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Redactioneel
Een redelijk gevuld nummer van onze nieuwbrief.
Allereerst een aankondiging van de beide
zomerexcursies. Bij ‘Verslagen’ een verslag van de
zomerexcursie van afgelopen jaar naar de omgeving
van Ommen en een impressie van de studiedag van de
sectie in januari van dit jaar.
Zoals gewoonlijk in het eerste nummer van het jaar de
‘Leuke waarnemingen’ van het afgelopen jaar (2014).
Bij ‘Veldobservaties’ de aanval op bijenhotels door
vogels en onderzoek aan de nesten van Eucera’s op
Texel.
We hebben een gevarieerd artikelenaanbod:
Jan Smit en Iwan van Berkel vertellen over de
teloorgang van een nestaggregatie van Colletes daviesanus
in een muur van een woonhuis.
Stijn Schreven verhaalt over het mierenonderzoek in
de veenmoerasbossen van Borneo.
Theo Peeters legt uit hoe hij gegrepen is door een
wespenfamilie: de Diapriidae of neuswespen.
Jan Smit en Peter Megens hebben uitgezocht hoe het
ervoor staat met een paar van onze vespiden.
Rene Veenendaal vond in de goudwespencollectie van
Leo Blommers een aantal vermeldenswaardige
soorten.
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Bij ‘Literatuur’ twee boekbesprekingen, een door Jan
Smit over ‘Niet zonder elkaar. Bloemen en insecten’
en een door Theo Peeters over het ‘Handboek
grasveldinsecten’. Er is een Rode lijst van de Europese
bijen verschenen. Erik van der Spek vertelt over een
tweetal ‘Resultaten van onderzoek’.
Kijk bij ‘Oproepen’ even of je het contributiegeld voor
2015 al hebt overgemaakt.
Bij de ‘Mededelingen’ het jaarverslag over het
afgelopen jaar van de secretaris van de sectie Erik van
der Spek. En een paar mededelingen van EIS
Kenniscentrum Insecten.
Jorgen Ravoet wordt hartelijk bedankt voor het
vertalen van enkele samenvattingen in het Engels.
We wensen je veel leesplezier, Jens, Theo, Erik en Jan.
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Excursies
Vroege zomerexcursie:
Goeree, 4 juli 2015
Erik van der Spek
Op initiatief van de Mierenwerkgroep wordt dit een
gezamenlijke excursie met de sectie Hymenoptera. We
gaan naar de duinen van Goeree. De uurhokken 42-16
en 42-17 blijken nog slecht te zijn onderzocht.
Springertduinen e.o.
Het gaat om de Springertduinen tussen de West
Nieuwlandseweg en de Brouwersdam. Het gebied is
dichtbegroeid met onder andere meidoorn, duindoorn,
vlier en braam en wordt beheerd door
Natuurmonumenten. Er loopt een klein aantal paden
door heen. Deze zijn te bereiken vanaf het strand ter
hoogte van strandpaal 18. De Punt van Goeree,
duingebied langs het Grevelingenmeer wordt beheerd
door Staatsbosbeheer.

deel grenst aan oud agrarisch gebied met een meer
besloten karakter (Schurvelingengebied). De
Westduinen zijn botanisch gezien van groot belang, al
is het alleen al door het voorkomen van de
herfstschroeforchis, waarvan Nederland slechts twee
vindplaatsen kent.
Preekhilpolder ZHL
Het natuurreservaat Preekhilpolder (7 ha.) ligt in de
gelijknamige polder ten zuidwesten van Ouddorp en is
te bereiken via de Blomweg. Het bestaat uit
graslandpercelen en een rietput langs de Buitendijk, de
primaire waterkering langs het Grevelingenmeer. Het
reservaat wordt doorsneden door een inlaagdijk. De
graslanden bestaan uit een droog grasland in het
westen en een centraal gelegen vochtig grasland. Deze
graslanden zijn botanisch waardevol en op te vatten als
respectievelijk duingrasland en een kamgrasweide /
valleivegetatie. Er is een klein deel afgegraven, wat zich
ontwikkeld heeft tot een orchideeënrijk moeras. Ook
in de rietput is een plek met orchideeënrijk grasland
ontwikkeld.
Opgave: spek-druif@introweb.nl
De verzamellocatie (10.00 uur) wordt bekend gemaakt
via de website en per mail aan wie zich opgeven.
Reservedatum 11 juli.
www. zuidhollandslandschap.nl

Westduinen ZHL
Het open duinterrein Westduinen (160 ha.) ligt ten
westen van Ouddorp aan de Oudelandse weg,
Westduinweg, Lange Dijk en Klepperweg. In het
noorden wordt het duinterrein doorsneden door de
Klarebeekweg, die als toegangsweg dient voor het
marinezendstation in het terrein. In het westen grenst
het terrein aan jong open polderland, het oostelijke

Goeree, Westduinen. Foto: Zuidhollands Landschap.
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Excursie: Kampina, 22
augustus 2015
Erik van der Spek
Op uitnodiging van boswachter Erwin de Hoop van
Natuurmonumenten bezoeken we de Kampina. Hij
ontvangt ons met koffie of thee en cake.
Over natuurgebied de Kampina
“Laat je verrassen door het afwisselende landschap in
dit Brabantse natuurgebied. Geniet van het uitzicht
over de vele vennen en wandel in de nazomer over de
paarse heidevelden. Zwerf langs slingerende beken en
loop door kleurrijke graslanden. Recent zijn
natuurherstelprojecten uitgevoerd zoals de Natte
Natuurparel en het Leefgebiedenplan.

natuurgebieden. De waardevolle natuur heeft hiermee
zowel nationale als Europese erkenning gekregen,
waardoor er goede kansen zijn om deze in haar oude
glorie te herstellen. Sinds 1998 is er al een aantal
projecten uitgevoerd om de natuur te herstellen, zoals
in het Banisveld en het Logtse veld, en daarnaast in
allerlei vennen, zoals het Winkelsven en het
Belversven. De verzamelde natuurgegevens laten zien
dat dit al mooie resultaten heeft opgeleverd voor de
flora en fauna. Ook de komende jaren zal er nog een
aantal belangrijke projecten worden uitgevoerd. Voor
al deze werkzaamheden, maar ook
voor het reguliere beheer van het gebied, zijn
betrouwbare gegevens over de flora en fauna hard
nodig. Zo kan er bij de uitvoering van werkzaamheden
rekening gehouden worden met kwetsbare soorten.
Door de natuurgegevens na afloop van de
werkzaamheden te vergelijken met de gegevens
vooraf, kan de effectiviteit van de projecten worden
geëvalueerd. Door monitoring kunnen ontwikkelingen
op de lange termijn worden gevolgd en kan daarop
met het beheer worden
ingespeeld.”
Dit staat in het voorwoord
van: De flora en fauna van de
Kampina overzichtsrapportage
inventarisaties 2000-2008
(Bruin et al. 2010).
Over bijen en wespen is in dit
rapport het volgende te lezen:

Heide in de Kampina. Foto: Erwin de Hoop.

De Kampina is een echt Brabants natuurgebied. Door
de rijke flora en fauna is het zonder twijfel één van de
meest waardevolle heidegebieden van ons land. Allerlei
in Nederland bedreigde planten en dieren komen hier
nog voor, soms zelfs in grote aantallen. Het gebied is
allereerst bekend om zijn uitgestrekte heide met talloze
vennen, maar ook de beekdalen met broekbossen en
hooilanden zijn er bijzonder.
Er lijken weer betere tijden aan te breken voor de
natuur in de Kampina. De afgelopen decennia stond
de natuur hier sterk onder druk door vermesting,
verdroging en verzuring. Inmiddels maakt de Kampina
onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) en is het gebied in zijn geheel toegewezen aan
Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde
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“Bijen en graafwespen
In 2002 werden er op een
aantal verspreid liggende
locaties in de Kampina in
totaal 88 soorten bijen en 41
soorten graafwespen
gevonden. Van de bijen staan
er 12 soorten op de Rode lijst.
De meest bijzondere soort is
wel de klaverbehangersbij, andere bedreigde soorten
zijn kruiskruidzandbij en sporkehoutzandbij.
In het Smalbroeken werden in 2008 tijdens een
inventarisatie 42 soorten bijen aangetroffen, wat voor
een dergelijk bosrijk gebied een mooi aantal is.
Vastgesteld werd dat de zandige dijken in het zuidelijk
gedeelte van het Smalbroeken één van de rijkste
nestelplekken van de Kampina zijn, ook voor
graafwespen en spinnendoders. Het open en schraal
houden van deze plekken is van groot belang voor
deze groepen. De vele wilgen zijn hier belangrijk voor
stuifmeel in vroege voorjaar.”
Dit rapport is via de website te downloaden, jammer
genoeg is de soortenlijst van de bijen en graafwespen
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niet in de bijlagen opgenomen. Daarvoor moeten de
EIS-rapporten uit 2003 en 2008 worden geraadpleegd,
deze zijn op www.EIS-Nederland.nl onder rapporten
te vinden.
Verzamelen om 10.00 uur
Oude werkschuur Natuurmonumenten bij huize
Kampina, Annadreef, Boxtel
Dit is het beste te vinden door naar de parkeerplaats
aan de Kempseweg te rijden en daar de Annadreef op,
doorrijden tot kruising (na ca. 1km) en daar links
richting huis, vervolgen links richting werkschuur.
Reservedatum 29 augustus.
Literatuur
Bruin, L. de, et al., 2010. De flora en fauna van de
Kampina overzichtsrapportage inventarisaties
2000-2008.
Loonstra, A.J., M. Reemer, F. van der Meer & J. Smit,
2008. OBN-inventarisaties van bijen in
Buurserzand, Kampina, Sprengenberg, Velhorst en
Witte Veen. Stichting European Invertebrate
Survey, Leiden.
Peeters, T. & M. Reemer, 2003. Bijen en graafwespen
in zes terreinen van Natuurmonumenten.
EIS, Leiden.
www.natuurmonumenten.nl 15-02-2015
Een ven in de Kampina. Foto: Erwin de Hoop.
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Verslagen
Verslag zomerexcursie dal
Overijsselse Vecht, 2
augustus 2014
Frank van der Meer, Erik van der Spek, Bêr
Jeucken, Martijn Kos, Jan Smit, Pim Kuijken,
Wijnand Heijtmans

Excursieverslag van Frank van der Meer
Onze zomerexcursie hielden wij deze keer in de
Junner Koelanden bij Ommen. Secretaris Erik van der
Spek had een oproep gedaan aan diverse
boswachterijen om de interesse te peilen voor een
inventarisatie door de Sectie, en één van de positieve
reacties, die van boswachter Ruud Jonker, onder wie
de Koelanden ressorteren, was uitgekozen. Een
deskundige keuze, want het bleek een schitterend
gebied.
Om 10 uur verzamelden zich, na enige afzeggingen,
zeven deelnemers bij restaurant "de Bootsman" voor
enkele koppen koffie. Die koffie was noodzakelijk,
want het bleek warm, ver én benauwd, en wij konden
dus een oppepper gebruiken om in de voor de
inventarisatie noodzakelijke alerte staat te geraken

Aan deze zomerexcursie van de sectie Hymenoptera
Vanaf de parkeerplaats bij het restaurant liepen we via
van de NEV namen zeven leden deel op uitnodiging
een bosrand eerst naar een terrein met struikheide en
van boswachter Ruud Jonker van Staatsbosbeheer.
jeneverbes aan de noordrand van de Koelanden. De
Er zijn in totaal 29 soorten wilde bijen waargenomen
heide stond fraai in bloei, maar opmerkelijk: zowel
(Tabel 1). Elf soorten daarvan zijn nog niet eerder uit
heidezandbij Andrena fuscipes als heidezijdebij Colletes
dit deel van Overijsel gemeld, de roestbruine bloedbij
succinctus waren beide schaars of afwezig, en dat gold
Specodes ferruginatus ook niet uit de rest van de
ook voor de broedparasieten, respectievelijk de
provincie. Vijf soorten zijn volgens de rode lijst
heidewespbij Nomada rufipes en de heideviltbij Epeolus
kwetsbaar of bedreigd.
cruciger (de laatste was nog in klein aantal te vinden).
Daarnaast zijn vijftien soorten graafwespen gezien,
Vervolgens ging het na passage van een hek verder
acht soorten zijn nieuw voor dit deel van de provincie.
naar het zuiden, hetzelfde biotoop, maar nu met wat
Voor Pemphredon rugifer is het de tweede vindplaats in
meer loofboompjes én het terrein was hier begraasd.
Overijssel, de andere ligt aan de Duitse grens. Van de
Hier werden enkele kolonies pluimvoetbijen Dasypoda
zes soorten spinnendoders is er één nieuw voor de
hirtipes gevonden die blijkbaar weinig last hadden van
omgeving even als één van de drie soorten
enige betredingsdruk door het vee.
plooivleugelwespen. Duidelijk is dat deze omgeving
nog onvoldoende onderzocht is om zicht te hebben
Nog verder naar het zuiden kwamen wij in de Junner
op de samenstelling van de bijen- en wespenfauna. De
Koelanden zelf en bezochten een terrein waar
meeste tijd is in de Junner Koelanden doorgebracht,
natuurontwikkeling plaatsvindt: in het ruige
zowel in de oudere natuurterreinen als in de nieuwe
stroomdalgrasland was een waterloop (verder?)
natuur. In het heidegebied is op de meeste
plekken voldoende nestgelegenheid voor
bodemnestelaars. De bloemrijkdom naast de
struikhei is beperkt, dit kan een knelpunt zijn
in de periode dat de struikhei niet bloeit. Aan
de rand van het gebied stond een bijenstal,
het beleid van Staatsbosbeheer om plaatsing
van bijenvolken te limiteren voorkomt als
het goed is overbegrazing door honingbijen
en geeft de wilde bijen voldoende ruimte.
In het nieuwe natuurgebied worden de steile
randen van de oevers goed als
nestgelegenheid gebruikt. Als het meezit
zorgen hoogwaterperiodes door afkalving
voor de instandhouding hiervan. Bloeiende
ruigtekruiden zorgen voor stuifmeel en
nectar, behoud van nestgelegenheid kan bij
onvoldoende dynamiek een knelpunt
Figuur 1. Steile leemwanden in de Junner Koelanden. Foto: Erik van
worden.
der Spek.
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uitgegraven waardoor steile kale leemwanden waren
ontstaan, die lager, meer naar de oever toe,
verbrokkelden (Fig. 1, 2, 3).

Figuur 2. Pim Kuijken inspecteert de vangst. Foto: Erik
van der Spek.

In die wanden nestelden onder andere het graafwespje
Diodontus tristis in aantallen, alsmede de
steilrandgroefbij Lasioglossum quadrinotatulum met de
bijhorende broedparasiet, de bosbloedbij Sphecodes
ephippius (waarom hebben wij dat dier in vredesnaam
bosbloedbij gedoopt? Joost mag het weten). Wat lager
flitste de oever-borstelspinnendoder Anoplius concinnus
in en uit de spleten tussen de leembrokken.

het dichte struweel ons dan door een soppig, somber
slik met hooguit een enkele drogere graspol, te gaan.
Om aan te tonen dat een béétje lid van de Sectie geen
doetje is, en om hierin het goede voorbeeld te geven,
voelde een deel van het bestuur zich genoopt om
driest voorwaarts te gaan, weliswaar in een steeds
afnemend tempo, totdat ze uiteindelijk aan de horizon
vast leken te zitten.
De anderen keken bewonderend toe. Omdat de
hymenopterologische waarde van bovengenoemde
actie echter onduidelijk bleef, sprak Pim, na
achtereenvolgens blikken op de met ontblote
monddelen laag en dreigend als drones rondzoemende
dazen, op de zwarte prut vóór zich, en op zijn
elegante, smetteloos lichtgekleurde broek te hebben
geworpen, de woorden: "Ik neem wel een omweg."
Wij volgden hem daarin maar al te graag.
Op een hoger gelegen rug verzamelden wij ons weer,
kwamen wéér een moerassige arm tegen, en bereikten
via een nieuwe omweg toch nog de drogere
graslanden.
Ondertussen had zich de waarde van Bêr en Martijn,
die veelal scherp in het rond ziend de flanken
bewaakten, al ruimschoots bewezen. Zo verschalkte
bijvoorbeeld de laatste aan de rand van weelderig
struikgewas met een ziedende smash á la Federer een
mooie Eumenes.
Soms liep de groep zó snel dat je het gevaar liep om in
onoverzichtelijk terrein de aansluiting te verliezen.
Dan was daar in de verte altijd een ritmisch kloppend
geluid, wat je de juiste richting wees: Wijnand sloeg
voortdurend zachtjes tegen de onderste takken van
bomen en struiken, waarmee hij kakkerlakken
verleidde om met een suicidale boog in zijn enorme
net te springen. Die techniek werkte prima, hij ving
onder andere een heidekakkerlak Ectobius panzeri.

Figuur 3. Frank van der Meer in afwachting van
aculeaten. Foto: Erik van der Spek.

Het werd warmer, en in de schaduw van een grote eik
werd snel geluncht en de beslissing genomen via een
andere route terug naar de auto's te lopen en een
volgend terrein te gaan bekijken.
Dat lopen ging met een steeds grotere snelheid,
waardoor we een interessant grasland met grote
bulten, met nesten van gele mieren erín en vele blauwe
klokjes bloeiend eróp, en hier en daar prachtige
steenanjers, veel te snel achter ons lieten. Hier moeten
we beslist nóg een keer naar toe!
Tenslotte stuitten we op een oude arm van de
Overijsselse Vecht met een moerassige vegetatie.
Langs de rechteroever leek de enige optie. Wel dwong

Weer bij de auto's gearriveerd waren sommigen wel
aan een drankje toe, maar Jan wilde meteen door in
verband met naderend onweer. Achteraf gezien had hij
daar gelijk in.
Wij bezochten hierna een geheel open gekapt en
geplagd terrein in het bos van landgoed Junne - de
Heetdelle. Dit gebied bestaat uit kaal zand met hier en
daar wat dennen op heuveltjes, geflankeerd door
buntgras.
Het werd steeds benauwder en de hemel trok dicht.
De fut was er dan bij sommigen wel een beetje uit,
maar dat gaf niet, er werd nog steeds gevangen.
Frank demonstreerde nu zijn zittende vangtechniek.
Die bestond hieruit dat hij stil - maar met net in de
aanslag - in kaarsrechte houding in het zand tussen het
buntgras ging zitten en dan wachtte tot passerende
angeldragers dit nieuwe verticale landschapselement
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kwamen inspecteren. Dat gezit maakt hem er niet
bepaald slanker op maar het werkt wel:
achtereenvolgens werden een gewone keverdoder
Tiphia femorata, de cicadendoder Gorytes laticinctus en
nog een spinnendoder gevangen.
De geslaagde dag werd met vloeibare versnaperingen
en ijs bij "de Bootsman" afgesloten.
Veel dank voor de organisatie, Erik!
P.S.: Martijn en Frank misten op perron 2 van station
Ommen nog een nieuwe soort voor Nederland.
Volgens de officiële bordjes van - denkelijk - Arriva
bevonden zich daar "slolitaire bijen, die net als
honingbijen in staten leven maar niet gauw steken"
(Fig. 4). Of in woorden van gelijke strekking. Nu
vonden we wel wat gaatjes in het zand tussen de
perrontegels, maar de slolitaire bijen hebben we
jammer genoeg niet gezien!

Figuur 4. Het bord op het station. Foto: Frank van der Meer.

Tabel 1. Soortenlijst van de zomerexcursie bij de Overijsselse Vecht.
Soortnaam

Nederlandse naam

APIDAE s.l.

bijen

Andrena denticulata
Andrena fuscipes
Bombus jonellus
Bombus lucorum
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus terrestris
Colletes fodiens
Dasypoda hirtipes
Epeolus cruciger
Epeolus variegatus
Halictus rubicundus
Halictus tumulorum
Hylaeus communis
Hylaeus confusus
Lasioglossum albipes
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum leucopus
Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum quadrinotatulum
Lasioglossum sextrigatum
Lasioglossum zonulum
Macropis europaea
Megachile versicolor
Melitta haemorrohidalis
Nomada rufipes
Sphecodes ephippius

kruiskruidzandbij
heidezandbij
veenhommel
veldhommel
akkerhommel
weidehommel
aardhommel
duinzijdebij
pluimvoetbij
heideviltbij
gewone viltbij
roodpotige groefbij
parkbronsgroefbij
gewone maskerbij
poldermaskerbij
berijpte groefbij
gewone geurgroefbij
gewone smaragdgroefbij
matte bandgroefbij
steilrandgroefbij
gewone franjegroefbij
glanzende bandgroefbij
gewone slobkousbij
gewone behangersbij
klokjesdikpoot
heidewespbij
bosbloedbij
roestbruine bloedbij
panzerbloedbij

Sphecodes ferruginatus
Sphecodes gibbus
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RL

BE
KW
KW
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
KW
KW
KW

status trend

zz
z
z
a
a
a
a
x
a
z
z
a
a
a
a
z
a
z
z
z
a
z
a
z
z
a
z
zz
zz

tt
t
tt
tt
t
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
t
t
0/+

Heetdelle Junner Koeland
228-503
229-505 229-506
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Soortnaam

Nederlandse naam

Sphecodes monilicornis
Specodes puncticeps
Sphecodes miniatus

dikkopbloedbij
grote spitstandbloedbij
gewone dwergbloedbij

SPHECIDAE

langsteelgraafwespen

Ammophila pubescens
Ammophila sabulosa

behaarde rupsendoder
grote rupsendoder

CRABRONIDAE

graafwespen

Alysson spinosus
Cerceris rybyensis
Diodontus minutus
Diodontus tristis
Dryudella stigma
Ectemnius continuus
Gorytes laticinctus
Mellinus arvensis
Mimesa equestris
Pemphredon rugifer
Philanthus triangulum
Tachysphex obscuripennis
Trypoxylon figulus

RL
TNB
TNB
TNB

snuittorrendoder

gewone vliegendoder

bijenwolf
kakkerlakkendoder

MUTILLIDAE

mierwespen

Smicromyrme rufipes

gewone mierwesp

POMPILIDAE

spinnendoders

Anoplius concinnus
Anoplius infuscatus
Anoplius viaticus
Arachnospila spissa
Pompilus cinereus
Priocnemis parvula

oever-borstelspinnendoder
gewone borstelspinnendoder
roodzwarte borstelspinnendoder
eentandzandspinnendoder
grijze spinnendoder
heide-zaagpootspinnendoder

VESPIDAE

plooivleugelwespen

Ancistrocerus nigricornis
Dolichovespula saxonica
Eumenes penduculatus

saksiche wesp

TIPHIIDAE

keverdoders

Tiphia femorata

gewone keverdoder

CHRYSIDIDAE

goudwespen

Chrysis ignita s.l.

Vet = nieuw voor deze omgeving
RL = Rode Lijst
BE = bedreigd
KW = kwetsbaar
TNB = thans niet bedreigd

status trent
a
z
z

0/+
0/+
0/+

Heetdelle Junner Koeland
228-503
229-505 229-506
x
x
x
x

va
a

0/+
t

va
a
a
va
va
a
va
a
va
z
a
ma
ma

0/+
0/+
0/+
t
0/+
0/+
++
t
tt
t
0/+
t
0/+

a

0/+

ma
a
a
va
a
ma

0/+
0/+
t
t
0/+
t

va
a
ma

0/+
0/+
0/+

x
x

va

t

x

a

0/+

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

vetcursief = nieuw voor Overijssel
Status
va = vrij algemeen
a = algemeen
ma = minder algemeen
z = vrij zeldzaam
zz = zeldzaam

Trend
++ = sterk toegenomen
0/+ = stabiel/toegenomen
t = afgenomen
tt = sterk afgenomen
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Kort verslag studiedag Metselbijen
Jan Smit
Op 10 januari 2015 waren tien leden van de sectie en
een medewerkster van Naturalis aanwezig op de
jaarlijkse studiedag in Naturalis, die deze keer als
onderwerp had de metselbijen van de genera Hoplitis
en Osmia.
’s Ochtends hield Hans Nieuwenhuijsen een
presentatie over het ontstaan van zijn tabel voor Osmia
en Hoplitis, die in HymenoVaria 8 is gepubliceerd
(Nieuwenhuijsen 2014). Hij legde uit welke
moeilijkheden er zijn in de taxonomie van deze genera
en welke keuzes hij had gemaakt voor deze tabel. Hij
vroeg vooral om veel respons en opmerkingen om de
tabel te verbeteren. Die heeft hij ook gekregen.

Vaak kwamen museumbezoekers, volwassenen en
kinderen, kijken wat we aan het doen waren.
Veelvuldig is er door diverse leden uitleg gegeven over
onze werkzaamheden en wilde bijen in het algemeen.
Ook keken velen voor het eerst van hun leven door
een binoculair, om zo de dieren van nabij te bekijken.
Het was opnieuw een leerzamen en gezellige
studiedag.

Na de lunchpauze kregen we van Frederique Bakker,
conservator van o.a. de Hymenoptera van Naturalis,
een rondleiding en uitleg over het nieuwe collectieopbergsysteem (Fig. 1). Een geheel nieuw systeem van
kasten die in hun geheel kunnen verschuiven, waarin
de collecties van Naturalis, Amsterdam en
Wageningen zijn samengevoegd.
In de middag werd er eigen materiaal en
ongedetermineerd materiaal van Naturalis
gedetermineerd in het ‘Life Science’ (Fig. 2). Hierbij
kwamen ook nog een paar onduidelijkheden in de
tabel naar voren, waarna de voorstellen voor
verbeteringen door Hans werden genoteerd.

Figuur 2. Determineerwerkzaamheden in Life Science
Foto Albert de Wilde.

Literatuur
Nieuwenhuijsen, H., 2014. Determinatietabel voor de
Nederlandse soorten van Hoplitis (kleine metselbijen) en
Osmia (metselbijen). – HymenoVaria 8: 29-39.

Figuur 1. Rondleiding
door het nieuwe collectieopbergsysteem in
Naturalis. Foto Albert de
Wilde.
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Leuke waarnemingen 2014
BJ = Judith Bouma
BMR = Rosita Bink Moenen
GK = Kees Goudsmit
KP = Pim Kuijken
MF = Frank van der Meer
NJ = Joop van de Nieuwegiessen
PT = Theo Peeters
SJ = Jan Smit
SE = Erik van der Spek
SS = Stijn Schreven
WA = Albert de Wilde
Chrysididae
Chrysis analis [KP]
Op 17 juli een exemplaar op het
spoorwegemplacement te Simpelveld. (Ac. 196-315).
Chrysis leptomandibularis [SJ]
Een erg vroeg exemplaar, op 20 maart een vrouwtje
in een tuin in Oosterbeek (Ac. 185,7-443,6), zonnend
op het blad van een struik.
Hedychridium roseum [KP]
Op 12 juni twee exemplaren op de Hoge Fronten in
Maastricht (Ac. 175-318).

Sapygidae
Sapygina decemguttata [SS]
Op 9 juni een vrouwtje op een schermbloem langs
de oude spoorlijn in Groesbeek (Ac. 194-421). Op 4
juli tenminste vier exemplaren rond nesten van
Heriades truncorum in het bijenhotel van NIOOKNAW, Wageningen (Ac. 174-444).
Vespidae
Allodynerus delphinalis [SJ]
Op 8 juni een vrouwtje in de Millingerwaard (Ac.
196-431).
Crabronidae

Anteon exiguum [SE]
Zes mannetjes op Texel, in de Slufter, Zanddijk Ac.
117.2-572.4 ), gevangen met een malaiseval tussen 23
juni en 14 juli. Nieuw voor duinen. Determinatie
Jeroen de Rond.

Cerceris quinquefasciata [GK]
Op 3 juli een exemplaar op Plantage Willem 3 bij
Elst (Utrecht) (Ac. 163-443) op Chamerion
angustifolium.
Gorytes fallax [GK]
Een exemplaar op 26 juni in de Everdinger Waarden
(Ac. 140-142).
Gorytes quinquecinctus [GK]
Op 23 juli eentje in de Lunenburgerwaard bij Wijk
bij Duurstede (Ac. 153-442).
Miscophus spurius [GK]
Een exemplaar op 7 juni in de Planken Wambuis,
Otterloo (Ac. 182-449).
Oxybelus quattuordecimnotatus [GK]
Een vrouwtje op 9 augustus in het Verdronken Land
Van Saeftinghe tijdens een diptera excursie.
Pemphredon montana [MF]
Op 26 augustus een vrouwtje op een dode boom aan
een bosrand ten zuiden van Bakkeveen (Fr.) in het
gebied Duurswouderheide (212.5 – 563.7). Volgens
de wespen- en mierenatlas (Peeters et al. 2004) waren
er tot dan toe twee vondsten, maar het was een
nieuwkomer dus het zou me niets verbazen als er
intussen al (veel) meer gemeld zijn.

Mutillidae

Apidae

Mutilla europaea [BJ]
Na waarnemingen in 2010 en 2013 in het
Fochteloërveen, een vrouw op 7 juli (Ac. 222,67557,69), en een man op 18 augustus (Ac. 222,01557,10). (zie ook HymenoVaria nr. 9, blz. 68)

Andrena labialis [GK]
Op 23 mei ving ik een mannetje op Rhamnus frangula
in heischraal grasland op Vliegbasis Soesterberg (Ac.
146-459) Ik ken de soort in deze contreien alleen van
de uiterwaarden.

Bethylidae
Goniozus claripennis [SE]
Twee vrouwtjes op Texel, in de Slufter, Zanddijk
(Ac. 117.2-572.4 ), gevangen met een malaiseval,
tussen 1 en 28 juli. Nieuw voor Wadden.
Determinatie Jeroen de Rond.
Dryinidae
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Figuur 1. Mannetje van Andrena trimmerana (spinigera).
Foto Albert de Wilde.

Andrena trimmerana (spinigera) [WA]
Op 12 maart een mannetje bij fort Rammekens op
een dijkje (Ac. 34,4-386,3). Zie ook Nederlandse
Faunistische Mededelingen 42: 75-79.
Anthophora retusa [SS]
Met John Bouwmans op 18 april op excursie in
Kwintelooyen: twee man en drie vrouw bij de
kolonie op de steile helling (Ac. 165-444) en drie
mannetjes op verschillende plaatsen rond hondsdraf
en langs de bosrand aan de oostkant van het gebied
(Ac. 166-445).
Bombus cryptarum [GK]
Deze soort in vijf verschillende uurhokken
aangetroffen. Bij Soestduinen (Ac. 150-462) Bij
Maarn (Ac. 151-452) Bij Zeist (Ac. 148-456) en (Ac.
145-453) bij Soesterberg (Ac. 145-461).
Bombus rupestris [SJ]
Een vrouwtje op 30 april in de Gendtsche Polder
(Ac. 195-431).
Coelioxys aurolimbata [BMR]
In de tuin in Bennekom (Ac. 175,2-445) een
vrouwtje op 11 oktober.

Figuur 2. Vrouwtje van Coelioxys aurolimbata. Foto
Rosita Bink-Moenen.

Coelioxys conoidea [KP]
In de Amsterdamse Waterleiding Duinen bij de
ingang van de Zilk (Ac. 96-479) een vrouwtje op 5
augustus.
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Heriades truncorum [KP]
In de Amsterdamse Waterleiding Duinen (Ac. 99486) op 10 juli een vrouwtje. Uit het westen van het
land zijn erg weinig waarnemingen van deze soort.
Hoplitis adunca [GK]
Op 22 juni een vrouwtje op Vliegbasis Soesterberg.
(Ac. 146-460) Dit jaar stond er een record
hoeveelheid Echium vulgare door allerlei
grondwerkzaamheden en asfaltverwijdering.
Hyaleus pectoralis [SJ]
Op 21 juni, tijdens de 1000-soortendag van EIS, een
mannetje op reuzenberenklauw in het
Lauwersmeergebied, Ballastplaat (Ac. 209-601).
Lasioglossum fratellum [GK]
Op 21 juni een vrouwtje op de Stompert bij
Soesterberg (Ac. 148-460).
Lasioglossum intermedium [GK]
Een vrouwtje op 24 juni in de tuin in Zeist (Ac. 143454). Minder dan twee kilometer verwijderd van de
Uithof in Utrecht waar de soort decennia terug is
vastgesteld. Vloog in mijn tuin op Sisymbrium officinale
en Geum urbanum.
Lasioglossum laticeps [GK]
Een man en een vrouw op respectievelijk 20 juli en
14 juli in de tuin in Zeist (Ac. 143-454). Deze soort
vang ik maar weinig in de provincie Utrecht en ik
vermeld ze ook omdat er zelden Lasioglossums bij de
leuke waarnemingen staan.
Lasioglossum rufitarse [NJ, GK]
In Hijken, het Reeveld (Ac. 230.0-544.6) op 23
augustus een mannetje op Crepis capillaris (klein
Streepzaad) en op 30 juli en 23 augustus een
vrouwtje op Hypocharis radicata (gewoon biggekruid).
Op 4 mei een vrouwtje op een oude vuilstort bij
Soesterberg (Ac. 149-460). Op 22 mei een vrouwtje
op Vliegbasis Soesterberg (Ac. 147-459).
Lasioglossum xanthopus [GK]
Een vrouw op 21 mei in de Lunenburgerwaard bij
Wijk bij Duurstede (Ac. 154-443).
Megachile lapponica [GK]
Een vrouw op 3 juli, samen met een man Coelioxys
inermis op dezelde Chamerion angustifolium-plant
gevangen op Plantage Willem 3 bij Elst (Utrecht)
(Ac. 163-443).
Osmia bicolor [SE]
Op 30 april een mannetje in het Gulpdal bij Slenaken
(Ac. 188.2- 309.5).
Stelis breviuscula [KP]
In het Langeveld bij Noordwijkerhout (Ac. 93-478)
een mannetje op 6 juni. Deze soort wordt in het
westen van het land haast nooit gevangen.
Sphecodes scabricollis [GK]
Op 9 augustus een mannetje in het Verdronken Land
Van Saeftinghe.
Stelis ornatula [KP]
Een vrouwtje in de Amsterdamse Waterleiding
Duinen langs het N.O. kanaal (Ac. 99-486) op 6 juni.
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Langs dit kanaal zit een populatie van de
waarschijnlijke gastheer Hoplitis claviventris.
Xylocopa violacea [PT]
Op siererwt op 27 juli, FLORA een volkstuin in in
Tilburg. Ook daar aangetroffen in een
bamboestengel in een bijenhotel.
Op Waarne ming.nl staan nog 11 locaties waar deze
soort gezien is (Fig. 4), hiervan zijn er 5 met een foto
en gevalideerd.

Literatuur
Peeters, T.M.J., C. van Achterberg, W.R.B. Heitmans, W.F.
Klein, V. Lefeber, A.J. van Loon, A.A. Mabelis, H.
Nieuwenhuijsen, M. Reemer, J. de Rond, J. Smit,
H.H.W. Velthuis, 2004. De wespen en mieren van
Nederland. Nederlandse Fauna 6. - Naturalis, KNNV en
EIS-Nederland, 507 p.
Smit, J. & A. de Wilde, 2014. Nieuwe vondsten van de
doornkaakzandbij Andrena trimmerana in Nederland
(Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae). - Nederlandse
Faunistische Mededelingen 42: 75-79.

Figuur 4. Overige waarnemingen van Xylocopa violacea in
Nederland in 2014 van Waarneming.nl.
Kaartje: Waarneming.nl.

Figuur 3. Vrouwtje van Xylocopa violacea op siererwt.
Foto Theo Peeters.
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Veldobservaties
Reactie Jan Smit

Aanval op bijenhotels
Aad van Diemen
In een column in het Weekblad Nieuw-Ginneken van
31-12-2014 schrijft Karin van Dueren den Hollander:
‘Al een paar weken valt het me op dat de stokjes uit
mijn insectenhotel verspreid op de stoep liggen als ik
thuis kom. Ik heb een aantal blokken met gaten
hangen voor solitaire bijen en een tweetal huisjes met
bamboe en riet dat er is in gestoken.
Mininestjes voor solitaire bijtjes en wespen, die daar
eten, meestal stuifmeel, en een eitje in leggen voor
komend voorjaar. Een huisje met een frame van hout
en eentje in een conservenblikje. Zelf gemaakt en een
hoop werk om al die strootjes erin te krijgen zodat het
goed vast zit. Eerst dacht ik dat de wind de
boosdoener was en heb ze weer terug gestopt en er
alles extra goed geklemd met wat stukjes tak. Maar ook
bij heel kalm weer zag ik ze er steeds weer onder
liggen.
Wat gebeurt hier? In het weekend meldde de dader
zich, een ekster. Hij of zij, dat zie je niet zo goed bij
eksters, balanceert gevaarlijk op het smalle dak van het
huisje aan de stenen muur en trekt de strootjes uit het
houten huisje. Blijkbaar biedt het conservenblik een te
grote uitdaging.
Maar waarom doet een vogel dit? Het is winter, dus er
is heus geen sprake van nestbouw. Wat zit er in de
strootjes? Larfjes van solitaire bijtjes en wespjes en
stuifmeel om ze te voeden. Een ongetwijfeld ook wat
spinnetjes die zich daar verstoppen. Het lijkt mij een
kleine prooi voor eksters, maar blijkbaar is voedsel
toch de reden dat hij dit gedrag vertoont.’
Overgenomen met toestemming van de auteur.
Mijn vraag aan de lezers is:
Ook zoiets meegemaakt?
Welke vogels doen dat?
Komt het veel voor of eigenlijk altijd naar verloop van
tijd?
Is er een remedie?
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Zelf had ik in mijn tuin flink last van koolmezen en
pimpelmezen, die de rietstengel uit de nestkastjes voor
bijen en wespen trokken. Deze stengels werden
vervolgens kapot gehakt en leegegeten.
De koolmezen trekken ook de bamboestengels uit de
nestkastjes, maar die kunnen ze niet kapot hakken en
ze vallen op de grond.
Ik ben daarom gestopt met riet en de bamboestengels
heb ik aan elkaar en in de nestkast gelijmd met
montagekit. Een nadeel daarvan is dat het wel
moeilijker, eigenlijk onmogelijk, is kapotte stengels te
vervangen. Dat is na enkele jaren vaak wel nodig, want
op den duur gaat bamboe toch vaak splijten.
Een keer was een tweetal grote bonte spechten aan het
hakken op de nestkatjes, die heb ik maar verjaagd.
In onze nieuwsbrief heeft in 2003 een stukje gestaan
over een grote bonte specht die de rietstengels in een
insectenmuur in Papendrecht leeg at (den Ouden
2003).
Literatuur
Ouden, L. den, 2003. Vandalisme door een Grote bonte
specht. – Bzzz, nieuwsbrief sectie Hymenoptera 18: 43.

nr. 10, april 2015

Onderzoek aan nesten van
Eucera longicornis
Huib Koel
Datum: 1 juli 2014
Locatie: Texel.

Figuur 1. Erik van der Spek, Rob Buiter en Hans Nieuwenhuijsen bij de
nestlocatie. Foto Huib Koel.

Wat?
Onderzoek van de nestlocatie van de gewone
langhoornbij Eucera longicornis, door Erik van der Spek
(Fig. 1, links), Hans Nieuwenhuijsen (Fig. 1, rechts) en
Huib Koel.
Wetenschapsjournalist Rob Buiter (Fig. 1,
midden) maakt voor Vara’s radioprogramma ‘Vroege
Vogels’ een reportage die later is uitgezonden op
Radio 1.
Bijzonder: Het graafgeluid van de Langhoornbijen
heeft Rob Buiter opgenomen en is te beluisteren via
de website www.wildebijen.nl op de pagina over de
gewone langhoornbij.
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Artikelen
De teloorgang van een
nestaggregatie van de
wormkruidbij Colletes
daviesanus
Jan Smit & Iwan van Berkel

Figuur 2. Nestgangen van Colletes daviesanus. Foto:
Iwan van Berkel.

daviesanus nestelen vaak bij elkaar in aggregaties, jaren
achtereen worden dezelfde nestgangen gebruikt
door opeenvolgende generaties van deze bijen
(Esser 2005). De nestgangen worden in verticale
wanden aangelegd en de gangen zijn gewoonlijk
horizontaal, maar de richting wordt bepaald door het
substraat. Wanneer er een hardere laag in de wand
zit, buigen de nestgangen daar omheen, in alle
mogelijke richtingen (Esser 2005). De gangen gaan
meestal niet dieper dan 10 cm, bij uitzondering tot
15 cm. diep (Esser 2005).
Zijdebijen bekleden hun
nestgangen met een stof uit een
achterlijfsklier, die een zijdeachtige
glans heeft. In een broedcel wordt
een drempel van deze zijde
gemaakt. Een broedcel wordt
daarna bevoorraad met een
mengsel van ⅓ pollen en ⅔ nectar.
Wanneer de cel voldoende
bevoorraad is, wordt een ei gelegd
en de cel wordt afgesloten door de
drempel week te maken en omhoog
te trekken, wat de gang grotendeel
afsluit. Daarna wordt dit rondom
vastgekit met zijde en het geheel
wordt afgewerkt met één of meer
lagen ‘zijde’ (Esser 2005).
De vrouwtjes van Colletes daviesanus
verzamelen stuifmeel op planten
van de familie Asteraceae, waarbij
Figuur 1. De muur aan de Kruisstraat in Hattem, met verdwenen voegwerk en
ze verschillende plantengeslachten
nestgangen van Colletes daviesanus. Foto: Iwan van Berkel.
kunnen bezoeken, ze hebben wel
voorkeur voor boerenwormkruid (Tanacetum vulgare).
Wormkruidbij (Colletes daviesanus)
Zij vliegen 1 tot 2 km ver om voedsel voor de larven
Het is bekend dat deze bijen schade kunnen
te halen. In de situatie in Hattem liggen oevers van
veroorzaken aan oude zandstenen muren (Fig. 2)
de Veluwsche wetering en de uiterwaardgebieden
(Scheloske 1974). Deze bijen kunnen dit alleen doen
van de IJssel, waar onder andere boerenwormkruid
in zachte muren, ze graven hun nestgangen in het
groeit, op een paar honderd meter tot een kilometer
substraat met hun kaken. De vrouwtjes van Colletes
van het huis waar de bijen in nestelden.
Inleiding
In 2013 werd aannemersbedrijf Hanzebouw uit
Zwolle gevraagd een muur te restaureren in een
monument aan de Kruisstraat in het centrum van
Hattem (Ac. 201-498). Het voegwerk van deze muur
was voor een deel verdwenen en er zaten tientallen
nesten van zijdebijen in (Fig. 1). De nesten zaten in
de noordmuur van het huis en waren van de
wormkruidbij Colletes daviesanus.
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Wormkruidbijen hebben één generatie per jaar, de
nieuwe bijen komen dus in de voorzomer van het
volgende jaar tevoorschijn.
Werkzaamheden
Aangezien de muren van het woonhuis in Hattem te
zeer beschadigd raakten, werd het aannemersbedrijf
gevraagd herstelwerkzaamheden uit te voeren. Om
de muur te herstellen werd de oude mortellaag, die
bestond uit leemachtige legmortel, tot 8 centimeter
diep weggehaald. Hierbij werden diverse larven van
zijdebijen aangetroffen en verwijderd. Dieper
werden geen gangen en larven meer aangetroffen.
De diepe voegen werden vervolgens voorzien van
een traditionele zand-cement-kalk-mortel en daarna
werd de hele gevel gevoegd met eveneens een
traditionele zand-kalk-cement-voeg. Omdat het
gebouw een monument is, moesten deze traditionele
materialen verwerkt worden. Deze werkzaamheden
zijn uitgevoerd in de winter van 2013-2014.
Vervolg
De wormkruidbijen hebben daarna in 2014 in de
muur geen nieuwe nesten gemaakt. Deze bijen
kunnen echter nestgangen maken tot 15 cm diep en
de werkzaamheden hebben zich beperkt tot een
diepte van 8 cm. Waarschijnlijk zijn daarbij wel
larven in de muur blijven zitten.
Dat bleek, want in de voorzomer van 2014 kwam er
aan de binnenkant van de woning uit de muur een
groot aantal wormkruidbijen tevoorschijn (Fig. 3).

Hoogstwaarschijnlijk zullen er in de zomer van 2015
geen bijen meer te voorschijn komen, omdat er geen
nieuwe nesten zijn aangelegd. Het kan zijn dat er
nog een enkele ’overjarige’ larve in de muur zit, maar
dat zullen dan ook de laatsten zijn.
Vrouwtjes van Colletes daviesanus nestelden al vele
jaren in de muur van dit huis. Enerzijds is het
jammer dat een bloeiende kolonie van deze zijdebij
verloren is gegaan, maar het is zeer begrijpelijk dat
deze mensen hun huis heel willen houden. Gelukkig
doet de wormkruidbij het goed, ze is in de laatste
decennia toegenomen (Peeters et al, 2012).
Literatuur
Esser, J., 2005. Die Seidenbiene Colletes daviesanus Smith
1846. - Nibuk, Neunkirchen-S., InauguralDissertation, 182 p.
Peeters, T.M.J., H. Nieuwenhuijsen, J. Smit, F. van der
Meer, I.P. Raemakers, W.R.B. Heitmans, C. van
Achterberg, M. Kwak, A.J. Loonstra, J. de Rond, M.
Roos & M. Reemer, 2012. De Nederlandse bijen
(Hymenoptera: Apidae s.l.). - Natuur van Nederland
11. Naturalis Biodiversity Center & EIS-Nederland,
Leiden, 544 p.
Scheloske, H.-W., 1974. Untersuchungen über das
Vorkommen, die Biologie und den Nestbau der
Seidenbiene Colletes daviesanus Sm. - Zoologische
Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Geographie und
Biologie der Tiere 101: 153-182.

Summary
The wall of a monument in Hattem was restored in
the winter of 2013-2014. The joints were partially
vanished en dozens of females Colletes daviesanus
nestled themselves there. In this article, the nest
building process of this species is shortly discussed.
The joints of the wall in Hattem are removed up to
8 cm, including bee larvae, and jointed again. A lot
of bees emerged in 2014 at the inner side of the wall.
Apparently, the outer side was too hard and several
nest entrances were not found.

Figuur 3. Dood vrouwje van Colletes daviesanus op de
vloerbedekking in de woning. Foto: Iwan van Berkel.

Blijkbaar was de nieuwe mortel voor de jonge bijen
te hard en hebben ze een uitweg gezocht aan de
andere, zachtere kant. Het veranderen van richting is
een gedrag dat ze meer vertonen bij het ondervinden
van harde lagen in de grond.
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Mieren in de veenmoerasbossen van Borneo
Stijn Schreven
In december 2014 is de publicatie ‘A Guide to the
Ants of Sabangau’ online gepubliceerd (Fig. 1). Deze
pdf-uitgave vormt een eerste naslagwerk over de
mieren van het Sabangau veenmoerasbos in
Centraal-Kalimantan, Indonesisch Borneo. De gids
is het resultaat van een onderzoek van The
Orangutan Tropical Peatland Project (OuTrop).
Naast primaten bestudeert OuTrop onder anderen
de diversiteit van plant- en diergroepen in het
Sabangau veenmoerasbos.

Figuur 1. ‘A Guide to the Ants of Sabangau’, OuTrop.

In 2012 heb ik stage gelopen bij OuTrop en heb ik
in het mierenproject de referentiecollectie
gereviseerd, kenmerken van elke gevonden soort
beschreven (en 45 soorten geïllustreerd) en de
resterende monsters gedetermineerd. Het afgelopen
jaar heb ik met enkele anderen de informatie
verwerkt tot een gids.
De veenmoerasbossen van Borneo zijn van
toenemend belang voor de biodiversiteit (Posa et al.
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2011) en slaan enorm veel CO2 op (Page et al.
2011). Een goed beheer is belangrijk om deze
waarden te behouden. OuTrop wil monitoringprogramma’s opzetten om hun beheer te toetsen op
effectiviteit en zoekt naar geschikte soortgroepen die
zij hierbij als indicatoren kunnen gebruiken. Mieren
worden elders al gebruikt in monitoringprojecten
vanwege hun diversiteit en talrijkheid (Underwoord
& Fisher 2006). Er was echter één probleem: de
mierenfauna van Kalimantans veenmoerasbossen is
nog nauwelijks bestudeerd. Enkele dipterocarplaaglandbossen in Maleisisch Borneo zijn goed
onderzocht (Pfeiffer et al. 2011), maar veenmoerasbossen verschillen daarvan door een meer continue
bloei en vruchtzetting van bomen, wat ook kan
doorwerken in het voedselaanbod voor mieren.
Daarnaast is het een uitdagend milieu voor mieren:
het staat jaarlijks minstens zes maanden onder water,
heeft een zure veenbodem (Mezger & Pfeiffer 2010)
en een uitgebreide strooisellaag (Clay et al. 2010).
Het project van OuTrop vergelijkt de soortensamenstellingen van verschillende delen van het
veenmoerasbos, om zo te weten welke soorten
kenmerkend zijn voor specifieke habitats of
verstoringen in het bos. Om over lange tijd en in
allerlei gebieden te inventariseren, is een
verzamelmethode gekozen die goedkoop en snel is
uit te voeren. Het waren lokvallen gemaakt van
milkshakebekers en gevuld met een honingoplossing
(Fig. 2).
De val raakt met
de bodem de
grond en met de
bovenrand de
stam van een
boompje of liaan.
Dit selecteert op
generalisten van
bosbodem en
lagere vegetatie;
terwijl arboreale
en endogeïsche
soorten en
specialisten zijn
ondervertegenwoordigd in de
Figuur 2. Lokval wordt gevuld
monsters (Agosti
met honingoplossing. Foto
et al. 2000). Op
Andrew Walmsley
deze manier is
Photography/OuTrop.
een jaar lang
maandelijks langs transecten bemonsterd. Daarnaast
zijn er incidentele handvangsten gedaan.
Het resultaat is een lijst van 81 soorten uit 30 genera.
De dominante genera (o.a. Pheidole, Nylanderia en
Crematogaster) zijn opportunisten die snel een nieuwe
voedselbron kunnen exploiteren (Agosti et al. 2000).
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Pheidole en Nylanderia leven op de grond (Agosti et al.
2000); Crematogaster nestelt in de vegetatie (Blaimer
2012) en heeft de vallen waarschijnlijk via de stam
bereikt. Het hoogste aantal soorten werd gevonden
in de genera Crematogaster, Pheidole, Tetramorium en
Camponotus.

natte biotopen het succes van mieren geen grenzen
kent. De gids is gratis te downloaden op:
http://www.outrop.com/uploads/7/2/4/9/724904
1/outrop_ant_guide_nov_2014_hd.pdf
Summary
In December 2014 the pdf guide “A Guide to the
Ants of Sabangau” was published by OuTrop (The
Orangutan Tropical Peatland Project). It is the first
guide to describe the ants of peat swamp forests in
Kalimantan. Resulting from a 12-month survey
along transects using honeybaited pitfall traps, 81
ant species (30 genera, 5 subfamilies) have been
recorded.
Literatuur

Figuur 3. Camponotus gigas werkster. Foto Stijn
Schreven/OuTrop.

De grootste mier van het bos, Camponotus gigas, kan
ruim twee cm lang worden (Fig. 3). Gelukkig zijn het
vredelievende beestjes en volgens de bewoners van
het gebied zijn ze zelfs beschermers van het bos –
het doden van zo’n mier zou onheil over je
afroepen. Een andere echte bossoort die wel
agressief is, is Leptogenys sp. 1. Deze mieren maken
rooftochten waarbij alles uit het strooisel wordt
gejaagd en overmeesterd. Zelf zag ik hoe een
tarantula en haar eimassa door tientallen mieren
werd overrompeld: een indrukwekkend gezicht,
vooral met het geritsel van die talloze dodelijk
ijverige pootjes over de dorre bladeren.
De variatie aan vormen en levenswijzen van de
mieren in Sabangau is fascinerend. Naast reuzen als
Camponotus gigas zijn er minutieuze soorten zoals van
het genus Strumigenys, die jagen op springstaarten in
het strooisel (Agosti et al. 2000). Er zijn soorten met
stekels, schilden en doorns, om zich tegen
predatoren te verdedigen. Mooie voorbeelden zijn
Polyrhachis, Acanthomyrmex, Pheidole en Meranoplus.
Ook het bereik van een kolonie loopt sterk uiteen
per soort. Een kolonie van Camponotus gigas kan bijna
een hectare beslaan. Het bevat duizenden werksters
in een netwerk van nesten rond een centraal nest
met de koningin (polydomie) (Pfeiffer & Linsenmair
1998). Het andere uiterste vind je in Acanthomyrmex,
waar een enkele kolonie een nest kan maken in een
notendop (letterlijk) met slechts een handjevol
werksters (Moffett 1986).
De gids biedt een eerste kijk op de mieren van het
Sabangau veenmoerasbos. Het is verre van
compleet, alleen al omdat veel mierensoorten hoog
in de bomen leven en dus buiten de val blijven. Maar
met nu al 81 soorten is duidelijk dat zelfs in zulke
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Bijdragen over Diapriidae
1. Hoe doe je dat … een
nieuwe wespenfamilie
bestuderen?
Theo M.J. Peeters
Voor nieuwjaar vind ik het leuk om zelf een
wenskaart te maken. Elke kaart heeft wel een eigenaardigheid. Mijn kaart voor dit jaar staat hieronder
afgebeeld (Fig. 1) en de boodschap lijkt me duidelijk.
Er is een nieuwe groep van wespen in mijn leven
gekomen, die me opnieuw nieuwsgierig maakt en
waaraan ik de komende jaren wil werken. Hieronder
een persoonlijk verslag van hoe je aan de slag kunt
gaan met de studie van een nieuwe wespenfamilie.
Eerst schets en plaats ik hieronder de Diapriidae
binnen de overige Hymenoptera en daarna
presenteer ik plannen die me op dit moment
bezighouden.

De bestudeerde soorten zijn solitaire of gregaire
endoparasitoïden van dipteralarven en -poppen. Er
zijn meer dan 35 Diptera-families waarvan
gastheerrelaties zijn bevestigd. Sommige soorten
parasiteren op mieren (Formicidae) of op kevers
(Psephenidae, Staphylinidae) (Yoder 2007). Enkele
diapriiden worden ingezet voor de bestrijding van
plagen (Masner 1995, Notton 1997). De onvolwassen stadia zijn, op enkele uitzonderingen na (Silvestri
1913, Kazimirova & Vallo 1999, Coon et al. 2014),
nog onbeschreven.
De familie van de Diapriidae is soortenrijk en divers
met vertegenwoordigers over de hele wereld.
Wereldwijd zijn 197 genera en 2070 soorten
beschreven (Aguiar et al. 2013). De geschiedenis van
de fossiele Diapriidae wordt beschreven in Perrichot
& Nel (2008) en Engel et al. (2013). Een degelijke
inleiding op de biologie, vang- en prepareertechnieken, morfologie, verspreiding en determinatie
geven Masner (1995) en Masner & García (2002).

Plaats binnen de Hymenoptera
Binnen de orde van de Hymenoptera worden
tegenwoordig 2 onderordes (Symphyta en Apocrita),
27 superfamilies en 132 families onderscheiden
(Aguiar et al. 2013). Binnen de onderorde van de
Apocrita worden 18 superfamilies
onderscheiden. Binnen de
superfamilie Diaprioidea worden
tegenwoordig 5 families
onderscheiden (zie tabel 1). De
Diapriidae, verreweg de grootste
familie van de Diaprioidea, is nog
slecht onderzocht en wellicht een
parafyletische groep (zie ook
Masner & García 2002). Van de
familie Maamingidae zijn recent
twee endemische soorten
beschreven uit Nieuw Zeeland
(Early et al. 2001). En de kleine
familie Monomachidae is beperkt
tot de tropische gebieden van
Noord-, Centraal en Zuid-Amerika,
Nieuw Guinea en Australië
(Johnson & Musetti 2012). Enige
vertegenwoordigers van de
Maamingidae en Monomachidae
Figuur 1. Psilus cornutus (Diapriidae) man, 4-6 mm. (Foto Bart Horvers,
compilatie Theo Peeters).
staan wellicht in de Naturalis
collectie maar die heb ik nog niet
bestudeerd.
De
Spathiopterygidae
is een onlangs
Diapriidae wat is dat voor een familie?
beschreven
familie
van
fossiele
wespen
(Engel et al.
Diapriidae zijn kleine parasitaire wespen. Lengte 1-8
2013).
mm, de meeste soorten zijn slechts 2-4 mm. Ze zijn
In Nederland zijn van de Diaprioidea alleen
veelal glanzend zwart of geelbruin, hebben een
vertegenwoordigers gevonden uit de familie
gereduceerde vleugeladering of zijn soms
Ismaridae (tangwespparasieten) en Diapriidae
vleugelloos. De antennen staan ingeplant op een
(neuswespen).
sokkel waaraan ze hun Nederlandse naam
neuswespen te danken hebben (Thomas 1997).
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Tabel 1. Plaats van de Diapriidae in de onderorde Apocrita (naar Aguiar et al. 2013).
Toelichting: = alleen van fossielen bekend; * = soortenaantal inclusief Liu et al. 2011.
Superfamilie
(18)
Ephialtitoidea
Trigonaloidea
Megalyroidea
Stephanoidea
Ceraphronoidea
Evanioidea
Mymarommatoidea
Proctotrupoidea

Familie
(105)

Genera
(8423 en 685 )

Soorten
(153088 en 2429 )

In de collectie van NCB
Naturalis heb ik inmiddels
alle Diapriidae uit de
collecties Amsterdam en
Wageningen in de Leidse
doosjes overgeprikt. Alles
staat nu dus bij elkaar en is
meteen gescheiden op
Vrouw Maaminga rangi (Maamingidae)
Nederlands en buitenlands
tekening uit Early et al. 2001
materiaal. Het buitenlands
Diapriidae
190 (en 7 )
2048 (en 22 )
materiaal stamt voornameIsmaridae
1
32 *
lijk uit Zuidoost-Azië.
Diaprioidea
Maamingidae
1
2
Helaas isbijna alles
Monomachidae
2
30
ongedetermineerd en
Spathiopterygidae
3
3
ontbreekt een goede
Platygastroidea
referentiecollectie. Apart
Serphitoidea
staat nog de privé-collectie
Cynipoidea
van Pierre Thomas maar die
Chalcidoidea
wordt t.z.t. ook ingevoegd in
Ichneumonoidea
de algemene collectie.
Bethylonymoidea
Na deze grove sortering gaat
Chrysidoidea
de volgende fase van
Vespoidea
Vrouw
Monomachus
sp.
(Monomachidae)
bewerking in en dat is het
Apoidea
tekening uit Masner 1995
prepareren en determineren
van dit prachtige materiaal. Gelukkig zijn er van veel
Om je de groep die je bestudeert goed eigen te
genera bruikbare determinatiewerken en ook op
maken vind ik het belangrijk om ook de verwante
internet is veel extra informatie te vinden. Ik ben
families te kennen. Ik ben dan ook begonnen met de
begonnen met het op naam brengen van de
bewerking van het genus Ismarus waarvan 4 soorten
opvallende soorten. En meteen vind je dan nieuwe
in Nederland werden aangetroffen (zie Peeters
soorten voor onze fauna, wat overigens helemaal
2015a). Ismarus is het enige genus van de subfamilie
niet opzienbarend is bij deze groepen van kleine
Ismarinae en werd vroeger tot de familie van de
parasitaire wespen.
Diapriidae gerekend. Onlangs is deze subfamilie tot
familie verheven (Sharkey et al. 2012; zie ook Payne
Naamlijst Diapriidae in Nederland
et al. 2013).
Als je een nieuwe diergroep gaat bestuderen ben je
o.a. nieuwsgierig naar het aantal soorten dat uit ons
Werkwijze en plannen
land bekend is. Dan moet je dus terug in de historie
Inmiddels ontspruiten, als vanzelf, diverse
(zie intermezzo). Zelf een werklijst of naamlijst
werkwijzen en plannen:
maken van de Diapriidae die uit Nederland zijn
gemeld en/of van de namen die je in collecties
Collectie-onderzoek
aantreft, is dan een logische stap. Tot op heden heb
In Natuurmuseum Brabant staat een grote
ik in de geraadpleegde literatuur 65 taxa, verdeeld
hoeveelheid materiaal dat verzameld is in
over 2 subfamilies en 22 genera, voor Nederland
waterwingebied De Kaaistoep in Tilburg. Vanaf
gevonden. Of dat allemaal nog geldige soorten zijn is
1998 is daar met allerlei vangmethoden, denk
een andere vraag; een vraag die ik nu nog niet kan
bijvoorbeeld aan malaisevallen, potvallen, lichtvallen,
beantwoorden. Het werkelijke aantal soorten dat in
raamvallen, biervallen en kleurvallen, materiaal
Nederland kan worden gevonden wordt geschat op
verzameld van arthropoden. Inmiddels heb ik al een
250 (van Achterberg 2010). Het zou mij niks
paar maanden van sorteren achter de rug waarin alle
verwonderen als we die schatting ruim
Proctotrupidae en Diapriidae zijn gescheiden van het
overschrijden.
overige materiaal van de parasitaire wespen. Tevens
werk ik aan een potvalproject in twee Tilburgse
Literatuurbank Diapriidae
volkstuinen en staat er o.a. nog mooi potvalBij het maken van de naamlijst van de Diapriidae
materiaal uit de Nederlandse kustduinen te wachten
heb ik zoveel mogelijk relevante literatuur
op sortering. Werk genoeg!
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van Snellen van Vollenhoven (zie
intermezzo en figuur 2). Prachtige
tekeningen maakte Heinrich
Bürgis in een artikel van
Hoffmeister (1989) over de
biologie van Diapriidae (zie figuur
3).
Graag wil ik foto’s en tekeningen
(laten) maken van de prachtige
mini-wespen die ik onder de
binoculair krijg te zien. Inmiddels
staat een grote serie fotogenieke
wespen op alcohol voor
fotografen en illustratoren. Maar
wie gaat dat allemaal verwerken?
Als jij zin hebt om een mooie
illustratie of foto te maken van een
neuswesp dan geef maar een gil!
Zelf heb ik niet de middelen en zin
om daarmee óók nog aan de slag
te gaan. Dus experimenteer ik
voorlopig samen met een aantal
collega’s om de juiste foto’s te
schieten. Dat valt niet mee en daarin is nog veel
winst te boeken. Vooral het prepareerwerk van de
dieren speelt daarin een cruciale rol. Wat prepareren
van mini-wespen betreft heb ik nog wat te leren,
maar daaraan wordt inmiddels ook gewerkt. Het
experimenteren levert inmiddels al enkele prachtige
illustraties op die in de nabije toekomst zeker in
publicaties of elders te bewonderen zullen zijn.

Intermezzo: Historie van het Diapriidae onderzoek in Nederland
In Nederland hebben, zover mij bekend, drie personen over deze groep
gepubliceerd. Samuel Constant Snellen van Vollenhoven (1816-1880)
presenteerde eind 19e eeuw een aantal naamlijsten (1873a, 1876) ),
noemde twee nieuwe soorten (Krikken et al. 1981 en zie figuur 2) en
publiceerde schetsen en tekeningen van diverse soorten o.a. in zijn
helaas nooit voltooide, maar prachtige overzichtswerk Pinacographia
(Snellen van Vollenhoven 1873b, 1875, 1877, 1879).
Erich Wasmann (1859-1931) beschreef eind 19e eeuw o.a. een aantal
soorten die hij bij zijn mierenonderzoekingen in Nederland had
aangetroffen (Wasmann 1899). Hij stuurde het merendeel van zijn
myrmecofiele Hymenoptera-materiaal echter naar J.J. Kieffer (18571925) om te laten beschrijven (Dessart 1975).
Pierre Thomas publiceerde, o.a. samen met Jan Macek, eind 20e eeuw
een tweetal soortenlijsten resp. van De Brand (Thomas & Macek 1996)
en van de Beegderheide (Thomas 1997 ), beiden gebaseerd op materiaal
gevangen met malaisevallen. Hier en daar zijn wellicht nog enkele
andere vermeldingen in de Nederlandse literatuur te vinden maar die
zijn mij nog niet bekend. Mocht u informatie over Diapriidae in de
Nederlandse literatuur tegenkomen dan hou ik me aanbevolen.
doorgenomen en verzameld. Inmiddels staat de
teller van mijn literatuurbank waarin Diapriidae
worden genoemd op 218, waaronder zo’n 57 werken
met determinatietabellen of soortgelijke tabellen. Er
staan nog diverse werken op mijn verlanglijstje maar
het is niet altijd even gemakkelijk om alles wat je
graag wil zien onder ogen te krijgen. Gelukkig
hebben we een prima bibliotheek in Naturalis, is op
internet ook veel bruikbare literatuur te bemachtigen
of kun je de betreffende auteurs gewoon om een
separaat of pdf vragen. In de artikelen met
biologische informatie over de soorten heb ik me
nog niet echt verdiept maar dat is wel een van de
plannen die nog uitgewerkt gaat worden.
Databank parasitaire wespen
De dieren die ik tot op soort determineer worden
voorzien van een eigen determinatie-etiket en
worden tevens ingevoerd in de eigen databank
Parasitica. Enkele jaren terug ben ik al begonnen
met de invoer van een aantal soortenarme families
van parasitaire wespen in ons land zoals de
Aulacidae, Ibaliidae, Stephanidae en Trigonalidae.
Die database wordt nu verder uitgebouwd met
records van de Ismaridae en de Diapriidae. Als er
van een soort of groep genoeg data in de databank
staan zal ik daarover publiceren (zie ook Peeters
2011, 2013).
Beeldenbank neuswespen
Graag wil ik werken aan een beeldenbank van
parasitaire mini-wespen met een focus op
neuswespen.
Tekeningen van neuswespen ken ik uit de
Nederlandse literatuur alleen van oude publicaties
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Figuur 2. Pinacographia plaat 40, Snellen van
Vollenhoven 1879. Foto Theo Peeters.
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nieuwe uitdaging en geven me een
hoop nieuwe energie. Nu nog de tijd
reserveren om eraan te werken! Een
aantal vingeroefeningen zoals deze
staan inmiddels op de rails, of zijn al
gepubliceerd (Peeters 2015a, b).
Dit verslag voelt als een ‘natuurlijke
aanpak’ hoe je met een nieuwe groep
aan de slag kunt gaan, maar is wellicht
slechts mijn pad! Binnen de parasitaire
hymenoptera zijn nog diverse andere
families waaraan binnen ons land niet
of nauwelijks gewerkt is of wordt,
zoals Platygastridae, Scelionidae,
Megaspilidae, Ceraphronidae,
Cynipidae en Figitidae. Grijp je kans
en ga ook aan de slag!
Dankwoord
Ik prijs me gelukkig dat ik van allerlei
kanten hulp heb ontvangen, want
zonder die hulp van anderen is het een stuk
moeizamer of zelfs onbegonnen werk. Ik wil hier
dan ook een aantal personen bedanken die me op
allerlei wijzen op weg hebben geholpen op het
gebied van deze nieuwe wespenstudie. Vrijgevig wat
betreft informatie en literatuur waren Lubomír
Masner, David Notton, Jan Macek, Matthew Yoder
en Vasilisa Chemyreva. Ook diverse mensen
werkzaam in de bibliotheek van Naturalis hielpen
met zoekwerk naar literatuur. Kees van Achterberg
had steeds tijd voor allerlei vragen en trakteerde me
op de nodige verhalen en humor. Frederique Bakker
gaf alle medewerking die nodig was om goed te
kunnen werken in de Hymenoptera-collectie van
NCB Naturalis te Leiden. Marie-Cécile van de Wiel
en collega’s van de insectenwerkgroep van de
KNNV-afdeling Tilburg maken het werk in
Natuurmuseum Brabant mogelijk, leerzaam en
gezellig. Bart Horvers en Kees Zwakhals hebben
foto’s gemaakt van een reeks kleine wespjes.
Jeroen de Rond en Peter Boer schonken me een
reeks mini-wespen ter bewerking. Pierre Thomas
leende materiaal van de Ismaridae uit zijn privé-

Figuur 3. Spilomicrus hemipterus (Diapriidae) vrouw die een pop van Drosophila
nasutoides parasiteert. (Tekening Heinrich Bürgis in Hoffmeister 1989).

Veldwerk en kweek
Naast de taxonomie en faunistiek is de biologie en
de ecologie van de soorten een interessant
studieonderwerp. In de afgelopen herfst en
wintermaanden ben ik begonnen met de hierboven
genoemde aspekten van deze nieuwe wespenstudie.
Het voorjaar komt eraan, het bloed gaat harder
stromen en je wilt naar buiten, de zon in. Veldwerk
specifiek gericht op vangsten van Diapriidae en
Ismaridae is een van de plannen. Mijn vanguitrusting
moet daarop nog worden aangepast. Een exhauster
en een sleepnet zijn wellicht onontbeerlijk. Maar ik
wil ook graag experimenteren met lokaas. Door het
aanbieden van vliegenpoppen kun je Diapriidae
lokken en vervolgens uitkweken. In een roemeens
artikel (Postu et al. 2013) kwam ik die
verzamelmethode tegen en Wijnand Heitmans
vertelde me dat die methode in het verleden ook
door onderzoekers in Leiden werd toegepast. Dat ga
ik dus dit jaar maar eens proberen.
Inmiddels heb ik van Menno Reemer al een
diapriiden-kweek gekregen van de poppen van een
Platypezidae-soort. Mochten jullie
ook kweekjes van vliegenpoppen
Desire
hebben met uitgeslopen Diapriidae
A contact with a network of professionals or amateurs who are
dan zou ik die graag bestuderen. Op
interested in Diapriidae or related groups is very important as an
die manier kun je unieke informatie
introduction in a new group. Unfortunately, there is to our knowledge
verzamelen want over de gastheren
no international study group like Proctos anymore which resurrected for
in ons land is nog nagenoeg niks
a while in the seventies (Masner 1975, 1977). I searched the internet for a
bekend.
similar study group, but I found nothing interesting yet, except the ISH
(International Society of Hymenopterists). Guidance with specific catchKansen
and preparation techniques, determinations, reference material, literature,
Wat de toekomst gaat brengen weet
etc. is not available. You have to sort it out yourself. Is there any
ik natuurlijk niet, maar deze nieuwe
specialist or professional who start up a new study group or a study
groepen triggeren mijn
course PROCTOTRUPOMORPHA or DIAPRIOIDEA?
nieuwsgierigheid, vormen een
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collectie. Mijn collega’s bij MITOX-Amsterdam
hebben me uitstekend ondersteund met kennis en
materiaal.
Allen hartelijk dank en ik hoop nog lang van jullie
kennis, kunde, medewerking en humor te kunnen
genieten.
Summary
Contributions to Diapriidae 1. How you can start with a new
group of wasps.
The author gives an impression from his first steps
on the study of Diapriidae with special focus on The
Netherlands.
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Hoe gaat het met
Dolichovespula norvegica
en Vespula rufa?
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onvoldoende gegevens

Jan Smit, Peter Megens
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Inleiding
Wanneer we met enkele hymenopterologen in het
veld actief zijn, wordt er uiteraard regelmatig
gesproken over bepaalde soorten bijen en wespen.
Zo werd een paar jaar geleden gevraagd: “Ben jij de
laatste jaren nog exemplaren van de rode wesp
Vespula rufa tegen gekomen?” Na enig nadenken
kwam er een nogal negatief antwoord. Daarna werd
er thuis in de eigen database gekeken en bleek het
inderdaad een feit, deze soort is niet of nauwelijks
meer aangetroffen in de afgelopen jaren.
In 2012 ving de tweede auteur een Noorse wesp
Dolichovespula norvegica bij Staphorst. Een soort die we
beiden ook in het verleden maar heel weinig zijn
tegen gekomen. Al pratend over deze soorten
vonden we het tijd om eens een balans op te maken.

Volgens de atlas zijn de meeste soorten
papierwespen stabiel in hun voorkomen. Een
tweetal soorten doet het erg goed, die zijn
toegenomen (Dolichovespula media en Dolichovespula
saxonica). En twee soorten zijn afgenomen
(Dolichovespula sylvestris en Vespula germanica).
Geen reden tot bezorgdheid over onze Vespidae,
lijkt het. En toch hadden we het gevoel dat het niet
(meer) klopte. We wilden in ieder geval voor de
beide soorten Dolichovespula norvegica en Vespula rufa
eens uitzoeken hoe ze er voor staan. Hiervoor
hebben we de gegevens van de database van EISNederland opgevraagd van deze beide soorten.

Vespiden in de wespenatlas
In 2004 is verschenen: ‘De wespen en mieren van
Nederland’ (Peeters et al. 2004). Hierin worden alle
soorten plooivleugelwespen (Vespidae) uit ons land
besproken en de status aangegeven. In Tabel 1
hebben we dit van de papierwespen (Vespinae)
weergegeven.

=
=
=
=
=

sterk toegenomen
toegenomen
stabiel
afgenomen
onvoldoende gegevens

Noorse wesp Dolichovespula norvegica

Deze plooivleugelwesp is bij de koninginnen, de
werksters en mannen meestal herkenbaar aan de
lange kop en de rode zijvlekken op de beide
eerste tergieten (Fig. 1).

Soort

Voorkomen

Trend

Tabel 1. Status van de Vespinae in Nederland.

Dolichovespula adulterina
Dolichovespula media
Dolichovespula norvegica
Dolichovespula omissa
Dolichovespula saxonica
Dolichovespula sylvestris
Vespa crabro
Vespula austriaca
Vespula germanica
Vespula rufa
Vespula vulgaris

zzz
a
z
o
a
va
va
zz
a
a
a

S
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S
S

Voorkomen
a = algemeen
va = vrij algemeen
z = vrij zeldzaam
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Figuur 1. Mannetje van de noorse wesp Dolichovespula
norvegica. Foto Steven Falk (GB).

In de atlas van de wespen en mieren van Nederland
(Peeters et al 2004) staat dat deze soort vrij zeldzaam
is. Dit blijkt ook wel uit figuur 2, er zijn nooit grote
aantallen gevangen in de loop der tijd.
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Figuur 2. Aantallen waarnemingen van Dolichovespula
norvegica per decade van 1900-2013.
20

Rode wesp Vespula rufa
De koninginnen en werksters van de rode wesp zijn
in het veld vaak te herkennen aan de korte kop en
het gedeeltelijk rode achterlijf (Fig. 4).
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2010-2013

Ten tijde van het schrijven van de atlas werd het
voorkomen van deze wesp nog als stabiel
beschouwd. Bij het bepalen hiervan is uitgegaan van
de gegevens die men tot een paar jaar eerder (1999)
in het bestand van EIS had.
Intussen zijn we anderhalf decennium verder en lijkt
de situatie er voor deze plooivleugelwesp veel
minder goed uit te zien. Uit de laatste vijftien jaar
staan er maar weinig exemplaren in de database.
Toch is dit geen afdoende bewijs, er zijn in het
verleden meer decades geweest met weinig
waarnemingen, zie figuur 2.
Wanneer we echter kijken naar de gegevens van de
laatste 15 jaar, vanaf de periode dat de gegevens
voor de atlas gebruikt zijn, dan ontstaat een ander
beeld (Fig. 3).
Figuur 3. Aantallen waarnemingen van Dolichovespula
norvegica per jaar van 2000-2013.
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In de afgelopen 10 jaar is er dus slechts één
exemplaar gevonden. Wanneer we daarbij bedenken
dat het aantal actieve hymenopterologen in de laatste
30 jaar is toegenomen, geeft dat toch te denken.
In het buitenland gaat het met deze soort ook niet
goed. In de rode lijst van de Duitse deelstaat
Nordrhein-Westfalen staat Dolichovespula norvegica als
bedreigd (Esser et al 2010). Ook in Engeland geldt
deze wesp als bedreigd, daar is deze soort sterk
afgenomen in de laatste 20 jaar (BWARS 2015).

Figuur 4. Werkster van de rode wesp Vespula rufa. Foto
Claude Galand (Entomart).

Deze wesp staat in de atlas (Peeters et al 2004) als
zijnde algemeen en stabiel. Uit de tweede helft van
de vorige eeuw zijn er veel meer waarnemingen dan
uit de eerste helft (Fig. 5). Dat kan echter te maken
hebben met het toegenomen aantal
hymenopterologen.
Figuur 5. Aantallen waarnemingen van Vespula rufa
per decade van 1866-2013.
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De aantallen zien er zo op het oog niet verkeerd uit
en de status in de atlas lijkt gerechtvaardigd.
Hoe is echter de situatie van deze wesp in het
bestand van de periode na het maken van de atlas?
We hebben ook hiervoor de periode vanaf 2000
genomen (Fig. 6).
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Figuur 6. Aantallen waarnemingen van Vespula rufa
per jaar van 2000-2013.
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In de laatste zeven jaar zijn er slechts 7 exemplaren
gevangen of waargenomen. Een groot verschil met
de daaraan vooraf gaande zeven jaar, waar het
gemiddelde per jaar bijna 20 exemplaren bedroeg. In
de laatste vijftig jaar van de vorige eeuw bedroeg het
gemiddelde aantal exemplaren per jaar 14.
Daarmee kunnen we niet meer stellen dat deze soort
in ons land momenteel nog steeds algemeen en
stabiel is, maar sterk is afgenomen. De indruk die
sommigen van ons al hadden, wordt hiermee
bevestigd: het gaat slecht met Vespula rufa in
Nederland. Uit het buitenland zijn er tot nu toe nog
geen alarmerende berichten over deze soort bekend.
Papierwespen bedreigd?
Volgens de wespenatlas lijkt er met de meeste
soorten papierwespen nog niet veel aan de hand,
slechts twee soorten zijn afgenomen (Dolichovespula
sylvestris en Vespula germanica). In de vorige paragrafen
hebben we echter aangetoond dat het de laatste tijd
in ieder geval met nog twee soorten slecht gaat
(Dolichovespula norvegica, Vespula rufa).
In Duitsland is de laatste jaren langzamerhand het
besef doorgedrongen dat het niet goed gaat met een
aantal soorten Vespinae, ook daar gaat één van de
meest algemene soorten, Vespula germanica, achteruit
(Witt 2010).
In Engeland zijn behalve Dolichovespula norvegica ook
Dolichovespula sylvestris, Vespula germanica en Vespula
vulgaris achteruit gegaan (BWARS, Archer 2001). Er
lijkt dus wel meer aan de hand te zijn, toch is er nog
weinig over gepubliceerd.
Archer (2001) geeft in zijn overzicht van langjarige
onderzoekingen naar het voorkomen van Vespula
germanica en V. vulgaris als oorzaak van de teruggang
het toegenomen gebruik van insecticiden. Dit is
echter over de periode van de jaren 70 tot in de 90er jaren van de vorige eeuw. Hij toont aan dat het
toegenomen gebruik van insecticiden een
verminderd aantal nesten en koninginnen van de
papierwespen opleverde.

Dit geeft echter geen uitsluitsel over de laatste 15
jaar. In deze periode is echter het gebruik van
pesticiden met neonicotinoiden erin toegenomen,
wat duidelijk een negatief effect heeft op
honingbijen (Henry et al., 2012) en hommels
(Whitehorn et al. 2012). Het lijkt niet
onwaarschijnlijk dat dit ook een belangrijke oorzaak
voor het achteruitgaan van de vespiden is.
Daarnaast is het verschralen van het landschap, dat
wil zeggen veel minder bloemen en dus minder
nectar, maar ook minder prooi-insecten eveneens
van invloed.
Vespinae kunnen echter ook voedsel halen van
honingdauw. Vespula vulgaris is daarin veel
bedrevener dan Vespula germanica. De gewone wesp
verdringt in zo’n situatie de Duitse wesp (Harris et
al. 1994). Dat kan het verschil in achteruitgang
tussen beide soorten verklaren.
Mogelijk speelt bij Dolichovespula norvegica ook de
omvorming van de Nederlandse bossen en de
klimaatverandering een rol, dit is een boreale soort,
die komt meer noordelijk voor en in de bergen
(Archer 2000).
Oproep
Wij willen graag weten hoe het er met onze vespiden
voor staat en roepen iedereen op om gegevens door
te geven aan EIS (andre.vanloon@naturalis.nl).
Dank
Dank aan EIS Nederland voor het beschikbaar
stellen van de gegevens uit de database. Claude
Galand (www.entomart.be) wordt bedankt voor het
beschikbaar stellen van de foto van Vespula rufa.
Steven Falk (GB) wordt bedankt voor het
beschikbaar stellen van de foto van Dolichovespula
norvegica van de website
www.flickr.com/photos/63075200@N07/collection
s/72157629294465012/.
Summary
According to ‘Wespen en Mieren van Nederland’
(Peeters et al. 2004), the vespine waps in our country
are doing well, except two species(Dolichovespula
sylvestris and Vespula germanica). We anamysed the
database of EIS-Nederland for two other species:
Dolichovespula norvegica and Vespula rufa. Our
conclusion is that both species have declined in the
last 15 years. Several vespine wasps do not perform
well in other European countries as well. An
important cause for this decline is the increased use
of pesticides according to Archer (2011). Probably,
new pesticides with neonicotinoids have also a
negative impact.
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Interessante goudwespen
uit de collectie Blommers
René Veenendaal
Ruim een jaar geleden werd mij door Willen
Hogenes (Naturalis) gevraagd om de goudwespen
collectie van Leo Blommers te willen controleren
welke zou worden afgestaan aan het museum te
Leiden. Buiten een aantal leuke buitenlandse
vangsten vond ik ook een aantal interessante
Nederlandse goudwespen.
De laatste jaren wordt er veel onderzoek gedaan
naar b.v. de ‘ignita groep’ door mensen als Villu Soon
(DNA Barcoding) en Oliver Niehuis. Hierdoor is
het aantal Nederlandse soorten groter geworden.
Problemen bij de determinatie geven echter nog
steeds de mannetjes uit die groep welke daardoor
onder de naam ‘ignita sl. ‘ blijven staan. Hopelijk dat
dit binnen afzienbare tijd wordt opgelost.
Hier onder het resultaat.

Chrysis impressa Schenck
Rhenen (Ac. 169-440.2) 15 mei 2004 een vrouwtje
det. Oliver Niehuis.
Deze soort, nieuw voor Nederland, bevindt zich in
de ‘ignita groep sl.’ en is een van de grootste soorten
uit deze groep.
Parasiet van waarschijnlijk Ancistrocerus parietinus.
Ook bekend uit de ons omringende landen
waaronder Engeland (Morgan 1984).
Chrysis schencki Linsenmaier
Verschillende exemplaren uit oa. Lexmond,
Wageningen, Lienden, Rhenen, Pesse, Raalte en
Epen. Det. O. Niehuis en R. Veenendaal.
Ook deze soort bevindt zich in de ‘ignita groep sl.’.
Ook Chrysis ignita (L.) (ss) bevond zich in meerdere
exemplaren tussen het Nederlandse materiaal. Det.
O. Niehuis, en komt dus gewoon voor in Nederland.
Verder de langzaam oprukkende Chrysis inaequalis
Dahlbom. Wageningen Ac. 175/442.1, 8 juni 2006
een mannetje en op 31 augustus 2006 nog een
mannetje. Deze soort zou dus onderhand op de
Veluwe kunnen zijn.
Een andere zeldzame soort die ik jaren geleden al
eens in de ZMA collectie aantrof met als vindplaats
Wageningen dook nu op in Rhenen. Hedychrum
niemelai Linsenmaier
Verschillende mannetjes en vrouwtjes Rhenen,
Plantage Willem III Ac. 165/443 en omgeving. Op
de zelfde plaats komt ook de o.a. door Niehuis
opgegeven gastheer Cerceris quinquefasciata (Rossi)
voor.
Tot slot een vrouwtje Pseudomalus triangulifer (Abeille)
nu eens een handvangst Rhenen Ac. 165/440. 23
mei 1988.
Dit is slechts een klein deel van de collectie maar
leek mij wel het vermelden waard. Met dank aan Leo
Blommers voor deze leuke vangsten.
Literatuur
Morgan, D., 1984. Cuckoo-wasps, Hymenoptera,
Chrysididae. - Handbooks Identification of British
Insects Vol.6, Part 5, 37 p.

Summary
A number of interesting Chysididae for the
Netherlands have been found in the collection of
Leo Blommers.
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Literatuur
Boekbespreking: Niet
zonder elkaar

Een voorbeeld van de bijzondere relaties is de iris
(gele lis), waarvan de bloemen volledig ingericht zijn
op bezoek door hommels.
In het boek is informatie uit de meest recente
onderzoeken aangehaald, zoals onderzoek naar het
belang van wilde bestuivers.
In het laatste hoofdstuk wordt de samenhang in de
natuur behandeld en het belang van biodiversiteit.
De achteruitgang van wilde bijen wordt hierin
besproken, alsmede de gevaren die dit meebrengt
voor veel wilde planten in ons land.

Jan Smit
Schoonhoven, L., K. Biesmeijer, G. Oostermeijer & R.
Roos, 2015. Niet zonder elkaar. Bloemen en insecten. Uitgeverij Natuurmedia, Amsterdam, 190 p.
ISBN 9789082043648. Prijs: € 24,50.

Na ‘De bloemen en haar vrienden’ door Jac.P.
Thijsse (1934) eindelijk weer eens een oorspronkelijk
Nederlands boek over de bloemen en hun
bestuivers: ‘Niet zonder elkaar’. Met eenzelfde
enthousiasme als Thijsse geschreven, neemt het
boek de lezer mee op ontdekkingstocht door de
bloembiologie en wat daarmee samenhangt.
In een veertiental hoofdstukken wordt op
begrijpelijke wijze het verhaal van de ‘bloemetjes en
de bijtjes’ verteld:
o Een opmerkelijke verbintenis
o Waarom bloeien bloemen?
o Zelfbevruchting of kruisbestuiving
o Gekust door de wind
o Bloembezoekers
o Bloemplanten veroveren de aarde
o Bloemtrouw
o Insecten: zien, ruiken, voelen
o De bloem als verleidster
o Over nectar, stuifmeel en valse signalen
o Economie van vraag en aanbod
o Bloembestuivers onmisbaar voor landbouw
o Niet zonder elkaar: samenhang in de levende
natuur.
Meteen bij het open slaan van het boek valt op dat
het rijk en goed geïllustreerd is, met veel foto’s en
duidelijke tekeningen, grafieken en tabellen.
De tekst leest gemakkelijk weg en de soms best
ingewikkelde materie wordt duidelijk uitgelegd.
De hoofdstukken hebben een logische volgorde.
Verspreid door de eerste helft van het boek staan 11
pagina’s met ‘Bijzondere relaties’ en 3 pagina’s met
‘Voorbeeld uit botanische tuinen’. Dit zou
verwarrend kunnen zijn, maar deze pagina’s zijn
door een gekleurde bovenrand te onderscheiden van
de reguliere hoofdstukpagina’s.
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Een puntje van kritiek is de inconsequentie bij het
weergeven van de namen van de insecten op de
foto’s. In de meeste gevallen wordt een Nederlandse
naam gegeven, met de wetenschappelijke naam
tussen haakjes er achter. In een aantal gevallen is
helaas de wetenschapelijke naam weggelaten.
Voor mensen die meer willen weten over het hoe en
waarom van bloemen en de relaties met andere
organismen kan ik dit boek van harte aanbevelen!
Literatuur
Thijsse, Jac.P., 1934. De Bloemen en haar vrienden. Verkade’s Fabrieken N.V. Zaandam, 93 p.
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Boekbespreking: Handboek grasveldinsecten
Theo Peeters
Vlug, H.J., 2015. Handboek grasveldinsecten. Ecologie en
beheersing. – Wageningen Academic Publishers, 214 p.
ISBN 978-90-8686-250-4. Prijs: € 66,-.

Verrassend zo’n boek over zo’n specifiek
onderwerp. Ik ken de auteur zelf nauwelijks maar
weet wel dat hij vanaf de zeventiger jaren van de
vorige eeuw aan Platygastridae heeft gewerkt. Hij
publiceerde zelfs een catalogus van de Platygastridae
van de wereld (Vlug 1995). Nu noemt hij zichzelf
grasveldentomoloog, maar zijn verleden kun je in dit
boek nog proeven als bijvoorbeeld de naamgeving in
het dierenrijk (bijlage 10) of de naamgeving van
insecten wordt besproken.

Ikzelf heb vele uren plezier beleefd aan het afgraven
van vele m3 duinterrein op zoek naar larven van
Scarabaeidae, dus toen ik over dit boek las heb ik het
meteen besteld. Het boek is mooi uitgegeven met
een stevige kaft, glad papier, een duidelijk
bladspiegel en is voorzien van diverse illustraties en
een reeks van 93 kleurenfoto’s in een middenkatern.

Het handboek grasveldinsecten bestaat uit drie
delen, secties genoemd: een inleiding, een
bespreking van de grasveldinsecten en een sectie
bestrijding.
In de inleiding (blz. 19-33) wordt in z’n algemeenheid ingegaan op sportvelden en gazons en op
insecten.
Het tweede deel (blz. 37-107) bespreekt de
grasveldinsecten. De drie grootste ordes van
grasveldinsecten zijn kevers, vliegen en muggen en
vlinders die dan ook de meeste aandacht krijgen. Na
een algemene inleiding over de orde worden de
soorten besproken. Per soort wordt o.a. ingegaan op
uiterlijke kenmerken van adulten en juveniele stadia,
generaties, verspreiding, levenswijze, lokstoffen,
schade en natuurlijke vijanden. Bij sommige soorten
wordt wel ingegaan op de bestrijding bij andere niet.
Daarna volgen kortere besprekingen van overige
insecten, verwante geleedpotigen en overige
ongewervelde organismen zoals wormen en slakken.
Emelten en wortelvretende bladsprietkevers komen
door het hele boek het vaakst langs.
Het derde deel van het boek (blz. 127-172) gaat over
de bestrijding. Hoofdstukken in dit deel zijn
chemische bestrijding, mechanische bestrijding en
gebruik maken van abiotische factoren, biologische
bestrijding, parasitoïden en predatoren, ecologie en
populatiedynamiek, alternatieve bestrijding en
schadedrempels en bemonsteren. Uitgebreid wordt
ingegaan op insectenparasitaire aaltjes die vooral
toegepast worden tegen engerlingen en emelten en
waarmee de auteur veel heeft gewerkt.
Het boek besluit met een literatuurlijst, tien bijlagen,
een kort stukje over de auteur en een index. Bijlage 1
geeft determineertabellen tot de schadebeelden, de
adulten, en de larven of nimfen van de ordes van de
belangrijkste grasveldinsecten en een tabel tot acht
soorten engerlingen. Verder in de bijlagen o.a. een
begrippenlijst en een reeks resultaten van
onderzoekingen van de auteur vnl. in de jaren 19701990 aan emelten, een keverdoder, de rozenkever,
de junikever en de meikever.
Nieuw voor mij waren bijvoorbeeld woorden als
‘zwad’ en ‘grondparels’. Zwad is het deel van de
zode boven de minerale ondergrond en grondparels
zien eruit als kleine geelbruine pootloze bolletjes en
zijn nimfen van schildluizen die ondergronds leven
en tot de familie van de Margarodidae behoren.
In dit handboek staan de grasveldinsecten en hun
bestrijding centraal. Zelf had ik graag meer willen
lezen over plagen en de ecologie van plagen, en over
grassen, grasvelden en de gezelschappen van
insecten in verschillende grasvelden. Wat zijn de
verschillen en overeenkomsten in duinterreinen,
grasvelden op klei, op veen, op zand of op löss?
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Het boek leest goed maar bevat helaas veel
slordigheden. Er staan diverse inhoudelijke
onjuistheden in die gemakkelijk hadden kunnen
voorkomen door raadpleging van bijvoorbeeld de
kevercatalogus van Vorst (2010). De auteur gebruikt
een groot aantal, al of breed geaccepteerde of eigen,
Nederlandse namen. Soms schept dat verwarring
bijvoorbeeld als hij dolkwespen en keverdoders
beiden gebruikt voor de familie Tiphiidae. De
Nederlandse naam dolkwespen hebben we
gereserveerd voor de familie Scoliidae waarvan
overigens geen vertegenwoordigers in ons land
voorkomen (Peeters et al. 2004). Ook
spellingsfouten, zoals rozekever i.p.v. rozenkever,
zinnen die niet lekker lopen en de vele herhalingen
vlak na elkaar, maken een slordige indruk. Een extra
redactionele ronde had veel van deze slordigheden
kunnen wegfilteren.
Maar och over mankementen kun je blijven zeuren
maar het blijft voor ons land een vernieuwend boek
over een interessant onderwerp. Moge een nieuwe
druk van dit handboek een volgende stap zetten.
Henk proficiat met dit boek, dat een mooi inkijkje
geeft in je werkzame jaren. Voor velen zal het een
eye-opener vormen, voor anderen een stimulans om
dit interessante studieveld op te pakken. Veel
sportvelden zijn tegenwoordig omgevormd tot
kunstgrasvelden, maar geef mij maar een natuur-lijk
grasveld met hier en daar wat gaatjes, bruine
plekken, losse hoopjes zand, natte en bloemrijke
stukken en los zwad om op te ballen!
Literatuur
Peeters, T.M.J., C. van Achterberg, W.R.B. Heitmans,
W.F. Klein, V. Lefeber, A.J. van Loon, A.A. Mabelis,
H. Nieuwenhuijsen, M. Reemer, J. de Rond, J. Smit &
H.H.W. Velthuis, 2004. De wespen en mieren van
Nederland (Hymenoptera: Aculeata). - Nederlandse
Fauna 6, NNM Naturalis Leiden, KNNV Uitgeverij
Utrecht & EIS-Nederland Leiden, 507 pp.
Vlug, H.J., 1995. Catalogue of the Platygastridae
(Platygastroidea) of the world. Hymenopterorum
Catalogus (nova editio) pars 19. - SPB Academic
Publishing Amsterdam, 168 pp.
Vorst, O. (ed.), 2010. Catalogus van de Nederlandse
kevers (Coleoptera). - Monografieën van de
Nederlandse Entomologische Vereniging 11, 317 p.
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European red list of bees
Jan Smit
Op 20 april is er
een symposium
met de
presentatie van
de Rode lijst van
de bijen van
Europa bij de
European
Economic and
Social Committee
in Brussel. Aan
dit project is de
afgelopen 4 jaar
gewerkt door een
rits van
bijendeskundigen uit Europa.
Tijdens het symposium worden diverse
onderwerpen ten aanzien van bijen besproken,
onder andere:
• Het belang van bijen voor het ecosysteem
• Wat zijn de belangrijkste bedreigingen?
• Status en trend van bestuivers
• Bijenvriendelijke boeren
De boekversie van de Rode lijst is te downloaden
via:
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservat
ion/species/redlist/downloads/European_bees.pdf.
Hier staan alle 1965 bijensoorten van Europa in.
Alleen de status van de soorten in vermeld. Meer
informatie per soort, zoals verspreidingskaarten vind
je op de website van de IUCN:
http://www.iucnredlist.org/details/19199440/0
Hier staan echter (nog) niet alle soorten op.
Nieto, A., S. P.M. Roberts, J. Kemp, P. Rasmont, M.
Kuhlmann, M.G. Criado, J.C. Biesmeijer, P. Bogusch,
H.H. Dathe, P. De la Rúa, T. De Meulemeester, M.
Dehon, A. Dewulf, F.J. Ortiz-Sánchez, P. Lhomme, A.
Pauly, S.G. Potts, C. Praz, M. Quaranta, V.G. Radchenko,
E. Scheuchl, J. Smit, J. Straka, M. Terzo, B. Tomozei,
J. Window & D. Michez, 2015. European Red List of
bees. - Luxembourg: Publication Office of the
European Union, 98 p.
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Resultaten van onderzoek
Erik van der Spek
Onderzoekers publiceren hun resultaten regelmatig
in vaktijdschriften. Van enkele recente artikelen
hierbij de samenvatting om een beter beeld te
krijgen van de resultaten van dit onderzoek.

Ivan R. Wright, Stuart P.M. Roberts and Bonnie E.
Collins, 2015. Evidence of forage distance limitations for
small bees. - Europian Journal Entomologie 112(2): 1-8.

De verspreiding van in de grond nestelende bijen is
met behulp van transecten van watervallen
onderzocht in een mozaïek van nest- en foerageergebieden op Shotover Hill in Oxfordshire UK. Het
gebied bestaat uit een grote oppervlakte waar bijen
in de bodem nestelen en is aan drie zijden omsloten
door bloemrijke hooilanden. Het onderzoek wijst uit
dat vrouwtjes van kleine bijen (tot 1,5 mm tussen de
tegula) die in het hooiland foerageren een
functionele grens aan hun leefgebied blijken te
hebben. De abundantie van kleine bijen neemt snel
af wanneer de afstand tot plekken met een hoge
dichtheid aan nestplekken toeneemt. De afname is
groter dan verwacht zou worden bij een gelijkmatige
dispersie in het omringende landschap. Bij het
modelleren van het voorkomen van bijen langs elk
transect bleek dat de waarschijnlijkheid van het zien
van kleine bijen tot 10% werd gereduceerd op een
afstand van 250-370 meter van het nestgebied. De
uitkomsten geven volgens de onderzoekers een idee
van schaal waarop habitat fragmentatie invloed gaat

uitoefenen op de diversiteit aan bijen en wat de
relatieve bijdrage kan zijn van beheerde pollen en
nectarstroken aan habitats met nestgelegenheid.
Tijdens het onderzoek zijn aan kleine bijen acht
soorten Lasioglossum, drie soorten Andrena en Halictus
tumulorum waargenomen.

Jorgen Ravoet, Lina De Smet, Ivan Meeus, Guy Smagghe,
Tom Wenseleers, Drik C. de Graaf, 2014. Widespread
occurence of honey bee pathogens in solitary bees. Journal of Invertebrate Pathology 122: 55-58.

Solitaire bijen en honingbijen van een naburige
bijenstal zijn onderzocht op de aanwezigheid van
een brede set vermoedelijke ziekteverwekkers,
waaronder eencelligen, schimmels, spiroplasma en
virussen. De meeste onderzochte bijen bleken
besmet te zijn met meer dan een parasiet. Bijzonder
was dat virussen die uitsluitend bekend zijn van
honingbijen zoals Apis melifera Filamentous Virus en
Varroa destructor Macula-like Virus ook in solitaire
bijen zijn ontdekt. Een microsporidium gevonden in
Andrena vaga vertoonde de meeste overeenkomst
met Nosema thomsoni. De resultaten van het
onderzoek wekken de suggestie dat bijenvolken een
vermoedelijk bron van besmetting voor andere
bestuivers vormen. Daarnaast kunnen solitaire bijen
mogelijk dienst doen als een reservoir voor ziektes
van honingbijen.
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Aculeaten in het buitenland
Wildbiene des Jahres 2015
In Duitsland kent men sinds 2013 de ‘Wilde bij van
het jaar’. Hiervoor wordt een folder uitgegeven, waarin
een speciale wilde bij wordt voorgesteld. Dit om de
bijzondere wereld van de wilde bijen meer bekendheid
te geven.
Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat veel soorten
van deze, voor de mensheid ongelooflijk belangrijke
diergroep, bedreigd zijn.
Bovendien hoopt men dat de mensen meer buiten
gaan kijken naar wilde bijen. De mensen worden
opgeroepen op zoek te gaan naar de wilde bij van het
jaar, om zodoende meer verspreidingsgegevens te
verkrijgen.
In 2013 was de tweekleurige slakkenhuisbij Osmia
bicolor de bij van het jaar, in 2014 was dat de grotre
wolbij Anthidium manicatum.
De ‘Wildbiene des Jahres 2015’ is de heggenrankbij
(Andrena florea).
De folder is te downloaden van de website
http://www.wildbienenkataster.de/login/downloads/wb2015.pdf
In de folder worden het uiterlijk en de levenswijze van
de heggenrankbij beschreven, voorzien van diverse
foto’s.
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Zoals gewoonlijk publiceert de peningmeester in het
eerste nummer van het jaar een overzicht van de tot
dusver betaalde contributie. Kijk in de onderstaande
tabel of je je bijdrage voor 2015 hebt voldaan.
Wanneer dat niet het geval is, maak dan het bedrag
- € 10 per jaar - over vóór 1 juni 2015 op (IBAN)
NL27 ASNB 0708 4593 82 ten name van A.J.
Loonstra, Spijkerboor. Onder vermelding van
“contributie sectie Hymenoptera + ja(a)r (en)”.
BIC: ASNBNL21
Hebben wij op 1 juni nog geen contributie voor 2015
van je ontvangen dan gaan we ervan uit dat je hebt
bedankt als lid van de sectie.
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Mededelingen
Jaarverslag sectie 2014
Erik van der Spek, secretaris sectie Hymenoptera
Het jaar begon voor de sectie op 19 januari met de
studiedag in Naturalis. Dit jaar maakt Kees van
Achterberg ons wegwijs in zijn tabel van de families
van de parasitaire wespen. De inleidingen zijn in een
besloten zaal gehouden, het bestuderen van de dieren
vond met publiek plaats in Life Science. Veel
bezoekers van Naturalis bekeken voor het eerst een
wesp door een binoculair.
Het beheer van de website van de sectie is dit jaar
door Huib Koel overgenomen van Raymond
Boersma. Huib heeft de website opnieuw opgebouwd
en de site heet nu ww.hymenovaria.nl. Alle meer dan
een jaar oude nummers van onze nieuwsbrieven zijn
hierop te vinden, net als de andere informatie die op
de oude website stond.
Nieuw is dat ook de tweets van de sectie via de
website te lezen zijn. Het beheer van het
twitteraccount is door Erik van der Spek overgenomen van Raymond. De sectie kent 252 volgers via
twitter. Gevolgd worden o.a. buitenlandse collegaorganisaties, wat regelmatig interessante nieuwe
informatie over bijen en wespen oplevert, die via deze
weg ook voor onze leden beschikbaar komt.
Jorgen Ravoet heeft het vertalen van de
samenvattingen in het engels overgenomen van
Raymond Broersma.
In april en november verschenen de nummers 8 en 9
van HymenoVaria, totaal 92 pagina’s.
Het aantal leden bedroeg aan het eind van het jaar 82.
Op 26 april waren we met onze excursie te gast bij
Natuurmonumenten op de Sint Pietersberg. Een
gevarieerd gebied met (kalk)graslanden, akkers, een
groeve en hellingbossen. Met wel zeventien personen,
waaronder twee leden van onze Belgische zuster
organisatie Aculea, hebben we onder redelijke
weersomstandigheden de Pietersberg verkend. Na het
extreem vroege en warme voorjaar van 2014, waren de
temperaturen in deze periode normaal. Er zijn 72
soorten wilde bijen waargenomen, van de 358 soorten
die uit Nederland bekend zijn. (Om een redelijke kans
te hebben 76% van de in een gebied aanwezige
soorten te treffen moet een terrein gedurende het hele
seizoen vier keer per maand worden bezocht.) Er is
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één bijensoort gevonden die nog niet van de
Pietersberg bekend is (Peeters et al., 2012), de vroege
bloedbij Sphecodes rubicundus. Van 21 soorten van de
gevangen bijen is volgens de Rode lijst (Peeters &
Reemer 2003) de status Gevoelig tot Ernstig Bedreigd.
Hans Nieuwenhuijsen publiceerde in HymenoVaria 8
een tabel voor de Nederlandse Hoplitis en Osmia
soorten. (Nieuwenhuijzen 2014). Daarmee is het
streven naar Nederlandstalige bijentabellen voor alle
genera weer een stap dichterbij gekomen.
Op 2 augustus bezochten we met zeven deelnemers
op uitnodiging van Staatsbosbeheer de Junner
Koelanden. Verslag in dit nummer, zie pagina 6.
Van 3-5 oktober namen vijf leden van onze sectie deel
aan de tweejaarlijkse Hymenopterologen Tagung in
Stuttgart. Wijnand Heitmans verzorgde er een van de
lezingen.
Andere bijzondere momenten in 2014:
Het boek ‘Gasten van bijenhotels’ door Pieter van
Breugel verscheen in druk.
Ook verscheen ‘Bijenplanten: nectar en stuifmeel voor
hiningbijen’ door A. Neve & R. van den Ham.
‘De Nederlandse bijen’, reeds lang uitverkocht, kwam
online beschikbaar.
Anne Jan Loonstra ontwikkelde een cursus om
geïnteresseerden kennis te laten maken met wilde bijen
en het determineren daarvan. Voorlopig lijkt het er op
dat deze kennismaking zeer wordt gewaardeerd, maar
niet snel leidt tot een verdere verdieping. Hopelijk
maakt de lang verwachte realisatie van de uitgave van
Nederlandstalige bijentabellen in 2015 deze stap
gemakkelijker.
Literatuur
Nieuwenhuijsen, H., 2014. Determinatietabel voor de
Nederlandse soorten van Hoplitis (kleine metselbijen) en
Osmia (metselbijen). - HymenoVaria 8: 29-39.
Peeters, T.M.J. & M. Reemer. 2003. Bedreigde en
verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.). - Stichting
EIS-Nederland, 96 p.
Peeters, T.M.J., H. Nieuwenhuijsen, J. Smit, F. van der
Meer, I.P. Raemakers, W.R.B. Heitmans, C. van
Achterberg, M. Kwak, A.J. Loonstra, J. de Rond, M.
Roos & M. Reemer, 2012. De Nederlandse bijen
(Hymenoptera: Apidae s.l.). - Natuur van Nederland 11.
Naturalis Biodiversity Center & EIS-Nederland, Leiden,
544 p.
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Nieuwe website:
Bestuivers.nl

Bijenposter en -zoekkaart
Menno Reemer

Menno Reemer
Helemaal nieuw is de website www.bestuivers.nl niet.
Oplettende bijen- en zweefvliegenliefhebbers hebben
reeds vorig jaar gezien dat op deze website vier kloeke
boekwerken te downloaden zijn. Dit zijn de vorig jaar
verschenen Gasten van bijenhotels (Pieter van Breugel) en
Bijenplanten (Arjen Neve & Raymond van der Ham) en
de delen uit de reeks Nederlandse Fauna over De
Nederlandse zweefvliegen en De Nederlandse bijen.
Naast deze boekwerken was tot voor kort niet veel op
de website te vinden. Achter de schermen is echter
gewerkt aan meer inhoud, die nu online is geplaatst.
Bestuivers.nl is opgezet door EIS Kenniscentrum
Insecten als centraal informatiepunt over bestuivende
insecten in Nederland. De belangstelling voor bijen en
andere bestuivende insecten is de afgelopen jaren sterk
gegroeid. Bij EIS komen hierover steeds vaker vragen
binnen en het leek ons handig om hiervoor te kunnen
verwijzen naar een website met goede en actuele
informatie. Die website was er nog niet, dus besloten
we om deze zelf op te zetten.
De website heeft een brede doelgroep: van beginners
tot gevorderden en van natuurliefhebbers tot
beleidsmakers. Op de website is informatie te vinden
over herkenning en determinatie, levenswijze, trends,
bedreigingen, bescherming en nog veel meer.
Sommige onderdelen zullen nog verder worden
uitgewerkt.
Het ligt in de bedoeling om de website voortdurend
bij te houden en aan te vullen. Er worden nieuwtjes op
geplaatst en er zullen nieuwe onderdelen op
verschijnen. We hopen dat de leden van de Sectie
Hymenoptera de site zullen weten te vinden en we
houden ons zeer aanbevolen voor opmerkingen en
suggesties. Neem hiervoor contact op met Menno
Reemer (menno.reemer@naturalis.nl).

Naturalis en EIS Kenniscentrum Insecten hebben
posters en nieuwe zoekkaarten laten drukken met 52
tekeningen van 38 soorten bijen die veel in tuinen
voorkomen. Deze zeer fraaie tekeningen zijn gemaakt
door Jeroen de Rond.
Een deel hiervan was al op de Zoekkaart wilde bijen in
tuinen afgebeeld, die in 2012 verschenen is (Fig. 1).

Figuur 1. Afbeelding van de ‘Zoekkaart wilde bijen in
tuinen’ uit 2012. Op de nieuwe zoekkaart staan 18
soorten meer.

De posters zijn voor leden van de Sectie Hymenoptera
gratis beschikbaar, maar we versturen ze niet.
Geïnteresseerden kunnen de posters afhalen bij EIS in
Leiden (in gebouw Naturalis). Voor niet-leden zijn de
posters te koop voor € 2,- per stuk.
De zoekkaarten, gedrukt op onscheurbaar papier,
worden verkocht voor € 2,- per stuk, exclusief
portokosten.
Neem voor bestellingen contact op met
eis@naturalis.nl.
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