten aculeate wespen (Tabel 2). 
 
Van de bijen staan vier soorten op de rode lijst 
(Peeters & Reemer 2003). Bedreigd: Andrena denticulata, 
kruiskruid zandbij en Megachile circumcincta, ruige 
behangersbij. Kwetsbaar: Anthophora furcata, 
andoornbij en Sphedodes scabriolis, wafelbloedbij. Alle 
soorten bijen zijn na 1990 nog in deze regio 
waargenomen. Ook de wespensoorten zijn uit de regio 
bekend.  
 
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. Deze 
kleinschalige afwisseling is nog steeds in het gebied te 
zien. Momenteel wordt de oude waterhuishouding 
weer hersteld en zo ontstaat er weer meer ruimte voor 
vennen en moerasjes. De oostzijde van het gebied is 
bezocht. Hier liggen veel verschillende biotopen vlak 
bij elkaar: gemengd bos, naaldbos, heide, een ven, 
weilanden. 

 
Tabel 1. Waargenomen soorten bijen in de Chaamse bossen. 
 

Amersfoort coördinaten 

12
0-

39
0 

12
1-

38
9 

12
1-

39
0 

12
2-

39
0 

  Z T RL 

Apidae - bijen  

Andrena denticulata kruiskruidzandbij zz tt BE     x x 

Andrena flavipes grasbij a 0/+ TNB     x   

Anthophora furcata andoornbij zz t KW x       

Bombus lapidarius steenhommel a t TNB x   x   

Bombus lucorum veldhommel a 0/+ TNB     x   

Bombus pascuorum akkerhommel a t TNB x   x   

Bombus terrestris aardhommel a t TNB x   x   

Colletes daviesanus wormkruidbij a 0/+ TNB     x   

Dasypoda hirtipes pluimvoetbij a 0/+ TNB   x x   

Heriades truncorum tronkenbij z 0/+ TNB     x   

Hylaeus communis gewone maskerbij a 0/+ TNB x       

Lasioglossum leucozonium matte bandgroefbij a 0/+ TNB   x x   

Lasioglossum rufitarse zadelgroefbij zz 0/+ TNB     x   

Lasioglossum semilucens halfglanzende groefbij zz 0/+ TNB       x 

Lasioglossum villosulum biggenkruidgroefbij a 0/+ TNB   x x   

Lasioglossum zonulum glanzende bandgroefbij z 0/+ TNB   x   x 

Macropis europaea gewone slobkousbij a 0/+ TNB     x   

Megachile circumcincta ruige behangersbij zz t BE x       
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Megachile versicolor gewone behangersbij z 0/+ TNB     x   

Panurgus calcaratus kleine roetbij z 0/+ TNB   x x   

Sphecodes scabricollis wafelbloedbij zz t KW   x     

 
Z = zeldzaamheidsklasse 
a = algemeen 
z = vrij zeldzaam 
zz = zeldzaam 
 

T = trend 
0/+ = stabiel/toegenomen 
t = afgenomen 
tt = sterk afgenomen 
 

RL = Rode Lijst status 
BE = bedreigd 
KW = kwetsbaar 
TNB = thans niet bedreigd 

Tabel 2. Waargenomen soorten wespen in de Chaamse bossen. 
 

Amersfoort coördinaten 

12
0-

39
0 

12
1-

38
9 

12
1-

39
0 

12
2-

39
0 

Chrysididae - goudwespen  

Chrysis ignita       x   

Hedychrum gerstaeckeri       x   

Pseudomalis pusillus         x 

Tiphiidae - keverdoders  

Tiphia femorata     x x   

Pompilidae - spinnendoders  

Priocnemis fennica         x 

Vespidae - plooivleugelwespen 

Allodynerus rossii       x   

Ancistrocerus claripennis       x   

Ancistrocerus nigricornis     x x   

Ancistrocerus trifasciatus     x x   

Eumenes coronatus       x x 

Eumenes papillarius       x x 

Dolichovespula media middelste wesp       x 

Dolichovespula saxonica Saksische wesp     x x 

Polistes dominula Franse veldwesp   x     

Vespa crabo hoornaar     x   

Crabronidae - graafwespen   

Astata boobs     x     

Ectemnius continuus     x x x 

Ectemnius lapidarius     x     

Lindenius albilabris     x     

Mimesa equestris         x 

Oxybelus bipunctatus     x     

Psenulus brevitarsus     x     

 
Literatuur 
Peeters, T.M.J. & M. Reemer, 2003. Bedreigde en verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.). Basisrapport met voorstel voor 

de Rode Lijst. – Stichting EIS-Nederland, 96 p. 
Reemer, M., I. Raemakers & T. Faasen 2016. De bijenfauna van Noord-Brabant: trends, prioritaire soorten en beheertypen. - 

Rapportnummer EIS2016-05. EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden, 48 p.  
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Verslag studiedag Chrysis 
ignita-groep (13-1-2018) 
 
Arno van Stipdonk 
 
 
Er is de laatste decennia nogal veel veranderd in de 
Chrysis ignita groep. Uit DNA-onderzoek is gebleken 
dat een aantal soorten die door Kunz (1994) als 
variëteiten van Chrysis ignita werden beschouwd, toch 
goede soorten bleken te zijn. In 2015 is een nieuwe 
determinatiesleutel verschenen met de naam ‘An 
illustrated key to the cuckoo wasps (Hymenoptera, 
Chrysididae) of the Nordic and Baltic countries, with 
description of a new species’ (Paukkunen et al., 2015) 
waarmee het mogelijk werd om verzameld materiaal 
van deze groep volgens de nieuwste inzichten te 
determineren. Villu Soon uit Estland (een van de 
auteurs van deze nieuwe sleutel) was bereid om een 
studiedag over deze lastige groep te verzorgen. Dat 
hier grote behoefte aan was bleek wel uit het hoge 
aantal deelnemers aan deze studiedag. Er waren 25 
deelnemers aanwezig, waarvan één uit België.  

Villu begon de studiedag met een korte inleiding (Fig. 
1). Hij vertelde kort waarom hij goudwespen is gaan 
bestuderen en wat hij allemaal gedaan heeft. De 
beschikbare literatuur kwam ter sprake waarbij Villu 
aangaf dat het boek ‘Cuckoo-wasps (Hymenoptera: 
Chrysididae) of Poland’ (2015) van Bogdan 
Wiśniowski een aanrader is met een goede tabel. Er 
staan meer soorten in dan in de eerder aangehaalde 
tabel over de Noordelijke en Baltische staten. Als je 
beide tabellen samenvoegt zijn vrijwel alle 
Nederlandse soorten vertegenwoordigd. Zie het artikel 
op pagina 15 van dit nummer. 
Villu gaf aan dat van een aantal soorten de mannelijke 
exemplaren erg lastig tot vrijwel niet te determineren 
zijn. Onlangs (2016) zijn twee cryptische soorten 

beschreven waarvan alleen de maat van enkele 
onderdelen verschillen. Villu heeft meegewerkt aan het 
artikel over deze nieuwe soorten maar verwacht niet 
dat iemand de tabel gaat gebruiken omdat determinatie 
onder de microscoop vrijwel onmogelijk is. Dit geeft 
maar aan dat de komende jaren nog wel het een en 
ander zal veranderen,  er is nog veel onduidelijk over 
deze moeilijke groep. 
 
Na de inleiding ging iedereen zelf aan de slag en werd 
door de deelnemers zelf meegenomen materiaal 
gedetermineerd. De lastige soorten kon men 
vervolgens door Villu laten controleren. Hier werd 
veelvuldig gebruik van gemaakt waarbij diverse 
correcties werden toegepast. De gecontroleerde 
exemplaren kunnen de komende jaren als 
referentiemateriaal worden gebruikt, wat vrijwel 
onmisbaar is om deze lastige groep goed te kunnen 
determineren.  
Tijdens de studiedag werden natuurlijk ook nieuwe 
contacten gelegd en onderhouden waarbij ervaringen 
werden uitgewisseld. Meerdere deelnemers gaven te 
kennen dat de groep toch wel erg lastig is. De Chrysis 
ignita-groep is ook lastig, je komt er alleen echt verder 
mee door er actief mee aan de slag te gaan en er de 
nodige tijd aan te besteden. Er zijn maar weinig 
gegevens over deze groep bekend dus het zou mooi 
zijn als er meer entomologen mee aan de slag gaan. 
Hopelijk was deze studiedag hier een goede eerste 
aanzet toe. 
 
Oscar Franken en Mark Lammers van de Nederlandse 
Entomologische Vereniging hebben ervoor gezorgd 
dat we een lokaal ter beschikking hadden in de Vrije 
Universiteit van Amsterdam. En waar we gebruik 
konden maken van goede binoculairs. Oscar en Mark 
waren de gehele dag aanwezig en hebben ervoor 
gezorgd dat al het benodigde materiaal in het lokaal 
aanwezig was en aangesloten werd. Zij verzagen ons 
tevens van de nodige koffie/thee. Waarvoor onze 
grote dank! 
Het hoofdbestuur van de Nederlandse 
Entomologische Vereniging subsidieert deze studiedag 
en vergoedt een groot deel van de gemaakte kosten 
waardoor wij deze dag konden organiseren. Een groot 
woord van dank aan het hoofdbestuur! 
 
Literatuur 
Kunz, P., 1994. Die Goldwespen Baden-Württembergs. - 

Beiheft Veröffentlichungen Naturschutz 
Landschaftspflege Bad.-Württ., 1-188. 

Paukkunen, J., A. Berg, V. Soon, F. Ødegaard & P. Rosa, 
2015. An illustrated key to the cuckoo wasps 
(Hymenoptera, Chrysididae) of the Nordic and Baltic 
countries, with description of a new species. - ZooKeys 
548: 1–116. 

Figuur 1. Inleiding door Villu Soon. Foto Albert de Wilde. 
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Wiśniowski, B., 2015. Cuckoo-wasps (Hymenoptera: 
Chrysididae) of Poland. Diversity, identification, 

distribution. - Ojców, 563pp. 

 

 
 

Figuur 2. Overzicht van het lokaal in de Vrije Universiteit. Foto Oscar Franken. 

Figuur 3-5. Na het opbouwen van de 
mikroskopen werd er hard gewerkt. 
Foto’s Albert de Wilde. 
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Leuke waarnemingen 2017 
 
BvP = Pieter van Breugel 
GK = Kees Goudsmit 
HdM = Marco de Haas 
JvdL = Linda van der Jagt 
JB = Bêr Jeucken 
KW = Wim Klein 
KR = Roy Kleukers 
KM = Martijn Kos 
KP = Pim Kuijken 
RvdR = Ron van de Roer 
SvdE = Erik van der Spek 
SJ = Jan Smit 
SJT = John Smit 
SvA = Arno van Stipdonk 
 
Chrysididae - goudwespen 
 
Chrysis analis [SvA] 

Een vrouwtje op 5 juli op een steilwand in de 
Curfsgroeve nabij de nestplek van Anthidium 
punctatum. (Ac. 181-320). 

Chrysis gracillima [SvA] 
Op 25 mei 2 mannetjes op dood hout in de 
Curfsgroeve (Ac. 181-319). Op hetzelfde moment 
was op dezelfde plek een mannetje Microdynerus 
nugdunensis aanwezig. 

Chrysis immaculata [BvP] 
 Een vrouwtje op 20 juni, in de insectentuin in 

Veghel (Ac. 165,9-404,5) op nesthulp. 
Chrysis inaequalis [SvA] 

Een mannetje op 22 augustus in de Curfsgroeve (Ac. 
181-319). 

Chrysis indigotea [BvP] 
 Een vrouwtje op 21 juni, in de insectentuin in 

Veghel (Ac. 165,9-404,5) op nesthulp. 
Chrysis pseudobrevitarsis [SvA] 

Twee vrouwtjes op 28 mei op leem-steilwandjes in 
de IVN insectentuin in Heeze (Ac. 169-378). Zover 
bekend stamt de vorige waarneming uit 1970 en is 
deze soort sindsdien niet meer waargenomen. Beide 
exemplaren zijn gedetermineerd door Villu Soon. 

Chrysis solida [SvA] 
Op 5 juli een vrouwtje op dood hout in de 
Curfsgroeve (Ac. 181-319). 

Elampus constrictus [HdM] 
Op 29 mei twee vrouwtjes in Ede, Kernhem-West 
(Ac 171.0-451.0). Volgens Peeters et al. (2004) 
slechts negen vindplaatsen in Nederland en niet in 
Gelderland. 

Hedychrum rutilans [KP] 
 Een mannetje op 10 juli in de Amsterdamse 

Waterleiding Duinen (Ac. 94-479). Op dezelfde 
datum een mannetje in het Langeveld (Ac. 93-478). 

Pseudospinolia neglecta [SvA] 
25 mei 3 vrouwtjes in de Curfsgroeve, in de maand 
mei waren in dit gebied op verschillende dagen 
meerdere exemplaren aanwezig (Ac. 181-320). 

 
Pompilidae – spinnendoders 
 
Aporus unicolor [GK] 

Op 7 augustus een vrouwtje op een klein stuifzandje 
in een bos op de Willen Arntz Hoeve bij Den 
Dolder (Ac. 145-462). 

Episyron albonotatum [SvA] 
Op 3 september een vrouwtje in de Curfsgroeve (Ac. 
181-319). 

Homonotus sanguinolentus [GK] 
Op 4 juli een exemplaar gevangen op voormalig 
Vliegbasis Soesterberg (Ac. 148-459). 

 
Mutillidae - mierwespen 
 
Mutilla europaea [SvdE] 
 Een mannetje op 13 augustus op Texel, De Waal, 

Zaandammerdijk (Ac. 117.98-567.384). 
 
Vespidae - plooivleugelwespen 
 
Allodynerus delphinalis [SJ] 
 Een mannetje op 6 augustus in de Groenlanden bij 

Ooij (Ac. 190/191-430). 
Microdynerus nugdunensis [SvA] 

Op 25 mei een mannetje en op 4 juni een vrouwtje 
in de Curfsgroeve (Ac. 181-319). Figuur 1. Chrysris indigotea, vrouwtje op nesthulp. Foto 

Pieter van Breugel. 
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Discoelius zonalis [GK] 
Gevangen op 31 juli in de Kozakkenput bij Zeist 
(Ac. 147-457). 

Vespa velutina nigrithorax [RvdR, SJ, SJT] 
 Op 17 september het eerste exemplaar voor 

Nederland, een werkster in Dreischor (Ac. 57-412). 
Daarna op dezelfde locatie een exemplaar op 21 
september. In totaal 24 exemplaren gemeld, deels 
verzameld op 21-9, 24-9, 27-9 en 30-9, locaties Ac. 
75-411, 57-412, 58-412. Op 30 september nest 
gevonden. (Zie ook Smit et al. 2017 en Smit et al 
2018) 

Vespula rufa [KW, SJ] 
Op 5 augustus een mannetje in een tuin in Breda 
(Ac. 110.3-404.7). Een mannetje en een koningin op 
9 augustus in de berm van de N310 bij Grijsoord 
(Ac. 184-449). 

 
Sphecidae – langsteelgraafwespen 
 
Isodontia mexicana [BvP] 

Nestelende exemplaren in de tuin in Veghel. (Zie 
ook Breugel 2017). 

Sphex funerarius [WdA] 
 Twee mannen, op 16 juni en 26 juli bij Dishoek, 

Klein Valkenisse (Ac. 24-389). Op 1 augustus een 
vrouwtje bij Westkapelle (Ac. 20-394). 

 
Crabronidae - graafwespen 
 
Astata minor [GK] 

Een vrouwtje verzameld op 28 augustus op 
Heidestein bij Zeist (Ac. 148-453). 

Cerceris arenaria [BvP] 
 In Veghel (Ac. 166-404) op 6 augustus een paartje 

van deze graafwespen, met in het Cerceris-mannetje 
een vrouwtje van een Strepsiptera (Fig. 2). Dat is 
nooit eerder gemeld van deze graafwesp. 

Ectemnius sexcinctus [SvdE] 
 Op 27 mei een vrouwtje op Texel, Den Burg (Ac. 

115.6-563.3), nieuw voor Texel. 
Oxybelus trispinosus [SvA] 

Op 25 mei een mannetje in de Curfsgroeve (Ac. 181-
320). 

 
Apidae s.l. - bijen 
 
Melittidae 
 
Macropis fulvipes [KM] 

Op 5 juli een vrouwtje in het Beersbroek bij Netersel 
(Ac 143-382). 

 
Megachilidae 
 
Anthidium oblongatum [SvA] 

Op 22 juli drie mannetjes en een vrouwtje (koppeltje 
copula) in de Curfsgroeve (Ac. 181-319). De eerste 
vondst van deze soort was in 1994 een mannetje in 
Maastricht waarna de soort niet meer is 
waargenomen. Nu blijkt er een kleine populatie 
aanwezig er zijn, op andere dagen zijn ook meer 
exemplaren waargenomen. De soort vloog opvallend 
graag op wilde reseda. 

Coelioxys afer [SvA] 
Op 5 juli een vrouwtje in de Curfsgroeve (Ac. 181-
320). 

Coelioxys conica [KP] 
 Een vrouwtje op 27 juni in de Amsterdamse 

Waterleiding Duinen (Ac. 94-479). 
Coelioxys conoidea [KP] 
 Twee vrouwtjes op 5 juli, één in Noordwijkerhout, 

Langeveld (Ac. 93-487) en één in Zandvoort in de 
tuin (Ac. 96-487). 

Megachile analis [SJT] 
 Op 23 juni een vrouwtje in het Dwingelderveld (Ac. 

223.0-534.8). 
Megachile pilidens [SvA] 

Op 22 juli een mannetje in de Curfsgroeve (Ac. 181-
319). 

Megachile rotundata [SvA] 
Op 5 juni een vrouwtje op herik in Maastricht (Ac. 
175-318). 

Osmia leiana [KM, SJ] 
 Op 3 juni een vrouwtje langs de Maas in Borgharen 

(Ac 176.2-320.5). Een vrouwtje op 18 juli in de 
Millingerwaard (Ac. 196-431). 

Stelis signata [SvA] 
Op 29 juli een vrouwtje in de Tuspeel op 
zandblauwtje (Ac. 190-356). 

Figuur 2. Paartje Cerceris arenaria, man met Strepsiptera 
(pijl). Foto Pieter van Breugel. 
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Trachusa byssina [SvdE] 
 Een mannetje op 3 juni bij Itteren (Ac. 176.94-

323.62). 
 
Apidae 
 
Bombus humilis [SJT] 
 Op 10 juni een werkster in het Dwingelderveld (Ac. 

223.0-534.8). 
Bombus magnus [SJT] 
 Op 10 juni tien koninginnen in het Dwingelderveld 

(Ac. 222-533, 223-534, 223-535). 
Bombus veteranus [SvdE, JvdL, SJT] 
 Een koningin en drie werksters uit een malaiseval 

van Joop Prijs bij Middelharnis, de Meneerse Plaat 
(Ac. 71.82-421.44), 25-28 mei. En een werkster ook 
uit malaiseval: Stad aan het Haringvliet, Stadse Gors, 
bloemrijke ruigte (Ac. 76.81-416.68). Alle det. Erik 
van der Spek. 
Op 25 juli negentien exemplaren in de Brabantse 
Biesbosch, Noordwaardpolder (Ac. 114-421, 114-
422, 114-423, 115-419). (Zie ook Smit & v.d. Jagt 
2017) 

Ceratina cyanea [SvdE] 
 Een vrouwtje uit een malaiseval van Joop Prijs op 

een open plek in loofbos bij Rockanje (Ac. 63.76-
431.2), 25-28 mei, det. Erik van der Spek. 

Nomada alboguttata [KM] 
Op 17 mei een vrouwtje in het Westduinpark, Den 
Haag (Ac 77.1-455.6). Recent volgens Peeters et al. 
(2012) langs de Zuid-Hollandse kust niet ten 
noorden van Voorne aangetroffen. In 2015 en 2016 
heb ik deze soort ook in Meijendel bij de 
Waalsdorpervlakte gevangen. 

Nomada armata [SJ] 
 Op 27 mei een mannetje bij Tolkamer, Tuindorp, 

dijk (Ac. 203-430), nadat hier in 2011 voor het eerst 
een vrouwtje was aangetroffen. 

Nomada baccata [SJT] 
 Op 14 augustus ± 100 exemplaren op de 

Cartierheide bij Bladel (Ac. 146.4-371.2).  (Zie ook 
Nature today) 

Nomada distinguenda [SvA] 
Op 21 mei en op 5 juli een vrouwtje in de 
Curfsgroeve (Ac. 181-320). 

Nomada flavoguttata [SvdE] 
 Op 10 mei een mannetje bij Wieringen, De Haukes 

(Ac. 124.57-544.32) en op 11 mei een mannetje op 
Texel, Dorpzicht (Ac. 120.96-574.09), uit beide 
gebieden niet eerder gemeld. 

Nomada flavopicta [GK] 
Op 4 juli een vrouwtje op voormalige Vliegbasis 
Soesterberg (Ac. 148-459). Op 7 juli een exemplaar 
op de Willem Arntz Hoeve bij Den Dolder (Ac. 145-
461). Er waren geen recente vangsten bekend uit de 
provincie Utrecht. 

 

Andrenidae 
 
Andrena argentata [SJT] 
 Op 14 augustus ± 10.000 exemplaren bij nesten op 

de Cartierheide bij Bladel (Ac. 146.4-371.2). (Zie ook 
Nature today) 

Andrena bimaculata [SJT] 
 In totaal 21 exemplaren, allen gestylopiseerd! 25 

maart – 27 april in Utrecht, in het Griftpark (Ac. 
137.1-456.8). 

Andrena coitana [SJ] 
 Op 14 augustus bij Epe, in het bos van de 

Tongerense hei (Ac. 190-482) twee mannen en drie 
vrouwen, waarvan één vrouwtje nestelde aan de rand 
van een smalle wildwissel tussen de rode bosbessen 
(zie ook Nieuwenhuijsen 2016). 

Andrena falsifica [SJT] 
 Twee vrouwtjes op 10 juni in het Dwingelderveld 

(Ac. 223.8-535.6 en 223.4-536.3). 
Andrena ferox [SvA] 

Op 30 april een vrouwtje in de Curfsgroeve (Ac. 
181-320). De bekende nestplek blijkt niet meer in 
gebruik te zijn, er is dit jaar ook geen Nomada mutica 
waargenomen. 

Andrena pandellei [KM] 
Op 3 juni een mannetje langs de Maas in Borgharen 
(Ac 176.4-320.3). 

Andrena polita [SvA] 
Op 20 augustus een vrouwtje in de Curfsgroeve (Ac. 
181-320). 

Andrena proxima [SvdE] 
 Op 10 mei twee mannetjes bij Wieringen, De Haukes 

(Ac. 124.57-544.32). 
Andrena viridescens [SvA] 

Op 6 mei twee mannetjes en een vrouwtje op 
gewone ereprijs bij de Curfsgroeve (Ac. 181-320). 
Op 8 mei een mooie populatie van minstens 25 
exemplaren op gewone ereprijs in een brede 
wegberm van de woonwijk Molenakker in Weert 
(Ac. 178-364). 

 

Figuur 3. Andrena viridescens, vrouwtje. Foto Albert de 
Wilde. 
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Halictidae 
 
Halictus leucaheneus [JB] 
 Een vrouwtje op 14 augustus bij Venlo op de heide 

bij het zweefvliegveld (Ac. 213-374). 
Lasioglossum fratellum [SJT] 
 Landgoed De Utrecht, op 15 mei vier vrouwtjes (Ac. 

139.1-383.2) en op 14 augustus een vrouwtje (Ac.. 
140.6-382.1). 

 
Colletidae 
 
Colletes hederae [KW] 

Op 22 september een vrouwtje op bloeiende klimop 
in Breda (Ac. 110.1-404.5), de eerste hier in de regio. 

Colletes marginatus [GK, SJT] 
 In juni in aantal gevangen op Vliegbasis Soesterberg 

(Ac. 148-459). Op 18 juli een vrouwtje bij Dongen 
(Ac. 126,7-402,4). Uit Utrecht en Noord-Brabant 
waren geen meldingen bekend van deze soort van na 
1970. 

Hylaeus paulus [KR] 
Op 3 juni een vrouwtje langs de Maas bij Itteren (Ac 
176.8-323.5). 

Hylaeus pectoralis [KM] 
Op 5 juli een mannetje in het Beersbroek bij Netersel 
(Ac 143-382). 

Hylaeus styriacus [KM] 
Op 3 juni een vrouwtje langs de Maas bij Meers (Ac 
179.5-329.8). 

 

Pamphiliidae – spinselbladwespen 
 
Neurotoma fausta [SvA] 

Op 21 mei een exemplaar verzameld bij de 
Curfsgroeve (Ac. 181-320). Het verzamelde 
exemplaar is gedetermineerd door Ad Mol, dit is de 
tweede bekende waarneming voor Nederland. 
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Figuur 4. Colletes 
hederae, vrouwtje. 
Foto Albert de 
Wilde. 
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Artikelen  
 

Kraagbloedbij na bijna 
twee decennia terug 
gevonden 
 
Linde Slikboer & Theo Zeegers 
 
 
Inleiding 
In 2017 is de gemeente Albrandswaard (ZH) 
onderzocht op wilde bijen, waarbij verschillende 
zeldzame soorten aangetroffen zijn. Veruit de meest 
bijzondere vondst werd gedaan in de polder van 
Rhoon en betreft de kraagbloedbij Sphecodes spinulosus, 
een zeer zeldzame soort waarvan historisch slechts een 
klein aantal vindplaatsen in Limburg en een drietal 
locaties in Noord-Brabant (tot 1954) bekend zijn. De 
huidige vondst betreft de eerste Nederlandse vondst 
van de eenentwintigste eeuw en de eerste ooit voor 
Zuid-Holland. De enige gastheer van deze 
nestparasiet, de roodbruine groefbij Lasioglossum 
xanthopus, staat in Nederland te boek als vrij zeldzaam.  
Vanwege de zeldzame status van de kraagbloedbij is er 
weinig bekend over de ecologie en het leefgebied van 
de soort. Over de gastheer daarentegen is meer 
bekend, en via die weg kan alsnog een meer 
gedetailleerd beeld geschetst worden van de biotoop 
van de kraagbloedbij.    
 
Habitus en ecologie 
Sphecodes spinulosus (Fig. 1) is een grote bloedbij met een 
subtiel opstaand randje aan de achterkant van de kop, 
waaraan de soort haar Nederlandse naam ontleent. 

Het mannetje heeft een kenmerkend genitaal en unieke 
donkere doorns aan de bovenrand van de achtertibia. 
Het vrouwtje is te herkennen aan de matte punctering 
van het kopschild, de vrij lange antennes en de 
opvallende geul (verdieping) in het tweede sterniet. 
Zoals alle bloedbijen is de soort nestparasiet, de enige 
bekende gastheer is de roodbruine groefbij. Vanwege 
de parasitaire levensstijl wordt de kraagbloedbij slechts 
zeer zelden bloembezoekend gezien. Ze is waargeno-
men op boterbloem Ranunculus, braam Rubus, 
verschillende schermbloemen Apiacae en wolfsmelk 
Euphorbia (Falk 2015). De hoofdvliegtijd voor de soort 
betreft de maanden mei en juni (Peeters et al. 2012).   
De gastheer, de roodbruine groefbij Lasioglossum 
xanthopus, is in Nederland de grootste van zijn genus. 
Deze soort is, naast aan het formaat, ook te herkennen 
aan de oranje achtertibiae en -tarsen. In het veld wordt 
de roodbruine groefbij makkelijk verward met 
roodpotige groefbij Halictus rubicundus, vanwege de 
gelijkenissen in formaat, bandering van het achterlijf 
en kleur van de achterpoten. Vrouwtjes van de 
roodbruine groefbij bezoeken een breed scala aan 
bloemen. Scheuchl & Willner (2016) vermelden een 
lichte voorkeur voor salie Salvia pratensis. De mannetjes 
zijn vooral te vinden op akkermelkdistel Sonchus arvensis 
en beemdkroonachtigen Knautia (Falk 2015). Zoals de 
vondst in de polder van Rhoon (25 september) 
bevestigt, staan de mannetjes bekend als tot 
uitzonderlijk laat in het jaar actief. De kraagbloedbij is 
de enige bekende koekoek van de soort. 

 
Leefgebied en verspreiding 
De kraagbloedbij heeft een verspreidingsgebied van 
Europa tot in Azië, Turkije en het Midden-Oosten 
(Peeters et al. 2012). In Europa is de kraagbloedbij 
verspreid aanwezig maar in het gehele verspreidings-
gebied zeldzaam. Binnen Nederland is de soort altijd al 
slechts erg lokaal aanwezig. Ze wordt gezien als een 
soort van het heuvellandschap en het rivierengebied 
(Nieuwenhuijsen & Peeters 2016), de laatst bekende 
waarneming uit ons land dateert uit 1998 langs de 

Figuur 1. Het vrouwtje van kraagbloedbij Sphecodes 
spinulosus dat werd aangetroffen in de polder van Rhoon 
 

Figuur 2. Mannetje van roodbruine groefbij Lasioglossum 
xanthopus foeragerend op paardenbloem Taraxacum 
officinale in de Portlandpolder (Rhoon, ZH) 
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Maas in midden Limburg. Uit die provincie zijn uit de 
twintigste eeuw enkele vindplaatsen bekend, die zowel 
langs de Maas als in het heuvelland liggen. De laatste 
vangst uit het Limburgs heuvelland stamt alweer uit 
1967 (EIS database).  Historisch zijn slechts drie 
vindplaatsen buiten Limburg bekend, alle langs de 
Maas in Noord-Brabant, waarvan de meest recente in 
1954 (Fig. 3). De soort is nog nooit eerder in de 
provincie Zuid-Holland waargenomen.  

De roodbruine groefbij wordt in Nederland vooral 
gezien op lemige bodems, en dan vooral in het 
Limburgs heuvellandschap (Peeters et al. 2012). De 
laatste jaren lijkt de soort zich verder te verspreiden 
naar midden- en westelijk Nederland, en wordt dan 
vooral gezien op bloemrijke dijken. 
Volgens D’Haeseleer en Vanormelingen (2016) maken 
zowel gastheer als koekoeksbij in kwestie deel uit van 
“een in het huidige intensieve landbouwlandschap zo 
goed als verdwenen gemeenschap van akkerbijen die 
gespecialiseerd is op rijkelijk bloeiende akkeron-
kruiden”. Tijdens een door voorgenoemde auteurs 
uitgevoerde inventarisatie van verschillende Vlaamse 
agrarische gebieden met bloemrijke akkerranden 
werden beide soorten aangetroffen, de kraagbloedbij 
slechts op één locatie. In het onderzoeksrapport 
worden natuurmaatregelen in de landbouw 
gesuggereerd als belangrijke mogelijkheid tot 
(gedeeltelijk) herstel van zeldzame soorten als die in 
kwestie. Hoewel het leefgebied van de roodbruine 
groefbij niet strikt beperkt lijkt te zijn tot bloemrijke 
akkerranden, kan de soort – en daarmee ook zijn 
koekoek – wel sterk van de aanwezigheid ervan 

profiteren. De Vlaamse onderzoekers noemen de 
aanwezigheid van bloeiende kruiden, met name 
kruisbloemigen, tussen de maanden april en juli als 
voorwaarde voor het overleven van de twee zeldzame 
bijensoorten in agrarisch gebied.  
 
Waarnemingen polder van Rhoon 
Op de ochtend van 17 mei 2017 werd een vrouwtje 
van de kraagbloedbij aangetroffen in de polder van 
Rhoon, laag vliegend boven een oude dijk. Deze dijk is 
begroeid met een schrale vegetatie, met veel stukken 
open grond. Bloeiende planten in de directe omgeving 
betroffen fluitenkruid Anthriscus sylvestris, scherpe 
boterbloem Ranunculus acris, madelief Bellis perennis, 
rode klaver Trifolium pratense, voederwikke Vicia sativa 
en raapzaad Brassica rapa.  
Op 25 september 2017 werden verschillende 
mannetjes van de roodbruine groefbij gezien bij een 
akker op circa twee kilometer afstand van de 
vindplaats van de kraagbloedbij, foeragerend op 
verschillende composieten (paardenbloem Taraxacum 
officinale [Fig. 2] en akkermelkdistel Sonchus arvensis).  
 
Toekomst Polder van Rhoon 
De polders waarin deze zeldzame bijen aangetroffen 
zijn, zullen in de komende jaren worden omgevormd 
tot natuurinclusieve landbouw (Verdaas, De Graeff & 
De Groot 2016). Eén van de doelen in dit 
grootschalige project is het herstel van 
plantengemeenschappen van kalkrijke akkers. Dit 
biedt tevens kansen voor het herstel van bijbehorende 
insectenfauna, waaronder de ernstig bedreigde 
kraagbloedbij. De komende jaren zal de populatie ter 
plaatse gemonitord en nader onderzocht worden.   
 
Dankwoord 
Onze dank gaat uit naar Menno Reemer, voor het 
raadplegen van de database van EIS Kenniscentrum 
Insecten. Verder bedanken we John Smit (EIS 
Kenniscentrum insecten) voor het controleren van de 
determinatie van de kraagbloedbij. 
 
Summary 
Spined Blood Bee rediscovered after almost two 
decades 
In Spring 2017, a female of the extremely rare Spined 
Blood Bee Sphecodes spinulosus was caught in the 
township of Albrandswaard (Zuid-Holland, The 
Netherlands). This concerns the first Dutch encounter 
with the species since 1998. The females of the species 
can be recognized from the subtle edge protruding 
from the back of the head and the peculiarly grooved 
second sternite. Males have dark spines on the top of 
the hind tibiae and distinctive genitals. Although little 
is known about the ecology of the species, its 
kleptoparasitic lifestyle can lend more information. 
The only known host is the orange footed furrow bee 

Figuur 3. Verspreiding van de kraagbloedbij Sphecodes 
spinulosus in Nederland. 
 



 nr. 16, april 2018 

 15

Lasioglossum xanthopus, which is considered a specialist 
of weeds of agricultural areas. 
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De Nederlandse en 
Belgische goudwespen van 
het genus Chrysis 
 
Jan Smit, Maarten Jacobs en Theo Peeters 
 
 
Naar aanleiding van de studiedag van de sectie 
Hymenoptera in januari 2018 over de Chrysis ignita-
groep werd door de eerste auteur het initiatief 
genomen de oude en recente meldingen van het genus 
Chrysis in Nederland en België nog eens op een rij te 
zetten. Hieronder een overzicht van de resultaten. 
 
Historie 
De taxonomische studies van de goudwespen van het 
soortenrijke en complexe genus Chrysis kwamen in 
Europa pas echt op gang met de publicaties van 
Walter Linsenmaier (1951, 1959, 1968). Zijn determi-
natietabellen waren voor de startende chrysidoloog 
echter moeilijk in het gebruik. Een belangrijke stap 
voorwaarts in het morfologische onderzoek waren de 
studies van de interne segmenten van de goudwespen 
door Lorencowa (1962) en Noskiewicz & Lorencowa 
(1963). 
In Nederland waren het o.a. Piet Verhoeff en Jan van 
Lith die goede contacten onderhielden met 
Linsenmaier. Dat leidde na de determinatietabel van 

pater Benno (1950) en de publicaties van Jan van Lith 
(1953, 1954, 1958, 1960) tot een aantal van 24 taxa van 
het genus Chrysis (tabel 1) voor Nederland. Voor 
België hebben Petit (1987) en Leclercq (1988) 
soortenlijsten van het genus Chrysis gepubliceerd, wat 
leidde tot een aantal van 22 taxa (tabel 1). In deze tabel 
staan de soorten in alfabetische volgorde. In de grijze 
kolommen staat de ‘totaallijst per land’ van de in de 
publicaties gemelde soorten. 

 
Tabel 1. In oudere publicaties vermelde Chrysis-taxa 
voor Nederland en België. 
 
Toelichting: 
x* als ondersoort of variëteit genoemd 
< tot Chrysis ignita gerekend 
> tot Chrysis mediata gerekend 
1) als Chrysis mediata fenniensis 
 
 
 
 

Figuur 1. Chrysis iris. Foto: Maarten Jacobs. 
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De jaren 90 
Historisch was ook de uitgave van het boek ‘The 
chrysidid wasps of the world’ (Kimsey & Bohart 
1991), waarin de grote verwantschapslijnen binnen de 
familie opnieuw werden uitgezet en zo’n 3000 soorten 
verdeeld over 84 genera en 4 subfamilies werden 
opgesomd. 
In 1994 kwam de tabel van Kunz over de goudwespen 
van Baden-Württemberg uit. Hij veegde een aantal 
voorheen benoemde Chrysis-(onder)soorten op een 
hoop en noemde deze allemaal Chrysis ignita (tabel 1, 
laatste kolom). In tabel 1 zijn alleen de soorten uit 
Kunz opgenomen die in ook Nederland  en België 
voorkomen. Uiteraard komen in het zuiden van 
Duitsland meer soorten voor dan bij ons. 
Vanaf die tijd werd door nagenoeg alle Nederlandse 
hymenopterologen gebruik gemaakt van de 
gebruiksvriendelijke tabel van Kunz en werden veel 
exemplaren weggezet onder de noemer C. ignita s.l.. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe ontwikkelingen 
De ontwikkelingen bleven echter niet stilstaan. In 2000 
publiceerde Niehuis een nieuwe Chrysis-soort,  Chrysis 
leptomandibularis, waarvan hij aangaf dat die ook in 
Nederland voorkomt (Niehuis 2000). In 2004 kwam 
het boek “De wespen en mieren van Nederland” uit 
(Peeters et al. 2004). Hierin staat een ietwat 
uitgebreidere lijst dan die in tabel 1, maar het 
onderzoek van het genus Chrysis en zeker aan de 
Chrysis ignita-groep was nauwelijks toegenomen sinds 
1960. Ter vergelijking is dan ook een lijst uit 
Linsenmaier (1959) opgenomen (tabel 2). 
Jane van der Smissen publiceerde in 2010 een tabel 
voor de goudwespen van de engere ignita-groep 
(Smissen 2010). In de hymenopterologenwereld bleef 
het echter knagen, in hoeverre waren die vroeger 
gemelde soorten nu ondersoorten of toch echte 
soorten? Grootschalige typenstudies in de musea van 
Eurazië onder aanvoering van Paola Rosa vanaf 2005 
en moderne technieken, zoals DNA barcoding zette 
o.a. een groep hymenopterologen uit noord en oost 
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C. analis X - - - X - X X X X 
C. angustula - X - - X X X X X < 
C. bicolor X - - - X - X X X X 
C. brevidens - - X X - - - X - < 
C. brevitarsis - - X - X - - X - X 
C. clarinicollis - X - - - x* - X X - 
C. fasciata - - - X X - - X - X 
C. fulgida - - X - X - X X X X 
C. germari - - - - - - X - X - 
C. gracillima X X - - X - X X X X 
C. ignita X X - - X X X X X X 
C. illigeri - - - - - - X - X - 
C. immaculata - - - - X X X X X X 
C. impressa - X - - x* X X X X < 
C. inaequalis - - - - - - X - X X 
C. indigotea - X - X X - - X - X 
C. iris - - - - X - - X - X 
C. longula X X - - X X X X X x* 
C. mediadentata - X X - x* x* - X X > 
C. mediata - X X - X X X X X X 
C. obtusidens - - - - X - X X X X 
C. pseudobrevitarsis - X - - X X X X X X 
C. ruddii X - - - X X X X X x* 
C. rutilans - - - - X - X X X X 
C. rutiliventris X - - - - - - X - < 
C. schencki - - - - X X X X X < 
C. solida  1) - - - - - X - - X - 
C. viridula X - - - X - X X X X 
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Europa aan tot actie. Zij hebben de engere Chrysis 
ignita-groep met deze technieken bestudeerd (Soon et 
al. 2014). Hierdoor werden enkele van de door Kunz 
onder C. ignita geschaarde taxa toch weer tot goede 
soort benoemd (tabel 2). Overigens hebben de 
publicaties van Smissen (2010) en Soon et al. (2014) 
alleen betrekking op de Chrysis ignita-groep. 
 
In 2015 verscheen een determinatietabel voor de 
goudwespen van noord Europa en de Baltische staten 
(Paukkunen et al. 2015). Hierin staat een groot aantal 
van de soorten die in Nederland voorkomen. In 
combinatie met de tabel van Wiśniowski (2015) zijn 
alle voor Nederland en België bekende soorten van het 
genus Chrysis te determineren (tabel 2). In tabel 2 staan 
uit die publicaties alleen de soorten die ook uit 
Nederland en België gemeld zijn. 
Aan het eind van 2015 werd een nieuwe soort voor 
Nederland gemeld: Chrysis equestris (Soon & van 
Stipdonk 2015). En samen met de vermelding van 
Chrysis terminata door Jeroen de Rond (2016) en 
herdeterminatie van eigen materiaal, leverde dat 
nieuwe lijsten van de Nederlandse en Belgische 
soorten op (tabel 2 in grijs). De soort Chrysis brevidens is 
niet meer opgenomen, omdat deze onder C. angustula 
of C. leptomandibularis valt. Verder is volgens V. Soon 
Chrysis mediadentata waarschijnlijk fout voor Nederland 
(mond. meded. aan MJ). In Peeters et al. (2004) wordt 
Chrysis clarinicollis niet (meer) als Nederlandse soort 
gezien.  
 
 

Toekomst 
Intussen zijn er in 2016 twee nieuwe soorten 
beschreven (Orlovskyte et al. 2016): Chrysis horridula en 
C. parietis, die mogelijk ook in ons land kunnen 
opduiken... En in de komende jaren zullen er 
waarschijnlijk nog wel enige verschuivingen plaats 
vinden binnen de Chrysis ignita-groep, termeer, daar 
Soon et al. (2014) aangeven dat er zich onder Chrysis 
pseudobrevitarsis en Chrysis schencki mogelijk nog 
cryptische soorten bevinden. Daarnaast hebben zij in 
hun lijst twee nog niet benoemde soorten (spec. A en 
B) opgenomen. Mogelijk dat hier in de toekomst nog 
een vervolg op komt. 
Revisie van de grote hoeveelheid oud 
collectiemateriaal in NCB Naturalis en privé-collecties 
is een enorme klus, maar kan heel veel nieuws over het 
genus Chrysis en speciaal de Chrysis ignita-groep in 
Nederland en België opleveren. Zo stelde de tweede 
auteur na het determineren van enkele honderden 
vrouwtjes uit de Chrysis ignita-groep vast dat de soort 
Chrysis ignita, die als erg talrijk te boek staat, eerder een 
zeldzame soort is in Vlaanderen. De determinatie van 
de soorten van deze groep blijft echter moeilijk en 
voor sommige mannetjes onmogelijk. Het blijft 
daarom raadzaam exemplaren te verzamelen en zo te 
prepareren dat de kaken open staan, genitaliën 
uitgeprepareerd zijn en zowel tergieten als sternieten 
goed zichtbaar zijn. 
Er is ook nog weinig bekend over de specifieke 
gastheersoorten en hopelijk kan er in de volgende 
jaren ook hier vooruitgang geboekt worden. Waar 
Chrysis ignita voorheen weggezet werd als 
generalistische parasiet lijkt het er nu meer en meer op 
dat de verschillende soorten in dit complex eerder 
gespecialiseerd zijn.  

Figuur 2. Chrysis inaequalis. Foto: Maarten Jacobs. 
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Tabel 2. Overzicht van huidige soortenlijsten van het 
genus Chrysis in Nederland en België. 

 
Toelichting: 
x* als ondersoort of variëteit genoemd 
2) waarschijnlijk foutief, mond. meded. V. Soon aan 
MJ. 
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C. analis X X X X - - - X X X 

C. angustula X X X X X X X X X X 

C. bicolor X X X X  - - X X X X 

C. brevitarsis X - X X X X X X X - 
C. clarinicollis X X x* - X X X X - - 
C. comparata - - X X - - - X X - 
C. corusca - - - X X X X X X - 

C. equestris - - X - - -. X X X - 

C. fasciata X - X X - - - X X - 

C. fulgida X X X X - X X X X X 

C. germari - X - - - - - X - X 

C. gracillima X X X X - - X X X X 

C. ignita X X X X X X X X X X 

C. illigeri - X - x* - - - X X X 

C. immaculata X X X X - - - X X X 

C. impressa X X X x* X - X X X X 

C. inaequalis - X X X - - - X X X 

C. indigotea X X X X - - X - X X 

C. iris X - X X - X X X X - 

C. leptomandibularis - - - X X X X X X - 
C. longula X X X X X X X X X X 
C. mediadentata 2) X X x* - X - - X X X 
C. mediata X X X X X X X X X X 

C. obtusidens X X X X X - - X X X 

C. pseudobrevitarsis X X X X X X X X X X 
C. ruddii X X X X X X X X X X 

C. rutilans X X X X - - X X X X 

C. rutiliventris X - - X - - - X - - 

C. schencki X X - x* X X X X X X 
C. solida - X - - - - - X X X 
C. subcoriacea - - x* X X X X X X - 
C. terminata - - - - - X X X X - 
C. vanlithi - - x* x* X X X X X - 

C. viridula X X X X - - X X X X 

 
Summary 
The authors present an synopsis of the previously 
reported species of the genus Chrysis for the 
Netherlands and Belgium, with respectively 24 and 22 
species. Moreover they provide a summary of the 
consequences for these lists of the lumping of several 
(sub)species by Kunz in 1994. As a result of some 
publications and developments starting from the year 

2000 are numerous ‘old’ species revoked and new 
species published. In addition an overview is presented 
of the currently known species of the genus Chrysis 
for the Netherlands(31) and Belgium (22). 
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Figuur 3. Chrysis subcoriacea. 
Foto: Maarten Jacobs. 
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Boekbespreking: 
Identification key to the 
European species of the 
bee genus Nomada 
 
Hans Nieuwenhuijsen 
 
 
Smit, J., 2018. Identification key to the European species of 
the bee genus Nomada Scopoli, 1770 (Hymenoptera: 
Apidae), including 23 new species. – Entomofauna 
Monographie 3, 253 p. ISSN: 0250-4413. Ansfelden, 
January 22 2018. Prijs: € 48, exclusief verzendkosten. Te 
bestellen bij twittmuseum@gmail.com 
 
 
Zolang ik Jan Smit ken - en dat is ruim 20 jaar - zolang 
is hij gefascineerd door parasitaire bijen in het 
algemeen en het genus wespbijen (Nomada) in het 
bijzonder. Zijn eerste Nomada-sleutel was die voor de 
Nederlandse soorten (Smit 2004). Maar al spoedig 
omvatte zijn werkterrein Europa met als zwaartepunt 
Zuid-Europa. Omdat Maximilian Schwarz, dè 
Nomada-autoriteit in Europa, zich vanwege zijn leeftijd 
op dit gebied begon terug te trekken vond hij in Jan 
Smit een waardige opvolger. De intensieve 
samenwerking van beiden leidde tot deze sleutel voor 
de Europese wespbijen. En wat verdient iemand, die 
zo intensief met een genus bezig is? Inderdaad, dat een 
nieuwe soort naar hem genoemd wordt: de Spaanse 
Nomada smiti Schwarz n.sp. 
 
De tabel  is uitgegeven op A4 formaat en voorzien van 
een hard kaft, met op de voor- en achterzijde foto’s 
van Albert de Wilde. Zij bestaat uit de volgende 
onderdelen: de introductie, het algemene deel, de 
sleutels voor de vrouwtjes en voor de mannetjes, de 
soortbeschrijvingen -in alfabetische volgorde- van de 
208 (!) Europese soorten, de literatuurlijst en de index. 
Ik zal kort de verschillende onderdelen bespreken.   
De introductie meldt dat dit de eerste sleutel is 
waarmee alle Europese soorten, inclusief de 23 
nieuwe, op naam kunnen worden gebracht. Eerdere 
sleutels worden in chronologische volgorde vermeld. 
Met name Maximiliaan Schwarz wordt bedankt voor 
zijn jarenlange ondersteuning. 
Het algemene deel, slechts vier pagina’s groot, bestaat 
uit een aantal korte paragrafen. Ze behandelen  

achtereenvolgens het uiterlijk van het genus, de 
verspreiding over de wereld, de biologie, de 
taxonomie, het prepareren, instructies voor het 
gebruik van de sleutels en de anatomie (liever: 
morfologie) in de vorm van duidelijke tekeningen van 
de onderdelen van de wespbij.  
Ik maak een paar kritische opmerkingen bij dit 
algemene deel. Bij de beschrijving van het uiterlijk 
ontbreken enkele belangrijke kenmerken waaraan men 
het genus Nomada herkent. Bij beide geslachten is dat 
de vleugeladering. Het vrouwtje heeft de 
karakteristieke ‘haken’ aan de rand van sterniet 6, die 
in verband worden gebracht met de eileg, en ze heeft 
bosjes haren aan de zijkant van tergiet 6. De mannen 
hebben een opvallend genitaal. De vrouwtjes zijn 
broedparasieten van ander bijen, gelukkig wordt de 
verwarrende term cleptoparasieten niet gebruikt. In 
een tabelletje met de ongelukkige titel ‘hosts of 
Nomada- species’ staan het aantal soorten wespbijen, 
waarvan de gastheer-parasiet relatie bekend is, of 
waarschijnlijk is of onbekend is. Ik had hier graag een 
tabel gezien van de 59 Nomada soorten en hun 
gastheren, waarvan de relatie bekend is. Een laatste 
opmerking: een kenmerk dat veel genoemd wordt in 
de tabel is een horizontale carina op het labrum, ik 
vind die niet terug in de tekeningen. Wat mij betreft 
had het algemene deel dus wel wat uitgebreider 
gekund.  

 
Maar het gaat in dit boek natuurlijk vooral om de 
tabellen. De auteur heeft zich tot doel gesteld zoveel 
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mogelijk structurele kenmerken te gebruiken en niet, 
zoals bijvoorbeeld in de tabel van Scheuchl (2000) of 
die van Amiet et al (2007), de kleuren van de cuticula. 
Zowel de sleutel tot de vrouwen als die tot de mannen 
wordt vooraf gegaan door een summary, een beknopte 
‘groeps’ tabel. Dat is een uitstekend idee aangezien de 
‘gewone’ tabel bij de vrouwen tot nummer 250 en bij 
de mannen tot 235 gaat. Je moet er niet aan denken 
dat je Nomada rhenana (250b) onder je binoc hebt. 
Maar er is iets vreemds aan de hand met die ‘snelle’ 
tabellen. Bij de vrouwtjes stopt de tabel bij nummer 
169, terwijl er in de gewone tabel nog 83 soorten 
volgen. Bij de summary van de mannen gebeurt 
hetzelfde. Na nummer 161 volgen er nog 76 soorten. 
Ik vind dat jammer, want als de auteur consequent was 
doorgegaan zou hij wel een langere summary krijgen 
maar in vergelijking met de ‘hoofd’tabel zou die zeer 
beknopt zijn. Dit lijkt mij een punt van aandacht voor 
een eventuele herdruk. 
Op naar een bespreking van de volledige tabellen. 
Daarin staat links de tekst (brede kolom) en rechts de 
foto’s van één of meer kenmerken van een soort 
(smalle kolom). Alleen al het maken van al die foto’s  
moet een monnikenwerk zijn geweest (Is hier de 
invloed van Smit’s leermeester Broeder Virgilius 
Lefeber zichtbaar?). 
In de tekst staan bij elk couplet voldoende kenmerken 
om een goede keus te maken. De auteur heeft ervoor 
gekozen geen illustratienummers in de tekst op te 
nemen: de foto’s zijn zoveel mogelijk bij de 
betreffende soorten geplaatst. Het bijschrift bij een 
foto is eerst de soortnaam en dan het kenmerk. Zo 
ondersteunen ze vooral de keuze tussen twee soorten 
en niet zozeer die tussen het couplet dat tot de soorten 
leidt. Meestal zijn de vrij kleine foto’s - circa 3 x 4 cm- 
goed “leesbaar”, een enkele keer zijn ze wat onscherp. 
Slechts op één plaatje heb ik een witte pijl 
waargenomen. Jammer want het is op kleine foto’s al 
een heel werk om het kenmerk te onderscheiden en 
dan is een aanwijspijltje nooit weg.  
Hoe werkt de tabel? De paar soorten, die ik heb 
gedetermineerd, gaven geen probleem. De tabellen 
werken dus prima. 
Na de tabellen volgen de soortbeschrijvingen. Elk 
vermeldt de wetenschappelijke naam en eventuele 
synoniemen, het uiterlijk, de vliegtijd, de verspreiding 
met verspreidingskaart en de gastheer. Bij het laatste 
valt op, iets dat al in het algemene deel werd 
geconstateerd, van vele soorten is de gastheer 
onbekend. Is een soort nieuw voor de wetenschap dan 
worden bovenstaande gegevens aangevuld met de 
naamsafleiding, het holotype en de paratypen. Bij deze 
nieuwe soorten zijn er foto’s opgenomen van de 
habitus van man en vrouw en van bepaalde 
soortspecifieke kenmerken. 
Het boek besluit met een literatuurlijst en een index 
van de soorten. 

Als ik het bovenstaande samenvat vind ik dat het goed 
werken is met de volledige tabellen, dat de summary 
tabellen uitbreiding behoeven, dat de 
soortbeschrijvingen zeer volledig zijn en dat het 
algemene deel wel wat uitgebreider had gemogen.  
 
Tot slot de vraag: voor wie deze tabel bestemd is? Je 
kunt er in elk geval alle 48 Nederlandse soorten mee 
op naam brengen. Maar zeker voor instituten, 
entomologen en liefhebbers, die tot nu toe Nomadas 
uit het zuidelijk deel van Europa niet op naam konden 
brengen, is deze tabel een must.  
Ik heb ook nog een tip voor de vakantieganger: ga 
naar Griekenland want daar komen maar liefst 15 van 
de 23 nieuwe Nomada soorten voor!  
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Bespreking 
Plüschbrummer - Die 
Hummeln Deutschlands, 
kompakte 
Bestimmungshilfe 
 
Anneke Teepe 
 
 
Witt, Rolf, 2017. Plüschbrummer - Die Hummeln 
Deutschlands, Kompakte Bestimmungshilfe. Vademecum 
Verlag, Edewecht, 10 p. Prijs € 5,95 + verzendkosten 
 
Wat is het  
Het is een compacte, toegankelijke edoch bijzonder 
uitgebreide A5-opvouwbare determineerhulp. Deze 
Duitse uitgave betreft 32 hommelsoorten, waaronder 
alle 29 soorten die in Nederland zijn waargenomen. 
Aan de gebruikelijke kleurenschema’s zijn veel details 
toegevoegd uit diverse bronnen en sleutels; dit echter 
op heel overzichtelijke wijze. Daardoor is deze 
hommeldetermineerhulp zowel bruikbaar voor 
enthousiaste leken, in het veld alsook ter duiding van 
gemaakte foto’s. Daarnaast biedt het tevens een 
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praktisch overzicht aan de meer ervaren 
bijendetermineerder. Het betreft een selectie en 
schematisering van diverse details afkomstig uit 
diverse hommeltabellen van onder meer Amiet (1996), 
Benton (2006), Gokcezade et. al. (2010), Løken (1985) 
en Rasmont & Terzo (2010). Handig kleurgebruik in 
de detailtekeningen (van onder meer de antenneleden, 
de vorm en beharing van de midden-basitarsus evenals 
van de incisura en sulcus op de kaken) voegt toe aan 
de diverse onderliggende brontabellen. 

 
Opbouw en inhoud 
De kaart bestaat uit vijf dubbelzijdige A5-bladzijdes: 
aan één zijde de koninginnen en werksters, aan de 
andere kant de mannen. Alles is gesorteerd naar kleur 
van abdomen-uiteinde, daarbinnen naar thorax-kleur 
en clusters van look-a-likes. Koekoekshommels staan 
apart. Soortnamen worden overal vermeld zowel in 
Latijn als ook in het Duits. 
Aan de schematische kleurweergaven, zoals bekend uit 
bijvoorbeeld Gokcezade et. al. (2010), werd een 
indicatie van gezichtslengte toegevoegd. Verschillende 
kleurvarianten staan overigens in één afbeelding 
afgebeeld, met rechts telkens de meest gangbare 
variant.  
De detailtekening(en) staan direct naast de 
schematische kleurweergave. 
Afgebeelde details bij de vrouwtjes omvatten onder 
meer de beharing op de midden-basitarsus en/of de 
puntigheid van het uiteinde daarvan, de punctering 
van het laatste sterniet en de vorm ervan ten opzichte 
van het laatste tergiet, ofwel vorm en lengte van de 
thorax-beharing. Bij de mannen tonen de afbeeldingen 
relevante details zoals de vorm van het vierde 

antennelid, de vorm van derde antennelid ten opzichte 
van het vijfde, beharing op scapus en vorm van de 
beharing op achter-tibia. 
In bullets wordt in bondige bewoording omschreven 
hetgeen de afbeeldingen tonen. Dit wordt bij de 
vrouwtjes aangevuld met de aan- of afwezigheid van 
incisura lateralis en sulcus obliquus op de kaken, 
vliegtijd en nestelwijze. De zeven soorten die vrij 
algemeen voorkomen in Duitland, de ‘Häufigen 
Sieben’, zijn in één oogopslag te vinden doordat de 

soortnaam een opvallend groen kader kreeg.  
De kaart bevat tevens velddetermineertips en een 
praktisch overzicht met afbeeldingen ter 
ondersteuning van onderscheid tussen hommels, 
koekoekshommels, hommelgelijkende vliegen en 
hommelgelijkende bijensoorten. Ook is een overzicht 
opgenomen van alle hommelsoorten waarin zowel 
regionale verspreiding, bedreigde status, alsook de 
moeilijkheidsgraad van velddeterminatie per geslacht 
aan bod komen.  
 
Bruikbaarheid 
Ten opzichte van gangbare hommelzoekkaarten bevat 
deze kaart beduidend meer informatie. 
Toch is het een compact en overzichtelijk geheel waar 
de enthousiaste leek en beginnend natuurfotograaf 
mee uit de voeten kan. Daarnaast biedt het de 
doorgewinterde bijenexperts een praktisch overzicht 
van belangrijke details uit diverse brontabellen, die elk 
twintig tot veertig bladzijden tellen. Ook handig om 
mee te nemen voor wie een bijenexcursie verzorgd. 
Zelfs voor degenen die moeite hebben om de Duitse 
taal te begrijpen, biedt de bundeling en 
overzichtelijkheid van alle afbeeldingen wellicht al 
voldoende reden deze velddetermineerkaart aan te 
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schaffen. Overigens de Duitse naamgeving kan hier en 
daar tot verwarring leiden; Feldhummel is de Duitse 
benaming voor Bombus ruderatus, terwijl de 
Nederlandse naam veldhommel verwijst naar Bombus 
lucorum. De grote veldhommel, Bombus magnus, heeft de 
Duitse benaming Groẞe Erdhummel. Gelukkig staat 
onder elke afbeelding ook de Latijnse soortnaam. De 
bondige, inspirerende en soms zelfs humoristische 
tekst voegt wel degelijk veel toe. Een vertaling zou 
vermoedelijk veel mensen verheugen, deze moeilijke 
soortgroep wat toegankelijker maken en mogelijk 
bijdragen aan het aantal waarnemingen en de kwaliteit 
ervan via  www.waarnemingen.nl en diverse collecties. 
 
Al met al een toegankelijke, compacte edoch bijzonder 
uitgebreide gelamineerde A5-opvouwbare kaart, die 
meer informatie bevat dan alle 
hommelherkenningskaarten die ik eerder zag.  
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Bespreking betaversie 
Bumblekey, interactieve 
sleutel voor hommels van 
Italië en Corsica 
 
Erik van der Spek 
 
 
Cappellari A., Mei M., Lopresti M., Cerretti P., 2018. 
Bumblekey – an interactive key for the identification of 
bumblebees of Italy and Corsica (http://www.interactive-
keys.eu/bumblekey/default_beta.aspx). 
 
 

Andree Cappellarie et al. hebben de betaversie 22-02-
2018 van hun interactieve sleutel voor de hommels 
van Italië en Corsica op internet gezet en vragen om 
commentaar op hun werk. Ik was uiteraard benieuwd 
hoe dit voor deze lastige groep met een zeer grote 
variatie binnen de soorten zou werken. Gelukkig heb 
ik de nodige hommels uit Italië in mijn collectie om 
deze tabel uit te proberen. De dieren zijn eerder 
gedetermineerd met Amiet 1996. Het is een betaversie 
die nog niet volledig operationeel is. 
 
Het startscherm toont al direct het begin van de 
sleutel. Met daarboven drie knoppen: instructies, 
morfologie en citeertitel. Wanneer je op de middelste 
knop drukt, opent er een nieuw tabblad met duidelijke 
tekeningen van verschillende onderdelen van het 
hommellichaam. Daarnaast de namen van de 
onderdelen die in de tabel worden gebruikt, wanneer je 
die met de muis aanraakt wordt op de tekening 
aangegeven wat er mee wordt bedoeld. Een prima 
manier om wegwijs te worden in de hier gebruikte 
terminologie voor het hommellichaam. 
Daaronder een veld waar de mogelijke soorten 
verschijnen zodra je keuzes gaat maken.  

Gaandeweg het determinatieproces neemt het aantal 
soorten af, met de bedoeling dat er één soort over 
blijft. Naast dit veld kan uit vier hommelregio’s 
worden gekozen: Alpen, Apennijnen, Italiaanse 
eilanden en Corsica. Daarnaast is zichtbaar hoeveel 

Afbeelding van één van de onderdelen onder de 
middelste knop. 
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soorten hommels er nog tot de mogelijkheden 
behoren, bij de start 45. Van de uit Nederland bekende 
soorten komt alleen de verdwenen Waddenhommel 
Bombus cullumanus niet in de sleutel voor (Peeters & 
Reemer 2003). Onder het veld met de hommellijst 
zitten knoppen waarmee je naar de delen van de 
sleutel gaat over kleurpatroon, kop, thorax of 
abdomen. 
 
De hele sleutel begint met het kleurpatroon. Per 
couplet zijn er twee tot zeven keuzemogelijkheden. 
Het begint met de kleur van de haren van het gezicht 
en de clypeus. Naast de keuzemogelijkheid in het 
couplet staat een knop waarmee naar een foto gegaan 
kan worden die toont wat je moet zien als dit de juiste 
keuze is. Jammer is dat deze foto (nu nog?) pas 
leesbaar wordt nadat er extra op geklikt is. Handig is 
dat je meerdere foto’s open kan laten staan zodat je bij 
kleine verschillen het beeld onder de binoculair en de 
foto’s goed kan vergelijken. De knop met de foto’s 
werkt nog niet altijd, na opnieuw laden van de site kun 
je meestal weer een aantal foto’s bekijken. De foto’s 
zijn een goed hulpmiddel om duidelijk te krijgen wat je 
moet zien bij een bepaalde omschrijving.  
 
Ik ben de sleutel gaan uitproberen met enkele soorten 
die we niet uit Nederland kennen. Met Bombus mendax 
en Bombus mesomelas kwam ik snel op de juiste soort uit. 
Met veldhommel Bombus lucorum en aardhommel 
Bombus terrestris lukte dit minder goed. Waarschijnlijk 
gaat dit beter wanneer de fotoknop niet meer 
vastloopt na het bekijken van een of enkele foto’s. Ik 
vraag mij af of de terrestris-groep zonder bestudering 
van het oppervlak van tergiet 2 goed te determineren 
blijkt te zijn. Als kenmerk om Bombus terrestris met 
zwarte achtertibia van de overige groepsleden te 
scheiden wordt een kenmerkende plek van ongeveer 
30 erg fijne puntjes tussen het facetoog en de ocellen 
gebruikt. Ik trof overigens meestal maar een tiental 
van deze stipjes aan. Van de andere drie soorten 
onderscheidt Bombus lucorum zich aan de grote breedte 
van de ruimte tussen de knobbels op het labrum. 
Wilgenhommel Bombus cryptarum en grote veldhommel 
Bombus magnus worden uiteindelijk via de baard van het 
labrum gesplitst. Van de laatste twee heb ik geen 
dieren uit Italië waarop ik dit kon uitproberen. Van 
een aantal exemplaren van Bombus lucorum zou ik op 
basis van deze sleutel op Bombus terrestris uitkomen 
vanwege het feit dat de kleur van de achtertibia (rood 
of) roodachtig is in plaats van zwart. De ruimte tussen 
de knobbels op het labrum is daarentegen breed in 
plaats van smal en de omstreeks dertig fijne stipjes 
ontbreken. De Bombus terrestris-groep blijft dus erg 
lastig. 
Een Nederlands exemplaar van de lichte kleurvorm 
van de akkerhommel Bombus pascuorum bleef na de 
keuze in couplet 3 al als enige over, na het negeren van 

de zwarte tussen de lichte haren op het gezicht. Ook 
bij Nederlandse exemplaren van de kleurvorm die 
sterk op de moshommel Bombus muscorum en de 
heidehommel Bombus humulis lijkt, moest ik dit ook 
voor de haren boven op de kop doen. Niet onlogisch 
omdat deze uit een heel ander verspreidingsgebied 
komen. In couplet 3 (banden op de thorax) leidde de 
keuze afwezig; rode, oranje of bruine thorax tot 
moshommel Bombus muscorum. Maar ook dieren van 
deze kleurvorm die ik in de Aostavallei heb verzameld 
en volgens Amiet (1996) geen Bombus muscorum zijn 
omdat de haren op de thoraxrug niet korter zijn dan 
de tegulae lang zijn (als geschoren), hadden donkere in 
plaats van lichte haren boven op de kop, zijn dan 
volgens deze sleutel wel Bombus muscuorum. Maar de 
volgens Amiet (1996) en Gokcezade et al. (2010) 
hiervoor noodzakelijke lange zwarte haren op tergiet 6 
wit zijn. 
Met een Bombus humulis uit Trasquera in Piemonte 
kwam ik in couplet 7 op de juiste soort uit nadat ik de 
enkele donkere tussen de vele witte haren op de 
achterste tibia had ontdekt en in couplet 4 de 
hoofdkleur van de haren op de zijkant van de thorax 
op wit of witachtig in plaats van geel had gezet. Nu 
liggen geelachtig wit en witachtig geel wel erg dichtbij 
elkaar. Door voor één soort ook de volgende 
coupletten door te lopen kun je verkeerde conclusies 
voorkomen. Ik verwacht dat deze sleutel, wanneer de 
ontwikkeling klaar is, een uitstekend hulpmiddel zal 
zijn voor de hommels uit dit gebied. Uitbreiding tot 
heel Europa zal met de grote variabiliteit binnen 
hommelsoorten nog een hele klus worden, maar aan 
het begin aan te geven uit welke regio het dier komt, 
zou kunnen helpen de omvang van de sleutel te 
beperken.  
 
De auteurs ontvangen graag reacties via Andree 
Cappellari: cappellari.1491389@studenti.uniroma1.it 
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Resultaten van Onderzoek 
 
Erik van der Spek 
 
Onderzoekers publiceren hun resultaten regelmatig in 
vaktijdschriften. Van enkele recente artikelen hierbij de 
samenvatting om wat meer beeld te krijgen van de 
resultaten van dit onderzoek. 
 
 
Rachel E. Mallinger, Hannah R. Gaines-Day, Claudio 
Gratton, 2017. Do managed bees have negative effects on 
wild bees?: A systematic review of the literature. - PLOS,  
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189268 
 
Hebben gehouden bijen, honingbijen en hommels een 
negatief effect op wilde bijen? Een systematische 
review van de literatuur. (De nummers verwijzen naar 
de literatuurlijst.) 
 
Conclusies 
Uit ons onderzoek bleek dat de meerderheid van de 
studies tot de conclusie komt dat gehouden bijen in de 
natuur een negatieve invloed hebben, of een negatief 
effect kunnen hebben op wilde bijen door competitie, 
veranderingen in plantengemeenschappen of 
overdracht van pathogenen. Er was echter een 
aanzienlijke variatie in de studieresultaten, vooral op 
het gebied van competitie en effect op 
plantengemeenschappen, waarbij sommige studies 
geen of zelfs positieve effecten van gehouden bijen 
vonden. We ontdekten ook dat veel studies tot nu toe 
geen directe of causale relaties tussen gehouden bijen 
en wilde bijen laten zien. Dat wil zeggen, veel studies 
kennen geen controles of experimentele manipulaties, 
of meten geen kritische parameters zoals vitaliteit van 
wilde bijen, of effecten op populatieniveau of op 
gemeenschapsniveau van gehouden bijen. Hoewel 
dergelijke studies logistiek uitdagend zijn en daardoor 
in aantal beperkt, bieden recente studies voorbeelden 
van nieuwe benaderingen, grootschalige experimenten 
en/of het gebruik van langetermijngegevens om de 
effecten van gehouden bijen beter te begrijpen [41, 54-
58, 63, 74-76, 82-87]. De conclusies van deze recente, 
meer uitgebreide studies weerspiegelen grotendeels de 
conclusies van de literatuur als geheel: uitkomsten van 
concurrentiestudies zijn zeer variabel: 55% 
rapporteerde negatieve effecten, 33% geen effecten en 
11% gemengde effecten. Studies over 
ziekteverwekkers leveren bewijs voor de overdracht 
van pathogenen tussen gehouden en wilde bijen, maar 
de effecten van deze pathogenen op de gezondheid en 
conditie van wilde bijen zijn variabel en/of onbekend 
en de effecten van gehouden bijen op inheemse 
plantpopulaties kunnen in sommige (niet Europese 
ES) contexten positief zijn. 

 
Gehouden bijen bieden voordelen voor de mens, 
waaronder gewasbestuiving en deze voordelen kunnen 
in sommige gevallen opwegen tegen de risico's voor 
inheemse ecosystemen. Om de impact van gehouden 
bijen te beperken, moeten gebiedsbeheerders rekening 
houden met locatie specifieke kenmerken, zoals de 
soort gehouden bij en of deze inheems is in de regio, 
de voorgestelde dichtheden van gehouden bijen, 
relatieve beschikbaarheid van hulpbronnen (d.w.z. 
landschapsdiversiteit), of gehouden bijenkolonies zijn 
gecontroleerd op pathogenen en parasieten en of er in 
de regio wilde bijensoorten achteruitgaan die 
beschermd moeten worden, voordat ze het plaatsen 
van honingbijen in de door hen beheerde terreinen 
toestaan. Bijenhouders, waaronder kweekcentra, 
kunnen bovendien de impact van gehouden bijen 
beperken door frequente screening op en behandeling 
van pathogenen. Richtlijnen voor de sector die de 
verplaatsing van gehouden bijen in grote regio's 
reguleren, zullen de kans op de introductie en 
verspreiding van pathogenen verminderen. Tot slot 
kunnen telers die gehouden bijen gebruiken in kassen 
negatieve effecten beperken door ervoor te zorgen dat 
gehouden bijen niet naar het wild kunnen ontsnappen 
en telers die gehouden bijen in open lucht gebruiken, 
kunnen hun impact verminderen door kolonies in het 
midden van landbouwgebieden te plaatsen of op 
maximale afstand van natuurlijke habitats. En ik zou 
zelf nog hieraan willen toevoegen in geval van 
hommelvolken deze verwijderen voordat er 
geslachtsdieren uitvliegen die bij geslachtsverkeer 
pathogenen overdragen op de wilde populatie. 
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John T. Smit & Roy H.A. van Grunsven, 2017.De bijen en 
dagvlinders van Overijssel: trends, karakteristieke soorten en 
belangrijke gebieden, - EIS2017-07 
 
EIS en de Vlinderstichting hebben in opdracht van de 
provincie Overijssel een analyse gemaakt van de 
kennis over het voorkomen van bijen en dagvlinders 
in deze provincie. Ik beperk mij hierbij tot het bijen 
deel. Daarbij is o.a. bekeken voor welke soort 
Overijssel van nationaal belang is, wat de belangrijke 
gebieden zijn, welke trend per soort is waar te nemen 
en wat er gedaan kan worden om de situatie te 
bevorderen voor bijen in de drie verschillende 
landschappen in Overijssel. 
 
Bij 54% van de uit Overijssel bekende soorten bijen is 
sprake van achteruitgang; 14% is vermoedelijk 

verdwenen. Van 17 soorten ligt of lag 10% of meer 
van de bekende vindplaatsen in deze provincie. 
Hiervan is de moerasmaskerbij Hylaeus pfankuchi 
wellicht de enige typische Overijsselse soort. Er zijn 
geen recente waarnemingen bekend, maar dat zou 
kunnen komen doordat in de Weerribben nauwelijks 
naar bijen wordt gezocht. 
De belangrijkste gebieden voor bijen in Overijssel zijn: 
heideterreinen en hoogvenen zoals de soortenrijke 
terreinen Sallandse heuvelrug, Beerzerveld, De 
Borkeld, Buurzerzand, Haaksbergerveen en het Junner 
Koeland. Daarnaast lijken de uiterwaarden rond 
Deventer, de Duursche Waarden bij Olst en in de 
omgeving van Zwolle belangrijk. Van de 
natuurbeheertypen zijn in Overijssel vooral N16.01 
Droog bos met productie, N07.01 Droge heide, 
N15.02 Dennen- eiken- en beukenbos, N06.04 
Vochtige heide en N12.02 Kruiden en faunarijk 
grasland het belangrijkste voor bijen in Overijssel. 

 
De provincie heeft ook gevraagd enkele karakteristieke 
soorten voor drie verschillende ‘landschappen’ te 
selecteren: stad, buitengebied en natuurgebieden. 
Hierbij is in de eerste plaats naar de geselecteerde 
belangrijke of bedreigde soorten gekeken, aangevuld 
met drie soorten buiten deze categorieën. Daarnaast is 
gekeken naar herkenbaarheid en het gemak danwel de 
noodzaak waarmee de soorten geholpen kunnen of 
moeten worden. 
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Stad 
Grote wolbij Anthidium manicatum en rosse metselbij 
Osmia bicornis  

Buiten gebied 
Rosse metselbij Osmia bicornis, ranonkelbij Chelostomna 
florisomne en gewone slobkousbij Macropis europaea. 

Natuurgebieden 
Heidezandbij Andrena fuscipes, heidewespbij Nomada 
rufipes veenhommel Bombus jonellus en moshommel 
Bombus muscorum. 

 
Wat miste ik in dit interessante rapport? Dat 
onvermeld blijft dat de gegevens waarop de analyse 
kon worden uitgevoerd vooral te danken zijn aan 
vrijwilligers die waarnemingen verzamelen. Wel wordt 
monitoring door (getrainde) vrijwilligers van 24 
prioritaire soorten wenselijk genoemd. Het reguleren 
van de plaatsing van honingbijen in belangrijke 
gebieden voor wilde bijen om voedselconcurrentie 
tegen te gaan wordt niet als maatregel genoemd. Ook 
niet dat juist wilde bijen voor veel van bestuiving 
afhankelijke teelten voor een hogere opbrengst 
kunnen zorgen en dat verbetering van de 
omstandigheden voor wilde bijen in het agrarisch 
gebied ook landbouwkundig belangrijk is. 
 
Het rapport besluit met zes aanbevelingen: 
1. In kaart brengen voorkomen en knelpunten 

moerasmaskerbij Hylaeus pfankuchi in de 
Weerribben. 

2. Algemene maatregelen treffen voor de heidebijen, 
in het bijzonder creëren nestgelegenheid en 

verbeteren voedselaanbod door het hele seizoen. 
En knelpunten voor bedreigde soorten in kaart 
brengen. 

3. Voor hommels, de moshommel Bombus muscorum 
in het bijzonder, beheer en inrichting van 
uiterwaarden richten op nestgelegenheid en 
voedselaanbod door het seizoen. En aansluiting 
zoeken bij het beheer voor de van 
hommelbestuiving afhankelijke kievitsbloem. 

4. Overijssel heeft een grote verantwoordelijkheid 
voor de gewone slobkousbij Macropis europaea en 
de bonte viltbij Epeoloides coecutiens, reden om bij 
het beheer van de natte dooradering met deze 
soorten rekening te houden. 

5. Van aandachtsoorten de bekende populaties 
onderzoeken en de knelpunten in kaartbrengen, 
met name voor drie acuut bedreigde soorten: 
paardenbloembij Andrena humulis, noordelijke 
klaverzandbij Andrena intermedia en kauwende 
metselbij Osmia leaiana. 

6. Van de 24 prioritaire soorten via monitoring de 
populaties in de gaten houden. 

 
Het zou mooi zijn wanneer voor alle provincies een 
dergelijke analyse zou worden gemaakt met het 
bijbehorende actieplan. 
 
 
 
 

  

Osmia bicornis, vrouwtje. 
Foto Albert de Wilde. 
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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 
13e editie van dit symposium.  
Van 19 tot en met 21 oktober 2018. 
 
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 € 40,-. 
Betalen doen we daar ter plekke. 
En we regelen de aanmelding, het vervoer en de 
reservering van het hotel centraal.  
 
 

Wildbiene des Jahres 
2018: breedbandgroefbij 
 
 
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 
 
De folder is te downloaden van de website 
http://www.wildbienen-
kataster.de/login/downloads/wb2018.pdf 
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Oproepen 
 

Oproep 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 2018 hebt 
voldaan. Is dat niet het geval, maak dan het bedrag  
- € 10 per jaar - over vóór 1 juni 2018 op (IBAN) 
NL34 ASNB 0942 6821 49 ten name van Arno van 
Stipdonk, Weert. Onder vermelding van “contributie 
sectie Hymenoptera + ja(a)r (en)”.  BIC code: ASNB 
NL21. 
Is op 1 juni 2018 nog geen contributie ontvangen, dan 
gaan we ervan uit dat je hebt bedankt als lid van de 
sectie. Hieronder het overzicht per 1-3-2018. 
 
Naam Lid  

vanaf 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

Achterberg, C. van 1995    
Adrichem, M.T. van 2003 x x  
Arp, W.J. 2014 x   
Baaijens, A. 2002    
Beers, H. 2003    
Beers, E.H. van 2001 x   
Belgers, D. 2008 x   
Belzen, M. 2012 x   
Berg, M.P. 2010 x x  
Bink-Moenen, R.M. 2002 x   
Blommers, L. 1995    
Bouwmans, J. 2015 x   
Braad, M.L. 2014    
Breugel, P. van 1995 x x  
Brouwers, A. 2000 x   
Brugge, B. 1996 x   
Calle, L.L. 2000    
Claessens, J.S.G.M. 2017    
Devalez, J. (B) 2004    
Diemen, A. van 2007 x   
Dijkhuizen, M. 2014    
Dobbelaar, S.M.A.J. 2004    
Eck, A.P.W. van 2003 x   
Esser, J. (D) 2014 x   
Ferguson, W. 2017    
Fledderman, R. 2016    
Frel, L. de 2015    
Goudsmits, C. 2002    
Haagen, C.G.L. van 2012 x x  
Haeseleer, J. D’ (B) 2011    
Hartman, M. 2011    

Naam Lid  
vanaf 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

Heer, J. de 2009 x   
Heitmans, W. 1995 x x x 
Hengstum, C. van 2016    
Hermans, J.T. 1996 x   
Hout, M. van der 2013    
Jacobs, M. (B) 2018 x   
Jeucken, B. 2006 x   
Jonghe, R. de (B) 2010 x   
Klein, W. 1995 x   
Kleukers, R. 1997    
Koel, H.P.L. 2003    
Kok, F. 1999    
Kos, M. 2014 x   
Krosschell, J.M. 2015 x   
Kuhnen, J.M. 2008 x x  
Kuijken, P. 1995 x   
Kuper, J. 2008 x   
Las, R. 2017    
Ligthart, J. 2017 x   
Loonstra, A.J. 2004 x   
Loos, G. (B.) 1995 x   
Meel, Ch. van (B) 2012 x   
Meer, F. van der 1996    
Megens, P. 1995 x   
Mol, A. 1999 x   
Molenaar, J. 2018 x   
Nieuwegiessen, J. van de 1995 x x x 
Nieuwenhuijsen, H. 1995 x   
Nuyts, J. (B) 2016 x   
Oers, J. van 2018 x   
Oors, R.L.A.M. 2018 x   
Ouden, L. den 1996    
Peeters, T.M.J. 1995    
Pijfers, J.H.N. 1998 x   
Prijs, H.J. 2003 x   
Raemakers, I. 1997 x x  
Ravoet, J. (B) 2010 x   
Reemer, M. 2002 x x  
Reyniers, J. (B) 2015 x   
Rietveld, A. 2011 x x  
Roos, M 1995 x   
Rycke, S. de (B) 2016 x   
Sanders, D. 2018 x   
Schreven, S. 2010    
Slikboer, L. 2017 x   
Smit, J. 1995 x   
Smit, J.T. 2014    
Smits, J. 2001    
Sommeijer, R. 1999 x   
Spek, E. van der 2004 x   
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Naam Lid  
vanaf 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

Speksnijder, E. 2015 x   
Steenbergen, K.K. 2016    
Stip, A. 2013    
Stipdonk, A.H. van 2011 x   
Teepe, A. 2017    
Tressel, T. 2014 x   
Ulenberg, S. 2017 x   
Veen, A. van der 1998 x   
Veen, M. van 2005    
Veenendaal, R.L. 2004 x x  

Naam Lid  
vanaf 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

Vlerk, I.Y. van der 2017 x   
Waanders, M. 2016    
Wilde, A. de 2010 x   
Willems, E. (B) 2009 x   
Wolbers, R. 2018 x x  
Wubbolts, H. 2015 x   
Zeegers, T.W.P. 2017    
Zwakhals, C. 1997 x x  
Zwarts, M.A. 2014    
Zweden, J. van 2018 x   

 
 

Nationale bijentelling 
 
Vincent Kalkman (EIS) 
 
 
21-22 april, bij jou in de tuin 
Het zal niemand ontgaan zijn dat bijen momenteel 
ongekend populair zijn. Een van de grote projecten 
die zich momenteel op bijen richt is Nederland 
Zoemt. Dit is een groot door de Postcodeloterij 
gesteund project van LandschappenNL, Naturalis, 
IVN en Natuur en Milieu. Na de opstart is ook EIS 
Kenniscentrum insecten betrokken geraakt. Het 
project richt zich op het verbeteren van de 
leefomgeving voor bijen en het bewustmaken van de 
inwoners van Nederland van het belang van bijen.  
 
Een van de activiteiten die daarvoor wordt 
georganiseerd is de Nationale Bijentelling op 21-22 
april. Bijen zijn, zoals de meeste lezers van 
HymenoVaria wel weten, eigenlijk rotbeesten: er zijn 
veel soorten en ze zijn niet gemakkelijk te herkennen. 
Om het voor mensen toch behapbaar te maken is er 
voor gekozen om alleen in tuinen te tellen en dat 
vroeg in het jaar te doen. Het aantal soorten is dan 
beperkt en van de hommels zijn er nog geen mannen 
aanwezig. In totaal gaat de telling zich richten op 18 
soorten bijen en 3 soorten, op bijen gelijkende, 
zweefvliegen. Met een zoekkaart en een simpel 
veldgidsje wordt het voor de mensen mogelijk 
gemaakt om de soorten op naam te brengen. Lukt dat 

niet dan kan ook gewoon de optie Bij onbekend, 
Hommel onbekend of Zweefvlieg onbekend worden 
gekozen.  
 
De telling zal voor veel mensen de eerste keer zijn dat 
ze naar bijen gaan kijken. Dit alleen al is een mooi doel 
maar we hopen ook dat de telling wat serieuze 
gegevens oplevert. Het idee is om de telling jaarlijks te 
gaan herhalen zodat we op een gegeven moment 
misschien uitspraken kunnen doen over trends.  
Of de gegevens daarvoor goed genoeg zijn wordt dit 
jaar onderzocht door een student. Hij gaat op veel 
plekken tellingen uitvoeren en die vergelijken met de 
tellingen gedaan tijdens de Nationale Bijentelling.  
 
Overigens is het de bedoeling dat de telling een vaste 
achterban krijgt zodat na verloop van enkele jaren de 
kwaliteit omhoog gaat. De gegevens komen in 
Waarneming.nl te staan en blijven herkenbaar als 
afkomstig van de Nationale Bijentelling. Bij analyses 
en publicaties kunnen ze dan, afhankelijk van de 
vraagstelling, al dan niet worden gebruikt.  
 
We hopen dat naast het Nederlandse volk ook de 
leden van de sectie Hymenoptera meedoen met de 
telling. De gegevens van de sectieleden kunnen dan 
gebruikt worden bij het testen van de betrouwbaarheid 
van de waarnemingen.  
Wil je meedoen? Geef je dan op via 
www.nederlandzoemt.nl.  
In april komt op die website het telformulier en het 
gidsje beschikbaar. 



 nr. 16, april 2018 

 31

Mededelingen 
 

Jaarverslag sectie 2017 
 
Erik van der Spek, secretaris sectie Hymenoptera 
 
 
Het jaar begon voor de sectie op 14 januari met de 
studiedag in Natuurmuseum Brabant te Tilburg. Dit 
jaar in de vorm van een bijendeterminatiedag aan de 
hand van ‘Nederlandse Bijen op naam brengen, deel 
1’ [Nieuwenhuijsen & Peeters (red.), 2016]. Er waren 
19 deelnemers, waarvan 4 introducees. Theo Peeters 
gebruikte de bijeenkomst om zijn ideeën voor een 
nieuwe generatabel te toetsen. 
 
De voorjaarsexcursie het Duurswold (Gr.), die in 
2016 vanwege het weer werd afgelast, kon dit jaar op 
6 mei wel doorgaan. Naast vijf sectieleden namen de 
beheerder boswachter Annet de Jong van 
Staatsbosbeheer met een aantal vrijwilligers en een 
medewerker van Landschapsbeheer Groningen aan 
de excursie deel. Een zesde sectielid was niet 
aanwezig, maar leverde via watervallen een 
belangrijke bijdrage aan de soortenlijst. De meest 
zeldzame waargenomen soort is de vroege bloedbij 
Sphecodes rubicundus, een nieuwe soort voor 
Groningen. Daarnaast zijn er zes soorten bijen 
gevonden die nieuw zijn voor dit deel van deze 
provincie. Er zijn 36 soorten bijen waargenomen en 
maar drie soorten wespen. 
 
De zomerexcursie naar de Chaamse Bossen en 
Strijbeekse heide verliep minder gunstig. Alleen de 
eerste locatie kon worden bezocht voordat het 
zodanig ging regenen dat de excursie moest worden 
afgebroken. Deze locatie is bezocht op verzoek van 
EIS omdat uit deze omgeving weinig waarnemingen 
bekend zijn. De voorlopige soortenlijst kent 
evengoed nog 21 soorten bijen. 
 
Op 7 oktober is er eveneens een 
bijendeterminatiedag gehouden. Vier sectieleden 
verzorgden een cursusdag in het kader van de serie 
Entomologie Cursusdagen van de NEV. Op die dag 
verdiepten 35 deelnemers zich in de bijen. Na een 
inleiding in de wereld van de bijen door Jan Smit en 
een determinatiepresentatie op basis van een 
presentatie van Anne Jan Loonstra, kon iedereen 
onder begeleiding van vier sectieleden gaan 
determineren. Enkele deelnemers gebruikten de 
mogelijkheid om te proberen het genitaal van een 

opgeweekt mannetje te prepareren. Sommige 
deelnemers kregen zo de smaak te pakken dat zij nu 
lid van de sectie zijn. 
 
De 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 
1,982 per maand.  
Het beheer van het twitteraccount is door Erik van 
der Spek voortgezet. De sectie kent 623 (was 485) 
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 nummer 14 en 15 
van HymenoVaria, in totaal 87 pagina’s.  
Het aantal leden bedroeg aan het eind van het jaar 
98, was aan het begin 92.  
  
Literatuur 
Nieuwenhuijsen, H. & T. Peeters (red.), 2016. 

Nederlandse bijen op naam brengen. Deel 1. – Stichting 
Jeugdbondsuitgeverij, ’s Graveland, 171 p. 

 
 

Nationale Bijenstrategie  
 
Erik van der Spek 
 
 
Dat het slecht gaat met wilde bijen in Nederland 
wordt nu breed erkend en heeft geleid tot de 
vaststelling van de Nationale Bijenstrategie. Een 
positief plan, dat in de ondertitel twee elementen 
noemt die essentieel zijn voor een gezonde wilde 
bijenpopulatie: nestgelegenheid en voedsel. Echter 
niet zo creatief in het Engels gesteld: “Bed & 
Breakfast for Bees”. Dat is wat het voedsel betreft 
wat zuinig verwoord! Op ontbijt alleen gaan ze het 
echt niet redden. Naast nestgelegenheid en voedsel 
is een veilige leefomgeving voor onze wilde bijen 
cruciaal, o.a. pesticide vrij. Dit krijgt in de strategie 
nog weinig aandacht, waardoor de Bijenstichting 
afhaakte. Hopelijk zorgt het feit dat ook BASF en 
Bayer partner zijn er voor dat een gifvrij milieu voor 
de wilde bijen vlot geregeld wordt! Er zijn 43 
partijen die de strategie ondertekend hebben. Mooi 
dat het Ministerie van LNV, LTO Nederland, 
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terreinbeheerders, Unie van Waterschappen en de 
Vereniging van Waterleidingbedrijven daar bij horen. 
Er zijn ook een paar belangrijke partijen die nog 
ontbreken: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
Interprovinciaal Overleg, Prorail en de gezamenlijk 
Agrarische Natuurverenigingen. Partijen die een 
belangrijke rol kunnen spelen via bijvriendelijk 
beheer van plantsoenen, bermen, oevers en van het 
agrarisch gebied. Ook opvallend is de afwezigheid 
van de NEV, de club waarin de entomologen 
verzameld zijn die het grootste deel van de gegevens 
verzameld hebben die de noodzaak van deze 
strategie aantoonden en waarschijnlijk straks de 
gegevens verzamelen om het resultaat vast te 
kunnen stellen. 
 
Meetbare doelen 
1. Bevorderen van het aantal bijensoorten met een 

stabiele of positieve populatietrend volgens 
Peeters et al. 2012 ( De Nederlandse Bijen): 
• In 2023 30% minder soorten met een (sterk) 

afgenomen trend en 30% meer soorten met 
een (sterk) toegenomen trend ten opzichte 
van 2012. 

• In 2030 50% minder soorten met een (sterk) 
afgenomen trend en 50% meer soorten met 
een (sterk) toegenomen trend ten opzichte 
van 2012. 

2. Bevorderen van de soortendiversiteit van bijen: 
• In 2030 is een significante trend zichtbaar op 

niveau van heel Nederland dat de bijen in 
verspreiding (areaal) zijn toegenomen ten 
opzichte van 2012. 

3. Borgen van efficiënte bestuiving: 
• In 2030 vormt bestuiving in 90% van de 

gevallen niet langer een beperkende factor in 
zaadzetting van voedselplanten en wilde 
planten. 

 
Voor de uitvoering van de strategie zijn meer dan 70 
initiatieven van de 43 partners in het strategieboekje 
opgenomen. Ook is afgesproken dat de voortgang 
jaarlijks wordt besproken. Het ministerie van LNV 
neemt hierbij een faciliterende rol in en zal ook de 
implementatie bevorderen, ook in het 
Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB). 
Daarnaast heeft Nederland de ambitie internationaal 
een voortrekkersrol te spelen. 
De strategie is uitgewerkt in acties van de partners 
op drie kernthema’s: 
 Biodiversiteit 
 Wisselwerking landbouw en natuur 
 Honingbijen 
 
 
 

Biodiversiteit 
Zowel op het platteland als in de stad de 
leefomgeving van wilde bijen versterken, vooral ten 
aanzien van nestgelegenheid en voedselaanbod. 
Beheerders van terreinen, infrastructuur en openbaar 
groen krijgen instrumenten om dit te bereiken. 
• Jaarrond een gevarieerd voedselaanbod. 
• Nestgelegenheid vergroten voor bovengronds en 

ondergronds nestelende soorten. 
• Handelingsperspectief bieden aan beheerders 

met (regionaal) maatwerk. 
• Aandacht genereren voor de meerwaarde van 

wilde bestuivers voor voedsel en natuur. 
• Effecten volgen, monitoren met vrijwilligers en 

specialisten. 
• Door andere inrichting en beheer verkruiding en 

verbloeming van de publieke ruimte. 
 
Wisselwerking landbouw en natuur 
Door een betere wisselwerking tussen landbouw en 
natuur een goede leefomgeving realiseren voor wilde 
bijen in de gehele agrarische omgeving. Meer 
natuurinclusieve landbouw en handvatten voor 
boeren en tuinders voor een bijvriendelijke 
bedrijfsvoering. 
• Bevorderen natuurinclusieve landbouw en 

bijvriendelijk agrarisch en (natuur)terreinbeheer. 
Waaronder vergroten aanbod van voedsel en 
nestgelegenheid. 

• Handelingsperspectief voor boeren en tuinders 
ontwikkelen en bekendmaken. 

• Meer aandacht voor relatie tussen bestuivers en 
natuurlijke plaagbeheersing/-bestrijding. 

• Beperken van de milieulast van 
gewasbeschermingsmiddelen. 

 
Honingbijen 
Kennisoverdracht aan imkers over hoe de 
gezondheid van honingbijen te versterken. Op naar 
een meer weerbare bij. 
• Optimaliseren bijenhouderij en imkerpraktijk, 

bevorderen bijengezondheid. 
• Ontwikkelen en stimuleren weerbare bij. 
• Optimalisering bestuivingsimker en fruit-

/groenteteler. 
 
De initiatieven 
Deze doelen kunnen erg gunstig uitpakken voor de 
wilde bijen. Een snelle blik op de initiatieven die 
onder deze kernthema’s zijn genoemd, roept naast 
veel waardering toch ook wat vragen op. Er 
ontbreekt nog een aantal algemene randvoorwaar-
den. Bijvoorbeeld dat bij zaaien en planten, zeker 
buiten de stedelijke omgeving, altijd gekozen moet 
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worden voor inheemse soorten die bij de streek 
horen en met als regel ook de streek als zaadbron. 
 
Ook duiken de omstandigheden verbeteren voor de 
honingbij nog wel eens op buiten het honingbijen 
gezondheidshoofdstuk en ben ik het tegengaan van 
concurrentie door honingbijen op wilde bijen niet 
als randvoorwaarde tegengekomen. Ook het plan 
om de wilde honingbij te herintroduceren en 
hiervoor kasten te ontwikkelen lijkt potentieel 
riskant voor de wilde bijen. Het lijkt logischer om af 
te wachten of na het ontwikkelen van weerbare 
bijen, er zwermen zijn die zich aan de aandacht van 
imkers hebben onttrokken en zich in het wild gaan 
vestigen en zich daar kunnen handhaven. Met dit 
project wachten tot er een significant herstel is 
opgetreden bij de nog wel in Nederland aanwezige 
bijen lijkt mij een verstandig voorzorgsprincipe 
voordat tot deze (her)introductie wordt overgegaan. 
Ook een project dat het imkers meer mogelijk maakt 
om te profiteren van inspanningen van gemeenten 
om de biodiversiteit te bevorderen lijkt mij niet bij 
de uitgangspunten van deze strategie te passen.  
 
De plannen van de Federatie Heideboerderijen 
Nederland in het thema Honingbij voor een pilot 
met het concept ecologische Heideboerderij om het 
extensieve, circulaire heidelandbouwsysteem te 
restaureren en revitaliseren kunnen wanneer 
ontgonnen heidegronden weer heide worden binnen 
dit systeem de bestaande heide terreinen versterken. 
De geplande schaapskuddes kunnen ook een rol 
gaan spelen bij het beheer van de bestaande 
heideterreinen en het onderhoud daarvan kan 
materiaal voor de potstal leveren. Wanneer op deze 
heideboerderijen minder volken honingbijen staan 
dan de akkers buiten de heidebloei van voedsel 
kunnen voorzien, kunnen de wilde bijen van de 
heideterreinen daar van profiteren. Buiten de 
hoofdbloei van de struikhei is er een tekort aan 
voedsel, in het bijzonder hommels hebben het 
hierdoor moeilijk op de hei. Onze heides hebben 
juist bloemrijke akkers nodig voor de periodes 
zonder struikhei om de bijbehorende wilde bijen te 
laten overleven. Wanneer de heideboerderij hier een 
bijdrage aan kan leveren zonder de ‘winst en 
mogelijk meer’ door hun al dan niet zwarte 
honingbijen te laten consumeren kan dit idee ook 
voor wilde bijen positief uitpakken. 
 
Ronduit bedreigend voor wilde bijen is het initiatief 
van de Beroepsvereniging Nederlandse Imkers. Zij 
willen grote en middelgrote natuurgebieden 
toegankelijk maken voor imkers die hun bijenvolken 
commercieel inzetten voor de bestuiving, 
honingproductie of het kunnen vermeerderen van 
volken. Waaronder ook gerekend wordt herstel van 

honingbijvolken die ingezet zijn voor bestuiving van 
tuinbouwgewassen. Dit staat lijnrecht tegenover het 
besef dat langzaam begint door te dringen, dat bij 
goed natuurbeheer maar een bescheiden en goed af 
te bakenen, in ruimte tijd en omvang, medegebruik 
van de natuur door imkers verantwoord is. 
Leefbaarder maken voor honingbijen van het 
landelijke bestuivings- en zoekgebied voor 
honingwinning is veel logischer dan het meer 
uitbuiten van de natuur. Zeker zolang ook in 
natuurgebieden de meetbare doelen 1 en 2 nog niet 
zijn gerealiseerd. Door Huib Koel ben ik er attent 
opgemaakt dat behalve het voorkomen van 
overbeweiding door honingbijen ook het 
voorkomen van overbegrazing door grote grazers 
zoals de damherten in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen in de acties ontbreekt. Er is 
vooral aandacht voor ‘Wat te doen’ en niet voor 
‘Wat te laten’ terwijl dit heel effectief kan zijn. 
 
Het project ‘Bijenkasten op terrein Oasen’ binnen 
het thema biodiversiteit heeft als doel: Het 
bevordenen van de biodiversiteit door het terrein 
achter het kantoor in Gouda beschikbaar te stellen 
voor een bijenhouder (om vier volken honingbijen 
te plaatsen), om het terrein zo natuurvriendelijk 
mogelijk te maken. Dit thema past eerder in het 
thema honingbij. Voor de biodiversiteit zou deze 
inrichting heel wat gunstiger uitpakken zonder die 
honingbijen. Daarnaast is het de vraag of het terrein 
zo groot is dat er naast voedsel voor vier volken ook 
voedsel overblijft voor wilde bijen. Waarschijnlijker 
lijkt dat de vier volken ook buiten dit terrein op 
voedseljacht moeten en daar opeten wat wilde bijen 
en anderen insecten zouden kunnen opeten. 
 
Dat bevorderen van nestgelegenheid onderdeel van 
de strategie is, is een grote verbetering. Tot nog toe 
richten acties zich vooral op meer bloeiende planten. 
Hoe nuttig ook, zonder voldoende nestgelegenheid 
is dit voor wilde bijen minder effectief. In de 
plannen is nog maar weinig aandacht voor meer 
nestgelegenheid voor in de grond nestelende bijen, 
waar toch de ruime meerderheid van de soorten die 
de strategie wil bevorderen nestelt. Alleen 
Staatsbosbeheer noemt dit als activiteit. Er is nog 
geen actie om een bijenbank o.i.d. een 
standaardonderdeel te laten worden van de vele 
bijenhotels die genoemd worden. Door de aandacht 
voor bijenhotels gericht op holtenestelaars hebben 
erg veel mensen, die graag bijvriendelijk willen 
handelen, geen idee dat de meeste bijensoorten in de 
bodem nestelen en dat ook die soorten goed te 
helpen zijn. 
 
Borgen van een efficiënte bestuiving is één van de 
drie meetbare doelen. Het is verwonderlijk dat in de 
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hiermee verbonden acties het informeren van telers 
van bestuivingafhankelijke gewassen niet terugkomt. 
Terwijl voor heel veel gewassen is aangetoond dat 
juist andere soorten dan honingbijen bijdragen aan 
een meer rendabele oogst. Ik ken geen oogst 
waarvan is gebleken dat honingbijen tot een 
rendabelere oogst leiden dan wilde bestuivers. Een 
agrarisch landschap dat voorziet in nestgelegenheid 
en voedsel voor wilde bijen draagt dus niet alleen bij 
aan het herstel van de biodiversiteit, maar ook aan 
een rendabele oogst door efficiënte bestuiving. 
 
Dat ik in deze bespreking vooral aandacht heb voor 
verbeter- en potentiële knelpunten laat onverlet dat 
de Bijenstrategie veel goeds kan betekenen voor de 
wilde bijen. Enkele voorbeelden: 
• Het project Bijengezondheid Toverland om een 

attractiepark in oost-Brabant jaarrond voedsel 
aan wilde bestuivers te laten aanbieden zonder de 
bezoekers te hinderen.  

• Wilde bijen en bestuiving bij Landal Greenparks, 
dat naast aanplanten van bijenplanten ook de 
bezoekers wil betrekken bij onderzoek en 
monitoring en wil stimuleren ook thuis 
maatregelen te nemen.  

• Bloemrijke dijk van waterschap De Dommel.  
• Ecologisch wegbermbeheer door de provincie 

Limburg.  
• Landelijke monitoring bijen en bestuivers van 

EIS Kenniscentrum insecten en de 
Vlinderstichting met als partners Naturalis, WUR 
en CBS (waarom NEV niet?) is ook een 
belangrijke. In 2018 moet een methode worden 
vastgelegd en opgenomen in het Netwerk 
Ecologische Monitoring. In 2020 moet een 
landelijk netwerk vrijwillige monitoring dekkend 
zijn en in 2023 de eerste landelijke ronde geheel 
zijn uitgevoerd en de eerste trends beschikbaar 
zijn.  

Leden van de sectie Hymenoptera zullen mogelijk 
bij de opleiding van deze vrijwilligers betrokken 
raken. Een ontwikkeling die nu los van dit project al 
op gang begint te komen.  
Ook zullen de gegevens, die onze leden verzamelen, 
worden gebruikt bij de bepaling of de meetbare 
doelen 1 en 2 worden gerealiseerd. 
 
Het actieprogramma is hier te downloaden: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-
biodiversiteit/documenten/rapporten/2018/01/22/
nationale-bijenstrategie-bed--breakfast-for-bees 
 
 

Bijenzaken bij EIS 
Kenniscentrum Insecten 
 
Menno Reemer, Vincent Kalkman & John Smit 
 
 
Inleiding 
De leden van de Sectie Hymenoptera zullen het zelf 
ook merken: de belangstelling voor bijen neemt nog 
altijd stevig toe. Bij EIS Kenniscentrum Insecten 
merken we dit aan de vele vragen en verzoeken die 
ons bereiken voor inventarisaties, monitoring, 
onderzoeks- en publieksprojecten, adviezen voor 
inrichting, beheer en bescherming, lezingen, 
workshops en excursies. De vele projecten en 
initiatieven buitelen over elkaar heen en we kunnen 
zelf alles maar nauwelijks bijhouden. Inmiddels zijn 
er vijf mensen in dienst die zich geheel of 
grotendeels met bijenprojecten bezighouden.  
In HymenoVaria nummer 12 schreven we al een 
artikel om het bijenwerk bij EIS onder de aandacht 
van de leden van de Sectie Hymenoptera te brengen 
(Reemer & Kleukers 2016). De informatie hierin 
over het databestand is nog actueel, maar verder is 
het artikel alweer aardig verouderd. Tijd dus voor 
een nieuwe samenvatting van de belangrijkste 
recente ontwikkelingen. Omdat veel projecten geen 
directe onderlinge samenhang hebben, heeft deze 
samenvatting vooral het karakter van een 
opsomming.  
Overigens kunt u deels op de hoogte blijven van 
EIS-projecten rond bijen en andere bestuivers via de 
nieuwsberichten op Bestuivers.nl en via de 
Facebook-pagina van EIS Kenniscentrum Insecten.  
 
Nieuwe Rode Lijst Bijen 
Volgens planning verschijnt dit voorjaar de nieuwe 
Rode Lijst van de Nederlandse bijen. Van elke 
bijensoort wordt hierin een inschatting van de mate 
van bedreiging gegeven, op basis van een 
vergelijking tussen de situatie rond 1950 en anno 
2017. Ook wordt de vorige Rode Lijst uit 2003 
gereconstrueerd aan de hand van het huidige 
databestand en de huidige rekenmethoden. Zo kan 
ingeschat worden wat er sindsdien veranderd is.  
De Rode Lijst wordt opgesteld in opdracht van het 
Ministerie van LNV en zal worden gepubliceerd in 
de Staatscourant, waarmee het een officieel 
overheidsdocument is. Het bijbehorende 
basisrapport van EIS Kenniscentrum Insecten wordt 
gelijktijdig gepubliceerd. Naar verwachting is het in 
april of mei van dit jaar zo ver. We hopen dan wat 
aandacht van de media te krijgen. In elk geval zal het 
basisrapport via Bestuivers.nl te downloaden zijn.  
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Nederland Zoemt 
Het project Nederland Zoemt is opgestart door 
IVN, de Landschappen, Natuur & Milieu en 
Naturalis en wordt gefinancierd door de 
Postcodeloterij. Het project bestaat uit een waaier 
van deelprojecten die zich richten op het vergroten 
van het draagvlak voor bijen en het structureel 
verbeteren van de leefomgeving voor bijen. Naast 
allerlei acties gericht op bewustwording, worden er 
ook veel lokale maatregelen voor bijen gefinancierd, 
worden gemeenten benaderd met de vraag om 
bijvriendelijk te worden en worden groenwerkers 
opgeleid om bij hun werk beter rekening te houden 
met bijen. Dat laatste onderdeel gebeurd door het 
Wellant College in nauwe samenwerking met Arie 
Koster. EIS is pas na de toekenning betrokken 
geraakt en we zijn maar bij een deel van de projecten 
betrokken. Onze rol is vooral het aanleveren van 
goede en correcte inhoudelijke informatie. 
Belangrijkste deelproject waar we bij betrokken zijn 
is de Nationale Bijentelling (zie pag. 30 van dit 
nummer). Het project loopt nog tot 2019 door. 
  
Hommels 
EIS heeft vorig jaar een grote subsidie 
binnengehaald waarmee we in 2018-2020 gaan 
werken aan hommels. Hommels zijn sterk achteruit 
gegaan, hebben (of eigenlijk hadden) een sterke link 
met het boerenland en het is een relatief kleine en 
aantrekkelijke groep. Dat laatste maakt dat ze goed 
te communiceren zijn met een breed publiek en dat 
een relatief grote groep mensen te interesseren is om 
er naar te gaan kijken. In 2018 wordt er in het kader 
van dit project onder meer gewerkt aan: 
• Hommelveldgids 
• Proef landelijke hommelmonitoring i.s.m. de 

Vlinderstichting. Hiervoor gaan we een beperkt 
aantal mensen die vlinderroutes lopen een kleine 
hommeltraining geven.  

• Hommels in weidevogelgebieden. Hierbij gaat 
gekeken worden naar mogelijkheden om het 
beheer van weidevogelgebieden aan te passen aan 
de wensen van hommels. 

• Beschermingsplan zandhommel Zuid-Holland. - 
Voor de provincie Zuid-Holland stellen we een 
beschermingsplan op voor de ernstig bedreigde 
zandhommel. De populaties zullen ook 
gemonitord worden.  

• Hommelnestzoekactie. Op 30 juni en 1 juli 
worden mensen opgeroepen om een half uur 
lang de hommels op een stuk tuin van 6 bij 6 
meter in de gaten te houden op zoek naar 
hommelnesten. Hiervoor worden o.a. de 
deelnemers van de Nationale Bijentelling 
benaderd. Op deze manier willen we een indruk 
krijgen van de dichtheden waarmee hommels in 

tuinen nestelen. Een deel van de gevonden 
nesten wordt opgegraven om meer te weten te 
komen over de parasitering van nesten. 

 
Bijenstrategie en Kennisimpuls Bestuivers 
Op 22 januari 2018 ondertekenden 43 partijen 
samen de Nationale Bijenstrategie. Dit document is 
opgesteld door het Ministerie van LNV om 'tot een 
alomvattende aanpak te komen om alle bijensoorten 
en andere bestuivers blijvend te behouden'. Het 
document is te vinden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-
en-biodiversiteit/bijenstrategie.  
Eén van de initiatieven die het Ministerie zelf heeft 
genomen om de doelstellingen te bereiken is het in 
het leven roepen van de Kennisimpuls Bestuivers. 
Dit initiatief richt zich op kennisontwikkeling, 
kennisverspreiding en bewustwording, teneinde bij 
te dragen aan het behoud van bijen en andere 
bestuivers. Het project wordt geleid door 
Wageningen UR en is opgedeeld in diverse 
deelprojecten. Bij verschillende hiervan is EIS 
betrokken. Hieronder worden enkele hiervan 
genoemd. Voor meer informatie zie 
www.kennisimpulsbestuivers.nl. 
• Regionale praktijknetwerken. - Binnen dit kader 

is een Bijenhelpdesk ingericht waarbij men kan 
aankloppen voor advies over bijvriendelijke 
inrichting en beheer. Opgeleverde adviezen 
zullen via bovengenoemde website te vinden zijn.  

• Interactieve initiatievenkaart. - Een overzicht in 
kaartvorm van de vele initiatieven op bijengebied 
in Nederland, i.s.m. Nederland Zoemt (zie 
boven). 

• Ecologische randvoorwaarden bestuivers. - Aan 
welke voorwaarden moet een landschap voldoen 
om een gezonde bestuiverpopulatie te herbergen? 
Om hier een vinger achter te krijgen vindt een 
analyse van verspreidingsgegevens van bijen en 
zweefvliegen plaats in combinatie met 
landschapsdata. Aan de hand hiervan worden per 
type leefgebied de meest zinvolle maatregelen 
geformuleerd, met speciale aandacht voor Rode-
Lijstsoorten. 

• Nestelgelegenheid bijen in bloemranden. - In 
hoeverre worden wegbermen en bloemenranden 
gebruikt als nestelplaats en hoe kunnen deze 
geschikter worden gemaakt?  

 
Provinciale projecten 
De provincies Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-
Holland hebben analyses laten uitvoeren van 'hun' 
bijenfauna's. Hierover zijn rapporten gepubliceerd 
die te vinden zijn via www.eis-
nederland.nl/rapporten  en www.bestuivers.nl 



 nr. 16, april 2018 

 

 36

(onder Actueel).  In elk van deze provincies hebben 
deze analyses geleid tot vervolgprojecten.  
In Noord-Brabant is in 2017 een provinciale 
monitoring opgestart, die gezamenlijk door Bureau 
Ecologica en EIS Kenniscentrum Insecten wordt 
uitgevoerd. Deze wordt in ieder geval in 2019 en 
2021 herhaald. De monitoring wordt uitgevoerd in 
circa 28 gebieden verspreid over de provincie. 
Ook in Overijssel worden stappen gezet naar een 
provinciale bijenmonitoring. In deze provincie is een 
"Bijenbeweging" opgezet: een 
samenwerkingsverband van diverse organisaties in 
Overijssel die zich inzetten voor een meer 
bijvriendelijke provincie.  
In Zuid-Holland is nog geen sprake van een 
provinciale monitoring. Wel is de provincie 
betrokken bij verschillende projecten rond bijen, 
waaronder een beschermingsplan voor de 
zandhommel dat komend jaar opgesteld zal gaan 
worden. 
 
Regionale projecten 
Groene Cirkels Bijenlandschap 
Het Groene Cirkels Bijenlandschap ligt in de Zuid-
Hollandse regio rond Leiden, Alphen aan den Rijn 
en Zoetermeer. Op initiatief van de Provincie Zuid-
Holland, bierbrouwerij Heineken en Wageningen 
Environmental Research zetten vele partijen zich 
inmiddels al zo'n vier jaar in voor de bijen in deze 
regio. Alle gemeenten doen mee, evenals diverse 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Er 
gebeurt te veel om hier op te noemen, meer 
informatie is te vinden op www.bijenlandschap.nl.  
EIS is op verschillende manieren bij dit geheel 
betrokken, onder andere bij het ruimtelijke 'ontwerp' 
van het landschap op basis van 'bed & breakfast'-
gebieden, verbindend landschap en stapstenen. 
Samen met Wageningen Environmental Research is 
een Bijenhelpdesk opgericht waar men kan 
aankloppen voor advies over bijvriendelijke 
inrichting en beheer. In 2015 is een nulmeting 
verricht van de bijenfauna op tientallen plekken in 
de regio. Deze wordt in 2018 herhaald, evenals in 
2020 en vervolgens nog enkele malen tot en met 
2030. Zo kunnen de ontwikkelingen in de bijenfauna 
gevolgd worden en wordt duidelijk in hoeverre alle 
maatregelen het gewenste effect hebben.  
 
Studentenonderzoeken 
EIS is via Naturalis betrokken bij een aantal 
onderzoeksprojecten van biologiestudenten. 
Hieronder een greep hieruit. 
• Bruikbaarheid van 'citizen science' voor 

herkenning van hommels op Landal-
vakantieparken en scholen (i.s.m. educatief 
programma Nederland Zoemt).  

• Testen bruikbaarheid van 'fytometers' als 
aardbeien en tuinbonen voor 'pollination power' 
in stadstuinen in Den Haag.  

• Effectiviteit van de Idylles van de 
Vlinderstichting voor de bijenfauna.  

• Onderzoek naar het gebruik van bolgewassen 
door bijen en zweefvliegen. 

• Onderzoek naar hommelrijkdom van 
weidevogelgebieden. 

• Onderzoek naar de gebruikswaarde van de data 
verkregen uit de Nationale Bijentelling. 

 
Literatuur 
Reemer, M. & R. Kleukers 2016. Bijen- en wespenwerk 

bij EIS Kenniscentrum Insecten. - HymenoVaria 12: 
35-36.  
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Veranderingen in de 
ledenlijst 
 
 
Per 1 april 2018, aantal leden 101.  
 
Nieuwe leden 
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 2200 Herentals, België 
Email:  info@nature-id.be 
 
Jaap Molenaar  Rekerkoogweg 26 
 1749 CJ Warmenhuizen 
 Tel: 06-52629826 
Email:  molemakers@gmail.com 
 
Regina Oors Heikampen 143 
 5672 SX. Nuenen 
 Tel: 06-44565424 
Email:  rlamoors@gmail.com 
 
Josée van Oers Schieveenstraat 29b 
 3037 XJ  Rotterdam 
 Tel: 010 226 36 46 
 Tel: 06 12 77 54 69 
Email:  joseevanoers@gmail.com  
 
Jelle van Zweden Zeeburgerdijk 15-2V 
 1093 SK Amsterdam 
 Tel: 06-51655386 
Email: jelle.vanzweden@gmail.com 
 
 
 
Adreswijziging 
 
J. v. d. Nieuwegiessen  
 De Vos van Steenwijkstraat 26b  
 9411 LD  Beilen 
 
 
Wijziging mailadres 
 
Ad Brouwers apgbrouwers48@gmail.com 
 
Joost Reyniers joost.reyniers@telenet.be 
 
Jap Smits bee@japsmits.nl 
 

 

Activiteiten 
Mierenwerkgroep  
 
 
De komende periode zijn de volgende activiteiten 
van de Mierenwerkgroep (MWG) van de 
Nederlandse 
Entomologische 
Vereniging: 
 
Excursie, 7 juli 2018, 
naar Nationaal Park 
Hollandse Duinen als 
onderdeel van het 
5000-soortenjaar. We 
bezoeken het 
Staelduinse Bos en de 
duinen bij Hoek van 
Holland.  
Excursie, 8 september 
2018, Driestruik (vlak 
bij Roermond). 
 
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). 
 
  



 nr. 16, april 2018 

 

 38

 

Activiteiten Aculea (B.)  
 
 
Activiteitenkalender Aculea - Vlaanderen 
 
Ook in 2018 organiseert Aculea, de Vlaamse wilde 
bijen- en wespenwerkgroep, weer heel wat 
activiteiten. Deze staan open voor het brede publiek. 
Kijk voor meer info en inschrijvingen op 
www.aculea.be  
 
Zondag 25 maart - Kleiputten Terhagen (Rumst, 

Antwerpen) 
Zondag 15 april - Jaarvergadering in Silsombos 

(Kortenberg, Vlaams-Brabant) 
Zondag 13 mei - Bijeninventarisatie in de 

Molenbeekvallei (Boechout, Antwerpen) 
Vrijdag 25 mei - zondag 27 mei - Aculea-weekend in 

Viroinvallei (Wallonië) 
Zondag 17 juni - Bijenexcursie in de Langemeersen 

(Petegem-aan-de-Schelde, Oost-Vlaanderen) 
Zaterdag 14 juli in De Gavers (Harelbeke , West-

Vlaanderen)  
Zondag 5 augustus - Bijen, wespen en mieren op de 

Teunenberg (Olen, Antwerpen)  
Zondag 7 oktober - Beheerwerken voor de 

Knautiabij (Hoegaarden, Vlaams-Brabant) 
 
Afgelopen jaar werd hard gewerkt aan enkele 
bijenprojecten door Natuurpunt Studie. Intussen 
staan de eindrapporten van de projecten in 
Merelbeke en Molenbeek-Graadbeek (Aalst) online.  
Deze rapporten zijn terug tevinden op:  
https://www.natuurpunt.be/publicatie/wilde-
bijenplan-merelbeke 
https://www.natuurpunt.be/publicatie/expert-
advies-wilde-bijen-gestroomlijnd-landschap-
molenbeek-graadbeek 
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