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Redactioneel 
 
 
Het liep deze keer storm met de kopij. We hebben 
zelfs nog een paar bijdragen vastgehouden voor het 
volgende nummer. Dit nummer staat in elk geval 
boordevol met aculeatennieuws. 
Eerst een herhaling van de aankondiging van de 
zomerexcursie. Van de zomerexcursie van afgelopen 
jaar is een verslag opgenomen. Traditioneel de ‘Leuke 
vangsten’ van het afgelopen jaar (2013). En een 
bijdrage over veldobservaties aan mieren. 
De paragraaf met artikelen zit erg vol. Lucien Calle 
brengt verslag uit over de verstoring van bijennesten 
bij berijden door machines. Stijn Schreven hervond 
Coelioxys afra op de Bergerhei en Jan Smit geeft een 
overzicht van vangsten van Euodynerus dantici in het 
Gelderse rivierengebied. Margriet Hartman doet 
verslag van bijen en wespen op heidevelden rond De 
Bilt. Anthonie Stiphoek doet uitgebreid verslag van 
zijn zoektocht naar bijen in agrarische landschappen. 
De soortenlijst van dit verslag staat op onze website. 
Stijn Schreven vraagt zich af of de heidehommel terug 
is in Gelderland. 
Hans Nieuwenhuijsen vervolgt de serie met tabellen 
voor Nederlandse soorten met de genera Hoplitis en 
Osmia. 

Er is een boekbespreking door Hans Nieuwenhuijsen 
en Erik van der Spek vertelt over ‘Resultaten van 
onderzoek’. Jelle Devalez bespreekt een website. 
De Hymenopterologen-Tagung in Stuttgart wordt 
aangekondigd; we gaan er weer met enkele 
Nederlanders heen. 
Kijk bij de oproepen even of het contributiegeld voor 
dit jaar is overgemaakt. 
Bij de ‘Mededelingen’ de aankondiging dat onze 
webmaster ermee stopt. Verder het jaarverslag van de 
sectie over afgelopen jaar. 
 
Raymond Broersma wordt hartelijk bedankt voor het 
vertalen van enkele samenvattingen in het engels. 
 
We wensen je veel leesplezier, Jens, Theo, Erik en Jan. 
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Excursie 
 

Zomerexcursie: dal 
Overijsselse Vecht, 2 
augustus 2014  
 
Erik van der Spek 
 
 
“Wat mij betreft zijn jullie welkom in de Overijsselse 
Vecht.” antwoorde boswachter Ruud Jonker van 
Staatsbosbeheer op een vraag naar excursie locaties. 
Wellicht zijn stroomdalgraslanden en sleedoornstru-
welen interessant in het oude landschap van Junner 
koeland (o.a. zeer veel bulten gele weidemier) en 
heideterreinen van bv. Boswachterij Ommen. In 
augustus gaan we deze gebieden eens bekijken. 
 
Het Vechtdal in smallere zin valt grotendeels binnen 
de Ecologische Hoofdstructuur. De natuurwaarden 
bestaan voor een deel uit rivierduincomplexen die zich 
binnen afgesneden meanders van de Vecht bevinden. 
Hier groeit bijvoorbeeld de steenanjer. In 2003 is op 
een rivierduincomplex ook de bergnachtorchis 
gevonden. De lager gelegen hooilanden herbergen 
enkele bijzondere planten. Hier groeit bijvoorbeeld de 
lange ereprijs. Deze plant is in het Vechtdal algemeen, 
maar daarbuiten zeldzamer. Op de voormalige 
heidevelden liggen relatief grote boscomplexen als 

Boswachterij Hardenberg, Boswachterij Ommen, 
Landgoed Junne, Landgoed Eerde en Eerder 
Achterbroek. In de boscomplexen de Rheezerbelten 
en de Beerzerbulten liggen hoge duinen. De 
Rheezerbelten waren het gevolg van te intensief 
gebruik van de heidevelden waardoor een grote 
verstuiving optrad die de essen begonnen te bedreigen. 
Men poogde de dreiging te keren door er 
eikenhakhout op aan te planten. Bij de monding van 
de Vecht groeit de kievitsbloem in graslanden. Samen 
met de groeiplaatsen van deze plant langs het Zwarte 
water is dit de belangrijkste groeiplaats van deze plant 
in Nederland. 
 
Wij bezoeken een deel van dit gebied. Het Vechtdal 
kent de zogenaamde koelanden als het Junner- en 
Ariënkoeland. Eeuwen geleden brachten koeherders 
vanaf de brinken in de dorpjes de dieren naar het land 
om te grazen. Met de mest werden de akkers bevrucht. 
Staatsbosbeheer hanteert nog steeds dit eeuwenoude 
systeem van begrazing. Dit 'beheer van de lange adem’ 
geeft stabiliteit, waardoor het landschap zijn 
authentieke karakter behoudt. 
 
Aanwezige natuurtypen: 
N06.03 hoogveen 
N06.04 vochtigeheide 
N07.01 droge heide 
N07.02 zandverstuiving 
N10.02 vochtig schraalland 
N11.01 droog schraalland 

N12.02 kruidenrijk grasland 
N14.01 overstromingsbos 
N15.02 dennen-, eiken- of beukenbos 
N16.01 droog bos met productie 
 
 
Startpunt:  
Restaurant De Bootsman 
Coevorderweg 19, 7737 PE Stegeren 
(Ommen) 0529 457272  
Tijd: 10.00 uur. 
info@debootsman.nl 
Aanmelden: spek-druif@introweb.nl  
Reservedatum 9 augustus 2014. 
 
Vechtdal 5e druk kaart 17 
Staatsbosbeheer - Falkplan 
www.staatsbosbheer.nl 10-10-2013 
www.wikepedia.nl 10-10-2013 
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Verslagen 
 

Zomerexcursie 2013 
Maasduinen 
 
Erik van der Spek, Pim Kuijken, Stijn Schreven, 
Jan Smit 
 
 
Inleiding 
De zomerexcursie 2013 van de sectie ging naar het 
Nationaal Park Maasduinen. We bezochten op 3 
augustus met negen deelnemers terreinen van het 
Limburgs Landschap, de gemeente Bergen en van 
Staatsbosbeheer. Bezocht zijn De Hamert, vooral de 
Stalberg (Ac. 209-391) en de heide (Ac. 209-392). 
Daarna het stuifzand van Bergerheide (Ac. 203- 400) 
en Reindersmeer (Ac. 203-399) van de gemeente 
Bergen. Als laatste Het Quin; heide met plekken 
stuifzand (Ac. 198-406) en een akker (Ac. 198-407). In 
de periode van 2-5 augustus zijn door Erik van der 
Spek aanvullende bezoeken gebracht aan deze en 
enkele andere locaties. 
De excursie viel binnen een periode van mooi weer 
met extreem hoge temperaturen. Door het late 
voorjaar bloeiden van de struikheide nog maar enkele 
planten. De heidesoorten zijn wel aangetroffen, maar 
nog in zeer lage aantallen. Langs de oever van de Maas 
op de Stalberg waren wel volop bloeiende planten te 
vinden, ook langs de oever van het Reindersmeer 
bloeiden redelijk wat planten. Er zijn 66 soorten wilde 
bijen waargenomen, waarvan er 13 op de rode lijst 
(Peeters & Reemer 2003) staan en 2 soorten, Epeoloides 
coecutiens, bonte viltbij en Melitta tricincta, 
ogentroostdikpoot nog niet uit het gebied bekend 
waren (Peeters et al. 2012). Er zijn 33 verschillende 
soorten wespen aangetroffen, waarvan 3 soorten, de 
cicadendoders Gorytes laticinctus en Gorytes quinquecinctus 
en Polistes biglumis, bergveldwesp nog niet uit het 
gebied bekend waren (Peeters et al. 2004). 
 
De Maasduinen 
Het water van de Maas heeft de Maasduinen 
vormgegeven. Steeds verlegde de rivier haar loop. En 
nam zij grote happen uit de oevers. Ook de wind blies 
een partijtje mee. De Maas en Rijn zetten grote 
hoeveelheden klei en zand af. De wind blies het zand 
op tot stuifduinen. Eerst groeiden er nog gewoon 
planten en struiken. Maar toen boeren hun vee op de 
duinen lieten grazen, verdwenen die snel. Het zand 
ging stuiven en bedreigde de akkers. Daarom werden 

de duinen vanaf 1890 met naaldbomen beplant. In 
Nationaal Park De Maasduinen werkt Staatsbosbeheer 
samen met de gemeente Bergen, het Limburgs 
Landschap en particuliere grondbezitters. Alle 
beheerders zijn bezig met het omvormen van de 
naaldbossen naar loofbossen. Die horen er eigenlijk 
thuis en ze zijn ook veel rijker aan planten en dieren. 
In het bos mag dood hout blijven liggen. 
 
Landgoed de Hamert  
Tussen Wellerlooi en Arcen ligt Landgoed de Hamert, 
1084 ha groot. Dit gebied, gesitueerd tussen Maas en 
Duitse grens, omvat een breed scala aan 
landschapstypen: de Maasweiden, droge loof- en 
naaldbossen, heidevelden, vennen, hoogveen, akkers 
en het snelstromende Geldernsch-Nierskanaal met zijn 
beekbegeleidende vochtige bos. De meeste deelnemers 
aan de excursie besteden aandacht aan De Stalberg 
(Fig. 1), met de weelderig bloeiende kruidenrijke 
oeverzone van de Maas de Stalberg. 
 
Stalberg 
Hier is de kwetsbare Melitta tricincta ogentroostdikpoot 
(Peeters & Reemer 2003) als nieuwe soort voor het 
gebied gevonden. Voedselplant is de rode ogentroost. 
Bij het gefaseerd maaibeheer is het van belang om niet 
meer dan een klein deel van de oppervlakte met rode 
ogentroost vroeg te maaien. De niet bedreigde Melitta 
nigricans kattenstaartdikpoot is in grote aantallen 
gevonden rond de voedselplant. De bij deze soorten 
horende koekoeksbij Nomada flavopicta zwartspriet-
wespbij was volop aanwezig. Langs de Maas was veel 
grote wederik te vinden met Macropis europaea gewone 
slobkousbij. De koekoeksbij van deze soort Epeoloides 
coecutiens, bonte viltbij, vloog hier ook en was nog niet 
van de Maasduinen bekend.   
 

Het gefaseerde maaibeheer is gunstig, mogelijk kan het 
beter afgestemd worden op het voorkomen van de 
voedselplanten van bijzondere stuifmeelspecialisten. 
Zo is in ieder geval een van de weinige groeiplaatsen 
met Campanula klokjes in de vroege ronde gemaaid 

Fig. 1. De kruidenrijke oevers in de Stalberg. Foto 
Albert de Wilde. 
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terwijl deze plantenfamilie veel 
stuifmeelspecialisten kent. Of in 
de winter ook een behoorlijk 
deel niet gemaaid wordt (zolang 
de Maas dit niet zelf regelt) is 
uit de vegetatie niet af te leiden. 
Wel zijn er minder vlinders 
waarvan de rupsen aan 
overstaand gras overwinteren 
gezien dan te verwachten is, 
maar dat kan ook toeval zijn. 
 
Pikmeeuwenwater e.o.  
In het gevarieerde heidegebied 
rond dit ven vlogen weinig 
insecten, de bloei van de 
struikheide moest nog 
beginnen. Het is een mooi 
gevarieerd heidegebied, met 
zowel droge als natte heide en 
verspreid wat bomen. Het aandeel dood hout, vooral 
op plaatsen in de zon, zou wat groter mogen zijn. Het 
plagwerk dat we zagen was mooi kleinschalig. Niet 
overal was buiten de paden regelmatig kale grond als 
geschikte nestlocatie te zien. 
 
Bergerheide en Reindersmeer  
Tussen Nieuw-Bergen en Well ligt de Bergerheide. De 
Bergerheide is een afwisselend natuurgebied met 
heidevelden, bossen, vennen en stuifzanden. Het 
Reindersmeer bij Well is ontstaan door zand- en 
grindafgravingen in de periode van 1971 tot 2001. 
Door de afgravingen ging veel natuur verloren. Om dit 
te compenseren werden de oevers op een natuurlijke 
manier ingericht. Nu liggen er rondom het 
Reindersmeer diverse lagunes, poelen en vennen. 
 
Reindersmeer  
Er is voornamelijk verzameld langs noordwestelijke 
rand van het meer in de gevarieerde overgangszone 
tussen het water en de bosrand. Een smalle zone met 
oeverplanten als grote wederik gaat al snel over in een 
gevarieerd heideterrein met struweel van onder ander 
braam. De overgang naar bos is deels mooi gevarieerd. 
De kwaliteit van het gebied zal toenemen wanneer dit 
verder wordt uitgewerkt, inclusief voldoende dode 
bomen op plekken in de rand waar ze een deel van de 
dag zon kunnen vangen.  De oever van het meer is de 
tweede locatie waar Epeoloides coecutiens, bonte viltbij, is 
gevonden. 
 
Bergerheide  
Een heidegebied met veel heischraal grasland en kale 
plekken. Volop nestgelegenheid voor in de bodem 
nestelende soorten en ook wat dood hout voor 
holtebewoners. Veel soorten zijn verzameld op de  

 

ruigtekruiden in de berm langs de weg tussen de heide 
en het Lelieven. Het gebied is bekend van de eerste 
vondst in Nederland van Coelioxys afra, schubhaar-
kegelbij (Schreven 2011). Zijn er toen twee mannetjes 
gevonden, nu is er voor het eerst een vrouwtje 
verzameld. Het lijkt er dus op dat er zich hier een 
populatie bevind. Deze koekoeksbij parasiteert hier 
vermoedelijk bij de volop aanwezige Megachile leachella, 
zilveren fluitje. 
 
Het Quin en de Groene Streep 
“De Kwen” zoals deze mooie plek (Fig. 3) in de 
volksmond in Afferden wordt genoemd, was 
oorspronkelijk een zandduin met een aantal vennen in 
het 800 hectare grote Bergerbos. Tegenwoordig maakt 
het onderdeel uit van een 110 hectare groot 
heidegebied, waarin runderen en geiten meehelpen dit 
open te houden. Het is een gebied met droge heide, 
vochtige heide en een zuur ven. In het bezochte deel is 
kale bodem, geschikt als nestgelegenheid vooral te 
vinden op en langs de paden.  
 
De Groene Streep Ac. 198-407 is een kruidenrijke 
akker aan de rand van de heide. De akkerkruiden 
waren nagenoeg uitgebloeid. Op enkele bloeiende 
planten zijn de zeldzame Anthidiellum strigatum, kleine 
harsbij, en Hylaeus dilatatus, brilmaskerbij, 
waargenomen. Ook is hier Epeolus cruciger, heideviltbij, 
gevonden, die kennelijk op de heide nog te weinig 
voedsel kon vinden. Kruidenrijke akkers zijn in heide- 
gebieden een belangrijke voedselbron voordat de 
struikhei in bloei komt. En een levensvoorwaarde voor 
lang vliegende soorten zoals de hommels. 
 
 

Fig. 2. De Bergerheide bij Reindersmeer. Foto Albert de Wilde. 



 nr. 8, april 2014 

 

 6

 
Eckeltse Beek 
Oeverlanden Eckeltse Beek, zeker 10% niet gehooid 
met veel gewone rolklaver. 
Een beekje dat vanuit de Maasduinen naar de Maas 
stroomt. Het beekdal ten zuiden van Afferden wordt 
als natuurgebied beheerd. Een groot deel wordt als 
hooiland beheerd, waarbij verspreid delen niet worden 
gemaaid. Op de niet gemaaide delen van het hooiland 
vlogen veel insecten. De gewone rolklaver was daar op 
dat moment de talrijkste voedselplant. De 
aanwezigheid van St. Jansvlinders wijst er op dat er 
voldoende vegetatie ongemaaid de winter overstaat. 
Langs de beekoever zijn de te verwachten oeverkrui-
den volop aanwezig. Op kleine schaal zijn er kale steile 
kanten aanwezig die als nestgelegenheid voor 
bodemnestelaars kunnen dienen, een wat groter areaal 
kale bodem zou voor deze groep gunstig zijn. 
 
Literatuur 
Peeters, T.M.J. & M. Reemer. 2003. Bedreigde en 

verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.). - Stichting 
EIS-Nederland, 96 p. 

Peeters, T.M.J., C. van Achterberg, W.R.B. Heitmans, W.F. 
Klein, V. Lefeber, A.J. van Loon, A.A. Mabelis, H. 
Nieuwenhuijsen, M. Reemer, J. de Rond, J. Smit, 
H.H.W. Velthuis, 2004. De wespen en mieren van 
Nederland. Nederlandse Fauna 6. - Naturalis, KNNV en 
EIS-Nederland, 507 p. 

Peeters, T.M.J., Nieuwenhuijsen,H., Smit, J., van der Meer, 
F., Raemakers, I.P., Heitmans, W.R.B., van Achterberg, 
C., Kwak, M., Loonstra, A.J., de Rond, J., Roos, M. & 
M., Reemer 2012 De Nederlandse bijen (Hymenoptera: 
Apidae s.L.). Natuur van Nederland 11 - Naturalis  

Biodiversity Center & European Invertebrate Survey 
Nederland, Leiden, 544p. 

Schreven, S., 2011. De schubhaarkegelbij Coelioxys afra 
nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Apoidea: 
Megachilidae). - Nederlandse Faunistische Mededelingen 
35: 27-31. 

 
Summary 
On the third of august 2013 the excursion of the 
section Hymenoptera went to National Park 
Maasduinen. With nine participants we visited sites 
managed by Limburgs Landschap, the municipality 
Bergen and Staatsbosbeheer. De Hamer, aspecially  
the Stalberg (Ac. 203-400) and the heatlands where 
visited. After that the drift-sand of Bergerheide ((Ac. 
203-400) and Reindersmeer . The last site visited was 
Het Quin; heather with drift-sand (Ac. 198-406) and 
arable field (Ac. 198-407).  
The excursion took place in a period of nice weather 
and extreme high temperatures. Dew to the late spring 
only the very first heather was flowering. Of the 
specific heather species only in very small numbers 
were found. On the banks of the river Maas at the 
Stalberg lost of flowering plants were found. Also on 
the banks of lake Reindersmeer there was al was a 
reasonable number of flowering plants.  
66 species of wild bees were found, 13 named on the 
Red List (Peeters & Reemer 2003) en two species were 
new for the area (Peeters et al., 2012), Epeoloides 
coecutiens and Melitta tricincta. Of the 33 species of wasps 
that are found, three (Gorytes laticinctus, Gorytes 
quinquecinctus and Polistes biglumis) were new to the area 
(Peeters etal, 2004).

Fig. 3. Het Quin. Foto Albert de Wilde.  
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Leuke waarnemingen 2013 
 
BvP = Pieter van Breugel 
DvA = Aad van Diemen 
KP = Pim Kuijken 
LF = Frank Lamers 
LAJ = Anne Jan Loonstra 
MH = Hans Melissen 
NH = Hans Nieuwenhuijsen 
SJ = Jan Smit 
SsJ = Jap Smits 
SS = Stijn Schreven 
SvA = Arno van Stipdonk 
WdA = Albert de Wilde 
 
 
Siricidae 
 
Tremex fuscicornis [SsJ] 

Ik heb samen met een vrijwilliger het eerste 
Nederlandse mannetje van deze houtwesp op de 
Strabrechtse heide (Ac. 172-378) gevonden op 22 
augustus. 
 

Pompilidae 
 
Eoferreola rhombica [LF, NH, SJ] 

Op 6 juli zes vrouwen en één man op duizendblad, 
Oud Reemst, in de berm van de N310 (Ac.  183-
452). In de berm richting Otterloo (Ac. 182-453) één 
vrouw. 

 
Vespidae 
 
Discoelius zonalis [DvA] 

Een vrouw op 7 juni op Vliegbasis Gilze-Rijen (Ac. 
121- 398), op heischraal grasland en licht dennenbos. 

Polistes dominula [SJ] 
Op 21 december liep er een vrouwtje buiten over het 
raam van de kamer in Duiven. Het was op dat 
moment 12° C buiten. Het was een vrij klein 
exemplaar met iets versleten vleugelranden, geen 
overwinterende koningin dus. 

 
Sphecidae 
 
Isodontia mexicana [MH, BvP] 

In de IVN-vlindertuin in Waalre (Ac. 159-377) een 
vrouwtje op 11 augustus (Fig. 1).  
Op 16 augustus, landde even op guldenroede en op 
boerenwormkruid een exemplaar van Isodontia 
mexicana in mijn tuin in Veghel (Ac. 166.3-404.1). 
 

Apidae 
 
Andrena trimmerana [WdA] 

Een vrouwtje op de dijk bij fort Rammekens (Ze.) 
(Ac. 34.4-386.3), op heggenrank. 

Anthidium punctatum [SS] 
Op 14 juli werden een vrouwtje en een mannetje 
gevangen in de berm langs de oude spoorlijn 
Nijmegen-Kleve in Groesbeek (Ac. 194-421), de 
twee vangsten liggen 700 meter uit elkaar. Het 
mannetje vloog zigzaggend rond boven een schrale 
vegetatie met veel Sedum, het vrouwtje leek net de 
grond in te willen vliegen in een schraal begroeide 
berm met grasklokjes, zandblauwtjes en 
composieten. 

Anthophora furcata [SJ] 
Een man op 3 juli, in mijn tuin in Duiven (Ac. 197-
440), op ezelsoor (Stachys byzantina). In de rest van 
die week elke dag waargenomen. 

Anthophora quadrimaculata  [DvA] 
Een man op 11 mei en een vrouw op 25 juli, beide 
op een zeer bloemrijke hoge geluidswal bij Bavel. 
(Ac. 119-398). 

Chelostoma distinctum [SJ] 
Een man op 22 juni op de Isabellegreend bij Merum. 

Coelioxys afra [SS] 
Een vrouwtje op 3 augustus Nieuw-Bergen, bij het 
Reindersmeer (Ac. 203-399) tijdens de excursie van 
de sectie (zie ook pag. 12). 

Coelioxys aurolimbata [SJ] 
Een vrouwtje bij de nestkasten in mijn tuin in 
Duiven (Ac. 197-440), op 29 juli. Zie ook NFM nr. 
40, bladzijde 39-41. 

Coelioxys conoidea [KP] 
Een vrouwtje op 6 augustus in Zandvoort in mijn 
tuin (Ac. 96-487) op Hydrangea.  

Hylaeus annularis [KP] 
In de Amsterdamse Waterleiding Duinen (Ac. 94-
479). In een duinpan op Sedum een prachtige 
populatie van 3 vrouwtjes en 11 mannetjes op 18 
juni, en op 2 en 4 juli. 

Hylaeus pectoralis [SS] 
Op 18 augustus werd een vrouwtje gevangen op 
tormentil in een heischraal grasland in De Bruuk (Ac. 
194-419). De gallen van Lipara lucens komen in de 
directe omgeving en elders in het natuurgebied voor. 

Hylaeus pictipes [SS] 
Op 16 juni werd een mannetje gevangen langs de 
oude spoorlijn Nijmegen-Kleve in Groesbeek (Ac. 
195-421), op de verse blaadjes van jonge opslag van 
Amerikaanse vogelkers. 
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Nomada integra [SJ] 
Een vrouwtje op 8 juni, tijdens de 1000-soortendag 
van EIS, bij Herkenbosch, aan de oever van de Roer 
(Ac. 201-350). 

Nomada melathoracica [SvA] 
Twee mannen op 2 juni, bij de Curfsgroeve, Berg en 
Terblijt (Ac. 181.6-320.1) gemeld op Waarneming.nl.  

 

Stelis ornatula [NH, SJ] 
Een man op 2 juli in de Gendtsche Polder (Ac. 194-
429). 
Een man en een vrouw op 7 juli in de Geuzenwaard 
bij Lobith (Ac. 205-430), zittend op dode 
braamtakken. 
 

 
 
 
  

Fig. 1. Isodontia mexicana vrouwtje in de IVN-tuin te Waalre. Foto Hans Melissen. 
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Veldobservaties 
 
 

Waarnemingen aan mieren 
 
Margriet Hartman 
 
 
Bruidsvlucht 
Aan het eind van de middag van 17 augustus ben ik op 
het heideveld van Noord-Houdringe om bijen en 
wespen te inventariseren. Gister heeft het veel 
geregend, nu is het halfbewolkt, winderig en warm. Na 
het hele veld doorgeploegd te hebben, zit ik om 18:30 
uur uit te rusten op een kaal stuk grond van zo’n 2 bij 
4 meter tussen de struikhei.  
Ik zie een insectenzwerm aankomen achtervolgd door 
ongeveer 10 paardenbijter-libellen. Er vallen mieren 
zonder achterlijf uit de lucht, prooien van de 
paardenbijters. Dan landt ineens de hele zwerm 
insecten op het kale stukje grond én bovenop mij. Het 
lijken er wel honderden. Ik zie zwart van de vliegende 
mieren. Lekker dichtbij dus om ze eens goed te 
bekijken. Het zijn mannetjes en vrouwtjes van de 
gewone steekmier (Myrmica rubra). De mannetjes (ietsje 
kleiner en donkerder) bespringen de vrouwtjes. Zelfs 
de achterlijflozen, die gewoon doorhobbelen, 
proberen te paren. Vrouwtjes slepen de parende 
mannetjes achter zich aan. Zodra ze los zijn, vliegen ze 
weg, hopend dat ze kunnen ontsnappen aan de 
paardenbijters die ze in de lucht opwachten. Als ze 
niet snel genoeg opvliegen worden ze weer belaagd 
door een ander mannetje. Dan volgt een lange 
struggle, maar het vrouwtje weet te ontsnappen. Eén 
keer is blijkbaar genoeg. Na een uur is het hele 
spektakel nog in volle gang.  
Wat me verbaast is dat ik geen predatoren op de grond 
zie. Oh ja toch wel een bruine basterdzandloopkever 
(Cicindela hybrida).  
Als ik een week later hier weer terugkom, zie ik meer 
dan 30 van die kevers en allemaal holletjes in de kale 
grond. Ha, de wet van de natuur: eten en gegeten 
worden. 
 
Slavin? 
De middag van 20 augustus ben ik op het heideveld 
van de Oude Tol. Om ca 18:30 uur zie ik weer een 
samenscholing van paardenbijters en jawel hoor 
uitvliegende mieren!  
Dit keer van de gele weidemier (Lasius flavus). De 
nestjes liggen in de begraste kuil. Hier zie ik alleen 

vrouwtjes uitvliegen, bewaakt door werksters. 
Verderop naar het westen, waar de grote oude nesten 
tussen het pijpenstrootje liggen, zie ik nesten waar 
alleen mannetjes uitvliegen. Maar er zijn ook nesten 
waar mannen en vrouwen uitkomen. Met mijn simpele 
cameraatje foto’s gemaakt. Helaas niet helemaal 
scherp, maar het geeft wel een mooi beeld: de 
lichtbruine vrouwtjes zijn vele malen groter dan de 
zwarte mannetjes (Fig. 1).  

Hier gaat het er anders aan toe dan bij de gewone 
steekmier. De paring vind plaats in de lucht. Later zie 
ik een paartje landen in een heidestruikje. Het 
mannetje bungelt ondersteboven aan het achterlijf van 
het vrouwtje. Het vrouwtje klimt omhoog en het 
mannetje laat los. Intussen hebben zich onder het 
struikje mieren verzameld: kleine knoopmiertjes en de 
grote bloedrode roofmier (Formica sanguinia), die ietsje 
kleiner is dan de toekomstige koningin van de gele 
weidemier. 
Zodra het mannetje los is rennen de knoopmiertjes 
eropaf, maar gelukkig, het mannetje klimt omhoog en 
weet ternauwernood weg te vliegen. Het vrouwtje is 
echter minder gelukkig. Zij heeft direct na de paring 
haar vleugels afgebeten. Ze vallen op de grond en de 
knoopmiertjes gaan ermee vandoor. Maar zonder 
vleugels is het vrouwtje kwetsbaar. Ze wordt 
aangevallen door een bloedrode roofmier. Na een 
korte schermutseling sleept de roofmier haar prooi 
naar haar nest. Ik kan niet zien of de weidemier nog 
leeft. Zou ze meegenomen worden om slavin te 
worden en andere slavinnen te kweken voor de 
bloedrode roofmier of is het gewoon een lekker hapje? 

Fig. 1. Uitvliegende vrouwtjes en mannetjesmieren. Foto 
Margriet Hartman. 
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Artikelen 
 

Het effect van bodem-
verstoring op nestelende 
zandbijen in De Braakman 
 
Lucien Calle 
 
 
Inleiding 
In Braakman Noord heeft nieuwe natuurontwikkeling 
plaats gevonden. De daar aanwezige brakke kreek, De 
Westgeul, en de bloemrijke graslanden eromheen zijn 
wat verruimd. Het bos werd in het najaar van 2006 
geveld en de bosbodem is afgeplagd tot op de 
voedselarme zandgrond. Zo kreeg de kwetsbare 
vegetatie nieuwe ruimte. Omdat er in het bestaande 
bos ook al natuurwaarden aanwezig waren, was deze 
operatie een precaire zaak. Met name met vleermuizen 
en bijen werd extra rekening gehouden. Voor 
vleermuizen werden een boslob en een aantal dode 
stammen gespaard en extra kasten opgehangen. Voor 
de bijen werden twee van de aanwezige nestplekken 
van de Zwartrosse zandbij (Andrena clarkella) gespaard. 
Althans, dat was het plan… 
 
Aanwezige bijen voor de omvorming 
De fauna van de bijen en wespen in Braakman Noord 
is goed bekend. Er zijn in totaal 128 soorten 
angeldragers waargenomen, waarvan 15 Rode lijst 
soorten. Vooral de populatie van de Zwartrosse 
zandbij is in kaart gebracht (Calle en Dobbelaar 2005). 
Er waren grote populaties aanwezig, in 2006 in totaal 
meer dan 1000 nestelende vrouwtjes. Deze waren 
verdeeld over 9 nestplekken. De nestplekken bleken 
ook voor de andere insecten aantrekkelijk. Met name 
de overige soorten zandbijen en een aantal 
graafwespen zoals de Vliegendoder (Mellinus arvensis) 
nestelden er in grote aantallen.  
 
De aanpassing van het omvormingsplan 
Na flink wat overleg was de inzet om twee van de 
nestelplekken te behouden. Daar zou de bodem intact 
blijven, dus niet worden afgeplagd of met zware 
machines worden aangedrukt. Daarnaast zou op die 
plekken het bosmicroklimaat worden gespaard. Dat 
heeft als landschappelijk effect dat er nu een los 
eilandje van bos, in het open kreeklandschap is 
achtergebleven.  
 

De uitvoering 
Helaas ging het op een van de twee nestplekken toch 
fout. Door een communicatiestoring werden op een 
van de plekken de struiken verwijderd en werd met 
tractoren, aanhangwagens en een bulldozer over de 
nestelplek gereden. Toen dit gebeurd was ontstond 
even opnieuw een discussie met Staatsbosbeheer 
(SBB), Provincie Zeeland en Dienst Landelijk Gebied 
(DLG), om deze plek dan alsnog te ruimen. Omdat 
onzeker was of de nestelplek kansloos was geworden 
en om hier het effect van bodemverstoring op deze 
bijen te kunnen bestuderen, werd besloten om hiermee 
tenminste een jaar te wachten. 
 
Soorten bodemverstoring 
Er waren verschillende vormen van bodemverstoring, 
als gevolg van de verschillende types machines die 
erover reden. Er werd gereden met luchtbanden (Fig. 
1) en rupsbanden (Fig. 2). Rupsbanden zakten niet de 
bodem in, ploegden deze niet, of slechts oppervlakkig 
om, maar verdichtten hem wel. Plaatselijk bleven 
daardoor wat waterplassen staan. Luchtbanden zakten 
verder de bodem in (vooral geladen aanhangwagens, 
zonder bandprofiel), of ploegden deze om (tractoren). 
In de diepere sporen bleef ook vaak water staan. 

 
 

Fig. 1. In de vochtige bodem maakten de luchtbanden 
een soort bodempap. 

Fig. 2. Spoor van rupsband in zand. Resultaat is een 
oppervlakkige doorploeging. 
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Het onderzoek 
Natuurlijk was het vervelend wat er was gebeurd, maar 
de verstoring bood wel een zeldzame kans om het 
effect ervan te bekijken, juist omdat hier precies 
bekend was waar en hoeveel bijen er in de grond 
zaten. Er konden twee vragen gesteld worden voor alle 
typen van bodemverstoring: 
1. Kunnen uit de verstoorde bodem nog bijen 

uitsluipen?  
2. Wordt de verstoorde bodem door de bijen 

opnieuw gebruikt om nestjes te maken?  

 
Het inventariseren 
Er is in maart 2007 in de uitsluip- en nestperiode 
geïnventariseerd. Nieuw gegraven nestholletjes zijn 
eenvoudig te herkennen aan de vers gegraven 
zandhoopjes. Uitsluipende bijen (na de winter) laten 
slechts een klein open holletje achter en zijn dus wat 
lastiger te inventariseren. Als extra middel om te 

controleren dat er geen uitsluipers werden gemist is 
ook een afvangtentje gebruikt (Fig. 3). Deze is ter 
controle op zijn functioneren ook op de niet 
verstoorde nestelplek geplaatst. Daarmee werd iedere 
keer een oppervlakte van ca 1 m² bemonsterd. De tent 
was zo gebouwd dat uitgeslopen bijen die omhoog 
kropen, al vrij snel in een fuik terecht kwamen en 
daarna niet meer terug de grond in konden. De tent 
stond iedere keer een dag op een plek waarbij ‘s 
avonds de controle plaats vond. De gevangen dieren 
werden niet gedood en konden dan alsnog een 
schuilplek voor de nacht zoeken. 
 
De resultaten 
Er waren op de verstoorde aggregatie 6 soorten 
bodemverstoring. Ter controle is een niet verstoorde 
bodem toegevoegd:  
1. Bodem die aan pap gereden is, combinatie van veel 

vocht en diep weggezakte banden. 
2. Spoor van banden op de bodem,  slechts 

oppervlakkig weggezakt en omgeploegd. 
3. Spoor van rupsbanden, daar waar de bodem droog 

is gebleven. 
4. Spoor van rupsbanden, daar waar de bodem 

blijvend erg nat is gebleven: plasvorming. 
5. Tussen spoor van rupsbanden, ca 1 meter ruimte, 

droog. 
6. Tussen spoor van rupsbanden, ca 1 meter ruimte, 

nat. 
7. Ter controle bij de  niet de verstoorde 

nestaggregatie . 
 

 
 
Tabel 1: Aantal uitsluipers en nieuwe nestholletjes op de verstoorde bodem. 
 

Datum Tijd Weer 1 2 3 4 5 6 7 
Band Band Rupsb. Rupsb. Rupsband Rupsband Controle 

Regen 
Temp 

Pap Spoor 
 

Spoor 
Droog 

Spoor  
Nat 

Tussen 
spoor  
Droog 

Tussen  
spoor  
Nat 

Niet  
verstoorde 
Aggregatie 

5-3 17.00  0 0 0 0 - - - 
7-3 17.30 Beetje R 10 0 0 0 0 Enkele U - - 
8-3 18.00 Zon, 11 0 0 0 0 Veel U (30?) Enkele U Enkele U 
9-3 16.00 Zon 13 0 0 0 0 Veel U 5 N Enkele U >120 N 
11-3 16.00 Zon 13 0 0 0 0 Veel U 8 N Enkele U, 3 N >200 N 
14-3 16.30 Zon 14 0 0 0 0 Enkele U, 34 N 4 N >200 N 
15-3 18.30 Zon 14 0 0 0 0 36 N 5 N >200 N 
18-3 15.30 R/Zon 8 0 0 0 0 39 N 5 N > 500 N 504  

 
Weer: weersomstandigheden op de dag van de inventarisatie.  
R:  regen, het cijfer geeft de maximum temperatuur aan.  
U: aantal uitsluipers.  
N: aantal nieuwe nestholletjes.  
 
 
 

 
 
 

Fig. 3. De tent midden in de wirwar aan sporen. 
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Tabel 2. Resultaten afvangtent. 

 
Bespreking van de resultaten 
Het beeld dat hier naar voren komt is erg duidelijk 
(Tabel 1). Uit geen enkele van deze verstoorde 
bodemtypes heeft ook maar een enkele bij kunnen 
uitsluipen. In geen enkele verstoorde bodem heeft ook 
maar één enkele bij een nieuw nestholletje gemaakt. 
Met bulldozer, tractor of aanhangwagen, droog of nat, 
het maakt allemaal niets uit. Eenmaal eroverheen 
rijden en het blijkt voor deze zandbijen direct 
afgelopen. Tussen de sporen van de bulldozer is ca 1 
meter ruimte. In die tussenruimte bleek op een deel  
de bodem niet verstoord geweest te zijn en konden de 
bijen in beperkte mate zowel uitsluipen als opnieuw 
nestelen. Hier leren we uit dat als machines steeds in 
hetzelfde spoor blijven rijden, de negatieve invloed 
grotendeels beperkt blijft tot dat spoor zelf.  
 
Conclusies 
• Bodemverstoring door overrijding met zware 

machines blijkt op de bijen een verwoestende 
uitwerking te hebben.  

• Als de machines steeds precies over elkaars spoor 
blijven rijden, blijft de negatieve invloed tot die 
sporen beperkt. Als het echt niet anders zou 
kunnen, heeft dat de voorkeur boven het 
overrijden van de hele nestaggregatie. Gezien de 
problemen in de communicatie, is aan te bevelen 
nooit voor een gedeeltelijke overrijding te kiezen, 
maar steeds de gehele nestplek te beschermen. Een 
foutje is immers zo gemaakt.  
 

Tot slot 
In 2008 is deze nestplek verder geheel verloren 
gegaan. Het wegvallen van het bosmicroklimaat speelt 
hier waarschijnlijk een grote rol. Met de andere 
nestaggregatie, waar alles volgens plan verliep, gaat het 
nog steeds redelijk goed, al zijn ook hier de aantallen 
terug gelopen. In de nieuw aangelegde bossen zijn nu 
(voorjaar 2013) nog geen nieuwe (grote) nestaggre-
gaties ontstaan.   
 
Dank 
Dank aan SBB, Provincie Zeeland en DLG voor hun 
compromisbereidheid in de keuze voor het behoud 
van de nestaggregaties, en in tweede instantie ook voor 
het behoud van de verstoorde nestplek. Aan Sandra 
Dobbelaar voor de hulp bij het inventariseren en 

Sandra en Elke Hartinger voor de hulp bij het maken 
van de afvangtent. 
 
Literatuur 
Calle L. en S. Dobbelaar, 2005. De Zwartrosse zandbij  
 in Braakman Noord. - SBB en De Steltkluut, 64 p. 
 
Summary 
While working on the transformation of the nature 

terrain “De Braakman” in Zeeland in the fall of 2006, 
an aggregation of nests of the mining bee  Andrena 
clarkella was run over accidentally by heavy machinery. 
Because the exact location of the overwintering bees 
was known, it was possible to research the effects of 
the accident. All of the emerging bees and attempts at 
making new nests in the turned-over ground were 
counted in the spring of 2007. As extra control, a 
special tent was used to catch potential emerging 
getaways. 
The results were unequivocal: it didn't matter what 
type of machine caused the accident (whether they had 
inflatable tires or caterpillar tracks); any place that had 
been run over had no emerging bees and no new 
nests. At this site it was apparent that running over a 
hill of nests was catastrofic for the bee population. 
 
 

Coelioxys afra nog steeds 
op de Bergerhei 
 
Stijn Schreven 
 
 
Inleiding 
In 2010 werden voor het eerst twee mannetjes van 
Coelioxys afra, de schubhaarkegelbij, binnen onze 
landgrenzen aangetroffen op de Bergerhei in Limburg 
(Schreven 2011). Tijdens de zomerexcursie van de 
sectie werd op 3 augustus 2013 opnieuw een bezoek 
gebracht aan dit natuurgebied. En vlak voor vertrek 
met resultaat: het eerste Nederlandse vrouwtje van de 
schubhaarkegelbij is een feit. 
 
Nieuwe vondst 
De Gemeente Bergen, eigenaar van het gebied, nam in 
2003 maatregelen om het stuifzand van de Bergerhei 
dynamischer te maken. In 2010 en eerdere jaren 
werden er verschillende bijen en wespen gevonden die 
typisch zijn voor de duinen (Megens 2008, Schreven 
2011). Op de uitgestoven delen, waar een vastere 
zandlaag blootgesteld was, waren toen veel nesten van 
Megachile leachella te vinden, de waarschijnlijke gastheer 
van C. afra op deze plek. 

Datum Plek Resultaat 
7-3 Verstoorde, grote subaggregatie 0 
8-3 Verstoorde, grote subaggregatie 0 
9-3 Verstoorde, grote subaggregatie 0 
11-3 Verstoorde, grote subaggregatie 0 
14-3 Verstoorde, grote subaggregatie 0 
15-3 Niet verstoorde nestaggregatie 4 v + 2 m, 11 N 
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Anno 2013 heeft het zand aan dynamiek ingeleverd, 
grassen zijn opgekomen en hebben grote delen van 
het zand weer vastgelegd (Fig. 1, 2).  
 

 
Kolonies van M. leachella zijn niet op het zand 
aangetroffen. Wel vlogen er veel wespen rond (o.a. 
Philanthus triangulum, Pompilus cinereus, Hedychrum 
rutilans). De bijen, waaronder M. leachella, leken vooral 
geconcentreerd op de plek met veel bloemen: de 
bermen langs het fietspad aan de noordoostkant van 
het zand. Hier bloeiden wilgenroosjes, akkerdistel en 
bezemkruiskruid. Na zo’n 45 minuten langs dit pad de 
bloemen afgezocht te hebben, verscheen rond half 3 
een vrouwtje van Coelioxys afra op de wilgenroosjes 
(Fig. 3, 4). 
Het vrouwtje werd gevonden op zo’n 100 meter 
afstand van de vindplaats van de mannetjes in 2010 
(Fig. 5). Destijds was het juni en bloeiden de bramen 
aan de rand van het zand, waarop de mannetjes 
verzameld waren. Bij het bezoek in 2013 was de braam 
al uitgebloeid en de struikhei nog maar net begonnen. 
 
 

 
Discussie 
Met de nieuwe vondst is het aannemelijk dat de soort 
sinds 2010 stand heeft gehouden op de Bergerhei.  
Hoewel de vondst van dit jaar slechts één individu 
toevoegt aan de Nederlandse documentatie. Hoewel 
het stuifzand haar dynamiek (wederom) aan het 
verliezen is en de grote kolonies van de gastheer niet 
zijn aangetroffen, is Coelioxys afra nog altijd aanwezig. 
Of de gastheer daadwerkelijk is afgenomen is niet 
bekend, omdat de sectie-excursie aan het einde van de 
vliegtijd van M. leachella plaatsvond, terwijl het bezoek 
in 2010 eind juni was, rond de piek in vliegtijd. Later 

Fig. 1. Het stuifzand van de Bergerhei in 2010. Foto 
Stijn Schreven. 

Fig. 2. Stuifzand van de Bergerhei in 2013, met 
aanzienlijk meer buntgras. Foto Stijn Schreven. 

Fig. 3. Het Nederlandse vrouwtje van Coelioxys afra. Foto 
Albert de Wilde. 

Fig. 4. Coelioxys afra, vrouwtje, de rode eindtergiet en -ster-
niet met kenmerkende inkeping. Foto Albert de Wilde. 

Fig. 5. Het fietspad waar het vrouwtje op wilgenroosje 
gevonden is. Rechts het stuifzand. Foto Stijn Schreven. 
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in het seizoen lijkt de trefkans in ieder geval verplaatst: 
in juni (2010) was veel activiteit rond grote kolonies in 
het zand, in augustus (2013) zijn deze kolonies niet 
gevonden en was de hoogste activiteit rond het 
schaarse voedsel-aanbod. De vegetatiestructuur is 
vergelijkbaar met die in de duinen waar het voor M. 
leachella optimaal is (mond. med. v.d. Spek). Het 
huidige verlies aan dynamiek van het zand hoeft dus 
niet nadelig te zijn voor deze beide bijensoorten 
 
Dankwoord 
Ik bedank Peter Megens, Andries Arts en Erik van der 
Spek voor aanvullende informatie, en de Gemeente 
Bergen voor toegang tot het gebied. Albert de Wilde 
bedank ik voor het gebruik van zijn foto’s. 
 
Literatuur 
Megens, P. 2008. Verslag aculeaten op het stuifzand 

Bergerhei. – ongepubliceerd, 4 p. 
Schreven, S. 2011. De schubhaarkegelbij Coelioxys afra nieuw 

voor Nederland (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae). - 
Nederlandse Faunistische Mededelingen 35: 27-32. 

 
Summary 
This article documents the first record of a female 
individual of Coelioxys afra in the Netherlands. It was 
collected in the same drift sand reserve where the two 
males were found in 2010, i.e. Bergerhei in the 
province of Limburg. The female visited flowers of 
Chamerion angustifolium. This record suggests that the 
bee species may have persisted in a small population 
since its discovery in 2010. It is unknown how the 
apparent decrease in dynamics of the drift sand affects 
the populations of host and cuckoo bee. 
 
 

Euodynerus dantici in het 
Gelderse rivierengebied 
(Vespidae: Eumeninae) 
 
Jan Smit 
 
 
Inleiding 
Bij het inventariseren van een aantal natuurontwik-
kelingsgebieden langs de Rijn en de Waal in 2009, was 
het vinden van een Euodynerus dantici op het 
Tolkamerdijkje een tamelijke verrassing (Kok & Smit 
2010). Ik kende deze soort wel van een aantal jaren 
geleden uit de Millingerwaard. De laatste jaren is deze 
wesp echter ook gevonden in enkele andere gebieden 
langs deze rivieren. Tijd om eens een tussenbalans op 
te maken. 
 

Uiterlijk 
Euodynerus dantici (Rossi 1790) is één van onze meest 
forse, tamelijk brede wespen van de onderfamilie 
Eumeninae. Het vrouwtje is 12-14 mm, het mannetje 
10 tot 12 mm lang. Het is een wesp met veel gele 
tekening op het lichaam (Fig. 1). De wespen van het 
genus Euodynerus zijn gemakkelijk te herkennen aan de 
ongekleurde, doorschijnende achterrand van het eerste 
tergiet. 

 
Biologie 
Euodynerus dantici heeft voorkeur voor kruidenrijke 
vegetaties, ze is dan ook regelmatig waargenomen in 
natuurontwikkelingsgebieden langs de rivieren (Peeters 
1997, Kok & Smit 2010). 
Nestbouw vindt plaats in bestaande holtes in oude 
weipalen, plantenstengels en in oude bijennesten in de 
grond. Op Isabellegreend (Li.) worden oude nesten 
van Anthophora plumipes in een leemwand gebruikt om 
in te nestelen (zie Fig. 1). Voor de tussenschotten en 
eindplug gebruiken de vrouwtjes vaak een eigen micro-
groeve, waar ze steeds klei halen (Peeters 1997). Uit 
Spanje is een nest beschreven dat in een rietstengel zat, 
dit eindigde met een atrium van 4,5 cm, dat aan beide 
kanten afgesloten was met een halve centimeter dikke 
leemplug. In het nest bevonden zich 7 broedcellen, die 
door wanden van leem werden gescheiden. Men vond 
in alle cellen een volgroeide larve, het uiterlijk van de 
larve wordt door de auteurs uitvoerig beschreven 
(Tormos et al. 2008).  
Fateryga (2013) beschrijft en vergelijkt een aantal 
nesten van vier soorten van het genus Euodynerus, 
waaronder Euodynerus dantici. Nesten van E. dantici 
werden gevonden in lege rietstengels en in oude nesten 
van Megachile sp., Hoplitis tridentata en Sceliphron 
destillatorium (een langsteelgraafwesp). Opvallend bij dit 
onderzoek was dat de nesten gemaakt in lege 
rietstengels veel meer cellen bevatten (tot 8 cellen) dan 
die in oude Hymenopteranesten (1-3 cellen). In het 
laatste geval gebruikte het E. dantici-vrouwtje exact de 
grootte van de oude cellen van de bijen en wespen. In 
lege rietstengels werd lang niet altijd alle ruimte benut, 

Fig. 1. Vrouwtje van Euodynerus dantici. Foto Pieter van 
Breugel. 
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nooit werden er meer dan 8 cellen gevonden. De rest 
van de ruimte achterin was loos en voorin was dan een 
flinke vestibule. Over de prooien van Euodynerus dantici 
is nog niets bekend. Blüthgen (1961) verwacht dat 
larven van microlepidoptera gevangen worden. 
 
Verspreiding 
Euodynerus dantici komt voor in zuid-, west- en centraal 
Europa, in Noord-Afrika en oostwaarts tot in Japan. 
Deze wesp wordt in Europa vooral gevonden rond het 
Middellandse zeegebied. In Nederland wordt de 
noordgrens van het verspreidingsgebied bereikt. In 
Duitsland komt ze noordelijk voor tot in Berlijn 
(www.aculeata.eu), en lijkt de soort zich wat uit te 
breiden (Jacobi 2006). 
 
Voorkomen in Nederland 
In 1949 werd Euodynerus dantici voor het eerst gemeld 
uit Nederland (Benno 1949), dit betrof een vangst uit 
1948 uit Deurne. Later bleek dat er al eerder, in 1942, 
een exemplaar in Maastricht was gevangen.  
Deze wesp is daarna echter slechts plaatselijk 
gevonden. Recent waren alleen stabiele populaties 
bekend uit Zuid- en Midden Limburg.  
Uit het rivierengebied waren van de Millingerwaard 
twee vangsten bekend uit 1997 en 2000, daarna is deze 
soort daar niet meer aangetroffen. In de laatste jaren 
zijn er echter exemplaren gevonden in andere 
natuurontwikkelingsgebieden langs de rivieren: 
Tolkamer Tuindorp (2009), Lobith Geuzenwaard 
(2011), Bemmelerwaard (2011), Klompenwaard (2011, 
2013) en Gendtsche polder (2012). Op Waarneming.nl 
staan uit 2013 twee waarnemingen van een man en een 
vrouw bij Wageningen. Dit alles lijkt er op te duiden 
dat in het Gelderse deel van het rivierengebied 
eveneens een populatie zit (Fig. 2).

Dank 
Pieter van Breugel wordt bedankt voor het 
beschikbaar stellen van de foto van Euodynerus dantici. 
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Summary 
The past few years there have been several specimens 
of  Euodynerus dantici found in the Gelderland river 
valley. This authorizes the conclusion that there is a 
population of this species in this region. We briefly 
discuss the biology of this wasp.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Vindplaatsen van Euodynerus dantici in het Gelderse rivierengebied. 
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Solitaire bijen en wespen 
in heidevelden rond De Bilt 
 
Margriet Hartman 
 
 
Inleiding 
Jaarlijks rapporteer ik mijn inventarisatiegegevens aan 
de terreineigenaren. Dit artikel is een onderdeel van de 
rapportage van 2013. 
Ik ben gefascineerd door het gedrag van gravende 
wespen en bijen en de relaties met hun prooien, 
parasieten en koekoeken. Vanaf half juli heb ik tijd om 
daar wat meer aandacht aan te besteden. 
 
In 2013 waren de maanden juli en augustus extreem 
zonnig: echt insectenweer. Dit heeft me geïnspireerd 
om de heidevelden in mijn onderzoeksgebied, in de 
periode dat de struikheide bloeit, te inventariseren op 
(semi-) solitaire bijen en wespen. De onderzochte 
heidevelden verschillen sterk van structuur. Ik was 
benieuwd hoe dat zijn weerslag had op insecten. 
Natuurlijk is dit slechts een momentopname, maar 
toch... 
 
Terreinen 
De onderzochte heideterreinen, zie kaart (Fig. 1): 
1. Willem Arntzbos – noord (WA1) 
2. Willem Arntzbos – midden (WA2) 
3. Oude Tol (Ot) 
4. Ridderoordse bos – oost (Ro) 
5. Ridderoordse bos – west (Rw) 
6. Heidepark (Hp) 
7. Noord-Houdringe (Hn) 
8. Eyckenstein (Ey) 
 
Tabel 1. Beschrijving gebieden. 

 

 

 
Resultaten 
In alle gebieden en ook in de Hesperis-velden in 
Ridderoord en het Willem Arntzbos vond ik veel 
honingbijen. Als je door die gebieden loopt snap je 
niet waarom men zich zo’n zorgen maakt om de 
honingbij. Op de meeste plekken vlogen ook veel 
hommels. Deze heb ik niet op naam gebracht, omdat 
ik me vooral wilde concentreren op de solitaire 
wespen en bijen (Tabel 2). 
 
Alle soorten die ik gevonden heb zijn min of meer 
algemeen. In alle acht de gebieden vond ik, vaak veel, 
gewone vliegendoders (Mellinus arvensis): een geelzwarte 
wesp met een gesteeld achterlijf. Ik heb ze grote 
zweefvliegen, zoals de blinde bij, zien vangen. 
Achteraf kijkend lijkt het aantal grote vliegendoders 
ook een maat voor het aantal aanwezige grote 
zweefvliegen. 
Ook een zeer kleine roodlijfcicadendoder (Mimesa  

 

WA1 ± 3,5 ha structuurrijk, heuvelig, droog heideterrein: in O vrij egaal stuk met struikhei, in W stuifzand 
met aan randen kale stukken schaars met gras begroeid; veel steilrandjes o.a. langs paden 

WA2 ± 2,5 ha vrij structuurarm, vlak, licht vochtig struikheideterrein met plakken met Pijpenstrootje; licht 
begraasd; geen paden; vrijwel geen kaal zand; vrijwel geen steilrandjes 

Ot ± 1,5 ha vrij structuurarm, vrij vlak, licht vochtig heideterrein met struikhei en veel dophei; een pad 
met stijlrandjes; in het N kale stukjes en een kuil met steilrandjes 

Ro ± 1,5 ha structuurarm, droog heideterrein; geen paden door het veld, geen stijlrandjes; in N wat kaler, 
net jonge boompjes gerokken; pad met steilrandjes  om het gebied 

Rw ± 0,5 ha klein, structuurrijk, heuvelig, droog heideveldje met voornamelijk stuikhei; paden met 
steilrandjes; stukje kaal licht stuivend zand 

Hp ± 3,5 ha structuurrijk, vrij vlak, droog heideterrein met kale, grassige en stuikheide stukken; paden met 
steilrandjes; hondenuitlaatgebied 

Hn ±1,0 ha structuurarm, droog heidegebied; geen paden, geen steilrandjes; in N een heuvel met kale top 
op de zon; in midden kale plek van ca 4 bij 3 m 

Ey ± 2,0 ha vrij structuurrijk heideterrein met gradiënt van vlak, licht vochtig dophei naar heuvelig droog 
struikheiveld; paden met steilrandjes; weinig kaal zand 

 

Fig. 1. Onderzochte heideterreinen rond De Bilt. 
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Tabel 2. Lijst van waargenomen soorten, per gebied. 

equestris) vond ik veelvuldig boven groepen kleine 
zandhoopjes op stevige kale plekken en zandpaden. 
 
De te verwachten soorten op heidevelden met 
bloeiende struikheide zijn de heidezandbij (Andrena 
fuscipes) en de heidezijdebij (Colletes succinctus).  
Het best te vinden zijn de mannetjes van de 
heidezandbij: witte schichtjes, die in groepen van 8-12 
boven heidestruiken patrouilleren, hopend dat een 
vrouwtje op hun afgezette geurmerken afkomen. Het 
mannetje van de heidezijdebij patrouilleert daarente-
gen alleen en over een veel groter gebied. De vrouw-
tjes vond ik vooral in de heidestruiken. 
Het leuke is dat ik van beide soorten de koekoeksbij 
heb gevonden (Tabel 2). Koekoeksbijen deponeren 
hun eitjes in het nest van de gastheer, die vaak per 
koekoeksbij verschilt. Zo is de heidewespbij (Nomada 
rufipes) de koekoek van de heidezandbij en de gewone 
viltbij (Epeolus cruciger) de koekoek van de heidezijdebij. 
De koekoeken heb ik zeker niet in alle gebieden 

 

gevonden. Misschien zegt dit iets over de ouderdom 
van de gebieden.  
 
Ook heb ik koekoeksbijen gevonden, maar de gastheer 
niet. Een leuk voorbeeld daarvan is de grote bloedbij 
(Sphecodes albilabris), die ik vond in de zandige kuil 
ontstaan na verwijderen van het afgebrande huis in het 
Willem Arntzbos en in Heidepark. Dit is de koekoek 
van de grote zijdebij (Colletes cunnicularius), een 
voorjaarssoort, pionier op kaal zand en voor voedsel 
afhankelijk van wilg. In het voorjaar heb ik de grote 
zijdebij massaal gezien rond de pas gegraven greppels 
in Vollenhoven Overbos. Ook zo’n zandig 
pionierterrein. Volgend voorjaar eens kijken of ik die 
soort ook in het Willem Arntzbos en Heidepark kan 
vinden. 
 
Zoals in  tabel 2 te zien is heb ik in het noordelijke 
heidegebied van het Willem Arntzbos verreweg de 
meeste soorten (semi-)solitaire bijen en wespen 

Wetenschappelijke 
naam 

maat 
mm 

nestplaats WA1 WA2 Ot Ro Rw Hp Ey Hn 

Chrysididae 
Chrysis bicolor 5-8 broedparasiet op sprinkhaandoders 1        
Mutillidae 
Smicromyrme rufipes 3-10 broedparasiet bij graafwespen (bijv. 

Oxybelis, Crossocerus) 
3        

Tiphiidae 
Tiphia femorata 5-15 parasiet van larven bladsprietkevers 5       1 
Pompilidae 
Pompilus cinereus 5-14 open zand 5        
Vespidae 
Ancistrocerus gazella 7-11 in muurholten, hout (prooi rupsen) 1 1      1 
Sphecidae 
Ammophila campestris 11-17 schaars begroeid zand       2  

Crabronidae 
Crossocerus palmipes 5-7 zand , vlak, vaak op paadjes 1        
Dryudella stigma 6-11 schaars begroeid zand / 

zandverstuiving 
+        

Ectemnius continuus 8-15 dood hout (prooi vliegen) 1        
Mellinus arvensis 8-16 zand ++ + + ++ + ++ 5 ++ 
Mimesa equestris 5-10 zand, lichte eiken- en dennenbossen ++  2 + ++  ++ ++ 

Oxybelus bipunctatus 3-6 vlak, droog zand (prooi vliegen) 1    3    
Apidae 

Andrena fuscipes 8-11 heideterrein (binding met struikhei) + + + ++  ++ ++ + 
Colletes succinctus 8-12 zandpaadjes of stijlrandjes 

(foerageert op struikhei) 
+ +  1 +  2 2 

Dasypoda hirtipes 12-15 droog, zandig terrein, vol in de zon +++        
Epeolus cruciger 5-8 broedparasiet op heidezijdebij 2  1      
Epeolus variegatus 6-9 broedparasiet op de wormkruidbij 1        
Hylaeus communis 4-7 bestaande gangen in hout, zand, 

enz. in uiteenlopende biotopen 
        

Lasioglossum spec.   1        
Nomada rufipes 6-9 broedparasiet op heidezandbij   1 3  1   

Sphecodes albilabris 11-15 broedparasiet op grote zijdebij 1        
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gevonden. Het is dan ook het meest gevarieerd en 
structuurrijk van de 8 gebieden. 

Op Fig. 2 is een grassig stuk te zien. Daar vond ik 
meer dan 100 ‘vulkaantjes’ oftewel nestingangen van 
de pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes) (Fig. 3). In de andere 
gebieden heb ik deze soort niet gevonden. Maar in een 
haast identiek grassig veldje langs het spoor in De 
Leyen vind ik al jaren rond de 50 vulkaantjes. Raar 
eigenlijk dat ik ze niet in het Heidepark vond. Daar 
heb je ook van die grassige stukken. 
 
Het kale stuifzand is meer het domein van de wespen, 
ieder gespecialiseerd op zijn eigen prooisoort: grijze 
spinnendoder (Pompilus cinereus), slanke wantsendoder 
(Dryudella stigma) en de kleine gladde spieswesp 
(Oxybelus bipunctatus) die vliegjes vangt. Het op een 
mier lijkende mierwespje (Smicromyrme rufipes) is weer 
de koekoek van de gewone spieswesp. 
Aan de rand van het stuifzand op de zuidoost helling 
van een heuveltje vind ik ieder jaar in het voorjaar 
weer de gijze zandbij (Andrena vaga), daar vind ik ook 
zwarte groefbijtjes die ik nog niet op naam heb 
kunnen brengen. 
Tussen de weg en de kuil van het afgebrande huis 
bloeiden wat andere planten op de wat voedselrijkere 
grond. Vooral op de peen vond ik leuke soorten. 
 
Summary 
An inventory of the bees and wasps found on some 
heaths near De Bilt was made in 2013. We describe 
the terrains and present an overview of the species 
found in each terrain. We briefly discuss a few of the 
findings.  
 
 
 

 

Wilde bijen in agrarische landschappen van midden en 
zuid-Nederland - vangsten uit een onderzoek in 2013 
 
Anthonie Stip (student Bos- en Natuurbeheer Wageningen Universiteit) 
 
 
Inleiding 
Dat wilde bijen in Nederland onder druk staan, is voor 
entomologen geen verrassing. In grote delen van 
Europa gaan ze aanzienlijk in aantal achteruit, en met 
name de specialisten krijgen harde klappen (Biesmeijer 
et al. 2006). De oorzaken hiervan zijn divers en staan 
niet op zichzelf. Ze hangen zonder uitzondering 
samen met sterke veranderingen in de landbouw: sinds 
de jaren 1950 zijn intensivering en schaalvergroting 
gemeengoed in de landbouwpraktijk. Grootschalige 
verandering van landgebruik leidt tot verlies en 
versnippering van natuurgebieden. Daarnaast zijn het 

gebruik van insecticiden en een sterke vermindering 
van bloemenrijkdom in landschappen belangrijke 
oorzaken van de achteruitgang van bijen (Potts et al. 
2010; Biesmeijer et al. 2006).  
In het kader van een grootschalig experimenteel 
onderzoek van Wageningen Universiteit, heb ik in de 
zomer van 2013 diverse agrarische landschappen (50 
ha groot) in midden- en zuid-Nederland bemonsterd 
op bijen (Tabel 1; Figuur 1). In de helft van de twintig 
onderzoeksgebieden zijn in het kader van het 
onderzoek op een variabel oppervlak twee 
verschillende mengsels van planten ingezaaid. Ik noem 

Fig. 2. Willem Arntzbos, grazig stuk in noordelijke hei. 
Foto Margriet Hartman. 

Fig. 3. Nestingang van de pluimvoetbij. Foto Margriet 
Hartman. 
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deze gebieden in het vervolg van dit artikel 
experimentgebieden. Eén van de mengsels bevatte 
plantensoorten die erom bekend staan dat ze 
aantrekkelijk zijn voor bijen. Het andere mengsel is 
gericht op natuurlijke plaagbestrijders. De overige tien 
onderzoeksgebieden betreffen controlegebieden, die 
gepaard zijn met een experimentgebied en binnen een 
vergelijkbare landschappelijke context gelegen zijn. 
Omdat een deel van de onderzochte gebieden door 
entomologen zelden bezocht wordt, lijkt het mij zinvol 
om mijn vangsten in dit artikel te presenteren. Ik ga 
nadrukkelijk niet op de resultaten van het 
experimentele onderzoek in. Die worden later in een 
wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd.  
 

Methode 
Tussen half juli en half augustus 2013 bezocht ik alle 
twintig onderzoeksgebieden. In elk gebied legde ik 
vijftien transecten uit van 1m breed en 20m lang. Per 
transect bemonsterde ik bijen en maakte ik een 
opname van de bloeiende vegetatie. Bijen werden 
gedurende tien minuten actief gevangen met een 
insectennet met een diameter van 30cm. Hommels 
werden zoveel mogelijk in het veld gedetermineerd en 
niet gedood. Alleen bij twijfel werden hommels 
gevangen en gedood. Alle andere bijen werden gedood 
in een stikpot met ethylacetaat. De vangsten werden 
later in het laboratorium gedetermineerd tot op 
soortniveau. Vangsten vonden plaats tijdens warme, 
zonnige, droge en relatief windluwe weercondities, 
tussen 9:00 en 17:30. Een bezoek aan een 
onderzoeks-gebied duurde één dag. In totaal zijn 306 
transecten bemonsterd. 
 
Resultaten 
In totaal vond ik 772 wilde bijen, behorend tot 43 
soorten uit 14 genera (Tabel 2). Hommels waren 
veruit het meest algemeen met 502 individuen (65% 
van het totaal), behorend tot 8 soorten. Solitaire bijen 
waren minder talrijk, maar met 35 soorten beduidend 
soortenrijker (79% van totaal aantal soorten).  
Hieronder bespreek ik per onderzoeksgebied 
opvallende zaken uit de vangsten. Deze zijn 
samengevat in Tabel 3. 
 
Budel (05-08-2013) 
In het intensieve akkerbouwlandschap ten zuidwesten 
van Budel, waar met name maïs en graan geteeld 
worden, trof ik nog negen bijensoorten aan. Bombus 
terrestris, B. lapidarius en B. pascuorum waren uiteraard 
aanwezig, zij het in vrij lage aantallen. Van de eerste 
twee hommelsoorten betreft het een vondst op een 

nieuwe locatie (cf. Peeters 
et al. 2012). De 
akkerhommels zaten met 
name in de delen die 
ingezaaid waren met een 
mengsel. Ook B. hypnorum 
trof ik aan, wat eveneens 
een nieuwe vindplaats is. 
De algemene Lasioglossum 
calceatum (nieuwe 
vindplaats) en L. 
leucozonium waren met 
beide geslachten aanwezig, 
wat het aannemelijk maakt 
dat er een lokale populatie 
is. L. villosulum (nieuw) 
werd aangetroffen op gele 

composieten in het ingezaaide mengsel en in een 
wegberm. Een vrouwtje L. morio betreft eveneens een 
nieuwe locatie. Omdat deze soorten grondnestelend 

Experimentgebied Controlegebied Prov. 
 

 Gebiedsnaam Lat Long Opp. Gebiedsnaam Lat Long 

Budel 51,2608 5,564 0,38 Soerendonk 51,2917 5,5765 NB 
Groesbeek 51,7879 5,9634 0,58 Horst 51,769 5,9822 GE 
Montferland 51,8887 6,2198 1,11 Loerbeek 51,9174 6,2071 GE 
Postberg 51,1443 5,9878 1,35 Mariahoop 51,1053 6,0059 LI 
Terworm 50,8854 5,9526 1,37 Emmaberg 50,8757 5,8392 LI 
Haarzuilens 52,1129 4,9974 1,55 Lopik 51,9805 5,0257 UT 
Sinderhoeve 51,999 5,7536 3,8 Wolfheze 52,0097 5,8019 GE 
Merkske 51,4209 4,8795 3,97 Castelré 51,4324 4,7842 NB 
Rozendaal 51,1361 5,9273 4,8 Schrevenhof 51,1138 5,9155 LI 
America 51,4421 5,9495 4,9 Genenberg 51,4882 6,1554 LI 

 

Tabel 1. Samenvattende tabel van gebiedsparen, met hun coördinaten en 
oppervlak ingezaaid (Opp.) met bloemenmengsels (ha).  
 

Fig. 1. Overzichtskaart met de locaties van de 
onderzoeksgebieden. 
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zijn en het omringende akkerland jaarlijks geploegd 
wordt (slecht voor de overleving van nesten), is het 
waarschijnlijk dat nesten aanwezig zijn in de droge, 
zandige wegbermen en wellicht ook de open plekken 
aan de uiterste rand van de zoomvegetatie langs het 
sportpark. Van Panurgus calceratus tenslotte vond ik man 
en vrouw op gele composieten in het ingezaaide 
mengsel. Het is een nieuwe vindplaats voor deze soort. 
 
Tabel 2. Samenvatting van de bijenvangsten, weerge-
geven per genus. Waarden zijn totalen voor alle 
gebieden samen. 

Genus Soorten n 

Hommels   8 502 

Bombus   8 502 

Solitare bijen 35 270 

Andrena   5 62 

Colletes  3 48 

Dasypoda   1 33 

Epeoloides   1 1 

Halictus   3 12 

Heriades   1 7 

Hylaeus   3 9 

Lasioglossum 12 61 

Macropis   1 10 

Megachile   1 2 

Melitta   1 4 

Panurgus   2 16 

Sphecodes   1 5 

 
 

Soerendonk (09-08-2013) 
Net ten zuiden van het dorp Soerendonk ligt een 
controlegebied, waar geen mengsel is ingezaaid Fig. 2). 
Het agrarisch landschap oogt zeer intensief, met teelt 
van maïs, aardappel, een boomkwekerij en een 
aanzienlijk deel monocultuur engels raaigras Lolium 
perenne. Aan de rand van het studiegebied loopt de 
watergang die Buulder Aa heet. Op de bloemen van 
watergentiaan Nymphoides peltata die in dit water 
groeiden, trof ik meerdere foeragerende B. terrestris aan. 
Voor mij een bevestiging van de indruk dat het 
landschap zeer bloemarm is. De enkele individuen van 
B. lapidarius en B. terrestris die ik vond, gaan in beide 
gevallen om een nieuwe vindplaats. B. pascuorum was 
tamelijk talrijk.  
Ondanks het ontbreken van boerenwormkruid 
Tanacetum vulgare ving ik wel een vrouwtje Colletes 
daviesanus. Zelfs een vrouwtje pluimvoetbij Dasypoda 
hirtipes was present, een van de weinige gevallen dat ik 
van deze soort in het onderzoek slechts één individu 
ving. Waarschijnlijk vanwege de aanwezigheid van een 
stukje bos ten zuiden van het onderzoeksgebied of 
dankzij een lommerrijk boerenerf, ving ik ook een 
vrouwtje Megachile centuncularis (nieuwe vindplaats). De 
vrouwtjes van Halictus rubicundus en Hylaeus dilatatus die 
ik ving, heb ik waarschijnlijk ook aan deze boomrijke 
habitats te danken. Beide betreffen overigens nieuwe 
vindplaatsen. Lasioglossum was in Soerendonk present 
met vier soorten: calceatum (vrouw), laticeps (vrouw), 
leucozonium (man en vrouw) en villosulum (vrouw; 
nieuw). Vooral de vondst van L. laticeps is leuk, omdat 
deze past in het beeld van een mogelijke uitbreiding 
van het verspreidingsareaal. Peeters et al. (2012) 
noemen de soort buiten het areaal in Limburg uit 
Winterswijk, Tilburg en het Noord-Hollandse Duin en 

Kruidberg. Nu ligt 
Soerendonk dichtbij 
vindplaatsen in 
Noord-Limburg, 
maar de vondst duidt 
wel op uitbreiding. 
Enkele vrouwtjes 
Sphecodes miniatus 
maken de soortenlijst 
– die in totaal 13 
soorten beslaat – 
compleet. Ook hier 
gaat het om een 
nieuwe vindplaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Soerendonk, deze aanblik is gemeengoed geworden in agrarische gebieden op onze 
zandgronden. Veel maïs en door stikstofdepositie verruigde wegbermen die bloeiende 
vegetatie vrijwel ontberen. Foto Anthonie Stip. 
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Groesbeek (12-07-2013 en 12-08-2013) 
Het akkerbouwgebied ten noordoosten van het dorp 
Groesbeek was zeer soortenarm. Slechts vier soorten 
konden worden vastgesteld. B. terrestris en B. lapidarius 
waren reeds bekend van deze plek, waarbij lapidarius 
het talrijkst was. Beide hommelsoorten werden vrijwel 
uitsluitend in de ingezaaide mengsels aangetroffen. L. 
leucozonium was met beide geslachten aanwezig. Van P. 
calceratus werden twee vrouwtjes gevangen op 
biggenkruid Hypochaeris radicata. Dit is een nieuwe 
locatie voor deze soort.  
 
De Horst (12-07-2013 en 13-08-2013) 
Ten oosten van Groesbeek ligt het dorpje De Horst. 
In het landbouwgebied ten zuidoosten hiervan is een 
controlegebied gesitueerd dat grenst aan het Duitse 
Reichswald. Hier liggen intensieve graslanden en een 
paar akkers met ondermeer maïs. De leukste vondst 
hier was van een vrouwtje B. jonellus, ongetwijfeld 
afkomstig uit de populatie van de nabijgelegen 
schraalgraslanden van De Bruuk. De soort wordt hier 
wel vaker gezien (pers. comm. Stijn Schreven). De 
algemene hommelsoorten B. lapidarius, B. terrestris en B. 
pascuorum waren allen aanwezig. Ook B. hortorum werd 
gevangen. Dit was het enige gebied waarin ik geen 
solitaire bijen heb gevangen. Met vijf soorten was de 
koek op. 
 
Montferland (17-07-2013) 
Aan de zuidrand van het Bergherbos, ten noorden van 
het dorp Stokkum, ligt een experimentgebied. Een 
deel van de akkers in het onderzoeksgebied zijn in 
beheer bij Natuurmonumenten. Er is ondermeer een 
open grasland aanwezig, wat geregeld gemaaid wordt, 
maar op het moment van bezoek vol stond met 
bloeiend biggenkruid en klein streepzaad Crepis 
capillaris en daarmee een eldorado vormde voor 
foeragerende steenhommels. Als de hier gevonden 
dichtheden geëxtrapoleerd worden naar het oppervlak 
van dit grasland, moeten er duizenden steenhommels 
aanwezig zijn geweest. Ik heb ze natuurlijk niet 
allemaal geteld, maar hun aantal was overweldigend. 
Andere aanwezige hommelsoorten waren aardhommel 
en akkerhommel. Ook een vrouwtje van de algemene 
Andrena flavipes was aanwezig. Ook trof ik er het 
mannetje van Colletes fodiens, hier overigens nog niet 
bekend. Beide geslachten van de pluimvoetbij waren 
eveneens aanwezig, ongetwijfeld nestelend in de 
bermen langs de fietspaden of aan de randen van 
akkers. Tenslotte ving ik ook vrouwtjes Lasioglossum 
calceatum.  
 
Loerbeek (06-08-2013) 
Aan de noordwestkant van het Bergherbos ligt het 
controlegebied van Montferland, nabij het dorpje 
Loerbeek. Het betreft ondermeer de directe omgeving 
van het kantoor van Natuurmomenten. Ook hier 

worden akkers beheerd voor flora en fauna. Een 
vrouwtje Andrena denticulata werd gevangen op een 
plek met heel veel boerenwormkruid en wat 
jakobskruiskruid Senecio jacobaea. Een typische 
vindplaats voor deze soort (Peeters et al. 2012), maar 
het bleef bij dit ene vrouwtje. Wel betreft het een 
nieuwe locatie. Op en in de nabijheid van het vele 
boerenwormkruid langs de zanderige, onverharde 
wegen en randen in dit gebied trof ik ook de vrouwtjes 
van drie soorten zijdebijen aan: C. daviesanus, C. fodiens 
en C. similis. Volgens Peeters et al. (2012) gaat het voor 
C. daviesanus om een nieuwe vindplaats, terwijl de 
andere soorten in dit 5x5 km-hok reeds eerder zijn 
vastgesteld. De drie algemene hommelsoorten 
lapidarius, pascuorum en terrestris werden ook 
waargenomen. Voor steenhommel betreft het een 
nieuwe vindplaats. Verder trof ik nog een vrouwtje 
Halictus tumulorum, een mannetje Hylaeus communis en 
het enige vrouwtje Lasioglossum quadrinotatum aan. 
Vooral de laatste is leuk, omdat het een zeldzame 
soort in ons land is, waarschijnlijk beperkt tot zand- en 
lössbodems (Peeters et al. 2012). Dit individu werd 
gevonden op boerenwormkruid, een aanvulling op de 
drie composietensoorten die in ‘het bijenboek’ 
vermeld staan (Peeters et al. 2012).  
 
Postberg (02-08-2013) 
Het soortenrijkste gebied in dit onderzoek is de 
Postberg, aan de noordkant grenzend aan Sint-
Odiliënberg. Ik vond er in totaal zestien soorten. De 
vrouwtjes Andrena dorsata en A. minutula ving ik in een 
akkerrand grenzend aan een perceel met kool Brassica 
spp., op de enig hier aanwezige plantensoort harig 
knopkruid Galinsoga quadriradiata. De vindplaats grenst 
aan een stuk loofbos en een onverhard wandelpad. De 
drie algemene hommelsoorten waren – zoals bijna 
altijd – ook in dit gebied aanwezig. Vrouwtjes C. 
daviesanus en D. hirtipes trof ik aan in de ingezaaide 
mengsels, waarvan de laatste soort werd gevangen op 
duizendblad Achillea millefolium. Het gevangen 
mannetje Halictus rubicundus betreft een herbevestiging 
van het voorkomen van deze soort in het hok sinds 
1970 (cf. Peeters et al. 2012). Het genus Lasioglossum 
was met acht soorten erg goed vertegenwoordigd. Een 
vrouwtje L. laticeps is een nieuwe vindplaats voor deze 
vrij zeldzame soort. Eveneens zeldzaam is het 
vrouwtje L. lativentre, waar de laatste waarneming uit 
dit hok dateert van voor 1970. De wat algemenere L. 
morio werd ook voor het eerst sinds eind jaren 1960 
weer gezien, nu een vrouwtje. Van de snel toenemende 
L. pauxillum werd een vrouwtje gevangen en hetzelfde 
geldt voor L. sextrigatum. Van de algemene L. calceatum 
en L. leucozonium ving ik een mannetje. Tenslotte trof 
ik ook een vrouwtje biggenkruidgroefbij L. villosulum. 
Met deze lijst Lasio’s was Postberg het gebied met de 
meeste groefbijen.  
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Mariahoop (01-08-2013) 
In het intensieve landbouwgebied nabij Mariahoop 
(ten zuidoosten van Posterholt) vond ik twaalf 
bijensoorten. Het gebied bestaat voornamelijk uit 
monotone graslanden met engels raaigras en enkele 
akkers met maïs. Dit alles is omzoomd met gemengd 
bos, met het Nieuw Annendaalsbos in het zuiden. Een 
deels boomrijk wandelpad (met een dubbele rij 
zomereiken) en een koeienpad met in de berm 
ruderale vegetatie doorsnijden dit agrarisch landschap. 
Naast de algemene B. terrestris (nieuw 5x5 km-hok) en 
B. pascuorum (nieuw) stelde ik ook een B. campestris 
(nieuw) en B. hortorum (voor het laatst voor 1970 
gezien) vast. Beide geslachten van de wormkruidbij 
zaten op boerenwormkruid, een nieuwe vindplaats op 
de verspreidingskaart in Peeters et al. (2012). Op 
dezelfde plantensoort zag ik elders in het gebied een 
vrouwtje Halictus rubicundus (ook niet eerder bekend 
van hier). Van de tronkenbij Heriades truncorum ving ik 
beide geslachten, eveneens voor deze soort een nieuwe 
vindplaats. Ik ving verder drie soorten Lasioglossum-
groefbijtjes. Naast de wijd verbreide L. calceatum en L. 
leucozonium (waarschijnlijk nieuw 5x5 km-hok) is vooral 
de vondst van een mannetje L. lativentre interessant. 
Deze sterk afgenomen soort ving ik op boerenworm-
kruid onder de laan met zomereiken langs het 
wandelpad, een bosrandomgeving dus. De 
breedbuikgroefbij is nog nooit eerder op deze plaats 
gevonden. Langs het bloemrijke deel van het zanderige 
wandelpad trof ik op grote wederik een mannetje 
Macropis europaea aan. Hetzelfde wandelpad was even 
verderop goed voor vrouwtjes van de kleine roetbij P. 
calceratus. Deze soort maakte dat ik voor maar liefst 
negen soorten een nieuwe vindplaats vaststelde in het 
onderzoeksgebied Mariahoop.  
 
Terworm (23-07-2013) 
Tussen Heerlen en de A76 ligt het kasteel Terworm. 
Iets ten zuiden van dit bos- en waterrijke gebied ligt 
het onderzoeksgebied Terworm. Het is een vrij open 
akkercomplex met eigenlijk maar één perceel. Om dit 
perceel is een brede rand met onze mengsels ingezaaid. 
Het noordelijk deel van de akker bestaat uit een 
grasland met veel rode klaver Trifolium pratense en witte 
klaver Trifolium repens. Ik ving er vijf hommelsoorten, 
die zonder uitzondering al sinds tenminste 1990 niet 
meer uit dit 5x5 km-hok gemeld zijn. De leukste 
hiervan was B. pratorum. Zowel man als vrouw Halictus 
tumulorum waren present; de laatste melding uit het 5x5 
km-hok waar Terwom in valt, dateert van voor 1970. 
Zowel de gewone- als de tuinmaskerbij waren present, 
in beide gevallen vrouwtjes. Ook Andrena minutula was 
met een vrouwtje aanwezig. Een vrouwtje 
klokjesdikpoot Melitta haemorrhoidalis wat ik ving 
betekende dat de soort hier voor het eerst sinds 1970 
weer was gezien.   
 

Emmaberg (22-07-2013) 
De Emmaberg, net boven Valkenburg, is een tamelijk 
intensief akkerbouwgebied op löss. Aan de noordrand 
grenst de A79, aan de zuidwestkant loofbos. Aan de 
noordrand van dit bos ligt een smalle strook grasland 
met nog enige bloeiende vegetatie. Opvallend, maar 
passend binnen het Zuid-Limburgse verspreidings-
gebied, was het vrouwtje Andrena cf. ovatula wat ik 
ving. Vermeldenswaardig was verder een mannetje 
Colletes daviesanus en een Bombus campestris. Van de op 
kalkgraslanden en kleibodems in het rivierengebied 
voorkomende Lasioglossum pauxillum ving ik een 
mannetje. Verder een vrouwtje L. sexstrigatum en 
Melitta haemorrhoidalis. Al met al voor Zuid-Limburgse 
begrippen geen spannend studiegebied.  
 
Haarzuilens (19-07-2013) 
Zuid-Limburg was soortenarm, maar het klei-op-
veengebied van Haarzuilens - bij Utrecht  - was dat 
nog veel meer het geval. Het terrein wordt door 
Natuurmonumenten beheerd en bestaat uit een 
complex van kleine legakkertjes waarop diverse ‘oude’ 
gewassen geteeld worden. Deze akkertjes zijn voor 
moderne agrarische begrippen bloemrijk. Verder is het 
landschap parkachtig en loopt er een stelsel van 
recreatiepaden doorheen. In dit gebied werden voor 
ons onderzoek op twee plekken mengsels ingezaaid. 
Naast de drie algemene hommelsoorten en Bombus 
hypnorum leverde dat een Andrena flavipes vrouwtje en 
eveneens een vrouwelijke Lasioglossum calceatum op. 
Voor de laatste soort een nieuwe vindplaats. 
 
Lopik (24-07-2013) 
In de intensief beheerde graslandpolder bij het dorpje 
Uitweg (UT) was helemaal weinig hymenoptera-leven 
te vinden. Ik vond er een vrouwtje grasbij, een Bombus 
hortorum en verder een paar individuen van de 
algemene aard- en akkerhommel. In deze polder op de 
klei van de rivier de Lek is een afwisseling van grasland 
en akkerbouw (maïs, aardappel) te vinden. 
Waarschijnlijk mede door een zeer beperkt 
bloemaanbod was er weinig insectenleven te vinden. 
 
Sinderhoeve (25-07-2013) 
De Sinderhoeve (Fig. 3) is een onderzoeksstation van 
de Wageningen Universiteit, gelegen ten noorden van 
Renkum nabij het voor sommigen wel bekende terrein 
langs de Telefoonweg. Op 3.8 ha oppervlak zijn de 
mengsels ingezaaid. Verder bestaat het gebied 
voornamelijk uit niet al te bloemrijk grasland, dat op 
het moment van bezoek kort tevoren was gemaaid. 
Mogelijk omdat op een klein deel van het ingezaaide 
terrein het mengsel niet was opgekomen, trof ik een 
lokale aggregatie van Andrena flavipes en A. denticulata 
aan. Van de laatste soort ving ik zestien vrouwtjes en 
een mannetje. Op drie verschillende plekken, 
waaronder tweemaal in de mengsels, ving ik vrouwtjes 



 nr. 8, april 2014 

 23

wimperflankzandbij A. dorsata. Naast de drie algemene 
hommelsoorten vond ik eveneens een B. pratorum. Van 
duinzijdebij C. fodiens ving ik diverse vrouwtjes en een 
mannetje, genoeg bewijs voor een lokale populatie die 
uit dit 5x5 km-hok nog niet bekend was volgens 
Peeters et al. (2012). Een mannetje Halictus tumulorum 
droeg een aangename verrassing met zich mee: een 
groefbij-waaiertje Halictoxenos tumulorum.  Helaas 
verdween het beestje spoorloos nadat het uit het 
achterlijfje van de gastheer was gepeuterd. Het gaat 
uiteraard op een nieuwe vindplaats. Waarneming.nl 
leert dat deze soort sinds 2000 alleen in het Brabantse 
Nieuw-Gassel is gevonden. Leuk was verder de vondst 
van een mannetje berijpte geurgroefbij L. albipes, die 
ongetwijfeld ook voorkomt op de omringende 
bloemrijke graslanden van de Telefoonweg. Tenslotte 
vond ik hier ook een vrouwtje Lasioglossum villosulum en 
een vrouwtje Panurgus banksianus, beiden in dit 5x5 km-
hok reeds bekend. 
 
Wolfheze (16-07-2013) 
Het controlegebied Wolfheze ligt ten noordwesten van 
het gelijknamige dorp. Het kent een afwisseling van 
intensieve akkerbouw (maïs, aardappel), engels 
raaigrasland, droge bosranden en een bloemrijk 
grasland met veel gele composieten ten noorden van 
een camping. Ook hier ving ik een vrouwtje 
kruiskruidzandbij Andrena denticulata en wel op 
jakobskruiskruid. Het rijtje van de drie algemene 
hommelsoorten werd aangevuld met een 
weidehommel en een tuinhommel. De vangst van een 
vrouwtje Colletes fodiens betreft voor deze locatie een 
nieuwe vondst. In het bloemrijke grasland trof ik een 
vrouwtje roodpotige groefbij Halictus rubicundus op 

jakobskruiskruid. 
Vermeldenswaardig is 
verder het vrouwtje 
van de vrij zeldzame 
bosgroefbij 
Lasioglossum fratellum 
die ik langs een 
warme, droge bosrand 
ving. Uit Peeters et al. 
(2012) is het lastig 
afleiden of de soort 
hier al eerder is gezien; 
waarschijnlijk wel. Eén 
Lasioglossum kon niet 
op soort worden 
gebracht omdat het 
materiaal volledig 
crashte.  
 
Merkske (15-07-2013) 
In het midden van 
Brabant, in het 
grensgebied van 
Baarle-Nassau ligt het 

beekdal van ’t Merkske (of: het Marksken). Dit 
bosrijke gebied wordt afgewisseld met graslanden, die 
zowel natuurlijk als agrarisch beheerd worden. De 
graslanden langs de beek zijn vochtig en tamelijk 
schraal. Op het droge, zanderige deel zijn onze 
mengsels ingezaaid. Ik vond hier slechts vijf 
bijensoorten, waarvan er vier nieuw waren: een 
vrouwtje Andrena cf. ovatula (nooit eerder vastgesteld 
hier), steenhommel (nieuw), aardhommel (nieuw), 
akkerhommel (reeds bekend) en een vrouwtje 
tronkenbij (nieuw). Het gebied lijkt daarmee door 
entomologen weinig bezocht. Als je het mij vraagt is 
dit gebied een bezoekje meer dan waard, omdat er 
grote variatie aan biotopen is over een vochtgradiënt.  
 
Castelré (18-07-2013) 
Het controlegebied Castelré grenst aan het 
stroomgebied van ’t Merkske, maar ligt iets westelijker 
dan het experimentgebied. Voor ongeveer de helft ligt 
het gebied in Vlaanderen. In het akkerbouwgebied 
wordt intensief geboerd, al zijn er ook wat snippers 
bos en houtwallen. Er zijn graslanden (paardenweitjes) 
en akkers met granen aanwezig. Een groot perceel 
bestond uit kale grond waar aardbeien gepoot werden 
ten tijde van het onderzoek. Een klein stukje graan 
was bloemrijk met ondermeer korenbloem en gele 
composieten. Op die plek ving ik een aantal vrouwtjes 
grasbij (nieuw) en beide geslachten van de 
Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes (nieuw). Ook het 
vrouwtje tronkenbij wat ik hier ving betekende een 
nieuwe vindplaats voor deze soort. Op grote wederik 
trof ik diverse territoriale mannetjes gewone 
slobkousbij Macropis europaea. Het gaat om een nog niet 

Fig. 3 Experimentgebied Sinderhoeve (nabij Renkum) met op de voorgrond het 
parasitoïdenmengsel met ondermeer Duizendblad Achillea millefolium. Foto Anthonie Stip. 
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bekende plek. Datzelfde geldt voor het gevangen 
vrouwtje tuinbladsnijder en voor de kleine roetbijen 
die ik hier aantrof. Bij de voor het onderzoek 
geplaatste bijenhotels vloog een gewone goudwesp 
Chrysis ignita rond.  
 
Rozendaal (31-07-2013) 
Tussen het Midden-Limburgse Montfort en de A73 
ligt het experimentgebied Rozendaal. Deze door 
gemengd bos omringde graslanden worden 
doorsneden door de Vlootbeek. Een deel van het 
gebied is in agrarisch beheer (monotoon engels 
raaigras) en een deel bij het Limburgs landschap. De 
graslanden van de laatste eigenaar zijn beduidend 
bloemrijker, en ten tijde van het bezoek rijk aan gele 
composieten. Op de ingezaaide mengsels trof ik niet 
alleen koninginnepages, maar ook veel pluimvoetbijen. 
Ik kon hier ook de aanwezigheid van kruiskruidzandbij 
A. denticulata na vele jaren van afwezigheid bevestigen 
voor midden-Limburg. Omdat ik vier vrouwtjes en 
een mannetje ving, kan er denk ik wel gesproken 
worden van een lokale populatie. Rozendaal was 
verder goed voor vijf hommelsoorten, met de steeds 
schaarser wordende weidehommel B. pratorum als 
leukste vondst. De zeer typische breedbandgroefbij 
Halictus scabiosae, die in ons land beperkt is tot Midden- 
en Zuid-Limburg, ving ik ook in Rozendaal: twee 
vrouwtjes. Ook een mannetje biggenkruidgroefbij L. 
villosulum werd aangetroffen. De vangstlijst eindigt met 
een mannetje klokjesdikpoot Melitta haemorrhoidalis, 
overigens gevangen op een plek waar geen klokje te 
vinden was. 
 
Schrevenhof (30-07-2013) 
Controlegebied Schrevenhof ligt ten oosten van Sint-
Joost. Het is een akkergebied met veel maïs, wat 
asperges en een klein areaal grasland. Er liggen wat 
boselementen binnen de grenzen van het onderzoeks-
gebied. Voor bijen viel er weinig te halen, getuige de 
vier soorten die ik er ving. Alleen hommels waren 
present, met naast de ‘algemene drie’ zowaar een 
weidehommel. Daarmee was de koek ook op. 
 
America (29-07-2013) 
Het experimentgebied America ligt ten westen  van 
het gelijknamige dorp, en grenst aan het Peelgebied. 
Er worden ondermeer bosbessen geteeld. Dat leverde 
tijdens het veldwerk soms schriksituaties op, omdat er 
onregelmatig met een speciale geluidsinstallatie 
kanonschoten werden afgespeeld om zo eetlustige 
zangvogels op afstand te houden. Geen pretje als je 
zonder te weten dicht bij zo’n kanon aan het vangen 
bent. Tweemaal ving ik een vrouwtje kruiskruid-
zandbij A. denticulata, in beide gevallen op een plek met 
veel boerenwormkruid. De soort is hier voor het laatst 
in de periode voor 1970 gezien. In een stuk berm met 
boerenwormkruid ving ik twee soorten zijdebijen, 

wormkruidbij en duinzijdebij; voor beide soorten gaat 
het om een nieuwe vindplaats. Omdat er zowel 
mannetjes als vrouwtjes aanwezig waren, lijkt het 
aannemelijk dat het om lokale populaties gaat. 
Overigens vond ik op het boerenwormkruid hier ook 
twee kokers van de zeldzame wormkruidkokermot 
Coleophora tanaceti. Op grote wederik ving ik een 
mannetje gewone slobkousbij, en het leuke was dat de 
parasiet bonte viltbij Epeoloides coecutiens ook met een 
mannetje aanwezig was. Langs een bosrand ving ik 
ook nog een vrouwtje Sphecodes miniatus. 
 
Genenberg (08-08-2013) 
Het controlegebied van America ligt bij het dorpje 
Genenberg, vlak langs de Maas bij Broekhuizen. Ook 
hier was bosbessenteelt (en werd er gespoten tegen 
onkruid), wat akkerbouw en wat bos aanwezig. De 
Broekhuizer molenbeek doorkruist het studiegebied. 
Ik ving er vier hommelsoorten, inclusief 
weidehommel. Op de plekjes met veel boerenworm-
kruid waren enkele vrouwtjes wormkruidbij Colletes 
daviesanus aanwezig, evenals een mannetje duinzijdebij 
C. fodiens. De biggenkruidgroefbij L. villosulum die ik 
ving, was voor het laatst in de periode 1970-1989 
gezien in dit 5x5 km-hok. De vier vrouwtjes van de 
kleine roetbij waren ook al een tijd niet meer op deze 
plek gevonden. Met een totaal van tien bijensoorten 
scoorde Genenberg gemiddeld. 
 
Discussie 
Agrarische landschappen blijken van een beperkt 
spectrum aan bijensoorten nog wel degelijk populaties 
te herbergen. Dat getuigt de lijst van 43 soorten die ik 
in twintig onderzoeksgebieden vond. Met een 
gemiddelde van ruim negen soorten tijdens een 
veldbezoek van één dag in de periode juli/augustus 
zijn de meeste agrarische gebieden niet heel ruim met 
bijen bedeeld. In vrijwel elk gebied waren aardhom-
mel, akkerhommel en steenhommel aanwezig. Het feit 
dat zelfs deze algemene en wijd verspreide soorten in 
diverse gebieden nooit eerder zijn gevonden (volgens 
Peeters et al. 2012), wijst erop dat bijen in het 
agrarisch gebied ondergeschoven kindjes zijn. 
Natuurlijk vind je slechts incidenteel zeldzame 
soorten, maar dat weet je uiteraard pas als je de 
gebieden daadwerkelijk bezoekt. Voor een aantal van 
de aangetroffen bijensoorten is het agrarisch gebied 
van beperkt belang. Ze zullen er vanwege het 
intensieve landgebruik nauwelijks nestelen en alleen de 
bloemrijke randjes kunnen exploiteren als foerageer-
gebied.  
Toch is het van cruciaal belang dat er wilde bijen in 
agrarische landschappen aanwezig zijn. Dat de 
landbouw het er zelf naar maakt dat het bloemaanbod 
drastisch vermindert en daardoor ook veel bijen 
verdwijnen, is extra wrang. Toch lijkt het tij 
voorzichtig te keren en komt er steeds meer aandacht 
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voor het bloemrijk maken van agrarische landschap-
pen. Voorbeelden hiervan zijn ondermeer het 
grootschalige project Idylle van De Vlinderstichting en 
andere initiatieven die op lokale schaal ontplooid 
worden. Hoewel floristen in de regel niet blij zijn met 
het inzaaien van terreinen (floravervalsing), heb ik in 
Zuid-Holland aan den lijve ondervonden dat het voor 
grote terreineigenaren, zoals waterschappen en 
provincies, de enige manier is om ze tot een ander 
beheer van bijvoorbeeld bermen te laten overstappen. 
Als er immers een mengsel van (lokaal!) inheemse 
plantensoorten is ingezaaid, kun je het niet maken om 
die stukken rücksichtslos te klepelen. Juist na inzaai is 
het mogelijk om het beheer van dergelijke terreintjes 
langjarig om te buigen naar maaien en afvoeren. En 
dat betekent natuurwinst, hoe je ook tegen het 
inzaaien aankijkt. En ook inzaaien blijft een maatregel 
van de kleine schaal; op sommige plekken kan het, 
maar op heel veel locaties valt het sterk af te raden. 
Die nuance moeten kenners van flora en fauna op 
lokale schaal telkens aanbrengen bij de partijen die – 
vaak niet gehinderd door enige kennis – enthousiast 
aan het zaaien slaan. 
Met dit artikel over wilde bijen in agrarische 
landschappen hoop ik een aantal entomologen te 
activeren om dat ‘saaie’ agrarische gebied toch wat 
vaker te bezoeken. Niet alleen breng je zo de 
verspreiding van bijen beter in kaart; met deze data 
kunnen we ook aantonen dat het agrarische landschap 
voor een reeks aan soorten van belang is. En dat, als 
de boeren niet zelf met kwastjes aan de gang willen om 
hun gewassen te bestuiven, ze toch echt wat aan hun 
landbouwpraktijk veranderen moeten, willen de bijen 
die er nu nog voorkomen, behouden blijven. Dat lijkt 
me genoeg stof voor een dialoog tussen boeren, 
beleidsmakers en natuurbeschermers. En de 
entomologen? Die vergaren kennis en duiden deze. 
Dat lijkt mij een prachtige rol. 
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Summary 
Wild bees in Dutch agricultural landscapes – some 
notes on catches from a study in 2013. 
Many agricultural landscapes are poorly visited by 
entomologists, most likely because these systems host 
fewer rare (or interesting) insect species. Agricultural 
landscapes nevertheless provide room for an 
important range of species, of which bees are of 
specific interest, since they pollinate wild plants and 
crops. In the summer of 2013 I participated in a large 
scale study of Wageningen University in which we 
studied the effects of flower fields in agricultural 
landscapes on insect pollinators. I collected bees in 
twenty 50ha large, paired study areas, of which ten 
were manipulated by sowing two different plant 
mixtures to increase food availability. Paired control 
areas were situated in a comparable landscape context 
but lacked the flower fields. Per study area I caught 
bees in 15 transects and identified them to species 
level. In this article I describe the results of these 
catches per study area. In total I found 771 bees of 43 
species, belonging to 14 genera. In many study areas I 
found bee species on new locations, contributing to 
the knowledge of their distribution. Finally I make a 
plea for more frequent visits to agricultural areas by 
entomologists, in order to increase our understanding 
of insects in these systems.  
 
NB 
Tabel 3 met de gevonden soorten per terrein is te 
vinden op onze website: www.nev.nl/hymenoptera. 
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Is de heidehommel Bombus humilis terug in Gelderland?  
 
Stijn Schreven 
 
 
Inleiding 
Op 21 mei 2013 werd een apart 
gekleurde hommelkoningin 
gefotografeerd in natuurgebied De 
Bruuk bij Groesbeek (Ac. 194-
419), tijdens opnamen voor het tv-
programma BuitenGewoon van 
Omroep Gelderland. Beoordeling 
van de foto’s leidde tot de 
conclusie dat het een 
heidehommel Bombus humilis was 
(Fig. 1). Dit zou de eerste 
Gelderse heidehommel zijn sinds 
1965. In dit artikel wordt deze 
fotodeterminatie ter discussie 
gesteld, wordt ingegaan op de 
vondst en de verspreiding van de 
heidehommel in Nederland en 
Noordrijn-Westfalen.  
 
Vondst in De Bruuk 
De opnamen van BuitenGewoon zouden de flora en 
bijen belichten van De Bruuk, een gebied dat bekend 
staat om haar heischrale en blauwgraslanden. Voor het 
verhaal over bijen en hommels ben ik benaderd door 
de regisseur van het programma. 
De dag was met 15 graden en bewolking te koud voor 
wilde bijen, maar in een heischraal grasland vlogen 
verschillende hommels op het bloeiende heidekartel-
blad. Naast veenhommels, tuinhommels en akkerhom-
mels vloog er een egaal lichtbruine hommel met 
rossige rug. Het dier is gevangen, gefotografeerd en 
gefilmd. Omdat ik het vermoeden had dat het om een 
koningin van Bombus muscorum ging, heb ik het dier 
later weer vrijgelaten: verzameling van een voorjaars-
koningin zou de kans op vestiging van een zeldzame 
soort direct verkleinen. In een e-maildiscussie met Ivo 
Raemakers en Theo Peeters kwamen we op basis van 
het fotomateriaal tot Bombus humilis. 
 
Determinatie 
Maar hoe zeker is de determinatie van Bombus humilis 
vanaf foto’s? De soort staat bekend om zijn 
variabiliteit, evenals de zeer gelijkende akkerhommel B. 
pascuorum. Toch worden op verschillende internetfora 
(bv. aktion-hummelschutz.de/forum, forum.hymis.de, 
forum.waarneming.nl) dieren door deskundigen vanaf 
foto’s gedetermineerd als B. humilis. In Nederland 
komen twee kleurvormen het meest voor, een donkere 
en een lichte vorm (Peeters et al. 2012). De lichte 

vorm is geheel lichtbruin met rossige beharing op het 
borststuk en tweede tergiet. De foto’s van de koningin 
uit de Bruuk tonen een hommel die geheel lichtbruin 
behaard is, met een rossig behaarde borststukrug en 
vuilwit behaarde flanken. De haarkleur op het 
achterlijf varieert met de invalshoek maar blijft altijd 
vrijwel geheel lichtbruin en soms lijkt vanaf tergiet 2 
de beharing rossiger – echter niet zo uitgesproken 
rossig als de typische lichte vorm van B. humilis in 
Nederland. Één invalshoek lijkt een inmenging van 
zwarte haren te tonen naar de zijkanten van de 
tergieten 2 en 3 – waarmee het dier meer op een 
uitzonderlijk lichte B. pascuorum zou lijken. 
Buiten de variabele verschillen in kleurpatronen van de 
lichaamsbeharing, zijn er betrouwbaardere verschillen 
in enkele details. In de lezing van Mervyn Roos op de 
studiedag van de sectie in 2010 werden de verschillen 
tussen Bombus muscorum, B. humilis en B. pascuorum 
overzichtelijk naast elkaar gezet. Bombus humilis 
verschilt van B. pascuorum en B. muscorum in de 
bestippeling van het voorhoofd: bij B. pascuorum en B. 
muscorum is deze grof en dicht, bij B. humilis grof maar 
minder dicht en met een onbestippelde, glanzende 
zone voor de middelste ocel. Amiet (1996) noemt 
daarnaast de kleur van de lange haren op tergiet 6 als 
onderscheidend kenmerk (Tabel 1). Helaas zijn zowel 
de bestippeling op het voorhoofd als de kleur van de 
haren op het eindtergiet niet te beoordelen vanaf de 
foto’s van de koningin uit De Bruuk. 

Fig. 1. Hommelkoningin, mogelijk van Bombus humilis, in een potje. Foto Stijn 
Schreven. 
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Tabel 1. De verschillen in overzicht (uit Amiet 1996 en Roos 2010). 
 

 Bombus muscorum Bombus pascuorum Bombus humilis 

Borststuk 
Haren op borststuk kort en 
van gelijke lengte 
(“geschoren”). 

Haren op borststuk van verschillende lengte. 

Voorhoofd 
Bestippeling grof en zeer dicht, vrijwel geen kaal glanzend 
gebied zichtbaar. 

Bestippeling grof maar 
minder dicht, duidelijk kaal 
glanzend gebied zichtbaar. 

Tergiet 3 
Haren aan zijkant tergiet 3 
verrijzen vanaf bultjes. 

- 
Haren aan zijkant tergiet 3 
verrijzen vanuit 
samenvloeiende putjes. 

Tergiet 6 - 
Lange haren in midden licht, 
aan zijkanten vaak zwart. 

Lange haren in midden zwart. 

 
Verspreiding 
Momenteel komt de heidehommel in Nederland alleen 
nog lokaal voor in Noord-Brabant en de drie 
noordelijke provincies, voornamelijk Drenthe (Peeters 
et al. 2012). Ze staat daarmee als “bedreigd” op de 
Rode Lijst (Peeters & Reemer 2003). De soort is al 
sinds 1965 niet meer gezien in Gelderland, en nog 
nooit in De Bruuk. De Bruuk is weliswaar klein (100 
hectare) maar heeft geschikt leefgebied voor de soort. 
Hiertegenover staat dat Bombus pascuorum de meest 
algemene hommel is in De Bruuk, met een grote 
variatie van kleurvormen in het gebied, waaronder zeer 
lichte vormen. Bij een later bezoek op 31 mei 2013 
waren veel hommels actief rond het volop bloeiende 
moeraskartelblad, maar werd geen Bombus humilis 
gevonden. Wel werd een egaal lichtbruine werkster 
van B. pascuorum verzameld. 
In aangrenzend Duitsland is Bombus humilis ook sterk 
achteruitgegaan. De soort staat op de Rode Lijst van 
Noordrijn-Westfalen als “met uitsterven bedreigd” 
(Esser et al. 2010). Op een paar kleine populaties in de 
Eifel na is het beeld pessimistisch (persoonlijke 
mededeling Jürgen Esser 2014). In 2005 is een 
werkster of koningin gezien in een natuurgebied bij 
Wesel, wat niet uitsluit dat er in het Niederrheinisches 
Tiefland nog een kleine populatie voorkomt. 
Van de Nederlandse en Duitse locaties liggen de 
Strabrechtse Heide (NB) en Wesel het dichtst bij De 
Bruuk, respectievelijk 47 en 43 km ervan verwijderd 
(hemelsbreed gemeten in GoogleEarth). De populaties 
in de Eifel en Drenthe (Dwingelderveld) liggen met 
respectievelijk 110 km en 120 km een stuk verder weg. 
 
Conclusie 
De determinatie van de koningin uit De Bruuk is 
helaas niet zeker. De fotokenmerken sluiten zowel B. 
humilis als B. pascuorum niet uit, hoewel de geraadpleeg-
de deskundigen (I. Raemakers, T. Peeters en J. Esser) 
bevestigen dat het om Bombus humilis kan gaan. De 
historie pleit voor akkerhommel (de meest algemene 
en variabele bekend uit de regio), maar het gebied is 
ook geschikt leefgebied voor heidehommel. 

De enige stap die een antwoord kan geven is om het 
gebied te blijven bezoeken. Daarbij is het noodzakelijk 
verdachte dieren te verzamelen, bij voorkeur werksters 
of mannetjes om de populatie niet te schaden. Van 
koninginnen zouden de details op voorhoofd en 
eindtergiet gefotografeerd kunnen worden. 

 
Dankwoord 
Ik bedank Theo Peeters en Ivo Raemakers voor hun 
medewerking bij de determinatie en verdere feedback 
op de tekst. Het idee voor de tabel kwam van Theo 
Peeters. Jürgen Esser bedank ik voor determinatie en 
voor de verspreidingsgegevens uit Noordrijn-
Westfalen. 
 
Summary 
On the 21st of May 2013, a bumblebee queen was 
photographed and filmed in nature reserve De Bruuk, 
in the province of Gelderland. Later photo 
identification lead to the conclusion that it was a light 
colour morph of the Brown-banded carder bee Bombus 
humilis. If identified correctly, this would be the first 
sighting of the species in Gelderland since 1965. But 
the picture-based identification is questionable, since 
no indisputable diagnostic features could be seen 
clearly on the pictures. Historically, the queen is more 

Fig. 2. Bombus humilis ?, koningin. Foto Stijn Schreven. 
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likely to belong to the related Bombus pascuorum, which 
is the most abundant bumblebee in the area and shows 
a large variation in colour morphs within the area. 
However, the area contains suitable habitat for B. 
humilis. Nearest known populations of B. humilis are 
about 45 km removed from the site. 
 
Naschrift 
De vondst kwam vorig jaar op verschillende media in 
het nieuws (natuurbericht.nl, TV Gelderland Nieuws, 
weblog van Staatsbosbeheer); de aflevering van 
BuitenGewoon is 10 september 2013 uitgezonden en 
is terug te zien op 
http://www.omroepgelderland.nl/web/uitzending-
gemist-5/tv-
1/programmas/programma.htm?p=BuitenGewoon. 
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Entomologen 
 
Aad van Diemen 
 
 
Lang, heel lang kan 
men naar insecten kijken 
Aantallen en soorten 
vergen monnikenrust 
 
Speld na speld gaat  
door schild na schild 
door etiket na etiket 
in eindeloze ordening 
rij na rij, bak na bak 
 
Illusieloze entomologen  
tellen de torren 
tellen de mieren 
ze tellen hun knopen  
zonder te hopen 
ooit het einde te zien 
zo veel zo veel 
 
Daarom is hen  
blijmoedigheid geschonken 
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Tabellen 
 
 
Inleiding 
De sectie Hymenoptera heeft als één van de 
doelstellingen het stimuleren van de uitgave van 
Nederlandstalige determinatietabellen voor 
Hymenoptera. In een aantal nummers van Bzzz en 
van HymenoVaria zijn reeds tabellen verschenen voor 
het determineren van de genera van de bladwespen 
van Ad Mol (Mol 2002a, 2002b, 2003) en van bijen 
van de genera Anthophora (Nieuwenhuijsen 2007), 
Hylaeus (Nieuwenhuijsen & Raemakers 2009), Colletes 
(Smit 2009), Stelis (Smit 2010), Coelioxys 
(Nieuwenhuijsen 2010), Melitta (Smit 2011), Anthidium 
(Nieuwenhuijsen 2011), Chelostoma (Nieuwenhuijsen 
2011) en Megachile (Nieuwenhuijsen 2011). 
Deze serie wordt in dit nummer vervolgd met tabellen 
voor de genera Hoplitis en Osmia. 
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Determinatietabel voor de Nederlandse soorten van 
Hoplitis (kleine metselbijen) en Osmia (metselbijen) 
 
Hans Nieuwenhuijsen 
 
 
Een bij behoort tot het genus Hoplitis (kleine 
metselbijen) of Osmia (metselbijen) als: 
1. de voorvleugel twee, ongeveer even grote 

submarginale cellen heeft, de radiale cel aan het 
einde afgerond is en 1m-cu en 2m-cu uitmonden 
in de tweede submarginale cel (Fig. 1). 

2. het achterlijf ovaal of eivormig is, met de 
grootste breedte in het midden of iets daarachter. 

3. tussen de klauwen van de poten een hechtlapje 
(arolium) zit. 

Soms zijn de kenmerken die bepalen of het individu 
tot Osmia of tot Hoplitis behoort niet altijd duidelijk 
ontwikkeld. En dan is er nog een ander probleem. 
Stel dat je een exemplaar van de soort spinulosa in  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 1. Rechter voorvleugel Osmia bicornis. 
 

smc1 
 

smc2 r 

1m-cu 2m-cu 
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handen hebt (dat weet je natuurlijk nog niet) dan kom 
je in tabel A, de genus tabel, terecht bij het genus 
Hoplitis. Op grond van o.a. DNA onderzoek heeft 
men echter de soort in het genus Osmia geplaatst. Bij 
de verwijzingen in tabel A naar het genus Hoplitis in 
tabel B heb ik daarom telkens opgemerkt: “en O. 
spinulosa”. Ik heb tabel A vooral opgenomen om aan te 
sluiten bij tabellen, die eerst vaststellen tot welke van 
de twee genera de soort behoort. 
 
In tabel B. “Tabel tot de soorten van Hoplitis en Osmia 
“ stel je niet eerst vast tot welk genus je exemplaar 
behoort. Daarmee omzeil je de bovenstaande 
lastigheden. 
Ik raad je daarom ook aan meteen in tabel B te beginnen, 
daarin zijn beide genera opgenomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de belangrijke determinatiekenmerken zichtbaar 
te maken moet je het exemplaar goed prepareren en 
eventueel schoonmaken met een penseeltje met 
alcohol, aceton of zeepwater. 

♀; Het is belangrijk dat het rugveld van het 
middensegment duidelijk te zien is. Buig daartoe het 
achterlijf wat naar beneden. (Fig. 2) 
Zorg ook dat de buikschuier zo vrij mogelijk van 
stuifmeel is zodat de kleur van de haren duidelijk 
zichtbaar is. 
Bij veel vrouwtjes bedekken de haren een belangrijk 
determinatiekenmerk namelijk de rand van de clypeus. 
Verwijder, indien nodig, de haren met een scherp 
mesje. 
 
♂: Prepareer het geslachtsorgaan uit. Het wordt in 
deze tabel soms gebruikt. Wil je jouw determinatie 
controleren met andere tabellen dan kunnen 
kenmerken van het geslachtsorgaan gebruikt worden 
b.v. bij Amiet et al. (2004). De rand van T7 moet goed 
zichtbaar zijn. Ook hier geldt voor de clypeusrand: 
verwijder, indien nodig, de haren met een scherp 
mesje. 
Met een loep, die 10x vergroot, kom je met deze tabel 
al een heel eind. 
 
In de tabel zijn in Romeinse cijfers de vliegtijden 
aangegeven. Soms is in kleine letters nog een 
eigenaardigheid toegevoegd die een eventuele 
determinatie kan ondersteunen. 
 
Wil je meer weten over de biologie van een soort;  
verspreiding, bloembezoek, nestbouw e.d. raadpleeg 
dan Peeters et al. (2012).  
 
In verband met de uitspraak van de wetenschappelijke 
soortnamen is met een vette letter aangegeven waar de 
klemtoon valt. 
De nummering van de figuren loopt door van Tabel A 
naar B. 

 
 

Tabel A.  Generatabel tot 
Hoplitis en Osmia  
 
 
1 De parapsidale groeve op het borststuk is puntvormig  
 (Fig. 3a en 3b) of onzichtbaar.  .................................. 2 Osmia 
 
- De parapsidale lijn is lijnvormig (Fig. 4a en 4b) 
  ................................................... 4 Hoplitis, Osmia spinulosa 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Borststuk en middensegment. 
 

mesonotum/scutum 

metanotum/scutellum 

postmetanotum 

rugveld (area dorsalis)  
van het middensegment 

zijveld (area lateralis)  
van het middensegment 

Fig. 3a. Osmia spec., zijaanzicht borststuk 
boven (linkerkant is kopzijde. 
 

Fig. 3b. Osmia spec. 
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Fig. 4b. Hoplitis spec. 
 

 

 
 

2 De antenne bestaat uit 12 leden, het achterlijf bestaat uit  
 6 tergieten en draagt een buikschuier.  ................. 3 ♀ Osmia 

 
- De antenne bestaat uit 13 leden, het achterlijf uit zeven  
 tergieten. Een buikschuier ontbreekt. S2 is groot en overlapt 
 S3 (Fig. 5a en 5b)  ........ ♂ Osmia Tabel B couplet 30 tm 39. 
 
3 De buikschuier bestaat overwegend uit zwarte haren 
  ............................................... Tabel B, couplet 3 tot en met 6. 
 
- De buikschuier is lichtbruin tot rood 
  ......................................................  Tabel B, couplet 16 tm  20. 
 
4 De antenne bestaat uit 12 leden, het achterlijf bestaat uit zes 
 tergieten en draagt een buikschuier. 
  ....................................................... 5 ♀ Hoplitis, O. spinulosa 
 
- De antenne bestaat uit 13 leden, het achterlijf uit zeven  
 tergieten en draagt geen buikschuier. S2 en S3 even groot en  
 niet overlappend (Fig. 6a en 6b) .. ♂ Hoplitis, O. spinulosa  
  ..........................................................  Tabel B couplet 21 tm 29. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 De buikschuier is wit. ..................... Tabel B couplet 8 tm 12. 
 
- De buikschuier is licht- bruin tot rood. .....................  Tabel B 
  couplet 13 tm 15. 
 

S2 

S3 

Fig. 5a. Osmia spec., buik man. 
 

T7 

S2 

geslachtsopening 

S3 

T3 

Fig. 5b. Osmia spec., buik man. 

Fig. 6a. Hoplitis spec., buik man. 
 

T6 

T7 

geslachtsopening 

S5 

S4 

S3 

S2 
Fig. 6b. Hoplitis spec., buik man. 
 

Fig. 4a. Hoplitis spec., aanzicht borststuk 
boven (links kop) 
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Tabel B.  Tabel tot de soorten 
van Hoplitis en Osmia  
 
 
N.B. Door de opbouw van de tabel staat het vrouwtje van de 
algemeenste Osmia soort (Osmia bicornis) aan het einde van de 
tabel van de vrouwtjes. Vermoed je die soort (de buikschuier is 
rood, de clypeus draagt twee hoorns en de clypeusrand heeft 
een grote ‘lip’) ga dan naar nummer 19.  
 
1 De antenne bestaat uit 12 leden, het achterlijf bestaat uit zes 
 segmenten en draagt een buikschuier.  ............................... 2 ♀ 
 
- De antenne bestaat uit 13 leden; het achterlijf bestaat uit  
 zeven segmenten, een buikschuier ontbreekt .................. 21 ♂ 
 
2 De haren van de buikschuier zijn zwart.  ...............................  3  
  (aantal Osmia soorten) 
 
- De haren van de buikschuier zijn wit of lichtbruin tot rood  
  ...........................................  7 (aantal Hoplitis en Osmia soorten)  
 
(Osmia, zwarte buikschuier) 
3 Het hele dier heeft een blauwe metallieke glans. Het 

borststuk is dun geelbruin (snel verblekend) behaard.  
 Lengte: 8-10 mm. IV-VIII. 
  ............................................. Osmia caerulescens blauwe metselbij 
  
- Het lichaam is donker, glanzend, en soms op het achterlijf 

een zweem van een metallieke glans. Het borststuk is 
roestbruin behaard.  ..................................................................  4 

 
4 Het rugveld van het middensegment is dof door de leer- 
 achtige oppervlakte structuur (Fig. 7) De kop en de tergieten 
 zijn dun behaard. Lengte: 8-10 mm.  ......................................  5 
 
- Minstens de caudale rand van het rugveld glanst. Apikaal 

draagt het gladde oppervlak  soms duidelijke structuren (Fig. 
8). De kop en tergieten zijn dicht behaard met lange haren.  

 Lengte: 10-15 mm.  ...................................................................  6 
 
5 Het apicale deel van T2 dof en leerachtig, (op kop) glanst 

caudaal, oppervlak van de rand is gereticuleerd (netwerk van 
fijne lijntjes), in het midden vrij dicht bestippeld. Lateraal 
van de achterste ocellen is het oppervlak bestippeld, soms 
met een kleine glanzende plek (Fig. 9a en b). “groot” 9-10 
mm. III- VII.  ...............................  Osmia uncinata bosmetselbij 

                             Nestelt onder de schors van naaldbomen. 
 
- De kop soms met een licht metallieke glans. Het apikale deel 

van T2 glanst en is in het midden verspreid bestippeld. 
Lateraal van de achterste ocellen vaak een puntloos, 
glanzend gebiedje (Fig. 10a en b). “klein”: 8-9 mm. IV- VII. 

  ..................................................... Osmia parietina boommetselbij 

Fig. 7. Middenveld dof. 
 

Fig. 8. Middenveld glimmend. 
 

Fig. 9a. Osmia uncinata, kop van boven. 
 

Fig. 9b. Osmia uncinata, 
ocellen en bestippeling. 
 

Fig. 10b. Osmia parietina, 
ocellen en bestippeling. 
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6 Het rugveld heeft caudaal een sterk glanzend deel (Fig. 8). 

De zijden van het borststuk zwart en licht bruin behaard. T2 
vrij dicht en rood behaard. De spoor van scheen 1 
(antenneborstel) eindigt in een lange punt (Fig. 11a en b). 
Lengte: 12-15 mm. V-VI.  

  ............................................. Osmia xanthomelana grote metselbij 
 
- Het rugveld heeft caudaal een smal glanzend deel. De zijden 

van het borststuk zijn zwart behaard. T2 dun en kort 
behaard. De spoor van scheen 1 heeft een korte punt. (Fig. 
12a en b). Lengte: 10-12 mm. V-VII. 

  ................................................  Osmia maritima waddenmetselbij 
 
7 De buikschuier is wit. ...............................................................  8 
                                   (aantal Hoplitis soorten en O. spinulosa) 
 
- De buikschuier is lichtbruin tot rood.  .................................. 13  
                                           (aantal Hoplitis en Osmia soorten) 
 
(Hoplitis, witte buikschuier)  
8 De scheenspoor van de achterpoot is bruinzwart, dezelfde 

kleur als de dij. ...........................................................................  9 
 
- De scheenspoor van de achterpoot is geelbruin, duidelijk 

lichter dan de dij.  ....................................................................  10 
 
9 De clypeusrand is gekarteld en lang behaard (Fig. 13a en b). 

Het oppervlak van het rugveld is leerachtig. Een grote soort, 
lengte: 11-13 mm.V-VIII. .................................  Hoplitis adunca  

                                slangenkruidbij. Alleen op slangenkruid.  
 
- De clypeusrand is gaaf en kaal (Fig. 14a en b). De rand van 

het rugveld is glad en glanzend. Een kleine soort, lengte 7-9 
mm. V-VIII.  ................................................. Hoplitis leucomelana  

zwartgespoorde houtmetselbij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10a. Osmia parietina kop met ocellen. 
 

Fig. 11a. Osmia xanthomelana. 
 

Fig. 11b. Osmia xanthomelana, 
deel voorpoot. 
 

Fig. 12a. Osmia maritima, deel voorpoot. 
 

Fig. 12b. Osmia maritima, 
deel voorpoot. 
 

Fig. 13a. Hoplitis adunca, clypeusrand. 
 

Fig. 14a. Hoplitis leucomelana, clypeusrand. 
 

Fig. 13b. Hoplitis adunca. 
 

Fig. 14b. Hoplitis leucomelana. 
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10 Het rugveld van het middensegment is bijna geheel glad en 
glanzend. Lengte: 9-12 mm. VI-VIII.  .........  Hoplitis papaveris 

papaverbij 
 
- Het rugveld heeft een ruw oppervlak, of slechts een klein 

deel glanst.  ...............................................................................  11 
 
11 De rand van de clypeus is getand en heeft vaak centraal een 

glanzende ‘streep’ (Fig. 15a en b). Het oppervlak van het 
mediane vlak is leerachtig en dof. Lengte: 8-10 mm. 

  ..................................................  Hoplitis ravouxi klavermetselbij 
Op gewone rolklaver. 

- Clypeusrand anders.  ...............................................................  12 
 
12 De rand van de clypeus is gekarteld (Fig. 13a en b) en draagt 

naar voren gerichte lange haren. Het oppervlak van het 
rugveld is leerachtig. Lengte: 9-10 mm. V-VII. 

  ...................................................  Hoplitis anthocopoides zwaluwbij 
Op slangenkruid. 

 
- De rand van de clypeus is glad (Fig. 16a en b), heeft links en 

rechts van het midden een glanzende indruk en draagt korte 
haren. De caudale rand van het mediane vlak heeft vaak een 
glanzende rand. Lengte: 8-10 mm 

  ...................... Hoplitis claviventris geelgespoorde houtmetselbij 
 
(Hoplitis of O. spinulosa, buikschuier lichtbruin tot rood) 
13 De achterrand van het scutellum heeft aan beide zijden een 

uitstekende tand. (Fig. 17a en b). Lengte: 7-8 mm. VI-VIII. 
  ................................. Osmia spinulosa gedoornde slakkenhuisbij 
 
- De achterrand van het scutellum heeft geen tand.   ............ 14 
 
14 De overgang tussen voor- en achterhoofd heeft een 

opstaande rand (Fig. 18). Het achterlijf is slank. T1 en 2 met 
onderbroken, T 3 tm 5 met ononderbroken bruingele, 
spoedig tot wit verblekende haarbanden.  S6 met een, licht 
opstaande, getande rand (Fig. 19). Lengte: 10-12 mm. VII-
VIII. .........................  Hoplitis tridentata driedoornige metselbij 

 
- Er is geen rand tussen de overgang van voor- en achter-

hoofd. De rand van S6 is niet getand.  .................................  15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15a. Hoplitis ravouxi, clypeus 
 

Fig. 15b. Hoplitis ravouxi 
clypeus. 
 

Fig. 16b. Hoplitis claviventris, 
clypeus. 
 

Fig. 16a. Hoplitis claviventris, clypeus. 
 

Fig. 17a. Osmia spinulosa, zijkant scutellum. 
 

Fig. 17b. Osmia spinulosa, 
scutellum. 
 

Fig. 18. Hoplitis tridentata, achterrand kop. 
 

Fig. 19. Hoplitis tridentata, 
sterniet 6. 
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15 Het achterlijf is lang behaard: T1 en T2 wit, T3- T6 donker. 
Scopa is rood met uitzondering van S6, die is zwart. 
Lichaam geen metalige glans. Lengte: 10-12 mm. (geen 
gegevens vliegtijd in Nl.).  ..........  Hoplitis villosa rotsmetselbij 

  
- Het achterlijf is anders behaard, geen zwarte haren in de 

scopa, vaak van boven gezien heeft het lichaam een metalige 
glans.  .......................................................................................... 16 

 
(Osmia, buikschuier lichtbruin tot rood) 
16 Oppervlak van het abdomen door de geringe beharing 

(m.u.v. T1) glanzend, randen van de tergieten met 
onopvallende haarbandjes, de eerste vaak onderbroken. 
‘kleine soorten’: 9-11 mm.  .....................................................  17 

 
- Oppervlak van het abdomen lang behaard, soms duidelijke 

rode haarbanden. Veelal ‘grote’ soorten: 8-15 mm.  ..........  19 
 
17 Oppervlak van het middenveld dof. De sporen van tibia 3 

licht bruin. T 3 tm 5 met rode, verblekende haarbanden. 
Lengte: 10-11 mm. IV-VIII. 

  ...................................... Osmia aurulenta gouden slakkenhuisbij 
 
- Oppervlak van het middenveld glanst. Sporen van tibia 3 

donker.  .....................................................................................  18 
 
18 De glanzende clypeusrand heeft in het midden een 

duidelijke tand, aan beide zijkanten een tandachtige lob (Fig. 
20a en b). Lengte: 9-10 mm. V-VIII. 

  ..............................  Osmia niveata zwartbronzen houtmetselbij 
 
- De gladde clypeusrand zonder tand in het midden (Fig. 21a 

en b). Lengte: 9-10 mm. V-VIII.  
  ................................................. Osmia leiana kauwende metselbij 
 
19 Clypeus normaal, zonder ‘hoorns’. Borststuk zwart behaard. 

De randen van de tergieten dragen rode haarbanden. 
Lengte: 10-11 mm. V-VII.    

  ................................... Osmia bicolor tweekleurige slakkenhuisbij 
 
- Clypeus heeft links en rechts een ‘hoorn’ (Fig. 24b). .........  20 
 
20 Tussen de hoorns heeft de clypeus een grote, glanzende 

deuk (Fig. 22) en de rand heeft een kleine tand (Fig. 23a en 
b). Het borststuk is zwart behaard, het achterlijf rood. Het 
dier lijkt wat op een kleine steenhommel. Lengte: 12-15 mm. 
III- V.  ...............................  Osmia cornuta gehoornde metselbij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20a. Osmia niveata, clypeus. 
 

Fig. 20b. Osmia niveata, 
clypeus. 
 

Fig. 21b. Osmia leiana 
clypeus. 
 

Fig. 21a. Osmia leiana, clypeus. 
 

Fig. 22. Osmia cornuta, clypeus. 
 

Fig. 23a, b. Osmia cornuta, clypeus. 
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- Tussen de hoorns heeft de clypeus een kleine glanzende 
deuk en de rand heeft een lipachtig, tweetandig uitsteeksel 
(Fig. 24a en b). Borststuk grauw tot geel behaard, achterlijf 
oranje behaard. Lengte: 10- 12 mm. III- VI. 

  ........................................ Osmia bicornis (= rufa) rosse metselbij 
 
(Mannetje van Hoplitis of O. spinulosa) 
21 Het schildje is getand (Fig. 25). S1 draagt een doorn, T7 is 

getand. Lengte: 7-8 mm.  ..................................  Osmia spinulosa 
 
- Schildje niet getand en S1 zonder doorn, T7 niet getand.  22 
 
22 S2 draagt een dikke bobbel (Fig. 26). Lengte: 8-9 mm. V-

VII.  .............. Hoplitis claviventris geelgespoorde houtmetselbij 
 
- S2 geen bobbel.  .......................................................................  23 
 
23 S3 draagt een stekel (Fig. 27a en b). De antenneleden zijn 

afgeplat (Fig. 28). Het hele dier is dicht behaard. Lengte: 10-
12 mm. V ?  ..................................  Hoplitis villosa rotsmetselbij 

 
- S3 zonder stekel. Het hele dier is niet dicht behaard.  .......  24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 De rand van T7 is getand (Fig. 29 en 30).  ..........................  25 
 
- De rand van T7 is niet getand.  .............................................  26 
 
25 De rand van T7 heeft twee tanden (Fig. 29). Lengte: 9-11 

mm.V-VII.  ...................................  Hoplitis papaveris papaverbij 
 
- De rand heeft drie tanden (Fig. 30). Lengte: 10-12 mm. VI-

VII.  ..........................  Hoplitis tridentata driedoornige metselbij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24a. Osmia bicornis, clypeus. 

Fig. 24b. Osmia bicornis 
clypeus. 

Fig. 25. Osmia spinoluosa, 
linker deel scutellum. 

Fig. 26. Osmia spinoluosa, bobbel S2. Fig. 27a. Hoplitis villosa, stekel S3. 

Fig. 27b. Hoplitis villosa, 
S3 met stekel. 

Fig. 28. Hoplitis villosa, antenne. 

Fig. 29. Hoplitis papaveris, T7. Fig. 30. Hoplitis tridentata, T7. 
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26 S2 en S3 zijn even groot, ze overlappen elkaar niet.  .........  27  
 (de overige Hoplitis soorten)  

- S2 is groter dan S3 en overlapt S3 voor een groot deel.  ..  30  
(Osmia soorten) 

 
27 Het laatste antennelid is puntig en gebogen (Fig. 31), S3 en 

S4 zijn ingesneden en de randen zijn wit behaard. Kleine 
soort (lengte 6-8 mm). V-VIII.  

  .................  Hoplitis leucomelana zwartgespoorde houtmetselbij 
 
- De kenmerken niet. Lengte: 8 –13 mm.  .............................  28 
 
28 Onderste antenneleden iets langer dan breed en bruin 

gekleurd. Lengte: 8-10 mm. V-VII.  
  ...................................................  Hoplitis anthocopoides zwaluwbij 
 
- Onderste antenneleden breder dan lang. Gedeeltelijk geel 

gekleurd.  ...................................................................................  29 
 
29 De scheensporen van poot 3 zijn donkerbruin, dezelfde 

kleur als de scheen. De basitars van poot 1 met witte, dichte 
beharing. Lengte: 11-13 mm.V-VIII.  

  ...................................................  Hoplitis adunca slangenkruidbij 
 
- De scheensporen zijn licht, lichter dan de scheen. De 

basitarsus van poot 1 is ijl behaard. Lengte: 8-10 mm. V-VII 
  ..................................................  Hoplitis ravouxi klavermetselbij 
 
(Osmia man) 
30 Opvallend lange antennen ( l = groter dan 1,5 x breedte 

kop). Het lichaam heeft een metaalglans, vooral het 
achterlijf. Grote soorten: 8 –13 mm.  ...................................  31 

 
- Korte antennen ( l = kleiner of gelijk 1,5 x breedte kop). 

Wel of geen mataalglans, kleine en grote soorten.  ............  32 
 
31 Borststuk zonder zwarte haren. Lengte: 8-12 mm. III-VII. 
  ...................................................... Osmia bicornis rosse metselbij 
 
- Borststuk met zwarte haren. Lengte: 11-13 mm. II-V. 
  ............................................. Osmia cornuta gehoornde metselbij 
 
32  Kop en borststuk altijd met metaal glans, meestal het 

achterlijf ook. ...........................................................................  33  
 
- Lichaam nergens met  metaalglans.  .....................................  36 
 
33 kop,borststuk met metaalglans, achterlijf zwart, glanzend. 

Lengte: 8 mm. IV-VII. ............. Osmia parietina boommetselbij 
 
- Het gehele lichaam met metaalglans.  ...................................  34   
 
34 De basis van het middenveld met een brede band, met 

duidelijke parallelle ribbels (Fig. 32), de glanzende 
clypeusrand is vrij recht (Fig. 33) en T6 met een inkeping 
(Fig. 34). Lengte: 9-10 mm. IV-VII. 

  ................................ Osmia niveata zwartbronzen houtmetselbij 

Fig. 31. Hoplitis leucomelana, antenne man. 

Fig. 32. Osmia niveata, 
middenveld. 

Fig. 33. Osmia niveata, 
clypeus. 

Fig. 34. Osmia niveata, T6. 
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- De basis van het middenveld met een smalle band, ribbels 

vooral opzij zichtbaar (Fig. 35), clypeusrand  golvend met 
haarbandjes als een soort tanden (Fig. 36). T6 geen inkeping. 

  ....................................................................................................  35 
 
35 T2 is dicht bestippeld (Fig. 37). De ventrale lob van de 

gonocoxiet is recht afgesneden (Fig. 38). Lengte: 8-10 
mm.IV-VIII.  ......................... Osmia leiana kauwende metselbij 

 
- Vooral het achterste deel T2 tussen de verspreide punten 

glanzend (Fig. 39). De ventrale lob is puntig (Fig.  40). 
Lengte: 7-9 mm. III-VIII. 

  ............................................  Osmia caerulescens blauwe metselbij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 T 6 met hoektanden (Fig. 41a en b). Lengte: 10-12 mm. IV-

VI.  ............................... Osmia aurulenta gouden slakkenhuisbij 
 
- T6 zonder hoektanden.  ..........................................................  37 
 
37 De basitars van poot drie is normaal, met parallele zijden. 

De doorn van tibia 3 is licht. Lengte: 10-11 mm. V-VI.  
  ................................... Osmia bicolor tweekleurige slakkenhuisbij 
 
- De basitars van poot 3 heeft geen parallele zijden, aan de 

voorzijde zit een ‘uitzakking” (Fig. 42a en b). De doorn van 
tibia 3 is donker. ......................................................................  38 

 
38 ‘Kleine’ soort: 8-9 mm. Rugveld gegranuleeerd, dof. Het 

borststuk is vosrood behaard, het achterlijf dun behaard. 
Lengte: 8-9 mm. III- VI.  ............ Osmia uncinata bosmetselbij 

 
- ‘Grote’ soort: 10-15 mm. Rugveld onder de structuren 

duidelijk glanzend. Borststuk bruin tot grijs behaard.  ......  39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 35. Osmia cearulecens, 
middenveld. 

Fig. 36. Osmia cearulecens, 
clypeus. 

Fig. 37. Osmia leiana, T2. Fig. 39. Osmia caerulescens, 
T2. 

Fig. 38. Osmia leiana,  
genitaal, ventraal. 

gonocoxiet 

Fig. 40. Osmia caerulescens,  
genitaal, ventraal. 

Fig. 41a. Osmia aurulenta, T6. 

Fig. 41b. Osmia aurulenta, T6. Fig. 42a. Osmia uncinata, poot 3. 

Fig. 42b. Osmia uncinata, poot 3. 
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39 De antenne draagt verspreid lichte, dunne haren. (Fig. 43). 
De rand van S6 is tweelobbig (Fig. 44). Het voorlaatste deel 
van de gonostylus is uitgehold en het uiteinde is lepelvormig 
(Fig. 45). 10-12 mm. V-VI. 

  .................................................Osmia maritima waddenmetselbij 
 
- Antenne geen dunne lichte haren. De rand van S6 is 

eenlobbig (Fig. 46). Het voorlaatste deel van de gonostylus 
is bol en het uiteinde tandvormig (Fig 47). 11-15 mm. V-VI.  

  ............................................. Osmia xanthomelana grote metselbij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoording figuren 
Wilbert Kerkhof: 3a, 5a, 6a, 7,8, 9a, 10a, 13a, 14a, 15a, 16a, 17a, 
18, 20a, 21a, 23a, 24a, 26, 27a, 29, 30, 31, 41a, 42a, 43a. 
Overige figuren Hans Nieuwenhuijsen.  
 
Dank 
Daan Wolfskeel wordt bedankt voor  zijn suggesties waar de 
klemtoon moet liggen in de wetenschappelijke namen. 
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Fig. 43. Osmia maritima, antenne. 

Fig. 44. Osmia maritima, S6. Fig. 45. Osmia maritima,  
genitaal. 

Fig. 46. Osmia xanthomelas, 
S6. 

Fig. 47. Osmia xanthomelas,  
genitaal. 
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Literatuur 
 

Boekbespreking: Bees 
 
Hans Nieuwenhuijsen 
 
 
Christopher O’Toole. 2013. Bees. A natural history. 
Firefly Books. Buffalo & Richmond Hill. 240 pp. 
 
Dit boek trok onmiddellijk mijn aandacht door zijn 
grote formaat en zijn schitterende omslag: een grote 
honingbij tegen een warme, oranje-gele achtergrond. 
Het werkte als de supranormale prikkel van een 
orchidee op een mannetjesbij. Ik moest het wel 
doorbladeren. 
Maar tegelijkertijd kwam er een wantrouwig gevoel 
bij me op. Kan dat wel wat wezen, zo’n glossy 
salontafelboek over bijen? De auteur is de bekende 
Chris O’ Toole van “Bees of the World” (1991), dat 
hij samen met Anthony Raw schreef. En dat is een 
zeer informatief boek, vooral over de biologie van 
de bijen. Bovendien had ik van dezelfde uitgever, 
Firefly Books, een paar maanden geleden het 
schitterende “Flies” gekocht. Dus besloot ik het 
toch maar te kopen. Dat bleek een goede beslissing. 
 
De informatie over de bijen begint al op de flappen 
van het stofomslag. Op de voorflap staan allerlei 
weetjes over bijen en op de achterflap lees ik “Tien 
dingen die je kan doen om bijen te helpen”. De 
hoofdstukken zijn thematisch gerangschikt. De vier 
thema’s zijn: “Wat zijn bijen?”, “De vele manieren 
om bij te zijn”, “Bijen en bloemplanten” en “Bijen 
en andere dieren”. 
Het eerste thema omvat twee hoofdstukken, “De 
wespenerfenis” en “Het Bij-zijn”. Het eerste begint 
met de volgende zin: “Bijen zijn graafwespen die 
vegetariër zijn geworden”. Tja zo’n eerste zin is een 
kolfje naar mijn hand, die nodigt uit tot verder lezen. 
Het tweede hoofdstuk geeft een moderne fylogenie 
en een beknopte bespreking van de families.  
Het thema “De vele manieren van bij-zijn” 
behandelt de solitaire en sociale bijen en bevat een 
apart hoofdstuk over de mannetjesbijen. 
“Bijen en bloemen” bevat het hoofdstuk “Bijen en 
orchideeën”, een onderwerp dat blijft fascineren.  
Vooral omdat in deze relatie de manlijke bijen zo’n 
belangrijke rol spelen. De orchideeënbloem is voor 
de vrouwtjes immers oninteressant omdat ze geen 
stuifmeel kan oogsten- het zit aan elkaar geplakt in 
klompjes - en veel orchideeën produceren geen 

nectar. De trucs, die de bloemen uithalen om 
mannen te lokken blijven verbazingwekkend. 
Het laatste thema bevat onderwerpen als “de 
vijanden van bijen”, “bescherming” en “gebruik van 
bijen en bijen in de achtertuin”. 
Een bijlage met leveranciers van producten voor 
bijen en een bijlage met websites, inclusief die van 
onze sectie, besluiten het boek. 
Tot slot nog iets over de lay-out. Het is een zeer 
kleurrijk boek. De hoofdstukpagina’s zijn in 
opvallende kleuren uitgevoerd. De goed leesbare 
tekst is in een vrij grote letter uitgevoerd. Bijna alle 
foto’s en afbeeldingen zijn pagina groot afgedrukt. 
De bijschriften zijn groot en in kleur gedrukt. (Veel 
fotografen, onder anderen Nicolas Vereecken, 
stonden hun foto’s af voor dit boek.) Dit alles geeft 
de indruk van een glossy salontafelboek. Maar het is 
veel meer dan dat. Het is een zeer leesbaar boek, 
boordevol interessante informatie over het leven van 
de bijen. Het zal, ook door zijn uitvoering, veel 
lezers trekken, die vervolgens een interessante 
wereld voor zich zien opengaan.  

 
Literatuur 
O'Toole, C. & A. Raw, 1991. Bees of the world. - 

Blanford, London, 192 p. 
Marshall, S.A., 2012. Flies. The natural history and 

diversity of Diptera. - Buffalo and Richmond Hill. 
616p. 
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Resultaten van onderzoek 
 
Erik van der Spek 
 
 
Onderzoekers publiceren hun resultaten regelmatig 
in vaktijdschriften. Van een recent artikel hierbij de 
samenvatting om wat meer beeld te krijgen van de 
resultaten van dit onderzoek. Deze keer aangevuld 
met opmerkingen van leden van onze sectie naar 
aanleiding van dit artikel. 
 
 
MacIvor J. Scott and Andrew E. Moor. Bees collect 
polyurethane and polyethylene plastcs as novel nest 
materials. - Ecosphere 4: art 155. 
http://www.esajournals.org/doi/pdf/10.1890/ES13-
00308.1 
 
Plastic afval vervuilt wereldwijd het landschap. 
Hoewel de invloed op zowel soorten als 
ecosystemen gedocumenteerd is, zijn er weinig 
waarnemingen van flexibel gedrag en aanpassing van 
soorten, in het bijzonder van insecten, op de 
toenemende rijkheid aan plastics van hun omgeving. 
Beschreven wordt hoe twee soorten Megachile 
onafhankelijk van elkaar verschillende types van 
polyurethaan en polyethyleen in plaats van natuurlijk 
materiaal gebruiken om hun nestcellen te bouwen en 
af te sluiten, terwijl die nestcellen succesvol 
uitsluipend broed bevatten. Het verzamelde plastic 
lijkt enigszins op het natuurlijke materiaal dat de 
bijensoort normaal gesproken zoekt. Megachile 
rotundata, die stukjes afgesneden blad gebruikt, 
maakte nestcellen met stukje van een plastic zak op 
basis van polyethyleen.  
Megachile campanulae gebruikt normaal hars van 
planten en bomen en in dit geval van kit op basis 
van polyurethaan waar mee gebouwen aan de 
buitenkant worden afgedicht. Hoewel er mogelijk 
sprake is van incidenteel gebruik kan het gebruik van 
plastic bij de bouw van nestcellen door bijen ook 
een aanpassing zijn, die nodig is om in toenemende 
mate in de door mensen beïnvloede omgeving te 
kunnen overleven. 
  
N.a.v. een email bericht over deze publicatie 
reageerde René Veenendaal met de volgende 
waarneming: 
Gebruik van niet natuurlijke materialen vind ik niet 
echt bijzonder, zo is mij bekend dat er wel eens 
metselwespen (Eumeninae) gebruik maakten van 
kalk of gips op een bouwlocatie. In 2009 had ik een 
nest van Pemphredon lugens op mijn balkon die de 
tussenschotten van haar cellen, behalve van het 
merg van bamboe, ook vervaardigde van stukjes 

styropor (piepschuim) dat zij knaagde uit een stuk 
van dit materiaal dat op mijn balkon stond. 
De dierenwereld is erg inventief ook vogels als de 
merel gebruiken plastic en ander (menselijk) afval 
om in hun nesten te verwerken. 
Leuke waarnemingen, de vraag is of het geen 
problemen geeft met de vochtigheid in de nesten. 
Het is bekend dat bijvoorbeeld kunstnestjes van glas 
of polyetheen vaker last hebben van schimmel dan 
nesten van natuurlijk materiaal, aangezien de 
vochtigheid in deze nesten, bij wisselende 
temperaturen, snel te hoog kan worden. 
 
Menno Reemer melde nog een waarneming uit 
Lesbos van Megachile apicalis die stukjes blauw plastic 
heeft gebruikt door Jelle Devalez: 
https://www.flickr.com/photos/habropoda/11642
856344/ 
 
 

Website bespreking: 
Discover Life 
 
Jelle Devalez 
 
 
Van 2010 tot 2012 had ik de kans om bijen en plant-
bestuiver relaties te onderzoeken in de Verenigde 
Staten. Ik leerde er ook uitgebreid kennis maken met 
de website www.discoverlife.org.  
Voor wie regelmatig wetenschappelijke namen van 
bijen opzoekt is deze website geen onbekende. De 
verspreidingskaarten op de website staan dikwijls bij 
de eerste zoekresultaten. Naast verspreidingskaarten 
is echter nog een schat aan informatie te vinden op 
deze website. In deze bespreking ga ik mij beperken 
tot de families van de bijen, maar houdt je niet in om 
ook eens een kijkje te nemen naar de webpagina’s 
over andere insecten en planten. De Lepidoptera, 
Coleoptera en Hymenoptera behoren tot de ordes 
waaraan achter de schermen het hardst is gewerkt 
om heel actuele en volledige informatie te 
verschaffen.  
De belangrijkste onderdelen zijn de 
verspreidingskaarten, soortenlijsten, 
determinatiesleutels en soortbesprekingen. Elk van 
deze onderdelen heeft een verschillende 
geografische dekking en deze Amerikaanse website 
richtte zich in eerste instantie op de V.S. Bij een 
korte blik op de website lijkt het al snel op te 
houden voor wie geïnteresseerd is in informatie over 
Europese of Nederlandse bijen. Toch zijn vooral 
voor de verspreidingskaarten heel wat nuttige tips 
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mee te geven voor wie specifieke gegevens wil 
terugvinden over Nederlandse en Europese bijen. 
 
In het hoofdmenu van de website bovenaan de 
webpagina kun je op ‘Global mapper’ klikken 
(http://pick18.pick.uga.edu/mp/20m?act=make_m
ap). Hier kun je een aantal lege velden invullen en 
verspreidingkaarten opmaken voor alle bijensoorten 
van de wereld. Voor Apis mellifera krijg je 
bijvoorbeeld het volgende resultaat: 
http://pick18.pick.uga.edu/mp/20m?w=720&r=0.2
&e=0.00000&n=0.00000&z=0&kind=Apis+mellife
ra&la=0&lo=0&map=SATW 
of je kunt alle soorten van een genus op de kaart 
zetten in verschillende kleuren vb. Apis 
http://pick18.pick.uga.edu/mp/20m?w=720&r=0.2
&e=0.00000&n=0.00000&z=0&kind=Apis_&la=0
&lo=0&map=SATW 
Naar mijn mening is het belangrijkste invoerveld  
“Limit databases”. Deze optie laat toe om enkel 
gegevens van specifieke databanken weer te geven. 
De verspreidingskaarten zijn het resultaat van een 
samenwerking tussen verschillende instanties van 
over de hele wereld. Verschillende musea en vooral 
alle instellingen die meewerken aan de databank van 
het Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 
vormen de belangrijkste bron van informatie. Hoe 
nauwkeurig en hoeveel informatie wordt 
weergegeven is afhankelijk van de bron. Voor bijen 
zijn de databanken van het American Museum of 
Natural History (AMNH), United States Geological 
Survey (USGS) en de Bees, Wasps and Ants 
Recording Society (BWARS) enkele van de 
betrouwbare bronnen. Het is belangrijk om op te 
merken dat niet alle databanken puntlocaties 
bevatten. Sommige databanken bevatten enkel 
geografische coördinaten van de 
regio’s/provincie’s/landen waar een soort 
voorkomt. Op het volgende kaartje zie je 
bijvoorbeeld enkel of een soort aanwezig is in een 
bepaald land of regio:  
http://pick18.pick.uga.edu/mp/20m?r=0.2&la=0&l
o=72&kind=Apis_&map=SATW&a=AMNH_BE
ES 

 
Hieronder nog 2 URL’s die laten zien wat een 
willekeurige zoekactie oplevert naar puntlocaties van 
Andrena flavipes uit Nederland en buurlanden: 
http://pick18.pick.uga.edu/mp/20m?r=0.002&la=5
1.6&lo=6.12&kind=Andrena+flavipes&map=SAT
W en de gegevens achter een puntlocatie: 
http://pick18.pick.uga.edu/mp/20l?id=USGS_DR
O198514;USGS_DRO198546;USGS_DRO198527 
 
Om deze korte bespreking af te sluiten nog wat 
nuttige informatie over de soortenlijsten en 
determinatiesleutels. 
Van de soortenlijsten op deze website (beschikbaar 
voor alle landen van de wereld) is vooral de ‘world 
bee checklist’ een bewonderenswaardig initiatief. 
Deze lijst wordt bijna maandelijks bijgewerkt: 
http://pick18.pick.uga.edu/mp/20q?act=x_checklis
t&guide=Apoidea_species&flags=HAS: 
Deze lijst werd enkele jaren geleden ook 
gepubliceerd als de “ITIS world bee checklist”. Dat 
de lijst actueel is bewijst een willekeurige zoekactie 
naar soorten die de laatste twee jaar zijn beschreven 
of naar Nederlandse bijensoorten waarvan de 
taxonomie recent is bijgesteld. 
De determinatiesleutels zijn het testen waard voor 
wie Amerikaanse bijen wil determineren.  
Hier staan ze allemaal op een rijtje: 
http://pick18.pick.uga.edu/mp/20q?search=Apoide
a#Identification 
Het is in het begin even wennen aan deze 
interactieve sleutels voor wie gewoon is om met 
dichotome sleutels te werken. Het is zeker 
aangeraden om de handleiding op de website 
uitgebreid te raadplegen, anders loop je al snel 
verloren en gaan veel functionaliteiten aan je voorbij. 
 
Het is een aanrader om de website nog wat verder te 
verkennen. Ook over graafwespen en andere 
Hymenoptera is er heel wat informatie te vinden. 
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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 
11e editie van dit symposium. 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). 
 
We regelen de aanmelding, het vervoer en de 
reservering van het hotel centraal. Betalen doen we 
daar ter plekke. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Einladung zur 11. Hymenopterologen-
Tagung Stuttgart 
 
3. bis 5. oktober 2014 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
Ich freue mich, Sie/Euch zur 11. Hymenopterologen- 
Tagung nach Stuttgart einladen zu können. Diese Ta- 
gung ist ein Forum für die mitteleuropäischen Hyme- 
nopterologen und wird alle zwei Jahre vom Staatli- 
chen Museum für Naturkunde Stuttgart und dem Ar- 
beitskreis Wildbienen-Kataster des Entomologischen  
Vereins Stuttgart ausgerichtet. Sie findet wie gewohnt  
in den Räumen des Staatlichen Museums für Natur- 
kunde (Museum am Löwentor) statt.  
 

 
Anmeldung verbindlich bis zum 31.07.2014 an:  
Dr. Lars Krogmann  
Abteilung Entomologie, Sektion Hymenoptera  
Staatliches Museum für Naturkunde  
Rosenstein 1  
70191 Stuttgart  
Germany 
E-Mail: krogmann.smns@naturkundemuseum-bw.de  
 
Anmeldungen für Vorträge und Poster (Abstracts 
gleichzeitig digital per E-Mail einreichen!) bis 
spätestens 30.06.2014.  
 
Das Tagungsprogramm wird per E-Mail versendet.  
 
Tagungsort und -gebühr  
Das Staatliche Museum für Naturkunde ist von 
Stuttgart-Hauptbahnhof mit den S-Bahnlinien 4, 5 und 
6 sowie mit der Straßenbahnlinie U15 (Haltestelle: 
Nordbahnhof) zu erreichen.  
 
Die Teilnahmegebühr beträgt € 35.-, bzw. € 20.- für 
Studenten und beinhaltet Kaffee/Getränke, belegte 
Brote/Gebäck während der Veranstaltung sowie den 
Tagungsband.  
Überweisung erbeten bis zum 31.07.2012 an:  
Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.  
Kennwort: "Hymenopterologen-Tagung 2012"  
Landesbank Baden-Württemberg  
BLZ 600 501 01, Konto Nr. 2582368  
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Oproepen 
 
 

Van de penningmeester 
 
 
Zoals gewoonlijk publiceert de peningmeester in het 
eerste nummer van het jaar een overzicht van de tot 
dusver betaalde contributie. Kijk in de onderstaande 
tabel of je je bijdrage voor 2014 hebt voldaan. 
Wanneer dat niet het geval is, maak dan het bedrag  
- € 10 per jaar - over vóór 1 juni 2014 op (IBAN) 
NL27 ASNB 0708 4593 82 ten name van A.J. 
Loonstra, Spijkerboor. Onder vermelding van 
“contributie sectie Hymenoptera + ja(a)r (en)”.   
BIC: ASNBNL21 
Hebben wij op 1 juni nog geen contributie voor 2014 
van je ontvangen dan gaan we ervan uit dat je hebt 
bedankt als lid van de sectie.  
 
Contributie sectie Hymenoptera N.E.V. per 1-3-2014. 
 
Naam Lid  

vanaf 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Achterberg (van), C. 1995     
Adrichem (van), M.T. 2003 x    
Baaijens, A. 2002     
Beers, H. 2003 x    
Beers (van), E.H. 2001 x    
Belgers, D. 2008 x    
Belzen, M. 2012 x    
Berg, M.P. 2010     
Bink-Moenen, R.M. 2002 x x   
Blommers, L. 1995 x    
Breugel (van), P. 1995 x x   
Brouwer, R. 1999     
Brouwers, A. 2000     
Brugge, B. 1996     
Calle, L.L. 2000     
Dees, A.J. 2007     
Devalez, J. (B) 2004     
Diemen (van), A. 2007 x x   
Dijkhuizen, M. 2014 x    
Dobbelaar, S.M.A.J. 2004 x    
Eck (van), A.P.W. 2003 x    
Eradus, K. 2010 x    
Goudsmits, C. 2002     
Haagen (van), C.G.L. 2012     
Haeseleer (d'), J. (B) 2011     
Hartman, M. 2011 x    
Heer (de), J. 2009     

Naam Lid  
vanaf 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Heitmans, W. 1995 x x   
Hermans, J.T. 1996     
Hout (van der), M. 2013 x x x x 
Imkersver. Arnhem Velp 2011     
Jeucken, B. 2006 x    
Jonghe (de), R. (B) 2010     
Klein, W. 1995     
Kleukers, R. 1997     
Koel, H.P.L. 2003     
Kok, F. 1999     
Kuhlemeier, W.E. 2012     
Kuhnen, J.M. 2008 x    
Kuijken, P. 1995 x    
Kuper, J. 2008 x    
Loonstra, A.J. 2004     
Loos, G. (B.) 1995 x    
Meel (van), Ch. 2012 x    
Meer (van der), F. 1996     
Megens, P. 1995 x    
Mol, A. 1999 x    
Nieuwegiesen (van der), J. 1995 x x   
Nieuwenhuijsen, H. 1995 x    
Ouden (den), L. 1996     
Peeters, T.M.J. 1995     
Pijfers, J.H.N. 1998 x    
Prijs, H.J. 2003 x    
Raemakers, I. 1997 x    
Ravoet, J. 2010 x    
Reemer, M. 2002     
Rietveld, A. 2011     
Roos, M. 1995 x    
Schreven, S. 2010 x    
Slot, J. 2002 x    
Smit, J. 1995 x    
Smits, J. 2001 x    
Sommeijer, R. 1999 x    
Spek (van der), E. 2004 x x   
Stip, A. 2013     
Stipdonk (van), A.H. 2011 x x   
Tressel, T. 2014 x    
Veen (van der), A. 1998 x    
Veen (van), M. 2005     
Veenendaal, R.L. 2004 x x   
Wilde (de), A. 2010     
Willems, E. (B) 2009 x    
Zwakhals, C. 1997     
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Stofluizen in malaisevallen 
 
 
Bij het uitzoeken van malaiseval materiaal blijft er vaak 
een rest over met "vreemd" klein spul. Hier onder zijn 
onder andere Stofluizen (Psocoptera). In verband met 
verspreidingsonderzoek en het verwerken van de 
dieren tot het maken van een determinatietabel van de 
Nederlandse soorten, verzoek ik jullie deze rest groep 
aan mij ter beschikking te stellen. Droog kan, maar bij 
voorkeur op alcohol 70%. 
Cees Gielis, Mr. Haafkensstraat 36, 4128CJ Lexmond. 
Tel. 0347 341 555; 
e-mail: pterophoridae@gmail.com 
 
 

Gevraagd bronsgroefbijen 
 
Jelle Devalez 
 
 
Dat groefbijen geen gemakkelijke groep zijn, zelfs 
voor de doorwinterde entomoloog is algemeen 
geweten. De bronsgroefbijen uit het 
subgenus Seladonia vormen daarop geen uitzondering. 
Van de soort Halictus smaragdulus zijn er 5 verschillende 
vormen bekend. Deze vormen zijn tot nog toe enkel 
herkenbaar aan de mannelijke gonostylus. De 
vormen A, B, C, D, E hebben een verschillende 
verspreiding, maar er is veel overlap tussen de 
verspreiding. 
Om de taxonomie van dit complex beter te begrijpen 
zal een morfologische studie gecombineerd worden 
met een DNA-analyse en biogeografische analyse om 
de taxonomische status van deze vormen te bepalen. 
Het is mogelijk dat er zich cryptische soorten 
bevinden in dit complex. 
Hierbij wil ik dan ook een oproep lanceren om 
komende zomer extra aandacht te besteden aan 
bronsgroefbijen uit het subgenus Seladonia, 
vooral Halictus smaragdulus. Zeker wie enkele weken in 
Zuid-Europa zal doorbrengen deze zomer. 

In het veld zijn deze bronsgroefbijen zeer moeilijk te 
determineren. Alle specimens met een groene 
metaalglans die tot het genus Halictus behoren worden 
best direct in een buisje met ethanol bewaard tot de 
analyse. Schrijf met potlood op een stukje papier de 
vindplaats en de datum en voeg het toe aan het buisje. 
Indien dit niet mogelijk is, zijn gelabelde 
luchtgedroogde specimens ook goed. Deze 
bronsgroefbijen vliegen vooral in de zomer en door de 
warme temperaturen kan het DNA snel beschadigd 
geraken, vandaar de grote voorkeur voor specimens in 
90-100% ethanol. 
 
De specimens kunnen opgestuurd worden naar: 
Alain Pauly 
Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (KBIN) 
Departement Entomologie 
Vautierstraat 29 
B-1000 Brussel 
 
Meer informatie over Halictus smaragdulus kan 
teruggevonden worden op de website Atlas 
Hymenoptera: 
http://zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/pagetaxon.a
sp?tx_id=547 
http://zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/pagetaxon.a
sp?tx_id=3407 
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Mededelingen 
 
 

Onze webmaster stopt 
 
 
Ruim 10 jaar geleden heeft Raymond Broersma de 
website van de sectie opgezet, en daarna onderhouden. 
Een klus die hij naar onze mening op een prima wijze 
heeft uitgevoerd. Het bestuur is hem daar dan ook 
zeer erkentelijk voor. Raymond heeft aangegeven 
uiterlijk aan het eind van dit jaar met de website te 
willen stoppen. 
Ruim op tijd dus, zodat wij in de gelegenheid zijn een 
nieuwe beheerder voor de website te zoeken. Op de 
studiedag in januari heeft één van de leden zijn 
belangstelling hiervoor aangegeven. We zijn 
momenteel in gesprek hierover. 
 
Naast de website heeft Raymond de laatste jaren ook 
de samenvattingen onder de artikelen in het Engels 
vertaald. Na een oproep op de studiedag in januari 
heeft Jorgen Ravoet aangegeven dit op zich te willen 
nemen, een aanbod dat we graag aannemen. 
 
Raymond, heel hartelijk dank voor al het werk dat jij 
de afgelopen 10 jaar in voor de sectie hebt gedaan.  
Wij waarderen dat enorm!  
 
 

Jaarverslag sectie 2012 
 
Erik van der Spek, secretaris sectie Hymenoptera 
 
 
Het jaar begon voor de sectie op 19 januari met de 
studiedag in Naturalis. Dit jaar zijn onder leiding van 
Wim Klein de Pemhredoninae bestudeerd. Het ging 
hierbij om de genera Diodontus, Mimesa, Minumesa, 
Passaloecus, Psen, Psenulus, Spilomena en Stigmus. De 
inleidingen zijn in een besloten zaal gehouden, het 
bestuderen van de dieren vond plaats in het ‘Life 
Science’, met publiek erbij. Veel museumbezoekers 
bekeken voor het eerst een wesp door een binoculair.  
 
De website en twitteraccount is ook dit jaar weer 
onderhouden door Raymond Boersma. In april en 
november verschenen nummer 6 en 7 van 
HymenoVaria, totaal 68 pagina’s. Het aantal leden 
bedroeg eind van het jaar 73. 
 
Voor de excursielocaties hebben we ons mede laten 
leiden door belangstelling bij boswachters van 
Staatsbosbeheer naar een inventarisatie van de 
voorkomende bijen en wespen. De voorjaarsexcursie 
naar de Elperstroom was op 20 april, een inhaalslag 
van 2012 toen deze excursie vanwege het weer niet 
kon doorgaan. Nu kon het net wel, door het late 
voorjaar vlogen alleen de vroege voorjaarssoorten, wat 
met de drie deelnemers goed te behappen was.  
Voor de zomerexcursie gingen we op voorstel van 
Peter Megens op 3 augustus naar de Maasduinen. We 
bezochten terreinen van Limburgs Landschap, 
gemeente Bergen en van Staatsbosbeheer. Tijdens een 
periode met tropisch weer konden de negen 
deelnemers veel soorten waarnemen, vooral op de 
Stalberg langs de oever van de Maas. Op de hei was 
het erg rustig, er stonden nog nauwelijks heidestruiken 
in bloei. Het bezoek leverde Epeloides coecutiens en 
Melitta tricincta als nieuwe soorten voor het gebied op. 
Ook kon worden vastgesteld dat Coelioxys afra zich 
echt in Nederland heeft gevestigd, een vrouwtje van 
deze soort is waargenomen. 
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Veranderingen in de ledenlijst 
 
 
Per 1 april 2014, aantal leden 74  
 
 
Nieuwe leden 
Martijn Dijkhuizen Dorpsstraat 96 1861 KZ 
 Bergen NH 
 
Tressel, T. Alter Sandweg 13a  26826 
 Weener-Tichelwarf, Duitsland 
 0634050935  
 tomtressel@yahoo.co.uk  
 
M.L. Braad Van Ravesteijnstraat 17  
 3544 LK   Utrecht 
 mibratiger@hotmail.com 
 
Adreswijziging 
M. Reemer Wasstraat 16 2313 JJ  Leiden 
 
Emailadreswijziging 
Pim Kuijken wkuijken@ziggo.nl 
Arjan van der Veen     arjan_vanderveen@upcmail.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij-sluitingsdatum  

voor nummer 9: 
  

1 oktober 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bestuur sectie Hymenoptera 
 
Voorzitter 
Jan Smit 
Voermanstraat 14 
6921 NP  Duiven 
0316-284793 
smit.jan@hetnet.nl 
 
Penningmeester 
Anne Jan Loonstra 
Veenweg 6 
9656 PD  Spijkerboor 
0598-433935 
06-15180838 
NL27 ASNB 0708 4593 82 
BIC: ASNBNL21 
ajloonstra@hotmail.com 
 
Secretaris 
Erik van der Spek 
Wilhelminalaan 67 
1781 AM   Den Burg 
0222-318027 
spek-druif@introweb.nl 
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