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Redactioneel

Een uitzonderlijk goed gevuld nummer van onze nieuwsbrief, veel leeswerk dus en dat net nu 
het vangseizoen al begonnen is. We hebben steeds meer het gevoel dat de nieuwsbrief echt 
begint te leven en van alles los maakt bij de leden. Dat is duidelijk te merken aan de toename 
van het aantal artikelen, dat spontaan wordt opgestuurd. We hopen dat deze trend zich 
voortzet. 

Dit nummer van de nieuwsbrief is extra vroeg, vanwege het project "APIS-hokken". Een plan 
om de witte vlekken op de kaart van Nederland met betrekking tot de bijen te gaan invullen. 
Dit is een deelproject voor de definitieve bijenatlas, waarvoor plannen gesmeed worden. Over 
deze plannen zullen we u in deze en de komende nieuwsbrieven, alsmede op onze website, 
uitgebreid informeren.
Daarna wordt de voorjaarsexcursie van dit jaar naar de Biesbosch aangekondigd.
Verder is er een verslag van de excursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen van 
afgelopen jaar en een verslag van de Spinnendoderstudiedag in januari jongstleden.
De "Leuke Waarnemingen van 2003" hebben veel gegevens opgeleverd en het is te merken 
dat leden hierdoor alert worden op bepaalde soorten.
Ivo Raemakers vraagt zich af of de Nederlandse naam Klaverbij wel klopt. Harry Pijfers heeft 
een gebied in Twente bekeken, terwijl Wijnand Heitmans het voorkomen van de bliksemwesp 
in deze zelfde streek behandelt. Peter Megens heeft "De Stalberg" in Limburg 
geïnventariseerd en doet daar verslag van. Ivo Raemakers en Harry Pijfers nemen de 
maskerbij Hylaeus difformis onder de loep.
Theo Peeters bespreekt de Andrena-catalogus van Schwarz en Gusenleitner uit 2002.
Let verder in 'Oproepen' bij het overzicht van de penningmeester even op of je de contributie 
wel betaald hebt. 
En help mee het 'Smoelenboek' van de sectie te vullen, om elkaar iets beter te leren kennen.
Bij de Mededelingen staat de zo langzamerhand bekende, tweejaarlijkse 'Tagung' voor 
liefhebbers van Hymenoptera in Stuttgart weer aangekondigd. 

Hoe je een kopie van de Andrena-tabel van Van der Vecht uit 1928 digitaal kunt verkrijgen 

staat eveneens bij de Mededelingen.
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Atlas Project Bijen

Atlasproject Bijen van start in 2004
Theo Peeters

EIS-Nederland heeft me als werkgroepcoördinator Bijen gevraagd een doorstart te maken 
voor een definitieve atlas van de bijen in Nederland. Die atlas gaat uitkomen in de serie Fauna 
van Nederland, waarin eind van dit jaar ook de wespen- en mierenatlas verschijnt.
Ik heb daar slechts even over moeten nadenken en intussen enige gesprekken en 
correspondentie gevoerd met collegae. Met de ervaringen van de wespenatlas nog vers in het 
hoofd, wil ik graag werken aan een goede start met een breed, deskundig en enthousiast team.
Met de wetenschap dat in de serie Fauna van Nederland nog tenminste Dagvlinders, 
Amfibieën en reptielen en Zweefvliegen in voorbereiding zijn, heb ik me tijd gegund. 
Gedurende 2004 wil ik de verschillende werkzaamheden die mijns inziens van belang zijn 
goed op de rails zetten. Welke vorderingen zijn inmiddels zijn gemaakt en welke plannen 
worden gesmeed?

Teamwerk
De samenstelling van een atlas is echt teamwerk. Ik werk aan het samenstellen van een aantal 
teams die gedurende het gehele traject gaan werken aan allerlei onderdelen van het 
atlasproject. Hieronder een opsomming van de stand van zaken.

Schrijfteam
In januari van dit jaar hebben we een team van zeven collegae (Chiel Jacobusse, Frank van 
der Meer, Hans Nieuwenhijsen, Theo Peeters, Ivo Raemakers, Jeroen de Rond  en Jan Smit) 
samengesteld die het schrijfwerk aangaan. Uitgangspunt zijn de teksten in de voorlopige 
bijenatlas (Peeters et al. 1999), waarvan nog slechts enkele exemplaren in voorraad zijn. Heb 
je deze atlas nog niet in bezit dan raad ik je aan zo snel mogelijk een bestelling te doen bij 
EIS-Nederland [www.naturalis.nl/EIS]. 
De teksten in de definitieve atlas van de bijen zullen worden herzien en met genera- en 
familieteksten worden aangevuld. De verschillende genera en soorten moet nog verdeeld 
worden maar daarover wordt binnenkort een bijeenkomst gepland.

Collectieteam
Er ligt nog ontzettend veel determinatiewerk in de Nederlandse collecties. Dat geldt niet 
alleen voor de grote musea zoals Naturalis in Leiden en het Zoologisch Museum in 
Amsterdam, maar ook voor het Laboratorium voor Entomologie te Wageningen, en de andere 
regionale natuurmusea in Enschede, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen en Rotterdam. De 
collecties in Tilburg en Den Haag zijn vrij goed bewerkt, maar ook daar moet nog wel het een 
en ander opnieuw gecontroleerd worden.
Hier ligt dus een enorme klus. Frank van der Meer is in Leiden begonnen met een bewerking 
van het genus Lasioglossum. Mervyn Roos en Theo Peeters werken al enkele jaren zo nu en 
dan aan de Bombus-collectie in Amsterdam.
Werk genoeg aan de winkel zeker voor de echte doorbijters onder ons. Het is monnikenwerk 
maar wel zeer waardevol voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van het bijenbestand. 
Tevens zit ook dit werk vol met verrassingen omdat je regelmatig wat leuks vindt. Het lijkt 
een beetje op veldwerk, maar dan binnenshuis! 
Ik heb nog geen coördinator gevonden die in de gaten houdt wie wat doet, wat er gedaan is, 
wat nog gedaan moet worden en die erop toe ziet of alle gegevens netjes worden verwerkt. 
Mensen die in dit team een rol willen spelen kunnen zich aanmelden bij Theo Peeters die dit 
team voorlopige nog zal coördineren.
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Fototeam
Wim Klein heeft zich bereid verklaard een fototeam te gaan coördineren. Een overzicht van 
wat er aan bijenfoto’s bij wie beschikbaar is en een voorstel over welke foto’s we nog graag 
willen beschikken voor de atlas, zullen een van de eerste taken zijn die op het programma van 
dit team staan. Collegae die graag hun steentje willen bijdragen aan het fototeam kunnen zich 
opgeven bij Wim [wimklein@worldonline.nl].

Tabellenteam
Ook dit atlasproject verdient ondersteuning van Nederlandstalige determinatietabellen. Vooral 
daardoor kunnen we nieuwe mensen werven die zich serieus gaan bezighouden met de 
bijenstudie. Gelukkig zijn er inmiddels enkele tabellen in een vergevorderd stadium. De 
Nomada-tabel van Jan Smit is af en wordt binnenkort gepubliceerd in het tijdschrift 
Nederlandse Faunistische Mededelingen. Ook de Sphecodes-tabel van Jeroen de Rond is in 
een vergevorderd stadium.
Mijn bedoeling is zo snel mogelijk een nieuwe tabel tot de genera van de Nederlandse bijen te 
maken.
Vooral de studiedagen van de sectie Hymenoptera lijken een goede plek om nieuwe tabellen 
of proeftabellen uit te proberen. Het zou heel aardig zijn als we met enkele goede fotografen, 
tekenaars en schrijvers nog een aantal nieuwe plannen kunnen realiseren waardoor meer 
bijengroepen toegankelijk worden voor een groter publiek.

Webteam
Ondersteuning van al die verschillende werkzaamheden kan voor een belangrijk deel worden 
gehaald van onze website. Onze webmaster Raymond Broersma wil daar graag aan 
meewerken. Ook Menno Reemer heeft zich bereid verklaard hulp te bieden bij het stimuleren 
en coördineren van bijenprojecten. Beiden zullen ook tijdens het project APIS-hokken een 
groot deel van de aansturing verzorgen.

Deelprojecten
Het verzamelen van nieuwe gegevens is een van de belangrijkste peilers voor een atlas. Dat 
houdt in veldwerk maar ook studie in bibliotheken en thuis achter de stereomicroscoop. Voor 
de specialisten zal het een verdieping van hun kennis en kunde betekenen, voor de beginners 
een eerste stap naar eigen determinaties en waardevol veldwerk. We willen deze twee zaken 
graag zoveel mogelijk tegelijkertijd stimuleren. Daarvoor hebben we alvast een aantal 
deelprojecten bedacht om het vele veldwerk dat nog op het programma staat door zoveel 
mogelijk handen te laten doen.

APIS-hokken
Meer over dit witte hokkenproject kun je lezen op pagina 28 in deze nieuwsbrief.

Studiedagen sectie Hymenoptera
De studiedagen van de sectie Hymenoptera van de NEV zullen in 2005, 2006 en 2007 besteed 
worden aan bijen (Apidae s.l.).
Vanaf 2005 willen we naast de bestaande studiedag van de sectie nog een extra studiedag 
voor beginners aan de bijenstudie organiseren. Meer daarover leest u in de volgende 
nieuwsbrief.

Tijdens het gehele traject zullen we diverse initiatieven naar voren schuiven om mensen te 
stimuleren, om accenten te leggen op bepaalde zaken en zullen we blijven rapporteren over 
leuke vondsten, nieuwe literatuur, etc. We zullen zo vlijtig zijn als een bezige bij om mensen 
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te enthousiasmeren en dit project te laten slagen, zodat we op het eind van de rit kunnen 
terugkijken op een geweldige tijd.

Planning
Het draaiboek voor dit atlasproject wordt dus nog steeds geschreven.
We beginnen met twee jaar zoveel mogelijk veldwerk, collectiewerk en schrijfwerk. Het jaar 
2006 zal besteed worden aan het nader afstemmen van deze werkzaamheden en aan het 
schrijfwerk van de inleidende hoofdstukken van de atlas.
Ook zal eind 2006 een redactie samengesteld worden die aan de manuscripten zal gaan 
werken. De publicatie kan worden verwacht in 2009, tien jaar na de voorlopige atlas.

Eigen bij-drage gevraagd
Het jaar 2004 zal een eerste test vormen voor het welslagen van al deze mooie plannen. Een 
goede start is het halve werk en ik hoop dat ook u zich gaat inzetten om een eigen ‘bijtje’ bij 
te dragen. En nu maar hopen dat we twee bij-zondere seizoenen tegemoet gaan!

We houden u op de hoogte.

Doe mee aan het project APIS-hokken!
Theo Peeters & Menno Reemer

Het is alweer vijf jaar geleden dat de Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen verscheen. 
Sindsdien heeft de Nederlandse bijenfauna zich mogen verheugen in een grotere 
belangstelling van natuurbeleidsmakers en terreinbeheerders, getuige het verschijnen van de 
Rode Lijst en de projecten voor Natuurmonumenten. Het wordt zo langzamerhand tijd voor 
een minder voorlopige atlas. Maar voor het zover is, moet er nog flink wat gebeuren.

Het bijenbestand
De Nederlandse bijengegevens worden verzameld door EIS-Nederland en opgeslagen in een 
verrassende ontdekkingen te doen in ogenschijnlijk saaie poldergebieden. Overal zijn wel 
kleine slootwandjes, rieten daken van boerderijen, ruderale bermen en andere potentiële 
nestel- of foerageerplekken te vinden, waar mogelijk interessante soorten opduiken.
Er moeten dus in zo veel mogelijk witte hokken bijengegevens verzameld worden, en liefst 
ook in verschillende perioden van het jaar. Het project duurt twee veldseizoenen: 2004 en 
2005, dus het is zaak om direct goed van start te gaan.
Voordat we jullie laten zien waar die witte bijenhokken in Nederland precies liggen, gaan we 
hier eerst even kort in op de termen uurhokken en grenshokken, oftewel op de 
prioriteitstelling waarvoor we hier kiezen.

Uurhokken en grenshokken
Nederland kunnen we verdelen in 1674 atlasblokken van 5x5-kilometer ook wel uurhokken 
genoemd. Een volledig uurhok bestaat uit 25 kilometerhokken. Een groot deel van die 
uurhokken is echter veel kleiner dan 5x5 km omdat ze bijvoorbeeld langs de landsgrens of 
langs de kust liggen. Voor dit project spreken we af dat we de uurhokken met minder dan 10 
kilometerhokken de grenshokken noemen. Die grenshokken mogen uiteraard ook gevuld 
worden maar hebben niet echt prioriteit.
Als we hier spreken over witte hokken bedoelen we dus de grote witte hokken met meer dan 
10 kilometerhokken. En waar liggen die dan?
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Witte hokken
Figuur 1 geeft snel een 
overzicht uit welke 5x5-
kilometerhokken (uurhokken) 
bijengegevens in het 
bijenbestand aanwezig zijn. 
In figuur 2 wordt het aantal 
bijenrecords per uurhok 
getoond. De grootte van de stip 
geeft een indicatie van het 
aantal gegevens die in het hok 
verzameld zijn (van 1 tot 229 
records).  Hier is (helaas) 
gekozen voor een groot aantal 
categorieën waardoor de 
stippen qua grootte snel op 
elkaar gaan lijken. Toch geeft 
deze figuur al beter aan waar 
veel en weinig is 
geïnventariseerd. Helaas 
hadden we op de valreep van 
de productie van deze 
nieuwsbrief geen figuur meer 
bij de hand van het aantal 
bijensoorten per uurhok, maar 
die heeft u nog tegoed en zal 
binnenkort op onze website 
zijn te bewonderen. 
Met name de duinen, de 
binnenlandse zandgronden en het Zuid-Limburgse krijt- en lössdistrict zijn goed onderzocht. 
De dekking van de klei- en laagveengebieden laat te wensen over. Hier liggen ook de 
traditionele witte gebieden zoals Friesland, Groningen en Noord-Holland. Samen met 
Overijssel zijn dit ook de provincies met de meeste witte hokken (zie tabel 1). 
Vermeldenswaardig is het feit dat alleen in de provincie Zeeland alle uurhokken gevuld zijn. 
Dit hebben we vooral te danken aan een voorbeeldige recente inspanning van een groep 
Zeeuwse entomologen onder aansturing van Stichting Het Zeeuwse Landschap. Een 
voorbeeld dat aantoont dat je met een klein groepje enthousiaste onderzoekers in korte tijd 
veel werk kunt verzetten. Het totale aantal witte hokken bedraagt maar liefst 307. In tabel 2 
zijn de coördinaten van deze 307 witte uurhokken, gesorteerd naar provincie, opgenomen.
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Figuur 1. Uurhokken met bijengegevens (EIS-NL feb. 2004).

Tabel 1. Het aantal witte uurhokken per provincie (februari 2004).

GR FR DR OV GE FL UT NH ZH ZE NB LI Totaal
Witte 
uurhokken

40 47 17 42 22 26 13 36 28 0 33 3 307
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 Heb je geen zin of tijd om naar verre uithoeken te reizen? Ook dichter bij huis is nog veel te 
doen zoals figuur 2 laat zien, want er zijn ook nog heel veel uurhokken waaruit slechts enkele 
bijenrecords bekend zijn. Minder dan 26 records en dus wellicht veel minder dan 26 
bijensoorten, is gewoon erg weinig voor een oppervlakte van 5 x 5 km.
Om nog nauwkeuriger te kunnen zien waar de bijengegevens vandaan komen, zijn tenslotte 
de figuren 3a t/m 3f toegevoegd. In zes regio’s wordt afgebeeld uit welke kilometerhokken 
gegevens bekend zijn. Aan de hand hiervan kan iedereen precies zien waar de lacunes liggen.
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Figuur 3a. Kilometerhokken met bijengegevens - Noordwest Nederland
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Figuur 3c. Kilometerhokken met bijengegevens - Noordoost Nederland



Figuur 3b. Kilometerhokken met bijengegevens - westelijk  Centraal-Nederland
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Figuur 3d. Kilometerhokken met bijengegevens - oostelijk Centraal- Nederland
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Figuur 3e. Kilometerhokken met bijengegevens - Zuidwest Nederland
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Figuur 3f. Kilometerhokken met bijengegevens - Zuidoost Nederland
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Tabel 2. Coördinaten van de 307 witte uurhokken, ingedeeld naar provincie (Ax en Ay zijn de 
amersfoortcoördinaten van het kilometerhok in de linker onderhoek van het 5 x 5 km-hok).

Prov Ax Ay
DR 210 520
DR 210 525
DR 215 525
DR 225 515
DR 235 525
DR 235 545
DR 245 560
DR 245 565
DR 250 520
DR 250 535
DR 250 555
DR 250 560
DR 255 525
DR 255 545
DR 255 555
DR 260 545
DR 265 535
FL 145 485
FL 145 490
FL 150 485
FL 155 475
FL 155 480
FL 160 475
FL 160 480
FL 160 485
FL 165 485
FL 170 495
FL 170 500
FL 170 505
FL 170 520
FL 170 525
FL 170 530
FL 175 505
FL 175 520
FL 175 525
FL 175 530
FL 175 535
FL 180 500
FL 180 520
FL 180 525
FL 185 520
FL 185 525
FL 190 515
FR 155 570
FR 160 550
FR 160 555
FR 160 570
FR 160 575
FR 165 550
FR 165 560
FR 165 565
FR 165 575
FR 165 580
FR 165 585
FR 170 550
FR 170 555
FR 170 565
FR 175 550

FR 175 555
FR 175 570
FR 175 575
FR 175 585
FR 180 435
FR 180 440
FR 180 445
FR 180 570
FR 180 585
FR 180 595
FR 185 550
FR 185 565
FR 185 570
FR 185 590
FR 190 555
FR 190 560
FR 190 585
FR 190 595
FR 195 555
FR 195 560
FR 195 570
FR 195 585
FR 195 600
FR 200 570
FR 200 590
FR 200 595
FR 200 600
FR 205 555
FR 205 575
FR 205 580
FR 210 560
FR 210 590
GE 160 425
GE 165 455
GE 165 470
GE 165 475
GE 175 425
GE 180 435
GE 195 470
GE 195 475
GE 200 440
GE 200 465
GE 205 440
GE 210 450
GE 215 430
GE 215 445
GE 215 465
GE 220 435
GE 220 470
GE 225 440
GE 230 440
GE 230 450
GE 230 460
GE 240 460
GR 210 575
GR 210 585
GR 215 570
GR 215 575
GR 215 580

GR 215 590
GR 215 595
GR 220 580
GR 220 585
GR 220 590
GR 220 595
GR 225 580
GR 225 585
GR 235 580
GR 240 580
GR 240 585
GR 240 595
GR 245 595
GR 245 600
GR 245 605
GR 250 570
GR 250 595
GR 250 600
GR 255 560
GR 255 570
GR 255 575
GR 255 585
GR 255 590
GR 260 555
GR 260 575
GR 260 580
GR 260 590
GR 265 545
GR 265 555
GR 265 565
GR 265 575
GR 265 580
GR 270 545
GR 270 565
GR 270 575
LI 185 390
LI 190 385
LI 195 405
NB 080 390
NB 080 400
NB 080 405
NB 085 375
NB 085 395
NB 085 400
NB 085 405
NB 090 395
NB 090 400
NB 090 405
NB 095 405
NB 095 410
NB 100 380
NB 115 380
NB 115 420
NB 120 405
NB 125 400
NB 125 410
NB 125 415
NB 130 415
NB 140 370

NB 150 365
NB 150 375
NB 155 405
NB 160 410
NB 165 395
NB 170 395
NB 175 405
NB 180 395
NB 180 400
NB 180 405
NB 185 410
NB 190 400
NH 100 470
NH 110 490
NH 110 510
NH 110 535
NH 110 540
NH 115 470
NH 115 505
NH 115 510
NH 115 515
NH 115 525
NH 115 535
NH 115 540
NH 120 510
NH 120 515
NH 120 520
NH 120 525
NH 120 530
NH 120 535
NH 125 490
NH 125 505
NH 125 510
NH 125 515
NH 125 520
NH 125 525
NH 125 530
NH 125 540
NH 130 490
NH 130 495
NH 130 530
NH 130 535
NH 130 540
NH 135 515
NH 135 520
NH 140 515
NH 140 520
NH 140 525
OV 190 510
OV 190 525
OV 195 515
OV 195 525
OV 195 530
OV 200 515
OV 200 525
OV 205 515
OV 210 485
OV 210 495
OV 210 505
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OV 215 480
OV 215 490
OV 215 495
OV 215 510
OV 220 480
OV 220 505
OV 220 510
OV 225 470
OV 230 475
OV 230 490
OV 230 510
OV 235 465
OV 235 475
OV 235 495
OV 235 515
OV 240 465
OV 240 470
OV 240 475
OV 240 480

OV 240 490
OV 240 495
OV 240 500
OV 240 505
OV 240 510
OV 240 515
OV 245 465
OV 245 470
OV 250 470
OV 255 465
OV 260 470
OV 405 495
UT 115 445
UT 115 465
UT 120 445
UT 120 460
UT 125 445
UT 125 450
UT 125 460

UT 125 470
UT 130 445
UT 130 450
UT 140 445
UT 150 470
UT 155 465
ZE - -
ZH 060 415
ZH 060 440
ZH 065 415
ZH 065 430
ZH 075 425
ZH 075 440
ZH 080 420
ZH 085 420
ZH 085 425
ZH 085 440
ZH 090 415
ZH 090 420

ZH 095 415
ZH 095 425
ZH 095 450
ZH 095 455
ZH 100 415
ZH 100 420
ZH 100 425
ZH 100 445
ZH 105 440
ZH 110 435
ZH 110 440
ZH 110 445
ZH 110 455
ZH 115 430
ZH 120 430
ZH 130 435

Website
Om jullie te blijven stimuleren en goed op de hoogte te houden gaan we op de website van de 
sectie Hymenoptera [www.nev.nl/hymenoptera] rapporteren wie waar naar toe gaat of is 
geweest. Dit om te voorkomen dat mensen (teveel) dezelfde hokken bezoeken. Je kunt ook 
alvast hokken reserveren want sommigen van jullie hebben misschien voorkeur voor een 
bepaalde omgeving, reizen regelmatig door enkele witte hokken of verblijven in een bepaalde 
omgeving tijdens weekenden of vakantieperioden.
Tevens zullen we in 2004 en 2005 regelmatig excursies aankondigen naar witte hokken 
waaraan iedereen kan deelnemen die mee wil vangen, waarnemen, fotograferen of gewoon 
eens een kijkje wil nemen. We roepen hierbij dan ook eenieder op die witte hokken heeft 
gevuld of gaat bezoeken, dit aan de coördinatoren van het APIS-hokkenproject (Raymond 
Broersma [r.j.broersma@hccnet.nl] en Menno Reemer [reemer@naturalis.nnm.nl]) kenbaar te 
maken. Die kunnen dan zorgen dat de informatie over het project APIS-hokken op onze 
website zo actueel mogelijk blijft.

Trek je plan
We zouden jullie voor dit project natuurlijk kunnen lokken met het noemen van interessante 
nog niet onderzochte gebieden en allerlei leuke soorten die je daar kunt verwachten. Dat doen 
we dus lekker niet!
APIS-hokken is ons inziens een kwestie van doen! Verbreed je horizon, doe iets nieuws! 
Onderweg zie je dan wel dat dit altijd iets onverwachts, iets interessants oplevert. Want wat 
weten we nu van de bijenfauna van veenweidegebieden en andere polderlandschappen? Van 
de bijen in de laagveen- en plassengebieden? Voormalige hoogveengebieden en grootschalige 
akkerlanden? Als het landschap te saai wordt zoek dan kleine overhoeken, bosjes, sloot- en 
beekoevers of bebouwing op. We leven in een sterk verstedelijkt land, dus ligt er ook altijd 
wel een boerderij of een dorp in de buurt met parkjes, tuinen, dijken of oude gebouwen die 
iets verrassends opleveren.

Dagdromen
Mijmerend over samenwerking tussen sectieleden, provinciecoördinatoren, witte 
hokkenexcursies, veldwerkweekenden en nieuwe exploraties in eigen woonomgeving 
verschenen plotsklaps 12 hartenwensen op papier....

1. Zouden de Groningers elkaar bellen of mailen en een pact vormen om hun provincie in 
2004 eens goed te gaan vullen met nieuwe stippen?

2. En Friesland, de provincie met de meeste witte uurhokken, staan daar een aantal nieuwe 
apidologen op om de Groningers de baas te blijven?
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3. Die andere noorderlingen uit Drenthe hebben alleen aan de zuidkant en de grens met 
Groningen nog diverse APIS-hokken liggen; een jaar de Drentse heide inruilen voor 
polders in voormalige veengebieden zal voor een echte Drent echter niet makkelijk zijn!

4. Kunnen ze in Noord-Holland, een provincie waar diverse apidologen wonen die een 
groot hart voor natuurstudie vertonen, ook eens gaan scoren buiten de duinen, het Gooi 
en Texel?

5. De drie leden van de sectie uit Flevoland kunnen makkelijk de lege uurhokken in de 
Flevolanden en de Noordoostpolder vullen, en wellicht nog wel een reisje naar Zuid-
Friesland organiseren!

6. De Zuid-Hollanders hebben nog een aardige klus te klaren maar met enkele gerichte 
fietstochten kunnen ook zij het merendeel van de witte hokken opvullen.

7. De provincie Utrecht is een makkie voor de daar woonachtige stichtse apidologen. Die 
kunnen wellicht nog wat werk verzetten langs de grens met Zuid-Holland en Gelderland!

8. Overijssel is niet alleen een grote provincie maar tevens slecht onderzocht. Hier zullen in 
de komende twee jaren waarschijnlijk de meeste leuke waarnemingen gedaan worden!

9. Ook Gelderland is groot maar een aantal gerichte autoritjes van vertegenwoordigers en 
stadsbiologen naar de stille hoeken kan veel goedmaken.

10. In het zuiden zijn de uurhokken in de provincie Zeeland al zeer goed gevuld. Die kunnen 
wellicht enige hulp aan de West-Brabanders en de Zuid-Hollanders bieden zodat ze ook 
eens wat anders dan alleen Zeeuwse meisjes zien!

11. Een van de in Brabant wonende leden heeft nog wat achterstallig werk liggen uit 
zogenaamde APIS-hokken en heeft zich bereid verklaard ervoor te zorgen dat in de 
komende twee veldseizoenen alle 33 witte hokken in die provincie worden opgeheven!

12. Ook Limburg is al zeer goed gevuld. Na het opvullen van enkele uurhokken in het 
noorden van de provincie en enkele opengebleven grenshokjes, kunnen die rustig 
achterover gaan liggen dan wel ontwikkelingshulp naar de Brabanders en de delen boven 
de rivieren zenden!

We wensen jullie een prettig waarnemingsjaar en dat jullie maar lekker veel witte hokken 
mogen vullen. En vergeet niet op onze website te kijken naar de vorderingen van het project 
APIS-hokken: www.nev.nl/hymenoptera

Literatuur
Peeters, T.M.J., I.P. Raemakers & J. Smit, 1999. Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen (Apidae). – EIS-
Nederland, Leiden, 226 p.
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Excursies

Voorjaarsexcursie 17 april 2004: Eiland van Dordrecht
Frank Kok

Voor het zien van een Andrena zoek je een wilg op. Voor het zien van veel Andrena’s ga je 
naar een wilgenstruweel. Om veel verschillende soorten Andrena’s op één dag te zien ga je 
naar het grootste wilgenbos van Nederland: de Biesbosch.
tien jaar geleden heeft de sectie het Brabandse deel bezocht. Dit jaar is Zuid-Holland aan de 
beurt. De heer Jacques van der Neut van Staatsbosbeheer zal ons met de aak brengen naar 
afgelegen oude en jonge wilgenbossen. Dijken, kades en oeverwallen met paarde- en 
pinksterbloemen. 

Wil je dit meemaken ?
Geef je dan op. Per mail of telefoon bij Frank Kok (026-3818159, kok@crex.demon.nl). 
Het aantal deelnemers is namelijk gebonden aan een maximum.

Enige technische informatie:
Verzamelpunt: Bezoekerscentrum Hollandse Biesbosch
Adres: Baanhoekweg 53, Dordrecht
Tijd 10.00 uur
Lunch van thuis meenemen !

Verslagen

Verslag van de Studiedag Spinnendoders d.d. 31-1-2004
Leo Blommers

Ongelooflijk, nooit geweten dat er zoveel liefhebbers van spinnendoders in Nederland 
rondliepen. Haast 30 mensen probeerden ‘s morgens een plekje te vinden in de kantine van de 
Afd. Entomologie van het Zoölogisch Museum van de Universiteit van Amsterdam aan de 
Plantage Middenlaan. Ongelooflijk, zelfs als enkele spinnenliefhebbers wellicht meer uit 
overwegingen van concurrentie aanwezig waren. 
Met enige vertraging, vanwege het aanslepen van extra stoelen en apparatuur, kon Jan Smit de 
bijeenkomst openen en Wijnand Heitmans als eerste het woord geven, over spinnendoders en 
hoe hun onvermogen om te delen waarschijnlijk de ontwikkeling van onderlinge 
samenwerking, oftewel sociaal gedrag als bij andere aculeaten groepen, verhinderd heeft. 
Immers, wanneer voedsel te verdelen is, kan dat een aanknopingspunt vormen voor 
samenwerking tussen moeder en dochters. De dochter kan haar moeder helpen met het 
verzamelen van nectar en pollen (zoals bij bijen), of van bladluizen of andere kleine 
prooidieren (bij graafwespen). Zulk soort gedrag vormde, naar men aanneemt, het prille begin 
van de evolutie in de richting van mierenstaten en bijenvolken. Echter bij alle soorten 
spinnendoders vangt het vrouwtje voor elk ei één enkele spin; de opgroeiende larve moet het 
daarmee doen. Toch blijkt er wel enige samenwerking bij spinnendoders te kunnen bestaan. 
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Wijnand toonde als voorbeeld het gemeenschappelijke nest van Machaeothrix johni Wahis, 
een koepelvormig kleiklompje, dat hij ontdekte op de vensterbank van zijn hotelkamer in Sri 
Lanka. Het bestaat uit meerdere nesten gemaakt door meerdere vrouwtjes. 

Hans Nieuwenhuijsen, de volgende spreker, besprak de biologie van spinnendoders. Eigenlijk 
zijn het niet veel meer dan veredelde sluipwespen, want ook veel sluipwespen verlammen hun 
slachtoffer en leggen er een ei op. Alleen wordt het slachtoffer door de spinnendoder voor het 
ei leggen wel weggeborgen. En natuurlijk komen er meer specifieke gedragingen voor; 
sommige soorten bijten hun prooi de poten af of leven als koekoek van andere soorten. Het 
gedrag van spinnendoders bekijken is dus zeker de moeite waard en kan ook nog veel nieuws 
opleveren. Helaas zijn veel soorten nauwelijks of niet op het oog te herkennen, zodat men 
vaak moet kiezen tussen vangen of kijken. Mede daarom heeft Hans een tabel voor de 
Nederlandse soorten geschreven. Het keurig geringbande concept werd door hem uitgedeeld 
met het verzoek om commentaar voor de definitieve uitgave.
Na de lunch, tijdens welke Raymond Broersma uitleg gaf over de werkwijze en de 
bedoelingen van de grotendeels door hem ontworpen website, konden we aan het werk; de 
nieuwe tabel aan de hand van meegenomen beesten uitproberen, waarbij we ook konden 
spieken in een door Hans voor de gelegenheid gemaakte referentiecollectie. 
Aan het eind van de middag hadden Raymond en Theo Peeters nog kort het woord; de eerste 
is op zoek naar handlangers bij de verdere ontwikkeling van de website en de tweede zoekt 
liefhebbers om minder bekende gebieden te inventariseren, het wittebijenvlekkenplan (zie 
elders in dit nummer). Jan Smit bedankte tot slot alle sprekers, als ook Cees Zwakhals voor de 
bediening van de binocteevee en niet te vergeten Willem Hogenes voor de gastvrijheid en de 
koffie. Kortom, een heel boeiende dag over kennelijk een beetje achterlijke aculeate wespen.

Verslag van de excursie van de sectie naar de 
Amsterdamse waterleidingduinen
Pim Kuijken

Inleiding
Op zaterdag 2 augustus 2003 verzamelden zich zo’n 15 personen bij de ingang van de Oase 
om mee te doen aan de excursie van de sectie. 
Vijf mensen hadden een fiets gehuurd en konden zo een groter en wat verder afgelegen 
gebied bereiken. Deze groep heeft meer verzameld vlak achter de eerste duinenrij, dicht aan 
de kust.
De andere groep heeft verzameld op drie excursieplekken, te weten de Oranjekom, het 
Oosterkanaal bij de Zilk en het Heitje.
Onder de 15 deelnemers was een aantal die niet verzamelden maar wel belangstelling hadden 
en graag eens mee gingen.
Na al een geruime tijd van mooi en warm weer begon deze dag helaas zwaar bewolkt en dat 
had vooral gevolgen voor de vangsten in de ochtend bij de Oranjekom. In de middag klaarde 
het op en werd er ook meer gevangen. 
Het immense gebied is uiteraard niet in één dag te bemonsteren. De gevarieerdheid is enorm 
en er moesten gezien de beperkingen qua vervoer in het terrein keuzes worden gemaakt. Veel 
boeiende stukken blijven dus onbelicht. Voor de toekomst is er nog veel onderzoek nodig 
naar de bijen en wespen fauna van de Waterleidingduinen. Theo Peeters en Jeroen de Rond 
hebben daar al een flinke aanzet voor gegeven. Verdere systematische inventarisatie van de 
bijenfauna zou nog veel gegevens kunnen opleveren. 

Korte bespreking resultaten
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Van slechts vijf deelnemers werd een soortenlijstje ontvangen. Voor de terreinbeheerders en 
de inventarisatiegegevens is het van groot belang dat de vangsten worden doorgegeven. Ik 
roep iedereen op om zich daar wat nauwgezetter aan te houden, daar het één van de 
voorwaarden is voor vergunningverlening.
Er werden 33 soorten wespen en 18 soorten bijen waargenomen.
Een bijzondere waarneming was de eerste vangst van Macropis europea uit de 
Waterleidingduinen. Zelf heb ik éénmaal een exemplaar gevangen in de Noorderduinen in 
Zandvoort in 1996.
De bestaande soortenlijst van 116 soorten bijen en wespen in de Waterleidingduinen kan dus 
met één worden uitgebreid.
Hoplitis spinulosa blijkt verspreid door het duingebied voor te komen en er is door mij recent 
(15-6-2003) één exemplaar gevangen in de Noorderduinen in Zandvoort.
Er werden teleurstellend weinig soorten bijen gevangen. Enerzijds was het in de ochtend 
bewolkt, anderzijds blijkt door de warme en vroege zomer dat veel soorten waren 
uitgevlogen. Dat verschijnsel is door velen van ons geconstateerd.
Veel soorten die je wel zou verwachten zijn niet gevangen. Ik verwijs naar het 
excursieverslag van 3 augustus 1996 van de vangsten in de Noorderduinen in Zandvoort, 
vermeld in Bzzz nr. 6 pagina 33.
Bijzonder was de vangst van de goudwesp Chrysis gracillima. De gastheren hiervan zijn 
onder andere Microdynerus exilis en Microdynerus nugdunensis, maar die werden niet 
verzameld. Het is mij niet bekend of deze hier ooit gevangen zijn. 

Tabel 1 Soortenlijst wespen en bijen van de Waterleidingduinen op 2 augustus 2003.

Terreinen Oranjekom Oosterkanaal Heitje Zeereep
Amersf. Coord. 99-484/485 95-479 95-479 95-484

CHRYSIDIDAE - Goudwespen
Chrysis bicolor x
Chrysis gracillima x
Chrysis ignita x

TIPHIIDAE - Keverdoders
Tiphia femorata x

POMPILIDAE - Spinnendoders
Anoplius infuscatus x x x
Anoplius viaticus x x x
Aporinellus sexmaculatus x x
Arachnospila rufa x
Episyron rufipes x  x
Evagetes dubius x
Evagetes pectinipes x
Pompilus cinereus x x x

VESPIDAE - Plooivleugelwespen
Ancistrocerus oviventris x
Ancistrocerus trifasciatus x
Dolichovespula media x
Symmorphus trifasciatus x

Terreinen Oranjekom Oosterkanaal Heitje Zeereep

SPHECIDAE - Graafwespen
Ammophila sabulosa x x
Podalonia hirsuta x

CRABRONIDAE - Graafwespen
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Bembix rostrata x x x x
Cerceris rybyensis x x
Crabro cribrarius x
Crabro scutellatus x
Crossocerus quadrimaculatus x
Crossocerus wesmaeli x
Dryudella pinguis x
Dryudella stigma x
Ectemnius continuus x x
Gorytes laticinctus x
Harpactus lunatus x
Mellinus arvensis x
Oxybelus bipunctatus x
Philanthus triangulum x x
Tachysphex panzeri x x

APIDAE - Bijen
Andrena fuscipes x x
Bombus campestris x
Bombus lucorum x
Bombus terrestris x
Colletes marginatus x
Coelioxys mandibularis x
Dasypoda hirtipes x x x
Epeolus variegatus x
Halictus confusus x
Halictus tumulorum x
Hylaeus brevicornis x
Lasioglossum tarsatum x
Macropis europaea x
Osmia spinulosa x x
Sphecodes albilabris x
Sphecodes gibbus x x
Sphecodes longulus x x

Leuke Waarnemeingen in 2003

LB = Leo Blommers, LuB = Luc Blommers, SB = Stichting Bargerveen, CJ = Chiel 
Jacobusse, PK = Pim Kuijken, FM = Frank van der Meer, PM = Peter Megens, TP = Theo 
Peeters, HP = Harry Pijfers, IR = Ivo Raemakers, JS = Jan Smit, EW = Eddy Weeda

BETHYLIDAE – PLATKOPWESPEN
Goniozus distigmus [SB]

In potvallen op het Wekeromse Zand werden gedurende juli, augustus en september een 
groot aantal mannetjes en vrouwtjes van dit kleine zwart wespje gevangen. Jeroen de 
Rond controleerde de determinatie.

SAPYGIDAE
Sapygina decemguttata [HP]

Eind juni verschillende exemplaren op houtblokken in onze tuin in Zelhem (Ge.), (221.4-
447.7.)

TIPHIIDAE
Methocha ichneumonides [LB]
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Op 14 juni sloeg ik in een van de 'graancirkels' bij Mander (Ov.) een koppeltje van deze 
soort, waarvan de man helaas ontsnapte. Omdat juist de mannetjes volgens kenners 
zelden gezien worden, heb ik de volgende dag nog eens ter plekke gesleept en alsnog drie 
mannetjes binnengehaald.

POMPILIDAE
Aporinellus sexmaculatus [LB, PM]

Een tweetal vrouwtjes tijdens de excursie van de sectie op 2 augustus, langs het 
Noordoosterkanaal, Vogelenzang, gemeente Bloemendaal (099-485). Dit is een soort van 
de duinen.

Priocnemis coriacea [PM]
Op 28 maart in het gebied De Stalberg, een erg vroege vangst van deze soort.

VESPIDAE
Dolichovespula norwegica [TP]

Tijdens een van mijn eerste velddagen (28 maart), ving ik op de Kampina op een 
bloeiende wilgenvrouw een koningin van de Noorse wesp. Voor mij een bijzondere 
vangst, na meer dan 15 jaar van meer en minder intensief veldwerk in Midden-Brabant. 
Uit Noord-Brabant zijn slechts twee oude vondsten bekend nl. uit Deurne (1941) en 
Grave (1955).

Euodynerus dantici [IR]
Een vrouwtje op 27 juni langs de spoorlijn bij Merum. Dit voorkomen sluit wel aan bij 
dat van de Isabellegreend. Over enige tijd ligt hier de A73.

Odynerus melanocephalus [PM, JS]
Deze soort deed het dit jaar blijkbaar goed langs de rivieren. Tijdens de excursie van de 
sectie op 10 mei een vrouwtje en een mannetje op een zomerdijk bij Bokhoven aan de 
Maas. In de Loowaard, aan de Rijn tussen Pannerden en Westervoort op, 29 mei twee 
mannetjes en op 22 juni één man. Op één juni bij Lobith, op een groot terrein met enorme 
kleibulten voor de baksteen-industrie, twee vrouwtjes gevangen.

Polistes biglumis [CJ]
Deze veldwesp is voor het eerst in ons land opgedoken buiten Zuid-Limburg, in Zeeuws 
Vlaanderen.

Polistes dominulus [TP]
Tijdens het verblijf in augustus en september bij mijn ouders in Thorn heb ik enkele 
tochten gemaakt door het Midden- en Zuid-Limburgse landschap. Daarbij werden o.a. 
veel Franse veldwespen waargenomen. De waarnemingen in het Zuid-Limburgse ga ik 
hier niet opsommen want daar is deze wesp inmiddels algemeen (zie ook de 
verspreidingskaart in Smit, J., 2003. De veldwespen Polistes dominulus en P. biglumis 
rukken op in Nederland (Hymenoptera: Vespidae). – Nederlandse Faunistische 
Mededelingen 18: 81-88.).
Voor Midden-Limburg zal ik dat wel doen. De Franse veldwesp werd dit jaar 
verschillende keren waargenomen in het tuintje van mijn ouders te Thorn (186-352). 
Voor het eerst twee vrouwen op 21 april, daarna pas weer een man op 7 augustus en een 
vrouw op 18 september. Op 10 augustus werd een man gevangen op laurierkers in een 
tuin in Illikhoven (184-341). Op 11 augustus een man op boerenwormkruid in een berm 
te Maasbracht (190-351), een man op canadese guldenroede in een tuintje in Linne (194-
352) en een exemplaar op Isabellegreend (193-354) op kruisdistel. Op 12 september werd 
een man van P. dominulus waargenomen op gewone berenklauw in een wegberm tussen 
Montfort en Het Sweetje (195-348). Op 21 september heb ik de Franse veldwesp 
waargenomen op klimop in Beegden (192-355) en op gewone berenklauw in een 
zandpadberm bij de Bergheide (187-360). Op 26 september een exemplaar op klimop in 
Heel (190-354) en een man op klimop in Linne (193-352). En tenlotte op 30 september 
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nog een man op een zerk op het kerkhof in Maasbracht (190-351). Het moge duidelijk 
zijn dat de Franse veldwesp snel tot een vaste vertegenwoordiger van o.a. de stedelijke 
omgeving in het Midden-Limburgse is uitgegroeid.

Symmorphus crassicornis [LB]
Volgens Hensen is deze soort, of (beter) was ze indertijd, zeldzaam in de duinen, maar ik 
vond vier vrouwtjes op 17 juni en nog een vrouwtje op 15 juli in Voornes Duin.

CRABRONIDAE
Bembix rostrata [IR]

Op 21 en 30 juli een mannetje op witte klaver in twee verschillende uurhokken op de 
Groote heide in Cranendonck.

Cerceris ruficornis [SB]
In een potval van Stichting Bargerveen op het Wekeromse Zand (175-356) werd uit de 
periode 3/29-7-2003 een vrouwtje van deze zeldzame knoopwesp aangetroffen. De 
biotoop is een stuifzandterrein omringd door naaldbos en de potval stond op een plek 
gedomineerd door haarmos. De soort is makkelijk herkenbaar aan de opvallend 
vooruitstekende lob van de clypeus.

Crossocerus assimilis [LB]
Een vrouwtje gevangen onder aan de Grebbeberg, gem. Rhenen (169.0-440.3) op 13 juni. 
De soort zou alleen in Limburg regelmatig gevonden zijn.

Didineis lunicornis [PM]
Een mannetje op 23 juli, op de Looierhei bij Gennep, (197-411).

Ectemnius borealis [LB]
Deze soort is heel gewoon in natuurmonument Voornes Duin, want ik vond haar vier 
keer - de eerste maal op 30 mei en de laatste op 20 augustus - of in de buurt van het 
Waterbos en Brede Water of van het Quakjeswater. Ook vorig jaar trof ik E. borealis in 
juli en augustus op meer plekken aan. Dat de soort vrijwel geheel aan de kust ontbreekt 
lijkt dus niet te kloppen.

Gorytes fallax [FM]
Op 13 juli in de gemeente Hengelo (Gld.) een vrouwtje gevangen.

Lestiphorus bicinctus [LuB]
Een vrouwtje van deze soort op 2 augustus in het Beatrixpark bij de RAI in Amsterdam. 
De soort is 'niet ongewoon in het oosten en het zuiden van het land', maar kan kennelijk 
ook in stadsparken in het westen leven.

Mimumesa dahlbomi [LB]
Van deze soort, slechts 'bekend van enkele vindplaatsen bekend in de oostelijke helft van 
het land', werd op 21 augustus een mannetje betrapt onder aan de Grebbeberg (168.4-
440.5), dus meer op de helft.

Nysson maculosus [PM]
Een vrouwtje op 23 juli op de Looierhei bij Gennep.

Passaloecus clypealis en Passaloecus corniger [LB]
Van beide soorten trof ik een vrouwtje op 17 juni ten westen van het Brede Water in 
Voornes Duin (Natuurmonumenten). Beide soorten bouwen hun nest in stengels van riet, 
dat inderdaad ter plekke welig tierde. De eerste soort werd in 1972 voor het eerst in ons 
land gevonden en de tweede zou zeldzaam zijn in het kustgebied.

Pemphredon montana [SB]
Op 29 juli vingen we in het Wekeromse Zand (Ac. 175-457) een vrouwtje van deze 
bladluizendoder in een witte waterval (bord met water en enkele druppels afwasmiddel). 
Het betreft de tweede vindplaats in ons land na De Hoogte (OV) in 1998 !

Tachysphex fulvitarsis [LuB]
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Een mannetje verzameld in de duinen bij Vogelenzang (098-482); is niet strijdig met de 
notitie 'bekend van enkele vindplaatsen in de duinen'.

APIDAE
Andrena carantonica [TP]

Op een muur met klimop bij de kerk in Herten (195-354) ving ik op 26 september een 
vrouwtje van de Meidoornzandbij. In het bijenbestand van EIS-Nederland vinden we ook 
enige waarnemingen van vrouwtjes van deze soort in augustus; zou de zeer warme zomer 
daar debet aan zijn?

Andrena hattorfiana [TP, IR, JS]
Op één juni drie vrouwtjes waargenomen op beeemdkroon, waarvan één verzameld, op 
een Rijndijk bij de Bijland, vlakbij Tolkamer (Ge). 
Op 27 juni vloog langs de spoorlijn bij Merum (Li.) een aantal exemplaren van deze 
zandbij. Over enige tijd ligt hier de A73.
Een recente westelijke vondst van deze soort op de Kop van den Ouden Wiel, oostpunt 
van het Eiland van Dordrecht, in de splitsing van de Merwede tussen Hardinxveld en 
Werkendam (119-425). Dier(en) werd(en) ook gezien door Ruud van Kats.
Op 13 mei gevangen in hortus Arcadië (de voormalige botanische tuin) bij de KUN in 
Nijmegen (Ac. 188-425) op beemdkroon een man van de knautiabij. Drie mannen vlogen 
hier rond op de enkele planten van deze soort in de tuin. Waren dit zwervers?

Andrena niveata [FM, JS] 
Frank van de Meer trof op 30 mei een kleine populatie van deze soort aan op een 
bloemrijke dijk, vlakbij zee achter een smalle duinenrij t.z.w. van 's Gravenzande. De 
bijen vlogen (uiteraard) op een (kleine) gele Brassicaceae. Er vlogen ongeveer 15 
vrouwtjes. Na determinatie thuis van 1 gevangen exemplaar datum ben ik na twee dagen 
teruggeweest en heb er nog twee gevangen (1 voor Naturalis, 1 voor het Museon) 
Tijdens de excursie van de sectie op 10 mei bij St. Andries aan de Maas een vrouwtje en 
twee mannetjes verzameld.

Andrena viridescens [PM]
Op 19 april een mannetje en op 30 mei een vrouwtje in het gebied De Stalberg (L.), zie 
ook pagina 17 van dit nummer voor een verslag over dit terrein.

Anthophora plumipes [PK]
Voor het eerst een vrouwtje op 17 april in mijn tuin in Zandvoort.

Bombus rupestris [HP]
Een vrouwtje van deze parasitaire hommel op 24 juni op het spoorwegemplacement van 
Simpelveld.

Bombus soroeensis [TP]
Op 16 augustus in de Meertensgroeve (184-319) een man op kruldistel.

Colletes hederae [CJ, TP]
Op 30 september werd in het Midden-Limburgse Maasbracht in een sparrenbosje met 
veel bloeiende klimop (189-350) een vrouw en een man van de klimopbij waargenomen. 
De dieren vlogen op 5 m hoogte, te hoog om een exemplaar te verzamelen en deze 
recente uitbreiding van de klimopbij met een controleerbaar bewijs vast te leggen. De 
juistheid van de determinatie ligt echter rond 99 %!
Deze zijdebij is voor het eerst in het westen van ons land aangetroffen en wel op enkele 
plaatsen in Terneuzen (Zeeuws Vlaanderen). 

Eucera longicornis [IR]
Op 29 mei en 11 juni een mannetje van deze soort aan de stadsrand van Roermond, 
foeragerend op respectievelijk Rode klaver en Veldlathyrus.

Hylaeus cornutus [IR, JS]
Deze soort is in 2001 voor het eerst op het emplacement van Westervoort waargenomen, 
in de vorm van een mannetje. In 2003 zijn er een mannetje en een vrouwtje gevangen op 
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22 juni en drie vrouwtjes en een mannetje op 6 augustus, waarmee het wel duidelijk is dat 
deze soort hier vaste voet aan wal heeft gekregen.
Langs de spoorlijn bij Merum (Li.) vloog 27 juni een aantal exemplaren van deze 
maskerbij. Over enige tijd ligt hier de A73.
Aan de stadsrand van Roermond op 29 mei en 11 juni.

Hylaeus difformis [IR]
Van 26 mei tot half juli regelmatig in een tuin te Gronsveld. Op 6 juli ook twee mannetjes 
in sterk gedund bosperceel in het Savelsbos bij Gronsveld.

Hylaeus pfankuchi [PK]
Een mannetje op 15 juni in de Bergvennen (Ov.) op een excursie tijdens de 
zomervergadering van de NEV.

Hylaeus variegatus [PK]
Op 14 juli twee mannetjes en een vrouwtje in Vlodrop gevangen.

Megachile ligniseca [PM, JS]
Een vrouwtje op 17 juni op de Looierhei bij Gennep.
Op 20 juni is er één exemplaar verzameld en zijn er verschillende exemplaren 
waargenomen in de Millinger theetuin in de Millingerwaard. Ze fourageerden daar op 
bijna manshoge gele composieten.
Zie ook pagina 23 van dit nummer.

Nomada armata [JS]
Op 31 mei twee mannetjes gevangen op Isabellegreend bij Merum (Li.). Dit is de eerste 
recente waarneming buiten Zuid-Limburg.

Nomada similis & N. fuscicornis [IR]
Op 25 juni beide soorten in de berm van de A2 bij Leende. Vooral foeragerend op 
Zandblauwtje (Jasione montana). De gastheren Panurgus banksianus en P. calcaratus 
vlogen op Klein streepzaad (Crepis capillaris), Biggenkruid (Hypochaeris radicata) en 
Kleine leeuwetand (Leontodon saxatilis).

Osmia adunca [HP]
Op het spoorwegemplacement van Simpelveld op 24 juni veel van deze metselbijen, op 
slangenkruid (Echium).
Van eind mei tot half juli twee vrouwtjes foeragerend op speciaal voor dit doel geplante 
en voor het eerst bloeiende Slangenkruiden (Echium vulgare) in een tuin in Gronsveld 
(Z.-L.). Een éénjarig buitenlands slangenkruid, bij mijn beste weten E. plantagineum, 
werd versmaad.

Sphecodes majalis [IR]
Deze bloedbij is nieuw voor de Nederlandse fauna en werd aangetroffen van 17 april tot 
5 mei in het Savelsbos bij Gronsveld. Hier vliegt de soort in redelijke aantallen op een 
plek waar de gastheer Lasioglossum pallens verspreid maar talrijk nestelt.

Sphecodes niger [IR]
Op 17 april een vrouwtje in het Savelsbos bij Gronsveld. Op 26 augustus een copula plus 
drie smachtend toekijkende mannen in een rotstuintje in Gronsveld. Op 8 september één 
mannetje langs het Albertkanaal bij Neerkanne in België.

Stelis minuta [HP]
Op houtblokken in mijn tuin in de maand juli vier soorten Stelis: Stelis minuta vrouwtjes 
en mannetjes, S. breviusculua 3 vrouwtjes, S. phaeoptera een vrouwtje en tenslotte S. 
punctulatissima een man en drie vrouwtjes.
Een vrouwtje van Stelis minuta gevangen op 15 juni in een tuin in Tiel, eveneens op 
houtblokken.

Artikelen
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Is de Klaverbehangersbij (Megachile ligniseca) eigenlijk 
een Distelbehangersbij?
Ivo Raemakers

Een eerste ontmoeting
Hoewel ik sinds 1997 behoorlijk actief naar bijen kijk, heb ik Megachile ligniseca pas in 2002 
voor het eerst ontmoet. Op zich is dat niet verwonderlijk. De voorlopige atlas laat zien dat M. 
ligniseca sterk is achteruit gegaan met in de periode 1980-1998 nog maar waarnemingen uit 4 
uurhokken (Peeters et al., 1999). In het voorstel voor de Rode lijst (Peeters & Reemer, 2003) 
staat de soort dan ook te boek als bedreigd. De ontmoeting in 2002 was echter in een paar 
opzichten leerzaam. Allereerst heeft M. ligniseca, althans voor mij, geen in het oog 
springende kenmerken en is niet met zekerheid in het veld herkenbaar. Erger nog, de soort 
lijkt verdacht veel op de algemene M. willughbiella. Toch was er bij die eerste ontmoeting 
wel enige argwaan omdat het dier wat robuuster leek dan een gemiddelde M. willughbiella. 
Deze indruk wordt mogelijk veroorzaakt door kleine verschillen in de vorm van de kop; de 
literatuur vermeld namelijk geen verschillen in lichaamslengte en ook in breedte lijken de 
soorten nauwelijks van elkaar te verschillen. In elk geval vormde de waarneming van een te 
robuuste ‘willughbiella’ de aanleiding voor mijn eerste vangst.
Alvorens tot vangen over te gaan, heb ik het dier eerst nog enige tijd geobserveerd bij het 
bloembezoek. Daarbij viel op dat consequent stuifmeel verzameld werd op Speerdistel 
(Cirsium vulgare) hoewel er ook grote plakken bloeiende Gewone rolklaver (Lotus 
corniculatus) aanwezig waren. Ook in dit opzicht was het dier anders dan een normale M. 
willughbiella omdat deze laatste soort, althans naar mijn waarneming, wel een sterke 
voorkeur heeft voor rolklaver (en klokjes, maar die vindt de soort vrijwel alleen nog maar in 
tuinen). Gewapend met deze nieuwe kennis nam ik mij voor om in 2003 extra alert te zijn op 
grote behangersbijen op distels.

Het resultaat
In 2003 ben ik voor mijn werk veel buiten geweest, vaak ook in natuurterreinen, wat een 
goede gelegenheid bood mijn nieuwe zoekbeeld te testen. Bij distelplekken was ik extra alert, 
maar deze plekken zijn niet speciaal opgezocht. Het resultaat staat in tabel 1.

Tabel 1. Waarnemingen van M. ligniseca in 2003.

datum aantal locatie plant Biotoop

6-jun 1♀ Strijperheg Cranendonck C. palustre nat bloemrijk hooiland bij broekbos

12-jun 1♀ Groote heide Heeze C. palustre nat hooiland in bos- en heidegebied

16-jun 1♀ Holtmühle Belfeld C. arvense droog dennenbos met braam ondergroei

26-jun 1♀ Beeselsbroek C. palustre nat verruigend grasland in broekbos

6-jul 1♀ Savelsbos C. vulgare sterk gedund loofbos op zuidhelling

Weliswaar is het aantal waarnemingen niet groot, maar met 5 waarnemingen in 1 jaar 
tegenover 1 waarneming in 6 jaar, durf ik het nieuwe zoekbeeld wel effectief te noemen. 
Overigens is op de zes plekken steeds maar één enkel dier waargenomen, wat er op lijkt te 
duiden dat de soort meestal in lage dichtheden vliegt. Daarnaast is ook M. willughbiella een 
aantal malen op distels gezien of verzameld, maar relatief zeer weinig.

24



Nieuwsbrief sectie Hymenoptera nr 19, april 2004

Nieuwe vragen
De reeks waarnemingen van M. ligniseca roept een aantal nieuwe vragen op:

• Hoe zeldzaam is M. ligniseca nu werkelijk. Is de soort de laatste jaren over het hoofd 
gezien of is er sprake van een recente toename? 

• Heeft M. ligniseca echt een voorkeur voor distels of is het slechts een hulpmiddel om de 
soort gemakkelijk waar te nemen en doet de soort haar Nederlandse Klaverbehangersbij 
wel degelijk recht?

• Is M. ligniseca vooral een bos- of bosrandsoort of toch ook een bewoner van 
vlinderbloemrijke graslanden?

Op basis van de gegevens die ik tot dusver heb kunnen achterhalen, heb ik daar inmiddels de 
volgende ideeën over:

Wat betreft de zeldzaamheid, lijkt de recente achteruitgang wel reëel. Zowel in Nederland als 
België is de soort na 1950 veel minder waargenomen. Hoewel het hebben van een goed 
zoekbeeld het aantal waarnemingen voor mijzelf sterk deed toenemen, is het niet erg 
waarschijnlijk dat de hele generatie bijenwaarnemers na 1950 slechtere ligniseca-waarnemers 
betreft dan de generatie voor 1950. Ik heb echter nog niet gecontroleerd of één of enkele 
waarnemers oververtegenwoordigd zijn wat betreft de oude waarnemingen. Overigens lijkt 
M. ligniseca de laatste jaren weer wat meer te worden waargenomen. Zo vermeldt Koster 
(2000) een vangst uit 1998 (de correcte wetenschappelijke naam wordt daarbij begeleid door 
de Nederlandse naam Zilveren fluitje (= Megachile leachella), maar aangezien de 
determinatie is gecontroleerd door Henny Wiering wordt er van uitgegaan dat de 
eerstgenoemde = wetenschappelijke, naam correct is) en wordt de soort ook een aantal malen 
vermeld in de rubriek ‘Leuke vangsten’ van deze nieuwsbrief in 2001 en 2002, terwijl 
meldingen uit voorgaande jaren ontbreken. Het is onduidelijk of M. ligniseca een echte 
opleving beleeft of dat deze nieuwe waarnemingen het gevolg zijn van een toegenomen 
waarnemingsintensiteit in combinatie met wat toeval.

De voorkeur voor distels is wellicht ook reëel. Bij de recente waarnemingen van andere 
waarnemers dan mijzelf is viermaal ook het bloembezoek vermeld. Tweemaal betreft dit een 
distelsoort, te weten Akkerdistel en Speerdistel, éénmaal Slangenkruid (Echium vulgare) en 
éénmaal braam (Rubus sp.). Deze laatste waarneming heeft betrekking op een mannetje en is 
daarom minder relevant, maar bij beide distelwaarnemingen gaat het om een vrouwtje. De 
waarneming op Slangenkruid betreft eveneens een vrouwtje (Koster, 2000). Sterker is de 
aanwijzing die valt te vinden bij Van der Zanden (1982). De in totaal 25 vermeldingen van 
bloembezoek bij het door hem onderzochte Nederlandse collectie-materiaal, hadden in maar 
liefst 14 gevallen betrekking op distels (Cirsium spec. en Knikkende distel - Carduus nutans). 
Misschien moet de naam Klaverbehangersbij dus toch maar veranderd worden in 
Distelbehangersbij.

Wat betreft biotoop doen de recente waarnemingen in de Bzzz en mijn eigen waarnemingen 
vermoeden dat M. ligniseca vooral een soort is van open plekken in bossen en van bosranden. 
Dit voorkomen correspondeert met de afhankelijkheid van deze soort van grote vraatgangen 
in hout. Ook de mogelijke voorkeur voor een wat koeler klimaat, zoals Westrich (1990) 
vermeldt, past bij dit biotoop. Hetzelfde geldt voor de schijnbare voorkeur voor distels. Als 
typische pionier- en ruigteplanten zijn distels eerder op storingsplekken in bossen (kap-, 
storm- en brandvlakten) te verwachten dan vlinderbloemigen. Toch wordt M. ligniseca ook in 
meer open landschap aangetroffen. Volgens Benno (1952) vervangt M. ligniseca zelfs M. 
willughbiella langs de rivieren (wat overigens absoluut niet correspondeert met oude of 
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nieuwe verspreidingsgegevens) en het voorkomen in open landschap wordt ook gesuggereerd 
door het door Van der Zanden (1982) vermeldde bloembezoek op Knikkende distel, een plant 
van ruigten en pioniersituaties in het rivierengebied. Ook mijn eerste waarneming in 2002 
stamt uit een vrij open landschap. In de directe omgeving stonden wat jonge bosjes, maar 
geschikte nestgelegenheid was daar zeker niet te vinden. Wel groeide er een wat ouder 
wilgenbroekbosje in een oude kleiput. Mogelijk vormde dit de geëigende nestplaats want de 
oudere wilgen zaten vol met vraatgangen. Het voorkomen in tuinen (Peeters & Reemer, 2003) 
is in dit kader moeilijker te plaatsen omdat dit behalve op een bosarme omgeving, ook 
betrekking kan hebben op een parklandschap. Samengevat lijkt het aannemelijk dat het 
oorspronkelijke biotoop van M. ligniseca wordt gevormd door open plekken in een bosrijke 
omgeving. De soort is echter ook in staat andere biotopen te koloniseren, waarbij het aanbod 
van voldoende geschikte nestgelegenheid waarschijnlijk de doorslaggevende factor is.

Al met al is mijn beeld van M. ligniseca nu als volgt: een in lage dichtheden vliegende, 
zeldzame, distelminnende soort van vooral bosrijke landschappen die op nog wel wat meer 
plekken is aan te treffen dan nu het geval is. Misschien dat andere waarnemers dat beeld 
kunnen bevestigen of rechtzetten, al dan niet door het in de gaten houden van distelrijke 
plekken. Voorlopig ben ik zelf in elk geval tevreden over mijn nieuwe zoekstrategie.
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Nederlandse Faunistische Mededelingen 3.

De aculeaten (bijen, wespen en mieren) van een aantal 
natuurgebieden in noord-oost Twente. I  Het Springendal 
Harry Pijfers

"Het landschap van N.O.Twente was van oudsher beroemd als een van de fraaiste, rijkste en 
meest afwisselende landschappen van ons land, met een zodanige rijkdom aan flora en fauna, 
dat het zich eigenlijk alleen met Zuid-Limburg kon meten ". Aldus professor Victor Westhoff 
in deel 3 van Wilde Planten. En inderdaad, over de flora van dit gebied is erg veel bekend. 
Ook over vogels, zoogdieren, vlinders en andere diergroepen zijn veel publicaties verschenen, 
maar over de bijen, wespen en mieren is vrijwel niets bekend. De voorlopige atlas van de 
wilde bijen (Peeters, et al., 1999) geeft voor Twente talloze witte vlekken. Hetzelfde geldt 
voor de binnenkort te verschijnen atlas van de wespen en mieren, vrijwel niemand 
heeft daar ooit naar aculeaten gekeken. Meester Bernink, de stichter van het museum "Natura 
docet', schreef in zijn omstreeks 1915 verschenen boek "Ons Dinkelland: "Graafwespen en 
graafbijen zijn er bij tientallen aan het werk. Leemwespen metselen er in de zandhellingen en 
in de leemwanden der boerenwoningen". Of meester Bernink Anthophora plagiata,de 
schoorsteensachem (nu uit Ned.verdwenen), die in dergelijke leemwanden haar nest maakte, 
daar ook heeft waargenomen is helaas niet bekend. 
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Gedurende een aantal jaren bezoeken mijn vrouw en ik regelmatig noord-oost Twente en 
inventariseren er de aculeaten. Het gebied waar wij het vaakst komen is het Springendal 
(AC.256-494) ten noorden van het stadje Ootmarsum. Dit Springendal, dal der sprengen (= 
bronnen), is een fraai voorbeeld van het afwisselende noord-oost Twentse landschap, dat 
voornamelijk bestaat uit eikenberkenbos en naaldbos, deels als opgaand bos, deels als hakhout 
of tot bos dichtgegroeide heide. Jeneverbesstruwelen ("kwakels" in Twente) wisselen af met 
halfwilde graslanden, doorsneden door talrijke voedselarme beekjes, alsmede cultuurenclaves 
in de vorm van bouw- en weilanden, vaak door oude bomen omgeven en drie door natuurlijke 
bronnen gevormde vijvers. Bij een van deze vijvers staat sinds kort een monument ter ere van 
Victor Westhoff. 
Dit schitterende gebied (± 340 ha.) werd in 1969 door het Staatsbosbeheer aangekocht van de 
Twentse textielbaron Jannink. Het reservaat ligt hoog door de ligging op de stuwwal van 
Ootmarsum. Deze meest oostelijke stuwwal werd tienduizenden jaren geleden 
door het opstuwende landijs gevormd. Het hoogste punt, 73 m. boven NAP, ligt bij de 
brandtoren aan de Hooidijk. Deze stuwwal heeft een taaie kern van tertiaire klei, nog 
aangevuld met glaciale keileem. Door deze, voor water ondoordringbare lagen, 
komt op veel lager gelegen plaatsen het grondwater aan de oppervlakte. Zij vormen de 
bronnetjes en beekjes waar dit gebied zo rijk aan is. Professor Westhoff, die behalve een 
fantastische botanicus ook een gevoelig dichter was, maakte het volgende gedicht: 

SPRENGENDAL

Uit goudiggroen kussen
Welt vloeiend water, 
Glinsterend tussen 
Knisterend mos; 
In honderden lussen 
Wringt het zich los - 
Een flonkering later 
Zenden de russen 
Het jonge geklater 
Streng in het bos. 

Het Springendal herbergt veel bijzondere planten, zoals de zevenster, goudveil, 
glanszaadmontia, bittere veldkers, orchideeën en vele andere. Bijzondere 
mossen als Philonotis fontana, het veenstaartje. De ijsvogel wordt regelmatig waargenomen, 
er komen vier soorten uilen en drie spechtensoorten voor. In de beekjes komt de zeldzame 
beekprik weer voor (die ik in 1957 voor het laatst heb gezien). 
Zeldzame vlinders als de zilveren maan en bijzondere zweefvliegen vliegen er. In dit 
schitterende geheel bevinden zich twee gebieden, die regelmatig onze aandacht hebben gehad 
en wel l. de Paardenslenkte en 2. het Onland. 

1. De Paardenslenkte. 
De Paardenslenkte is een groot, open heidegebied op de grens met Duitsland en zelfs 
overgaand in Duitsland. De hei bestaat voornamelijk uit Calluna, af en toe wat Erica en 
verder wat verspreide berken. Permanent is een kudde schapen aanwezig. Op verschillende 
plaatsen komt zand te voorschijn en dat zijn juist de plekken waar veel aculeaten vliegen en 
nestelen, de zogenaamde endogeïsche soorten, die in de grond nestelen. 
De hypergeïsche soorten,die nestelen in dood hout, stengels van bramen en vlier, 
plantengallen, door kevers aangetaste stronken en dergelijke hebben we hier nauwelijks 
gevonden. Vrijwel alle exemplaren werden gevangen op het open gebied met enkele berken 
voor de Duitse grens. 

2. Het Onland. 
Het Onland is een strikt Staatsbosbeheerreservaat, dus niet vrij toegankelijk. 
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Het bestaat uit een laaggelegen beekdal met bloemrijke graslanden langs de Springendalse 
beek, die hier begint. Het gebied is rijk aan vlindersoorten. 
Door goed beheer (50 jaar geleden zag ik hier talloze orchissen, later waren ze verdwenen en 
nu komen ze langzaam weer terug) wordt het gebied steeds waardevoller en interessanter. 
Op diverse plaatsen is het terrein vaak zeer nat, onbegaanbaar en kwetsbaar. Ook namen als 
Hei en Onland wijzen daar al op. Het laaggelegen grasland langs de beek gaat over in een 
hoger gelegen, droog heidegebied met veel kwakels (Jeneverbessen) en dennen. 
Op deze voornamelijk uit Calluna bestaande heide lopen enkele zandpaadjes, die volop 
nestgelegenheid bieden aan allerlei endogeïsche aculeaten.

Aculeaten van Het Sprengendal

Paardenslenkte Onland 
CHRYSIDIDAE 

Hedychridium roseum x
Hedychrum nobile x
Hedychrum rutilans x
Chrysis ignita x x
Trichrysis cyanea x

FORMICIDAE 
Formica rufa x x
Formica pratensis x
Formica sanguinea x
Laisius niger x x
Lasius flavus x x
Myrmica scabrinodis x
Tetramorium caespitum x

MUTILLIDAE 
Smicromyrme rufipes x x

Paardenslenkte Onland 

TIPHIIDAE 
Tiphia femorata x

POMPILIDAE 
Anoplius infuscatus x
Anoplius viaticus x x
Arachnospila spissa x
Caliadurgus fasciatellus x
Dipogon subintermedius x
Arachnospila anceps x
Pompilus cinereus  x
Priocnemis parvula x x

VESPIDAE 
Ancistrocerus nigricornis  x x
Ancistrocerus trifasciatus  x
Eumenes coarctatus  x x
Symmorpbus bifasciatus x

Paardenslenkte Onland 
Symmorphus connexus  x
Vespa crabro x x
Vespula germanica  x
Vespula rufa  x
Vespula vulgaris  x

SPHECIDAE 

Ammophila campestris x x
Ammophila pubescens x x
Ammophila sabulosa  x x

CRABRONIDAE
Astata boops  x x
Cerceris arenaria  x
Cerceris quadricincta  x
Cerceris quadrifasciata  x
Cerceris quinquefasciata  x
Cerceris rybyensis  x
Crabro cribrarius x
Crabro peltarius  x
Crabro scutellatus  x x
Crossocerus cetratus  x
Crossocerus dimidiatus x
Crossocerus exiguus  x x
Crossocerus ovalis x x
Crossocerus palmipes  x x
Diodontus minutus  x
Dryudella stigma x
Lestica subterranea  x x
Lindenius albilabris x
Lindenius panzeri  x
Lindenius pygmaeus x
Mellinus arvensis  x x
Mimesa lutaria  x
Oxybelus bipunctatus x

Paardenslenkte Onland
Oxybelus uniglumis  x
Passaloecus singularis x 
Pemphredon lugubris  x
Philanthus triangulum  x
Psenulus fuscipennis  x
Stigmus pendulus x
Tachysphex obscuripennis x
Trypoxylon clavicerum x

APIDAE 
Andrena cineraria  x x
Andrena fuscipes  x x
Andrena ovatula  x
Apis mellifera x x
Bombus lapidarius  x
Bombus terrestris  x
Colletes succinctus  x
Epeolus cruciger  x x
Halictus rubicundus  x
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Halictus tumulorum  x
Lasioglossum fulvicorne  x
Macropis europaea x
Nomada flava x
Nomada goodeniana  x x
Nomada lathburiana  x x
Nomada rufipes x x
Nomada sheppardana  x

Nomada signata x
Nomada succincta x x
Sphecodes ephippius  x
Sphecodes geoffrellus  x x
Sphecodes gibbus x
Sphecodes miniatus x
Sphecodes monilicomis  x
Sphecodes pellucidus x x

Literatuur
Bernink, J.B.,1916. Ons Dinkelland. - Natura Docet, Denekamp, 164 p.
Peeters, T.M.J., I. Raemakers & J. Smit, 1999. Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen. - EIS-Nederland, 

Leiden, p. 228.
Westhoff, V.,1949. Beken en beekdalen in Twente. In: Het Voetspoor van Thijsse. - Veenman & zonen, 

Wageningen,  pag.36-65. 
Westhoff, V., P. Bakker, C. van Leeuwen, E. van der Voo, J. Zonneveld & R. Westra, 1973. Wilde Planten, 

deel 3. - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 359 p. 

De bliksemwesp in Overijssel
Wijnand R.B. Heitmans

Tijdens het NEV-weekend (Zomervergadering: 13 - 15.06.2003) in Noord-Twenthe is voor de 
eerste keer de bliksemwesp, Dolichurus corniculus, in Overijssel verzameld op verschillende 
plaatsen in verschillende hokken van de Noordelijke Manderheide. Hij kwam daar 
opmerkelijk in aantallen voor en de meeste deelnemers hebben er een of meer gevangen. 
Voor sommigen was het de eerste keer dat ze de enige Nederlandse vertegenwoordiger van de 
kakkerlakkenwespen (Ampulicidae) hebben waargenomen. De aanwezigheid is opmerkelijk, 
omdat de Noordelijke Manderheide een “platte heide” is met hooguit wat glooiingen in het 
landschap zonder echte heuvels. Heel anders dan de Veluwe, Schoorl’s Duin of het 
Oosterzand/Havelterberg (Drenthe) waar Dolichurus het meest wordt aangetroffen in 
beschutte, warme habitats. Op de Noordelijke Manderheide werd naast D. corniculus ook de 
Crabronide graafwesp Tachysphex obscuripennis (de kakkerlakkendoder) aangetroffen. Deze 
soort is een regelrechte concurrent, omdat zij in dezelfde vijver vist. In heel  Europa zijn dit 
coëxisterende soorten, in zuidelijkere streken vaak in aanwezigheid van meer soorten 
kakkerlakkenwespen.
De bliksemwesp kan heel lokaal het ene jaar vaker in grote dichtheden voorkomen dan in het 
andere jaar. Op de Veluwe zijn er vindplaatsen bekend waarin het ene jaar enige tientallen 
exemplaren op hooguit 25 m² werden gesignaleerd, terwijl de soort in de daarop volgende 
jaren ontbrak. Mogelijk zijn de wespen met hun relatief hoge fecunditeit, een vrouwtje kan in 
gevangenschap meer dan 50 eieren leggen, in staat lokaal bijna alle (volwassen) kakkerlakken 
te vangen. In  de daarop volgende jaren zou het voor de nakomelingen de moeite niet lonen te 
blijven of terug te keren naar dezelfde plek. Dit zou de grilligheden in het voorkomen ten dele 
kunnen verklaren. Ook in de Belgische Ardennen (daar betreft het D. corniculus en D. 
bicolor) zijn hoge dichtheden (60-80 exemplaren!) vastgesteld in kleine gebieden.
Het voorkomen van Dolichurus in Nederland (en in het buitenland andere Ampulicidae), 
België, Duitsland en Oostenrijk heb ik immer geassocieerd met de aanwezigheid van de 
boskakkerlak (Ectobius sylvestris). Dit is zeker niet de enige gastheer voor Dolichurus, maar 
wel de soort die verreweg in de hoogste dichtheden kan worden aangetroffen. Mogelijk is de 
wesp in staat controlerend op te treden. Omdat de wesp voornamelijk volwassen vrouwtjes 
uitschakelt kan het massaal optreden dramatische gevolgen hebben op de lokale dynamiek 
van de gastheerpopulatie in de daarop volgende jaren. De boskakkerlak is semivoltien (halve 
generatie per jaar) en een groot verlies aan vrouwtjes manifesteert zich dus pas in het tweede, 
daarop volgende jaar. De populatiegrootte zal dan behoorlijk afnemen.

29



Nieuwsbrief sectie Hymenoptera nr 19, april 2004

Een interessante vraag om de populatiedynamiek van de wesp en de kakkerlak beter te 
begrijpen is of de bliksemwesp uni- of bivoltien is? De wesp wordt in Nederland van eind mei 
(eerste mannetjes) tot half september gevonden, in de Alpen zelfs tot eind oktober. De 
gunstigste stadia van de boskakkerlak zijn in afnemend aantal tot in november beschikbaar: 
d.w.z. de laatste nimf stadia tot half juni en de volwassen vrouwtjes tot in november. Eieren 
die in gevangschap vanaf begin juli tot in oktober werden gelegd hebben nooit een tweede 
generatie opgeleverd. Met de exemplaren van de Noordelijke Manderheide is afgelopen jaar 
geëxperimenteerd om de uitkomstpercentages te meten van eieren die in juni zijn gelegd. 
Resultaat: nul. Het is nu vrijwel zeker dat de bliksemwesp univoltien is en dat de larven van 
Dolichurus immer (als prepupa) overwinteren, zelfs als zij reeds voor juli zijn verpopt. In dat 
geval maken zij dus een diapauzeperiode door van bijna 11 maanden. Adulte wespen die in 
september worden gevonden zijn dus vaak drie maanden oud. Of er in zuidelijke streken wel 
een tweede generatie wordt geproduceerd lijkt evident, maar is nog niet bewezen. Zo kan de 
boomkakkerlakkenwesp, Ampulex fasciata, die een Midden- en Zuid-Europese verspreiding 
heeft en in de Benelux niet voorkomt, gedeeltelijk wel 3 generaties voortbrengen (= deels 
trivoltien) en tegen de 100 eieren leggen. Tropische Ampuliciden met dezelfde afmeting als 
D. corniculus en A. fasciata spannen de kroon en kunnen wel 12 tot 13 generaties per jaar 
genereren, die elkaar ook nog eens in hoge mate overlappen. Ampuliciden blijken dus in 
potentie een hogere fecunditeit te hebben dan hun gastheren en ook een hogere 
generatiesnelheid. Dat lijkt in tegenspraak met wat je over het algemeen zou verwachten van 
de dynamiek in een predator-prooi relatie waarin verschillende grootheden op een of andere 
wijze moeten leiden tot een (dynamisch) evenwicht (want anders zou of de predator of de 
gastheer (-heren) in korte tijd uitsterven). Meer soorten gastheren en vooral meer 
concurrerende predatoren dragen in mathematische modellen vaak bij aan een stabieler 
evenwicht, waarbij het niveau afhankelijk is van de invloed en/of de weging van verschillende 
factoren in het systeem en de waarden van de ingestelde parameters, die je op grond van 
experimenten zo realistisch mogelijk moet kiezen. Om coëxistentie  van prooien en 
predatoren in levensgemeenschappen beter te begrijpen moet je dus experimenteren en 
veldwaarnemingen doen en daarnaast modellen ontwerpen om de invloed van verschillende 
factoren te evalueren over hoe en op welke (aantal)niveau’s prooien en predatoren kunnen 
voortbestaan. 

Inventarisatie Stalberg 2003  
Peter Megens

De Stalberg maakt deel uit van het nationale park De Maasduinen. Het is een natuurlijke 
uiterwaard van de Maas. Er ligt geen dijk, maar de Maasduinen vormen een natuurlijke 
barriere. De Stalberg is een zeer rijk bloeiend grasland dat door runderen wordt begraasd. De 
rijksweg scheidt dit gebied van de bekende Maasduinen.
De Maasoever wordt beschermd door basaltblokken waar wilgen tussen door groeien. Langs 
de weg liggen nog duinen, maar die worden geheel beschaduwd door bomen. Het terrein kent 
nauwelijks geschikt open zand voor nestbouw van aculeaten.
Bloeiende planten: wilg, paardebloem, hondsdraf, sleedoorn, sleutelbloem, gewone wederik, 
munt, glidkruid, wolfspoot, smeerwortel, valeriaan, tandzaad, wilde bertram, alant, ereprijs, 
duizendblad, klokjes, rolklaver, roos, agrimonie, knautia, herfsttijloos, boerenwormkruid, 
distels, kaardenbol, wolfsmelk, zilverschoon, enzovoort.

De Stalberg is gelegen tussen Bergen en Wellerlooi naast het bekende restaurant "De 
Hamert". In de maanden maart, april, mei, juni, juli en augustus heb ik de Stalberg bezocht, 
iedere maand een keer, met de volgende resulaten.

30



Nieuwsbrief sectie Hymenoptera nr 19, april 2004

CHRYSIDIDAE - GOUDWESPEN
Hedychrum gerstaeckeri  
Hedychrum rutilans
Holopyga generosa

POMPILIDAE - SPINNENDODERS
Anoplius viaticus
Priocnemis coriacea 

VESPIDAE - PLOOIVLEUGELWESPEN
Dolichovespula media
Dolichovespula saxonica
Eumenes coarctatus
Symmorphus crassicornis
Symmorphus gracillis
Vespula vulgaris

CRABRONIDAE - GRAAFWESPEN
Cerceris arenaria
Crabro cribrarius
Crossocerus denticrus
Ectemnius continuus
Ectemnius lapidarius
Ectemnius lituratus
Mellinus arvensis
Oxybelus bipunctatus
Pemphredon inornata
Pemphredon lethifer
Philanthus triangulum
Psenulus brevitarsis
Psenulus pallipes

APIDAE - BIJEN
Andrena apicata
Andrena chrysosceles
Andrena cineraria
Andrena clarkella

Andrena dorsata
Andrena flavipes
Andrena haemorrhoa
Andrena minutula
Andrena nitida
Andrena vaga
Andrena viridescens
Bombus hypnorum
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Chelostoma campanularum
Chelostoma florisomne
Colletes cunicularius 
Colletes daviesanus
Colletes fodiens
Dasypoda hirtipes
Epeoloides coecutiens
Epeolus cruciger
Hylaeus annularis
Hylaeus brevicornis
Hylaeus communis
Hylaeus confusus
Hylaeus hyalinatus
Macropis europaea
Megachile centuncularis
Megachile ligniseca
Megachile versicolor
Megachile willughbiella
Mellita nigricans
Nomada fabriciana
Nomada flava
Nomada goodeniana
Nomada ruficornis
Sphecodes ephippius
Sphecodes geofrellus
Sphecodes gibbus
Sphecodes pellucides

De bijen van de geslachten Halictus en Lasioglossum (groefbijen) zijn nog niet in deze tabel
verwerkt. De lijst van bijen is dus niet compleet en wordt later nog met enkele soorten 
aangevuld.

Tabel 1. Aantal soorten per familie.

aantal soorten per familie in 2003

bijen 42
graafwespen 13
plooivleugelwespen 6
spinnendoders 2
goudwespen 3
Totaal 66

Van de bijen is vooral Andrena viridescens (de groene zandbij) opvallend. Deze soort is in 
1997 voor het eerst in ons land waargenomen, op twee verschillende plekken in Zuid-
Limburg, vlak bij de Belgische grens (Smit, 1997). Daarna zijn er geen waarnemingen meer 
gedaan in ons land. Deze soort vliegt uitsluitend op ereprijs. De waarneming op de Stalberg is 
de derde waarneming van ons land.
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Verder is Megachile ligniseca zeldzaam in ons land. Hij lijkt echter wat vooruit te gaan, 
(Anonymus, 2002, 2003 en pag. 8 en 9 van dit nummer)
Zeldzaam is ook Epeoloides coecutiens, de koekkoeksbij van Macropis europaea 
(slokkousbij), die geheel afhankelijk is van de aanwezigheid van de grote wederik.
Leuk was de waarneming van Melitta nigricans (kattestaartbij) die uitsluitend op kattenstaart 
vliegt. Omdat deze plant groen stuifmeel bezit zie je de vrouwtjes met groene 
stuifmeelpakketjes vliegen. Heel herkenbaar.
De wilg was in maart in zijn eentje verantwoordelijk voor de aanwezigheid van maar liefs 
negen soorten bijen; 1 zijdebij, 2 soorten hommels en 6 soorten zandbijen. Ook in april was 
de wilg de belangrijkste plant maar had wat hulp van vooral de paardebloem en in mindere 
mate hondsdraf.
Opvallend was dat de soorten in het voorjaar in grote aantallen vlogen, bijvoorbeeld Andrena 
chrysosceles (goudpoot zandbij) vloog met honderden rond.

Het seizoen voor de wespen begint pas in juni. Dit is goed te zien bij de graaf-, goud-, en 
plooiwespen.
De Stalberg is geen spinnendoder-gebied. Van de twee waargenomen soorten is van elke soort 
maar één wesp gezien. Anoplius viaticus is de algemeenste soort van ons land die je het hele 
jaar door moet kunnen vinden. Dat ene exemplaar is waarschijnlijk overgewaaid.
Priocnemis coriacea is minder algemeen. Op 28-3-03 vond ik een vrouwtje. Het 
uitzonderlijke was de vroege datum van de waarneming. Misschien wel de vroegste 
waarneming uit ons land.
Tabel 2. Het aantal soorten per familie, per maand.

Maand
Familie

maart april mei juni juli augustus

Bijen                               9 13 14 7 10 7

Graafwespen - 1 3 5 5 7

Plooivleugelwespen - - 3 2 1 1

Spinnendoders 1 1 - - - -

Goudwespen - - - 1 2 1

Totaal 10 15 20 15 18 16

Ik heb geen grote nestplaatsen gevonden. Wel waren er een paar steilwandjes waar vooral in 
het voorjaar wat gebruik van werd gemaakt. Toch vraag ik mij af waar bijvoorbeeld Andrena 
chrysosceles nestelt. Tussen de begroeiing onopvallend of aan de overkant van de rijksweg. 
De duintjes op het terrein zelf komen niet in aanmerking als nestplaats, ze worden te veel 
beschaduwd door het bos.

In tabel 3 staat een overzicht hoe vaak soorten tijdens de zes inventarisatiebezoeken zijn 
waargenomen. Daar is te zien dat er maar liefst 49 soorten slechts tijdens één bezoek zijn 
waargenomen. Alleen Bombus pascuorum (akkerhommel) is tijdens vijf van de zes bezoeken 
gezien.
De goudpootbij, die met honderden rond vloog, is maar tijdens twee bezoeken waargenomen. 
De meeste bijen en wespen leven maar zo’n zes weken. Als je dan ook een soort over het 
hoofd ziet tijdens een bezoek is de kans groot de je hem mist. Een inventarisatie moet je dan 
ook eigenlijk over meer jaren uitsmeren om tot een goed beeld te komen. Toch denk ik dat 
deze lijst aardig overeen komt met de werkelijke bijen- en wespenfauna van de Stalberg.
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Tabel 3. Aantal waarnemingen van soorten afgezet tegen het aantal bezoeken.

Tenslotte weet ik ook niet wat de invloed van de extreem warme zomer op de waarnemingen 
heeft gehad. In het algemeen klapte de insectenfauna in augustus helemaal in elkaar. Door de 
droogte gaven de bloemen nog maar nauwelijks nectar als ze nog niet verdroogd waren. Op 
de hei vond ik soms zelfs de meest algemene soorten niet meer. En als er toch nog wat vloog 
waren de aantallen heel veel minder dan in andere jaren. De Stalberg ligt echter pal tegen de 
Maas aan en heeft dus waarschijnlijk minder last van de droogte gehad. Maar uitsluiten 
kunnen we het ook niet. Misschien kan ik over een paar jaar de inventarisatie herhalen en dan 
een antwoord op die vraag geven.

Literatuur
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Gewone sachembij en bruine rouwbij in Noord-Holland
Wijnand R.B. Heitmans

Hans Vogel toonde mij in oktober 2003 twee soorten grote, solitaire bijen die hij had 
verzameld in een tuin in Purmerend-Overwhere (Vak: Ac 126/127-503/504; in collectie Hans 
Vogel). De eerste soort betrof een mannetje en een vrouwtje van de gewone sachembij, 
Anthophora plumipes, van de tweede soort waren er vier mannetjes van de bruine rouwbij, 
Melecta albifrons. In Nederland staat de bruine rouwbij bekend als de belangrijkste 
broedparasiet of koekoeksbij van de gewone sachembij. Beide bijen worden gekarakteriseerd 
als cultuurvolgers en beide hebben dus baat bij bijvriendelijke tuinaanleg: tuinen met warme 
muurtjes op het zuiden, voldoende voedselplanten en een lemige grond waarin de gewone 
sachembij bij voorkeur nestelt. 
Purmerend is voor Anthophora plumipes de eerste melding in oostelijk Noord-Holland ten 
noorden van het Noordzeekanaal en voor Melecta albifrons is het voor dit deel van de 
provincie zelfs de noordelijkste vindplaats in westelijk Nederland (Peeters et al., 1999, 
Peeters & Reemer, 2003).
Ben Brugge die ook in Purmerend woont heeft het vermoeden dat beide soorten bijen zich al 
verder noordelijk hebben verspreid langs de spoorbaan richting Enkhuizen. Daar is alleen 
nooit systematisch geïnventariseerd.
Hans Vogel meldt verder dat de eigenaresse van de tuin allerminst gecharmeerd was van deze 
prachtige bijen in haar tuin. Ze beklaagde zich dat ze almaar de hond staken (onzin natuurlijk, 
H.V. & W.H.). Ze  zou alles in werking stellen de grond met de nesten om te spitten dan wel 

Aantal bezoeken 1 2 3 4 5 6

bijen 31 7 2 1 1 0

graafwespen 10 1 - 4 - -

spinnendoders 1 1 - - - -

goudwespen 2 1 - - - -

plooivleugelwespen 5 1 - - - -

TOTAAL 49 11 2 5 1 0
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af te voeren en te vervangen door nieuwe, schone aarde. Tja, wat een treurigheid; er valt dus 
nog wel het een en ander te doen op het gebied van de natuureducatie.
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Krijgt Hylaeus difformis vaste grond onder de poten?
Ivo Raemakers & Harry Pijfers

Hylaeus difformis is een in Nederland zeer zeldzame bij waarvan tot voor kort slechts enkele 
waarnemingen bekend waren. De Voorlopige atlas (Peeters et al., 1999) vermeldt slechts vier 
verspreide vindplaatsen waar steeds slechts één exemplaar is verzameld. Eén van dieren blijkt 
na nadere controle door Henny Wiering bovendien niet H. difformis maar een voor Nederland 
nieuwe, zuidelijke soort te betreffen. Ook in België is de soort zeer zeldzaam met zowel voor 
als na 1950 slechts waarnemingen uit één 10x10 km UTM-hok (Rasmont et al., 1993). De 
laatste jaren lijkt het aantal waarnemingen in Nederland relatief wat toe te nemen. Theo 
Peeters verzamelde de soort bij Cottessen in Zuid-Limburg (2000) en bij slot Haamstede in 
Zeeland (2002). Door de auteurs werd de soort waargenomen in Zelhem en Gronsveld. Op 
deze laatste plekken lijkt de soort inmiddels vaste grond onder de voeten te hebben. Daarvan 
doen we hier verslag.

De eerste waarnemingen die doen vermoeden dat H. difformis standvastig voorkomt in ons 
land, zijn afkomstig uit Zelhem. Hier werd op 20 juli 2000 voor het eerst een vrouwtje 
waargenomen op Solidago in de tuin van de tweede auteur. Op 22 juli van datzelfde jaar werd 
een tweede vrouwtje gevangen op het riet van een hooiberg op een paar kilometer afstand van 
de eerste vindplaats. In 2003 werd op 29 juni op de eerste vindplaats een mannetje 
gesignaleerd. Hoewel het aantal waarnemingen beperkt is, lijkt het voorkomen van meer 
vrouwtjes en de aanwezigheid over meer jaren toch wel te duiden op de aanwezigheid van een 
populatie in de directe omgeving van de vindplaatsen.
Een tweede aanwijzing dat de soort zich serieus in Nederland heeft gevestigd komt uit de tuin 
van de eerste auteur in Gronsveld. Hier werd in 2003 reeds op 27 mei een mannetje gevangen. 
Dit dier was volkomen vers wat doet vermoeden dat het in de directe omgeving uit de pop is 
gekomen. Op 22 juni werd vervolgens een vrouwtje waargenomen, waarna de soort tot circa 
half juli regelmatig in de tuin is waargenomen. Op 25 juni werd daarbij ook een copula 
gesignaleerd. Het doen van veldwaarnemingen is bij deze soort overigens vrij eenvoudig 
omdat zowel de mannetjes als de vrouwtjes opvallende haarfranjes bezitten op het eind van de 
eerste drie achterlijfssegmenten (NB: In tabellen worden altijd de haarfranjes op de eerste 
twee segmenten genoemd, maar in het veld valt de soort juist op door de drie haarfranjes; 
mogelijk slijt de kleinere derde haarfranje vaak af maar dat is in Gronsveld niet 
waargenomen.). Verder zijn de vrouwtjes gemiddeld relatief groot voor een maskerbij, 
formaat H. punctulatissimus, H. signatus, en bij de mannetjes valt ook de haakvormig 
gekromde antenneschacht op, althans wanneer ze stil zitten. Op basis van veldherkenning kon 
in elk geval worden vastgesteld dat zowel de mannetjes als de vrouwtjes in de Gronsveldse 
tuin Campanula lactiflora het vaakst bezochten. Hier vond ook de waargenomen paring 
plaats. De vrouwtjes leken overigens een nog sterkere voorkeur te hebben voor Knopig 
helmkruid (Scrophularia nodosa). Ondanks geringe bloei waren er namelijk regelmatig 
vrouwtjes op deze plant aanwezig. Mannetjes zijn daarentegen niet waargenomen op Knopig 
helmkruid maar vlogen soms wel op de kruisdistel Eryngium planum. De ook aanwezige 
Solidago, waarop de soort in Zelhem werd waargenomen, begon in 2003 pas te bloeien toen 
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H. difformis vrijwel was uitgevlogen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat veel 
bijensoorten in 2003 eerder begonnen te vliegen dan normaal. Het warme en vooral extreem 
zonnige weer was hier wel debet aan. Het totaal aantal waarnemingen maakt het aannemelijk 
dat H. difformis ook al in 2002 in Gronsveld nestelde, ofschoon de soort dat jaar niet in de 
Gronsveldse tuin is gesignaleerd. In eerdere jaren is de tuin niet bemonsterd.
H. difformis is overigens niet tot de dorpskern van Gronsveld beperkt. Op 6 juli 2003 werden 
ook in een direct aan Gronsveld grenzend deel van het Savelsbos twee mannetjes 
waargenomen. De mannetjes vlogen hier in ruigte en struweel dat tot ontwikkeling was 
gekomen op een sterk gedund bosperceel op een zuidhelling. Het gebied is alleen op 6 juli 
bezocht zodat status van H.difformis in dit bosgebiedje vooralsnog onduidelijk is. Mogelijk 
sluit dit voorkomen meer aan bij het natuurlijke habitat van deze soort. Ook Westrich (1990) 
vermeldt de soort van bosranden en kapvlakten.

Al met al lijkt H. difformis op basis van de huidige Nederlandse waarnemingen vooral een 
soort van parklandschappen die zich dus ook prima in tuinen thuis voelt. Waarschijnlijk is een 
grote warmtebehoefte de belangrijkste limiterende factor en heeft de soort weten te profiteren 
van de reeks warme zomers van de afgelopen jaren. Aangezien deze klimaattrend wel eens 
structureel zou kunnen zijn is H. difformis voor tuinbezitters in elk geval een soort om in de 
gaten te houden. Door het aanbieden van extra nestgelegenheid en aantrekkelijke 
voedselplanten zoals klokjes, Knopig helmkruid en Solidago is het de soort misschien nog 
sneller naar de zin te maken. We zijn benieuwd naar nieuwe meldingen.
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Boekbespreking
Theo Peeters

Gusenleitner, F. & M. Schwarz, 2002. Weltweite Checkliste der Bienengattung Andrena mit 
Bemerkungen und Ergänzungen zu paläarktischen Arten (Hymenoptera, Apidae, Andreninae, 
Andrena). - Entomofauna, Supplement 12, 1280 p. ISSN 0250-4413.

Om dit maar liefst 1280 pagina’s dikke supplement van het tijdschrift Entomofauna kun je 
bijna niet heen. Andrena is met 72 soorten het bijengenus met veruit de meeste soorten in ons 
land (Peeters et al. 1999) en ik was dan ook zeer benieuwd naar deze wereldwijde naamlijst 
van zandbijen.
De uitgave bestaat grofweg uit drie delen: een inleiding die de eerste 50 pagina’s beslaat, een 
soortencatalogus oftewel met 700 bladzijden de hoofdmoot van de uitgave en een aantal 
bijlagenachtige, maar eveneens wezenlijke onderdelen van een catalogus zoals een 
literatuurlijst en een index.
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De inleiding begint met een samenvatting en eindigt met een overzicht van de subgenera. De 
verdeling van zandbijsoorten over de zoologische regio’s is zeer verschillend. In de 
palaearctische regio, inclusief de weinige orientaalse soorten tot in het zuiden van het 
maleisische schiereiland, zijn 931 soorten gevonden. In de nearctische regio, inclusief enkele 
neotropische soorten, komt het genus naar het zuiden tot in Panama voor met 515 soorten. 
Drie soorten komen in beide regio’s voor en worden ook wel holarctische soorten genoemd: 
Andrena barbilabris, A. clarkella en A. wilkella. In Australië komen geen zandbijen voor en 
in Afrika zijn (als we het soortenrijke noorden weglaten) ten zuiden van de Sahara slechts 8 
soorten gevonden. In de literatuur zijn 7 fossiele Andrena-soorten beschreven en 104 
Andrena-beschrijvingen behoorden tot andere genera of konden niet worden ingedeeld. De 
soorten van de Oude Wereld (= Afrika en Eurazië) kunnen in 67 subgenera worden ingedeeld, 
in de Nieuwe Wereld zijn dat er 49 en er is een overlap van 17 subgenera. Er konden 41 taxa 
niet worden ingedeeld bij een van de subgenera. De soorten in ons land kunnen we over 29 
subgenera verdelen, en alleen aan het indelen van A. proxima bij het subgenus Micrandrena 
wordt door de auteurs sterk getwijfeld.
Na de samenvatting volgt een overzichtslijst van de typen van de 3001 taxa (inclusief 
synoniemen en nieuwe namen) die genoemd worden. Per auteur wordt de bewaarplaats van de 
verzameling en het aantal beschreven zandbijsoorten gegeven en de tijd waarin de soorten 
beschreven zijn. Enkele voorbeelden uit deze lijst: meer dan 100 soorten werden beschreven 
door Friese (106), Morawitz (128), Perez (156), Viereck (219), Cockerell (322) en Warncke 
(392).

De soorten staan in alfabetische volgorde hetgeen het opzoeken gemakkelijk maakt. Van elk 
taxon wordt het originele citaat waar we de beschrijving kunnen vinden, evenals de 
opmerkingen tot de locus typicus en vindplaats van het holotype genoemd. Van de 
palaearctische soorten, die de meeste aandacht in deze catalogus krijgen, worden 
opmerkingen over de taxonomie, literatuur en gepubliceerde afbeeldingen (tekeningen, foto’s) 
toegevoegd. Het is leuk wanneer je in het literatuuroverzicht per soort ook steeds de tabel van 
van der Vecht uit 1928 en de bijenatlas uit 1999 vermeld ziet. De auteurs wijzen regelmatig 
op fouten of tekortkomingen in bestaande determinatietabellen (zie bijvoorbeeld onder A. 
mitis en A. ovatula). Een groot aantal soorten heeft een nieuwe status gekregen (stat.nov., 
syn.nov. of nom.nov.). Van diverse soorten worden ontbrekende beschrijvingen van man of 
vrouw gegeven.
Uiteraard kijk je vooral ook uit naar wat er over de probleemgevallen wordt gezegd. Geven de 
auteurs oplossingen voor problematische taxa wat betreft nomenclatuur en taxonomie? 
Wanneer we de keuzen in deze catalogus tegenover onze keuzen en probleemgevallen in de 
bijenatlas (Peeters et al. 1999) zetten,  betekent dat voor de soorten in Nederland het volgende 
(zie tabel 1):

1. A. batava wordt in deze catalogus als synoniem van A. apicata gezien. Dit in tegenstelling 
tot hetgeen we bijvoorbeeld in de tabel van Schmid-Egger & Scheuchl (1997) vinden.

2. De taxa morawitzi en bluethgeni zijn opgenomen onder bimaculata. Een revisie is zeer 
gewenst.

3. De beschrijving van Apis sabulosa Scopoli, 1763 is dermate dat deze naam als een 
ongeldige naam (nomen dubium) moet worden geduid. Tot aan een overtuigende 
oplossing van de verwantschappen gaan ze uit van twee soorten: Andrena carantonica en 
A. trimmerana, waarbij ze tevens A. spinigera (Kirby, 1802) als synoniem onder 
trimmerana noemen. Gusenleitner & Schwarz (2002) vermelden echter tevens dat het nog 
niet volledig uitgesloten kan worden dat de beide generaties van trimmerana (namelijk de 
1e gen. spinigera en de 2e gen. trimmerana) aparte soorten zijn. 
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A. trimmerana is ook al in het databestand van EIS-Nederland te vinden en het is dan ook 
wenselijk de dieren uit de Nederlandse collecties onder de namen morawitzi, trimmerana 
en spinigera opnieuw te bestuderen en een (voorlopige) overzicht te geven van de taxa die 
bij ons onderscheiden kunnen worden. Daaruit zouden nieuwe en gerichte veldstudies 
kunnen voortkomen die deze puzzel helpen op te lossen.

4. Als synoniem toevoegen: Andrena obsoleta Pérez, 1895. Zie voor verschillen met de 
verwante A. nitidula het recente artikel van Burger, F. & M. Herrmann, 2003. Zur 
Taxonomie und Verbreitung von Andrena distinguenda Schenck, 1871 und Andrena 
nitidula Perez, 1903 (Hymenoptera, Apidae). - Mitteillungen der Schweizerischen 
Entomologischen Gesellschaft 76: 137-151.

5. A. anthrisci is misschien een geldige soort. Meer onderzoek is nodig om hier een 
eenduidig oordeel over te hebben.

6. A. albofasciata wordt in deze catalogus als synoniem van A. ovatula gezien. Ze noemen 
enkele morfologische kenmerken ter onderscheiding van de soorten binnen de moeilijke 
ovatula-groep en geven tevens aan dat een revisie van deze groep zeer wenselijk is.

7. Naast nomenclatorische problemen hebben we bij dit taxon te maken met taxonomische 
problemen. Er zijn diverse opvattingen; zie bijvoorbeeld de recente publicaties van Baker 
(1994, 2000) en Schmid-Egger & Patiny (1997). Een revisie met inbegrip van het zuid- en 
oost-europese materiaal zou meer licht kunnen brengen. Voorlopig gaan de schrijvers van 
één soort uit.
Dit taxon is door Fabricius in 1775 beschreven als Andrena, dus moet de auteursnaam 
zonder haakjes (dit in tegenstelling tot Peeters et al. 1999).

8. Andrena curtula Pérez, 1903 (met als synoniem A. pauxilla Stöckhert, 1935) zou ook in 
ons land kunnen voorkomen. Gusenleitner & Schwarz (2002) noemen als verschillen 
tussen A. curtula en A. pusilla de duidelijk smallere tergietindrukken en een grover 
gerimpeld propodeum bij A. curtula. Een bewerking van de soorten onder Andrena 
pusilla in onze collecties is zeer wenselijk.

9. De vraag is of we hier te maken hebben met een soort die twee generaties heeft of twee 
verschillende soorten. Gusenleitner & Schwarz (2002) kiezen voor de opvatting van 
Schenck (1866), Schmiedeknecht (1880), Wolf (1956) en Westrich (1989), die op grond 
van morfologische verschillen tussen de mannetjes, het uitblijven van de zomervorm op 
de nestplaatsen van de voorjaarsvorm en een verschillend pollenverzamelgedrag van de 
vrouwtjes, twee soorten onderscheiden: de voorjaarssoort A. stagulata Illiger, 1801 [= A. 
eximia] en de zomersoort A. rosae.
Tadauchi & Hirashima (1984) laten zien dat de tanden aan de kaakbasis van de mannetjes 
een flinke variatie vertonen. Mijns inziens is hier meer onderzoek nodig.

10. A. bremensis werd beschreven uit Noord-Duitsland, A. simillima uit Engeland. Warncke 
(1967) en Osytshnjuk (1978) beschouwen beide taxa als conspecifiek. Blüthgen (1961) 
maakt er aparte soorten van. Gusenleitner & Schwarz (2002) zetten bremensis als 
synoniem onder simillima, maar geven tevens aan dat een grondige revisie van dit 
probleem gewenst is.

Het derde deel van deze catalogus bestaat uit een overzicht van de geraadpleegde literatuur, 
verspreidingskaarten en een index. De index vormt de slotbijlage van deze uitgave die nog 
wordt voorafgegaan door een lijst van als Andrena beschreven soorten die tot andere genera 
behoren, nomina nuda (dat wil zeggen, namen die niet voldoen aan de regels van de 
internationale zoologische nomenclatuur) en een lijst van onopgehelderde namen. De 
literatuur bestaat uit een lijst van maar liefst 103 bladzijden, met voor mij enkele leuke 
nieuwtjes. De 531 verspreidingskaarten zijn grotendeels overgenomen uit de nalatenschap van 
de in 1993 overleden bijenspecialist Warncke. Ze beslaan de verspreiding in Europa van 
IJsland tot achter de Kaspische zee met in het zuiden het noordelijkste deel van Afrika.
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Deze catalogus biedt een prima overzicht van de stand van zaken van dit grote genus en de 
auteurs suggereren dat het kan dienen als hulp bij de geïllustreerde determinatietabel van de 
palaearctische soorten, waaraan door Scheuchl, Osytshnjuk (†) en Grünwaldt wordt gewerkt. 
Deze catalogus geeft dus zeker niet alle oplossingen die we ons zouden wensen, maar helpt 
ons wel weer een stapje verder. Mijns inziens een zeer gedegen en waardevol dik boek dat we 
gewoon moeten gaan volgen! Een boek waarop ik nog menigmaal zal teruggrijpen bij vragen 
over determinaties, naamgeving en verspreiding.
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Tabel 1. Zandbijen (Andrena) in Nederland (verbeterd naar Peeters at al. 1999).

Soort Auteur
synoniem

agilissima (Scopoli, 1770)
alfkenella Perkins, 1914
angustior (Kirby, 1802)
apicata Smith, 1847

batava              (1) Pérez, 1902
argentata Smith, 1844
barbilabris (Kirby, 1802)
bicolor Fabricius, 1775

gwynana (Kirby, 1802)
bimaculata (Kirby, 1802)

? morawitzi      (2) Thomson, 1872
bluethgeni Stöckhert, 1930

carantonica Pérez, 1902
 sabulosa (Scopoli, 1763)

? trimmerana   (3) (Kirby, 1802)
scotica Perkins, 1916
jacobi Perkins, 1921

chrysopyga Schenck, 1853
chrysosceles (Kirby, 1802)
cineraria (Linnaeus, 1758)
clarkella (Kirby, 1802)
coitana (Kirby, 1802)
combinata (Christ, 1791)
curvungula Thomson, 1870
denticulata (Kirby, 1802)
distinguenda          (4) Schenck, 1871

obsoleta Pérez, 1895
obsoleta spongiosa Warncke, 1967

dorsata (Kirby, 1802)
propinqua Schenck, 1853

falsifica Perkins, 1915
ferox Smith, 1847
flavipes Panzer, 1799
florea Fabricius, 1793
fucata Smith, 1847
fulva (Müller, 1766)

armata (Gmelin, 1790)
fulvago (Christ, 1791)
fulvida Schenck, 1853
fuscipes (Kirby, 1802)
gelriae van der Vecht, 1927
gravida Imhoff, 1832
haemorrhoa (Fabricius, 1781)

albicans auct.
hattorfiana (Fabricius, 1775)
helvola (Linnaeus, 1758)
humilis Imhoff, 1832

Soort Auteur
synoniem

intermedia Thomson, 1870
labialis (Kirby, 1802)
labiata Fabricius, 1781

cingulata auct.
lapponica Zetterstedt, 1838
lathyri Alfken, 1899
marginata Fabricius, 1776
minutula (Kirby, 1802)
minutuloides Perkins, 1914

? anthrisci        (5) Blüthgen, 1925
mitis Schmiedeknecht, 1884
nigriceps (Kirby, 1802)
nigroaenea (Kirby, 1802)
nitida (Müller, 1776)
nitidiuscula Schenck, 1853
niveata Friese, 1887
ovatula (Kirby, 1802)

albofasciata      (6) Thomson, 1870
pandellei Pérez, 1895
pilipes                      (7) Fabricius, 1781

carbonaria auct.
nigrospina Thomson, 1872

polita Smith, 1847
praecox (Scopoli, 1763)
proxima (Kirby, 1802)
pusilla                      (8) Pérez, 1903
rosae Panzer, 1801

? stagulata        (9) Illiger, 1801
? eximia Smith, 1847

ruficrus Nylander, 1848
schencki Morawitz, 1866
semilaevis Pérez, 1903

saundersella Perkins, 1914
similis Smith, 1849

ocreata (Christ, 1791)
simillima Smith, 1851

? bremensis   (10) Alfken, 1900
strohmella Stöckhert, 1928
subopaca Nylander, 1848
synadelpha Perkins, 1914
tarsata Nylander, 1848
thoracica (Fabricius, 1775)
tibialis (Kirby, 1802)
vaga Panzer, 1799
varians (Kirby, 1802)
ventralis Imhoff, 1832
viridescens Viereck, 1916
wilkella (Kirby, 1802)
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Oproep van de penningmeester

Zoals reeds eerder medegedeeld in Bzzz 17 publiceert de peningmeester in het eerste nummer 
van het jaar een overzicht van de betaalde contributie. Kijk in de onderstaande tabel of je je 
contributie voor 2004 hebt voldaan. Is dat niet het geval maak dan het bedrag - € 7 per jaar - 
over vóór 1 juni 2004 op postgironummer  6435909 ten name van 
H. Nieuwenhuijsen, Frans Halsstraat 10, 1816 CN Alkmaar, onder vermelding van 
“contributie sectie Hymenoptera + ja(a)r (en)”. Hebben wij op die datum nog geen contributie 
voor 2004 van je ontvangen dan gaan we ervan uit dat je hebt bedankt als lid van de sectie. 

Contributie sectie Hymenoptera N.E.V. (1.4.2004)

Naam 2004 2005
B. van Aartsen x
C. van Achterberg x x
M.T. van Adrichem x
A. Baaijens
E.H. van Beers x x
H. Beers x
A. v.d. Berg
L.W. Beukeboom
G. Beukema x x
P.C. Beunder x
R.M. Bink-Moenen
L. Blommers x
P. van Breugel
R.J. Broersma x
R. Brouwer x
A.P.G. Brouwers x
B. Brugge x
L.L. Calle
J.W.P. Coolen
M.J. Courbois x
S.M.A.J. Dobbelaar x
A.P.W. van Eck x
W.N. Ellis
H.H. Evenhuis x x
C.Goudsmits
W.R.B. Heitmans x x
L.G.M. Hensels x
J.T. Hermans x x
J.G. van Hinsberg
W. Hol x
R. van der Hout x x
C. Jacobusse
Y. Jongema x
R.J.M. van Kats x
T.M. Ketelaar x
W. Klein x
R.M.J.C. Kleukers x
J. van der Knokke x

Naam 2004 2005
H.P.L. Koel x
F. Kok x
P. Kuijken x
V. Lefeber
G. Loos (B.) x
F. van der Meer x
P. Megens x x
A.W.M. Mol
J. van der Nieuwegiesen x x
H. Nieuwenhuijsen
A.P. Noordam x
L. den Ouden x
B.H. Padberg x x
M. Paone
T.M.J. Peeters
J. Petit (B.) 3 eu
H.J. Prijs x
J.H.N. Pijfers x
I. Raemakers
M. Reemer
W.L.A. Roessingh x
J. de Rond x
M. Roos x
R.T. Simon Thomas x
J. Slot x
M. Smelter
J. Smit x x
J. Smits
M.J. Sommeijer
E. van der Spek x
J.J.M. Tempelman x
A. van der Veen x
L. Vingerhoeds x x
M. de Vos (B.)
F. de Waele (B.)
W. Willems x
C.J. Zwakhals x
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Oproep bij “Leuke waarnemingen 2003”

De sectie “Snellen” van de N.E.V. publiceert al een aantal jaren achtereen een “Jaaroverzicht 
van Nederlandse Microlepidoptera”. In 2003 doet zij dat voor het eerst in een wat gewijzigde 
vorm in E.B. [E.B. 63 (4) – aug. 2003].
Is het niet een aardig idee onze “Leuke waarnemingen” zodanig te bewerken dat ook onze 
sectie jaarlijks zo’n lijst in E.B. kan publiceren?
Vandaar deze oproep. Heb je nog aardige waarnemingen uit 2003 of wil je je vangst nog 
toelichten of wil je meewerken aan zo’n lijst neem dan voor 1 juli contact op met:
Hans Nieuwenhuijsen. Frans Halsstraat 10. 1816 CN Alkmaar. 0725113975. 
hnieuwenhuijsen@zonnet.nl.

Betreurenswaardig weinig reacties!
Laatste oproep voor het smoelenboek…
van de leden van de sectie Hymenoptera van de N.E.V.

Op 7 maart 2004 hadden we van de onderstaande 31 van de 71 leden van onze sectie een 
reactie ontvangen voor in het smoelenboek. DAT IS NOG VEEL TE WEINIG!
Klim jij ook nog in de pen of achter de computer en schrijf je een kort stukje over je eigen 
historie, hoe het komt dat bijen en/of wespen je zo aanspreken en waarom je lid werd van de 
sectie Hymenoptera, etc.? Voor meer tips verwijzen we hier naar nieuwsbrief nr. 18 en de 
daarbij gevoegde vragenlijst die ook op onze website te vinden zijn. Tevens kun je op onze 
website [www.nev.nl/hymenoptera] binnenkort als voorbeelden de teksten van de voorzitter 
(Jan Smit), de penningmeester (Hans Nieuwenhuijsen) en de secretaris (Pim Kuijken) van de 
sectie lezen. We staan te popelen om ook jouw bijdrage op te nemen in het boek, dat 
natuurlijk een aardige naam en inhoud gaat krijgen en eind 2004 zal verschijnen. Als we niks 
van je horen komt alleen je naam en adres is het boek. Hoe meer leden zelf schrijven hoe 
leuker het wordt!

Tabel 1. Teksten en foto’s in het smoelenboek van de sectie Hymenoptera (7 maart 2004).

Naam Tekst 
ontvangen

B. van Aartsen (Bob) +
C. van Achterberg (Kees) +
M.T. van Adrichem (Michel) -
A.M. Baaijens (Anton) +
H. Beers -
E.H. van Beers (Erik) +
A. van der Berg (Aart) -
L.W. Beukeboom (Leo) -
G. Beukema (Gert) -
P.C. Beunder (Cees) +
R.M. Bink-Moenen (Rosita) -
L.H.M. Blommers (Leo) +
P.J.G.M. van Breugel (Pieter) +
R.J. Broersma (Ray) +
R. Brouwer (Ron) -
A.P.G. Brouwers (Ad) +
B. Brugge (Ben) -
L.L. Calle (Lucien) +
J.W.P. Coolen -
Naam Tekst 

ontvangen
M.J. Courbois (Matthijs) -
S.M.A.J. Dobbelaar (Sandra) -

W.N. Ellis (Willem) -
A.P.W. van Eck (André) +
H.H. Evenhuis (Henk) +
C.J.G.G. Goudsmits (Kees) +
W.R.B. Heitmans (Wijnand) -
L.G.M. Hensels (Lei) -
J.T. Hermans (Jan) -
J.G. van Hinsberg -
W. Hol (Willem) -
R. van der Hout (Ries) -
C. Jacobusse (Chiel) -
Y. Jongema (Yde) +
R.J.M. van Kats (Ruud) -
T.M. Ketelaar (Tejo) +
W. Klein (Wim) -
R.M.J.C. Kleukers (Roy) -
J. van der Knokke (Jan) -
Naam Tekst 

ontvangen
H.P.L. Koel +
F. Kok (Frank) -
P. Kuijken (Pim) -
V. Lefeber (Virgilius) +
G. Loos (Gilbert) -
F. van der Meer (Frank) -
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P. Megens (Peter) + A.W.M. Mol (Ad) -
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J. van der Nieuwegiesen (Joop) +
H. Nieuwenhuijsen (Hans) +
A.P. Noordam (Aart) -
L. den Ouden (Leen) -
B.H. Padberg (Berthus) +
M. Paone (Marco) -
T.M.J. Peeters (Theo) +
J. Petit (Jacques) -
J.H.N. Pijfers (Harry) +
H.J. Prijs (Joop) -
I. Raemakers (Ivo) +
M. Reemer (Menno) -
Naam Tekst 

ontvangen
W.L.A. Roessingh -
J. de Rond (Jeroen) -
M. Roos (Mervyn) +

R.T. Simon Thomas (Terko) +
J. Slot (Joop) +
M. Smelter (Maaike) -
J. Smit (Jan) +
J.A.H. Smits (Jap) +
M.J. Sommeijer (Rinus) -
E. van der Spek (Erik) +
J.J.M. Tempelman (Jan) -
A. van der Veen (Arjan) +
L. Vingerhoeds (Loek) -
M. de Vos (Mark) -
F. De Waele (Frank) -
W. Willems -
C. Zwakhals (Kees) -

Totaal  (max. 75) 31

Alarm

ALARM staat voor: Assessing Large Scale Environmental Risks.
Dit is een nieuw Europees project om milieu-risico's voor het gehele continent in kaart te 
brengen. Het project is gestart in februari 2004 en zal 5 jaar duren. Speciale aandacht is er 
voor het verdwijnen van bestuivers. De wilde bijen vormen hierin een sleutelgroep.
Men wil graag een overzicht hebben van databestanden, museumcollecties en oude 
publicaties over wilde bijen en andere bestuivers.
Daarvoor wordt iedereen die zich hiermee bezig houdt gevraagd een enquête in te vullen. 
Deze is aan te vragen bij Stuart P.M. Roberts, via e-mail: s.p.m.roberts@reading.ac.uk
Het kan uiteraard ook per post: 
S.P.M. Roberts, Centre for Agri-Environmental Research (CAER), School of Agriculture, 
University of Reading, PO Box 237, Reading, RG6 6AR, United Kingdom

Mededelingen

Studieweekend Hymenoptera in Stuttgart 

Om de twee jaar wordt er een Hymenopteren-weekend georganiseerd door enkele 
enthousiaste Duitse collega's. In 2000 en 2002 hebben enkele leden van de sectie dit weekend 
bezocht (zie het verslag hiervan in Bzzz 12, pag. 25-29 en Bzzz 17, pag. 8-11). Op de website 

van de sectie kun je enkele foto's van het vorige weekend 
bekijken. Ook dit jaar willen enkelen van ons dit zeer 
informatieve en gezellige weekend in oktober bezoeken. 
Wie heeft zin om mee te gaan? Meer informatie bij Jan 
Smit.

Einladung

zur
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6. HYMENOPTEROLOGEN-TAGUNG
STUTTGART

1. bis 3. Oktober 2004

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, ich freue mich sehr, Sie zur 6. 
Hymenopterologentagung nach Stuttgart einladen zu können. Sie soll wieder in den Räumen 
des Staatlichen Museums für Naturkunde am Löwentor stattfinden. Das Museum ist von 
Stuttgart-Hauptbahnhof mit den S-Bahnlinien 4, 5 und 6 sowie mit der Straszenbahnlinie 15 
und den Buslinien 55 und 56 erreichbar (Haltestelie: Nordbahnhof). 

Organisatorische Hinweise, Termine

Bitte schicken Sie die ausgefüllten Anmeldeformulare bis zum 1. 8. 2004 an obige Adresse. 
Die Anmeldungen für die Vorträge und Poster sowie die Kurzfassungen dazu werden bis 
spätestens 13. 6. 2004 erbeten. 
- Für die entstehenden Unkosten (Porto, Druck, Papier, Kaffee, belegte Brote, Gebäck, etc.) 
bitten wir um einen Beitrag von € 25.-, bzw. € 15.- für Studenten. Überweisung erbeten bis 
zum 1. 8. 2004 an: 
Dr. Till Osten 
Kennwort: "Hymenopterologen-Tagung 2002" Kreissparkasse Ludwigsburg, BRD 
BLZ 604 500 50, Konto Nr. 498 227 

- Das Programm wird voraussichtlich im August verschickt. 

Zimmerreservierung: 
Die Reservierung kann erfolgen über: 
Stuttgart-Marketing GmbH, Königstr. 1a, 70173 Stuttgart, Tel. 07112228-233 (Fax -251)
bzw. direkt bei:  
Jugendherberge Stuttgart, Hauszmannstr. 27  70188 Stuttgart, Tel. 07111241583 
Jugendgästehaus, Richard-Wagner-Str. 2  70184 Stuttgart, Tel. 0711/232340 

Ledenlijst

Naar aanleiding van de aanvullingen en wijzigingen op de ledenlijst kregen we de vraag een 
complete lijst op te nemen in Bzzz. We hebben dit overwogen, maar besloten dat leden die 
graag een volledige ledenlijst willen hebben, deze per e-mail kunnen aanvragen. Zij krijgen 
die dan eveneens per e-mail opgestuurd. Even een mailtje naar j.smit@tref.nl 
Indien leden niet in het bezit zijn van e-mail, dan kan er worden volstaan met een briefje en 
wordt de lijst opgestuurd op papier.

Andrena-tabel

Arjan van der Veen heeft voor zichzelf de determinatietabel voor de bijen van het geslacht 
Andrena in Nederland van Van der Vecht uit de serie Fauna van Nederland aflevering IV 
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ingescand. Deze uitgave uit 1928 is niet meer verkrijgbaar, hoogstens sporadisch bij 
boekhandels in antiquarische boeken. 
Degenen die deze uitgave willen hebben, kunnen tegen kostprijs een uitdraai krijgen, of een 
CD met het bestand.
Contact opnemen met Arjan van der Veen via e-mail: avdveen@cuci.nl, of per brief: Karveel 
51-61, 8242 XE in Lelystad.

Hymenopterologen on-line

In Bzzz 18 is het e-mailadres Peter Megens foutief vermeld, dit moet zijn:
megens1@home.nl 

Pim Kuijken heeft een nieuw e-mailadres:  pim.kuijken@xs4all.nl

Veranderingen in de ledenlijst
Per 1 april 2004; aantal leden 75. 
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