
 

 

 nummer 29 
 april 2009 

 

 

Nieuwsbrief 
 

SectieSectieSectieSectie Hymenoptera Hymenoptera Hymenoptera Hymenoptera    
    

Nederlandse Entomologische VerenigingNederlandse Entomologische VerenigingNederlandse Entomologische VerenigingNederlandse Entomologische Vereniging 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In dit nummer onder meer: 

 

 Verslag van de excursie naar Tiengemeten 

 Observaties en onderzoek aan de nesten en ontwikkeling van Anthophora plumipes 
 Kunstnesten 

 Determinatietabel voor Hylaeus 

 

 

 



 Nieuwsbrief Sectie Hymenoptera NEV – nr. 29, april 2009 

 

 2 

 ISSN 1387-1773 
 
 
Foto voorpagina: Anthophora plumipes, mannetje pas  
uit de pop gekomen.  
Foto: Anne Jan Loonstra.. 
 
Vormgeving: Jan Smit. 
Druk: Drukkerij Presikhaaf, Arnhem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RedactioneelRedactioneelRedactioneelRedactioneel    
 
 
Helaas beginnen we dit nummer in mineur met de 
melding van het overlijden van ons lid Jan Tempelman 
en een in memoriam van Henk Evenhuis. 
 
Er wordt een tweetal excursies aangekondigd, één in 
het late voorjaar en één in de zomer. Van de excursie 
naar Tiengemeten in juni 2008 is een verslag, evenals 
van de studiedag over de bijen van het genus Hylaeus 
in januari van dit jaar.  
 
Er is weer een serie leuke waarnemingen uit 2008 te 
melden en Hans Nieuwenhuijsen geeft een vervolg aan 
de rubriek ‘Veldobservaties’. 
 
De ‘Artikelen’ beginnen met een zeer interessant stuk 
van Anne Jan Loonstra over zijn ervaringen met de 
nesten van Anthophora plumipes, voorzien van fraaie 
tekeningen en foto’s.  

Hilco Meijer geeft een indruk van waarnemingen in 
een woonwijk. Een dijk bij Voorst leverde enkele 
leuke vangsten op en Rosita Moenen vertelt over haar 
ervaringen met kunstnesten voor bijen en wespen. 
Naar aanleiding van de studiedag hebben Hans 
Nieuwenhuijsen en Ivo Raemakers een tabel voor het 
determineren van de bijen van het genus Hylaeus in 
Nederland gemaakt. Deze is te vinden in de nieuwe 
rubriek ‘Tabellen’. 
 
Bij ‘Literatuur’ wordt een viertal recent uitgekomen 
boeken besproken. 
Let even op bij de ‘Oproepen’, of je de bijdrage voor 
dit jaar al hebt over gemaakt. 
 
Raymond Broersma heeft de samenvattingen bij de 
artikelen vertaald, waarvoor onze dank. 
We wensen jullie veel leesplezier en een goed 
aculeatenjaar.
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Hendrik Harmannus Evenhuis Hendrik Harmannus Evenhuis Hendrik Harmannus Evenhuis Hendrik Harmannus Evenhuis                                                                 
(29.iii.1919(29.iii.1919(29.iii.1919(29.iii.1919----9.iv.2008)9.iv.2008)9.iv.2008)9.iv.2008)    
 
Kees van Achterberg & Theo Peeters
 
 
Op 29 april 2008 overleed de entomoloog Henk 
Evenhuis op 89 jarige leeftijd in een rusthuis in zijn 
geliefde Roden. Hij werd op 29 maart 1919 te 
Groningen geboren als derde kind in het gezin van de 
leraar biologie Elle Wilte Evenhuis. Het gezin met 
uiteindelijk vier kinderen verbleef gedurende 
weekeinden en de zomervakanties in een bescheiden 
zomerhuisje in Roden. Roden werd gekozen omdat 
daar de schoonvader woonde, een lokaal bekende 
schoolmeester, koster en natuurkenner. Grootvader 
Zondag heeft de interesse in de entomologie bij de 
jonge Henk opgewekt met zijn uitleg over o.a. de 
biologie van het doodsgravertje. Hij vergat daarbij niet 
de interesse in de biologie te stimuleren: hij loofde een 
halve cent uit voor iedere plant uit de buurt die ze 

wisten te benoemen! Het was dan ook geen wonder 
dat Henk na de HBS biologie ging studeren aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en zich specialiseerde in 
de entomologie. Tijdens de oorlog weigerde hij 
principieel met de Duitsers mee te werken en 
onderbrak zijn studie. Hij dook onder maar werd drie 
maanden voor de bevrijding gevangen genomen en 
opgesloten in het concentratiekamp Wilhelmshafen. 
Zijn interesse voor entomologie leed er niet onder; hij 
wist precies te vertellen welke soorten luizen er op de 
gevangenen voorkwamen! Na de oorlog kon hij zijn 
studie biologie afronden en begon zijn professionele 
loopbaan als toegepast entomoloog bij het IPO 
(Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te 
Wageningen). 
In 1958 promoveerde hij op een degelijk proefschrift 
over de ecologie van de appelbloedluis (Eriosoma 

Op 24 februari 2009 is J.J.M. Tempelman overleden. Jan was sinds 1996 lid van de sectie Hymenoptera. Hij 
was een enthousaist bijenhouder en heeft veel voor de imkerij gedaan. Zie een in memoriam op website 
www.ambrosiusgilde.nl/Memoriam%20Jan%20Tempelman.doc. Voor een beeld van zijn strijd tegen zijn 
ziekte, zie zijn eigen website www.xs4all.nl/~jtemp/index3.html.  
 

Excursie van de sectie op 23 april 1994. Een dijk rond een van de polders van de 
Brabantse Biesbosch. Rechts op de foto Jan Tempelman.  
Foto: Pieter van Breugel. 
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lanigerum (Hausmann)) en zijn bekendste parasitoid 
(Aphelinus mali (Haldeman)). In het verlengde lag zijn 
werk aan de geïntegreerde bestrijding van plagen in 
appelboomgaarden en aardbeienteelt, alsook de 
vliegenbestrijding in veestallen. Veel parasitoiden 
(sluipwespen) moesten na het uitkweken benoemd 
worden wat verre van gemakkelijk was; ook de 
predatoren en de hyperparasitoiden werden daarbij 
niet vergeten. Na enige tijd kreeg hij daarbij assistentie 
van Henk Vlug, die mede door zijn stimulering 
belangrijk werk verrichtte aan de Platygastridae. Als er 
problemen met de nomenclatuur waren ging hij er op 
zijn kenmerkende rustige manier aan werken, wat 
resulteerde in fundamenteel onderzoek aan de 
Charipina (Cynipoidea-Figitidae). Een kosmopolitische 
en weinig onderzochte subfamilie met ongeveer 200 
soorten van zeer kleine (1-2 mm) hyperparasitoiden. 
De larven leven in de larven van Braconidae-
Aphidiinae en Aphelinidae in bladluizen (Aphididae). 
Hij begon met de studie van deze interessante 
insectengroep door het onderzoek aan bladluizen in de 
biocoenose van appelboomgaarden in het kader van 
de geïntegreerde plaagbestrijding. Eerst werd er een 
inventarisatie uitgevoerd van de diverse organismen in 
de appelboomgaard. Op appel komen vier soorten 
bladluizen algemeen voor: appelbloedluis (Eriosoma 
lanigerum (Haldeman)), appel-grasluis (Rhopalosiphum 
insertum (Walker)), roze appelluis (Dysaphis plantaginea 
(Passerini)) en groene appeltakluis (Aphis pomi 
DeGeer). De appelbloedluis is een geval apart en werd 
bewerkt in het proefschrift. De drie overige soorten 
hebben elk één soort Braconidae-Aphidiinae als 
belangrijkste parasitoid, die voor elk van de drie 
bladluissoorten verschillend is. Bovendien hebben ze 
een complex van hyperparasieten, minstens vier 
soorten parasitaire Hymenoptera uit de groepen 
Chalcidoidea, Megaspilidae en Charipinae. Met 
uitzondering van de laatste zijn deze hyperparasieten 
gemeenschappelijk voor alle drie bladluizen; ze zijn 
dus blijkbaar weinig gespecialiseerd. De drie soorten 
Charipinae zijn verschillend voor de drie 
bladluissoorten en lijken dus wel gespecialiseerd. Deze 
specialisatie intrigeerde hem maar bij nader onderzoek 
bleek de zaak wel iets gecompliceerder te zijn. Er bleek 
geen specialist voor de Charipinae te zijn om de 
soorten te laten determineren. Hij besloot zich toen 
zelf op deze groep toe te leggen. Het kwam er op neer 
om van diverse planten met bladluizen, ook andere 
dan appel, de geparasiteerde exemplaren te 
verzamelen. Deze ‘mummies’ zijn gemakkelijk van de 
levende, gezonde bladluizen te onderscheiden door 
hun afwijkende kleur en hun perkamentachtige huid. 
Ze werden zo mogelijk individueel in kleine glazen 
buisjes uitgekweekt. Een belangrijk onderdeel van het 
onderzoek bestond uit het opsporen van betere 
soortkenmerken en het bestuderen van typemateriaal 
uit de diverse musea. Hij was vooral geïnteresseerd in 

de binding biotoop – voedselplant – bladluis – 
primaire parasiet – hyperparasiet. Om de verbindingen 
te leggen met de gastheren moest hij beginnen met het 
opruimen van de taxonomische chaos om tot de juiste 
namen te komen. Uiteindelijk bleek in veel gevallen 
zijn intuïtie terecht en was er sprake van specialisatie 
die door gebrek aan nauwkeurig onderzoek niet 
bekend was. Echter van één soort moest ook hij 
toegeven dat deze zeer polyfaag was en het blijkbaar 
zonder specialisatie afkon. 
Henk was minder geïnteresseerd in het beschrijven 
van nieuwe soorten; hij beschreef slechts één soort uit 
zijn collectie (Alloxysta ligustri Evenhuis 1976). Zijn 
naam is verbonden met drie andere soorten: de Noord 
Amerikaanse Dilyta rathanae Menke & Evenhuis 1991, 
de Zuid Amerikaanse Apocharips angelicae Pujade-
Villar & Evenhuis, 2002 en de herbenoemde 
Phaenoglyphis duplocarpentieri Evenhuis & Barbotin 1987. 
Tevens is in 2006 de soort Phaenoglyphis evenhuisi door 
Pujade-Villar & Paretas-Martínez naar hem genoemd. 
De auteurs schrijven ‘This species is named after our 
late (toen al... ?) friend, colleague and the best 
Charipinae specialist in de XX century, and the only 
person who workes on this group in Europe for many 
yaers: Dr. Hendrik Hermannus Evenhuis.’ 
De beschrijving van de nieuwe soorten in de 
Charipinae wordt op dit moment door een nieuwe 
generatie van hymenopterologen ondernomen mede 
op basis van zijn collectie. Zijn collectie bevindt zich 
in het Nationaal Natuurhistorisch Museum (Naturalis) 
in Leiden. Het persoonlijk contact werd veel minder 
na zijn verhuizing naar Roden; het bijwonen van de 
vergaderingen van de Nederlandse Entomologische 
Vereniging werd hem te veel. We zullen hem blijven 
herinneren als een zeer aimabel mens die zeer 
minutieus werkte aan de vele taxonomische en 
biologische problemen van sluipwespen. Zijn 
ongeveer 1200 gekweekte exemplaren zullen nog lang 
belangrijk zijn voor het onderzoek aan de Nederlandse 
sluipwespen geassocieerd met bladluizen, evenals zijn 
fundamentele publicaties over de taxonomie van de 
Charipinae. 
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ExcursieExcursieExcursieExcursiessss    
 

Naar enkele gebieden in België, bij MaastrichtNaar enkele gebieden in België, bij MaastrichtNaar enkele gebieden in België, bij MaastrichtNaar enkele gebieden in België, bij Maastricht    
 

Zaterdag 23 mei 2009 
 
 
Na een zeer verregende poging in 2008, gaan we het 
opnieuw proberen. Gezamenlijk met een groep 
Belgische aculeatenliefhebbers gaan we op excursie. 
Het doel van onze reis is enkele gebieden in België, 
nabij Maastricht. Noteer maar vast in je agenda. 
Dat wordt vroeg opstaan, want we verzamelen om 
10.30 uur bij de kerk van Veltwezelt, zie kaartje. 
Voor de gebieden die we willen onderzoeken hebben 
we de keuze uit een drietal terreinen (zie kaartje): 
 

� De bermen langs het Albertkanaal zijn bloem- en 
bijenrijk. Ze zijn kalkrijk en daardoor staan er 
interessante planten en vliegen er dus interessante 
bijen.  

� Een oude leemgroeve in Veldwezelt. Deze groeve 
is gelegen op de grens met Nederland. 

� De Tiendeberg in Kanne, met kalkgraslanden en 
interessante houtkanten, nabij de Sint-Pietersberg. 

 
Mocht je twijfels hebben over het doorgaan van de 
excursie, dan kun je even bellen met Jan Smit (0316-
284793). 
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Excursie naar de Excursie naar de Excursie naar de Excursie naar de 
Schoorlse Duinen Schoorlse Duinen Schoorlse Duinen Schoorlse Duinen     
 
Op zaterdag 15 augustus 2009 (reservedatum 
zaterdag 22 augustus) 
 
 
Op deze excursie zijn we van plan het noordelijk deel 
van de Schoorlse Duinen te bezoeken, in de buurt van 
Hargen. Het is een Natura 2000 gebied, een gebied dus 
van Europees belang. 
Deze kalkarme duinen horen floristisch gezien tot het 
waddendistrict. Enkele landschapselementen zijn de 
grijze duinen met hun bijzondere korstmos’flora’, de 
witte- stuifduinen, een vochtige duinvallei, duinheiden, 
duinbossen van zwarte den en (kalkrijke) bermen. 
We hebben dit gebied uitgekozen vanwege deze 
verscheidenheid aan landschapstypen en vanwege zijn 
bereikbaarheid. Maar natuurlijk ook vanwege zijn 
hymenopteren-rijkdom. Aan aculeaten kunnen we 
bijen als Megachile leachella , Hylaeus brevicornis en Andrena 
argentata verwachten. In de hei gaan we op zoek naar 
Andrena fuscipes, die hier tot nu toe nog niet gevonden 
is. Spinnendoders zoals Evagetes pectinipes en Dipogon 
subintermedius komen er voor en veel soorten 
graafwespen o.a veel Tachysphex soorten. 
 
We spreken om 10.30 af bij de ingang van het terrein 
bij restaurant ‘De Bokkensprong”, Heereweg 337, 
Hargen. 
Het is mogelijk treinreizigers om 10.00 op te halen bij 
station Alkmaar, achterzijde. Als je met de trein komt 
laat dat dan een week van te voren weten dan kunnen 
we vervoer naar en van Hargen regelen. Het is zo wie 
zo wel prettig als je je een week van te voren opgeeft 
bij: 

Hans Nieuwenhuijsen. 
Frans Halsstraat 10 
1816 CN Alkmaar 
hnieuwenhuijsen@zonnet.nl 
Tel: 072- 5113975 

 op de dag zelf mobiel: 06-33975118 
 
Literatuur 
V. Lefeber. 1983. De Aculeaten van ons Waddendistict I. 

De bijen (Hym: Apoidea). Entomologische Berichten 43 
(1.3.1983): 33-39. 

V. Lefeber. 1983a. De Aculeaten van ons Waddendistict II. 
De wespen. (Hym: Chrysidoidea, Scolioidea, Pompiloidea, 
Vespoidea en Sphecoidea). Entomologische Berichten 43 
(1.6.1983): 81-87. 

V. Lefeber. 1983b. De Aculeaten van ons Waddendistict 
III.(slot): Conclusies (Hymenoptera: Aculeata) 
Entomologische Berichten 43 (1.10.1983): 149-152. 

APISAPISAPISAPIS----hokken: nog 71 hokken: nog 71 hokken: nog 71 hokken: nog 71 
uren!uren!uren!uren!    
 
 
 

 
 
Figuur 1. APIS-hokken (Bron EIS-Nederland, maart 

2009; grootte van een hok is 5 x 5 km). 
Zwarte stippen (68): witte hokken. 
Open cirkels (3): witte hokken waarvoor iemand zich 

heeft opgegeven, maar die nogniet bezocht zijn. 
Vierkantjes (237): voormalige witte hokken. 
 
Graag nodig ik jullie hierbij uit deel te nemen aan een 
of beide van onderstaande dagexcursies. 
Op koninginnendag donderdag 30 april bezoeken we 
de omgeving van Alkmaar in Noord-Holland. 
Start om 10.00 uur vanaf de achterkant van station 
Alkmaar. 
Op vrijdag 1 mei bezoeken we Friesland om ten 
zuidwesten van Leeuwarden een tiental witte hokken 
te vullen. Start rond 10 uur vanaf station Leeuwarden. 
De excursies zijn met de auto, zodat we snel forse 
afstanden kunnen overbruggen op zoek naar de leuke 
bijenplekken in het Noord-Hollandse en Friese 
(polder)landschap. 
 
Theo Peeters is coördinator voor deze excursies en wil 
o.a. graag het aantal automobielen van te voren 
optellen (tel. 013-4560116/06-27327546, 
t.peeters@science.ru.nl).  
Bij slecht weer even bellen. 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
 

Verslag excursie Verslag excursie Verslag excursie Verslag excursie 
Tiengemeten 2008Tiengemeten 2008Tiengemeten 2008Tiengemeten 2008    
 
Jan Smit, Aart van den Berg, Peter Megens en 
Hans Nieuwenhuijsen 
 
 
Tiengemeten is oorspronkelijk een opgeslibde 
zandplaat, die langzamerhand is ingepolderd. 
Voorheen vonden er vooral rietteelt en akkerbouw 
plaats. Tegenwoordig maakt het deel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur en is het bestemd tot 
natuurgebied. Met behoud van een deel van de 
cultuurhistorische waarde op ‘Weemoed’. 

 
Op 16 augustus 2008 heeft een negental leden 
deelgenomen aan de excursie naar dit eiland. Na 
aankomst op het eiland werden er bijen en wespen 
verzameld in ‘Midden’, rond het bezoekerscentrum, 
rond enkele leegstaande boerderijen en langs de weg 
met bebouwing in zuidelijke richting (Ac. 81- 417).  
De volgende soorten zijn daar aangetroffen: 
 
Pompilidae - Spinnendoders 
Anoplius concinnus 
Anoplius infuscatus 
Anoplius nigerrimus 
Caliadurgus fasciatellus 
Episyron rufipes 
 
 

Vespidae - Plooivleugelwespen 
Ancistrocerus gazella 
Ancistrocerus trifasciatus 
 
Crabronidae - Graafwespen 
Cerceris quinquefasciata 
Cerceris rybyensis 
Crossocerus wesmaeli 
Ectemnius continuus 
Lindenius albilabris 
Lindenius pygmaeus 
Mellinus arvensis 
Oxybelus uniglumis 
 
Apidae s.l. - Bijen  
Bombus pascorum 
Coelioxys inermis BE, parasiet van o.a. Megachile versicolor 
en M. centuncularis (beide gastheren waargenomen) 
Lasioglossum minutissimum 
Lasioglossum morio 
Lasioglossum villosulum 
 
In dit terrein treffen we allemaal soorten aan die niet 
aan een specifiek habitat gebonden zijn. Veel soorten 

komen voor in ruderale 
terreinen. Lindenius pygmaeus 
komt vooral in het zuid-
oosten van ons land voor, 
op zandige bodems. 
Coelioxys inermis (BE – 
Peeters en Reemer 2003) is 
een broedparasiet van o.a. 
Megachile versicolor en M. 
centuncularis. Deze beide 
gastheren zijn op 
Tiengemeten 
waargenomen. 
 
We hebben de bebouwing 
in zuidelijke richting 
verlaten (zie kaart) en 
verzameld langs de berm 
van de weg en op een vrij 

lage dijk (80/81- 417/418). Resulaten van dit deel: 
 
Chrysididae - Goudwespen 
Hedychrum gerstaeckeri  
 
Crabronidae -Graafwespen 
Lindenius albilabris 
 
Apidae s.l. - Bijen 
Bombus lapidarius 
Bombus terrestris 
Bombus veteranus 
Lasioglossum lucidulum 
Lasioglossum zonulum 
Megachile versicolor  
 
Hedychrum gerstaeckeri is een parasitoid van Cerceris 
quinquefasciata en C. rybyensis. Deze beide soorten 

Midden 

Ruïne loods 

Tiengemeten 
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graafwespen komen op het eiland voor. De goudwesp 
is een bijzondere vangst want de soort komt vooral in 
het zuidoosten van ons land voor. Bombus veteranus, de 
zandhommel, is een bedreigde soort, maar was van het 
eiland al bekend. 
 
Het stuk door de polder over de Grevesweg ( 80- 
416/417) wordt gekenmerkt door grote bestanden van 
Canadese guldenroede, waar weinig bijen of wespen 
op gevangen zijn.  
 
Chrysididae - Goudwespen 
Hedychrum gerstaeckeri 
 
Pompilidae - Spinnendoders 
Anoplius concinnus 
 
Vespidae - Plooivleugelwespen 
Ancistrocerus gazella 
 
Crabronidae - Graafwespen 
Ectemnius continuus 
Lindenius albilabris 
Rhopalum gracile, een soort van rietmoerassen 
 
Apidae s.l. - Bijen 
Andrena flavipes 
Bombus lapidarius 
Bombus terrestris 
Bombus veteranus 
Lasioglossum pauxillum 
Lasioglossum villosulum 
 
De aculeatenfauna van deze polder omvat veel soorten 
die overal kunnen voorkomen. Er is ook een 
rivierbegeleidende soort (Lasioglossum pauxillum), er zijn 
dijkbewoners (Bombus veteranus en Andrena flavipes) en er 
is een soort van rietmoerassen (Rhopalum gracile). 
 
Op de plek waar de Grevesweg afbuigt naar het 
noorden staat een ruïne van een loods. Deze is 
gedeeltelijk intact gelaten en doet dienst als 
observatieplek voor vogels (80- 417.6). Op dit ruderale 
terrein, bevond zich een flink stuk kaal zand. Hier zijn 
gevonden: 
 
Pompilidae - Spinnendoders 
Anoplius infuscatus 
Auplopus carbonarius 
Caliadurgus fasciatellus 
Episyron rufipes 
Evagetes gibbulus, een broedparasiet van Anoplius soorten. 
 
Vespidae - Plooivleugelwespen 
Ancistocerus parietum 
Ancistocerus trifasciatus 
 
Crabronidae - Graafwespen 
Cerceris rybyensis 
Crossocerus wesmaeli 
Ectemnius continuus 

Lindenius albilabris 
Mimumesa unicolor 
Oxybelus bipunctatus 
Oxybelus uniglumis 
Philanthus triangulum 
 
Apidae s.l. - Bijen 
Bombus lapidarius 
Bombus veteranus 
Sphecodes miniatus 
 
Weinig bijen en veel wespensoorten, die gebonden zijn 
aan bebouwing (Auplopus carbonarius) en zand 
(bijenwolf – Philanthus triangulum).  
De spinnendoder Evagetes gibbulus is een broedparasiet 
van Anoplius- soorten. Sphecodes miniatus is een 
broedparasiet van kleine groefbijen onder andere 
Lasioglossum morio. 
 
En tenslotte langs de dijk aan de noordzijde weer terug 
(80,5- 418,2) naar Midden. Deze dijk is ruig begroeid 
en aan de noordkant bevinden zich enkele bloemrijke 
stukken. 
 
Pompilidae - Spinnendoders 
Anoplius infuscatus 
Anoplius nigerrimus 
 
Crabronidae - Graafwespen 
Diodontus minutus 
Ectemnius continuus 
Lindenius albilabris 
 
Apidae s.l. - Bijen 
Andrena flavipes 
Bombus lapidarius 
Bombus terrestris 
Bombus veteranus 
Melitta nigricans 
 
In totaal zijn er die dag 38 soorten waargenomen 
tijdens de excursie.  
- Pompilidae - Spinnendoders  7 
- Vespidae - Plooivleugelwespen  3 
- Chrysididae - Goudwespen  1 
- Crabronidae - Graafwespen  12 
- Apidae s.l. - Bijen  15 
 
Bombus muscorum, de moshommel, die wel bekend is 
van het eiland hebben we niet waargenomen, we 
waren waarschijnlijk te laat. 
 
Aart van den Berg bezocht het eiland op 10 juni 2006. 
Hij signaleerde de volgende soorten bijen: de 
heggerankbij Andrena florea, de groefbijen Halictus 
tumulorum, Lasioglossum calceatum, L. morio en L. zonulum, 
de wespbij Nomada succincta en de rosse metselbij Osmia 
rufa. 
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Conclusie 
De conclusie is dat er op het eiland in de zomer veel 
soorten voorkomen, die niet aan een bepaalde habitat 
gebonden zijn. Veel soorten komen voor in een 
ruderale omgeving. Opvallend is wel het aantal in de 
grond, vooral zandgrond, nestelende soorten wespen. 
Een excursie in het voorjaar, als de wilgen bloeien, zal 
ongetwijfeld een groot aantal voorjaarsbijen opleveren. 
Te zijner tijd moeten we dat maar eens doen. 
 
Summary 
Members of the Hymenoptera section visited the 
island of Tiengemeten on 16 August 2008. During a 
walk on part of the island bees and wasps were 
collected. Each territory is described in short and a list 
of observed species is included, along with comments. 
The commonest species found were those of ruderale 
grounds. Many of these species nest in the ground, 
especially sandy ground. 
 
Literatuur 
Peeters, T.M.J. & M. Reemer. 2003. Bedreigde en 

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

 
 

Verslag van de studiedag Verslag van de studiedag Verslag van de studiedag Verslag van de studiedag 
over Hylaeusover Hylaeusover Hylaeusover Hylaeus    
 
Jan Smit 
 
 
Op 24 januari 2008 waren 19 leden van de sectie 
bijeen gekomen in het Zoölogisch Museum in 
Amsterdam voor een studiedag over het bijengenus 
Hylaeus, onder leiding van Ivo Raemakers. 
 
Kenmerken 
In de inleiding gaf Ivo puntgewijs de kenmerken van 
het genus: 
• klein (3,5 – 9 mm), zwart, slank, vrijwel kaal en 

geen scopa 
• graafwespachtig 
• meestal gele of witte gezichtsvlekken 

(maskerbijen) 
• 2 cubitaalcellen waarvan de 1e het grootste is, top 

radiaalcel verwijderd van vleugelrand, voet met 
hechtlapje, korte tong 

 
Verspreiding 
Hylaeus is het enige Europese genus van de 
onderfamilie Hylaeinae uit de familie Colletidae. Het 
genus en de onderfamilie heeft haar grootste soorten- 
en vormenrijkdom in Australië en omgeving. 

Wereldwijd  zijn er 600 soorten beschreven, 60 in 
Europa, 25 in Nederland. In veel oudere publicaties 
nog onder de oude genusnaam Prosopis genoemd. 
Het genus komt voor in alle werelddelen behalve 
Antarctica. Er zijn Euraziatische soorten versleept 
naar Noord- en soms Zuid-Amerika. 
 
Levenswijze 
Bijen van het genus Hylaeus komen voor in allerlei 
biotopen, maar relatief vaak ruig/ruderaal, warm en 
droog: bosranden, struwelen, spoorbermen en – 
emplacementen, tuinen en parken, braakliggende 
terreinen. 
Ze zijn polylectisch maar sommige plantentaxa 
worden relatief veel bezocht: schermbloemigen, 
braam, zandblauwtje, reseda en wouw, helmkruid en in 
mindere mate slangenkruid. 
De pollen worden getransporteerd in de krop samen 
met nectar. Meestal nestelend in holle stengels, soms 
andere bestaande holten; het zijn geen nestbouwers. 
De nesten bestaan uit lineaire reeksen broedcellen met 
een zijdeachtig omhulsel (vgl. Colletes). 
Hylaeus-soorten zijn doorgaans univoltien, meest 
zomersoorten (vanaf half mei). Overwintering als 
volgroeide larf. 
 
Determinatie 
Daarna ging Ivo in op de determinatie van deze bijen. 
De belangrijkste determinatiekenmerken werden 
benoemd, alsmede literatuur en problemen bij het 
determineren. Ten slotte verdeelde hij de soorten in 
goed herkenbare en moeilijker te determineren 
soorten.  
Ter voorbereiding van deze dag had Hans 
Nieuwenhuijsen een determinatietabel voor de 
Nederlandse soorten van Hylaeus rond gestuurd aan de 
leden. Op de dag zelf werden de bijbehorende 
afbeeldingen uitgedeeld, waarna de tabel uitgeprobeerd 
kon worden en van commentaar werd voorzien. De 
ervaringen en opmerkingen van deze determinatiedag 
zijn verwerkt in een nieuwe van de tabel, die terug te 
vinden is op pagina 28. 
 
Summary 
The section held a study day on 24 January 2009 about 
the bee genus Hylaeus. The presentation was lead by 
Ivo Raemakers. He gave a short introduction about 
appearance, taxonomy, distribution and way of life. In 
preparation for identification, he discussed the most 
important characteristics. After that, members went on 
to identifying bees using a concept-version of a Hylaeus 
identification key made by Hans Nieuwenhuijsen. 
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Leuke waarneLeuke waarneLeuke waarneLeuke waarnemingen 2008mingen 2008mingen 2008mingen 2008    
 
LB = Leo Blommers 
PB = Pieter van Breugel 
KG = Kees Goudsmits 
PK = Pim Kuijken 
AL = Anne Jan Loonstra 
FM = Frank van der Meer 
PM = Peter Megens 
TP = Theo Peeters 
JP = Joop Prijs 
IR = Ivo Raemakers 
JS = Jan Smit 
ES = Erik van der Spek 
 
Symphyta - bladwespen 
 
Macrophya diversipes [LB] 
 Twee  mannetjes verzameld bij het vertrekpunt van 

de veerpont van Brummen naar Bronkhorst op 30 
mei (Ac. 208,6-455,2). Over de biologie en 
voedselplant van deze zeldzame soort is niets 
bekend. Hij wordt in drie Duitse staten als 
‘gefährdet’ aangemerkt. 

 
Allantus viennensis [LB] 
 Vijf vrouwtjes van deze Midden-Europese soort 

verschenen in twee kweken van basterdrupsen 
verzameld op een sierroos naast onze voordeur in 
Rhenen (Ac. 168,0-441,5). De eerste larven 
verzamelde ik eind mei, de tweede portie eind juni. 
De kweken stonden in de garage en alle adulten 
verschenen in de maand juli. Mannetjes heb ik nog 
niet gezien. De soort stond nog niet als inheems te 
boek, maar Ad Mol had al wel enkele exemplaren uit 
Zuid-Limburg gezien. 

 
Fenella minuta [LB] 
 Deze soort kweekte ik drie mannetjes en vier 

vrouwtjes uit mijnen in blaadjes van Geranium 
pusillum in het Schinkelbos bij Amstelveen (Ac. 
114,3-479,5). De mijnen werden mij in september 
2007 aangewezen door Willem Ellis, volgens wie 
deze soort verre van algemeen is. De adulten 
kwamen uit in week 15-18, 2008. 

 
 
Bethylidae - platkopwespen 
 
Bethylus boops [IR] 

Een drietal vrouwtjes in Gronsveld (Ac. 179-313), 
één in de tuin op 17 mei en twee in huis op rond 28 
juni en op 15 juli. Van dit kleine wespje was tot 

dusver slechts 1 vrouwtje verzameld in 1898 op 
landgoed Exaeten bij Horn. 

 
 
Chrysididae- goudwespen 
 
Chrysis immaculata [IR] 
 Op 3 augustus een vrouwtje in de tuin in Gronsveld 

(Ac. 179-313). 
 
Chrysis indigotea [PB] 

Een exemplaar op een insectenmuur op 29 juni te 
Heeze (NB) (Ac. 169-376). In Veghel, Geerbos (Ac. 
166-404) heb ik op 24 juni een exemplaar verzameld 
en later op 27 juni en op 6 juli op dezelfde locatie 
nog een ander exemplaar gefotografeerd. 

 
Hedychridium femoratum [PM] 
 Een vrouwtje op 25 juli, op een voormalig stuifduin 

bij Bergen (LI) (Ac. 203-400), dat dichtgegroeid was 
met mos en opnieuw geplagd. 

Chrysis indigotea op een insectenmuur te Heeze NB). 
Foto: Pieter van Breugel. 
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Sapygidae - knotswespen 
 
Sapyga similis [JP] 
 Een vrouwtje in een malaiseval op landgoed De 

Velhorst (GE). De malaiseval stond van 2 tot 9 juni 
opgesteld op een grazige vlakte in gemengd bos 
langs een steil randje. Sapyga similis is een 
broedparasiet van metselbijen. In deze malaiseval is 
ook Hoplitis leucomelana gevangen, misschien komt 
deze in aanmerking als gastheer? 

 
 
Pompilidae - spinnendoders 
 
Anoplius caviventris [LB] 
 Een vrouwtje van deze, volgens opgave zeer 

zeldzame soort, vond ik op zompig terrein in het 
Beekberger Woud (Ac. 198-464) op 9 augustus 2008. 
De soort wordt ook elders rondom poeltjes en 
andere vochtige biotopen gevonden. 

 
Episyron albonotatus [IR] 

Een klein aantal vrouwtjes waargenomen langs het 
Julianakanaal tussen Echt en Maasbracht (Ac. 188-
348, 188-349, 189-349). Tweemaal bloembezoek 
waargenomen op peen (Daucus carota). Eén vrouwtje 
verzameld op 25 juli. 
 

Priocnemis confusor [LB] 
 Een mannetje tegengekomen op het bospad rond de 

Meertensgroeve bij Vilt (gem. Valkenburg a/d Geul, 
Ac. 184-319) op 23 juni 2008. In Peeters et al. (2004) 
heet de soort (onder de naam P. gracilis) uiterst 
zeldzaam en bedreigd. 

 
 
Vespidae - plooivleugelwespen 
 
Ancistrocerus antilope [JS] 
 Een vrouwtje op 31 mei op het landgoed Hackfort 

bij Vorden (Ac. 216,0-457,1). 
 
Discoelius zonalis [PB, JS, AL] 
 Twee nestgevallen in Veghel (Ac. 166-404), de eerste 

keer waargenomen op 24 juni. Ook daarna 
regelmatig beide exemplaren gezien. Een vrouwtje 
op 24 juni in het Witte Veen (OV) (Ac. 256-463). 
Op 24 juli drie vrouwtjes op het Hellingveen op de 
Sprengenberg (OV). De vrouwtjes hadden nesten in 
dood hout en vlogen deze in en uit. Prooidieren of 
broedparasieten konden niet vastgesteld worden. 

 
Euodynerus dantici [IR] 
 Waargenomen langs het Julianakanaal tussen Echt 

en Maasbracht (AC 188-348, 188-349, 189-349). 
 
 

Polistes dominulus [PM] 
Op 31 augustus een mannetje op het 
Drouwenerzand (Ac. 250-553). Dit is de meest 
noordelijke vondst van deze soort in ons land tot nu 
toe. 

 
Sphecidae - langsteelgraafwespen 
 
Podalonia luffii [PM] 

Een mannetje op 23 mei, op een voormalig stuifduin 
bij Bergen (LI) (Ac. 203-400), dat dichgegroeid was 
met mos en opnieuw geplagd. 

 
 
Crabronidae - graafwespen 
 
Crossocerus vagabundus [ES] 
 Op Texel, Buiten Muy (Ac. 139,68-570,18) in een  
 malaise val, tussen 29 juni en 3 juli. Deze soort was 

nog niet eerder op een van de Waddeneilanden 
gevangen. 

 
Gorytes laticinctus [ES] 
 Op Texel, Buiten Muy (Ac. 139,68-570,18) in een 

malaiseval, 26 juli - 1 augustus. Deze soort is nieuw 
voor Texel. 

 
Passaloecus brevilabris [ES] 
 Een vrouwtje met een malaiseval gevangen tussen 2 

en 9 juli, Texel, Korverskooi, malaiseval Ac. 114,9-
568,9 

 
 

Discoelius zonalis, bedekt met mijten. 
Foto: Pieter van Breugel. 
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Passaloecus singularis [ES] 
Op Texel, Buiten Muy (Ac. 139,68-570,18) met 
malaiseval gevangen tussen 1 en 7 augustus. Deze 
soort is niet eerder op dit eiland gevangen. 

 
Psenulus brevitarsis [ES] 

Op Texel, Buiten Muy (Ac. 139,68-570,18) met 
malaiseval gevangen tussen 24 en 29 juni. 

 
 
Apidae s.l. 
 
Andrena clarkella [ES] 
 Een man op Texel, De Dennen, Osseveld, berm 

(Ac. 112,34-564,56), op 15 april op paardenbloem. 
Niet eerder gesignaleerd op dit eiland. Wel op 
andere waddeneilanden. 

 
Andrena fulvida [KG]  

Op landgoed Stoutenburg bij Leusden (Ac. 160-463) 
vloog op 9 mei een mannetje boven een pad in een 
broekbos. Er stond nauwelijks sporkehout in de 
omgeving Wel stond er veel zwarte bes (Ribes 
nigrum) te bloeien. 

 
Andrena pandellei [IR] 

In juni een populatie langs het Julianakanaal bij Stein 
en één dood mannetje in een rapunzelklokje bij 
Maasbracht (Ac. 181-329, 189-349). Bij Stein onder 
andere ook Eucera nigrescens, Lasioglossum lativentre, 
Andrena fulvago, Ceratina cyanea, Chelostoma distinctum, 
Nomada femoralis en Odynerus melanocephalus. 

 
Andrena strohmella [KG] 

Op 21 april verzamelde ik een 
mannetje op Camping: "De 
Bonte Vlucht" bij Doorn (Ac. 
155-449). De camping ligt 
midden in de bossen van de 
Utrechtse Heuvelrug met 
voornamelijk grove dennenbos 
en zomereikenbos. De camping 
zelf is ook bosrijk maar met 
meer open bos met soms kleine 
tuintjes. Het beest is met 
materiaal uit het ZMA 
vergeleken. In Zuid Limburg 
komt de soort ook in bos- en 
parkachtige gebieden voor 
(mondelinge mededeling: I. 
Raemakers). Het lijkt erop dat 
er weer een soort naar het 
noorden aan het opschuiven is. 

 
Andrena subopaca [ES] 
 Een mannetje op Texel, De Dennen, Jan Ayeslag in 

de berm (Ac. 111,26-561,88) op paardebloem. Deze 

algemene zandbij werd nog niet eerder gevangen op 
Texel. 

 
Andrena tibialis [TP] 

Deze soort was in april heel gewoon langs de 
bermen van het stadse deel van het Wilheminakanaal 
in Tilburg. De mannetjes van A. tibialis zwermden 
massaal rond enkele hoge krenten. Nomada fulvicornis 
hoort, evenals diverse andere Nomada’s, echt niet 
(meer) op de rode lijst thuis. 

 
Andrena viridescens [ES, IR] 

Een mannetje, op 24 juni bij Bunnik, Fort 
Rijnauwen, op de vestingwal (Ac. 140,67-454,08). 
Op 12 mei één vrouwtje op gewone ereprijs langs 
het Julianakanaal bij Stein/Elsloo (Ac. 181-329). 

 
Bombus humilis [ES] 
 Drie werksters gevangen op Texel, Bollekamer, op 4 

juli (Ac. 110,43-560,84), op 22 juli op dophei (Ac. 
111,06-561,59) en op 23 juli op struikhei (Ac. 110-
561). Tot dusver waren er alleen vangsten van voor 
1950 bekend van Texel. 

 
Coelioxys conoidea [PK] 

Op 4 juli 2 vrouwtjes op Slangenkruid in Langeveld 
(Ac. 93-478) bij Noordwijkerhout (ZH). 

 
Coelioxys elongata [IR] 

Een tweetal vrouwtjes op 24 juli op de Oude Buisse 
Heide bij Zundert (Ac. 98-387). Bloembezoek op 
braam en moerasroklaver. 

 
Coelioxys quadridentata [IR] 

Een man op 9 juni op de Lange Maten bij Zundert 
(Ac. 100-390). Bloembezoek op kale jonker. 

Coelioxys elongata, vrouwtje, gefotografeerd op op een dak, nabij nesten van 
Megachile willughbiella. Foto Albert de Wilde. 



 Nieuwsbrief Sectie Hymenoptera NEV – nr. 29, april 2009 

 

 16 

Colletes succinctus [ES] 
Een vrouwtje op 23 augustus in de 
Noordoostpolder, in het Kuinderbos, op een 
 stormvlakte (Ac. 182,6-533,8). 

 
Epeoloides coecutiens [JS] 
 Een vrouwtje op akkerdistel langs een zandweg in 

het Buurserzand (Ac. 251,3-464,4), op 6 augustus. 
 
Halictus langobardicus [IR] 

Een kleine populatie langs het Julianakanaal tussen 
Echt en Maasbracht (Ac. 187-346 tot 189-349). 
Waarnemingen in juni en juli. Determinatie zeker na 
vangst van 2 mannetjes op 25 juli. 

 
Lasioglossum fratellum [ES] 
 Een mannetje bij Wolfheze (GE), Planken Wambuis 

(Ac. 182,5-449,2) op 28 juli op Jacobskruiskruid.  
 
Lasioglossum intermedium [ES] 
 Een vrouwtje bij Groeningen (NB), Groeningsche 

Bergen (AC 198,3-402,8). 
 
Lasioglossum aeratum [IR] 

Een kleine populatie langs het Julianakanaal tussen 
Echt en Maasbracht (Ac. 188-348, 188-349, 189-
349). Waarnemingen in juni en juli. Eén mannetje 
verzameld in juli. Determinatie bevestigd door Alain 
Pauly. Voor afbeeldingen zie 
http://zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/page.asp?i
d=45 (een site waar onder andere voor groefbijen 
veel lastige, vaak graduele kenmerken als 
bestippeling goed in beeld zijn gebracht). 

 
Lasioglossum nitidulum [ES] 

Een mannetje, op 1augustus in Nieuw Bergen (LI), 
Grensweg, in de berm (Ac. 202,5-402,2). 

 
Macropus europaea [ES] 
 Man en vrouw gevangen op Texel, Korverskooi (Ac. 

114,91-568,96), op 2 juli op gewone wederik. De 
slobkousbij was nog niet eerder op een van de 
Waddeneilanden gevangen. 

 
Megachile alpicola [JS] 
 Een vrouwtje op 24 juni op het Buurserzand (Ac. 

251-464). 
 
Megachile leachella [PM] 
 Een vrouwtje op 25 juli, op een voormalig stuifduin 

bij Bergen (LI) (Ac. 203-400), dat dichgegroeid was 
met mos en opnieuw geplagd. 

 
Megachile pillidens [ES] 
 Een vrouwtje bij Afferden (LI), Eckeltse Beek (Ac. 

198,8-405,0), op 31 juli. 

Nomada armata [PK] 
Op 9 juni een vrouwtje op de St. Pietersberg (Ac. 
175-316). 

 
Nomada femoralis [FM] 
 Een vrouwtje op de ‘Velhorst’ bij Vorden (Ac. 220-

462), op 10 mei. Dit is de meest noordelijke vangst 
van deze soort in ons land. 

 
Nomada fulvicornis  [TP] 

Deze soort was in april heel gewoon langs de 
bermen van het stadse deel van het Wilheminakanaal 
in Tilburg. Nomada fulvicornis hoort, evenals diverse 
andere Nomada’s, echt niet (meer) op de rode lijst 
thuis. 

 
Nomada flava [ES] 

Een mannetje op 21 april op Texel, in de Zandkuil 
(Ac. 117,44-561,71) op kruipwilg. Nieuw voor dit 
waddeneiland. 
 

Nomada melathoracica [IR] 
Een vrouwtje op 23 mei op de St. Pietersberg (Ac. 
176-313). Ter plekke geen nesten van Andrena 
agilissima gevonden, wel enkele mannetjes die rond 
Reseda patrouilleerden. (Zie Entomologische 
Berichten 69(1): 18-19). 

 
Nomada obscura [IR] 

Een viertal vrouwtjes op 23 april in een nestkolonie 
van Andrena ruficrus op landgoed Wallsteyn bij 
Zundert (Ac. 100-387). 

 
Nomada stigma [HN, JS] 
 Op een bloemrijke dijk in de Rammelwaard bij 

Voorst (Ac. 208-466) 3 mannetjes en 3 vrouwtjes, 
op 30 mei en 1 juni. Zie ook pagina 25. 

 
Osmia leaiana [PB] 
 Twee nestgevallen in Veghel (Ac. 166-404). 
 
Osmia tridentata [PK, IR] 
 Op 1 juli een vrouwtje en een mannetje in Eysden 

(LI) (Ac. 177-308). Op 25 juni enkele vrouwtjes op 
gewone rolklaver (Lotus corniculatus) op 't Tiende Vrij 
(een voormalige afvalberg) te Eijsden (Ac. 178-308). 
Samen met onder andere Anthidium punctatum en 
Odynerus melanocephalus.  Ook een aantal O. tridentata 
vrouwtjes op rolklaver bij Ternaaien (B) (Ac. 176-
310). 
 

 
 
 

 



 Nieuwsbrief Sectie Hymenoptera NEV – nr. 29, april 2009 

 17 

VeldobservatiesVeldobservatiesVeldobservatiesVeldobservaties    
 

Veldobservaties aanVeldobservaties aanVeldobservaties aanVeldobservaties aan    
spinnendoders 3spinnendoders 3spinnendoders 3spinnendoders 3    
 
Hans Nieuwenhuijsen 
 
 
Op de overgang van de binnenduinrand en de 
middenduinen, in het noordelijk deel van de Schoorlse 
Duinen, komt, tussen loofbomen en struiken, een 
eilandje voor van een paar oude, zwarte dennen. Van 
een dood exemplaar staat nog een stuk stam overeind 
en hier en daar liggen wat dode stammen. De habitat 
komt het meest in de buurt van ‘vrijstaande bomen’ 
(Weeda et al. 2006). 
In midden september zijn in dit gebiedje op de 
stammen van deze naaldbomen enkele vrouwtjes van 
de gewone baardspinnendoder Dipogon subintermedius 
actief. Ik krijg de indruk dat ze bij voorkeur op het 
onderste deel van de stam, tot 175 cm hoog, jagen. Ze 
waren bijna niet boven mijn hoofd - ik meet 175 cm- 
actief. Als je zo staat te kijken gebeurt het wel eens dat 
ze even overwippen op je hoofd of je neus! 
Ze rennen over de stam, duiken onder stukken schors 
en verdwijnen af en toe in een verlaten kevergang. 
Opvallend daarbij is dat ze niet met hun vleugels 
trillen, een gedraging die zo kenmerkend is voor de op 
de grond jagende spinnendoders, maar die meestal 
over het achterlijf vouwen. Ik heb ze trouwens geen 
spin zien vangen. 
Ik zag één keer twee vrouwtjes jagen op dezelfde stam. 
Ik hoorde een luid gezoem, zag iets naar beneden in 
het gras vallen en dacht: een van beide heeft een spin 
gevangen. Het bleek echter dat beide vrouwtjes zich 
op elkaar hadden gestort en, al vechtend, naar beneden 
waren gevallen. Misschien heeft deze soort wel een 
jachtgebied dat tegen concurrenten verdedigd wordt. 
Ik hoopte de hele tijd maar een nest te vinden, ook dat 
is niet gelukt. Eén keer dacht ik een goede kans te 
hebben. Op de dode stam was een vrouwtje zeker een 
kwartier bezig strooisel uit een kevergang (?) te 
verwijderen. Om de tien seconden kwam ze te 
voorschijn met strooisel onder haar kin en kiepte dat 
naar beneden. Ik kon mooi zien dat ze haar baarden 
gebruikte bij het strooiselvervoer. Ik merkte de plek en 
na een paar dagen ging ik op zoek naar een nest. Niets 
te vinden. 
Op de stammen trof ik regelmatig werksters van de 
grauwzwarte mier Formica fusca. Wat me trof was niet 
alleen dat spinnendoder en mier ongeveer even groot 

zijn maar ook dat hun kleuren op elkaar lijken. Bij een 
bepaalde lichtval glanst het laatste deel van het 
achterlijf van deze zwarte mier. De zwarte 
spinnendoder heeft, als de vleugels over het achterlijf 
gevouwen zijn ook een lichte plek op het laatste deel 
van het achterlijf. Het is het ongepigmenteerde deel 
van de vleugels. Het lijkt waarachtig wel op de 
mimicry volgens Müller: twee nare beestjes, die op 
elkaar lijken. Als een op het zicht jagend dier de ene 
soort heeft geproeft, zal ie de andere soort met rust 
laten en omgekeerd. 
 
Een andere veldwaarneming heeft betrekking op het 
grote aantal spinnendodersoorten op een klein 
oppervlak in een bos. Op 12.8.07 trokken Jacomijn 
Prinsen en ik naar een plek in Noord-Ginkel (Ac. 179- 
451) waar een aantal gewone mijnspinnen (Atypus 
affinis) hun gangen met spinselkousjes hebben. Ooit is 
daar de roodzwarte schildkopspinnendoder Aporus 
unicolor gevangen, die op deze spinnen jaagt. Helaas 
troffen we deze wesp niet aan, maar wel de volgende 
zes soorten in een stukje gemengd bos, met wat open 
zand, een zandpad en wat hei van hooguit 75x75 
meter. 
De gewone rouwrandspinnendoder Cryptocheilus notatus, 
de boom-zaagpootspinnendoder Priocnemis exaltata, de 
zwartkraag zaagpoot P. pusilla, de eentand 
zandspinnendoder Arachnospila spissa, de gewone 
zandspinnendoder A. anceps en de zwarte 
borstelspinnendoder Anoplius nigerrimus. 
Wat maar weer eens duidelijk maakt dat niet alleen 
open terrein, met stukken open zand, het ideale 
spinnendoder habitat is. 
 
Summary 
The hunting behavior of Dipogon subintermedius is 
described, along with the possible preparations for 
nesting. In a small part of a forest near Ede one finds 
six different species of spider wasps. 
 
Literatuur 
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ArtikelenArtikelenArtikelenArtikelen    
 
 

Observaties en Observaties en Observaties en Observaties en 
onderzoek aan de nesten onderzoek aan de nesten onderzoek aan de nesten onderzoek aan de nesten 
en ontwikkeling van en ontwikkeling van en ontwikkeling van en ontwikkeling van 
Anthophora plumipesAnthophora plumipesAnthophora plumipesAnthophora plumipes    
 
Anne Jan Loonstra 
 
 
Inleiding 
In het voorjaar van 2008 heb ik een nestaggregatie van 
Anthophora plumipes (Figuur 2) aangetroffen in een 
gemetselde plantenbak bij een schoolgebouw in de 
stad Groningen (Figuur 1). Nadat mijn vriendin en ik 
een aantal lege broedcellen aan de oppervlakte hadden 
gevonden besloot ik deze aggregatie nader te gaan 
bekijken en enkele nesten op te graven. Dit bleek 
bijzonder goed te lukken. Ik heb tientallen broedcellen 
opgegraven en bestudeerd. De larven die erin zaten 
bleven ongedeerd en vele van deze heb ik zien 
verpoppen. Deze bevindingen wil ik hier graag in 
woord en beeld met de lezers delen. Alle figuren zijn 
van de auteur. 

 
Locatie 
De plantenbak (± 70 x 900 cm) is onder een afdak 
aangelegd en ligt op het oosten. Tot ongeveer 
12:00/13:00 uur staat deze in het directe zonlicht. De 

plantenbak biedt op een ruim oppervlak 
nestgelegenheid en bescherming tegen regen en wind. 
Regenwater komt er niet of nauwelijks in en er staat 
geen enkele vegetatie in. De aarde in de bak bestaat 
deels uit zavel en zand en resten van compostaarde. 
Het zand is gedeeltelijk gemengd met het zavel en dit 
vormt een gemakkelijk bewerkbare bodem die tevens 
enige stevigheid biedt. Ik heb in Groningen op 
verschillende locaties nesten in plantenbakken 
aangetroffen. Onder natuurlijke omstandigheden 
nestelt deze soort bij voorkeur in löss- of leemwanden, 
oude voegen in muren, groeves, steile rivieroevers, 
dijkhellingen (Westrich 1989, Peeters et al. 1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neststructuur 
De broedcellen liggen ongeveer 5-10 cm onder de 
grond (in stevige bodems is dit soms ondieper) aan 
een korte hoofdgang. De meeste nesten zijn langs de 
randen van de muur aangelegd. De doorsnede van de 
gang is ongeveer 9-10 mm breed. De wand van de 
hoofdgang is relatief glad. Het uitgegraven materiaal 
wordt rondom de nestingang verspreidt, een tumulus 
wordt niet of nauwelijks gevormd. Mijns inziens 
worden de wanden van de hoofdgang nog enigszins 
bewerkt, de wanden zijn glad en hier en daar blijven 
kleine gedeelten over terwijl de aarde in de omgeving 
weg is gevallen.  
Broedcellen worden aan korte zijgangen van de 
hoofdgang aangelegd en liggen in clusters tegen elkaar 
aan, waarbij de celingangen dicht bij elkaar liggen. 
Soms worden broedcellen in elkaars verlengde 
aangelegd. Hierbij wordt het einde van de nestgang 
verwijd tot een ovaalvormige broedcel. De volgende 
cel wordt op het afsluitgedeelte van de eerste cel 
gebouwd. De cellen worden schuin naar beneden 
georiënteerd aangelegd waarbij het laatst af te sluiten 
deel (het dekseltje) aan de bovenzijde ligt, dit is 
noodzakelijk omdat de voedselvoorraad erg vloeibaar 
is (een horizontaal georiënteerd broedcel zou meteen 

Figuur 1. Gemetselde plantenbak, waarin zich de 
nestaggregatie bevindt. Foto Anne Jan Loonstra. 

Figuur 2. Vrouwtje op de nestplaats, Groningen, 
26-4-2008. Foto Anne Jan Loonstra. 
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Figuur 5. Binnenkant van het afsluitgedeelte 
(dekseltje) met het schuin ingestoken gaatje en een 
gedeelte van de celwand. Foto Anne Jan Loonstra. 

leeglopen). Naast de vele cellen met inhoud 
(voedselvoorraad met ei of larve) zijn er 95 verlaten 
cellen gevonden die telkens tegen de nieuw aangelegde 
cellen aanliggen.  
Aan de hand van de opgravingen van broedcellen heb 
ik een reconstructie gemaakt (Figuur 3 & 4). Tijdens 
het graven haalde ik regelmatig grote brokken 
broedcellen naar boven waar aan alle kanten in- en 
uitgangen aan zaten. Dit komt doordat de nieuwe 
broedcellen tussen en aan de verlaten broedcellen 
worden aangelegd. Soms worden verlaten cellen 
gedeeltelijk weggeknaagd en op deze plaats wordt dan 
een nieuwe cel aangelegd, een deel van de oude 
celwand ligt dan tegen de nieuwe aan. Dit toont aan 
dat de nestplaats al minstens één jaar in gebruik is. 

Broedcellen 
De broedcellen zijn ovaalvormig en de binnenmaten 
zijn 15-16 mm x 9-10 mm. De celwanden worden aan 
de binnenkant volkomen glad en rond afgewerkt met 
speeksel en aarde en daarna ingesmeerd met een 
wasachtige afscheiding uit de Dufour’s klier (O’Toole 

& Raw 1991); dit droogt op als een dun wit laagje. Dit 
laagje zal de larve beschermen tegen vocht en infecties. 
De ingang van de broedcel staat onder een lichte hoek 
op de lengteas van de cel, is volmaakt cirkelvormig en 
vertoont een dun richeltje. Langs dit richeltje zal de cel 
later gedicht worden. 
 
Afsluiting broedcel 
Om de broedcel te dichten gebruikt het vrouwtje 
deeltjes zand en aarde vermengd met speeksel, dit 
wordt spiraalsgewijs aangebracht en vormt een 
dekseltje. De binnenkant van het dekseltje moet net als 
de celwanden worden afgewerkt met de afscheiding uit 
de Dufour’s klier (O’Toole & Raw 1991). Het 
vrouwtje smeert waarschijnlijk tijdens het bouwen van 
het dekseltje de grootste delen van de binnenkant al in 
met de klierafscheiding. Om de laatste afdichting aan 
de binnenkant behandeld te krijgen houdt het 
vrouwtje een klein gaatje in het midden van het 
dekseltje over. Het gaatje loopt schuin door het 
dekseltje heen, zodat er in doorsnede een overlapping 
ontstaat. Vervolgens kan zij met haar tong door het 
gaatje de binnenkant van het dekseltje afwerken 
(O’Toole & Raw 1991). Wanneer dit klaar is wordt het 
gaatje gedicht, het kleine overlappende gedeelte is 
tevens behandeld met de klierafscheiding en op deze 
wijze blijft slechts een zeer klein plekje aan de 
binnenzijde onbehandeld. De plaats van het gaatje 
blijft zichtbaar als een donker en schuin ingestoken 
kuiltje aan de binnenzijde. Dekseltjes zijn veel witter 
dan de rest van de broedcel, waarschijnlijk gebruikt het 
vrouwtje hier veel meer afscheiding uit de 
achterlijfsklier. De buitenkant van het dekseltje wordt 
eveneens glad afgewerkt, maar niet meer voorzien van 
een wasachtig laagje. Aan de rand is het dekseltje 
ongeveer 2 mm dik en in het midden ongeveer 1-1,5 
mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3. Neststructuur. 

Figuur 4. Reconstructie broedcellencluster. 
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Voedselvoorraad, eileg, eetgedrag larve 
De voedselvoorraad bestaat uit stuifmeel en nectar. 
Het vrouwtje verzamelt eerst stuifmeel dat ze op een 
hoopje op de bodem van de broedcel neerlegt. Daarna 
verzamelt ze nectar en giet de cel tot de helft hiermee 
vol. Van de twee componenten wordt geen homogeen  
mengsel gemaakt, de bovenste helft is erg vloeibaar. 
Of er nog een afscheiding van de bij zelf aan toe wordt 
gevoegd is mij niet bekend. De voedselvoorraad heeft 
een sterke geur die aan blauwe kaas doet denken. 

Het ei wordt bovenop het vloeibare voedsel gelegd, 
zodanig dat het slechts op twee punten in contact 
komt met het voedsel (Fig. 6). Nadat het ei is gelegd 
wordt de broedcel afgesloten (zie: “Afsluiting 
broedcel”). De larve die uit het ei komt, begint eerst 
aan het vloeibare gedeelte (nectar) te eten en daarna 
wordt ook het vaste gedeelte (stuifmeel) gegeten. Het 
laatste restje van de voedselvoorraad wordt door de 
larve zorgvuldig op de buik bij elkaar gehouden, op 
deze manier wordt niets ervan verspild. Op de wanden 

van de cel bevinden zich geen voedselresten meer. 
Een volgroeide larve is ongeveer 17-18 mm lang en 6-
7 mm breed. De kop is ongeveer 2 mm lang en 1,5 
mm breed, de kaken zijn kort en recht afgetopt. 

 
 
Ontwikkeling van larve naar imago 
Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van larve 
naar imago heb ik ongeveer 50 cellen geopend en 
bekeken. Voor de ontwikkeling van ei tot volgroeide 
larve kan niet met zekerheid een tijdsduur worden 
gegeven. Wanneer een cel geopend wordt waar nog 
vloeibaar voedsel in zit, dan zal dit verdampen of 
wegtrekken in de opengebroken celwand, de larve of 
het ei sterft dan. 
De larven die net de gehele voedselvoorraad hebben 
opgegeten, zijn van half mei tot eind mei gevonden, de 
meeste larven verpopten van half juli tot eind juli, de 
meeste poppen vervelden tot imago van half augustus 
tot eind augustus. De tijdsduur van het ontwikkelen 
van pas uitgegeten larve naar imago duurde bij een 
geobserveerd individu 48 dagen. Deze larve was 
volledig uitgegeten op 27-05-2008, de verpopping 
vond plaats op 14-07-2008 en het imago (een 
mannetje) sloop uit op 21-08-2008. 
 
Verpopping 
Wanneer de larven de voedselvoorraad volledig 
hebben opgegeten kunnen zij beginnen met 
verpoppen. De larve is groot en dik en heeft een 
glanzend strakgespannen lichaamsoppervlak. Eerst zal 
de larve al het verteerde voedsel uitscheiden. Tijdens 
het verpoppen mag er geen excrement meer in het 
lichaam aanwezig zijn om infecties te voorkomen. Het 
uitscheiden geschied met korte tussenposen, de 
ontlasting wordt na elke puls steeds tegen de 
achterwand plat gedrukt en dit vormt een gelige, dikke 
laag. De ontlasting mag niet in de weg liggen tijdens  

Figuur 6. Doorsnede van een afgesloten broedcel 
met voedselvoorraad en ei en een detail van het 
afsluitgedeelte (dekseltje). Het grijze gedeelte geeft 
de plaats weer die het laatste wordt gedicht. 

Figuur 7. Geopende broedcellen met 
voedselvoorraad. Foto Anne Jan Loonstra. 

Figuur 8. Twee geopende broedcellen. Linksboven 
met ei. Rechtsonder met larve, met de laatste resten 
van de voedselvoorraad op de buik.  
Foto’s Anne Jan Loonstra. 
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Figuur 9. Tijdschema van de ontwikkeling van een mannetje van Anthophora plumipes. 
Foto’s Anne Jan Loonstra. 
 


