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Helaas beginnen we dit nummer van onze 
nieuwsbrief in mineur, want twee van onze 
oude leden zijn de afgelopen maanden overle-
den: Bob van Aartsen en Virgilius Lefeber. Bij 
het overlijden van beide markante entomologen 
willen wij een moment stil staan. 
Theo Peeters heeft de bibliografie van Virgilius 
voltooid en denkt terug aan het belang van hem 
voor de Hymenoptera-studie in ons land. Jan 
Smit haalt persoonlijke herinneringen op aan 
Virgiel. 
Chiel Jacobusse vertelt over het belang van Bob 
van Aartsen voor het insectenwerk in Zeeland, 
met name het werk aan Hymenoptera. Ad Mol 
haalt persoonlijke herinneringen op aan Bob.

Verder in deze nieuwsbrief een verslag door 
Hans Nieuwenhuijsen van de excursie van de 
sectie in september 2006. Ook vindt u nog een 
(verlaat) overzicht van de leuke vangsten en 
waarnemingen in 2006. 
Hans Nieuwenhuijsen presenteert een deter-
minatietabel voor de Nederlandse sachembijen 
(Anthophora). 
Wijnand Heitmans schrijft over sachembijen-

oliekevers en Erik van der Spek vertelt in het 
kort over mijnwerkende metselbijen. 
De serie ‘Bijenweide’ van Arjen Neve en Theo 
Peeters krijgt een vervolg met één speciale 
soort: de kruipwilg.
Bij het onderdeel literatuur het traditionele 
‘Acubieb’ en een korte bespreking van drie en-
gelstalige boeken.
Kijk ook bij de oproepen. En bij de aankondi-
ging van de studiedag in januari.

De redactieleden (en veel leden) waren erg 
gecharmeerd van de outfit van het jubileum-
nummer. Dat is voor ons aanleiding geweest 
Bzzz een facelift te geven. Gelukkig hebben 
we Jeroen de Rond wederom bereid gevonden 
zich over de opmaak te buigen, waarvoor onze 
dank! En zie hier het resultaat. Voor het volgen-
de nummer willen we sjablonen op onze web-
site zetten, zodat iedereen meteen in de goede 
lay-out kan schrijven.
Bij de artikelen willen we voortaan een engels-
talige samenvatting opnemen, indien de auteurs 
daar tegen op zien, dan wil de redactie graag 
helpen.
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In dankbare herinnering aan
Broeder Virgilius Lefeber FIC
Bernardus Antonius

Hij is geboren op 5 november 1921 in Amster-
dam. Hij legde zijn geloften af in de Congre-
gatie van de Broeders van de Onbevlekte 
Ontvangenis van Maria op 15 augustus 1941. 
Hij overleed, voorzien van de Ziekenzalving, 
op 17 augustus 2007 in De Beyart te Maas-
tricht. 
 De naam van Virgilius zal steeds verbon-
den blijven met serieuze aandacht voor de 
natuur. Bij hem hadden hierbij de bijen en 
wespen zijn grootste interesse. Hij verzamelde 
duizenden exemplaren, ordende die, ontdekte 
nieuwe soorten, publiceerde er veel over en 
communiceerde erover met zijn goede vrien-
den van de Rijksuniversiteit te Leiden en het 
Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis 

in die stad. Zijn naam prijkt op enkele biologi-
sche atlassen. Terecht werd Virgilius om zijn 
inspanningen op dit gebied in 1990 gelauwerd 
met de Uyttenboogaart-Eliasenprijs. 
 Als oudste in het gezin van tien kinderen 
gaf hij in 1933 te kennen dat hij broeder wilde 
worden. Na zijn professie was hij werkzaam 
in het basisonderwijs in Helmond, Den Haag, 
Amsterdam en Maastricht. Trouw en con-
sciëntieus als hij was in zijn biologisch werk, 
was hij ook in de klas met zijn leerlingen 
bezig. Maar toen de vernieuwing van het on-
derwijs steeds concreter vormen kreeg, werd 
het schooldoen hem zwaarder. Zijn belang-
stelling ging steeds meer uit naar de natuur. 
In een interview zei hij: “Ik zet het werk van 
Adam voort: ik geef dieren een naam.” 
 Zijn familie was hem erg dierbaar. Er 
waren veel bezoeken over en weer. Hij hield 
hen op de hoogte van zijn school- en onder-
zoekswerk. Dat leverde hem, speciaal bij zijn 
neefjes en nichtjes, veel bewondering op. 
 In zijn communitair leven was hij zeer 
behulpzaam in het verrichten van klusjes. Op 
feesten zorgde hij steeds voor een muzikale 
bijdrage van niveau. Aan zijn huisgenoten 
wilde hij zijn verhaal kwijt over zijn gedreven-
heid voor natuur en natuurbehoud. Hij vond 
hier niet altijd gehoor voor. Dat veroorzaakte 
een pijnlijk gevoel van niet begrepen te wor-
den bij Virgilius. 

De laatste jaren ging zijn gezondheid achter-
uit: een hartinfarct, een halfzijdige verlam-
ming waartegen hij vocht, problemen met 
lopen, een heupbreuk. Hij begon zich mach-
teloos te voelen en vond ‘dat het zo wel goed 
was geweest’. 
 In het bijzijn van zijn broer en medebroe-
der Jos, ging hij op 17 augustus heen. Een 
dierbaar familielid en medebroeder vond zijn 
welverdiende rust bij zijn Schepper die hém 
een naam had gegeven, geschreven in de 
palm van Zijn liefhebbende Hand. 
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In memoriam   
Virgilius Lefeber

Theo Peeters

Op de vorige pagina staan de tekst en de foto 
van het bidprentje van Virgilius. 
 We waren Virgiel al enige jaren kwijt. Hij 
stuurde geen leuke waarnemingen meer op, 
reageerde niet meer op stukken die uitkwa-
men, was na de Achterhoek in juni 2000 niet 
meer bij excursies en verscheen niet meer op 
vergaderingen. Eind 2000, op 79 jarige leeftijd, 
kreeg Virgilius een herseninfarct waaraan hij 
een halfzijdige verlamming over hield. Daarmee 
werd veldwerk onmogelijk en was ook lees- en 
schrijfwerk te vermoeiend voor hem. Van een 
volwaardig lidmaatschap van de Nederlandse 
Entomologische Vereniging en ook van onze 
sectie was voor hem toen geen sprake meer.

Wespenatlas
In 2004 verscheen de wespenatlas waarop Vir-
gilius zolang had gewacht. Helaas kon hij niet 
aanwezig zijn bij de uitreiking van die atlas op 
25 november in Naturalis te Leiden. Kees van 
Achterberg, André van Loon en ikzelf hebben 
hem echter een week later in Maastricht  be-
zocht en hem zijn exemplaar uitgereikt (zie de 
foto hiernaast van André van Loon).

 Ik wil hier besluiten met de korte toespraak 
destijds gehouden bij de uitreiking van de wes-
penatlas aan Virgiel. Deze geeft enigzins weer 
hoe belangrijk zijn werk is geweest voor de 
faunistiek van de wespen en bijen in Nederland. 
Een klus, geklaard door een echte liefhebber, 
waarvan we nog lang de vruchten kunnen pluk-
ken. Virgiel je hebt een warm plekje in ons hart. 
Dank!

Beste Virgilius, beste Ben,

Ik heb geen gedicht geschreven voor 6 december 
2004, maar wel nog even een klein A-vier!
Dat we hier na pakjesavond bij elkaar zitten met 
een speciaal pakje voor jou is niet meer dan een 
leuke toevalligheid.
 Twee grote eindwerkstukken van jouw hand 
zijn nog steeds niet gepubliceerd.
Als eerste je werkstuk over de bijen en wespen van 
de Sint Pietersberg, in de wandelgangen ook wel 
de ‘Berg van Virgiel’ genoemd, waaraan door Jan 

Hermans van het Natuur-
historisch Genootschap 
van Limburg nog steeds 
wordt gewerkt.
Het tweede werkstuk waar-
aan je onnoemelijk veel 
hebt bijgedragen is de 
wespen- en mierenatlas 
van Nederland. Het boek 
waarvoor we hier bij elkaar 
zijn en waarop je ook heel 
heeeeeeel..... lang hebt 
moeten wachten.

Al in 1967 (je was toen 46) 
stuurde je een brief rond 
aan de wespen- en bijen-
specialisten in Nederland 
met een eigen (geheel ge-
typt) totaaloverzicht van de 

verspreiding van wespen, bijen en mieren in ons 
land. Dat je toen al gefascineerd werd door, maar 
misschien ook een beetje bezeten werd door deze 
aanstekelijke groep van dieren, moge blijken uit 
een passage aan het eind van deze brief. ‘Mijn 
leerlingen hebben zich verdienstelijk gemaakt 
door het kleuren van de kaartjes, waardoor ze, 
naar ik hoop, aan duidelijkheid gewonnen heb-
ben.’



58

Nieuwsbrief Sectie Hymenoptera NEV – nr. 26, december 2007

Nu pas, 37 jaar (een half mensenleven) later, is het 
resultaat van jouw werk en al die andere mensen 
(455 in totaal) in de vorm van een boek over wes-
pen en mieren toegankelijk gemaakt voor ieder-
een.
Voor deze atlas heb je de basisteksten geschreven 
over de goudwespen, spinnendoders, plooivleu-
gelwespen en graafwespen. Kortom: heel veel 
wespen!
 Maar veel belangrijker nog: je werkte meer dan 
twintig jaar aan het verzamelen van de versprei-
dingsgegevens voor deze atlas. Om de mensen 
hier een idee te geven: meer dan 20.000 wespen-
gegevens (ongeveer 20 procent van de gegevens 
waarmee de verspreidingskaartjes van de wespen 
in dit boek zijn gemaakt zijn) zijn door jou zelf 
verzameld en opgeschreven. Te zwijgen nog maar 
over de duizenden gegevens van anderen die je 
in verschillende collecties verspreid over het land 
hebt verzameld en genoteerd.
Beste Virgiel, beste Ben,
als je het geduld (let wel:  GEDULD) kunt opbren-
gen om zo vre-se-lijk lang op een boek te wachten 
dan op dit......dan ben je voor mij toch écht een 
ENGEL!!
 Proficiat, ook namens de uitgevers (EIS, Natu-
ralis en de KNNV-uitgeverij) en uiteraard namens 
alle (11) medeauteurs.

Publicaties    
Virgilius Lefeber 
(vervolg)

Theo Peeters

In het Lefebernummer (nr. 4) van deze nieuws-
brief, verschenen in november 1997, heb ik o.a. 
een overzicht gegeven van de publicaties van 
Virgilius Lefeber. Herhaling van deze uitgebrei-
de lijst lijkt me hier overbodig. Geïnteresseerden 
kunnen dit nummer vinden op onze website 
www.nev.nl/hymenoptera. Wel wil ik van de 
gelegenheid gebruik maken een aanvulling te 
geven op hetgeen mij destijds bekend was. En 
ik vul van Lefeber’s publicaties na 1996 aan. In 
de jaren 1997 tot en met 2000 publiceerde Vir-

gilius nog diverse stukken. En bij een van mijn 
bezoeken aan hem kreeg ik nog enkele oude ar-
tikelen te zien die nog niet in de bibliografie van 
1997 stonden. In totaal bevat zijn (mij bekende) 
bibliografie nu 99 publicaties; een zeer respecta-
bel aantal.

Aanvulingen op de bibliografie van  
Virgilius Lefeber
1977d. Strijd om een insektenwoning. - Homo et Na-

tura 12 (4): 20-21.

1978d. Lang niet alle wespen zijn zwart-geel. - Mens 

en Natuur 1 (1): 13-15.

1978e. [Hylaeus cornuta, Arachnospila virgilabnormis] 

In: Verslagen van de vergaderingen. - Natuurhis-

torisch Maandblad 67 (2): 18.

1978f. Honingbijen opgepast. - Mens en Natuur 1 (2): 

20-22.

1978g. De graafkampioen. - Mens en Natuur 1 (3): 

12-14.

1978h. Een mijnwerker en een wereldreiziger. - Mens 

en Natuur 1 (4): 4-6.

1979g. Sluipwespen. - Mens en Natuur 2 (2): 28-30.

1981c. De schor-zijdebij en haar parasiet (Colletes 
halophilus en Epeolus rozenburgensis). - De Stelt-

kluut 11: 194-197.

1983h. [Halictus scabiosae St. Pietersberg] In: Verslag 

van de maandelijkse bijeenkomst; te Maastricht 

op 1 september. - Natuurhistorisch Maandblad 72 

(9): 149.

1990b. Aculeata: 62-63. In: M. J. Delfos, P. J. van Hels-

dingen, Ph. Pronk, I. J. Smit & R. de Vries. Inven-

tarisatie-onderzoek in het Rijk van Nijmegen. 

- Verslag (RMNH) NNM, Leiden.

1997a. (met Van de Nieuwengiessen e.a.) Hymenop-

tera Aculeata - angeldragers: bijen, wespen en 

mieren: xvii-xix. In: Verslag van de 151e zomer-

vergadering van de NEV, 29 mei t/m 2 juni 1996, 

te Formerum op Terschelling. - Entomologische 

Berichten 57 (5): xi-xxxviii.

1997b. Tetralonia macroglossa nieuw voor de Benelux 

(Hymenoptera: Apidae, Anthophorinae). - Ento-

mologische Berichten 57 (9): 146.

1998a. (met Peeters e.a.) Hymenoptera Aculeata p.p. 

- angeldragers p.p.: bijen en wespen. In: Verslag 

van de 152e zomervergadering van de Nederland-

se Entomologische Vereniging, 30 mei t/m 1 juni 

1997, te Ommen (Overijssel). - Entomologische 

Berichten 58 (5): xix-xxi.

1998b. Bijen en wespen (Hymenoptera, Aculeata) in 
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de ENCI-groeve van de Sint-Pietersberg bij Maas-

tricht. - Natuurhistorisch Maandblad 87 (8): 174-

189.

1998c. Weer aculeatennieuws uit Zuid-Limburg (Hy-

menoptera: Apidae). - Entomologische Berichten 

58 (12): 238-240.

1999. Meer Nederlandse namen voor angeldragende 

wespen. - Nieuwsbrief sectie Hymenoptera NEV, 

Bzzz 10: 42-48. 

2000. Meer Nederlandse namen voor bijen. - Nieuws-

brief sectie Hymenoptera NEV, Bzzz 11: 16-18. 

2004. (met Peeters e.a.) De wespen en mieren van 

Nederland (Hymenoptera: Aculeata). - Nederland-

se Fauna 6, NNM Naturalis Leiden, KNNV Uitge-

verij Utrecht & EIS-Nederland Leiden, 507 p.

Herinneringen aan 
Virgiel

Jan Smit

Het was 1987 en ik begon me te interesseren 
voor de studie van de wilde bijen, alleen was 
er in die tijd nauwelijks literatuur beschikbaar, 
waarmee die kennis gevoed kon worden. Ik 
kreeg het advies eens contact op te nemen met 
broeder Virgilius Lefeber, die zou me wel verder 
kunnen helpen. Op mijn brief met vragen om-
trent determinatieliteratuur kreeg ik per kerende 
post een pakketje van Virgilius toegestuurd, met 
daarin de schaarse literatuur die in die tijd in 
het Nederlands beschikbaar was. Met het ver-
zoek deze te kopieren en de originelen terug te 
sturen.
 Maar determinaties, zeker de eerste die je 
uitvoert, moeten gecontroleerd worden. In die 
tijd kampeerden wij meestal een paar keer 
per jaar in Zuid-Limburg. Dus de stap naar het 
klooster van de broeders van De Beyart in Maas-
tricht was snel gemaakt. Virgilius ontving me in 
zijn kamertje, dat vol stond met dozen met acu-
leaten, literatuur, multomapjes en door hem zelf 
vervaardigde modellen van aculeaten. 
 Al heel snel werd het een gewoonte om sa-
men op stap te gaan. Altijd wanneer wij in het 
zuiden waren, gingen Virgilius en ik een dag 
aan het vangen. Zo leerde hij me de fijne kneep-

jes van het vangen in het veld en de leuke vang-
plekken te vinden. Hij liet me op verschillende 
plaatsen zien hoe hij probeerde meer soorten te 
ontdekken of te lokken, door bosjes takken op 
te hangen, die nestgelegenheid vormden voor 
de bijen en wespen. 
 We hadden samen vaak veel plezier in het 
veld, ons gevoel voor humor kwam behoorlijk 
overeen. De dag werd meestal afgesloten op 
een terrasje, waar we onder het genot van een 
koud drankje nog wat nakletsten.

Vanaf de tweede helft van de jaren negentig 
kwam Virgilius er zelf niet meer zo toe om 
ver weg te gaan met zijn brommertje. Hij ont-
dekte nieuwe vangplaatsen in de buurt, in en 
om Maastricht. Des te meer waardeerde hij 
het wanneer we samen wat verder weg gin-
gen, naar Plombiéres of Simpelveld. Beide zijn 
vangplaatsen waar hij al van oudsher kwam. 
Wel verzuchtte hij regelmatig dat de terreinen 
vroeger beter waren dan nu. (Overigens een 
verschijnsel dat ik nu herken: “t Wordt allemaal 
minder.”)
 Eind 2000 kreeg Virgilius een paar hersen-
infarcten, waardoor hij minder goed ter been 
werd en later aan één kant verlamd raakte. Hij 
kon helaas niet meer aan de insecten werken 
en een zeer lang en intensief hoofdstuk uit zijn 
leven werd afgesloten. Definitief, met de verhui-
zing van zijn collectie naar Naturalis in Leiden. 
 Samen op stap gaan was er vanaf die tijd 
niet meer bij. Jammer genoeg kampeerden wij 
ook niet meer in Zuid-Limburg, dus even bij 
Virgilius langs gaan kwam er niet van. Hij liet 
me ook weten geen prijs meer te stellen op me-
dedelingen over aculeaten of overdrukjes. Wel 
stuurden we elkaar nog regelmatig een kaartje. 
Langzamerhand vervaagde Virgilius als acule-
atenvriend voor mij, hoewel ik regelmatig aan 
hem moest denken. Totdat het bericht van zijn 
overlijden kwam. Op 23 augustus hebben we 
hem naar zijn laatste rustplaats begeleid, op het 
kloosterkerkhof. Vergezeld door familieleden, 
medebroeders en een groepje entomologen.
Virgiel, beste vriend, bedankt.
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In memoriam Bob 
van Aartsen

Namens de Zeeuwse insectenwerkgroep: 
Chiel Jacobusse

Op 1 juli 2007 is op 87-jarige leeftijd Bob van 
Aartsen overleden. Hoewel al enige tijd merk-
baar was dat de jaren hem parten gingen spe-
len, kwam het overlijden toch erg onverwachts. 
Voor de Nederlandse entomologie, maar vooral 
voor zijn vele vrienden is het een grote slag; we 
missen Bob nog bijna dagelijks.

Op de overlijdenskaart van Bob stond een foto 
van een schorzijdebij. Het zal sommigen mis-
schien bevreemd hebben, want hoewel Bob een 
breed georienteerde entomoloog was, was hij 
toch in de eerste plaats een diptera-man, die 
gedurende lange tijd de aculeaten er maar “een 
beetje bij deed”, zoals hij 
dat zelf uitdrukte. In Bob’s 
geval hield dat altijd nog in 
dat hij ook op het gebied 
van aculeaten één van de 
meest actieve vangers van 
Nederland was. En de laat-
ste tien jaar telden de acu-
leaten steeds sterker mee. 
Dat kwam omdat Bob een 
beetje teruggekeerd was 
naar zijn Zeeuwse roots.

Als insectenwerkgroep van 
Het Zeeuwse Landschap 
maakten we een jaar of tien 
geleden kennis met Bob. 
Hoewel de 75 al gepasseerd 
was het geen oude man 
die zich aansloot bij onze 
groep en daar al weldra de 
eerste viool speelde. 
Er hoefde maar iets aan de hand te zijn of hij 
pakte zijn auto en kwam naar het Zeeuwse. Een 
bijzondere waarneming of een onverwachte 
extra excursie was voldoende aanleiding. In het 
veld viel Bob temidden van allemaal veertigers 
en dertigers bepaald niet uit de toon. Niet als 
het om het passeren van hobbels in het terrein 

ging en al helemaal niet als het ging om jeugdig 
elan, humor en wetenschappelijke nieuwsgie-
righeid. Bob voelde zich – als geboren Zeeuw 
– binnen onze groep als een vis in het water 
en vaak jutten we elkaar op met een soort on-
schuldig chauvinisme.

Toen Bob zich bij onze groep voegde waren 
we vooral bezig met zweefvliegen, maar na 
een paar jaar kwam het accent geleidelijk op 
de aculeaten te liggen. De hele groep volgde de 
brede belangstelling van onze leermeester en 
nestor. Zodra Bob merkte dat je serieus met een 
groep bezig was, was hij buitengewoon gene-
reus. Zijn support bestond niet alleen uit goede 
raad; hij voorzag ons ook van bergen literatuur, 
bracht ons in contact met anderen en last but 
not least bezorgde hij ons studiemateriaal. Hij 
kon achteloos langs zijn neus weg zeggen “ik 
zal wel eens een referentiecollectietje voor je 
samenstellen”. Dan kwam-ie de volgende keer 
met een berg dozen aanzetten die vol zaten met 

prachtig geprepareerde beesten van de groep 
waar je op dat moment mee bezig was.
Toen we besloten om een speciale studie te 
maken van Colletes halophilus was het Bob die 
de zaak aan alle kanten stimuleerde. Op een 
gegeven moment kreeg ik een grote stapel ko-
pieën en overdrukken in handen gedrukt met 
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de opmerking: “Zo, dan word jij van nu af onze 
Colletes-man”. Er zaten overdrukken tussen tot 
uit Japan en Turkije toe! 
We genoten allemaal met volle teugen en de 
insectenwerkgroep werd een hechte vrienden-
club met Bob als vaderlijke nestor. Zijn laatste 
excursie in het Zeeuwse was bij de Elderschans 
in Aardenburg en zelfs toen nog had hij meer 
en betere vangsten dan alle anderen.
 Met Bob van Aartsen is een prominente en-
tomoloog maar vooral een bijzonder hartelijk 
en warm mens heengegaan. Voor ons en voor 
velen was Bob een dierbare vriend die voort-
leeft in onze harten. Ook vanaf deze plaats 
wensen we zijn dierbaren, Truus, Vera en Frans 
heel veel sterkte toe.

Herinneringen aan 
Bob van Aartsen

Ad Mol

Mijn eerste ontmoeting met Bob vond plaats 
tijdens de wintervergadering van de Entomolo-
gische Vereniging in 1984. Ik had toen net mijn 
eerste artikeltje met enkele nieuwe Nederlandse 
bladwespen gepubliceerd in Entomologische 
Berichten. Ik was op dat moment speciaal 
geïnteresseerd in de soort Macrophya alboan-
nulata, die pas kort daarvoor als afzonderlijke 
soort was afgesplitst van M. albicincta. Ik had 
M. alboannulata op basis van één exemplaar als 
nieuw voor de fauna gepubliceerd. Bob bood al 
bij onze eerste ontmoeting aan om zijn collec-
tie Macrophya’s bij mij thuis af te leveren zodat 
ik kon bekijken of de nieuwe soort ook in zijn 
collectie aanwezig was. Toen ik klaar was met 
Bob’s materiaal, bleek dat hij er 127 had!
 Dit laatste was tekenend voor Bob. Als hij er-
gens in was geïnteresseerd, dan ging hij er he-
lemaal voor. Op entomologisch gebied ging het 
hem vooral om verschillende families Diptera, 
waarvan hij een zeer grote en goed verzorgde 
collectie had. Met vlagen verzamelde hij ook 
vlinders, een tijd lang ook boktorren en verder 
alles wat rondvloog en -kroop als hij wist dat 
iemand er belangstelling voor had. Hij raakte in 

bladwespen geïnteresseerd via zijn contacten 
met Simon van Ooststroom. Deze was van oor-
sprong botanicus en bezig met een overzicht 
van de Nederlandse bladwespen. Kort na de pu-
blicatie van zijn soortenlijst (Wetensch. Meded. 
KNNV, 1976) is hij echter helaas overleden. Bob 
verzamelde rond die tijd met name Tenthredini-
nae, een subfamilie van de Tenthredinidae met 
veelal grotere en kleurige bladwespen. Verder 
had hij belangstelling voor enkele kleinere fa-
milies, zoals de Pamphiliidae, Argidae en Cep-
hidae. De meeste andere bladwespen, vooral de 
kleinere zwarte en andere saaie beestjes, gaf hij 
aan Van Ooststroom. Na diens overlijden kwa-
men de bladwespen bij Bob echter op een wat 
lager pitje te staan. 
 In de tweede helft van de tachtiger jaren 
pakte hij de bladwespen-draad weer op. Dit 
vormde het begin van een lange serie bezoeken 
van Bob gedurende vele jaren. Voor zijn werk 
reed hij het halve land door en pikte overal 
bladwespen mee. Van tijd tot tijd kwam hij 
langs met de bladwespen die hij had gevangen, 
meestal een hele doos vol. Ook zijn contacten 
met Pierre Thomas (Leiden, later Heerlen) en 
Kees van Achterberg (Leiden) waren voor hem 
een stimulans om fanatiek verder te verzame-
len. Bijna elk jaar zat er tussen het materiaal 
van Bob wel een nieuwe soort voor de fauna. 
Een aantal publicaties was daarvan het resul-
taat, waaronder twee artikelen die we samen 
hebben geschreven. De kroon op het werk was 
echter de grote publicatie over de Europese 
Pamphiliidae (1986), samen met Kees van Ach-
terberg, die voor belangrijk deel steunde op het 
door Bob verzamelde materiaal. 
 Onvermoeibaar bleef hij verzamelen, als of 
de tijd geen vat op hem had. In veel collecties 
bevinden zich dieren die van Bob afkomstig 
zijn. Er wachten inmiddels nog meer dan 20 
nieuwe Nederlandse bladwespen op publicatie. 
En zelfs als over langere tijd niet meer zo dui-
delijk zal zijn wie Bob van Aartsen ook al weer 
was, zal zijn materiaal nog steeds de basis vor-
men voor nieuwe ontdekkingen.

Helaas is de stroom nu opgedroogd. Op 1 juli 
2007 kwam het bericht dat Bob was overleden. 
Maar de goede herinneringen zullen blijven. 
Bob was een behulpzaam, vriendelijk, joviaal en 
luidruchtig mens.
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Verslagen 

Twee begroeide 
zandverstuivingen 
in Brabant en hun  
angeldragende   
bewoners

Een verslag van de excursie van 

de sectie Hymenoptera naar 

Brabant op 2.9.2006.

Hans Nieuwenhuijsen, Aart van den 
Berg, Kees Goudsmit, Jan Smit & Jap 
Smits.

Inleiding
De eerste auteur deed in Bzzz 17 (Nieuwenhuij-
sen 2003) een voorstel om tijdens de excusies 
van de sectie Hymenoptera niet alleen te jagen 
op soorten maar ook te proberen oog te krijgen 
voor de ecotoop en zijn aculeatengemeenschap. 
In de praktijk blijkt, ook tijdens deze excursie, 
dat de deelnemers zich over het te onderzoe-
ken terrein verspreiden en aan het vangen 
slaan. Thuis determineert men de vangsten, de 
gegevens worden verzameld en verwerkt tot 
een soortenlijst. Eventueel worden bijzondere 
vangsten toegelicht. Ook deze keer hebben we 
die werkwijze gevolgd en een soortenlijst op-
genomen. Met deze gegevens krijgen we, op 
soortniveau, meer kennis over de verspreiding 
van een soort in ons land. Als we een bijzon-
dere soort vangen kunnen we de beherende 
instantie van het terrein daarop wijzen en hij 
kan met zijn beheer rekening houden met zo’n 
soort. Maar wat doen we verder met zo’n soor-
tenlijst? Het Nieuwenhuijsen-voorstel houdt in 
dat we van elke soort gegevens over zijn niche 
opzoeken, bijvoorbeeld over zijn voedsel. Ver-
volgens verbinden we de soorten met behulp 
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van de voedselrelaties met elkaar. We stappen 
hierbij van het soortniveau over op het levens-
gemeenschapniveau. Betrekken we ook nog 
de abiotische factoren erbij dan breiden we de 
levensgemeenschap uit tot de ecotoop. Op deze 
wijze kunnen we proberen de vraag te beant-
woorden hoe de aculeatengemeenschap van 
een begroeide zandverstuiving (ecotoop) er in 
een bepaald jaargetijde uitziet.

Materiaal en methode
We bezochten op twee september 2006, onder 
begeleiding van Jap Smits, twee Brabantse na-
tuurgebieden. De eerste plek was het zuidelijk 
deel van de Weerter- en Budelerbergen (Ac 170-
362) bij Budel, dat in gebruik is als militair oe-

fenterrein. Het tweede terrein was de Gastelse 
Ontginning, het oostelijk deel van de Groote 
Heide (Ac 165-368), een natuurgebied, bij Soe-
rendonk. Geologisch gezien behoren de beide 
terreinen tot de pleistocene dekzanden gelegen 
in de Grote Slenk. Door de werking van wind 
en water zijn er dekzandruggen en -welvingen 
ontstaan. (Anonymus 1985). De grondsoort is 
fijn zand en het bodemtype is duinvaaggrond 
(Steur et al. 1987). 
 Oorspronkelijk waren beide heidevelden, 
door te intensief gebruik, veranderd in stuif-
zanden. Later groeiden die weer dicht. In Budel 
is dat sterker gebeurd dan in Soerendonk. (In 
Budel zijn ook nog grote door pantserwagens 
open gehouden delen stuifzand. Daar zijn we 

Familie Soort Budel  Soerendonk 
  (Ac. 170-362) (Ac. 165-368)

Apidae s.l. Andrena fuscipes  ♂, ♀	 JS,AB,HN. JS,AB,KG
 Apis mellifera☿	 allen allen
 Bombus lucorum☿	 HN JS
 Bombus pascuorum☿	 JS,KG,HN JS
 Bombus terrestris  ♂,☿	 JS 
 Colletes succinctus  ♂, ♀	 JS,AB,HN JS,AB,KG
 Dasypoda plumipes  ♂, ♀	 JS,HN 
 Epeolus cruciger ♀	 AB,KG JS,AB,KG,HN
 Halictus confusus  ♂	  HN
 Lasioglossum leucozonium  ♂, ♀	  AB,KG
 Lasioglossum pauxillum  ♀	 JS 
 Lasioglossum punctatissimum  ♀	 AB,KG 
 Lasioglossum sabulosum  ♂	  KG
 Lasioglossum sextrigatum  ♀	  KG
 Lasioglossum zonulum  ♀	 KG 
 Nomada rufipes  ♀	  JS,HN
 Sphecodes monilicornis  ♀	 JS JS
 Sphecodes pellucidus  ♀	 KG 
 Sphecodes reticulatus  ♀	 KG 
Chrysididae Hedychrum nobile  ♀	 JS,AB,KG,HN JS
Mutillidae Smicromyrme rufipes  ♀	  JS
Tiphiidae Tiphia femorata  ♀	 JS,HN JS
Pompilidae Anoplius viaticus  ♀	 JS,KG JS,KG,HN
 Arachnospila anceps  ♀	  HN
 Caliadurgus fasciatellus HN 
 Evagetes dubius  ♀	  JS,HN
 Pompilus cinereus  ♂, ♀	  JS
 Priocnemis parvula  ♀	 HN HN
Vespidae Eumenes coarctatus  ♀	 JS 
 E. pedunculatus  expl.  KG
 Vespula vulgaris  ♀	 JS 
Sphecidae s.str. Ammophila sabulosa  ♀	 JS JS
Crabronidae Cerceris arenaria  ♀	 JS,KG JS
 Cerceris quadricincta  ♀	  JS
 Cerceris quinquefasciata  ♀	  JS
 Cerceris rybyensis  ♀	 JS KG
 Lindenius albilabris  ♀	  JS
 Mellinus arvensis  ♀	 JS JS
 Mimesa equestris  ♂, ♀	 JS,HN JS,HN
 Pemphredon lugens  ♀	  JS
 Philanthus triangulum  ♂, ♀	 JS,KG JS

Tabel 1. Soortenlijst excursie sectie Hymenoptera 2.9.2006 naar Budel en Soerendonk.
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Aantal soorten 
bijen

Aantal soorten 
wespen

Bijen en wespen

In beide terreinen 7 10 17

Alleen in Budel 7 3 10

Alleen in Soerendonk 5 9 14

Fig.1.1. De aculeatengemeenschap van de Weerter- en Budelerbergen.

Fig.1.2. De aculeatengemeenschap van de Weerter- en Budelerbergen, vervolg.

Tabel 2. Aantal soorten bijen en wespen, dat in beide of in 
één van beide terreinen, voorkomt.



65

Nieuwsbrief Sectie Hymenoptera NEV – nr. 26, december 2007

niet aan toegekomen.) Soerendonk heeft meer 
hetkarakter van een oude zandverstuiving be-
houden. 
 We gebruiken de natuurdoeltypen om de 
ecotopen te ‘determineren’. In dit terreintype 
komen de volgende  ecotopen voor: droge heide 
(45) met hier en daar bos van arme zandgron-
den (64) en, vooral bij Soerendonk, nog een 
stuk zandverstuiving (47) (Bal et al 2001). 
Elke deelnemer stelde aan de hand van de 
handvangsten en waarnemingen een soorten-
lijst op. 

De gegevens van de deelnemers werden verza-
meld. De voedselrelaties van de soorten werden 
met behulp van de literatuur (Westrich 1989; 
Peeters et al 1999; Peeters et al  2004) vastge-
steld en verwerkt tot een Aculeatengemeen-
schap (Nieuwenhuijsen 2003).

Conclusie en discussie
a.  Verwijzend naar de Sphecodes-soorten in 
fig.1.1. willen we kort de gastheer-broedparasiet 
van deze drie soorten ter sprake brengen. Pee-
ters et al. (1999) melden dat Vegter vermoedt 
dat alle drie soorten parasiteren bij Lasioglos-

Fig. 2.1. De aculeatengemeenschap van de Gastelse Ontginning.

Fig. 2.2. De aculeatengemeenschap van de Gastelse Ontginning, vervolg.
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sum prasinum. Maar deze typische zomersoort 
van de heide vonden wij niet. Frank van der 
Meer (schr. med.) bevestigt de afwezigheid van 
deze soort bij Budel. Vegter’s hypothese gaat 
dus niet op voor dit stukje Brabant. 
Wat zijn dan wel mogelijke gastheren van deze 
soorten? Sphecodes monilicornis parasiteert 
waarschijnlijk op L. calceatum en L. albipes. 
(Westrich 1989, Peeters et al. 1999). S. pellucidus 
en S. reticulatus  parasiteren waarschijnlijk bij 
Andrena barbilabris (Westrich 1989) en Lasio-
glossum leucozonium (Peeters et al. 1999).

b.  Hoe de aculeatengemeenschap van een be-
groeide zandverstuiving er in de nazomer in 
Brabant uitziet zien we in fig. 1 en 2. Tussen 
beide gebieden bestaan grote overeenkomsten 
wat de opbouw van de gemeenschap betreft. 
In het totaal bestaat de aculeatengemeenschap 
van dit type ecotoop in begin september in Bra-
bant uit ongeveer 30 soorten. 

c.  Er zijn echter ook verschillen tussen beide 
terreinen (zie tabel 2). Ten eerste is in Budel de 
verhouding bijen: wespen = 14:13 en in Soeren-
donk 12:19. Soerendonk is blijkbaar een gun-
stiger ecotoop voor wespen dan Budel, waar-
schijnlijk vanwege de droogte en de warmte. 
Mogelijk ook doordat er rondom de Gastelse 
Ontginning meer akkers en heischrale graslan-
den met veel bloemdragende planten voorko-
men. Ten tweede komen naast de 17 soorten, 
die op beide terreinen voorkomen, per terrein 
nog eens tien of veertien andere soorten voor. 
Als we ervan uit gaan dat bij meer bezoeken het 
aantal gemeenschappelijke soorten zal stijgen 
en het aantal verschillende soorten zal dalen, 
dan nog zullen er verschillen blijven. Zijn die 
verschillen terug te voeren op een verschil tus-
sen de beide plekken? Soerendonk heeft meer 
het kale, droge karakter van een zandverstui-
ving weten te bewaren dan Budel. In Soeren-
donk komen dan ook bijen (H. confusus en L. 
sabulosum) en wespen (Smicromyrme rufipes, 
Pompilus cinereus, Pemphredon lugens, Cerceris 
quadricincta en C. quinquefasciata) voor met een 
voorkeur voor droge en warme biotopen. In 
Budel, met zijn meer ruderale karakter (rondom 
het spoorlijntje), komen soorten voor als L. zo-
nulum en Caliadurgus fasciatellus.
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Summary

Five members of the Netherlands Entomological Society 

section ‘Hymenoptera’, made a field trip to two partly 

overgrown drift-sand areas in Brabant, a southern pro-

vince of The Netherlands. 

A description of the ecotope and a list of collected acu-

leate species are given and the results are presented by 

foodchain charts. The aculeate community-structure 

of  these two areas appears to be more or less similar: 

about thirty species exist in both areas. That some spe-

cies are found in one area but not in the other is pos-

sibly due to a larger (Soerendonk) or a smaller (Budel) 

part of authentic drifting sands.
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AB = Anton Baaijens HB = Henk Beers, 

LB = Leo Blommers CG = Cees Goudsmits, 

PK = Pim Kuijken JK = Jan Kuper, 

FM = Frank vd Meer PM = Peter Megens, 

TP = Theo Peeters JS = Jan Smit, 

JTS = John Smit SB = Stichting Bargerveen.

SYMPHYTA
Harpiphorus lepidus [LB]

Vorig jaar kweekte ik een mannetje uit een 
knikkergal van Andricus kollari uit Bennekom 
(Gld.) en dit jaar kwam er een vrouwtje uit de-
zelfde soort gallen die  J. Bijkerk voor mij ver-
zamelde ten noorden van  Beatrixoord, Haren 
(Gr.) (Ac. 236-577).

Athalia cornubiae [LB]
Een vrouwtje vloog in mijn tuin te Rhenen 
(Ac.168.0-441.5). De larve leeft op wit vetkruid 
(Sedum album).

Athalia scutellariae [LB]
Tussen medio juni en medio juli was deze soort 
talrijk in de Palmerswaard, Rhenen (Ac.166-
441). Blauw glidruid (Scutellaria galericulata) 
waarop deze soort opgroeit, groeit daar rijkelijk 
in de kwelzone onder de steile rand, dus waar 
de uiterwaard aansluit op de zandige helling 
van de Utrechtse Heuvelrug. 

Tenthredo procera [LB]
Een mannetje van deze fraaie, maar schaarse 
soort trof ik in de Palmerswaard, Rhenen.

CHRYSIDIDAE
Chrysis analis [PK] 

Op 23 juni ving ik in de ochtend vier exempla-
ren op station Simpelveld. Volgens de versprei-
dingsatlas is deze goudwesp voor het laatst 
gevangen in 2000 op de Looierheide en in 1951 
te Simpelveld. En dan nu in een keer 4 exem-
plaren. Er wordt vanuit gegaan dat deze goud-
wesp parasiteert op Anthidium punctatum. Deze 
komt op de vindplaats veel voor.

Chrysis  gracillima [PM]  
Een mannetje bij Milsbeek op 24 juni.

POMPILIDAE
Anoplius alpinobalticus [JS]

Op 9 juni ving ik een mannetje van deze uiterst 
zeldzame soort spinnendoder in de Loowaard 
bij Duiven. De mannetjes van deze soort zijn 
zeer duidelijk herkenbaar aan de kenmerkende 
beharing van het vierde en vijfde sterniet.

Ceropales maculata [FM]
Een mannetje op tormentil (Potentilla erecta) 
aan de rand van het heidegebied de Hooge 
Stoep bij Gees (Dr.) op 21 juli.  

Dipogon variegatum [LB]
Een vrouwtje kwam ik tegen op de Sint-Pie-
tersberg bij Maastricht op 3 juni. Het vloog rond 
een zootje oude dode takken aan een grazig 
pad langs bosrand dat uitziet op de (afgezette) 
ENCI-groeve (Ac. 175-314).

VESPIDAE
Ancistrocerus quadratus [LB]

Een mannetje van deze soort betrapte ik op 19 
augustus in de Palmerswaard, Rhenen.

Polistes dominulus  [TP]
Op 10 juni ving ik op heksenmelk (Euphorbia 
esula) op het  rangeerterrein van de spoorwe-
gen te Tilburg (Ac. 132-396) een vrouwelijk dier 
van deze soort. Het was mijn tweede vondst 
van deze soort in Noord-Brabant, na de vangst 
van een vrouwelijk exemplaar op gewone be-
renklauw (Heracleum sphondylium) op een dijk 
van het voormalige Halve-Zolenlijntje te Raam-
sdonkveer (Ac. 121-411). Beide vangsten zijn al 
gepubliceerd.

Vespa crabro [PK]
Op 9 september ving ik langs het Oosterkanaal 
in de Amsterdamse Waterleidingduinen ter 
hoogte van de Zilk 9 exemplaren.

CRABRONIDAE
Argogorytes fargei [LB]

Twee mannetjes trof ik langs de steilrand van 
de Palmerswaard, Rhenen. Deze soort is ken-
nelijk aan rivierdijken gebonden, terwijl hier de 

Leuke waarnemingen in 2006
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uiterwaard aan de Utrechtse heuvelrug raakt.

Cerceris ruficornis [TP]
Op 15 september ving ik, tijdens een oriënte-
rend werkbezoek, in het Aekingerzand (Ac. 
216-549) op zandblauwtje (Jasione montana) 
een vrouwtje van deze soort waarvan het 
vrouwtje in het veld makkelijk herkenbaar is 
aan de dakvormig vooruitstaande lamel op de 
clypeus. Het was mijn tweede vondst van deze 
knoopwesp, want op 17 juli 2004 zag ik meer-
dere mannetjes op het Uddelse Buurtveld (Ac. 
182-473). De soort wordt de afgelopen jaren 
gelukkig weer vaker gevangen. De habitats 
waar ik deze knoopwesp inmiddels van ken 
vormen een aanvulling op de plekken die in 
de wespenatlas worden genoemd. Het betreft 
droge heide- en stuifzandterreinen en schrale 
naaldbosranden. 

Crossocerus walkeri [LB]
Een mannetje van deze ‘haftendoder’ ving ik op 
de Laarsenberg, Rhenen (Ac. 169-441).

Pemphredon montana [LB]
Een mannetje aan de bosrand op de Door-
werthse Heide, Renkum (Ac. 182.0-445.3). De 
soort is volgens het recente faunaoverzicht 
(Peeters et al., 2004) pas twee keer in ons land 
gezien.

Spilomena enslini  [LB]

Een vrouwtje kweekte ik uit een oude knik-
kergal (van Andricus kollari) verzameld 20 april 
op grote eiken in een strook gemengd bos on-
derlangs de Waaldijk, bij Kasteel Loenen, Slijk 
Ewijk (Ac. 180.8-433.3). Het beestje kwam uit in 
week 21. 

Pemphredon lugens [FM]
Op 17 augustus een vrouwtje, met een dikke 
roodbruine bladluis op een houtblok in een ‘bij-
en- en wespenhotel’ in een vlindertuin in een 
park langs de binnenduinrand ten ZW van Den 
Haag. Klaarblijkelijk is het de soort nu gelukt 
om de oversteek van de binnenlandse zand-
gronden naar de kust te maken.

APIDAE s.l.
Andrena chrysosceles [JK]

Vier mannetjes, waarvan een verzameld, wer-

den op 7-5 te Nieuw Beerta, Groningen (Ac. 
273-579), laag scannend en op Paardenbloem 
gezien.

Anthidium manicatum [JK]
Van de grote wolbij werden op 16-7 twee 
vrouwtjes en een mannetje gezien in een 
kunstmatige bloemrijke ruigte in het centrum 
van Appingedam, Groningen (Ac. 253-593).

Andrena pandellei [TP]
Terug van weggeweest deze prachtige donkere 
klokjesbij! Op 28 juni ving ik, tijdens mijn werk 
voor Stichting Bargerveen in kalkgraslanden, 
op rapunzelklokje (Campanula rapunculus) op 
de Bemelerberg een vrouwtje van deze soort. 
De laatste waarneming van deze soort in ons 
land was Terwinselen 1952. Deze vondst beves-
tigd nogmaals het bijzondere karakter van de 
Bemelerberg. Toen ik een week later dezelfde 
plek nogmaals bezocht waren de klokjes geheel 
afgegraasd door schapen. Gelukkig bevestigen 
vondsten in 2007 het overleven van deze soort 
in deze omgeving.

Andrena rosae  [SB]
Tijdens een inventarisatie van kalkgraslanden 
voor Stichting Bargerveen werd door Jan Ku-
per op 21 juni een mannetje van deze soort 
gevangen op de Sint Pietersberg (Ac. 175-314). 
Van deze soort zijn geen recente vangsten uit 
Zuid-Limburg bekend. Het dier wijkt af van 
drie mannetjes van de Biesboschpopulatie in 
o.a. haarkleur van de clypeus; en lijkt meer 
op twee mannetjes van Breda gevangen door 
Wim Klein op 5 en 6 augustus 2004 (Ac. 110-
303/4). Tevens draagt de basis van de kaak 
van een van m’n drie Biesboschmannetjes van 
de 2e generatie een duidelijk tandje. Nader on-
derzoek is nodig naar de variatie van enkele 
(determinatie)kenmerken (zoals kaaktand, kop-
beharing, sterniet 7 en 8) aan een grote serie 
mannetjes van de (1e en) 2e generatie van And-
rena rosae. De hier genoemde dieren bevinden 
zich in de collectie van Theo Peeters.

Coelioxys conoidea [PK]
Op 28 juni een mannetje bij Langeveld op de 
grens van de Amsterdamse Waterleiding-dui-
nen. Daar komt de kustbehangersbij (Megachile 
maritima) nog geregeld voor.
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Colletes cunicularius [HB]
Op 7 oktober 2006 ving ik een vrouwtje van de 
grote zijdebij (Colletes cunicularius), een wel 
erg late vangst. Alleen het achterlijf stak naar 
buiten uit een gang in een zandwandje van het 
Kooipad (Ac.156 - 602) op de Boschplaat van 
Terschelling. Ik trok het levende, en levendige, 
dier uit het zand en stopte het in een buisje.
  Bij deze operatie kwam er een bruin geval-
letje mee naar buiten: iets minder dan 2 centi-
meter lang, ruim een halve centimeter in door-
snee. Een fraaie afbeelding van deze vondst en 
een goede beschrijving ontdekte ik op blz. 188 
en 189 van ‘Bienen’ (Müller et al. 1997). Het 
was een “Brutzelle”, deze was verder leeg.
  Blijft de vraag of deze broedcel ook gebruikt 
wordt als overwinteringsplaats voor het imago, 
of hebben we hier te maken met een nijvere bij 
die van geen ophouden wist?

Colletes halophilus [JK]
Op 19-8 werd in de Eemshaven, Groningen (Ac. 
253-607), een kolonie van de schorzijdebij ont-
dekt. Bij een uitgebreidere rondblik op 9-9 werd 
een schatting gemaakt van het aantal geopende 
nestingangen. Op een oppervlak van 25 x 25 m, 
waar de dichtheden het hoogst waren, werden 
ca. 6250 holletjes geteld (10-12 per m2). Maar 
het totaal aantal holletjes zal zeker de 10.000 
hebben gehaald! Er werden alleen vrouwtjes 
waargenomen, die dik beladen met geel stuif-
meel, ondanks het bewolkte weer, af en aan 
vlogen. De enige voedselplant die in aantal 
aanwezig was en waarop vrouwtjes fourage-
rend cq. Stuifmeelverzamelend zijn gezien, was 
kleine leeuwentand (Leontodon saxatilis). Twee 
vrouwtjes, mèt stuifmeel, werden verzameld.

Colletes succinctus [AB]
Afgelopen augustus ontdekte ik op een hei-
deterreintje (ongeveer 20 ha) bij Haamstede 
een kleine populatie heizijdebijen: nieuw voor 
Zeeland, en wel erg ver weg van de “bewoonde 
heidewereld”.

Epeoloides coecutiens [HB]
Op 21 augustus 2001 ving ik een vrouwtje van 
de bonte viltbij (Epeoloides coecutiens) op de 
Landerumer Heide op Terschelling. Zij vloog 
op struikheide (Calluna vulgaris). Pas op 8 sep-
tember 2006 zag ik op dit eiland een tweede 

exemplaar van deze soort: een mannetje. Ik 
ving het dier op het Kooipad (Ac.156-602) op de 
Boschplaat. 

Epeolus cruciger [JK]
Op 30-7 werden op een opgespoten terrein aan 
de havenmond van Delfzijl, Groningen (Ac. 
263-592), een mannetje en een vrouwtje verza-
meld. In totaal werden ongeveer 25 individuen 
geteld. 

Epeolus variegatus [JK]
Op 29-7 werd in een bloementuin in het cen-
trum van Appingedam, Groningen (Ac. 253-
593), een vrouwtje verzameld.

Eucera longicornis [PK]
Op 12 mei een vrouwtje in de Kil van Hurwe-
nen.

Hylaeus styriacus [SB]
Deze kleine maar goed herkenbare maskerbij 
lijkt het de laatste jaren goed te doen in Zuid-
Limburg. Ivo Raemakers melde haar diverse 
keren van zijn tuin in Gronsveld. Tijdens de in-
ventarisaties van de kalkgraslanden vingen we 
de soort op de Wrakelberg, Kunderberg en de 
Berghofwei.

Lasioglossum laticeps [TP]
Op 23 april ving ik in drie verschillende kilome-
terhokken in het centrum van Tilburg diverse 
vrouwtjes van deze soort nestelend tussen 
trottoirtegels en een vrouwtje foeragerend op 
braam (Rubus).
  Deze kleine groefbij verspreid zich waar-
schijnlijk al vele jaren vanuit het zuidoosten 
over ons land. Al op 6 juli 1999 ving Harry 
Pijfers in zijn tuin te Zelhem (Ac. 221-447) 
een vrouwtje op Sedum. Ik ben benieuwd in 
welke provincies ze na Limburg, Gelderland en 
Noord-Brabant nog meer gaat opduiken.

Lasioglossum lineare  [SB]
Tijdens de inventarisaties van kalkgraslanden 
door Stichting Bargerveen ving Jeroen Veeken 
op 5 mei een vrouwtje op de Wrakelberg op 
paardenbloem (Taraxacum officinale). Het dier 
werd onlangs gedetermineerd door Frank van 
der Meer. De soort was voor het laatst gevan-
gen te Wahlwiller in 1978.
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Lasioglossum nitidulum [JK]
Ook in 2007 werden weer enkele individuen 
waargenomen op de bekende plek, een bloe-
mentuin in het centrum van Appingedam, 
Groningen (Ac. 253-593). Een mannetje en een 
vrouwtje werden op 17-6 op kleinste lisdodde 
(Typha minima) verzameld.

Lasioglossum pallens [CG]
Een mannetje op landgoed Moersbergen bij 
Doorn (Ac.150-448) op 15 mei.

Megachile genalis  [SB]
Tijdens een inventarisatie van kalkgraslanden 
voor mijn werk bij Stichting Bargerveen ving ik 
(Theo Peeters) op 30 augustus een vrouw van 
deze soort op de Sint Pietersberg (Ac. 175-314). 
Het dier werd foeragerend waargenomen op 
beemdkroon aan de onderrand van een helling-
grasland. Voor mij was dit andermaal een zeer 
aangename gewaarwording tijdens het deter-
mineren van de rij behangersbijen. Op 8 augus-
tus 1992 ving ikzelf namelijk het eerste, en tot 
op heden enige, vrouwtje van deze soort in ons 
land te Thorn. Volgens de criteria gebruikt in de 
rode lijst van de bijen in 2003, kunnen we nog 
steeds spreken van een zwerver.

Melecta albifrons [JK]
Een mannetje werd op 7-5 gezien in Appinge-
dam, Groningen (Ac. 253-593).

Melitta tricincta [CG]
Tijdens inventarisaties van watergangen in 
Nieuwegein werden op 23 augustus in park 
Oudegein (Ac.134-447) een mannetje en een 
vrouwtje verzameld. De soort is op meer plek-
ken in dit hok in lage aantallen bij de waard-
plant waargenomen.

Nomada fulvicornis [JK]
Op 7-5 werd in een bloementuin in Appinge-
dam, Groningen (Ac. 253-593) een vrouwtje 
verzameld.

Nomada guttulata [JS]
Op 13 mei een vrouwtje in de Groenlanden bij 
Nijmegen (Ac.190/191-430).

Nomada opaca [JS]
Op 10 juni twee vrouwtjes van deze soort in 

het dal van de Grote Beerze. Een bij Netersel 
en een bij Westelbeers. In Bzzz 24 is uitgebreid 
over deze vangsten verteld (pag. 56-57). 

Nomada roberjeotiana [FM]
Drie vrouwtjes bij Gees (Dr.), op 30, 31 juli en 
3 augustus, op reukloze kamille (Tripleuro-
spermum maritimum). Aan de rand van een 
voormalige akker, grenzend aan loofbos en 
natuurontwikkelingsgebied waar de nu nog 
aanwezige ruigtes worden omgezet in vochtig 
beekdalgrasland [gepubliceerd in Smit en van 
der Meer 2007].

Nomada sheppardana [JK]
Een vrouwtje werd, bevangen door de kou (14 
oC), op 28-5 verzameld in een bloementuin in 
Appingedam, Groningen (Ac. 253-593).

Nomada stigma [JS, JTS]
Op 13 mei een vrouwtje gevangen in een wei-
land bij Berg en Dal. Op 5 juni eveneens een 
vrouwtje in het natuurgebied De Piepert, bij Eys 
(Zuid-Limburg).

Osmia caerulescens
Een vrouwtje werd op 29-7 verzameld in Ap-
pingedam, Groningen (Ac. 253-593).

Osmia leaiana [PM]
Een vrouwtje in de Ooij, Groenlanden bij Nijme-
gen op 12 mei.

Sphecodes rubicundus [FM]
Op 6 mei een mannetje op een dijk bij Oude-
schild op Texel.

Stelis punctulatissima [PK]
Op 30 juni ving ik bij Langeveld een vrouw-
tje. Onze voorlopige atlas geeft aan dat deze 
geelgerande tubebij (Anthidium manicatum) als 
hoofdgast heeft. Ik ving die soort pas dit jaar 
aldaar voor het eerst. Eventuele andere gast-
heren zijn diverse Osmia-soorten. Op de vind-
plaats ving ik met name Hoplitis spinulosa en 
dicht in de buurt ook Osmia aurulenta in aantal.
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Artikelen 

Sachembijen-  
oliekevers tussen de 
geraniums

Wijnand Heitmans

NEV-lid Hans Vogel kijkt regelmatig in tuinen 
naar bijen en wespen. Niet alleen in zijn eigen 
tuin in Purmerend, maar ook over de grens. In 
Frankrijk deed hij een spectaculaire vondst van 
de smalvleugelige sachembijenoliekever, Sitaris 
muralis (Förster, 1771) (Meloidae, Nematogna-
thinae, Nemathognatini). De waarneming werd 
gedaan op 26.08.2004 in Moussy-Verneuil ten 
noordwesten van Reims (Noord Frankrijk). Maar 
liefst 30 van deze zeer giftige kevers kwamen 
uit de aarde in een stenen bloembak naar bo-
ven. Het precieze aantal was moeilijk te schat-
ten daar er al wat mannetjes (?) waren weg-
gevlogen. De bloembak was gevuld met kleiige 
aarde en er stonden wat uitgedroogde gerani-
ums (Pelargonium) in.
 S. muralis is zeer zeldzaam in Noordwest-
Europa. In Nederland zijn maar 2 waarnemin-
gen bekend uit de negentiende eeuw (Zierikzee 
(1873) en bij Nijmegen (ca. 1890)) en nog 2 an-
dere uit de twintigste eeuw  (Biezelingen (1954 
en 1960) en Druten (1992)). In Duitsland zijn 
maar liefst 20 nieuwe vondsten gepubliceerd uit 
de laatste 2 decennia, vooral uit de zuidweste-
lijke helft van Duitsland, maar ook in de buurt 
van de noordelijke Rijnstreken. Het is mogelijk 
dat er sprake is van een lichte toename van 
deze oliekever van Centraal naar Noordwest-
Europa. Ook in België is de smalvleugelige sa-
chembijenoliekever bekend van 4 nieuwe vind-
plaatsen (Aalst, Boutersem, Lebbeke en Sinaai), 
maar in Nederland is hij in deze eeuw nog niet 
(terug)gevonden.
 S. muralis is een parasiet van sachembijen 
(Anthophora ssp.). De gewone sachembij (A. plu-
mipes (Pallas, 1772) (Hymenoptera; Apidae)) is 
de algemeenste gastheer. Van A. plumipes zijn 

er wat nieuwe locaties uit Nederland bekend. 
Dit zou kunnen betekenen dat de soort er iets 
op vooruit gaat en steeds noordelijker voor-
komt. Mogelijk komt dit door een toename van 
bloemrijke tuinen en (spoor)dijken (door verbe-
terd maaibeleid?). A. plumipes is een uitgespro-
ken voorjaarsbij die voor haar voedsel- en stuif-
meelbron vooral afhankelijk is van vroeg in het 
voorjaar bloeiende lipbloemigen. Vaak zijn dit 
exoten en/of cultuurvariëteiten uit tuincentra. 
De gewone sachembij nestelt op zonnige plaat-
sen in kleiige of lemige grond, vaak half in of 
tegen een muur, houten betimmering of zware 
boomstronk aan.
 S. muralis is als volwassen kever actief in de 
tweede helft van augustus en begin september. 
Net als alle(?) Nematognatine oliekevers nemen 
de volwassen exemplaren geen voedsel op en 
leven betrekkelijk kort. De mannetjes kunnen 
vliegen (zoals waargenomen door Hans Vogel) 
en verlaten (na een paring?) hun geboorte-
plaats. Het is bijzonder dat de kevers synchroon 
uit hun pop tevoorschijn komen. Het is niet be-
kend hoe deze ‘timing’ van het uitkomen wordt 
gestuurd, maar wel is het functioneel door toe-
name van de kans op lokale ontmoeting van 
beide seksen.
 Bij de vrouwtjes zijn de vliegspieren (enigs-
zins) gereduceerd. Of zij kunnen vliegen is niet 
goed bekend, maar meestal blijven zij in de 
buurt van de plaats waar de gastheren neste-
len. Daar leggen zij eenmalig een pakket waar 
maximaal ca. 2600 eieren zijn ingekapseld. Het 
kapsel wordt na een uur zo hard dat de eie-
ren er niet (meer) afzonderlijk kunnen worden 
uitgenomen zonder ze te beschadigen (eigen-
aardig voor oliekevers). Het stevige eipakket 
overwintert echter niet in deze toestand, want 
de larven komen nog in de nazomer of vroege 
herfst uit om te overwinteren op de bodem in 
gaatjes of in de strooisellaag. In het voorjaar 
proberen ze zich aan een bij vast te klampen 
met de bedoeling in een broedcel terecht te 
komen. Dit verschijnsel heet foresie of fore-
tische verspreiding. Als ze in een bevoorrade 
broedcel terecht komen laten ze los en wordt 
eerst het bijenei gedood en geconsumeerd en 
achtereenvolgens de stuifmeelvoorraad. De 
larve doorloopt een aantal zeer verschillende 
ontwikkelingsstadia (hypermetamorfose), maar 
ontwikkelt zich in principe in een enkele broed-
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cel. Verpopping vindt meestal pas plaats in de 
tweede zomer. S. muralis is dus een semivoltine 
soort (d.w.z. met een tweejarige levenscyclus).
In de beschreven vondst waren waarschijnlijk 
(bijna) alle broedcellen van de bij(en) gepara-
siteerd. S. muralis kan dus behoorlijk toeslaan 
en voor lokale extinctie van de gastheer zor-
gen. Het is de vraag of de kevers bij massale 
uitkomst ook kansrijk zijn bij het vinden en ko-
loniseren van nieuwe gastheerlocaties. Op die 
manier zou de soort zich langzaam, maar ge-
staag kunnen uitbreiden en in de toekomst wat 
vaker kunnen worden waargenomen, vooral in 
verstedelijkte gebieden.
Uit Frankrijk zijn vier (mannelijke) kevers verza-
meld en gedeponeerd in de ZMA-collectie.

Rosse metselbij  
(Osmia rufa) als 
mijnwerker

Erik van der Spek

Verhuizen heeft als bijkomend voordeel dat 
je weer opnieuw een tuin kunt inrichten, voor 
mij betekent dat het aanlegen van een nieuwe 
vijver. De rosse metselbijen (Osmia rufa) waren 
zeer enthousiast over mijn graafactiviteiten en 
kwamen massaal op de verse leemhoudende 
grond af om bouwstoffen te winnen. Tijdens 
de droge april maand werd het gat steeds weer 
aantrekkelijk voor de bijen zodra ik weer wat 
verder groef, maar de opgedroogde delen wer-
den op zijn hoogst gebruikt om te zonnen. Toen 
het gat klaar was en de grond overal opdroogde 
leek het uit met de pret. Maar de metselbijen 
waren niet voor één gat te vangen, of beter ge-
zegd ze maakten gebruik van de scheurtjes die 
in de wand bleken te zitten. In grote getale kro-
pen ze achter elkaar naar binnen en gingen van 
dagbouw over op het ondergronds delven van 
hun bouwmateriaal. Naast (kunst-) nestgele-
genheid zal ik in het vervolg ook vochtige grond 
aanbieden tussen de voedselplanten in de tuin.

Aanvulling met gelijksoortige waarnemingen
1. In Bzzz  nummer 11 schreef Ivo Raemakers 
(2000) over een waarneming van een aantal 
vrouwtjes van Osmia rufa, die in gangetjes in 
een verzakte slootkant kropen. Waarschijnlijk 
ook om nestmateriaal te halen.
2. In april 2004 heb ik (Jan Smit) een vijver la-
ten graven in mijn tuin (zware klei). Van de 
natte klei is ook door vrouwtjes van Osmia rufa 
gebruik gemaakt. De vrouwtjes van Megachile 
ericetorum maakten hier eveneens gebruik 
van, die hebben daar tot in augustus vochtige 
klei weg gehaald. Daar de bovenste laag klei 
langzamerhand droog werd, hadden de Mega-
chile-vrouwtjes een soort gang gemaakt, die als 
‘groeve’ diende. 

Literatuur
Raemakers, I. 2000. Laatvliegers en andere bijzon-

derheden. - Bzzz 11: 13-15.
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Inleiding
Eén van de doelstellingen van onze sectie is 
het stimuleren van de uitgave van (liefst) Ne-
derlandstalige determinatietabellen. In het 
verleden verscheen in Bzzz een tabel tot op ge-
nus voor de Symphyta van Ad Mol (Mol 2002a, 
2002b, 2003). De NJN gaf eind vorige eeuw de 
Graafwespentabel plus een aanvulling uit van 
Wim Klein, een lid van onze sectie (Klein 1997, 
1999). Jan Smit publiceerde een tabel voor de 
soorten van het geslacht Nomada (Smit 2004) 
en Hans Nieuwenhuijsen maakte een tabel voor 
de Nederlandse spinnendoders (Nieuwenhuisen 
2005). 
 In de nabije toekomst zal in de serie Fauna 
van Nederland het deel ‘De bijen van Neder-
land’ verschijnen. Er wordt op dit moment hard 
gewerkt aan de teksten. In deze bijenatlas is 
echter geen ruimte voor tabellen tot op soort-
niveau. Toen ik bezig was aan de tekst over 
Anthophora en ik de verschillende soorten in de 
collectie in het museum in Amsterdam bekeek, 
leek het mij wel handig ook een tabel te ma-
ken en die in onze nieuwbrief te publiceren. Te 
zijner tijd kan deze tabel een goede aanvulling 
zijn op het hoofdstuk over Anthophora.

Literatuur
Klein, W., 1997. De graafwespen van de Benelux. 

- Jeugdbondsuitgeverij (1996), 130 p.

Klein, W., 1999. De graafwespen van de Benelux, 

Supplement. - Jeugdbondsuitgeverij, 37 p.

Mol, A., 2002a. Overzicht van de families en genera 

van de Nederlandse bladwespen (Hymenoptera: 

Symphyta). I. - Bzzz 15: 9-26.

Mol, A., 2002b. Overzicht van de families en genera 

van de Nederlandse bladwespen (Hymenoptera: 

Symphyta). II. - Bzzz 16: 45-60.

Mol, A., 2003. Overzicht van de families en genera 

van de Nederlandse bladwespen (Hymenoptera: 

Symphyta). III. - Bzzz 18: 31-43.

Nieuwenhuijsen, H., 2005. Determinatietabel voor 

de Nederlandse spinnendoders (Hymenoptera: 

Pompilidae). - Nederlandse Faunistische Medede-

lingen 22: 27-90.

Smit, J., 2004. De wespbijen (Nomada) van Nederland 

(Hymenoptera: Apidae) - Nederlandse Faunisti-

sche Mededelingen 20: 33-125.

linker bovenkaak
A. furcata ♂

linker bovenkaak
A. quadrimaculata ♂

Determinatietabel Anthophora ♂♂

1. De bovenkaak heeft aan het einde boven en bene-

den een extra tand  ...............Andoornbij (A. furcata) 

  10-12mm. Metatars van poot 2 draagt geen haarborstel. 

Clypeus en labrum geel. Bruin behaard achterlijf met 

smalle, witte haarbandjes. T7 diep driehoekig ingesne-

den. Half mei - augustus. In het hele land: bos, weiland, 

park en tuin.

– de bovenkaak heeft aan het einde boven een tand of 

geen tand ....................................................................2

Determinatietabel voor de Nederlandse 
Anthophora-soorten

Hans Nieuwenhuijsen
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2. Grote soort: 13-16 mm ...............................................3

– Kleine soort: 10-11 mm ..............................................6

3. Metatars poot 2 geen haarborstel. Clypeus en labrum 

wit. Gezicht naast clypeus zwart  ................................  

............................. Schoorsteensachem (A. plagiata)

  13-15 mm . T1,T2 en de zijden van T3 geelbruin be-

haard. Overige tergieten zwart behaard. Half mei-half 

juni. Zuid-Nederland. Na 1961 niet meer waargenomen. 

Grasland, waarin onbegroeide wanden, groeve.

– Metatars poot 2 wel een haarborstel .........................4

4. Op T7 geen pygidium en op poot 3 geen basitibiale 

plaat. Alle tarsen dragen lange, donkere haren. ........  

..............................Gewone sachembij (A. plumipes)

  14-16 mm. Half februari -half juni. Heel Nederland, be-

halve de Waddeneilanden. Rivieroever, ruderaal terrein, 

groeve, stedelijke omgeving.

– Wel een pygidium en wel een basitibiale plaat op 

poot 3 ..........................................................................5

5. T1 en T2 wit behaard, T3 tm T6 zwart behaard. Op 

de clypeus een omgekeerde gele T. Tarslid 5 met een 

duidelijke borstel (zie fig. bij 3). Einde gonostylus 

tweetandig .............. Mooie sachembij (A. aestivalis)

  13-15 mm. Half mei- half juni. Zuid-Limburg. Na 1950 

niet meer waargenomen.

– T1 rood behaard, T2 tm T6 zwart behaard. Frontale 

rand van de clypeus geel.Tarslid 5 zonder echte 

borstel, wel wat zwarte haren aan het einde. Einde 

gonostylus ééntandig. Zwarte sachembij (A. retusa)

  15-16 mm. Half maart- half augustus. Verspreid over het 

land. Groeve, ruderaal terrein, zonnige bosrand.

6. Clypeus en labrum wit. Tarslid 5 van poot 2 draagt 

zwarte haarborstel .......................................................  

......................... Noordelijke sachembij (A. borealis)

 10-11 mm. Thorax grijswit behaard. Tergietrand met aan-

liggende haarband. Op de zandgronden van Midden- en 

Zuid-Nederland. Na 1948 niet meer waargenomen. Bos-

rand, kapvlakte, groeve.

– Clypeus en labrum geel. Tarslid 5 van poot 2 geen 

haarborstel ..................................................................7

linker poot 2
A. plagiata ♂

linker poot 2
A. aestivalis ♂

linker poot 2
A. plumipes ♂

pygidium

tibia, linker poot 2
basitibiale plaat

linker gonostylus
A. aestivalis ♂

linker gonostylus
A. retusa ♂

linker poot 2
A. borealis ♂

linker poot 2
A. bimaculata ♂
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7. T7 bol, glanzend, bestippeld, onbehaard. Clypeus 

wit behaard, voorhoofd zwart behaard. Thorax licht-

bruin behaard met hier en daar zwarte haren. ...........  

............................Kattenkruidbij (A. quadrimaculata)

  11-12 mm. Clypeus en labrum geel. Op de caudale rand 

van de clypeus twee zwarte vlekken. Poot 3 heeft verdik-

te dij. Mandibelbasis en voorzijde antenneschacht geel. 

Haarbanden op caudale randen tergieten opstaand. Half 

mei- half augustus. Beperkt tot Zuid-Nederland. Groeve, 

stedelijke omgeving, park, tuin, ruderaal terrein.

– T7 draagt een kiel en is bedekt met wit donshaar. 

Voorhoofd en thorax roodgeel behaard. Thorax met 

enkele zwarte haren ....................................................  

..............................Kleine sachembij (A. bimaculata)

  8-9 mm. Juni - half augustus. Op de zuidelijke zandgron-

den. Sinds 1980 niet meer waargenomen. Rivierduin, 

stuifzand, ruderaal terrein, bosrand.

Determinatietabel Anthophora  ♀♀
(gegevens over vliegtijd e.d. zie ♂♂)

1. Clypeus en labrum met gele tekening. ........................  

..............................Kleine sachembij (A. bimaculata)

– Clypeus en labrum zwart ...........................................2

2. Bovenkaak  drietandig. .................................................  

................................................Andoornbij (A. furcata)

 Pygidium spiesvormig; fimbria analis rood; scopa 

tibialis rood.

– Bovenkaak tweetandig ...............................................3

3. Kleine soorten: 10-12 mm; T1 tot en met T4 met, 

soms onderbroken, haarbanden ...............................4

– Grote, hommelachtige soorten (13-16 mm), soms 

wel, soms niet met haarbanden ................................5

4. Pygidium in het midden verhoogd (langs de randen 

ingezonken deel te zien); haren naast het pygidium 

donker. Haarbanden T1 tot en met T4 afstaand, 

licht tot lichtbruin van kleur. Zijkanten van de galea 

(‘tong’) sterk glanzend met weinig microstructuur. 

Het propodeum glanzend, met weinig structuur. .......  

............................Kattenkruidbij (A. quadrimaculata)

– Pygidium in het midden nauwelijks verhoogd; haren 

naast het pygidium bruinig. Haarbanden aanliggend 

linker poot 2
A. plumipes ♂

tergiet 7 dorsaal
A. bimaculata ♂

A. bimaculata ♀

linker bovenkaak
A. furcata ♀

A. quadrimaculata ♀

A. borealis ♀

galea

oppervlak 
propodeum

galea oppervlak 
propodeum
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en geelwit. Zijkanten van de galea minder sterk 

glanzend met een duidelijke microstructuur. Propo-

deum weinig glanzend, met een sterke structuur. .....  

............................... Noordse sachembij (A. borealis)

5. Scheensporen van poot 3 donkerbruin tot zwart. ......  

..............................Gewone sachembij (A. plumipes)

 Twee vormen:

 •  Scopa zwart, met roestrode haren. T1 tot en met 

T5 met lange, zwarte haren.  .............donkere vorm
 •  Scopa roestrood, soms wit bebleekt, onder-achter 

met zwarte haren. T1 en T2 met lange, blonde ha-

ren; T3 tot en met T5 met zwarte haren. ....................  

.................................................................. lichte vorm

– Scheensporen poot 3 lichtbruin .................................6

6. Scopa wit, aan de onder- en achterzijde zwarte ha-

ren. ............................Mooie sachenbij (A. aestivalis)

  Achterlijf kort behaard. T1 tot en met T4 met witte, soms 

onderbroken haarbanden.

– Scopa roestbruin of zwart ..........................................7

7. Scopa roestbruin ........ Zwarte sachembij (A. retusa)

  T1 lang, T2 tot en met T4 kort, zwart behaard. T1 tot en 

met T4 met donkergrijze haarbanden. Haren naast py-

gidium donker. Propodeum niet erg glanzend, met veel 

microstructuur.

– Scopa zwart ........ Schoorsteensachem (A. plagiata)

  T2 tot en met T4 niet zwart en lang behaard. Haren 

naast pygidium roestbruin. Propodeum glanzend met 

weinig microstructuur.

Summary

One of the aims of the NEV Hymenoptera section is to 

present keys for the Dutch Hymenoptera. In  the past we 

published in Bzzz 15,16 and 18 a key for the genera of the 

Dutch Symphyta. A key for the genus Nomada and a key 

for the Pompilidae were presented in the Faunistische Me-

dedelingen. This is a key to the eight species of Anthophora. 

Since 1950 only four species are regularly seen.

propodeum opp.
A. plagiata ♀

propodeum opp.
A. retusa ♀
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Bijenweide 6

Theo Peeters & Arjen Neve

Voor sommige planten heb je een zwak. De eer-
ste auteur heeft dat o.a. voor kruipwilg. Vandaar 
dat we in deze bijenweide de kruipwilg centraal 
stellen. Maar er zijn meer goede redenen om de 
kruipwilg eens een keer in het zonnetje te zet-
ten. Weeda et al. (1985) schrijven dat er nauwe-
lijks een plant is, die in de soortenrijkdom van 
de duinvegetatie zo’n belangrijke rol speelt als 
de kruipwilg. En een vergelijking van recente 
verspreidingskaarten met die van voor 1950 laat 
een dramatische achteruitgang van de kruipwilg 
in het binnenland zien, die zich nog altijd in 
hoog tempo voortzet (Maes 2006). Tijd voor een 
nadere kennismaking met de kruipwilg, maar 
eerst nog enkele opmerkingen over wilgen en 
hun bezoekers in het algemeen.

Wilgen
Wilgen zijn belangrijke planten voor veel orga-
nismen, met name voor geleedpotigen. In een 
overzicht van het aantal fytofage insecten en 
mijten die gebonden zijn aan bomen in Duits-
land, staan wilgen met 728 soorten op de eerste 
plaats, vóór eik en berk met respectievelijk 699 
en 499 soorten (Brändle & Brandl 2001). Voor 
enkele sociale wespen en hun koekoekswes-
pen en voor veel bijen zijn wilgen belangrijke 
nectar- en stuifmeelbronnen. Gebieden waarin 
wilgen talrijk zijn en die ook nog eens veel ver-
schillende wilgensoorten herbergen, zoals de 
Biesbosch en rivieruiterwaarden, zijn vaak zeer 
rijk aan voorjaarsbijen (zie o.a. Peeters 1995 en 
Smit 2006). Bijensoorten uit de genera van de 
zandbijen (Andrena), de groefbijen (Halictus en 
Lasioglossum) en hun repectievelijke koekoeks-
bijen de wespbijen (Nomada) en bloedbijen 
(Sphecodes), bepalen voor een groot deel de 
voorjaarspiek van solitaire bijen in april en mei 
en zijn vaak te vinden op wilgen. Onder de 503 
bijen die de eerste auteur op wilgen in Neder-
land verzamelde, bevonden zich maar liefst 65 
soorten.

Wilgenspecialisten
In ons land zijn 8 solitaire bijensoorten bekend 
die speciaal wilgenpollen verzamelen als voed-

sel voor hun larven (Peeters et al. 1999). Naast 
de grote zijdebij (Colletes cunicularius) is dat 
een zevental zandbijen (Andrena-soorten). De 
bekendste zandbijen die je op wilg kunt aantref-
fen zijn de grijze zandbij (A. vaga) en de zwart-
rosse zandbij (A. clarkella). Daarnaast staan An-
drena apicata, A. mitis, A. praecox, A. ruficrus en 
A. ventralis bekend als specialisten van wilgen. 
De meeste specialistische wilgenbijen zijn in het 
veld vaak talrijk en nestelen vaak in grote groe-
pen bij elkaar; alleen de donkere wilgenzandbij 

(A. apicata) en de roodscheen-zandbij (A. rufi-
crus) lijken in lagere dichtheden voor te komen. 
Van deze wilgenspecialisten staat alleen de 
donkere wilgenzandbij op de rode lijst (Peeters 
& Reemer 2003).

Bijen op Kruipwilg in de Drunense  
Duinen
Aan het bijenbezoek van de kruipwilg besteden 
we hier extra aandacht. In veel kustduinland-
schappen zijn kruipwilgen vrij algemeen. In 
binnenlandse stuifzandgebieden ontbreken ze 
vaak. Echter in de Drunense Duinen is kruipwilg 
vrij talrijk en de eerste auteur verzamelde hier 
zijn bijen op kruipwilg vanaf 1988. Honingbijen 
bezoeken ook kruipwilg maar worden hier niet 
meegerekend. Overigens werden deze bijen al-
leen gevangen in het centrale stuifzandgebied 
van de Drunense Duinen (km-hokken 135/6-
405/6). Tijd voor een eerste kennis making dit 
gezelschap van kruipwilgbijen.

Kruipwilg (Salix repens) in de Drunense Duinen. 
Foto André van Eck
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Soorten en aantallen

Tussen 1988-2006 werden in april en mei op 15 
dagen 130 bijen gevangen op Salix repens.
Het betreft 30 soorten en de gevangen aantal-
len zijn voor de meeste soorten vrij laag (zie 
tabel 1). Dat is in werkelijkheid natuuurlijk an-
ders, maar waarnemingen zijn hier (helaas) niet 
meegeteld. Zo waren er dagen dat er enorm 
veel Nomada alboguttata exemplaren werden 
waargenomen op de kruipwilgen, waarvan er 
slechts een of enkele werden verzameld. Tevens 
neemt de verzamelaar (TP) eerder een manne-
tje dan een vrouwtje mee. Uit de aantallen per 
sexe in tabel 1 blijkt dat niet, maar we moeten 
wel bedenken dat van veel bijen (b.v. Bombus, 
Halictus, Lasioglossum, Sphecodes) in het voor-
jaar nog geen mannetjes vliegen. Kortom: door 
selectieve zichtvangsten met een net krijgen we 
geen duidelijk beeld van de dichtheden en sexe-
verhoudingen van de bijen ter plekke. 
Toch springen Andrena barbilabris en haar koe-
koeksbij Nomada alboguttata, Halictus confusus 
en Andrena nigroaenea en haar koekoeksbij No-

mada succincta er een beetje uit qua aantallen. 
Voedsel

 Van de 8 wilgenspecialisten (zie hierboven) 
werden er 5 op de kruipwilgen in de Drunense 
Duinen aangetroffen. Ook andere soorten zoals 
Andrena barbilabris, Andrena nigroaenea, Halic-
tus confusus, Lasioglossum quadrinotatulum en 
Lasioglossum sexstrigatum gedijen hier, met hulp 
van de kruipwilgen, goed. De verwachting is 
dat deze dieren zich in het centrale deel van de 
Drunense Duinen (vrijwel) uitsluitend met het 
stuifmeel van de kruipwilgen kunnen handha-
ven. Met behulp van stuifmeelonderzoek van 
uitgegraven nesten zouden we die hypothese 
kunnen toetsen. 
 Alle andere soorten die werden verzameld 
op kruipwilg zijn grote soorten die relatief grote 
afstanden kunnen overbruggen tussen nest en 
voedsel, lokale soorten die in lage dichtheden 
voorkomen of zwervende soorten op zoek naar 
voedsel, een partner of nest van een gastheer.

Nest

Het stuifzandlandschap van de Drunense Dui-
nen biedt door haar vele droge, open plekken 

en steile randen massa’s ge-
schikte nestplaatsen voor in de 
grond nestelende bijen. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat 
alle soorten van het bijengezel-
schap in tabel 1, behalve de ros-
se metselbij (Osmia rufa), in de 
grond nestelen. De rosse met-
selbij, waarvan 1 mannetje werd 
gevangen op kruipwilg, nestelt 
in boomstammen of boomtak-
ken in de (directe) omgeving.

Koekoeksbijen

Van deze 30 bijensoorten leven 
12 soorten als koekoeksbij bij 
familiegenoten. In tabel 1 zijn 
achter deze koekoeksbijen de 
gastheerbijen opgesomd, die 
bekend zijn uit de literatuur en 
die in de Drunense Duinen het 
meest waarschijnlijk zijn. Van 
nagenoeg alle koekoeksbijen die 
op kruipwilg werden gevangen 
werd ook de gastheer foerage-
rend op deze struik aangetrof-

Tabel 1. Bijen gevangen op kruipwilg (Salix repens) in 
de Drunense Duinen en hun waarschijnlijke gastheren 
(Bron: databank Theo Peeters, maart 2007).

Bijensoort Aantal Gastheren  in Drunense Duinen?
 vrouw man 

Andrena apicata 4 0 
Andrena barbilabris 2 8 
Andrena carantonica 1 1 
Andrena flavipes 0 2 
Andrena haemorrhoa 0 8 
Andrena nigroaenea 2 9 
Andrena ruficrus 1 0 
Andrena vaga 5 1 
Andrena ventralis 4 3 
Bombus lucorum 1 0 
Colletes cunicularius 1 1 
Halictus confusus 14 0 
Halictus tumulorum 1 0 
Lasioglossum calceatum 2 0 
Lasioglossum fulvicorne 1 0 
Lasioglossum quadrinotatulum 5 0 
Lasioglossum sexstrigatum 4 0 
Osmia rufa 0 1 
Bombus vestalis 1 0 Bombus  terrestris
Nomada alboguttata 5 8 Andrena barbilabris,  A. ventralis
Nomada flava 2 1 Andrena carantonica,  A. nigroaenea
Nomada lathburiana 3 1 Andrena vaga
Nomada leucophthalma 4 0 Andrena apicata
Nomada marshamella 1 0 Andrena carantonica
Nomada sheppardana 0 1 Lasioglossum sexstrigatum
Nomada succincta 13 3 Andrena nigroaenea
Sphecodes crassus 1 0 Lasioglossum quadrinotatulum
Sphecodes miniatus 1 0 Lasioglossum sexstrigatum
Sphecodes monilicornis 1 0 Lasioglossum calceatum
Sphecodes pellucidus 2 0 Andrena barbilabris,  A. ventralis
Totaal 82 48 
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fen. Dit ondersteund het idee dat we hier te ma-
ken hebben met een gezelschap van bijen.
Overigens vergt het bevestigen van deze koe-
koeksrelaties in het betreffende terrein een an-
der type veldwerk. Het opsporen van nestgroe-
pen, volgen van nestactiviteiten, uitgraven en 
beschrijven van nesten, eieren, larven en pop-
pen, zou ons veel nieuwe informatie geven over 
het leven van bijen, met name in de Drunense 
Duinen.

Vlaggenschipbijen Drunense Duinen
De soortenrijkdom van bijen in stuifzandgebie-
den is schaars. Wespen vormen een soortenrij-
ker en gevarieerder onderdeel van de stuifzand-
fauna. Slechts een handvol bijensoorten kan 
zich, als voldoende voedsel aanwezig is, in een 
dergelijk extreem landschapsdeel handhaven. 
Voorbeelden van voorjaarsbijen in het centrale 
deel van de Drunense Duinen zijn Andrena api-
cata, Andrena barbilabris, Andrena nigroaenea, 
Andrena vaga, Andrena ventralis, Colletes cunicu-
larius, Halictus confusus, Lasioglossum quadrino-
tatulum, Lasioglossum sexstrigatum en de bijbe-
horende koekoeksbijen uit de genera Nomada 
en Sphecodes (zie ook tabel 1).
 En welke van deze bijen zijn nu karakteris-
tiek voor het (stuif-)duinlandschap?
Echt karakteristieke soorten die in stuifzanden 
hun gehele levenscyclus kunnen voltooien, zo-
als de grijze spinnendoder (Pompilus cinereus), 
hebben we in onze bijenfauna niet. Halictus 
confusus en de koekoeksbijen van soorten zoals 
Andrena barbilabris en Lasioglosum sexstrigatum, 
komen nog het meest in aanmerking voor deze 
titel.
 Maar als we een (stuif-)duinlandschap op-
vatten als een mozaïek van stuifzand, schrale 
graslanden, heiden en forten met struiken en 
bomen, dan kunnen we bepaalde bijengezel-
schappen aantreffen zoals hier beschreven 
voor de Drunense Duinen. De meest karakte-
ristieke duinbijen in de Drunense Duinen, hier 
beschouwd als soorten die een karateristiek as-
pect van het inlandse duinlandschap vertegen-
woordigen, zijn mijns inziens Andrena apicata, 
Halictus confusus en Lasioglossum quadrinotatu-
lum. Deze soorten zijn mij (TP) niet bekend van 
andere landschapsdelen dan duin-, stuifzand- 
en heidegebieden. Het betreft een voedsel(wilge
n)specialist, de donkere wilgenzandbij (Andrena 

apicata). De heidebronsgroefbij (Halictus confu-
sus), een generalist qua bloembezoek, die door 
de groene metalic kleur uitstekend beschermd 
is tegen oververhitting in dit extreme biotoop. 
En de steilwandgroefbij (Lasioglossum quadrino-
tatulum) een bij die graag in steile wanden nes-
telt, die ontstaan zijn door wind- of watererosie. 
Deze drie bijen zou je de vlaggenschipsoorten 
kunnen noemen van het gezelschap van de 
duinbijen in de Drunense Duinen.

Bijengezelschappen in duinen en  
heiden
In het stuifzand-heidelandschap van de Drunen-
se Duinen nestelen gedurende het jaar diverse 
bijen. In het voorjaar zijn delen van het gebied 
geschikt om te foerageren op kruipwilg (en wel-
licht heidespurrie). En in april en mei treffen we 
er dan ook een specifiek bijengezelschap van 
zo’n 30 soorten aan. Drie soorten uit dit gezel-
schap van de duinbijen, nl. de donkere wilgen-
zandbij, de heidebronsgroefbij en de steilwand-
groefbij worden hier naar voren geschoven als 
vlaggenschipbijen.
 Daarna zien we in het stuifzand-heideland-
schap pas weer bijen rondvliegen in de iets 
(humus)rijkere terreindelen, waar zandblauwtje 
en biggenkruiden tot bloei komen. En het bij-
enjaar in het stuifzand-heidelandschap wordt 
meestal afgesloten tegen de tijd dat dophei en 
struikhei bepaalde landschapsdelen massaal 
roze en paars kleuren. Maar tegen die tijd is het 
bijengezelschap van de duinbijen verandert in 
het gezelschap van de heidebijen.
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Kruipwilg (Sálix répens)

De kruipwilg is een lid van de wilgenfamilie 
(Salicaceae). Een familie met drie geslachten, 
waarvan het geslacht wilg (Salix) met 500 soor-
ten het leeuwendeel vormt. Met uitzondering 
van Australië komen in alle werelddelen wilgen 
voor. De meeste soorten vinden we echter in 
het gematigde deel van het noordelijk halfrond. 
Kruipwilg heeft zijn verspreidingsgebied in Eur-
azië liggen. Verspreid komt deze wilg in heel 
ons land voor, het meest in de duinen.

Met kruipende stam
Kruipwilg, de kleinste van de Nederlandse wil-
gen, is een dwergstruik of een lage heester met 
een over de grond kruipende stam. De vorm 
van de bladeren varieert van rond tot lancetvor-
mig. De kruipwilg bloeit in de lente en de bla-
deren ontluiken pas tijdens de bloei. Evenals bij 
de andere soorten van de familie zijn de bloe-
men eenslachtig. Ze komen op verschillende 
planten voor en zijn dus tweehuizig. Aan beide 
bloemsoorten ontbreekt de kelk en de bloem-
kroon. De bloemen staan in de oksel van kleine 
schutbladen, schroefvormig aan een centrale 
as gegroepeerd en vormen samen een katje. De 
mannelijke bloemen hebben twee lange meel-
draden. Ze hebben een heldergele kleur en ge-
ven vorm en kleur aan het katje. De vrouwelijke 
bloemen zijn groen en de katjes daarvan vallen 
daardoor minder op. Ze hebben een uit twee 
vruchtbladen gevormde stamper. Op Terschel-
ling vond ik (AN) aan een struikje misvormde 
bloemen die naar tweeslachtigheid neigden. 
Aan een onvolledig ontwikkelde stamper (het 
vruchtbeginsel ontbrak) hadden zich bovenaan 
twee volledige helmknoppen gevormd (zie G in 
figuur).

Belangrijke stuifmeelleverancier
Het stuifmeel van de wilg is geel van kleur en 

door het hoge stikstof- en eiwitgehalte één van 
de beste soorten stuifmeel voor de voeding van 
bijen. De kruipwilg is een van de drie wilgen-
soorten die op de lijst van hoofddrachtplanten 
van Centraal Europa voor stuifmeel staan. De 
stuifmeelkorrels hebben drie langwerpige aper-
turen, ze zijn tricolpaat. De ornamentatie van 
de korrels is reticulaat, het tectum is netvormig. 
Bij de wisseling van de microscoopinstelling 
verandert het beeld plaatselijk van licht naar 
donker of omgekeerd. Met behulp van deze 
beelden kan de structuur van het korrelopper-
vlak in detail worden vastgesteld. De volgorde 
van donker naar licht duidt op het ontbreken 
van de massa (de mazen van het tectum). De 
volgorde van licht naar donker als het focusvlak 
van boven de structuur tot in de structuur zakt, 
duidt op het massief zijn van de structuur. Het 
vaststellen van structuren op deze wijze wordt 
LO-analyse genoemd (L = lux, licht en O = ob-
scuritas, donker).
 Maar als leverancier van nectar mag de plant 
er ook zijn. Zowel de mannelijke als de vrouwe-
lijke bloemen produceren nectar. Het nectarium 
ligt op een uitsteeksel onder aan de voorkant 
van de bloem. Een analyse van voorjaarsho-
ning van een imker op Terschelling, verzameld 
door honingbijvolken die op de rand van het 
natuurgebied De Koegelwieck stonden, gaf een 
aandeel van 84% honing van de kruipwilg aan. 
Echte wilgenhoning, want daarvoor moet er 
tenminste 70% honing van de wilg aanwezig 
zijn.

Vermeerdering
In de natuur vermeerdert de kruipwilg zich 
door zaad en vegetatief door wortelopslag. 
Tijdens de vruchtrijping vormen zich lange ha-
ren aan het steeltje dat een zaadknop met de 
placenta verbindt. Als de zaden rijp zijn, gaat 
de doosvrucht door de druk van de haren met 
twee kleppen open. Het steeltje met haren blijft 
aan de rijpe zaden zitten, waardoor ze gemak-
kelijk door de wind worden meegenomen en 
verspreid. De vermeerdering door zaad heeft 
echter geen grote kans van slagen, omdat de 
zaadhuid erg dun is en de zaden daardoor heel 
gevoelig zijn voor uitdroging. Bovendien blijven 
ze maar kort kiemkrachtig en hebben ze veel 
licht en een vochtige grond nodig om tot ont-
kieming te komen.
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De plant heeft echter wel een sterke neiging 
zich vegetatief uit te breiden, in het bijzonder 
op groeiplaatsen met stuifzand. Tengevolge van 
deze vermeerdering treffen we in dynamische 

duinen vaak grote oppervlakten van hetzelfde 
plantentype aan. Evenals andere wilgen laat 
de kruipwilg zich gemakkelijk door middel van 
stekken vermeerderen.

Kruipwilg (Salix repens)
A twijg met bladeren; B tak met katjes met mannelijke bloemen; C mannelijke 
bloem; D stuifmeelkorrel (tricolpaat): 1 polair, 2 equatoriaal, 3 korreloppervlak; 
E tak met katjes met vrouwelijke bloemen; F vrouwelijke bloem; G misvormde 
bloem; H geopende doosvrucht; I zaad.
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Literatuur

‘Nieuwe’ Boeken 

Drie recente Engelse   
Hymenoptera-publicaties.

Hans Nieuwenhuijsen.

Als rechtgeaarde anglofiel  bezoek ik bijna jaar-
lijks Engeland. In het veld verzamel ik niets, 
maar des te meer in pubs, in musea en in ‘new 
and second hand bookshops’. In de laatste ver-
zamel ik, behalve Engelse literatuur, ook boe-
ken over de biologie in het algemeen en de acu-
leaten in het bijzonder. Zo trof ik in 2006/2007 
de volgende interessante publicaties aan.

Ted Benton’s ‘Bumblebees’, een pil van 580 
pagina’s, verscheen in 2006 bij Collins (www.
collins.co.uk) in de bekende serie “The new na-
turalist library’. (paperback ISBN 0 00 717451 
9 ; £ 25,-). Is het een geactualiseerde versie 
van Free & Butler (1959) in dezelfde serie? In 
biologisch opzicht wel, maar Benton is een so-
cioloog dus hij legt toch andere accenten dan 
de biologen Free & Butler. Hij heeft oog voor 
sociale veranderingen in de maatschappij, die 
nadelig doorwerken in het milieu. En als er één 
aculeatengroep het slachtoffer dreigt te worden 
van deze veranderingen dan zijn het wel de 
hommels, of ze nu in Engeland of in Nederland 
rondvliegen. 
 Dit is niet de plaats voor een bespreking van 
het boek. Evenmin ben ik de aangewezen per-
soon om dat te doen. Ik wil alleen kort een punt 
aanstippen met betrekking tot de determinatie-
tabel in het boek. Noch Van der Blom (1989) in 
zijn  “De hommels van Nederland”, noch Volker 
Mauss (1994) in zijn “Bestimmungsschlüssel für 
Hummeln” maken bij de vrouwtjes gebruik van 
de vorm van de angelschede als determinatie-
kenmerk. Alford (1975), in zijn ‘Bumblebees”, 
deed dat al wel en Benton volgt hem daarin. 
Met name voor het onderscheid tussen B. ter-
restris en B. lucorum is dit kenmerk van belang. 

Naar mijn bescheiden mening is dit boek een 
‘must’ voor een ieder die in bijen s.l. is geïnte-
resseerd.

De volgende twee publicaties zijn uitgegeven 
door BWARS, de Bees,Wasps and Ants Re-
cording Society. Eerst iets over de societies. 
Engeland is het land van de Societies. Op ento-
mologisch gebied zijn dat: The  Amateur Ento-
mologist’s Society (AES) (www.theaes.org), The 
British Entomological and Natural History Soci-
ety (BENHS) (www.benhs.org.uk) en The Royal 
Entomological Society (RES) (www.royensoc.
co.uk).
 De AES heeft het uiterst bruikbare The Hy-
menopterist’s Handbook (Betts, Laffoley & Cribb 
1986, tweede druk) uitgegeven. Een aanrader 
voor iedereen, die zich verdiept in deze insek-
tenorde. Helaas is het, bij mijn weten, alleen 
nog antiquarisch te koop.
 The RES verenigt vooral de professionele 
entomologen. Oprechte amateurs, zoals de 
meesten van ons, vinden in Engeland onderdak 
bij de BENHS. Het bijzondere van de Neder-
landse NEV is dat zij beide groepen beoefena-
ren/beoefenaressen in zich verenigt en met 
elkaar in contact brengt. Zoals er binnen de 
NEV een sectie Hymenoptera is, zo is er bin-
nen de BENHS BWARS. Vroeger stond de S voor  
Scheme, sinds 1986 staat ze voor Society. Zoals 
veel van onze gegevens naar EIS gaan, zo gaan 
de BWARS gegevens naar de Biological Records 
Centre (BRC).

In 2005 verscheen de derde editie van het Mem-
ber’s Handbook van BWARS (ISBN 1 870393 1, 
£ 9,-). Het boek, op A4 formaat, bestaat uit 11 
sekties. Ik som ze even op zodat het belang van 
zo’n uitgave duidelijk wordt. De verschillende 
levenscycli van aculeaten en hun bescher-
ming, verzamelen en prepareren, determineren 
(alleen een sleutel voor de sociale wespen), 
vastlegging gegevens, lokken- pollenanalyse- 
fotograferen, nuttige adressen (firma’s, boek-
handels, musea, societies), bibliografie, BWARS 
statuten, ‘linke’chemicaliën, soortenlijst van 
de Britse aculeaten en vliegtijden en bijzon-
derheden van de Britse soorten. Wie lid wordt 
van BWARS ontvangt het Handbook gratis. Je 
wordt lid door via onze website (www.nev.nl/
hymenoptera) naar de link BWARS te gaan. Je 
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kan dan een aanmeldingsformulier uitprinten, 
invullen en opsturen. Het lidmaatschap kost £ 
15,- per jaar.

The British Potter and Mason Wasps van Mi-
chael E. Archer is eveneens een publicatie van 
BWARS (ISBN 0-9537992-0-4; £ 5,- ?). Het is de 
tweede editie (2003) van dit boekje in A5 for-
maat over de Eumeninae, de urntjes- en metsel-
wespen. Het bevat een tabel voor de 22 Engelse 
soorten, verspreidingskaarten en veel infor-
matie over de biologie. Ik denk dat het voor de 
plooivleugelliefhebber een waardevol boekje is.

Zo redelijk intensief de aculeatencontacten zijn 
met onze oosterburen zo minimaal zijn ze met 
deze eilandbewoners. Het wordt tijd dat onze 
sectie de banden met onze Britse collega’s eens 
wat gaat aanhalen. Laat dit stukje daartoe een 
eerste aanzet zijn.
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Summary

Three recent English publications are mentioned: ‘Bum-

blebees’, BWARS Members’ Handbook and ‘The British 

Potter and Mason Wasps’. Something is said about 

BWARS and the three entomological societies. A call is 

made for intensifying the contacts between the sectie 

Hymenoptera and BWARS.

ACUBIEB 2006

Theo Peeters

Het jaar 2006 was (voor mij) het jaar van de 
Science publicatie. Koos Biesmeijer schreef 
met medewerking van diverse andere auteurs, 
waaronder Menno Reemer, Roy Kleukers en 
ikzelf, een wetenschappelijk artikel over de ach-
teruitgang van bijen in Engeland en Nederland 
dat in het tijdschrift Science verscheen. Voor 
mijzelf was het vooral weer een jaar van stuif-
zanden en kalkgraslanden. Op mijn werk voor 
Stichting Bargerveen onderzoeken we o.a. de 
minifauna, waaronder mieren, wespen en bijen, 
van stuifzanden en kalkgraslanden. Diverse 
voor mij nieuwe terreinen hebben we inmid-
dels bemonsterd en een schat aan gegevens 
verzameld. We zijn hard bezig met het sorteren, 
prepareren, determineren en invoeren van deze 
gegevens in een databank. Diverse collega’s 
waaronder ook mieren-,  bijen- en wespenlief-
hebbers hebben hun medewerking inmiddels al 
gegeven bij het verzamelen, uitzoeken en deter-
mineren van het omvangrijke materiaal.
 In 2006 verschenen de eerste publicaties 
over deze onderzoeken en er zullen er nog di-
verse volgen. Zelf voel ik me nog steeds een ‘in-
ventarisatiemens’ tussen al die wetenschappers. 
Maar wellicht kunnen we door deze projecten 
weer een kleine stap zetten in de richting van 
meer (dan vrijwel alleen faunistisch) onderzoek 
aan angeldragers. De toekomst zal het leren en 
ik houd jullie hier in elk geval op de hoogte van 
de nieuwe literatuur.
 Zeer omvangrijk is de hoeveelheid buiten-
landse literatuur over aculeaten die ook in ons 
land voorkomen. De keuze uit en het bijbenen 
van de inhoud in de vele publicaties blijft moei-
lijk. Een deel neem ik dan ook alleen op in deze 
literatuurbank met het idee dat het wellicht t.z.t. 
lezenswaardige stukken zijn. Aanbevelings-
waardig zijn m.i. onder andere de artikelen van 
Danforth et al. en de artikelen in Blank (red.), 
Starks & Turillazzi (eds.) en Waser & Oller-
ton (eds.). De spinnendoder Priocnemis gracilis 
Haupt 1927 moet voortaan P. confusor Wahis 
2006 worden genoemd (zie Wahis 2006). En 
Petit (2006) meldt Lasioglossum marginellum als 
nieuw voor België uit zijn tuin in Bassenge.
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Een * staat voor een publicatie waarin een de-
terminatietabel is opgenomen of belangrijke 
onderscheidingskenmerken tussen soorten 
worden genoemd of getoond.
Ik dank Jan Smit en Hans Nieuwenhuijsen voor 
enkele aanvullingen op deze lijst.
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Oproep van de penning-
meester   

Wil je de contributie voor 2008, groot 10 euro, 
weer overmaken? Op giro 6435909 t.n.v. H. 
Nieuwenhuijsen inzake sectie Hymenoptera, 
Alkmaar. Onder vermelding van “contributie 
2008’. 
In september is nog een mail rond gezonden 
met de stand van zaken met betrekking tot de 
contributie. Daarin kun je aflezen of je al voor 
2008 betaald hebt.

Ik kreeg een aantal maitjes terug vanwege een 
fout email adres. Wil je als je van mailadres ver-
andert dit snel aan mij doorgeven. De volgende 
leden worden verzocht hun email adres aan mij 
door te geven (hnieuwenhuijsen@zonnet.nl): Aart 
van der Berg, Michel van Adrichem, Martijn 
Courbois, Aart Noordam,. 
Dank voor de moeite.

Oproep gegevens   
excursie 2007 

De voorjaarsexcursie van de sectie op 21 april 
2007 ging dit jaar naar Rhenen. Op aanraden 
van Leo Blommers bezochten we achtereenvol-
gens de groeve Kwintelooijen, Plantage Willem 
III en Palmerswaard. Ik wil van deze excursie 
een verslag maken op dezelfde wijze als op 
pagina 62. Willen de deelnemers mij op korte 
termijn hun vangsten en waarnemingen toe-
sturen? Ecologische gegeven per soort (korte 
omschrijving van de vindplaats, bloembezoek, 
prooi, e.d.) zijn zeer welkom. Heb je op- of aan-
merkingen op de voorgestelde wijze van ver-
slaggeving laat dat dan ook horen.
Stuur je gegevens naar Hans Nieuwenhuijsen, 
Frans Halsstraat 10, 1816 CN Alkmaar, e-mail: 
hnieuwenhuijsen@zonnet.nl.
Alvast bedankt.

Oproep leuke vangsten en 
waarnemingen in 2007

Beste collega’s in het volgende nummer van 
Bzzz (nr. 27) komt weer een overzicht van de 
vermeldingswaardige waarnemingen en vangs-
ten van het afgelopen jaar. 
Willen jullie voor deze rubriek weer de leuke, 
interessante en verrassende vangsten en waar-
nemingen opsturen naar de redactie? Graag 
vóór de kopijdatum van het volgende nummer: 
1 maart 2008. 
Per post: Voermanstraat 14, 6921 NP, Duiven
Per e-mail: smit.jan@hetnet.nl

Oproepen
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Studiedag Cerceris en  
Tachysphex

Onder leiding van Wim Klein

Dit keer worden weer graafwespen onder han-
den genomen. Niet de kleine zwarte wespjes, 
maar twee kleurrijke genera van grotere wes-
pen: Cerceris en Tachysphex, de knoopwespen 
en de sprinkhanendoders. Van beide genera 
zullen alle in ons land voorkomende soorten 
worden behandeld en met een steelse blik zal 
ook even over de grens worden gekeken.
Ook zal de beschikbare determinatieliteratuur 
worden besproken, zie hieronder bij ‘Litera-
tuur’.

Datum en tijd

Zaterdag 26 januari 2008, 10.00 uur tot 16.00 
uur. Noteer maar vast in je agenda!

Plaats

Zoölogisch Museum afd. Entomologie, Plantage 
Middenlaan 64, Amsterdam.

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer: vanaf het Centraal station 
neem je tramlijn 9, uitstappen bij halte
St. Jacob, dat is één halte voorbij de halte Artis.
Per auto: Ringweg Amsterdam (A10), Afslag 
S113 (Diemen, Watergraafsmeer), Middenweg 
op gaan, richting centrum, helemaal uitrijden 
tot de rotonde, daar linksaf. Meteen rechts over 
de brug, rechtdoor over de volgende brug en je 
bent in de Plantage Middenlaan. Na ± 150 meter 
is links het museum, tegenover de stenen dino-
sauriërs van Artis. De ingang van het museum 
bestaat uit een grote houten boog met allemaal 
ramen en in het midden een deur. Hier aanbel-
len.
De auto’s kunnen worden geparkeerd op de 
Mauritskade, daarvoor eerst even melden bij het 
museum voor de sleutel.

Meenemen

Zo mogelijk binoculair + verlichting. Er is een 
beperkt aantal binocs aanwezig, maar je werkt 
toch het prettigste met je eigen spullen.
Dieren om te determineren, of die je wilt laten 
controleren, omdat je er zelf niet uit komt.
Lunchpakket. Voor de koffie wordt gezorgd.
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