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Ten geleide

Jawel hoor! In uw hand een extra dikke en 
kleurrijke nieuwsbrief, gemaakt door en voor 
onze leden maar ook door en voor anderen die 
interesse hebben in bijen en wespen.
Het vijfentwintigste nummer van onze nieuws-
brief, twaalf en een half jaar getrouwd met 
Bzzz, was aanleiding voor de redactie om iets 
extra’s te doen.
 We hebben voor dit jubileumnummer een 
oproep gedaan in de vorige nieuwsbrief (no-
vember 2006) voor een themanummer over 
bijen en wespen en beheer in tuinen en na-
tuurgebieden. Diverse collega’s hebben daarop 
gereageerd met het inzenden van een artikel en 
daarnaast hebben we een aantal mensen ge-
vraagd over dit onderwerp een bijdrage te leve-
ren. Het resultaat ligt voor u en we zijn er blij 
mee.

We hebben deze nieuwsbrief in tweeën ge-
splitst: een thematisch deel en een regulier deel. 
 Het reguliere deel staat achterin deze 
nieuwsbrief en omvat een verslag van de ge-
slaagde en zeer druk bezochte studiedag over 
groefbijen in januari; een tussenstand en een 
verslag van het APIS-project; Kees van Achter-
berg over parasiet of parasitoïd en een overzicht 
en oproep van de penningmeester met betrek-
king tot de contributie.
 Het thematische deel heeft een iets andere 
titel gekregen doordat we het woord ‘beheer’ 
hebben weggelaten. Weliswaar staan in dit 
nummer diverse opmerkingen over beheer en 
zijn er zelfs enkele artikelen die vrijwel alleen 
op beheer in gaan, maar de meeste artikelen 
gaan over soorten en terreininventarisaties en 
slechts zijdelings komen soms enige beheers-
aspecten aan de orde. Echter, beheer gericht op 
insecten en speciaal op bijen en wespen staat 
nog in de kinderschoenen en we willen hier 
niet de indruk wekken dat dit themanummer 
daaraan veel nieuwe informatie toevoegt of dat 
hier het bijen- en wespenbeheer wordt samen-
gevat dan wel geanalyseerd. Toch zijn soorten, 
inventarisaties en beheer de drie belangrijkste 
componenten die in de artikelen aan de orde 
komen. 
We weten al vrij veel van diverse soorten, maar 
tegelijkertijd is het gemakkelijk om ook in Ne-

derland nieuwe ontdekkingen te doen aan soor-
ten en hun gedrag. De informatie over soorten 
neemt nog steeds toe, zoals we kunnen lezen in 
de artikelen over Melitta haemorrhoidalis, Andre-
na flavipes, A. lathyri, A. agilissima en Megachile 
ericetorum. Niet alleen de verspreiding, maar 
ook het voedsel en de nestplaatsen zijn grofweg 
bekend. We bouwen zelfs bijen- en wespenho-
tels, planten aantrekkelijke bloemplanten, en 
sommigen observeren en inventariseren een 
aantal jaren eenzelfde gebied. Je eigen tuin is 
dan wel de plek waar je het meeste en gemak-
kelijkst aan de slag kunt. In dit nummer nemen 
we een kijkje in de tuinen van collega’s te Ben-
nekom, Terneuzen en Zelhem.
 In de Walcherse duinen werd in 2005 een 
oude zandkuil hersteld en sindsdien werd o.a. 
de bijen- en wespenfauna van deze plek ge-
volgd. De Walcherse Bijenkuil is na de Zandkuil 
op Texel het tweede bijen- en graafwespenre-
servaat in ons land, en daar mogen we trots 
op zijn. Door het graven van een kuil, creëer 
je open plekken en steile wanden en daarmee 
schep je betere nestelvoorwaarden voor allerlei 
bijen en wespen. Er zijn zelfs mensen die nog 
een stapje verder gaan en niet alleen een kuil 
graven maar dieren of nesten van dieren ver-
huizen naar plekken die niet bedreigd worden, 
naar plekken zonder menselijke vernietiging, 
menselijke bemoeienis. Hoe dat uitpakt kun je 
lezen in de artikelen over Polistes dominulus en 
de bijenwolf Philanthus triangulum. En ten slotte 
sluiten we het thema af met een tweetal artike-
len, dat nader ingaat op het beheer van natuur-
gebieden ten behoeve van bijen en wespen.

In verband met de ruimte en het budget, hebben 
we besloten de lange soortenlijsten van enkele 
artikelen alleen op onze website te publiceren. 
Wie daarin interesse heeft kan verder lezen op 
www.nev.nl/hymenoptera en als je wilt reage-
ren op artikelen kan dat via de emailadressen 
van de auteurs.

We wensen je veel leesplezier en bedanken jul-
lie voor je medewerking. Rest ons Jeroen de 
Rond te bedanken voor de mooie opmaak van 
dit jubileumnummer en het bestuur van de Ne-
derlandse Entomologische Vereniging te bedan-
ken voor hun financiële steun om dit nummer 
mogelijk en kleurrijk te maken.
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Een tuin als ‘natuurterrein’ en 
het opmerkelijke jaar 2006 
Rosita	Bink-Moenen

Twintig jaar wonen we alweer op de huidi-
ge plaats en zo oud is ook onze tuin. Want 
het kleine straatje waar we in wonen was 
voor die tijd een graslandje aan de rand van 
het dorp. Het voordeel: een vrij natuurlijke 
uitgangssituatie, in dit geval betekende dit 
een humusarme, leemachtige zandgrond. 
In de streek wordt het klapzand genoemd 
omdat het bij regen snel dichtslaat. Ons 
nadeel: we waren het totaal niet eens over 
de aanleg. Maar de tuin lag er voor ik het 
wist met muurtjes, heuveltjes, waarvan één 
kalkrijk, twee vijvertjes en een grasveld. 
Het enige wat ik nog kon doen was wat aan 
de verhoudingen sleutelen; in meer opzich-
ten. Planten kregen we van overal toege-
stopt, meest wilde soorten, en verder werd 
het assortiment vooral aangevuld met aller-
lei soorten die geschikt waren als voedsel-
plant voor dagvlinders. 

Het boeiende van een nieuw gestarte tuin 
zijn de processen die zich daarin voltrek-
ken, zowel wat de planten betreft die ko-
men en gaan of steeds groter worden, als 
wat betreft de daarmee gepaard gaande 
ontwikkeling van het dierenleven. Het eer-
ste is gemakkelijker te volgen dan het laat-
ste, al was het maar omdat je daar zelf ook 
regelmatig bij ingrijpt. Maar kom er maar 
eens achter met welk dier je te maken hebt. 
Want wie heeft er nu stapels determinatie-
werken in de boekenkast staan. Bovendien 
moet je daar ook mee leren omgaan. Voor 
een deel bracht de insectengids van Collins 
(�986) uitkomst omdat daar veel gewone 
soorten in bijeengebracht zijn. Wat wilde 
bijen betreft kom je daar echter niet ver 
mee. De gids van Bellmann (�993) was voor 
mij het eerste boek dat in die groep wat 
inzicht gaf. En nu ik enig idee kreeg wat er 
aan bijen (en andere insecten) langskwam, 
kreeg ik ook vrede met de inrichting van 
de tuin. Want muurtjes, heuveltjes en vij-
vertjes zorgen ook op een klein oppervlak 

voor een schat aan verschillende microkli-
maatjes.

Al die verschillende plekjes dragen onge-
twijfeld bij aan een rijk insectenleven, denk 
aan de grote bladsnijder, Megachile willugh-
biella die tussen de stenen van het muurtje 
haar nestgelegenheid vindt. Of aan de lang-
kopsmaragdgroefbij (Lasioglossum morio) 
waarvan een grote kolonie zich bovenop 
het muurtje gevestigd heeft samen met het 
geeltipje (Nomada sheppardana). Daar lag 
dit jaar ook een nest van de aardhommel 
(Bombus terrestris). Langs de achterkant op 
het muurtje zijn struiken aangeplant als af-
scheiding met de buren. Deze dienen in het 
voorjaar als ontmoetingsplaats voor allerlei 
soorten zandbijen (foto pagina 22). Maar 
niet alleen de inrichting, ook de planten-
soorten die worden aangeplant zijn belang-
rijk. Een deel van de planten bestemd voor 
vlinders, trok vooral bijzondere bijen aan. 
Knollathyrus en een blazenstruik bedoeld 
voor blauwtjes, haalden de spectaculaire 
lathyrusbij (Megachile ericetorum) (foto 
voorpagina), naar de tuin. En de reseda, het 
voedsel voor het resedawitje, kreeg al vrij 
snel bezoek van de resedamaskerbij (Hy-
laeus signatus) (foto pagina 22). Waar deze 
soorten vandaan kwamen? Geen idee! Ik 
schat dat er inmiddels een zestigtal soorten 
zijn waargenomen.

Een tuin kan een oase betekenen, niet al-
leen in een aan plantensoorten arme omge-
ving maar ook in barre tijden. Hier is luwte 
en wordt er gesproeid in tijden van droogte 
zodat bloembezoekers er terecht kunnen 
wanneer buiten de tuinen alles is verdord. 
En 2006 kende zo’n periode van hitte en 
droogte, die ook nog eens werd gevolgd 
door een periode van kou en regen. Helaas 
waren we de eerste weken van de droogte-
periode niet thuis. En konden we niet voor 
een oase zorgen. Het seizoen 2006 werd 
daardoor niet interessant door wat er wel 
was, maar juist door wat er niet was. Na 
half juli was er nauwelijks nog een bij te 
zien. Van de grote wolbij (Anthidum mani-
catum), altijd goed voor een aantal exem-
plaren, was slechts één keer een vrouwtje 
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te zien. Haar koekoek, de gele tubebij (Stelis 
punctulatissima), die steeds talrijker werd, 
is niet waargenomen. Ook de behangers-
bijen waren afwezig; van de lathyrusbij was 
in 2006 geen spoor te bekennen. Voor de 
aan klokjes gebonden soorten was het ook 
einde verhaal. Spannend wordt het nu wat 
er in 2007 gaat gebeuren. Voor de aan klok-
jes gebonden soorten ben ik niet bang, mijn 
ervaring is dat die het wel redden. Wat de 
andere bijen betreft is het afwachten.

Waren er dan geen leuke waarnemingen in 
2006. Dat wel, vooral het voorjaar was ge-
weldig met veel soorten. Maar of dat meer 
was dan andere jaren is de vraag, want 
hoe vertrouwder een groep dieren wordt 
hoe meer je gaat zien. De verrassing waren 
verscheidene zandbijen met Stylops vrouw-
tjes tussen de achterlijfssegmenten. Frank 
van de Meer vond tussen de in het voorjaar 
gevangen groefbijen een kleigroefbij (Lasio-
glossum pauxillum), en dat op het zand. De 
groefbij L. sabulosum lijkt zich te kunnen 
handhaven. Maar in de zomer was er niets 
meer van groefbijen te bemerken. Ook wat 
deze bijen betreft wordt het dus spannend 
wat 2007 brengt. Over de andere bijzondere 
waarnemingen maakte ik al melding in een 
vorig stukje (Bink-Moenen, 2006). Op één 
waarneming na maar die betrof een graaf-
wesp. Bijenwolven (Philanthus triangulum) 
zien we ieder jaar, meest mannetjes, nu 
was er een vrouwtje dat in de tuin een nest 
startte. Volgend jaar een kolonie? Ik geloof 
er niets van.

Literatuur
Bellmann, H., �998. Gids van bijen, wespen en 

mieren. - Tirion, Baarn.
Bink-Moenen, R.M., 2006. Enkele bijenobserva-

ties, zowel uit als thuis. - Bzzz 24: 54-55.
Chinery, M., �986. Collins guide to the insects of 

Britain and Western Europe. - Harper Collins 
Publishers, London.

R.M.	Bink-Moenen,	Zuider-Eng	6,	6721	HH	
Bennekom,	Frits.en.Rosita@tiscali.nl

De lathyrusbij (Megachile 
ericetorum) en haar koekoek 
de gouden kegelbij   
(Coelioxys aurolimbata)
Pieter	van	Breugel

In mijn tuin heb ik veel nestblokken han-
gen. Sinds een jaar of 5 maken elk jaar 
enkele vrouwtjes van de lathyrusbij (Me-
gachile ericetorum) (foto voorpagina) hier-
van gebruik. Ze foerageren vooral op een 
paar blazenstruiken (Colutea arborescens) 
in de voortuin van een buurman. Ook de 
mannen zijn daar vaak te vinden, rond de 
struik scherend in zijwaartse vlucht, terwijl 
ze uitkijken naar vrouwtjes die ze in hun 
haast meestal voorbij vliegen.  Soms stop-
pen ze in de lucht zo plotseling dat het lijkt 
alsof ze tegen een muur vliegen. Die vlieg-
kunsten zijn natuurlijk alleen bedoeld om 
argeloze vrouwen te overvallen, die echter 
heel bedaard van bloem naar bloem vlie-
gen, vaak wat teruggetrokken op wat min-
der openbare bloemen. Veroveringslustige 
mannen worden vrijwel altijd afgewezen, 
maar hun levenslust dwingt ze tot de snelle 
vluchten, afgewisseld met een korte stop 
om ook even bij te tanken uit een van de 
bloemen. Later op de dag nemen ze hun 
nachtdrankje uit hartgespan (Leonurus car-
diaca) en heggenrank (Bryonia dioica). Sier-
erwten (Lathyrus odoratus) zijn ook geliefd.
De vrouwtjes duwen tijdens het drinken 
de kiel van de bloem weg, zodat de meel-
draden bloot komen en krommen zich net 
voor het wegvliegen naar de meeldraden 
om daarvan het stuifmeel te oogsten.

De grote bladsnijder (Megachile willughbiel-
la) tref ik ook vaak aan op siererwt en bla-
zenstruik. Het gedrag van beide seksen is 
vergelijkbaar met dat van de lathyrusbijen, 
hoewel de vrouwtjes zich niet zo krommen 
net voor het wegvliegen van de bloem.   
Elk jaar maken de lathyrusbijen hun nest-
gangen in dezelfde boorgaten. Daarin 
wordt de binnenkant bekleed met een 
dunne zandlaag, waarvan de korrels ste-
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vig verkleefd zijn. Ik heb een nestblok dat 
ik kan openen, doordat de gangen van 8 
mm doorsnee zijn uitgefreesd in twee op 
elkaar passende lagen merbauhout. En juist 
daarin komen ze graag wonen. Volgens 
mij ruimen ze de boel wel leeg, maar laten 
ze de verharde zandkoker gewoon zitten 
om er nieuwe cellen in aan te leggen. Het 
atrium is niet lang, misschien een centi-
meter, maar de afsluiting van de laatste cel 
is helemaal bedekt met olie-achtige hars. 
Heel soms zie ik een lathyrusbij met een 
grote druppel hars naar het nest vliegen, 
kennelijk op het moment dat de laatste cel, 
definitief wordt afgewerkt. De afsluitprop 
aan de voorkant van de nestgang bestaat 
uit enigszins verkleefde leem, waar volgens 
mij echt geen hars doorheen zit, want de 
dieren vliegen rechtsreeks van de kunst-
matige leemgroeve in mijn tuin naar de 
nestgangen. Kennelijk is de vochtigheid 
van de leem van belang, want vrijwel alle 
lathyrusbijtjes maken gebruik van steeds 
dezelfde holte in de leem, vaak met meer 
dieren tegelijk, waarbij ze elkaar in de weg 
lopen. Soms heeft dat tot gevolg dat een 
dier uit arrenmoede de wijk neemt en een 
verkenning onderneemt over de leembult 
en zo soms een nieuwe groeve ontsluit. 
Een vochtige leemprop wordt los geknaagd 
en tot een natte bol gevormd, ik denk door 
toevoegen van wat speeksel. Vervolgens 
vliegen ze er mee weg door hem met de 
liptasters tegen de iets open staande kaken 
te duwen. Met diezelfde liptasters, zo denk 
ik, kunnen ze ook de hoeveelheden dose-
ren bij het dichtkleien van de nestgang.
Sinds twee jaar stel ik enige uitbreiding van 
de aantallen vast. Afgelopen jaar (2006) 
had ik zeker �0 vrouwtjes in twee nestblok-
ken actief. 

In 2005 was de komst van een vrouwtje 
van de gouden kegelbij (Coelioxys auro-
limbata) (foto pagina 22) een hoogtepunt 
in mijn tuin, temeer omdat ik woon in het 
hart van maïsland met bedroevend wei-
nig natuur. Ook de uitdijende nieuwe wijk 
waarin ik woon biedt nauwelijks enige na-
tuur en toch werd mijn tuin gevonden door 
dit dier. Zou het een geur zijn die tot over 

de grenzen reikt? Immers de aanwezigheid 
van deze bij wordt lang niet elk jaar in ons 
land vastgesteld. Misschien kwam het dier 
mee met de opwarmtendens. In 2006 had 
ik weer een verrassing. Dit keer trof ik op 
hartgespan, dat veel in mijn tuin staat, een 
mannetje aan van Coelioxys aurolimbata. 
Had het bezoek van de koekoeksbij van 
vorig jaar succes gehad? Deze kegelbijsoort 
is gemakkelijk te determineren omdat een 
de onderkant van het achterlijfseinde een 
band met goudgele haren te zien is.
 Ik denk dat ik in 2005, zoals eerder 
gemeld in Bzzz 23 (pagina �6), ook een 
vrouwtje van de slanke kegelbij (Coelioxys 
elongata) in mijn tuin had. Omdat ik er wat 
op tegen heb om zeldzaamheden op te 
prikken, heb ik de determinatie toen aan 
de levende bij uitgevoerd, maar helemaal 
zeker ben je nooit als er geen echte expert 
naar heeft gekeken. Het zou echter mooi 
in het beeld passen, want de grote blad-
snijders (Megachile willughbiella) komen 
frequent in mijn tuin en directe omgeving 
voor. Op de ingezaaide spiegelklokjes (Leg-
ousia speculum-veneris) heb ik deze soort in 
2006 veel zien vliegen.
 In dat jaar heb ik ook voor het eerst vo-
geloogjes (Gilia leptantha) ingezaaid. Daar-
op kwamen twee kleinere soorten behan-
gersbijen vaak ronddansen. De tuinblads-
nijder (Megachile centuncularis) en de lapse 
behangersbij (Megachile lapponica). Het 
hemelsblauwe stuifmeel kleurde dan al snel 
de elders verzamelde gele of oranje stuif-
meelkorrels met een zweem van blauw. 
Vooral als deze bijtjes vervolgens gingen 
drinken aan de bloemen van bernagie  (Bo-
rago officinalis) was dat mooi te zien (foto 
pagina 23). Bernagie (komkommerkruid) 
is een door behangersbijen zeer geliefde 
plant om energie uit op te doen. Zaai hem 
op elke plek in je tuin en je zult een rijkdom 
aan dieren binnenhalen.

Ook in 2007 kijk ik reikhalzend uit naar bij-
zonderheden in mijn steeds interessanter 
wordende tuintje. 

P.	v.	Breugel,	Plevierdonk	3,	5467	CT	Veghel,	
p.v.breugel@hetnet.nl
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Een tuin vol angeldragers
Sandra	Dobbelaar

Aanleg
Voor, naast en achter mijn huis in de Bella-
mystraat in Terneuzen heb ik een niet al te 
grote tuin. Toen ik er in 2000 kwam wonen 
heb ik de bestaande tuin omgetoverd in een 
wat natuurvriendelijker geheel. Coniferen 
werden vervangen door inheemse struiken. 
Er werd een flinke vijver aangelegd. Om 
een bloemrijk stuk te creëren heb ik een 
laag voedselarm zand aangebracht boven 
op de grond. Daarin is een hele partij aan 
inheemse bloemen uitgezaaid. Tot slot zijn 
allerlei soorten extra nestgelegenheid voor 
bijen en wespen gemaakt. Bundels met riet, 
holle takjes werden opgehangen en hout-
blokken van gaten voorzien. 

Sneller dan ik kon denken wisten veel 
soorten angeldragers het tuintje te vinden. 
Vooral het kale zand bleek direct een door-
slaand succes. Grote hoeveelheden zand-
bijen, en later ook wespen maakten daarin 
nestholletjes. De inheemse bloemen wer-
den druk bezocht, ook bijvoorbeeld door 
vlinders. Er zijn nu in totaal 74 soorten acu-
leaten geteld (tabel �). 

Tabel 1. Aantal soorten per familie.

Soortgroep                 Aantal
Goudwespen                   3
Spinnendoders                2
Plooivleugelwespen        6
Graafwespen                 �7
Bijen                             46
Totaal                            74

Daarbij moet worden gezegd dat ik niet zo 
fanatiek ben met al die kleine soorten. Die 
moeilijk te determineren kleine groefbijtjes 
en spinnendoders laat ik maar even gaan. 
Mijn Zeeuwse mannelijke mede bijenfa-
naten zijn wat dat betreft een stuk gedre-
vener. Die willen altijd tot de laatste soort 
gaan. Maar 74 soorten is voor zo’n klein 
tuintje best veel. Zeker als je bedenkt dat er 
nog een aantal relatief algemene soorten 
niet werden vastgesteld, zoals de Duitse 

wesp, of Ectemnius continuus. Die zullen er 
waarschijnlijk toch ook wel eens rondvlie-
gen. In werkelijkheid moeten er naar schat-
ting toch al snel een honderdtal soorten 
voorkomen! Wat een positief element is bij 
de bevolking van het stadstuintje, is dat het 
grenst aan een groenstrook met wat bomen 
en struiken. Daarlangs kunnen die dieren 
gemakkelijk de tuin bereiken.

Genieten
Elke ochtend voor vertrek naar het werk 
en elke avond bij thuiskomst, moet ik even 
in de tuin kijken. Even lekker struinen 
tussen de bloemen en talrijke insecten. 
Indrukwekkend zijn de enorme wolken 
mannelijke zandbijen die op warme dagen 
in lange slierten telkens weer om de bloei-
ende sleedoorn vliegen. Schitterend is het 
spectaculaire gedrag van de grote wolbij en 
de bijenwolf. Goudwespen zijn ook zo gaaf 
om te zien. En de metselbijen (Osmia’s) ste-
len elke keer weer mijn hart met hun kod-
dige uiterlijk. Als de klokjes bloeien speur ik 
ze iedere keer even na op de verschillende 
soorten klokjesbijen. Het is een genot om 
tussen de lange bloemen van het slangen-
kruid te staan en te zien hoe ze intensief 
bezocht worden door een veelheid aan 
soorten. Cerceris ruficornis, Andrena tibialis, 
Melecta albifrons, Dolichovespula media, Eu-
menus coronatus en Polistes dominulus zijn 
wel de leukere soorten.

Het lijkt er op of er nauwelijks nog iets valt 
te verbeteren. Een positief aspect van de 
aanpak is dat het erg arbeidsextensief is. 
Vooral het zandbed behoeft nagenoeg geen 
onderhoud. Ecologisch gezien scoort de 
tuin hoog en ook de menselijke bezoekers 
weten de bloemenpracht en insecten te 
waarderen. Tips blijven uiteraard welkom.
Voor een volledige soortenlijst, zie de web-
site van de sectie: 
www.nev.nl/hymenoptera/.

S.M.A.J.	Dobbelaar,	Bellamystraat	37,	
4532	CR		Terneuzen,	
sdobbelaar@zeelandnet.nl
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Klokjesdikpootbijen (Melitta 
haemorrhoidalis) en grasklok-
jes (Campanula rotundifolia) 
op Texel
Erik	van	der	Spek	&	Ben	Brugge

Dikpootbijen (Melitta) danken hun Neder-
landse naam aan het verdikte klauwtjeslid, 
het laatste tarslid van de poot met daar-
aan de klauwtjes. Alle soorten zijn vliegen 
vooral op een bepaalde plantensoort of 
-familie waarvan ze stuifmeel verzamelen 
voor hun nageslacht. De klokjesdikpootbij 
(Melitta haemorrhoidalis) verzamelt stuif-
meel op klokjes (Campanula) (foto pagina 
24) en vliegt op Texel op het grasklokje 
(Campanula rotundifolia). Het voor de larven 
benodigde stuifmeel wordt tussen haren 
aan de achterpoten vervoerd.
 De eerste waarnemingen van de klok-
jesdikpootbij op Texel dateren van �99� en 
zijn gedaan door Ben Brugge en Erik van 
der Spek. Het is een soort van de hogere 
zandgronden (Peeters et al. �999) waarvan 
wordt vermoed dat de Texelse populatie 
geïsoleerd is sinds ergens tussen 5500 en 
3000 voor Christus de verbinding tussen de 
hogere delen van Drenthe en Friesland met 
Texel verbroken werd. Een andere soort 
met een vergelijkbare verspreiding is de 
Texelse zandbij (Andrena fulvago).
Recente waarnemingen zijn verder in Ne-
derland bekend uit zuidelijk Groningen, 
Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, 
Zuid-Limburg en ‘t Gooi. 

Verspreiding
De klokjesdikpootbijen werden in eerste 
instantie alleen gevonden op de grasklok-
jes die op tuinwallen op De Hoge Berg 
groeien. In 2006 zijn ze ook gevonden op 
een hooiweide met grasklokjes op De Hoge 
Berg, de pleistocene kern van het eiland en 
uitgebreider onderzoek leverde ook twee 
vindplaatsen in De Bollekamer in de duinen 
bij Den Hoorn op, dus buiten de pleistocene 
kern. 
 

De meeste klokjesdikpootbijen zijn gevon-
den op tuinwallen langs de buurtweggetjes, 
onverharde, door tuinwallen omzoomde 
paden van Staatsbosbeheer. Hier wordt 
jaarlijks om en om 50% van de tuinwal-
len gemaaid. De elders op Texel massale 
vergrassing van de tuinwallen is daardoor 
gekeerd. Bloemplanten en hun gasten, zo-
als grasklokje met klokjesdikpootbij, mui-
zenoortje (Hieracium pilosella) met Texelse 
zandbij en akkerhoornbloem (Cerastium 
arvense)  met ereprijszandbij (Andrena labi-
ata), profiteren hier van. 
 De rijkste vindplaatsen zijn het Haffel-
derwegje en vooral de zuidelijke delen van 
het Slingerwegje en Middelwegje. Ook op 
het Panoramawegje en Hoge Bergwegje 
zijn ze gevonden. Uit de Zandkuil, waar 
geen grasklokjes groeien, is één mannetje 
op wilgenroosje (Chamerion angustifolium) 
bekend.
 Op de tuinwallen van het Hoge Kruus-
kewegje groeien kennelijk te weinig gras-
klokjes. Langs het Lage Kruuskewegje 
en het Skillepaadje zijn geen grasklokjes 
gevonden. Langs enkele verharde wegen 
binnen het gebied zijn ook nog tuinwal-
len met grasklokjes en klokjesdikpootbijen 
gevonden: Pontweg, Zuidhaffel en Schans-
weg. Op de laatste locatie wordt de boven-
kant van de tuinwal door paarden begraasd 
maar op de andere plekken is het de vraag 
hoe lang de grasklokjes de vergrassing van 
de tuinwal nog weerstaan. Op de tuinwal-
len op de rest van De Hoge Berg, bij Den 
Hoorn, De Westen, De Waal, Oosterend en 
Oost zijn geen grasklokjes aangetroffen.

De locaties in De Bollekamer zijn hei-
schrale graslanden aan de rand van het 
gebied langs de Rommelpot nabij de Oude 
Weg en het Jan Ayeslag vlak bij Paal �2. Er 
is nog niet gezocht in de rest van dit duin-
gebied. Onder invloed van de begrazing 
neemt de verspreiding van grasklokje hier 
toe. Doordat in het gebied tussen de Hoge 
Berg en de Bollekamer de klokjesdikpootbij 
en het grasklokje ontbreken zijn de beide 
populaties geïsoleerd en zal bij een cala-
miteit herbevolking vanuit de andere po-
pulatie minder gemakkelijk plaatsvinden. 



8

Nieuwsbrief Sectie Hymenoptera NEV – nr. 25, mei 2007

Daarnaast is in een tuin in Den Burg een 
mannetje klokjesdikpootbij aangetroffen. 
Omdat er in tuinen regelmatig planten uit 
het geslacht Campanula worden aangeplant 
is het niet onmogelijk dat in of bij tuinen 
genesteld wordt. Aan de andere kant komt 
het regelmatig voor dat mannetjes hun ge-
boortegrond verlaten op zoek naar vrouw-
tjes. Pas wanneer op een plek foeragerende 
of nestelende vrouwtjes worden gezien kun 
je zeggen dat een plek een belangrijke rol 
heeft in het voorkomen van een soort. Nes-
ten van de klokjesdikpoot zijn aangetroffen 
in een tuinwal bij het Slingerwegje in �998.
Buiten het Hoge Berggebied zijn op tuin-
wallen alleen grasklokjes op een tuinwal 
langs de Hallerweg gevonden. Hierop kon-
den bij verschillende bezoeken geen klok-
jesdikpootbijen worden gevonden. Op de 
vestingwallen van De Schans bloeien na de 
restauratie ondertussen veel grasklokjes, de 
klokjesdikpootbijen hebben deze plek (nog) 
niet weten te bereiken. Ook op een grote 
groeiplaats in de duinen aan de noordkant 
van De Slufter zijn ze niet gevonden, net 
als in De Geul bij de Mokweg-Molwerk en 

De Bollekamer bij Heidehof. Op de laatste 
twee plaatsen is het overigens de vraag of 
het aanbod aan grasklokjes voldoende is.

Biologie en relatie met grasklokjes
Het nest wordt tussen de begroeiing op kale 
of enigszins beschaduwde plaatsen gegra-
ven op een vlakke of licht hellende bodem. 
De nestingang zit in het centrum van een 
kegelvormig heuveltje van uitgegraven 
grond. De in een Texelse tuinwal aangetrof-
fen nesten lagen half in de schaduw, aan de 
oostzijde van een tuinwal, op een duidelijk 
hellende plek. De grond eromheen was 
kaal en begroeid met korstmossen. 
Vrouwtjes graven een gang die �0 cm recht 
naar beneden gaat, haaks erop maakt ze 5 
cm lange zijgangen. Aan het eind wordt de 
eivormige broedcel gemaakt, die wordt be-
kleed met een wasachtige substantie die ze 
zelf afscheidt. Achter in de broedcel wordt 
een vormeloze hoop stuifmeel gelegd, daar 
boven op legt ze een ei. De broedcel wordt 
met grond afgesloten. Dikpootbijen over-
winteren waarschijnlijk als larve in winter-
rust in een cocon (Westrich, �989). 
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Mannetjes vliegen met hoge snelheid tus-
sen plekken met voedselplanten heen en 
weer en bezoeken daarbij bloemen waar 
veel stuifmeel gehaald kan worden. Bloe-
men van klokjes worden gebruikt als voed-
selbron voor de nectar, als rendez-vous 
voor de partnerkeuze en als slaapplaats. 
Dat mannetjes ook slapen in andere soor-
ten dan klokjes is op Texel niet waarge-
nomen. Op de vindplaatsen ontbreken 
kaasjeskruid Malva en Cichorei Cichorium, 
planten waarvan bekend is dat ze elders 
wel onderdak bieden.
 Klokjesdikpootbijen vliegen in Nederland 
vanaf ongeveer �0 juni tot eind september, 
maar vooral in juli en augustus. De Texelse 
waarnemingen dateren allemaal uit juli en 
augustus.
 Het lijkt er op dat op een groeiplaats 
minstens een aantal plekken met heel veel 
bloeistengels bij elkaar moeten groeien. 
Wanneer er alleen veel verspreide bloei-
stengels aanwezig zijn is de klokjesdik-
pootbij nooit aangetroffen. Een klokjesdik-
pootbij heeft per nestcel 44 mm3 stuifmeel 
nodig (Müller et al., 2006). Daarvoor is de 
hoeveelheid stuifmeel nodig die 66 bloe-
men kunnen produceren, gemiddeld zijn 
dan �7 bloemstengels nodig. In de praktijk 
is per bloem maar 40% van de theoretisch 
beschikbare hoeveelheid stuifmeel voor een 
bezoekende bij beschikbaar, waardoor uit 
eindelijk zelfs �65 bloemen bezocht moe-
ten worden. En dan is er nog maar genoeg 
stuifmeel voor één eitje verzameld. Wan-
neer grasklokjes bevlogen worden door 
klokjesdikpootbijen worden er duidelijk 
minder andere soorten bijen, waaronder 
hommels, op aangetroffen dan wanneer zij 
ontbreken.
 De door Klaus Zimmermann (�935) van 
Noord-Friese Waddeneilanden beschreven 
ondersoort frisica, waarvan bij de vrouwtjes 
de haren op de hoeken van de voorkant 
van het borststuk, zijkant van het borststuk, 
voorpoten en de afstaande haren van het 
eerste segment van de bovenkant van het 
achterlijf zwart zijn is niet aangetroffen. 
Texelse vrouwtjes hebben in tegenstelling 
tot exemplaren in het oosten van het land 
en ‘t Gooi wel zwarte haren op de boven-

zijde het achterlijfsegment
 De doornloze wespbij (Nomada emargi-
nata) staat bekend als koekoeksbij van de 
klokjesdikpootbij. Deze wespbij is niet van 
Texel bekend. De zwartsprietwespbij (No-
mada flavopicta) wel. Van deze soort wordt 
ook aangenomen dat ze op de klokjesdik-
pootbij parasiteert. De zwartsprietwespbij 
is echter op Texel slechts één maal in de 
omgeving van klokjesdikpootbijen aange-
troffen. Wel zijn verschillende exempla-
ren aangetroffen bij De Cocksdorp, op De 
Schans en Ceres, waar de klaverdikpootbij 
(Melitta leporina) is gevonden, waarop deze 
koekoeksbij zeker wel parasiteert.

Toekomst voor grasklokjes op de 
Hoge Berg?
Vergeleken met �984 (Gelder & Loopstra) 
is het areaal grasklokjes op de Hoge Berg 
sterk achteruit gegaan, de enige positieve 
ontwikkeling is het voorkomen in grasland 
bij het Panoramawegje. Grasklokjes zijn 
niet meer gevonden in bermen, kwamen 
daarin wel voor langs Hallerweg, Leemkuil 
en Zuidaffel. Ze zijn ook verdwenen van 
tuinwallen langs Lage Kruuskewegje, Wa-
terweg, Leemkuil en Schilderweg en sterk 
achteruitgegaan langs Hoge Kruuskewegje, 
Schansweg, Doolhof, Zuidhaffel, Pontweg 
en de noordelijke delen van Slingerwegje. 
De enkele locaties waarop in �984 nog 
grasklokjes op tuinwallen in het land groei-
den zijn niet bezocht. Vanaf de nabijgele-
gen paden zijn geen blauwe plekken ge-
zien, de kans dat er voldoende exemplaren 
groeiden om nuttig te zijn voor klokjesdik-
pootbijen is dan ook erg klein. Op de zui-
delijke delen van Slingerwegje en Middel-
wegje en langs het Haffelderwegje komen 
wel weer veel grasklokjes voor. Langs het 
Hoge Bergwegje groeien er nu wat meer 
dan in �984, deze tuinwallen waren toen 
nog tamelijk jong. Tien jaar geleden was 
het beeld langs de buurtweggetjes op De 
Hoge Berg overigens veel ongunstiger. In 
2000 is door 80 vrijwilligers van Landschap 
Noord-Holland i.s.m. Staatsbosbeheer en 
de gemeente Texel 25 km tuinwal gemaaid 
in een poging de verruiging te stuiten. 
Staatsbosbeheer maait sinds die tijd langs 
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de buurtweggetjes elk jaar de andere helft 
van de tuinwallen, hierdoor konden o.a. de 
grasklokjes hier veel van het verloren ter-
rein herwinnen. Het tij kan dus nog gekeerd 
worden tot voordeel van de klokjesdikpoot-
bijen, bezoekers van de Hoge Berg en de 
rest van de flora en de fauna die een plekje 
op tuinwallen vinden. Hopelijk gaan ook 
de andere tuinwallen op Texel zo beheerd 
worden dat de typische tuinwalflora en 
–fauna hier weer een plek weet te vinden. 
 Nu vergrassen veel tuinwallen sterk, 
kweek gaat domineren en er begint soms 
zelfs struweelvorming te ontstaan met 
bramen en struiken. Het aantal bloeiende 
planten en insecten neemt af en voor de 
wandelaar valt er minder te genieten. Er 
zijn verschillende oplossingen mogelijk. 
Langs de wegen kan met het maaien van 
de greppels ook de tuinwal mee gemaaid 
worden. Op de graslanden kan net als vroe-
ger (Cultuurtechnische Dienst, �95�) weer 
een strook van twee meter onbemest en 
onbewerkt blijven om er zoden voor het 
onderhouden van de tuinwal te winnen. Dit 
zou dan onder een vergoeding van randen-
beheer moeten kunnen vallen. Verder kan 
de  gaasheining langs de tuinwal worden 
vervangen door een draad op de tuinwal. 
Hierbij moet dan de bovenkant van de tuin-
wal om het jaar worden gemaaid, waarbij 
de eigenaar dan een vergoeding voor dit 
ecologische, en niet alleen landschappe-
lijke, beheer van tuinwallen. Tenslotte kan 
overwogen worden om de buurtweggetjes 
om de beurt korte tijd af te sluiten en in  de 
herfst en winter kaal te laten grazen.

De droge hooiweide, waar de klokjesdik-
pootbij is gevonden, wordt na het hooien 
begin juni niet direct begraasd. Aan het 
begin van het bloeiseizoen krijgen de gras-
lokjes hier de ruimte om uit te groeien. Na-
dat in augustus hier schapen gaan grazen 
is het snel met de bloei van het grasklokje 
gedaan. Staatsbosbeheer gaat bij wijze van 
proef een perceel onder andere voorwaar-
den in pacht geven. Er mogen schapen gra-
zen tot eind mei; daarna moet het perceel 
tot half augustus met rust gelaten worden. 
Wanneer ook op deze manier grasklokjes 

kans zien zich hier in het grasland te ves-
tigen biedt dat meer kansen om bloemrijk 
grasland en schapenteelt te combineren. 
Schapenbedrijven hebben juist in april en 
mei behoefte aan de beweiding van de 
percelen terwijl dat dan vanuit de huidige 
natuurbeheersovereenkomsten niet is toe-
gestaan. In de periode dat de grasklokjes 
bloeien en de klokjesdikpoten vliegen mag 
er nu wel beweid worden. Percelen met 
een hooidatum in juli lijken ook minder 
geschikt voor grasklokjes, mogelijk staat 
er dan vanaf het voorjaar te veel vegetatie 
op voor de grasklokjes en wordt deze weg-
geconcurreerd. Op de tuinwal langs het 
perceel staan voldoende grasklokjes om als 
zaadbron te dienen.
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De angeldragers van een  
Achterhoekse dorpstuin
Harry	Pijfers																																																								

Over het voorkomen van wilde bijen en 
wespen in tuinen is niet erg veel bekend. 
De meeste informatie levert Arie Koster 
(2000), die in de periode �980-200� veel 
openbaar groen en tuinen heeft bestudeerd. 
Hij schrijft o.a.: “In veel tuinen werden geen 
of nauwelijks wilde bijen aangetroffen. Ge-
woonlijk moest lang worden gezocht voor-
dat er een plek werd gevonden waar wilde 
bijen konden voorkomen”.
 Sedert �999 houd ik mij intensief bezig 
met de bijen en wespen in mijn tuin. Tot 
op heden heb ik er 203 soorten gevangen 
(zie soortenlijst op de website van de sec-
tie). Graag wil ik daarom wat meer vertel-
len over deze dorpstuin in de Achterhoek. 
Onze tuin bevindt zich in Zelhem, een dorp 
dat zich graag profileert als “Het groene 
hart van de Achterhoek”, op voormalige 
rogge-akkers. Daar is in de tachtiger jaren 
een nieuwe, moderne woonwijk gebouwd. 
De tuin (Ac.22�.4-447.4) is zo’n 400 vier-
kante meter groot (inclusief de woning) en 
bevat o.a. een vijver met moerasrand, veel 
hoogteverschillen en een tuinhuisje met 
rieten dak (foto pagina 23). 

Bloemplanten
Om deze tuin aantrekkelijk te maken voor 
insecten,  met name voor bijen en wespen, 
heb ik verschillende voorzieningen getrof-
fen. Op de eerste plaats hebben we allerlei 
planten en struiken geplant. In het voor-
jaar verschijnen diverse bolgewassen zo-
als crocussen, sneeuwklokjes, akonietjes, 
blauwe druifjes, Scilla’s, Helleborus-soorten 
en schijnhazelaar. Daarna komen bosane-
monen, hondstand, Vinca major en minor, 
holwortel, speenkruid, gele anemoon, to-
verhazelaar, helmbloem en Primula’s, Lami-
um-soorten, Mahonia, narcissen. Weer later 
verschijnen hondsdraf, dotters, kievits-
bloemen, Pieris, Aubrietia en Salix-soorten. 
In mei verschijnen allerlei Irissen, Ajuga’s, 
boswederik, wolfsmelksoorten, lelietjes-

der-dalen, knikkend nagelkruid, diverse Al-
lium-soorten, Nepeta.
 In de zomermaanden bloeit en groeit er 
weer van alles: in de vijver wateraardbei 
en waterdrieblad, verder diverse Campa-
nula-soorten, penningkruid, kattestaart, 
Teucrium en vrouwenmantels, twee soorten 
vogelmelk, anjer- en heide-soorten, vlin-
derstruik, laurierkers, venkel, geranium-
soorten en Solidago, in de nazomer een 
zeer geliefde vliegplant! Al deze planten 
worden door talrijke insecten, zoals vlin-
ders, zweefvliegen, kevers, bijen en wespen 
bezocht.

Nestgelegenheid
Om voor de aculeaten niet alleen voedsel 
maar ook nestgelegenheid aan te bieden 
heb ik op verschillende plaatsen houten 
blokken opgehangen (zo’n 70 stuks). Deze 
blokken zijn voorzien van voorgeboorde 
gaatjes (van 2 tot 8 mm). Ze hangen zoveel 
mogelijk beschut tegen de regen en gericht 
op het zuiden (foto pagina 23). Ook heb ik 
op diverse  plaatsen in de tuin open zandi-
ge plekken met wat grint gemaakt voor de 
endogeïsche soorten, zoals de Andrena’s. 
Naast alle bijen en wespen vliegen er nog 
diverse andere interessante soorten als 
Anthrax anthrax, parasiet bij solitaire bijen, 
sluipwespen zoals de grote Dolichomitus 
imperator en verschillende soorten boktor-
ren.           
 Al deze maatregelen om mijn tuin aan-
trekkelijk te maken voor aculeaten hebben
beslist resultaat gehad. De aculeaten vang 
ik, vaak geholpen door mijn vrouw, met een 
net of exhauster. Ook plaats ik regelmatig 
enkele watervallen, zogenaamde yellow-
pans (zie Smit �997), waardoor ook diverse 
interessante soorten worden gevangen. In 
de loop der jaren (�999-2006) hebben wij 
zo’n kleine 4000 exemplaren gevangen, op 
3�7 verschillende data. In totaal hebben 
we 203 verschillende soorten gevangen, te 
weten 84 bijen-soorten, 4 soorten mieren 
en ��5 soorten wespen, met als belangrijk-
ste groep de graafwespen met 67 soorten. 
Daarnaast goudwespen, spinnendoders en 
leden van enkele kleinere families.
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Bijzondere soorten die werden gevonden 
zijn onder andere:

Anthidium strigatum
Chrysis immaculata
Diodontus insidiosus
Ectemnius rubicola
Epeoloides coecutiens 
Holopyga generosa
Hylaeus difformis
Lasioglossum laticeps
Melitta nigricans
Passaloecus borealis
Pemphredon austriaca
Polistes dominulus
Sapyga clavicornis
Sapyga quinquepunctata
Sapygina decemguttata
Stelis minuta
Trypoxylon minus

Verklaringen voor het grote aantal exem-
plaren en soorten, dat ik toch in een vrij 
kleine tuin gevonden heb, zouden de vol-
gende kunnen zijn:

�. Ik heb de leefomgeving geschikter ge-
maakt met planten en nestgelegenheid.

2. Ik leef in mijn eigen gemaakt biotoop: ik 
hoef niet op stap (wat ik wel betreur). 

3. Door mijn leeftijd (80 jaar): lopen gaat 
moeilijk, dus aan huis gebonden; nu zet 
ik een gemakkelijke stoel in de tuin en 
observeer, registreer en vang (zo heeft 
elk nadeel toch nog weer zijn voordeel!).

Ik zou mijn verhaal willen besluiten met 
nog een citaat van Arie Koster (200�): 
”Verscheidenheid in de bijenpopulatie kan 
worden gezien als een kenmerk van ecolo-
gische kwaliteit”. En met deze opmerking 
ben ik erg tevreden.

Dankwoord
In de loop der jaren hebben verschillende 
mensen mijn tuin bezocht en mij geholpen 
met moeilijke determinaties. In alfabetische 
volgorde waren dat: Wim Klein (graafwes-
pen), Frank van der Meer (Lasioglossum), 
Theo Peeters (diverse moeilijke bijen), Je-
roen de Rond (goudwespen), Jan Smit (No-
mada, Vespidae). Ik wil dit vijftal hartelijk 
danken voor hun sympathieke medewer-
king en steun.

Voor een volledige soortenlijst, zie de web-
site van de sectie: 
www.nev.nl/hymenoptera/

Literatuur
Koster, A., 2000. Wilde bijen in het stedelijk 

groen. - Alterra-rapport 048
Koster, A., 200�. Openbaar groen op ecologi-

sche grondslag. - Alterra, Dissertatie, 263 p.
Smit, J., �997. Inventarisatie camping “Flieren-

hof” �992-�996. - Bzzz 5: 2�-25.

J.H.N.	Pijfers,	Koeriershoek	15,	
7021	ET		Zelhem,	ophrys@hetnet.nl

Figuur � geeft aan hoeveel exem-
plaren en soorten in de verschil-
lende maanden gevangen zijn. 
Vermoedelijk zal het aantal 
soorten nog groter zijn, er zijn 
nog enkele moeilijke groepen 
(Hylaeus, Lasioglossum, Chrysis-
soorten) die nog gedetermineerd 
moeten worden.

Figuur 1. Aantal exemplaren en soorten per maand.
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De aantalontwikkelingen van 
een aggregatie grasbijen  
(Andrena flavipes)
Luciën	Calle	&	Sandra	Dobbelaar

De ouders van de tweede schrijver van 
dit stukje hebben in het Zeeuws-Vlaamse 
dorpje Vogelwaarde een huis met een grote 
tuin. In �998 is daar nog een aangren-
zend stuk akker van ca �000 m² groot bij 
gekocht, die in een natuurvriendelijk be-
heerde tuin is omgezet. Daar werd in �999 
een poel gegraven. De uitkomende grond 
werd op een �,5 m hoge heuvel aan de 
zuidzijde ervan neergelegd (foto pagina 24). 
De heuvel werd al snel bewoond door een 
aantal soorten bijen, die er hun nestholle-
tjes groeven. De talrijkste daarvan was de 
grasbij (Andrena flavipes). De nestheuvel in 
Vogelwaarde was voor ons een mooie ge-
legenheid om eens wat nauwkeuriger naar 
de populatieontwikkeling van zo’n nestag-
gregatie te kijken. Zo gaat het nuttige mooi 
samen met het aangename. Want genieten 
is het zeker als op je zo’n lekker warme 
dag naar zo’n hele massa bijen zit te kijken. 
Een mini onderzoekje in de achtertuin…

Ontstaan en ligging van de  
nestheuvel 
De heuvel bestaat uit klei, de bovenste laag 
komt van ca. 2 m diepte, was zeer zwaar 
en zuurstofloos. Dat is de vermoedelijke 
reden dat de vegetatieve ontwikkeling erop 
slechts langzaam op gang kwam. Het eer-
ste jaar groeiden er voornamelijk wat mos-
sen. Er is daarna wat gras ingezaaid. Het 
beheer bestaat uit jaarlijks het gras maaien 
en afvoeren. De bedekking van de vegeta-
tie neemt langzaam toe. Nieuwe openheid 
wordt soms onbedoeld door de grasmaaier 
veroorzaakt, doordat het slagmes de bo-
dem raakt. 
 De heuvel wordt vanaf het tweede jaar 
bewoond door de bijen. Het algemeenste is 
steeds de grasbij, maar ook haar koekoeks-
bij de kortsprietwespbij (Nomada fucata) is 
al snel van de partij. Daarnaast nestelt er 

ook een klein aantal andere soorten, o. a. 
Lasioglossum calceatum en we zien Sphe-
codes monilicornis er vaak rondvliegen. De 
bijen nestelen over een oppervlakte van ca. 
�0 m² van de heuvel. De grootse concentra-
tie van de nestjes zit steeds aan de zuid- en 
zuidwestkant, maar aan alle zijden zijn er 
wel nestholletjes te vinden. 

Populatieontwikkeling van gras-
bijen in kale grond
Het was ons hier in Zeeland al eerder opge-
vallen dat er op veel plaatsen, na grondver-
zet, in de kale bodem regelmatig een ware 
aantalexplosie van grasbijen voorkomt. 
In de meeste gevallen worden al snel na 
het vrij komen van de kale bodem, hoge 
aantallen bereikt, zelfs al na � jaar. Deze 
snelheid maakt, dat het onwaarschijnlijk is 
dat deze bijen alleen het broed zijn van de 
ter plaatste al voorkomende bijen. Het lijkt 
erop dat dergelijke kale plekken een flinke 
aantrekkingskracht hebben op bijen uit een 
wat wijdere omgeving. In de jaren daarna 
loopt, met het zich sluiten van de vegetatie, 
het aantal nestelende bijen geleidelijk weer 
terug. 

Het inventariseren
Bij de nestheuvel in Vogelwaarde zijn voor-
al de aantallen nestholletjes van de grasbij 
en het aantal kortsprietwespbijen in de loop 
van de jaren regelmatig geteld. In 7 jaar 
zijn er in totaal ongeveer 90 geregistreerde 
telmomenten geweest. Omdat niet direct in 
het begin gedacht werd om deze gegevens 
ooit in een artikeltje te verwerken, is het 
inventariseren min of meer toevallig en ze-
ker niet systematisch gebeurd. Vanaf 200�, 
toen er een spectaculaire stijging in het 
aantal nestelende bijen was, werden de tel-
lingen geleidelijk aan wat nauwkeuriger. 
 De grasbij heeft diverse natuurlijke vijan-
den. De kortsprietwespbij en de wolzwever 
Bombilius major zijn nestparasieten. De 
groene specht doorploegt de grond op zoek 
naar larven. We hebben vanaf 2002 ook 
wat preciezer op de natuurlijke vijanden 
van de grasbij gelet. Het aantal grasbijen is 
overigens best moeilijk te tellen. Op mooie 
dagen is er een hele zwerm zichtbaar, maar 
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een deel van de dieren is voedsel aan het 
verzamelen, een ander deel zit in de grond, 
en niet duidelijk is hoe zich deze aantallen 
met elkaar verhouden. Eenvoudiger is het 
om het aantal nestholletjes te tellen. Ook 
de wespbijen zijn lastig precies te tellen. 
Het gonst steeds door elkaar heen en dus 
kunnen we niet anders dan er een vrij gro-
ve schatting van maken. In onderstaande 
tabel wordt per jaar de maximale aantallen 
per soort gegeven. Van de grasbij het aantal 
nestholletjes, van de Kortsprietwespbij en 
de wolzwever het aantal dieren. De overige 
nestelende bijen zijn veel minder talrijk, 
maar geven toch ook enige ruis. De aantal-
len bijen en nestholletjes zijn daarom flink 
afgerond. Dat is niet zo erg want het gaat 
ons hier om het algemene beeld.

Ontwikkeling van de verschillende 
soorten door de jaren heen
Om eens een beeld te hebben van een 
aantal factoren die de grasbijen beïnvloe-
den hebben we ze samen in een diagram 
afgebeeld (Figuur �). Daarbij zijn ze in het 
percentage van hun maximale voorkomen 
(= �00%) gegeven. Van de vegetatie is het 
bedekkingspercentage geschat. Van de 
groene specht de gemiddelde tijdsbeste-
ding. Overigens, we realiseren ons best dat 
het wetenschappelijk gezien misschien niet 
correct is, om dergelijk zeer uiteenlopende 
zaken zo in een diagrammetje te zetten. 
Maar we zijn geen wetenschappers en trek-
ken ons daar even lekker niets van aan, 
want het diagram geeft toch een aardig 
beeld.

Resultaten

De Bodem
De heuvel raakt slechts langzaam helemaal 
door vegetatie bedekt. Het proces wordt 
iets vertraagd door het graafwerk van de 
bijen en de spechten, en door de maaima-
chine die af en toe kantjes raakt en bloot-
legt. Opmerkelijk is dat bij het zich verder 
sluiten van de vegetatie, steeds meer bijen 
hun nestje graven in deze opengelegde 
kantjes.

De Grasbijen
Er zijn twee generaties per jaar. De voor-
jaarsgeneratie is veel groter dan de zomer-
generatie. Een jaar na aanleg waren er de 
eerste grasbijen. Vijf jaar na aanleg van de 
heuvel, en 4 jaar na de vestiging, is de po-
pulatie op zijn top. Er zijn slechts 3 echte 
topjaren: 2003: 700 nestholletjes, 2004: 800 
en 2005: 590. Daarna duikt de populatie al-
weer snel omlaag. Er is verder nog een op-
merkelijk gegeven. Er zijn steeds ook uitko-
mende bijen en nieuwe nestholletjes in die 
gedeelten, die ’s winters onder water (van 
de poel) staan. Larven kunnen dit blijkbaar 
overleven.

De Kortsprietwespbij
Deze koekoeksbij is al in 2002 aanwezig, 
slechts � jaar na de vestiging van de gras-

Tabel 1. Schatting van de maximale aantallen 
per soort.

Jaar Bedek-
kings- 
percen-
tage 
vegetatie

Aantal 
nesthol-
letjes 
Grasbij

Aantal 
Kort-
spriet-
wespbijen

Aantal
Wolzwe-
vers

2000 20 50
200� 50 �60 �0 0
2002 75 420 20 0
2003 85 700 45 0
2004 90 800 80 9
2005 95 590 50 �0
2006 97 2�0 �8 2

Figuur 1. Ontwikkeling van verschillende 
soorten door de jaren heen.
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bij. Op mooie dagen zijn de vrouwtjes van 
deze prachtig gekleurde soort steeds actief 
zoekend naar geschikte nestholletjes, laag 
(5-20 cm) vliegend boven de grond, of tus-
sen de nestjes kruipend. Het is lastig om 
een schatting te maken van de werkelijke 
aantallen wespbijen en de verhouding ten 
opzicht van het aantal grasbijen. In de twee 
topjaren 2003 en 2004, is verschillende 
keren bij de nestheuvel deze verhouding 
van de vliegende dieren ingeschat. Daarbij 
waren steeds maximaal tot �0% wespbijen 
aanwezig. Op zich zegt dit aantal niet zo-
veel, want van beide soorten is steeds een 
deel van de dieren niet aanwezig, en onbe-
kend is hoe veel dat er zijn. Ondanks de la-
tere start bereikt deze soort haar top in pre-
cies hetzelfde jaar als de grasbijen. Daarna 
neemt de populatie sneller af dan die van 
de grasbijen. Het algemene beeld wat je 
vaak in biologieboeken ziet, dat populatie-
golven van een parasiet, na de golven van 
die soort waarvan ze profiteert komen, zien 
we hier dus niet. 

De wolzwever 
Vrouwtjes van deze nestparasiet hangen 
als helikopters boven de nestholletjes en 
bombarderen de nestjes met eieren. Ze 
duiken daarbij steeds iets naar beneden en 
maken een typische werpbeweging met het 
achterlijf. Soms kruipen ze ook naar de hol-
letjes toe en leggen daar aan de rand een 
ei. Daarbij zijn ze nogal ‘zenuwachtig’ en 
vliegen gemakkelijk weg als er een bij in de 
buurt komt. We zien haar pas verschijnen 
in het topjaar van de grasbijen. Vermoede-
lijk zijn in eerdere jaren toch wat wolzwe-
vers gemist. Er zijn slechts twee topjaren, 
het populatiegolfje van de wolzwevers zit 
mooi achter die van de grasbijen. In 2006 
stort ook deze populatie behoorlijk in.

De groene specht
Deze soort meldt zich pas op het hoog-
tepunt van de bijenpopulaties. De vogels 
doorploegen zowel ’s zomers als ’s win-
ters met hun snavels de grond tot op ca. 
20 cm diepte. Daarbij worden vaak gaten 
achtergelaten die tot polsdikte kunnen zijn. 
Er wordt meer gegraven op de wat ope-

ner stukjes. Blijkbaar geeft de wat dichtere 
wortelmat van het gras, de larven wat be-
scherming. Het aantal spechten hebben we 
niet kunnen tellen, omdat we de individuen 
niet van elkaar kunnen onderscheiden. Wel 
zijn het er tenminste twee, omdat beide 
geslachten gezien werden. Het lijkt erop 
dat de spechten deze voedselbron pas laat 
ontdekt hebben. Merkwaardig is dat ook na 
de ineenstorting van de bijenpopulatie de 
activiteit van de spechten blijft toenemen. 
Blijkbaar herinneren deze vogels zich dat 
hier veel voedsel in de bodem zat, en is 
heel wat graafwerk voor een paar larven 
toch nog lonend.

Beslissende factoren
Naar de precieze invloed van de verschil-
lende factoren kunnen we slechts gissen. 
Omdat we degelijke hoge dichtheden van 
grasbijen meestal aantreffen in stukjes 
open of half open grond, moet het bedek-
kingspercentage van de vegetatie wel een 
beslissende rol spelen. Toch blijkt bij deze 
nestaggregatie dat juist andere factoren een 
doorslaggevende rol spelen in de afname 
van de populatie. Want terwijl de bedekking 
van de vegetatie in 2005 en 2006 slechts 
weinig hoger is als in 2004, begint de po-
pulatie grasbijen in 2005 ineen te storten. 
Van de wolzwevers schatten we de invloed 
niet zo hoog in, gezien het kleine aantal dat 
aanwezig was. De instorting lijkt hier dus 
wel grotendeels veroorzaakt te zijn door de 
wespbijen en/of de groene spechten. Daar-
bij moet worden opgemerkt dat het weer 
tijdens de voorjaarsgeneratie van 2006 een 
stuk minder goed was dan in de voorgaan-
de jaren. Het lijkt ons waarschijnlijk dat het 
slechtere weer in 2006 de grasbijen nog 
eens een extra klap heeft gegeven. In 2007 
bleek de hele aggregatie te zijn verdwenen, 
inclusief de fucata’s. De wolzwevers, die 
blijkbaar nog waren uitgeslopen, lieten zich 
nog even zien, maar zijn nu ook weg.

L.L.	Calle,	Walstraat	7,	4531	ED		Terneuzen,	
lucalle@zeelandnet.nl
S.M.A.J.	Dobbelaar,	Bellamystraat	37,	
4532	CR		Terneuzen,	
sdobbelaar@zeelandnet.nl
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De wikkebij (Andrena lathyri) 
op het emplacement van 
Westervoort
Jan	Smit

Inleiding
Sinds twintig jaar inventariseer ik het zoge-
naamde spoorwegemplacement van Wes-
tervoort op bijen en wespen. Dit terrein, 
dat in de volksmond bekend staat onder 
de naam “Emplacement van Westervoort”, 
bestaat uit een strook van + 30 meter breed 
aan weerszijden van de spoorlijn Arnhem 
- Winterswijk. Aan de noord-oost kant is 
deze strook + 400 m. lang, aan de zuid-
west kant + 600 m. Het ligt midden in het 
dorp Westervoort (Amersfoort coördinaten 
�95.4-44�.4). De volksnaam geeft een ver-
keerd beeld, want er is geen spoorwegem-
placement, dat is er ook nooit geweest. Het 
is een brede strook naast de spoorlijn, waar 
op de noord-oost kant een station gestaan 
heeft, dat in �966 is afgebroken. 

Terreinbeschrijving
Het emplacement ligt op een spoordijk, die 
ongeveer vijf meter boven het omliggende 
landschap uitsteekt. De bovenlaag bestaat 
grotendeels uit zand, hier zijn veel schraal 
begroeide of zelfs kale stukken (foto pagina 
24). In de omgeving is rivierklei de belang-
rijkste grondsoort. 
 De spoorlijn ligt iets verdiept in de 
spoordijk, hierdoor zijn er kleine, steile 
wandjes ontstaan die voor enkele soorten 
bijen en wespen een goede nestgelegen-
heid bieden. Op de plek waar vroeger het 
station stond, is het terrein erg zanderig. Er 
loopt een brede, glooiende oprit naar deze 
bovenkant van het terrein. Langs de oprit 
staan aan de noordkant grotere bomen en 
struiken; voornamelijk eik en meidoorn. 
Aan de zuidkant staan kleinere struiken zo-
als meidoorn, appel, sneeuwbes. Bovenaan 
staat tussen de oprit en het boventalud een 
flinke groep sneeuwbes en een rij seringen 
van enkele tientallen meters lang. Aan de 
zuid-west kant van het emplacement staan 

groepjes fruitbomen; appels, peren en ker-
sen. Dit zijn restanten van de voormalige 
tuintjes van het NS-personeel. Op verschil-
lende plekken bevinden zich grote braam-
struwelen.
 Hoewel het terrein officieel niet toegan-
kelijk is voor het publiek, is het op diverse 
plaatsen gemakkelijk te betreden, wat ook 
veelvuldig gebeurt. Het wordt veel gebruikt 
als uitlaatplaats voor honden, als gevolg 
hiervan loopt er aan beide kanten, evenwij-
dig aan de spoorlijn een smal pad door de 
vegetatie. Tevens spelen er vaak kinderen 
die op enkele plekken diepe kuilen gegra-
ven hebben. De flora van het emplacement 
is rijk aan soorten, waaronder verschillende 
zeldzame. Hertog (�990) noemt voor het 
emplacement ruim �70 soorten..

Bijen
In totaal zijn in het gebied �08 soorten bijen 
(Apidae) aangetroffen. Hieronder zijn 28 
soorten zandbijen (geslacht Andrena), dit 
zijn solitaire bijen waarvan de vrouwtjes 
hun nest in de grond maken. Een van de 
meest bijzondere vangsten in Westervoort 
van dit geslacht is de wikkebij (Andrena la-
thyri). Waarom is deze soort hier bijzonder? 
Omdat deze zandbij verder in ons land al-
leen voorkomt in Zuid-Limburg. Behalve bij 
Westervoort is de soort in �999 ook eenma-
lig in Arnhem zuid aangetroffen.

Andrena lathyri 
De wikkebij is een tamelijk grote soort An-
drena (�3-�4 mm), met oranje gekleurde 
schenen. Het vrouwtje heeft heel smalle 
witte bandjes op het achterlijf, die op de 
voorste segmenten onderbroken zijn. De 
verzamelharen aan de achterpoten en de 
beharing van het laatste tergiet zijn oranje-
rood. Onder de microscoop is het vrouwtje 
eenvoudig te onderscheiden van alle an-
dere in ons land voorkomende zandbijen, 
doordat het laatste tergiet is ingesneden.
Deze zandbij komt bijna in heel Europa 
voor, hij ontbreekt alleen in Groot Brittan-
nië. Naar het oosten komt hij voor tot in 
Iran. 
 Vanaf �989 is de soort jaarlijks, tussen 
half april en eind juni, op het emplacement 
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waargenomen, zowel mannetjes als vrouw-
tjes. Alleen in de jaren �998, 2002 en 2006 
zijn er geen vrouwtjes waargenomen.
 Het vrouwtje van Andrena lathyri ver-
zamelt het stuifmeel voor de larven op de 
bloemen van Vicia en Lathyrus, ze is dus oli-
golectisch. De heggenwikke (Vicia sepium) 
(foto pagina 24) is verreweg de belangrijk-
ste pollenbron (Westrich �989, Smit �997). 
Daarnaast haalt ze pollen van vogelwikke 
(Vicia cracca), veldlathyrus (Lathyrus praten-
sis) (Westrich �989) en smalle wikke (Vicia 
sativa ssp. nigra) (eigen obs.).

Heggenwikke
De heggenwikke (Vicia sepium) groeit op 
zonnige tot half beschaduwde plaatsen op 
vochtige, matig voedselrijke tot voedsel-
rijke, vaak kalkhoudende grond. De groei-
plaatsen bevinden zich in heggen, bosran-
den, struikgewas, langs paden, kalkhelling-
bossen, lichte bossen, ruigten, houtwallen, 
hakhoutbosjes, dijken, uiterwaarden (wei-
nig of niet bemest hooiland en aan de voet 
van dijken) en licht beschaduwde bermen. 
In Nederland is deze plant vrij algemeen in 
Zuid-Limburg, Noord-Brabant, het rivieren-
gebied en aangrenzende laagveengebieden. 
Elders is de soort vrij zeldzaam, zeer zeld-
zaam op de waddeneilanden, in het noor-
delijke zeekleigebied en in Flevoland.

Beheer
Het gebied wordt niet of nauwelijks be-
heerd, alleen het spoor en de directe strook 
ernaast worden vrij gehouden van begroei-
ing. Deels door te spuiten en deels door op-
slag van struiken en bomen weg te kappen. 
Om de paar jaar wordt wel een deel van de 
bramenopslag in het terrein afgemaaid. Dit 
is vooral aan de noordkant van het terrein 
gunstig voor Andrena lathyri, omdat op de 
opengevallen, vrij ruige stukken de heg-
genwikke zich dan flink uitbreidt. Langs de 
oude oprit naar de bovenkant van het ter-
rein staan hier en daar ook enkele plukken 
heggenwikke. Verder staan er hier en daar 
langs de randen van de bramenstruwelen 
enkele pollen. 

Discussie
Andrena lathyri komt in ons land vrijwel al-
leen voor in Zuid-Limburg en op het empla-
cement van Westervoort. Heggenwikke is 
de belangrijkste leverancier van stuifmeel 
voor deze zandbij. Deze plantensoort komt 
echter in veel grotere delen van ons land 
voor. Waardoor is de wikkebij dan beperkt 
tot de genoemde gebieden? 
 Bij het voorkomen van een soort spelen 
naast de beschikbaarheid van voldoende 
pollenplanten ook de aanwezigheid van 
goede nestgelegenheden in de nabijheid 
een belangrijke rol. Het emplacement in 
Westervoort is een dijklichaam, dat ver-
hoogd in het gebied ligt, met een noord- en 
een zuidhelling. Er zijn echter wel meer 
dijklichamen in ons land die op dezelfde 
manier gesitueerd zijn, ook in gebieden 
waar de heggenwikke groeit. Tot nu toe 
is niet duidelijk welke factor de doorslag 
geeft.
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De blauwe zandbij (Andrena 
agilissima) had honger

Oftewel bijen van instabiele bioto-
pen vragen meer stabiliteit.

Ivo	Raemakers

Instabiele biotopen
In Nederland is een klein aantal bijensoor-
ten afhankelijk van planten die voorna-
melijk in instabiele, dynamische biotopen 
voorkomen. Het meest duidelijk is dit voor 
de bijen die voornamelijk vliegen op (kort-
levende) kruisbloemigen, te weten Andrena 
pilipes, A. niveata, A. agilissima en A. distin-
guenda. Van oorsprong zal het voorkomen 
van deze soorten wel vooral gebonden zijn 
geweest aan onze grotere rivieren. Met 
hun dynamiek zorg(d)en deze rivieren voor 
de continue aanwezigheid van pionierbe-
groeiingen met voldoende kruisbloemigen. 
Daarnaast vinden en vonden de bijen ge-
schikte leefmilieus in akkerbouwgebieden 
en in ruderale begroeiingen bij dorpen en 
steden. Behalve voor kruisbloemspecialis-
ten lijken deze milieus ook van meer dan 
gemiddelde betekenis voor Lasioglossum 
xanthopus, L. nitidiusculum, Osmia papave-
ris, Andrena polita, Andrena nitidiuscula en 
vermoedelijk ook voor A. chrysopyga (zie 
bijvoorbeeld ook Saure, 2003). Inmiddels 
zijn alle genoemde soorten zeer zeldzaam 
of zelfs verdwenen. Vroeger verspreid 
voorkomende soorten als A. pilipes, A. ni-
veata en L. xanthopus zijn recent nog maar 
van weinig vindplaatsen bekend (Peeters 
et al., �999). Gezien het beteugelen van de 
rivierdynamiek en de intensivering van de 
akkerbouw mag dat geen verbazing wek-
ken.

Andrena agilissima
In mijn eigen omgeving, die van Maastricht, 
kan ik vooral Andrena agilissima, oftewel de 
blauwe zandbij, regelmatig waarnemen. De 
soort vliegt hier langs de Maas en vooral op 
de St. Pietersberg. Dat laatste gebied heb ik 
de afgelopen 2 jaar wat intensiever beke-

ken en die 2 jaar volstaan om in te zien hoe 
kwetsbaar een kruisbloemspecialist kan 
zijn.
 A. agilissima is sinds jaar en dag bekend 
van de St. Pietersberg. In 2005 had de soort 
hier een topjaar. Een aantal reservaatsak-
kers aan met name de westkant van de 
berg stond vol met koolzaad-achtige kruis-
bloemigen die precies in de vliegtijd vol in 
bloei stonden (foto pagina 25). Eind mei 
en in juni konden hier met gemak tiental-
len foeragerende en patrouillerende dieren 
worden waargenomen.
 In 2006 was de situatie echter geheel an-
ders. De akkers op de St. Pietersberg waren 
voorafgaand pas zeer laat bewerkt. De door 
de bijen gewenste voedselplanten kwamen 
vervolgens wel in voldoende aantal op, 
maar hun bloei viel niet meer samen met 
de vliegtijd van de bijen. De bloei van kruis-
bloemigen begon pas 3 weken na het begin 
van de vliegtijd goed op gang te komen. 
De eerste week was er dan ook vrijwel 
geen voedsel te vinden. Alleen in het wes-
ten bij St. Pieter stonden enkele bloeiende 
kruisbloemen waarop de blauwe zandbijen 
elkaar verdrongen. Vermoedelijk telde de 
populatie in 2006 juist extra veel individuen 
vanwege het goede weer en overvloedige 
voedsel in 2005. Deze individuenrijkdom 
heeft er mogelijk aan bijgedragen dat de 
soort herhaaldelijk op grote afstand van de 
berg werd gesignaleerd, onder andere in 
het enkele kilometers oostelijker gelegen 
Gronsveld. Vanaf 200�, toen ik hier kwam 
wonen, heb ik de opvallende soort nooit in 
Gronsveld gesignaleerd en in de buurt ont-
breekt geschikt leef- of foergageergebied. 
Nu zag ik verscheidene keren met pollen 
beladen vrouwtjes over de tuin vliegen en 
eenmaal belandde zo’n vrouwtje zelfs in 
huis. Dit ‘uitzwermen’ in de omgeving is 
vrijwel zeker het gevolg geweest van voed-
selschaarste op de St. Pietersberg (met als 
mogelijk positief neveneffect de kans op 
kolonisatie van nieuwe gebieden). Gelukkig 
schijnt de blauwe zandbij relatief goed in 
staat te zijn om voedsel te verzamelen op 
grote afstand van de nestplaats. Westrich 
bestudeerde een Zuid-Duitse populatie die 
hiervoor meer dan 5 km overbrugde (zie 
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Edwards & Williams, 2004) en ook op Elba 
blijkt de soort op circa 5 km van de com-
munale nestplaats te foerageren (Polidori et 
al., 2005).
 Uiteindelijk heeft de blauwe zandbij in 
de 2e helft van vliegtijd toch nog goed ge-
bruik kunnen maken van de akkers op de 
St. Pietersberg. Daardoor valt in 2007 toch 
nog wel een redelijk aantal bijen te ver-
wachten. Was de 2e helft van de vliegtijd 
samengevallen met een slechtweerperiode 
dan had de situatie er ongetwijfeld slechter 
uitgezien.

Conclusies
De waarnemingen in 2005 en 2006 maken 
duidelijk dat de overleving van de blauwe 
zandbij op de St. Pietersberg in hoge mate 
afhankelijk is van het tijdstip van beheer 
van de akkerreservaten (even afgezien van 
de vermoedelijk precaire nestelsituatie in 
de ENCI-groeve). Nu is fenologie natuurlijk 
voor alle bijen en zeker voor voedselspe-
cialisten een cruciale factor. Denk aan bij-
voorbeeld het te vroeg wegmaaien of -gra-
zen van voedselplanten in graslanden. Voor 
onze kruisbloemspecialisten is de situatie 
echter extra nijpend omdat zowel de soor-
ten zelf als hun biotopen uiterst schaars 
voorkomen. Valt in enig jaar de vliegtijd 
niet samen met de bloeitijd van de voedsel-
plant, dan is de kans groot dat een bijen-
soort regionaal verdwijnt waarbij de kans 
op latere hervestiging zeer klein zal zijn. 
Gezien hun zeldzaamheid en kwetsbaar-
heid zouden juist de bijen van instabiele 
biotopen extra aandacht verdienen. Hun 
leefgebieden en dan vooral hun foerageer-
plekken krijgen en tot dusver slechts weinig 
aandacht in het landschaps- en natuurbe-
heer. In potentie springt Zuid-Limburg er 
met zijn akkerflora- en hamsterreservaten 
en akkerrrandenbeheer nog relatief gunstig 
uit. Voor gespecialiseerde bloembezoekers 
valt hier veel winst te behalen wanneer bij 
het beheer van deze gebieden meer reke-
ning zou worden gehouden met de fenolo-
gie en soortensamenstelling van de akker-
begroeiingen. Ook in andere regio’s lijken 
akkerreservaten de beste perspectieven te 
bieden. Natuurontwikkeling langs de rivie-

ren en de plannen omtrent ‘ruimte voor de 
rivier’ kunnen mogelijk positief uitpakken, 
maar in zijn algemeenheid lijkt de rivier-
dynamiek echter teveel beteugeld. Goede 
jaren met veel pionierbegroeiingen na hoge 
waterstanden worden gevolgd door teveel 
jaren waarin het water nauwelijks pionier-
milieus vormt. Misschien komt het klimaat 
de bijen hier nog te hulp. Ook de sturings-
mogelijkheden voor biotopen lijken beperkt 
in en bij het stedelijk gebied, momenteel 
het belangrijkste leefgebied voor bijvoor-
beeld Andrena niveata, zie de waarnemin-
gen van Frank van der Meer (Anonymus 
2004). Hier gaat het immers om omgewerk-
te bermen en braakliggende terreinen voor 
woningbouw en bedrijventerreinen. Niet 
bepaald iets om als streefbeeld te betitelen.
Vooralsnog lijkt het dus vooral belangrijk 
om in te zetten op een fenologisch beter op 
bloembezoekers aangepast akkerbeheer. 
De jaarlijkse aanwezigheid van voldoende 
voedselplanten in de activiteitsperiode van 
bijzondere bijen en andere bloembezoekers 
vormt daarbij het kernpunt.
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Een nest van de Franse veld-
wesp (Polistes dominulus) na-
der bekeken
Luciën	Calle

De Franse veldwesp (Polistes dominulus) is 
een van de vele soorten die, vermoedelijk 
door klimaatsopwarming, zijn areaal in 
noordelijke richting aan het uitbreiden is. 
Zes jaar geleden werd in Zeeuws-Vlaan-
deren het eerste exemplaar ontdekt. Het 
bleek een voorbode te zijn van een zich 
snel ontwikkelende populatie. Vanaf dat 
jaar werden jaarlijks in toenemende mate 
veldwespen waargenomen. Meest favoriete 
plekjes zijn warme tuinen. In het open pol-
derland kom je ze niet tegen, maar in bin-
nentuinen van alle Zeeuws-Vlaamse dorp-
jes zijn ze inmiddels wel aan te treffen. Ook 
buitendijks aan de warme voet van duintjes 
blijken ze graag te jagen. Op een plek in 
Terneuzen werd zelfs een tiental jagende 
dieren bijeen gezien. De verwachting was 
dan ook, dat snel het eerste nest gevonden 
zou worden. Omdat die vondst uitbleef was 
het niet zeker dat de soort zich hier ook 
voortplantte. Het zouden immers iedere zo-
mer weer zwervers uit zuidelijker streken 
kunnen zijn. 

Eerste nest
In 2005 werd het eerste nest gevonden door 
van de familie Van Goethem uit Clinge. 
Het nest hing aan de binnenkant van een 
dakraam van hun huis. De vinder had het 
kleine nest samen met de twee aanwezige 
wespen in een potje gedaan. De dieren 
werden door de dochters van de familie 
eerst een week lang door alle schoolklas-
sen gesleept, want alle kinderen moesten 
het nest natuurlijk zien. Het zijn inderdaad 
schitterend gekleurde beesten, met die 
prachtige oranje sprietjes. Nog weer enkele 
dagen later werd het potje bij ons afgege-
ven. Door de vele regen stond er toen een 
laagje water in, zoveel zelfs dat een deel 
van de celletjes ondergedompeld was en de 
wespen waren ook kletsnat. Ze zaten niet 
meer op het nest. Toch sloop er nog een 

derde wesp uit. Het was duidelijk dat het 
nest nu snel op een nieuwe plaats beves-
tigd zou moeten worden, want de dieren 
moesten wel hongerig en verkleumd zijn. 
De beste tijd om dat te doen leek ’s avonds, 
want dan zijn ze minder actief en door de 
koudere temperatuur kunnen ze niet direct 
wegvliegen. Het steeltje van het nest moest 
geplakt worden aan een muur. De insec-
tenwand op ons dakterras leek een ideale 
plaats. Als extra versteviging werd een 
wasknijper gebruikt. Dat bevestigen was 
trouwens geen eenvoudige klus. Want de 
wespen mochten daarbij: A niet in de vin-
gers steken, B niet wegkruipen en C niet in 
de lijm vastplakken. Daarbij is zo’n nestje 
erg broos. Tijdens het vastplakken raak-
ten de wespen nogal gestrest. Omdat ze te 
koud waren om te vliegen kropen ze aldoor 
weg. Met een insectenpincet pakten we ze 
steeds weer op en zetten ze terug op het 
nest. In de schemer koelde het nog verder 
af en gaven twee van de wespen het op; ze 
bleven op het nest. Het derde dier bracht 
de nacht door onder een houtblok. De vol-
gende morgen bleek dit beest verdwenen. 
De andere twee hadden de nieuwe situatie 
blijkbaar geaccepteerd want ze zaten nog 
steeds op het nest. Wauw, nu kon de studie 
echt beginnen! 

Observaties
Omdat nesten van veldwespen geen bui-
tenwand hebben, kun je de cellen zo zien 
liggen en alles dus nauwkeurig volgen. 
Helaas was de hele eerste week van juli 
vochtig en koud. De dieren bleven de hele 
tijd haast bewegingsloos op het nest zit-
ten. Tijdens koude nachten kropen ze wat 
weg, dicht bij elkaar, achter het nest. De 
hele eerste week hadden de dieren het nest 
nog steeds niet verlaten en hadden ze dus 
niets gegeten. We begonnen ons wat zor-
gen te maken en besloten iets te eten aan 
te bieden. Voorzichtig werd een klein drup-
peltje rode bessenjam achter het nest tegen 
de muur gesmeerd. We kozen de fel rood 
gekleurde jam, omdat het zo te controleren 
was of de dieren dat in hun nest zouden 
opbergen. Binnen enkele minuten zaten de 
wespen er inderdaad van te eten. Een deel 
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van wat de wespen niet direct opaten werd 
inderdaad in een van de celletjes bewaard 
(foto pagina 25). 
 In de dichtgemaakte cellen bevond zich 
nog steeds een aantal poppen. Zouden 
die het wel overleefd hebben, met al dat 
water waarin ze gelegen hadden? Geluk-
kig bleek dat het geval want de volgende 
week sloop er bijna iedere dag een nieuwe, 
jonge veldwesp uit en het aantal bewoners 
van het nest steeg naar 9 vrouwtjes. Toen 
er een zonnige, warmere periode aanbrak 
begonnen de dieren te vliegen, maar alleen 
wanneer het meer dan 20 graden was. Een 
van de grootste dieren begon wat dominant 
gedrag te ontwikkelen. Blijkbaar was zij de 
koningin. Er bleven steeds 2 a 3 vrouwtjes 
op het nest om te waken en bijna steeds 
was die koningin daarbij. Als je wat dich-
terbij kwam werden de dieren onmiddel-
lijk alert. Ze hieven zich hoog op de poten, 
strekten hun voelsprieten en vouwden hun 
vleugels open, klaar voor actie. Je deinsde 
dan vanzelf weer wat achteruit. 
 De werksters kwamen regelmatig met 
een prooi terug, meestal een klein insect. 
Op het nest werd die prooi soms afgepakt 
door de andere wespen. Vooral de ko-
ningin was daarbij erg dominant. Bij een 
terugkerend vrouwtje ging ze hoog op de 
poten staan, hoog boven het vrouwtje, dat 
zich dan door de voorpoten liet zakken 
en onderdanig de prooi afgaf. De prooi is 
hoofdzakelijk bedoeld voor de larven in de 
cellen, maar kennelijk eten de volwassen 
dieren er ook wel eens wat van. Na enkele 
weken kon je de larven goed zien groeien. 
Ze lagen duidelijk zichtbaar in de celletjes 
en met een digitale camera werden foto’s 
gemaakt die op het beeldscherm goed uit-
vergroot konden worden. Zo waren alle de-
tails goed te zien. 

Dramatisch einde
Er waren in de zomer nog steeds geen 
mannetjes “geboren” en ongeduldig keken 
we dagelijks naar het nest. Bij een controle 
‘s morgens op zeven september bleken in-
eens alle wespen verdwenen te zijn. Een 
paartje koolmezen fladderde opgewonden 
om het nestje heen. Het nestje was com-

pleet verwoest en geplunderd. Nu hadden 
die mezen al veel vaker nestjes van soli-
taire bijen en wespen uit de insectenwand 
geroofd. Pimpelmezen trekken rietstengels 
uit de speciaal opgehangen bundels, om 
daaruit de larven van graafwespen (Crosso-
cerus en Trypoxylon) op te eten. Koolmezen 
hakken regelmatig de gemetselde nestjes 
van metselbijen (Osmia) open, om er de larf 
uit het eerste celletje te pikken. Nu zijn de 
grote veldwespen zeker niet weerloos. Er 
blijft altijd een aantal werksters op het nest 
waken. Aannemelijk is dat ook dit soort 
kleinere vogels niet zomaar even die wes-
pen zouden aanvallen. Bij koude nachten 
zijn de wespen echter kwetsbaar. Om een 
beetje warm te blijven sliepen de dieren 
dan vaak met zijn allen bij elkaar, achter 
in plaats van op het nest. ‘s Morgens vroeg 
moeten de wespen altijd even een tijdje in 
de zon opwarmen, voor ze actief worden. 
De aanval van de mezen hebben we niet 
gezien, maar waarschijnlijk is die ‘s mor-
gens vroeg uitgevoerd. De volwassen wes-
pen hebben we daarna nooit meer terug-
gezien. Zijn ze weggevlucht (al vliegend, of 
door zich te laten vallen), of zijn ze zelf ook 
door de mezen verorberd? Een dag later 
was ook een flink deel van het wespennest, 
waar de larven nog in aanwezig waren, 
weggevreten. Hiermee was er een drama-
tisch einde gekomen aan het nest. 
Overigens, ook in 2006 bouwden veldwes-
pen weer een nestje aan de insectenwand, 
in een mezennestkast. Deze keer geheel 
spontaan!

L.L.	Calle,	Walstraat	7,	4531	ED		Terneuzen,	
Lucalle@zeelandnet.nl
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1 Muurtje met struiken, ontmoetingsplaats 
voor zandbijen. Foto Saxifraga/Frits Bink

3 Reseda met mannetje resedamaskerbij 
(Hylaeus signatus). Foto Saxifraga/Frits Bink.

2 Gouden kegelbij (Coelioxys aurolimbata) op 
nestblok. Foto Pieter van Breugel �

�

�
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  4 De tuinbladsnijder (Megachile 
centuncularis) op bernagie (Borago 
officinalis). Foto Pieter van Breugel.

�

�

  6 Nestblokken voor bijen en 
wespen. Foto Harry Pijfers.

�

  5 Achterhoekse dorpstuin.   
Foto Harry Pijfers.
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  7 Klokjesdikpootbij (Melitta  
haemorrhoidalis) op perzikblad-
klokje (Campanula persicifolia). 

 Foto Erik van der Spek.

�

  8 Poel met links de heuvel met 
nesten van de grasbij (Andrena 
flavipes). Foto Sandra Dobbelaar.

�

  9 Kaal zand op emplacement  
Westervoort. Foto Jan Smit.

10 Heggenwikke (Vicia sepium) belangrijke 
vliegplant van de wikkebij (Andrena 
lathyri). Foto Arthur Bruehlmeier.

�

�
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11 Sint Pietersberg, het Poppelmondedal. 
 Foto Leen Bakker, Natuurmonumenten.

�

12 Nest Polistes dominulus. Foto Luciën Calle.

�
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13 De Walcherse Bijenkuil in 2004. 
 Foto Anton Baaijens.

�

14 De Walcherse Bijenkuil in februari 
2005. Foto Anton Baaijens.

15 Vrijwilligerswerk in de Walcherse 
Bijenkuil. Foto Anton Baaijens.

�

�
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16 Opgraving van nesten van de bijenwolf 
 (Philanthus triangulum). Alle foto’s op 

deze pagina: Pieter van Breugel.

�

17 Bijenwolf: larve in cocon.

18 Bijenwolf: pop in cocon.

19 Bijenwolf: mannetje 
in cocon.

20 Bijenwolf: stadia 
larven in diapauze.

�

�

�

�
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21 Strabrechtse Heide, 
plaggen met visgraat-
model. Foto Jap Smits, 
Staatsbosbeheer.

�

22 Strabrechtse Heide, 
visgraatmodel (lucht-
foto Google Earth).

�

23 Boomstronken op de 
Strabrechtse Heide, 
aantrekkelijk voor bijen 
en wespen. Foto Jap 
Smits, Staatsbosbeheer.

�
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24 Handmatig plaggen. Foto 
Jap Smits, Staatsbosbeheer

�

25 Planken Wambuis, steil 
wandje en kaal zand met 
kolonie van bijenwolven. 
Foto Jan Smit.

�

26 Andrena nitida vrouwtje, 
gestylopiseerd. 

 Foto Anne Jan Loonstra.

27 Andrena nitida vrouwtje, 
niet gestylopiseerd. 

 Foto Anne Jan Loonstra.

�

�
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De Walcherse Bijenkuil
Een bijen- en graafwespenreservaat 
in Zeeland

Anton		Baaijens	

De duinen aan de zuidwestkust van Wal-
cheren zijn hoog maar smal, op de meeste 
plekken is slechts een enkele duinenrij 
aanwezig. Bij Klein-Valkenisse zijn de 
duinen wat breder en mede daardoor het 
meest interessante deel tussen Vlissingen 
en Westkapelle. De smalle duinstrook is op 
de meeste plekken echter overgroeid met 
struweel waardoor er nauwelijks nog open 
duin en duingraslandjes te vinden zijn. Bij 
Klein-Valkenisse ligt tegen het duin aan 
een vrij oud binnenduinbos met een geva-
rieerde aanplant en ondergroei van krui-
den. Door de iepziekte zijn de afgelopen 
jaren veel oude iepen gesneuveld die de 
beheerder (Staatsbosbeheer) gelukkig wel 
laat staan, ondanks protesten van enkele 
wandelaars. Een enkele dode boom is om 
veiligheidsredenen neergehaald. 
 Een van de maatregelen om de flora 
en fauna van het open duin weer terug te 
krijgen bestaat uit het jaarlijks maaien van 
graslandjes in de duinen door Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland. Bij Klein-Val-
kenisse bevindt zich ook een oude afgra-
ving die volledig verruigd was met stru-
weel. Deze afgraving is uiterst gunstig ge-
legen, precies op de grens van het duin en 
het binnenduinbos. De bodem van de kuil 
is vochtig en daarom geschikt om een duin-
poel aan te leggen. Die ligt er sinds 2003 
(foto pagina 26). De provincie Zeeland heeft 
in het kader van het soortenbeleid subsidie 
toegekend om de afgraving tevens in te 
richten als wilde bijen-reservaat. Met name 
bedoeld om de stuifzandsoorten te helpen, 
niet alleen wilde bijen maar ook parelmoer-
vlinders, heivlinder en blauwvleugelsprink-
haan zouden kunnen profiteren.

In februari 2005 is de voormalige afgraving 
in het duingebied bij Klein-Valkenisse inge-
richt en bestempeld tot bijen- en graafwes-

penreservaat: De Walcherse Bijenkuil (foto 
pagina 26). 

De bodem van de kuil heeft een opper-
vlakte van ongeveer 2000 vierkante meter. 
De duinhelling omvat ongeveer de helft van 
de kuil en loopt van zo’n 20 meter hoogte 
als een boog geleidelijk af naar de begane 
grond. 
 Het inrichtingswerk was vooral gericht 
op nestelmogelijkheden in de duinhelling. 
De duinhelling was bijna volledig dichtge-
groeid met duindoorn, opslag van esdoorn 
en grauwe/witte abelen. Om te voorkomen 
dat het zand van de vrij steile helling naar 
beneden zou zakken is het struweel en de 
opslag kort afgezet. De boomwortels zijn 
blijven zitten om het zand vast te houden. 
Opslag vanuit de stompen zou jaarlijks 
moeten worden afgezet, en zou door uit-
putting uiteindelijk niet meer terugkomen. 
Onderaan de duinhelling zijn wel enkele 
steile kanten gemaakt.   
 Na het opknappen van de duinhelling is 
de bodem van de kuil aangepakt. Daar de 
bodem vrij dicht boven het grondwaterop-
pervlak is gelegen waren er vestigingsmo-
gelijkheden voor een scala aan belangrijke 
voedselplanten voor wilde bijen. Een aantal 
soorten was al aanwezig en is ontzien of 
begunstigd: wilgen, witte klavers, rolkla-
vers, koninginnekruid, distels en bramen. 
Snoeiafval, takken en de vervilte zode is bij 
elkaar geschraapt en op een hoop aan de 
zuidkant (aan de schaduwkant) wegge-
werkt. Het geheel is afgedekt met een laag 
zand. Met de beheerder is afgesproken om 
voorlopig één maal per jaar, in september, 
de houtopslag af te zetten en de vegetatie 
in de bijenkuil te maaien en af te voeren.

De resultaten
Om het effect van de maatregelen te kun-
nen meten, wordt de bijenkuil vanaf 2005 
een aantal jaren regelmatig geïnventari-
seerd. Niet alleen wilden bijen en graafwes-
pen maar ook dagvlinders, libellen, sprink-
hanen en zweefvliegen worden meegeno-
men. In totaal zijn in 2005 en 2006 �3 Rode 
lijstsoorten aangetroffen waarvan 8 soorten 
wilde bijen, 3 soorten dagvlinders en 2 
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soorten sprinkhanen (zie tabel �). De en-
tomofauna in de bijenkuil ontwikkeld zich 
zoals verwacht ten gunste van de typische 
duinbewoners. De sprinkhanenfauna heeft 
zich in 2006 werkelijk spectaculair ontwik-
keld. De zweefvliegenfauna, waarvan een 
groot aantal soorten aan bos gebonden is, 
blijkt bijzonder voor Zeeland. Het binnen-
duinbos bij Valkenisse is smal en gedeelte-
lijk ook oud, en daardoor bijzonder waar-
devol voor soorten die aan dood hout ge-
bonden zijn. De grenzen van primair duin, 
binnenduinbos en polder liggen slechts en-
kele honderden meters uit elkaar waardoor 
beesten van allerlei habitats voorkomen, 
met als gevolg een vrij lange soortenlijsten 
van diverse groepen. In dit artikel worden 
uitsluitend de wilde bijen en graafwespen 
besproken.

Vegetatie
Het nectaraanbod in de kuil neemt toe. 
Rolklavers en witte klavers breiden zich uit 
en er komen langzaam maar zeker steeds 
meer andere kruiden waaronder composie-
ten als bezemkruiskruid. Evenals in 2005 
waren er in 2006 nog veel akkerdistels aan-
wezig in de kuil als gevolg van de graaf-
werkzaamheden (bodemverstoring). 
 De akkerdistel is een geweldige nectar-
plant en trekt enorm veel insecten maar 

veroorzaakt ook een ruigtebeeld. Daarom 
worden de distels met de overige opslag in 
september zoveel mogelijk weggemaaid en 
afgevoerd zodat andere planten beter kun-
nen kiemen. Wanneer geen verstoring van 
de bodem meer plaatsvindt zullen de ak-
kerdistels in de loop van de jaren uiteinde-
lijk verdwijnen. 

Wilde bijen
Was de soortenlijst in 2005 al behoorlijk 
met 53 soorten, na 2006 staat de teller in-
middels op 68 (zie voor de volledige soor-
tenlijst de website van de sectie: www.
nev.nl/hymenoptera). Onder de aange-
troffen soorten bevindt zich een aantal 
bos(rand)bewoners die niet of weinig in 
Zeeland te vinden zijn: Chelostoma flori-
somme, Osmia leaiana, Osmia uncinata, 

Stelis breviuscula en een grote populatie 
van de tronkenbij (Heriades truncorum). De 
tronkenbij gebruikt hars om de nesten af 
te dichten. De groep dennen die �00 me-
ter van de afgraving staat zou daarom van 
levensbelang kunnen zijn voor de tron-
kenbijenpopulatie. De kauwende metsel-
bij (Osmia leaiana) is van de aangetroffen 
bossoorten het meest bijzonder en ook het 
meest bedreigd. Evenals in 2005 (op akker-
distel) werd in 2006 opnieuw een vrouwtje 

Tabel 1. Aangetroffen Rode Lijstsoorten in 2005 en 2006.

Wilde bijen status 2005 2006
Chelostoma florisomme ranonkelbij kwetsbaar x x

Coelioxys inermis gewone kegelbij bedreigd x

Coelioxys mandibularis duinkegelbij kwetsbaar x x

Megachile leachella zilveren fluitje kwetsbaar x x

Osmia cornuta gehoornde metselbij kwetsbaar x

Osmia leiana kauwende metselbij bedreigd x x

Stelis breviuscula gewone tubebij kwetsbaar x

Stelis punctulatissima geelgerande tubebij kwetsbaar x

Sprinkhanen
Oedipoda caerulescens blauwvleugelsprinkhaan kwetsbaar x

Phaneroptera falcata sikkelsprinkhaan gevoelig x

Dagvlinders
Issoria lathonia kleine parelmoervlinder kwetsbaar x x

Ochlodes faunus groot dikkopje gevoelig x x

Plebeius agestis bruin blauwtje gevoelig x x
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in de bijenkuil waargenomen, nu stuifmeel 
verzamelend op rolklaver. De bossoorten 
profiteren ongetwijfeld van het beleid van 
Staatsbosbeheer om dode boomstammen 
niet af te voeren, maar te laten staan in 
het bos. In oude kevergangen of in het ver-
molmde hout maken veel soorten namelijk 
hun nesten.  
Met de typische duinsoorten gaat het zoals 
verwacht de goede kant op. Het zilveren 
fluitje (Megachile leachella) die als waard 
fungeert voor de duinkegelbij (Coelioxys 
mandibularis), nestelt al veel in de wand 
van de bijenkuil en er werden dan ook ho-
gere aantallen aangetroffen dan in 2005. 
Van de duinkegelbij werden zelfs al meer 
dan �0 exemplaren tegelijk gezien. Uit het-
zelfde geslacht werd de gewone kegelbij 
(Coelioxys inermis) voor het eerst gezien. De 
vrouwtjes van de gewone kegelbij leggen 
de eitjes in nesten van grotere behangers-
bijen waarvan gewone behangersbij (Me-
gachile versicolor) en gewone bladsnijder 
(Megachile willughbiella) werden aangetrof-
fen. De twee stuifzandbewoners die in het 
vroege voorjaar veel op wilgenkatjes vlie-
gen, witbaardzandbij (Andrena barbilabris) 
en grote zijdebij (Colletes cunicularius), zijn 
eveneens in aantal toegenomen. Van beide 
soorten werden waarnemingen gedaan van 
meer dan �00 exemplaren tegelijk. Interes-
sante nieuwkomers in de kuil zijn heide-
viltbij (Epeolus cruciger) en zwartbronzen 
zandbij (Andrena nigroaenea). 

Graafwespen
Bij de graafwespen is een lichte toename te 
zien van enkele soorten. Grote rupsendoder 
(Ammophila sabulosa) en de spieswespjes 
van het geslacht Oxybelus nestelen volop 
in de kuil; de eerste in de duinhelling en de 
laatste in de stevige en schaars begroeide 
bodem van de kuil. De gewone vliegen-
doder (Mellinus arvensis) heeft de bijenkuil 
ontdekt als ideaal jachtgebied. Een verras-
sing in 2006 was het regelmatig aantref-
fen van het op spinnen gespecialiseerde 
graafwespje Trypoxylon minus. Deze soort 
is in Zeeland zeldzaam ten noorden van de 
Westerschelde. T. figulus en T. attenuatum 
worden elders in de provincie wel regelma-

tig gezien hoewel T. attenuatum nog niet in 
de bijenkuil is ontdekt. Nu de sprinkhanen-
fauna zich zo enorm heeft ontwikkeld in de 
bijenkuil mag er in 2007 worden uitgekeken 
naar graafwespen die speciaal sprinkhanen 
vangen. Hoewel mag worden aangeno-
men dat veel bijen en graafwespen in of in 
de directe omgeving van de kuil nestelen, 
blijkt dit niet uit de tabel. Het is niet altijd 
eenvoudig om te ontdekken waar de bijen 
nestelen maar dit kan belangrijk zijn voor 
de beheerder. Daarom is dit voor komend 
seizoen een punt van aandacht voor de in-
ventariseerder.

A.	Baaijens,	Grote	Abeele	40,	4388	VW		
Oost-Souberg,	famba@zeelandnet.nl 		
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Belevenissen met bijenwol-
ven (Philanthus triangulum)
Pieter	van	Breugel	

Bijenwolven in een potje
In de zomer van �990 waren in mijn dorp 
veel bijenwolven (Philanthus triangulum) 
te vinden. Ook nu zijn ze er nog wel, maar 
toen was het een succesjaar. Om goede op-
names van deze dieren te kunnen maken 
heb ik een aantal mannetjes en vrouwtjes 
gevangen. Vooral de mannetjes zijn met 
een duidelijker drietandskroontje getekend 
aan de voorkant van de kop dan de vrou-
welijke dieren. Ze zijn ook altijd kleiner.
Interessant was het gedrag van de bijen-
wolfvrouwtjes als ik in de glazen cuvet ook 
een honingbij losliet. In eerste instantie was 
de drang om verlost te worden uit de gla-
zen kooi zo groot, dat er alleen aandacht 
was voor de lichtvlek van het raam of een 
lamp om naartoe te vliegen, wat door de 
glaswanden werd belemmerd. Ook honing-
bijen vertoonden dit gedrag. Maar na enige 
tijd komt er meer rust in de dieren en dan 
vinden ze ook de tijd om eens te snoepen 
van een druppel honingwater die ik op de 
bodem aanbracht. Maar zo gauw een potje 
met een honingbij geopend boven de cuvet 
met de vrouwelijke bijenwolf werd gehou-
den werd deze onrustig. Mogelijk door de 
geur van de bij. Al gauw leidde de combi-
natie van deze dieren in dezelfde cuvet tot 
chaotisch geloop tegen de glaswanden en 
daardoor botsten de dieren soms kort op 
elkaar. Bij herhaling vielen de dieren van 
de glaswand omlaag. De bijenwolf landde 
steevast op haar rug. Speciaal als de bijen-
wolf toevallig precies achter de honingbij 
kwam te lopen werd er een jachtdrift op-
gewekt. In een flits overviel de graafwesp 
dan de honingbij en tuimelde er mee op de 
grond. Al snel stond de overvalster op de 
achterpoten met de bij tussen haar andere 
poten en stak het dier enkele keren in de 
hals. De honingbij kromde zich naar de bij-
enwolf toe, maar verdedigde zich niet echt 
zichtbaar. Kennelijk is de overval ook voor 

de bij te snel om nog te reageren, want bin-
nen 30 seconde is het dier helemaal ver-
lamd en steekt ze haar tong ver uit. In de 
glazen cuvet nam de bijenwolf de honingbij 
vervolgens onder zich op sleeptouw door 
een antenne van de bij tussen haar kaken 
vast te pakken. Ze kon zo tegen de glas-
wand van 20 cm omhoog lopen met haar 
buit.
 Een paar keer heb ik echter waargeno-
men dat de bijenwolf meer belangstelling 
had voor de nectar van de honingbij. In 
twee gevallen likte de bijenwolf de hals-
streek van de zojuist verlamde bij. Ken-
nelijk vloeide er zoet maagvocht uit de 
steekwond, of had ze de hals open gebeten. 
Maar een poging om onder een binoculair 
de wond te vinden leidde tot niets.
In één geval was ik er getuige van dat de 
bijenwolf zijdelings op de grond liggend 
met haar achterlijf tegen het achterlijf van 
de honingbij drukte en tegelijk de tong van 
haar slachtoffer likte om nectar over te ne-
men. Daarna was de belangstelling voor de 
bij over. 
Mijn ervaringen met deze graafwesp heb ik 
vastgelegd in dia’s, waardoor het nog on-
vergetelijker ervaringen werden.

Bijenwolven opgegraven
Begin maart �99�, het is al een eeuwig-
heid geleden, heb ik het initiatief genomen 
om een opgraving te doen naar de cocons 
van bijenwolven (Philanthus triangulum) 
teneinde deze dieren van een door bouw-
activiteiten bedreigde nestplaats te redden. 
Leden van het IVN in Veghel hebben een 
paar dagen een stukje van 2,3 bij 6,0 meter 
zwarte grond uitgegraven in een parkeer-
kuil waar in de zomer van �989 een aantal 
bijenwolven had genesteld (foto pagina 27). 
De plek lag in de zon met de lange kant 
naar het zuiden en tegen een muurtje aan 
de noordkant. 
 In totaal zijn 706 cocons aangetroffen, 
waarvan er 57 onherstelbaar beschadigd 
waren. Het viel ook niet altijd mee om ze 
ongedeukt uit de strijd te laten komen, 
maar ik ontdekte dat kort vacuümtrekken 
in mijn mond de cocons weer keurig in hun 
vorm terugbracht. Ze smaakten wel zout, 
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maar dat kan komen doordat in de parkeer-
kuil in die winter enkele keren met zout 
gestrooid was. Veruit de meeste cocons 
werden op een diepte van �0 tot 20 cm 
aangetroffen, vaak tussen fijne wortels van 
lindes die in de buurt stonden. De diepste 
zat op 40 cm net op de eerste gele grond. 
De cocons zaten in de nestholtes keurig 
tegen de wand vastgeplakt met het gevulde 
halsje dat de fecaliën van de larve bevat 
aan een matje van gele draden. Het waren 
zo een soort lampionnetjes in een duister 
kamertje, met op de vloer de resten van de 
verorberde bijen, waarvan vooral de vleu-
gels en een rommelig hoopje achterlijfseg-
menten nog opvielen. De nestholtes waren 
zo fragiel in het nauwelijks verband hou-
dende zand, dat slechts in weinig gevallen 
het aantal voorvleugels kon worden geteld. 

Voor de negen gevallen waarbij het wel 
redelijk mogelijk bleek, kwam het aantal 
bijen respectievelijk op 6, 4, 3, 3, 2, 5, 3, 4 
en 2. Dat vind ik wel erg laag en is mogelijk 
ook niet helemaal betrouwbaar gezien het 
snelle instorten van de holtes, die ongeveer 
30% langer zijn dan de erin hangende co-
cons. 
 In de cocons bevonden zich larven in 
diapauze, op hun rug liggend met de kop-
kant naar boven gekromd. Per ongeluk 
werden enkele van deze larven aan de ach-
terkant wat geplet, maar na enige tijd na-
men ze dan weer hun oorspronkelijke vorm 

aan. De dieren waren verder onbeweeglijk. 
Ik kon geen uiterlijk verschil ontdekken tus-
sen kleine larven en grote, wat kon wijzen 
op geslachtsverschil. In de cocons zaten 
hier en daar kleine vochtdruppels van on-
geveer een halve millimeter doorsnee.
 Natuurlijk moesten de cocons zo snel 
mogelijk op een kansrijke nieuwe plek wor-
den toevertrouwd aan de aarde. Ze werden 
vervoerd in een bak waarin ook vochtige 
grond was gebracht en van het licht af-
gesloten. Ik kon het niet laten om er 2�6 
zandvrij te poetsen met een zacht borstel-
tje, ze met oostindische inkt te nummeren 
en vervolgens hun maten vast te leggen. 
De langste cocons waren ongeveer 2� mm 
en de kortste �2 mm. De verhouding tussen 
lengte (gemeten vanaf de laatste zwarting 
van de fecaliën tot de top) en de grootste 

dikte was nagenoeg 3. Ongeveer 40 procent 
van de cocons had een donkerbruine pool. 
De lengte van de larve ten opzichte van de 
lengte van de cocon bedroeg globaal 65 
tot 75%. De massa’s bedroegen tussen 3� 
en �94 milligram. Bij de geopende cocons 
bleek de massa van de cocons inclusief fe-
caliën ongeveer �0% van de massa van de 
larven te zijn. De massa’s van de cocons 
uitgezet tegen hun frequentie levert een 
kameelrugvormige grafiek op (figuur �). Er 
is duidelijk een scheiding tussen een lichte 
en een zware fractie, waarvan ik voetstoots 
aanneem dat de lichte de mannen en de 

Fig. 1 Gewicht van de bijenwolfcocons (n = 216).
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zware de vrouwen vertegenwoordigen. Uit 
deze gegevens blijkt dat ongeveer 43% van 
de cocons vrouwtjes zouden zijn.
 De cocons moesten echter weer ter 
aarde worden besteld. Daartoe groeven 
we een gat van ongeveer 40 cm diep in de 
zandbak achter mijn huis in de zon en leg-
den de gewogen cocons op een plankje dat 
met een dakje van hout was afgedekt om 
opvallend zand tegen te houden, waarna de 
hele boel werd toegedekt.

Op 25 juni heb ik alles weer opgegraven 
en vond de meeste cocons in goede staat. 
Een aantal cocons heb ik toen gebruikt om 
de verdere gebeurtenissen waar te nemen. 
Van latjes gelijmd op een glasplaat en een 
tweede glasplaat werd een bakje gemaakt, 
waarin vochtig geel zand werd aangedrukt 
en waarin een rondje werd uitgeboord 
met een diameter van ongeveer 3 cm. Per 
boorholte werd een cocon met het gevulde 
halsje aan een speld gestoken en met de 
speld in het zand zo opgehangen dat de co-
con aan alle kanten vrij was van het zand 
en de larve op haar rug lag, hoewel die zich 
wel op een of andere manier kon herschik-
ken als ze verkeerd lag. Zo werden enkele 
bakjes rechtop staand, achter aluminiumfo-
lie bewaard om de ontwikkelingen gade te 
kunnen slaan. Met ongeveer de helft van de 
8 cocons ging het fout. Daarbij ontstond al 
snel een witte schimmelbaard rondom het 
breedste deel van de cocon. De andere co-
cons zijn uitgekomen en uit de ene kleine 
inderdaad een man en uit de drie grote 
vrouwen. Toen ze werden opgegraven, wa-
ren in enkele cocons witte poppen te zien 
in het tegenlicht (foto pagina 27). 
 Op 9 juli waren in alle 4 de cocons pop-
pen aanwezig, die zich pas later duidelijk 
kleurden, maar pas rond 24 juli kwamen de 
volgroeide dieren tevoorschijn en groeven 
zich een weg naar boven. Van het uitko-
men is een videofilm gemaakt. Waarschijn-
lijk is dit late tijdstip te wijten aan het bin-
nen houden van de cocons. Van de buiten 
begraven cocons is helaas niet veel meer 
terecht gekomen, ook al waren ze dicht 
bij verpoppen. Slechts enkele bijenwol-
ven hebben we kunnen waarnemen in de 

buurt van de begraafplaatsen (we hadden 
er twee). Bij latere inspectie bleek dat toch 
een deel alsnog beschimmeld was en dat 
ook mieren er aan geknaagd hadden en al-
les hadden leeggehaald. De vraag is of dat 
gebeurd is na het doodgaan van de larven 
of poppen of daarvoor.  Misschien is het 
opnieuw opgraven wel erg slecht geweest, 
maar ook bij de plaatst waar we dit niet de-
den hebben we weinig bijenwolven aange-
troffen.
 Al met al wel een leuke bezigheid, maar 
een die weinig positieve resultaten opge-
leverd heeft als het gaat om het redden 
van de kolonie. Als zo’n operatie nog eens 
moet worden uitgevoerd is het waarschijn-
lijk belangrijk de cocons vrij van alles op te 
hangen voordat ze in de grond gaan. 

P.	v.	Breugel,	Plevierdonk	3,	5467	CT			
Veghel,	p.v.breugel@hetnet.nl
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De Strabrechtse Heide
Maatregelen voor flora en fauna, in 
het bijzonder aculeaten

Jap	Smits

Ligging en geschiedenis
De Strabrechtse Heide is een 2000 ha 
groot heidereservaat gelegen even ten 
zuidoosten van Eindhoven in de provincie 
Noord-Brabant. Het heidegebied werd rond 
�952 aangekocht door het Ministerie van 
Onderwijs Kunst en Wetenschap (OK&W). 
Het beheer werd overgedragen aan Staats-
bosbeheer. Vóór die tijd was het gebied 
verdeeld in eigendommen van de adel en 
particulieren, waaronder notaris van Al-
phen, een particuliere natuurbeschermer 
die al in �930 stukken opkocht van kleine 
(heide)boeren. Met lede ogen moest van 
Alphen aanzien hoe steeds grotere de-
len ‘woeste grond’ werden ontgonnen tot 
landbouwgrond of  bos. De erven van Van 
Alphen zijn nog steeds eigenaar van 240 ha 
heide. Het beheer is in handen van Staats-
bosbeheer.

Inhaalslag achterstallig heide-
beheer
In de jaren tachtig is Staatsbosbeheer be-
gonnen aan een beheerinhaalslag. Verbos-
sing en vergrassing waren oorzaak van 
het verlies van grote delen open heide. Op 
kleine schaal werd er al wel geplagd. Het 
branden van oude heidevegetaties maakte 
al vanaf �952 deel uit van het beheer. Op 
kleine schaal werden er ook enkele rogge-
akkers geëxploiteerd. 
 Het machinaal plaggen en chopperen� 
deed begin tachtiger jaren in het hele land 
zijn intrede. Enkele aannemers, aange-
moedigd door natuurbeschermingsorgani-
saties, investeerden in het ombouwen van 
landbouwmachines die geschikt werden 
gemaakt om het arbeidsintensieve ‘hand-
matig’ plaggen te vervangen. Om de grote 
investeringen in de ontwikkeling van mate-
riaal te kunnen bekostigen werd er bij het 
plaggen van heidevegetaties vooral gezocht 

naar locaties waar grootschalig geplagd of 
gechopperd kon worden. Ook het branden 
vond, indien de mogelijkheden zich daartoe 
voordeden, grootschalig plaats.
 Tot ver in de jaren negentig werd er op 
de Strabrechtse Heide grootschalig machi-
naal geplagd, gechopperd en gebrand. Plag- 
en choppervlaktes van 2 tot 3 ha vormden 
daarbij geen uitzondering. Bij het branden 
ging het soms om oppervlakten van 50 ha 
of meer.

Onderzoek en kennis
Tijdens de periode �990-�992 werd er door 
het voormalig IBN-DLO2 een inventarisatie 
naar heide-kensoorten uitgevoerd. Aan de 
hand van de uitkomsten van deze inventa-
risatie groeide het besef dat er ook in dichte 
pijpenstrootjevegetaties bijzondere fauna-
soorten voorkomen. Ook werd duidelijk 
dat de structuur van de heidevegetatie van 
grote invloed is op het voorkomen van hei-
degebonden soorten waaronder een rijke 
entomofauna.
 De invloed van meer kennis op het ge-
bied van de heidefauna is duidelijk terug te 
vinden in de schaal waarop beheeringre-
pen tegenwoordig worden uitgevoerd. Bij 
het plaggen is er vanaf 2000 een duidelijke 
ontwikkeling te zien van kleine vlakken 
van bijv. een halve ha naar plagvlakten van 
hooguit �00 are. 

Beheerwerkzaamheden
Sinds 2003 wordt er volgens het visgraat-
model geplagd. Hierbij maakt men gebruik 
van een kraan met kantelbak3. Eerst wordt 
de te plaggen vegetatie als voorbewerking 
tot op de minerale- of veenbodem gefreesd. 
De plagbanen zijn meestal niet breder 
dan 5 tot �0 meter. Na een tiental meters 
wordt er haaks op de plagbaan een zijbaan 
gefreesd. Zo ontstaat er een figuur in de 
vorm van een visgraat. De mobiele kraan 
verplaatst zich achteruitwerkend over de 
gefreesde vegetatie zodat het geplagde ge-
deelte onbetreden blijft (foto’s pagina 28). 
Het losgefreesde plagmateriaal wordt met 
de kantelbak in dumpers4 gedropt die het 
vervolgens op de nabijgelegen eigen akkers 
van Staatsbosbeheer storten. 
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 Deze manier van plaggen laat zien dat je 
op een relatief goedkope manier toch eco-
logisch verantwoord kunt werken. De plag-
banen zijn relatief smal en worden afgewis-
seld door banen ongeplagde heide. Vanuit 
deze banen kan zowel het planten- als die-
renleven zich over de geplagde stroken ver-
spreiden. Afhankelijk van de bodemsoort 
wordt er na het plaggen bekalkt5 .
 Het voordeel van deze werkwijze is 
niet alleen de schaal waarop er geplagd 
wordt. Door het visgraatmodel ontstaan er 
lange grenzen tussen geplagde en onge-
plagde heide. Deze grenzen zorgen voor 
veel luwte-, zon- en schaduwzijden. Deze 
overgangen zijn vooral favoriet bij insecten, 
amfibieën, reptielen en vogelsoorten. Op 
Google Earth zijn de visgraatplagstroken 
goed waar te nemen.
 Kleinschaligheid van werken is ook bij 
het branden van groot belang. Indien mo-
gelijk worden plukjes heide en sommige 
bomen ontzien door er eerst omheen te 
maaien. Vlak voor het branden worden 
deze maaibanen met behulp van een gier-
ton natgespoten. De te branden oppervlak-
ten zijn nooit rechthoekig en nooit groter 
dan 300 are. 

Houtkap
Bij het kappen van bomen in verboste 
heide, iets wat steeds vaker op wat grotere 
schaal plaatsvindt6, laat de beheerder mar-
kante bomen staan. Van sommige bomen, 
die verwijderd worden, blijft van het onder-
stamdeel �,5 meter staan (foto pagina 28). 
Deze stamdelen hebben een enorme aan-
trekkingskracht op insecten. Nadat de stam 
is doorgraven van de keverlarven, komen 
hier vervolgens metselbijen en maskerbijen 
op af. Ook graafwespen en parasiterende 
wespen zijn veel op deze stamdelen te vin-
den. Met kluit en al omgewaaide bomen 
blijven ongemoeid. Veel aculeaten die het 
moeten hebben van rechtopstaande kantjes 
worden op deze wijze van nestgelegenheid 
voorzien.

Handmatig beheerwerk en wegen-
onderhoud
Naast deze ecologisch verantwoorde be-
heerwerkwijze wordt er ook speciaal re-
kening gehouden met de aanwezigheid 
van aculeaten. Vrijwilligers zijn samen met 
eigen personeel van Staatsbosbeheer, druk 
in de weer met het maken van kale plek-
ken in geaccidenteerd terrein, zuidhellin-
gen of in dichte monotone heidevegetaties. 
Hierbij gebruiken ze handgereedschap als 
hak, hark en plagschop. Na één seizoen 
resulteert dit vaak al tot mooie populaties 
heidezandbijen en hun koekoeksbijen. Ook 
maken zandloopkevers massaal gebruik 
van dit soort kleine kale plekken om hun 
larven af te zetten waarbij soms Methocha 
articulata gevonden wordt.
 Het onderhouden van zandwegen en 
het open houden van delen van de zand-
verstuiving gebeurt gefaseerd. Graafbijen 
en graafwespenkolonies worden op deze 
manier grotendeels ontzien. Bij het maaien 
van de wegkanten langs de recreatieve 
fietspaden worden in opdracht van de be-
heerder door de loonwerker bloeiende 
planten gespaard. In deze wegkantjes vindt 
vaak uitspoeling plaats van mineralen af-
komstig van het verhardingsmateriaal. 
Planten van een iets rijker milieu, die vaak 
door fietsers worden getransporteerd, kun-
nen zo tot bloei komen. Zo vond ik bij een 
bezoek aan één pol boerenwormkruid tien-
tallen urntjeswespen, diverse goudwespen, 
de wespen Tiphia femorata, Diodontus mi-
nutus, Episyron rufipes en de duinzijdebij, 
wormkruidbij en pluimvoetbij.

Kleinschalig akkerbeheer
Staatsbosbeheer heeft op de Strabrechtse 
Heide zo’n �5 ha aan kleinschalige akker-
tjes liggen. Op enkele daarvan wordt wis-
selteelt gepleegd. Daarbij ligt een deel van 
de akker twee jaar braak waardoor een- en 
tweejarige akkerkruiden (veelal composie-
ten) een kans krijgen zich te ontwikkelen. 
Andere akkers worden elk jaar ingezaaid. 
De akkervruchten bestaan hoofdzakelijk uit 
graangewassen als rogge, haver en tarwe 
(zie foto achterzijde omslag). Vaak worden 
deze afgewisseld met kruisbloemigen en/of 
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boekweit. Bij het oogsten moet tussen de 5 
en �0% van het gewas achterblijven op de 
akker als revuge voor de fauna. Vanzelf-
sprekend wordt er géén gebruik gemaakt 
van insecticiden of onkruidbestrijdingsmid-
delen. Ruim zaaien van het hoofdgewas 
leidt ertoe dat akkerkruiden voldoende 
licht en ruimte krijgen om te kiemen. In de 
maanden juni en juli worden de akkers en 
akkerranden massaal door insecten be-
zocht.
 Waar voorheen in de heide angstvallig 
de braam bestreden werd –met name langs 
akkerranden en fietspaden– laten we die 
nu ongestoord bloeien. Ze vormen zo een 
prachtige nectarkroeg in een periode dat 
er leemte is in bloeiende planten. Op de 
bloem vind je er naast penseelkevers ook 
rupsendoders en soms zelfs een heidehom-
mel. 

Bijzondere maatregelen voor acule-
aten
Een eenvoudige maatregel is hoekpalen 
van veerasters te voorzien van boorgaten 
voor houtbewonende bijen en wespen. Dit 
resulteerde op één plaats al in een leuke 
vangst van de behangerswesp Discoelius 
zonalis en een mannetje Lestica clypeata.
Normaliter geeft Staatsbosbeheer imkers de 
gelegenheid om hun bijenkasten te plaat-
sen tijdens de hoofdbloei van de struikheide 
(� augustus - � september). Er is een maxi-
mum gesteld van �,5 kast per bloeiende 
hectare struikheide. Tijdens grootschalige 
aantastingen door vorst, droogte of kever-
vraat worden er geen vergunningen afge-
geven. Dit ten voordele van de inheemse 
insectenfauna. 

Insectentuin
Tot slot is er een insectentuin ingericht op 
‘de Plaetse’, nabij de hoofdingang van de 
Strabrechtse Heide. Hier zijn verschillende 
biotopen van de heide in het klein nage-
bootst waaronder een zandverstuiving en 
een leemkuil. Er staat naast een bijenstal 
een bijenhotel met nestblokken, een nec-
tarkroeg en een gemetselde muur (met 
daarin een leemwand) rietstengelvoegen, 
omgeven door talloze drachtplanten. Bij de 

ingang geeft een informatiepaneel uitleg 
over diverse bijen- en wespensoorten. Op 
een nestblok nabij de leemkuil vond ik vo-
rig jaar de zeldzame goudwesp Chrysis indi-
gotea. Met een beetje oog voor het kleine is 
er door de beheerders van onze natuurter-
reinen op een eenvoudige wijze veel in het 
voordeel van bijen en wespen te behalen.

Voetnoten:
�  Maaikneuzen van dode of oude heide. Het 
materiaal wordt in dezelfde handeling opgezo-
gen.
2  Instituut voor Bos & Natuur  &  Dienst Land-
bouwkundig Onderzoek. Het huidige Alterra.
3  Grijpbak van kraan die zowel vooruit, achter-
uit en in zijwaartse richting kan kantelen. Nodig 
om bodemprofiel goed te volgen.
4  Tractor met aanhanger.
5  Alleen bij minerale bodem ter voorkoming 
van verzuring. 
6  Het hout wordt met takken en al verwijderd, 
versnipperd en naar een groene energiecentrale 
getransporteerd. Voordeel: er blijft niets liggen.

J.A.H.	Smits,	Wilgenroosstraat	39,	5644	CE		
Eindhoven,	jap.lian@chello.nl
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Beheren voor wilde bijen bij 
Natuurmonumenten
Bart	van	Tooren,	Paul	Dirks	&	Nynke	van	der	
Ploeg

Gedurende het grootste deel van de vorige 
eeuw was bij het beheer van natuurgebie-
den vooral aandacht voor de aanwezigheid 
van bijzondere planten en broedvogels. 
Incidenteel waren andere aaibare soorten 
als dassen en andere zoogdieren onderdeel 
van het beleid. Nog zeldzamer waren de 
gebieden waar bij het beheer ook maat-

regelen werden getroffen voor bijv. insec-
ten. Een klassiek voorbeeld was en is de 
‘zandkuil’ op Texel. Deze geringe aandacht 
veranderde in de jaren tachtig toen, mede 
door de opkomst van organisaties als de 
Vlinderstichting en RAVON, ook andere 
soortgroepen veel meer aandacht kregen. 
Een voorstel uit �986 om de fauna, waaron-
der ook insecten, meer aandacht te geven 
in monitoring van de heide (Van de Bund, 
�986) heeft toen echter niet veel navolging 
gekregen. Vanaf eind jaren tachtig ontstond 
geleidelijk een meer structurele monitoring 
van de meest opvallende elementen van 
de flora en fauna in de gebieden. Inmiddels 
zijn we weer �5-20 jaar verder en hebben 

diergroepen als amfibieën en reptielen, 
dagvlinders, libellen en zoogdieren een niet 
meer weg te denken plaats in het natuurbe-
heer gekregen. De aanwijzing van soorten 
in de Habitatrichtlijn maar ook de aandacht 
voor soorten van deze groepen in het Pro-
gramma Beheer en in de natuurdoeltypen 
van het ministerie van LNV heeft daar een 
rol bij gespeeld. 
 Deze enorme verbreding van de aan-
dacht voor de flora en fauna laat onverlet 
dat er nog steeds veel soortgroepen zijn 
in het natuurbeheer die niet of nauwelijks 
aandacht krijgen. Voorbeelden zijn bijen, 
zweefvliegen, slakken en macrofauna. En 

oorzaak is dat er bij medewerkers van de 
natuurbeschermingsorganisaties vaak niet 
of nauwelijks kennis is van deze groepen 
maar ook dat vaak onbekend is op welke 
wijze in het beheer met deze organismen 
rekening kan worden gehouden.  

Tegen deze achtergrond heeft Natuurmo-
numenten vanaf �998 getracht meer aan-
dacht te krijgen voor de aanwezigheid van 
bijzondere soorten bijen en wespen in de 
gebieden van Natuurmonumenten en daar-
mee ook voor het voor deze soorten ge-
wenste beheer.

 jaartal inventa-
risatie

aantal aange-
troffen soorten

aantal RL 
soorten

Dwingelderveld �999 en 2000 55 �3
Huis ter Heide �999 en 2000 73 �0
Korenburgerveen �999 en 2000 36 6
Loonse en Drunense Duinen �999 en 2000 60 5

Naardermeer �999 en 2000 58 7

Groeve Sweijer �999 en 2000 37 4
Zuid-Kennemerland �999 en 2000 33 4
Kampina 2002 88 �2
Maasuiterwaarden 2002 4� 5
Planken Wambuis 2002 55 4
Plateaux 2002 78 �0
Voornes Duin 2002 34 3
Zeepeduinen 2002 49 3

Tabel 1. Aantal door EIS aangetroffen soorten 
bijen (inclusief een aantal soorten van de Rode 
Lijst) bij inventarisaties in de periode 1999-2002.
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Inventarisaties
In �998 heeft Natuurmonumenten aan EIS 
(European Invertebrate Survey) gevraagd 
om op basis van literatuur en het bestaande 
waarnemingenbestand een overzicht sa-
men te stellen van het voorkomen van 
wilde bijen in de gebieden van Natuurmo-
numenten. In het verkregen rapport (Ree-
mer et al., �999) werd dit overzicht gecom-
bineerd met veel informatie over ecologie 
van bijen en werd ook ingegaan op de rela-
tie met honingbijen.
 In vervolg op dit overzicht heeft Na-
tuurmonumenten aan EIS gevraagd om 
inventariserend onderzoek te doen in �3 
gebieden (tabel �) die enerzijds van belang 
werden geacht voor bijen, maar waar te-
vens weinig recente data over voorhanden 
waren. 

Tevens is EIS gevraagd om in de rapporten 
over dit onderzoek aandacht te schenken 
aan het voor bijen gewenste beheer in deze 
gebieden. De opgeleverde rapporten (Pee-
ters & Reemer, 200�, 2003) bevatten inder-
daad tal van adviezen voor het beheer van 
de betreffende gebieden.
 Mede op basis van deze rapporten is in 
2002 een themadag georganiseerd voor de 
beheerders van Natuurmonumenten om 
ze met de ogen van insecten te leren kij-
ken naar het landschap. Hoe is het gesteld 
met de broed- en fourageergelegenheid in 
mijn gebied?  In totaal, verdeeld over meer 
dagen, waren er 72 deelnemers. Ook mede-

werkers van EIS en lokale inventariseerders 
hebben een bijdrage geleverd aan deze 
dagen. Daarna heeft Natuurmonumenten 
informatie geplaatst over relevante beheer-
maatregelen op de interne elektronische 
‘Vraagbaak’. Op deze Vraagbaak kunnen 
de medewerkers aan de hand van o.a. tref-
woorden veel informatie vinden over alle 
mogelijke aspecten van het beheer van na-
tuurterreinen. 

Maatregelen in diverse gebieden
Met een enquête onder de beheerders van 
Natuurmonumenten is getracht na te gaan 
op welke wijze er thans rekening wordt ge-
houden met het voorkomen van bijzondere 
soorten in de gebieden van Natuurmonu-
menten.
 Eind 2006 is deze enquête uitgezet bij 
alle 34 beheerders van Natuurmonumen-
ten, waarin gevraagd werd of er in de ge-
bieden specifieke maatregelen zijn getrof-
fen met het oog op het voorkomen van 
bijen, graafwespen, mierenleeuwen, e.d. 
We kregen hierop veel reacties, van alle 
beheereenheden hebben we een beeld van 
de activiteiten. Een beheereenheid bestaat 
uit één of meer gebieden die gezamenlijk 
beheerd worden door één team medewer-
kers. Waar we hier van beheerder spreken 
bedoelen we feitelijk beheerder incl. be-
heerteammedewerkers. Vaak werd onze 
vraag niet beantwoord door de beheerder 
zelf maar door één van zijn medewerkers, 
vaak de met monitoring belaste medewer-

Tabel 2. Aandacht voor bijen in het beheer 
en de daarbij genoemde maatregelen. Ge-
noemde onderwerpen zijn spontaan door 
respondenten genoemd. 

 

expliciet maat-
regelen voor 
bijen getroffen

bijen meeliftend 
met gevoerde 
beheer

geen aan-
dacht voor 
bijen

behoud open zand (vnl. door kleinschalig plaggen) �0 7  
ontwikkelen van steilrandjes 6 2  
in stand houden geschikte zandpaden 3 �  
bevorderen aanwezigheid nectarplanten 4 5  
bevorderen aanwezigheid boomkluiten 3 2  
laten staan van geschikte weidepalen � �  
zorgdragen voor afname bijenkasten 2 3  
Totaal aantal beheereenheden �2 �3 9
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ker. De beheereenheden die we niet heb-
ben gesproken zijn waarschijnlijk, gezien 
de ligging van de gebieden waarschijnlijk 
ook niet van grote betekenis voor bijen. 
Twaalf beheereenheden geven aan bij hun 
beheer in meer of mindere mate specifiek 
rekening te houden met wilde bijen en 
wespen (tabel 2). Maatregelen die worden 
genoemd zijn bijvoorbeeld het kleinschalig 
plaggen in heidegebieden om voldoende 
open zand te behouden (foto pagina 29). 
Ook worden bij de plagwerkzaamheden 
regelmatig kleine steile randjes (20-25 cm 
hoog) aangelegd. 
 Het belang van zandpaden voor bijen 
en wespen is niet onbekend, verschillende 
beheerders houden er rekening mee en 
zorgen dat zandpaden en –wegen open blij-
ven. Beheerders zijn zich bewust van het 
belang van voldoende nectarplanten in het 
gebied en houden daar bij het beheer reke-
ning mee. Het gaat daarbij niet alleen om 
voor de hand liggende nectarplanten als 
blauwe knoop, guldenroede, koninginnen-
kruid en kattenstaart, ook minder voor de 
hand liggende voedsel- en nectarbronnen 
als wilgenstruweel en vuilboom hebben de 
aandacht. 

In de bekende “Zandkuil” op Texel wordt 
elk jaar in de maand maart met een groep 
vrijwilligers opslag verwijderd, en worden 
ook kleine stukjes afgeplagd, waar dan 
weer een soort van kleine “tuunwalletjes” 
van worden gemaakt. 

Hieronder zijn wat citaten uit verschillende 
telefoontjes en mails bij elkaar gezet, om 
een indruk te geven van de variatie in ver-
kregen reacties. 

De zandpaden herbergen momenteel de 
belangrijkste populaties graafbijen. Die 
houden wij daarom vrij van blad. Het groot-
ste probleem is dat wij de paden moeten 
aanvullen met grond en groot materieel. Dit 
proberen wij dus gefaseerd en kleinschalig 
uit te voeren.

Het graven van poelen is een nieuw fe-
nomeen. De steilere wanden, expres voor 
insecten aangelegd, maar ook de zonnige 

�
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en zandige oevers hebben al de aandacht 
van de bijen en warmteminnende insecten 
(libellen).

Bomen (dood hout) met boorgaten blijven 
zoveel mogelijk liggen.

We weten nog onvoldoende wat we voor 
de soorten kunnen doen. Waarschijnlijk 
worden daardoor te vaak en ongewild po-
pulaties vernietigd bij het beheer.

Bij oude “zandafgraving” opnieuw steilrand 
hersteld t.b.v. graafwespen en loopkevers. 
Steilrand met ligging op zuiden zit boorde-
vol gaten en holletjes.

Rondom Jeneverbessen wordt handmatig 
geplagd om “open zand” te houden t.b.v. 
graafwespen en bijen. Overigens wordt hier 
ook rekening gehouden om nabij groeiende 
struiken (o.a. vuilboom) niet in � keer in 
geheel af te zetten i.v.m. voedselaanbod 
(snuitkevers enz.) voor graafwespen. 

Wij maken deze winter een circa 6 meter 
hoge ‘kogelvanger’ (zandlichaam) op de 
voormalige schietbaan vrij van opslag en 
bomen. Deze helling ligt pal op het zuiden 
en is zeer geschikt voor warmteminnende 
(en gravende) insecten. Daarnaast heb-
ben we de eigenlijke schietbaan die tussen 
de bomen ligt aanzienlijk breder gemaakt 
waardoor er meer zon en licht in komt. 
Tevens is de verruigde vegetatie aangepakt. 
Hiervan zullen met name nectarplanten als 
blauwe knoop en echte guldenroede profi-
teren

gecreëerd, bij werkzaamheden met machi-
nes worden zoveel mogelijk steilrandjes 
20-25 cm gecreëerd (bijv. bij plaggen, maar 
ook bij onderhoud van paden). Bij herstel 
van stuifzand blijven oude stobben behou-
den in verband met waarde voor bijen en 
wordt bij de werkzaamheden om de meest 
waardevolle delen heen gewerkt.

Onze hoop is dat spelende kinderen toch 
hier en daar maagdelijk zand weten te 
creëren. 

De palen zijn hier toch vervangen door 
een duurzamere kunststof soort en me-
taal. Dit i.v.m. de hoge onderhoudskosten, 
het krachtige vee en de ligging tegen een 
woonwijk 

Bij het plaggen zijn een paar meter steil-
randjes gemaakt (ca 25 cm hoog) die op het 
zuiden gericht zijn (volle zon).

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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We plaggen niet meer tegen de vergrassing, 
maar om open zand te creëren voor de 
fauna. Plekken van �00 m2. We maken bij 
dat plaggen actief steilrandjes. En zetten bij 
het wegenbeheer de watergaten (met steil-
randen) ook in als natuurbeheermaatregel. 

We drukken vliegdennen om voor de fauna. 
Daarmee creëren we dood hout op de hei, 
zand, en een steilrandje in de vorm van de 
wortelkluit. 

Langs bosranden zijn inhammen gekapt, 
stammetjes en takhout op hopen gezet en 
hier en daar de bovenste strooisellaag over 
kleine oppervlakten verwijderd.

We plaggen kleinschalig in droge heide 
(open zand), zijn zuinig op steilrandjes, en 
letten op wilgenstruweel in heidegebieden, 
is een belangrijke nectarbron voor solitaire 
bijen. 

Twaalf beheereenheden geven weliswaar 
aan niet direct rekening met wilde bijen 
en wespen te houden bij het beheer van 
hun gebieden, maar noemen wel verschil-
lende maatregelen waar bijen van mee 
profiteren (tabel 2). Zij zijn zich dus wel 
degelijk bewust van de mogelijkheden met 
bijen rekening te houden in het beheer. De 
beheereenheden zijn zich bewust van het 
belang van voldoende open zand voor o.a. 
wilde bijen en graafwespen en zijn hier 
alert op (foto pagina 29). Ook het belang 
van steilrandjes, wortelkluiten, zandpaden 
en nectarplanten wordt verschillende keren 
genoemd. Zo vertelde ook één beheerteam-
medewerker regelmatig contact te hebben 
met iemand die lokaal bijen inventariseert 
en die wijst op plekken die van belang zijn 
voor bijen. Met het beheer wordt daar dan 
wel degelijk rekening mee gehouden. Dit 
is een situatie die naar wij hopen op meer 
plaatsen voorkomt.  

Overigens is er niet zoveel verschil tussen 
de beheereenheden die specifieke maat-
regelen nemen voor bijen en degenen die 
zeggen dat niet te doen maar zich er wel 
bewust van zijn. In beide gevallen zijn de 
maatregelen zoals het kleinschalig plaggen, 
aanleggen van steile randjes, behouden 
van wortelkluiten en zorgen voor voldoen-
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de nectarplanten immers niet alleen van 
belang voor wilde bijen. Ook veel andere 
soortgroepen profiteren hiervan mee. 
 In ieder geval vier beheereenheden heb-
ben zogenaamde “bijenhotels” geplaatst, 
vaak bij de beheerschuur. Een “bijenhotel” 
is een houtblok, waarin veel gaten van ver-
schillende grootte zijn geboord. Wilde bijen 
kunnen hier hun nesten in aanleggen. Ook 
enkele bezoekerscentra van Natuurmonu-
menten hebben bijenhotels hangen.
Negen beheereenheden geven aan geen 
aandacht te hebben voor bijen en wespen 
in het beheer van hun gebieden. Het gaat 
hierbij overigens grotendeels (6 van de 9) 
om gebieden in het holocene deel van Ne-
derland. We horen graag suggesties hoe 
bijvoorbeeld ook in de graslandgebieden op 
klei en veen de kleine fauna meer ruimte 
kan krijgen.

Monitoring
Het is niet bekend of het beheer ook leidt 
tot toename van de aantallen en soorten 
bijen. Natuurmonumenten heeft zelf geen 
personeel in dienst met voldoende kennis 
van bijen (en tijd!) om goede inventarisatie 
uit te voeren. In 2006 is voor het eerst door 
Natuurmonumenten opdracht gegeven aan 
EIS om bijen te inventariseren in gebieden 
waar door OBN-maatregelen veranderin-
gen zijn te verwachten voor bijen. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om heide die geplagd 
wordt of om te herstellen stuifzand. Hope-
lijk kunnen dergelijke inventarisaties de ko-
mende jaren herhaald worden en zal daar-
bij een goed beeld kunnen ontstaan van de 
gevolgen van dergelijke maatregelen voor 
bijen. Daarnaast blijft Natuurmonumenten 
in hoge mate afhankelijk van vrijwilligers 
voor inventarisaties van bijen. Alleen door 
voldoende kennis kan vermeden worden 
dat populaties ernstig verstoord worden, 
iets wat ongetwijfeld ook voor zal komen.

Concurrentie met wilde bijen
Vijf beheereenheden geven aan rekening te 
houden met de concurrentie tussen wilde 
bijen en bijenkasten en zijn bezig met het 
verminderen van het aantal bijenkasten in 
hun gebieden. Of ze gaan er in ieder geval 
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kritisch mee om. Ook in diverse gevallen 
waar de beheerder bijenkasten wel midden 
in bijv. een heide heeft staan, bleek ons dat 
de beheerder zich duidelijk bewust was dat 
dit feitelijk ongewenst is. 

Na inventarisatie meer aandacht?
De uitgevoerde inventarisaties in de pe-
riode �999-2002 hebben geresulteerd in 
rapporten waarin altijd aandacht werd be-
steed aan specifieke beheermaatregelen 
voor bijen. Soms ging het daarbij om vrij 
algemeen gestelde maatregelen, zoals het 
schraal houden van bermen, het behoud 
van zonnige steilranden  en het onverhard 
laten van wegen. 
 Ook ging het meermalen om zeer spe-
cifieke en vaak zeer kleinschalige maat-
regelen. Regelmatig genoemd zijn o.a. 
gefaseerd maaien, kleinschalig plaggen, 
het ontdoen van steilkanten van bomen en 
struiken, geleidelijke overgangen tussen 
bossen en grasland of heide. We hebben 
niet onderzocht of de voorgestelde maatre-
gelen zijn uitgevoerd maar in enkele gebie-
den weten we dat dat wel zo is. Van de �3 
geïnventariseerde gebieden liggen er vijf in 
beheereenheden waar expliciet aandacht 
is voor bijen door middel van extra beheer-
maatregelen, in zeven gebieden liften de 
bijen wel mee maar worden geen speciale 
maatregelen uitgevoerd en één gebied is 
gelegen in een beheereenheid zonder enige 
aandacht voor bijen. 
 Al met al is onze indruk dat de aandacht 
voor bijen, graafwespen e.d. de laatste ja-
ren substantieel is toegenomen. De inven-
tarisaties en de inzet van vrijwilligers heeft 
daar een grote rol bij gespeeld. Natuurmo-
numenten blijft uiteraard geïnteresseerd 
in gegevens over voorkomen van bijen en 
wespen in de gebieden. Hoe duidelijker en 
concreter de daarbij aangegeven beheer-
aanbevelingen, hoe groter de kans dat de 
beheerder hiermee ook uit de voeten kan.
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Verslag van de studiedag 
groefbijen bestuderen (Halic-
tus, Lasioglossum) 
Of, hoe goed kunnen wij ons aan-
melden?

Erik	van	der	Spek

Op 27 januari stond de jaarlijkse studiedag 
van de sectie in het teken van de groef-
bijen. Acht mensen hadden zich bij Frank 
van der Meer gemeld, maar uiteindelijk 
bleek ruim 30% van de leden van de sectie 
de reis naar Amsterdam gemaakt te heb-
ben. Wim Hogenes was wederom de gast-
heer namens de afdeling Entomologie van 
het Zoölogisch Museum. Twintig mensen 
maakten door de tekeningen op het school-
bord en de enthousiaste uitleg van Frank, 
nader kennis met deze lastige groep bijen. 
Schets na schets met veel aanwijzing tover-
de Frank op het bord. Tot zijn spijt was het 
Frank nog niet gelukt om de serie met te-
keningen die hij wil maken, om het werken 
met de verschillende tabellen te vergemak-
kelijken, klaar te hebben. Die houden we 
nog te goed. Wel had hij een handig over-
zicht gemaakt om de geslachten Halictus en 
Lasioglossum hun subgenera en determina-
tiegroepen uit elkaar te houden. Hij had 7� 
West-Europese soorten volgens deze on-
derverdeling gerangschikt en daarbij acht 
soorten aangegeven die 70% van het aan-
tal in Nederland waargenomen groefbijen 
uitmaken. Frank gaf het advies eerst deze 
acht zeer algemene soorten goed te leren 
herkennen.
 Om na het opprikken het determineren 
niet nodeloos lastig te maken had Frank het 
volgende advies:

Spreid de vleugels zo, dat ze het zicht op de 
achterkant van het borststuk niet belemme-
ren. Dus de vleugels ook iets omhoog laten 
steken.

Laat het achterlijf wat hangen, zodat de 
structuur van het schildje en propodeum 
goed te zien is.

�

�

Strek de achterpoot zo dat de sporen aan 
de scheen goed te zien zijn.

Prepareer de genitaliën van mannetjes uit.

Na een boeiende uiteenzetting van ruim 
twee uur, waarbij ik hoop dat ik alle in-
formatie die ik heb opgekrabbeld bij het 
determineren goed ontcijfer, wacht ik met 
nog meer spanning op het concept van het 
‘plaatjesboek’ dat Frank aan het samenstel-
len is. Al denk ik niet dat het ons lukt zo-
veel groefbijen op te spelden dat het Frank 
te veel wordt om ze te determineren en ook 
ik dankbaar gebruik maak van zijn hulp, 
hoop ik toch in ieder geval zover te komen 
dat ik die 70% van de beesten zelf op naam 
kan brengen en voor het grootste deel van 
de 30% alleen nog voor de zekerheid om 
een controle hoef te vragen.

Na het groefbijengeweld meldde Wim Klein 
dat hij bezig is met een herziening van zijn 
graafwespentabel met foto’s van alle be-
langrijke kenmerken en daarna aan een 
boek met foto’s gaat werken. Hij vraagt 
iedereen die met de huidige tabel + aanvul-
ling problemen tegenkomt bij het determi-
neren die door te geven. Hij kan dan pro-
beren of hij de sleutel nog duidelijker kan 
maken. Dus help je zelf en toekomstige col-
lega’s en probeer je nog even voor de geest 
te halen waar je in de tabel vast liep en geef 
dat door.

Tijdens de lunch kwam een aantal van ons 
nauwelijks aan eten toe. Twee verhuisdo-
zen met dubbele overdrukken van de bi-
bliotheek moesten worden doorgespit, op 
zoek naar verborgens schatten van kennis. 
Theo heeft kennelijk in zijn nieuwe woning 
weer wat ruimte over. Hij won de wedstrijd 
schatgraven ruimschoots, maar veel ande-
ren gingen ook zwaarder bepakt heen dan 
dat zij kwamen.

Na de lunch het echte werk; zelf determi-
neren en dat laten controleren. Tussen de 
bedrijven door kreeg Jan Smit nog wat No-
mada’s en plooivleugelwespen voorgescho-
teld. Werden diverse doosjes met bijen door 
specialisten teruggegeven en kreeg vooral 
Frank weer een stevige lading extra deter-

�

�
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minatiewerk. De kans dat de atlas straks 
een goed actueel beeld van de verspreiding 
van groefbijen krijgt is weer een stuk dich-
terbij. Afwachten wie daarbij de door Frank 
beloofde status “Wereldbekend in Neder-
land” zullen verwerven, voor het als eerste 
vaststellen van een van de soorten die vol-
gens hem aan de grens staan te dringen.

Erik	van	der	Spek,	Wilhelminalaan	67,	
1781	AM		Den	Burg,	spek-druif@introweb.nl

APIS-hokken:    
nog één seizoen
Menno	Reemer	&	Theo	Peeters

In 2004 werd het APIS-hokkenproject op-
gestart. Het doel was de inventarisatie van 
zogenaamde ‘witte’ hokken: 5x5-kilome-
terhokken waaruit nog geen enkele bijen-
waarneming in het databestand aanwezig 
is. Drie seizoenen verder is er behoorlijk 
wat werk verzet. Wat heeft het project tot 
nu toe opgeleverd en wat is er nog te doen?

Successen
Van de 308 oorspronkelijk witte hokken 
zijn er �84 inmiddels geïnventariseerd (fi-
guur �). Grote successen zijn geboekt in het 
noorden des lands, waar de meeste witte 
hokken lagen. Friesland en Groningen zijn 
flink aangepakt. In Groningen is zelfs bijna 
geen wit hok meer te vinden! Ook in Over-
ijssel, Gelderland en Noord-Brabant zijn 
heel wat witte hokken gesneuveld. In veel 
van de hokken is ook meteen een redelijk 

aantal soorten gevonden. 

Resterende witte hokken
Er zijn nog �24 witte hok-
ken over (de zwarte stippen 
in figuur �). Deze liggen nog 
altijd vooral in de noordelijke 
landshelft. Met name in Noord-
Holland, Overijssel en de IJs-
selmeerpolders zijn nog grote 
clusters witte hokken te vinden. 

Het zijn misschien niet de 
meest interessante hokken 
om een mooie voorjaarsdag in 
door te brengen, maar je kunt 
hier nog echt pionierswerk ver-
richten. Wie weet wat ruderale 
plekjes, slootkantjes en tuintjes 
hier nog voor verrassingen ver-
bergen!
Medewerkers aan het APIS-
hokkenproject krijgen regelma-
tig per e-mail een overzicht van 
de stand van zaken. Wie nog 

Figuur 1. APIS-hokken. 
Zwarte stippen: witte hokken waarvoor 
nog niemand zich heeft opgegeven (�20). 
Open cirkels: witte hokken waarvoor ie-
mand zich heeft opgegeven, maar die nog 
niet bezocht zijn (4). 
Open vierkantjes: voormalige witte hok-
ken, die inmiddels onderzocht zijn (�84).
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geen medewerker is, kan zich opgeven bij 
Menno Reemer: reemer@naturalis.nl. Ieder-
een die witte hokken wil gaan inventarise-
ren, wordt verzocht dit door te geven, om 
te voorkomen dat er mensen dubbel werk 
gaan doen.

Grijze hokken
Woon je in een gebied waar witte hokken 
ver te zoeken zijn en wil je toch iets doen 
voor het bijenbestand? Geen nood, want 
verspreid over het hele land liggen nog vele 
‘grijze hokken’: hokken waaruit maximaal 
vijf bijensoorten bekend zijn. Deze zijn in 
figuur 2 onderverdeeld in hokken met een 
of twee soorten en hokken met drie tot vijf 
soorten. In veel van deze hokken moet het 
niet moeilijk zijn om nog wat soorten extra 
te vinden. Op die manier wordt de dekking 
van het bijenbestand beter.

Voor de grijze hokken zullen we geen 
aparte administratie bijhouden, zoals wel 
voor de witte hokken gebeurt. Je kunt hier 
dus gewoon bijen gaan vangen en aan het 
einde van het jaar de gegevens 
naar EIS-Nederland sturen. 

Inleveren gegevens
Van alle witte hokken is bijge-
houden welke zijn bezocht en 
welke niet. De gegevens die in 
de hokken verzameld zijn, zijn 
echter nog lang niet allemaal 
ingeleverd voor het databestand.
Vergeet niet om dit uiterlijk dit 
najaar te doen, omdat er anders 
witte hokken in de bijenatlas 
komen, terwijl ze eigenlijk wel 
geïnventariseerd zijn!

De gegevens kunnen digitaal of 
op formulier worden gestuurd 
naar: EIS-Nederland, Antwoord-
nummer �0430, 2300 WB Leiden 
(e-mail: eis@naturalis.nl).

Veel bijenplezier in 2007!

Menno	Reemer,	EIS-Nederland,	Postbus	
9517,	2300	RA		Leiden
Theo	Peeters,	Bachlaan	752,	5011	BR		Til-
burg,	T.Peeters@science.ru.nl	
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Figuur 2. Grijze bijenhokken. 
Zwarte stippen: hokken met �-2 soorten. 
Open vierkantjes: hokken met 3-5 soorten.
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Saaie hokken?
Enkele resultaten voor het APIS-
hokkenproject met opmerkingen 
over vegetatie en beheer.

Anne	Jan	Loonstra

APIS-hokken
Het APIS-hokkenproject staat voor: Atlas-
Project Inventarisatie Saaie hokken en is 
opgezet door de sectie Hymenoptera van de 
NEV en EIS-Nederland om alle atlashokken, 
waar nog geen bijengegevens uit bekend 
waren te onderzoeken. 
 In 2005 en 2006 heb ik een groot aantal 
witte hokken in de provincies Groningen, 
Friesland en Drenthe geïnventariseerd. 
Deze bleken in lang niet alle gevallen saai. 
Voor de provincies Groningen en Friesland 
heb ik enkele bijen als nieuw genoteerd. 
Het uitgangspunt van het project was de 
hokken minimaal éénmaal te bezoeken 
om deze “gevuld” te kunnen noemen. In 
sommige gevallen was dat voldoende, in 
andere gevallen lieten de opbrengsten nog 
veel te wensen over. De gebieden waar ik 
geïnventariseerd heb waren zeer verschil-
lend wat biotoop en bodem betreft.
 Er waren inderdaad saaie hokken bij, 
bijvoorbeeld agrarische gebieden op de 
klei, waarin ik slechts enkele hommels en 
een paar solitaire bijen vond. Vaak week 
ik dan uit naar de bebouwde kom om toch 
nog een aantal bijen te vinden. Anderzijds 
waren er ook zeer interessante hokken bij, 
zoals heide- en bosgebieden op zandgrond, 
waar ik veel bijzondere soorten aantrof.
 De hokken die dichtbij huis lagen of 
veelbelovend waren heb ik in sommige 
gevallen meerdere malen in verschillende 
seizoenen bezocht om een zo compleet 
mogelijk beeld te krijgen van de daar voor-
komende bijen.

Recreatieheuvel Kardinge   
(Groningen)
De Kardinge-Heuvel is een kunstmatige 
heuvel ten noordoosten van de stad Gro-
ningen. Deze heuvel is ooit bedoeld als 

skiheuvel, maar is nu bestemd als recrea-
tieheuvel. Op de zuidwand van deze heuvel 
heb ik een aantal interessante vondsten 
gedaan, waaronder grote aantallen gesty-
lopiseerde exemplaren van Andrena nitida. 
Deze zandbij is in de stad Groningen en 
ook verder in de provincie algemeen en 
kan zeer talrijk optreden. Uit twee vrouw-
tjes van A. nitida heb ik twee mannetjes van 
Stylops melittae (Strepsiptera: Stylopidae) 
uitgekweekt. 
 Op de foto’s zijn een gezond en een ge-
stylopiseerd vrouwtje afgebeeld (foto’s pa-
gina 29). Naast elkaar vergeleken is goed te 
zien hoezeer het uiterlijk van bijen kan ver-
anderen door stylopisatie. De scopae op de 
achterschenen zijn bij het gestylopiseerde 
vrouwtje sterk gereduceerd en voor stuif-
meelverzameling minder geschikt gewor-
den. De beharing op de bovenkant van het 
achterlijf is bruin en vertoont niet de typi-
sche viltvlekken van een gezond vrouwtje. 
Tussen het derde en vierde tergiet zijn nog 
net twee halfronde streepjes van de Stylops 
vrouwtjes te zien.
 De volgende vondsten waren die van 
een kolonie van Andrena flavipes met de 
broedparasiet Nomada fucata. De heuvel 
wordt vrij intensief door publiek bezocht. 
Delen die buiten de paden om vaak belopen 
worden blijven kaal of schaars begroeid. Op 
deze kale delen zat een kolonie van A. flavi-
pes van redelijke omvang. N. fucata was er 
volop aanwezig, speurend en zoekend over 
deze kolonie. De verspreidingskaart in de 
Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen 
(Peeters et al. �999) laat zien dat A. flavipes 
slechts uit drie atlashokken uit de noorde-
lijke drie provincies bekend was (excl. de 
Waddeneilanden). Kennelijk heeft deze in 
de zuidelijke helft van Nederland zo alge-
mene soort zich toch langzamerhand kun-
nen uitbreiden. Andere leuke waarnemin-
gen waren Nomada ferruginata en Andrena 
denticulata.
 Wat beheer betreft laat men op de 
meeste delen van de heuvel alle vegetatie 
staan. Wilgen worden niet geknot, waar-
door bijvoorbeeld A. praecox zich er goed 
kan handhaven. Veel wilde planten komen 
tot bloei en worden niet weggemaaid. Dit is 
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voor bijen zeer gunstig. 
In het voorjaar bloeit er vooral klein hoef-
blad (Tussilago farfara), groot hoefblad (Pe-
tasites hybridus), paardenbloemen (Taraxa-
cum sp.), hondsdraf (Glechoma hederacaea) 
sleedoorn (Prunus spinosa) en wilg (Salix 
sp.).
 Later in het jaar bloeit er veel braam en 
staat er ook boerenwormkruid (Tanacetum 
vulgare) waar ik A. denticulata op aantrof en 
bosandoorn (Stachys sylvatica) waar ik An-
thidium manicatum op aantrof. In totaal heb 
ik 35 soorten op en rond de heuvel kunnen 
waarnemen.

Duurswouderheide (Friesland)
Een gebied dat er op de kaart al zeer veel-
belovend uitzag was de Duurswouderheide 
schuin gelegen onder Bakkeveen bij Was-
kemeer. Het gebied bestaat uit door bossen 
en weilanden omgeven heidevelden met 
grote vennen en plassen. Rondom de hei-
develden en plassen bevinden zich zand-
paden. Ik heb dit gebied driemaal bezocht, 
eenmaal individueel en samen met B. 
Padberg en H. Beers (Groningen). In totaal 
zijn er 45 bijensoorten gevonden, waarvan 
enkele hieronder genoemd worden, samen 
met een blaaskopvlieg (Diptera: Conopi-
dae).

Bombus cryptarum.
Twee koninginnen op bloeiende wilgen. 
Ik kwam de soort nog één keer tegen in 
een ander wit atlashok, bij Surhuisterveen 
(Friesland), daar echter in de bebouwde 
kom. Elke vondst van deze hommelsoort 
lijkt me noemenswaardig aangezien het 
verspreidingsbeeld nog completer gemaakt 
moet worden (Peeters et al. �999).

Bombus jonellus
Vijf koninginnen op bloeiende wilgen, ove-
rigens ook gevangen in één ander wit atlas-
hok bij Annen (Drenthe).

Andrena fulvida
Eén vrouwtje op tormentil (Potentilla erec-
ta).

Andrena ruficrus
Meer vrouwtjes op paardenbloem (Taraxa-
cum sp.).

Lasioglossum punctatissimum
Eén gestylopiseerd vrouwtje. Geen zeld-
zame gastheer, maar wel de parasiet Halic-
toxenos tumulorum (Strepsiptera: Stylopi-
dae).

Nomada striata
Eén vrouwtje, vliegend over een zandpad.
Conops vescularis (Diptera: Conopidae)
Eén vrouwtje op bloeiende wilg. Voor 
deze blaaskopvlieg is als gastheer Bombus 
muscorum bekend, deze is hier echter niet 
aangetroffen. De Boer (2003) noemt de 
soort eerder van Bakkeveen, eveneens op 
bloeiende wilgen. In Nederland is slechts 
een tiental vindplaatsen bekend, maar kan 
plaatselijk algemener zijn (De Boer 2003).

Overige noemenswaardige waarne-
mingen uit andere witte hokken

Anthophora furcata
Een mannetje en een vrouwtje te Buiten-
post (Friesland).

Melitta leporina
Eén vrouwtje bij Zoutkamp (Groningen).

Nomada fulvicornis (foto)
Eén vrouwtje bij Surhuisterveen (Friesland). 
Zeer weinig vindplaatsen van deze soorten 
in de noordelijke helft van Nederland (Pee-
ters et al. �999). N. fulvicornis heb ik ook 
waargenomen in de stad Groningen (Ster-
rebos).

Coelioxys inermis
Eén vrouwtje in de heemtuin te Munten-
dam (Groningen) bij een grote aangelegde 
nestwand voor bijen, waar zeer veel Mega-
chile lapponica in nestelde. 

Conclusie
Het inventariseren van de witte hokken is 
een succes gebleken, gebieden die anders 
slecht of niet onderzocht worden blijken 
toch verassende resultaten te geven en dra-
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gen bij aan een beter beeld van de Neder-
landse bijen.

Literatuur
De Boer, E.P., 2003. De Blaaskopvliegen (Dip-

tera: Conopidae) van Fryslân. - Twirre �4: �.
Peeters, T.M.J., I.P. Raemakers, & J. Smit, �999. 

Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen 
(Apidae). - European Invertebrate Survey 
Nederland, Leiden, 226 p.
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Nogmaals parasiet of parasi-
toïd
Kees	van	Achterberg

In Bzzz 24 bediscussieert René Veenen-
daal de belangrijke termen “koinobiont” en 
“idiobiont”, evenals de definitie van “parasi-
toïd”. Voor het laatste voeg ik een vertaald 
hoofdstuk toe uit een nog te publiceren 
boek over Hymenoptera. 

Koinobiont en idiobiont
Helaas worden de termen “koinobiont” en 
“idiobiont” onjuist gedefinieerd (zie Askew 
& Shaw �986 en Gauld & Bolton �988). 
Een koinobionte parasitoïd staat toe dat de 
gastheer zich verder ontwikkelt na de pa-
rasitering, terwijl een idiobionte parasitoïd 
direct de gastheer consumeert. Met andere 
woorden een idiobiont gedraagt zich als 
een predator. Een koinobiont heeft na de 
parasitering een sterk vertraagde ontwikke-
ling om de gastheer de kans te geven zich 
verder te ontwikkelen tot het moment dat 
er voldoende voedsel is voor een geslaagde 
ontwikkeling van de parasitoïd. Ovo-pu-
pale of ovo-larvale koinobionte parasito-
iden (zoals diverse Braconidae: Opiinae, 
Alysiinae, Braconinae en Ichneumonidae: 
Ichneumoninae) zijn afgeleide parasitoïden 
omdat de gastheer zich nog kan verpoppen 
en daarmee beschutting biedt aan de para-
sitoïd, tevens leidt dit tot de maximale hoe-
veelheid voedsel. Bij de Aculeaten wordt 
soms de onnodige term “pseudoparasitoï-
den” gebruikt voor de soorten die geen nest 
construeren, één prooi per larve hebben, de 
prooi niet verslepen en slechts tijdelijk ver-
lammen (zoals voorkomt bij Scoliidae, Cra-
bronidae en Pompilidae). Het zijn slechts 
normale idiobionte ectoparasitoïden, zie 
ook de volgende paragraaf.

Parasiet of parasitoïd?
De letterlijke mening van het woord “pa-
rasiet” (namelijk iemand die “eet naast de 
ander”) is te vaag voor een goede definitie. 
De term wordt algemeen gebruikt om aan 
te geven dat er sprake is van strikte (= obli-
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gate) afhankelijkheid tussen twee organis-
men. Minstens één van de organismen leeft 
gedurende een deel van zijn of haar leven 
ten koste van de ander (Rothschild & Clay 
�96�). Veel biologen zien een parasiet als 
een soort predator. In plaats van de prooi 
te doden en haar direct daarna op te eten, 
kan door het grootte verschil de parasiet 
zich op de levende gastheer voeden door 
hem beetje bij beetje op te eten. Voor para-
sieten behorend tot de Hymenoptera klopt 
dit niet: zij eten de gastheer in een paar 
dagen op en de parasiet kan veel groter 
zijn dan de prooi. Bij sommige Braconidae 
en Chalcidoidea blijft de gastheer leven na 
de parasitering. De meerderheid van de 
Hymenoptera zijn een speciale soort van 
tijdelijke parasieten: zij zijn afhankelijk van 
de gastheer gedurende het larvestadium. 
Parasieten in beperkte zin doden de gast-
heer niet (maar die wordt meestal verzwakt 
en is daardoor gevoeliger voor ziekten) en 
het volwassen stadium is er bij betrokken. 
Parasitaire wespen worden vaak “parasitoï-
den” genoemd, ondanks het feit dat de term 
in bijna iedere publicatie verschillend wordt 
gebruikt. De term werd oorspronkelijk ge-
definieerd door Reuter (�9�3) toen hij de 
zoöfage insecten in drie groepen indeelde: 
“Raptatoria” (predatoren), “Parasitoidea” (pa-
rasietachtige predatoren), en “Parasita” (ty-
pische parasieten). Reuter maakte de aparte 
categorie “Parasitoidea” omdat het moeder-
dier de gastheer levert en het ei op of in de 
gastheer legt. Normaal sterft de gastheer, 
maar hij gaf in een voetnoot aan dat er 
geen essentieel verschil is met typische pa-
rasieten. Jonge duiven en jonge zwaluwen 
gaan regelmatig dood door het grote aantal 
parasieten. Maar deze parasieten, hoewel 
ze de gastheer doden, blijven tot de para-
sieten gerekend worden. Het is waard op te 
merken dat Reuter zijn definitie beperkte tot 
de zoöfage insecten. 
 Als de term ook gebruikt wordt voor an-
dere parasitaire organismen dan wordt de 
term nog moeilijker te definiëren. Bijvoor-
beeld een “echte” parasiet als de plasmodia 
van de malariaparasiet doden méér dan 
een miljoen mensen per jaar na eerst als 
een “echte” parasiet in de vector muskiet te 

leven: dus in werkelijkheid treden kenmer-
ken van parasiet en parasitoïd gedurende 
verschillende stadia van de levenscyclus 
op. De vector muskiet is een “echte” para-
siet door haar directe actie, maar indirect 
is het een parasitoïd, als het doden van de 
gastheer als criterium gebruikt wordt. Dit is 
een teleologisch criterium, wat altijd leidt 
tot conflicterende definities, zelfs als het tot 
de zoöfage insecten wordt beperkt; zoals al 
duidelijk gemaakt werd door Reuter (�9�3). 
Braconide wespen die als larve in volwas-
sen lieveheersbeestjes (Coccinellidae) le-
ven doden soms de gastheer niet; in plaats 
daarvan wordt de gastheer onvruchtbaar. 
Het lieveheersbeestje kan zelfs een tweede 
keer als gastheer dienen. 
 De definitie van Henderson & Hender-
son (�979) “parasitoïd (van Grieks parasitos, 
parasite en eidos, voor vorm) is een orga-
nisme dat parasitaire stadia afwisselt met 
vrijlevende stadia”. Dit is in conflict met 
het voorgaande en maakt een vlo ook tot 
een parasitoïd. Reuter’s deel van “de gast-
heer wordt geleverd door het moederdier 
” helpt niet echt omdat sommige groepen 
parasitaire Hymenoptera larven hebben die 
actief zoeken naar een gastheer of  (als ze 
parasitair zijn op gregaire gastheren) naar 
de volgende larve gaan nadat de eerste op-
gegeten is. Positief is dat alle aculeate Hy-
menoptera (behalve de bijen, de sociale en 
masarine wespen) correct als parasitoïden 
worden geclassificeerd.
 Nuttiger is de definitie van Allaby (�985, 
�99�): “Als de parasiet de gastheer doodt 
als gevolg van zijn ontwikkeling wordt hij 
vaak “parasitoïd” genoemd”. Maar waar 
eindigen de gevolgen van de eigen ontwik-
keling? Als de malariamuskiet bloed zuigt 
van zijn gastheer en daarmee de gastheer 
infecteert met malaria? Maakt de uiteinde-
lijke dood van de gastheer de muskiet tot 
een parasitoïd, maar niet in de gevallen 
dat de gastheer het overleeft? Bovendien 
zal een jonge predator ook de prooi doden 
voor zijn eigen ontwikkeling. Klomp & Wie-
bes (�979) definieerden een parasitoïd als 
“voor een parasitaire wesp is de term para-
sitoïd een meer nauwkeurige naam dan de 
term parasiet, omdat de gastheer gedood 
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wordt door de larven en het volwassen in-
sect heeft geen parasitaire levenswijze”. 
 Price (�984) geeft een veel langere defi-
nitie: een parasitoïd is een soort insect dat 
slechts één dier nodig heeft gedurende de 
parasitaire levensfase als larve, maar het 
volwassen insect is vrijlevend en kan uit-
eindelijk veel gastheren doden door eieren 
of larven te leggen op, in of vlakbij de gast-
heer. Het is een interessante definitie, maar 
ze is te lang en te moeilijk en sluit zonder 
goede reden ectoparasitoïde Braconidae 
uit, die meer dan één gastheer opeten. 
 De definitie van “parasitoïd” door Torre-
Bueno (�989) als “een interne of externe 
parasiet, bijvoorbeeld veel Hymenoptera en 
Tachinidae (Diptera), die de gastheer lang-
zaam doodt; dit gebeurt aan het einde van 
de larvale ontwikkeling;...” is vaag en het 
adjectief “langzaam” is onjuist. Dit is mo-
gelijk juist voor een koinobionte parasiet 
(maar ook hier wordt de gastheer gedood in 
een korte periode aan het eind van de lar-
vale ontwikkeling. In koinobionte parasie-
ten eet en groeit de gastheer (die geparasi-
teerd is gedurende de eerste stadia) (bijna) 
normaal tot het laatste of voorlaatste lar-
vale stadium. Dit geldt zeker niet voor een 
idiobionte parasitoïd. Als een parasitoïd 
als een speciaal soort parasiet wordt be-
schouwd dan lost dat het probleem niet op. 
Omdat volgens de definitie van Torre-Bu-
eno de malaria-trypanosoom een “parasi-
toïd” is als de gastheer gedood wordt, maar 
een parasiet als de gastheer overleefd. 
 De reden waarom deze definities nooit 
geheel juist zullen zijn, is omdat zij gedeel-
telijk teleologisch zijn. Ze omvatten een 
voorspellend element over het eventueel 
overleven van de gastheer, wat afhankelijk 
is van de eventuele reactie van de gastheer. 
Het grootte verschil tussen de parasiet en 
de prooi is een ander criterium dat gebruikt 
wordt. Echter, een predator kan als een 
groep opereren, zodat een prooi groter dan 
de predator gedood kan worden. Een Ich-
neumonoide wesp is vaak groter dan de 
gastheer gedurende het eileggen. 
 Gauld & Bolton (�988) definiëren para-
sitoïden als “insecten die zich als larven 
ontwikkelen door zich te voeden op of in 

een arthropode gastheer, en deze gastheer 
wordt bijna altijd gedood door de zich ont-
wikkelende parasitoïde larve”. Dit lijkt op 
de definitie van Eggleton & Gaston (�990): 
“een organisme dat zich ontwikkeld op of 
in een enkel organisme (“gastheer”), daar 
voedsel aan onttrekt en uiteindelijk doodt 
als het directe of indirecte gevolg van zijn 
of haar ontwikkeling”, maar het is breder 
en ingewikkelder gedefinieerd. 

Het ziet er naar uit dat de definitie het beste 
beperkt kan worden tot zoöfage organis-
men en tot de activiteit van het parasitaire 
stadium van het organisme zelf. Dus niet 
op eventuele consequenties van de para-
sitaire actie voor de prooi (zoals gedaan 
wordt door Eggleton & Gaston (�990) en 
Eggleton & Belshaw (�992)) of op variabele 
activiteiten van de moeder. In principe is 
de parasitoïd ook een predator, die echter 
enkele dagen tot zelfs enkele maanden de 
tijd neemt om de beste delen van zijn prooi 
(de gastheer) op te eten. Vooral sommige 
ectoparasitoïden gedragen zich als predato-
ren en de larven eten diverse gastheren in 
een korte tijd op. Daar staat tegenover dat 
“echte parasieten” de gastheer indirect kun-
nen doden door als vector te dienen voor 
een dodelijke ziekte. Klaarblijkelijk zijn er 
slechts twee hoofdcategorieën: parasieten 
(die delen van een levende prooi eten) en 
predatoren (die delen van een prooi eten 
die direct voor het eten gedood was of 
sterft tijdens het opeten). Als de prooi door 
het organisme zelf gedood was en de prooi 
is vers dan is het een predator. Als de prooi 
van te voren al dood was en soms al aan 
het bederven is, dan is het een aaseter. De 
parasieten kunnen onderverdeeld worden 
in echte parasieten (dus in de strikte bete-
kenis) en parasitoïden. De larven van ecto-
parasitoïden eten vaak verlamde prooien 
en die van endoparasitoïden consumeren 
verlamde prooien (= idiobionten) of niet- 
verlamde prooien (= koinobionten als de 
gastheer zich verder ontwikkeld na de 
ovipositie).

Pompilidae laten de verschillende stadia 
van idiobiont parasitisme in wijde zin goed 
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zien (Grandi �96�, Grout & Brothers �982). 
Als een larve van een Aculeate-wesp een 
verlamde prooi opeet is het niet een pre-
dator maar een parasitoïd omdat de prooi 
nog steeds leeft. “Parasitoïd” kan als een 
speciale term voor de biologisch en taxo-
nomisch beperkte groep van parasieten 
gebruikt worden binnen de holometabole 
insecten. Deze vorm van parasitisme ont-
stond slechts éénmaal in de Hymenoptera 
volgens de meest recente phylogenetische 
overzichten, terwijl het in de Coleoptera 
(ontstaan in �� families) en Diptera (onaf-
hankelijk ontwikkeld in 2� families) (Eg-
gleton & Belshaw �992) een veel minder 
belangrijke rol speelt. 
 De algemene term “parasitoïd” kan als 
volgt gedefinieerd worden: “parasitoïden 
zijn zoöphage holometabole insecten, 
waarvan alléén het larvale stadium plaats 
vindt op of in één of meer levende gasthe-
ren (= prooien)”. Daarmee zijn Aculeaten 
die het nest provianderen met één of meer 
verlamde prooien parasitoïden. De term 
kan in een beperkte zin gebruikt worden 
door de toevoeging “die tenminste tijdelijk 
verlamd zijn”. Waarbij ik de term “giftige 
parasitoïden” voorstel voor de normale pa-
rasitoïden die gif gebruiken voor de verlam-
ming om ze te onderscheiden van de “niet-
giftige parasitoïden”. Voorbeelden van de 
laatste zijn de broedparasitoïden van mie-
ren die in Acacia’s leven (�uicke & Stanton 
2005) en parasitoïden van eieren met zich 
ontwikkelende embryo’s erin. 
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Oproep van de penning-
meester

In het eerste nummer van het jaar publi-
ceert de peningmeester een overzicht van 
de betaalde contributie. Kijk in de onder-
staande tabel of je je contributie voor 2007 
hebt voldaan. 
Is dat niet het geval maak dan het bedrag 
- € �0 per jaar - over vóór 1 juni 2007 op 
postbanknummer 6435909 ten name van H. 
Nieuwenhuijsen, Frans Halsstraat �0, �8�6 
CN Alkmaar, onder vermelding van “contri-
butie sectie Hymenoptera + ja(a)r (en)”.  
Voor buitenlandse betalers: IBAN:NL 47 
PSTB 0006435909, BIC: PSTBNL 2�
Hebben wij op die datum nog geen contri-
butie voor 2007 van je ontvangen dan gaan 
we ervan uit dat je hebt bedankt als lid van 
de sectie. 

Contributie sectie Hymenoptera 
N.E.V. (01.04.2007)

Naam Lid 
vanaf 2007 2008

B. van Aartsen 95
M.T. van Adrichem 03 x
C. van Achterberg 95 x
A. Baaijens 02 x
E.H. van Beers 0� x
H. Beers 03 x
A. v.d. Berg 03 x
G. Beukema 95
P.C. Beunder 03 x
R.M. Bink-Moenen 02
L. Blommers 95
P. Boer 04
P. van Breugel 95 x
R.J. Broersma 97 x x
R. Brouwer 99 3 eur
A.P.G. Brouwers 00 x
B. Brugge 96
L.L. Calle 00
M.J. Courbois 04
A.J. Dees 07 x
J. Devalez 04
S.M.A.J. Dobbelaar 04 x x
A.P.W. van Eck 03

H.H. Evenhuis 95 x
C. Fluks 06
C. Goudsmits 02 x
M. Hartman 05 5 eur
W.R.B. Heitmans 95 x
J.T. Hermans 96
C. Jacobusse 02
B. Jeucken 06 x
Y. Jongema 96 x
R.J. van Kats 02 x
T.M. Ketelaar 95
W. Klein 95
R.M.J.C. Kleukers 97
H.P.L. Koel 03 x
F. Kok 99
P. Kuijken 95 x
A. Loonstra 04 x
G. Loos (B.) 95 x
F. van der Meer 96
P. Megens 95
A.W.M. Mol 99
A. Neve 05 x
J. van der Nieuwegiesen 95
H. Nieuwenhuijsen 95 x
A.P. Noordam 97
J.N.G. Oude Elberink 04 x
L. den Ouden 96 x
B. Padberg 99 x
T.M.J. Peeters 95 x
H.J. Prijs 03
J. Prinsen 05 x
J.H.N. Pijfers 98
I. Raemakers 97 x
M. Reemer 02 x
J. de Rond 95 x
M. Roos 95 x
R.T. Simon Thomas 95 x
J. Slot 02 x
J. Smit 95 x
J.A.H. Smits 0� x
M.J. Sommeijer 99
E. van der Spek 04 x
J.J.M. Tempelman 96 x
M. van Veen 05 x
A. van der Veen 98 x
R.L. Veenendaal 04 x
C. Zwakhals 97 x
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Veranderingen in de   
ledenlijst

Wijziging emailadres

Joop van de Nieuwegiessen: 
vdnieuwegiessen@kpnplanet.nl

Kopij-sluitingsdatum 
Deadline voor nummer 26:   
1 oktober 2007

Wat kunt u verwachten in 
Bzzz 26?

Sachembijenoliekevers tussen de 
geraniums – Wijnand	Heitmans

Bijenweide 6 - Arjen	Neve	&	Theo	Pee-
ters

Leuke	waarnemingen	in	2006

Acubieb	2006	–	Theo	Peeters
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Kleinschalig akkerbeheer op de Strabrechtse heide. 
Foto Jap Smits, Staatsbosbeheer. 


