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Redactioneel
Deze keer een wel heel goed gevuld en gevarieerd
nummer van HymenoVaria.
Allereerst de aankondiging van de voorjaarsexcursie.
Lucien Calle vertelt over de vele activiteiten voor wilde
bijen in Zeeland in de afgelopen en komende jaren.
We hebben een rijtje van zeer diverse
‘Veldobservaties’.
Bij de ‘Artikelen’ vertelt Kees Goudsmit over de bijen
en wespen van een gronddepot in Zuid-Limburg,
waarnemingen door Ron Broncken over
spinnendoders in zijn tuin, Theo Peeters heeft een
tweede bijdrage over Diapriidae gemaakt, , Eddy
Willems constateert dat het maaibeheer slecht is voor
slobkousbijen in Vlaanderen, Peter Megens vertelt
over de biologie van Melittobia acasta, David De Grave
en Samuel De Rycke vonden een nieuwe maskerbij
voor België, Hans Nieuwenhuijsen trof een
gynandromorf van een spinnendoder aan en Daan
Wolfskeel, Gerard Mussies en Hans Nieuwenhuijsen
doen een voorstel voor de uitspraak van de
wetenschappelijke namen van de bijen.

Er zijn enkele wijzigingen in de Osmia- en Hoplitis-tabel
uit HymenoVaria 8, deze staan bij ‘Tabellen’.
Bij ‘Literatuur’ een opvolger voor AcuBieb:
HymenoBiblio. Verder twee boekbesprekingen door
Jan Smit en Erik van der Spek en de ‘Resultaten van
onderzoek’.
Er staan bij ‘Oproepen’ verschillende zaken,
waaronder de vraag om de contributie voor volgend
jaar over te maken.
Bij ‘Mededelingen’ de aankondiging van de studiedag,
die deze keer op een andere manier ingevuld wordt
dan tot nu toe gebruikelijk.
Jorgen Ravoet wordt hartelijk bedankt voor het
vertalen van een aantal samenvattingen in het Engels.
We wensen je veel leesplezier, Jens, Theo, Erik en Jan
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Excursie
Voorjaarsexcursie: ‘t
Roegwold, 23 april 2016
Erik van der Spek
Op uitnodiging van boswachter Annet de Jong van
Staatsbosbeheer gaan we naar Groningen, de
omgeving van Slochteren (Duurswold). We
verzamelen om 10.00 uur in Kolham, het
dorpsrandpark Zwaneveldsgat, een voormalig
rangeerterrein. Een gebied van 20ha beheerd door
vrijwilligers met speelnatuur, volkstuinen, water, een
bijenstal, en begraasd door Exmoor ponny’s.
Aangrenzend ligt het natuurgebied ’t Roegwold.
‘t Roegwold
’t Roegwold is het voormalige herinrichtingsgebied
Midden-Groningen net ten oosten van de stad
Groningen. Een gebied met oude én steeds meer
nieuwe natuur. Landbouwgronden tussen de al
bestaande natuurgebieden zijn de afgelopen jaren
heringericht en vormen nu ruim 1700 hectare van het
Natuurnetwerk in Groningen. In 2014 kreeg het de
nieuwe naam: ’t Roegwold.
In het deelgebied Westerpolder heeft de eentonige
grasmat al plaatsgemaakt voor een ruige bodem. Hier
komen nu mooie bloeiers voor als goudknopje en

rietorchis en vogelsoorten als de roodborsttapuit en
kleine karekiet.
In Ae’s Woudbloem is een gevarieerd landschap
ontstaan met gras en struwelen, lage plassen en hoger
gelegen zandkoppen. De rietmoerassen van Tetjehorn
herbergen vogelsoorten als baardmannetje en
porseleinhoen. Afgelopen jaren is het 650 hectare
tellende moerasgebied Dannemeer ingericht. Hier
ontwikkelen zich uitgestrekte riet- en moeraslanden
met open water, bosjes en graslanden vol kruiden.
Baggerputten
In de 17e eeuw werd bij Slochteren baggerturf
gewonnen. Hierbij ontstonden baggerputten (ook wel
petgaten genoemd). Deze putten liepen vol met water.
Langzaam werden ze omgeven door riet, moerasbos
en graslanden. Bij een wandeling over de smalle
paadjes is nog duidelijk te merken dat dit een
veengebied is. Je vind hier namelijk een bijzonder
grote diversiteit aan planten, paddenstoelen en dieren.
Ontdek het via één van de diverse wandel- en
fietspaden. Er is ook een vissteiger, aangepast voor
mindervaliden.
www.staatsbosbeheer.nl 19-09-2015
Verzamelpunt:
Dorpshuis ’t Mainschoar, Hoofweg 81a Kolham.
Tijdstip: 10.00 uur.
Aanmelden: spek-druif@introweb.nl
Reservedatum 30 april.

Foto: Staatsbosbeheer.
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Verslagen
Activiteiten rond bijen in
Zeeland flink toegenomen
Lucien Calle
Inleiding
In Zeeland zijn de afgelopen 20 jaren heel wat
activiteiten rond bijen georganiseerd. In dit stukje
kijken we daarop terug en ook al een heel klein beetje
vooruit.
Activiteiten
In het eerste decennium van 2000 waren er in Zeeland
wel een tiental personen actief met inheemse bijen in
de weer. De uitgave van een Zeeuwse
verspreidingsatlas bijen en wespen vormde daarvoor
een belangrijke drijfveer. Het waren vooral mensen uit
de Insectenwerkgroep van Het Zeeuwse Landschap
(HZL) die deelnamen. Veel belangstelling ging uit naar
de schorzijdebij (Colletes halophilus) en schorviltbij
(Epeolus tarsalis), waaromheen zelfs twee symposia
werden georganiseerd.
Toen in 2008 het boek Bijen en Wespen in Zeeland
uitgegeven werd (Calle & Jacobusse 2008), zakte het
activiteitenniveau van deze groep geleidelijk aan wat
terug. Wel werd nog een beschermingsplan voor de bij
Terneuzen voorkomende Knautiabij (Andrena
hattorfiana) gemaakt en uitgevoerd.
Het Jaar van de Bij in 2012 luidde een nieuwe actieve
periode in, al kwamen de accenten wat anders te
liggen. Ging het bij het HZL project om van deze
groepen van alle soorten zoveel mogelijk informatie
over de ecologie te verzamelen, daarna lag het accent
meer op het verbreden van het draagvlak.
Aan het begin van Het Jaar van de Bij was er in
Zeeland een speciale openingsbijeenkomst. Op een
fruitteeltbedrijf waren verschillende activiteiten
georganiseerd, zoals diverse infostands over wilde en
honingbijen, een demonstratie bijenhotels maken,
bloesemfietstocht, zoektocht naar inheemse bijen,
enzovoort.
Datzelfde jaar namen verschillende Zeeuwen ook deel
aan de Tuinbijentellingen, waarvan een verslag in de
lokale kranten verscheen. Ook het TV programma
Greenkids verzorgde vanuit Zeeland een uitzending.
Hoewel ook andere organisaties activiteiten opzetten,

werd vooral Stichting Landschapsbeheer Zeeland
(SLZ) steeds actiever.
In 2013 werd door SLZ in Goes een cursus
Bijenhotels bouwen gegeven aan begeleiders van
organisaties die hiermee aan de slag gingen (Fig. 1).
Daarna werden in Zeeland in toenemende mate
bijenhotels gebouwd, onder andere in Goes en
Zierikzee. Hieraan namen de locale Milieu Educatie
Centra (MEC) deel, samen met bewonersgroepen of
een basisschool. De gemeente Terneuzen pakte zelfs
heel ruim uit met de bouw van 10 grote hotels. Het
MEC in Terneuzen (Natuur&Zo) tekende voor de
organisatie en SLZ ondersteunde praktisch.

Figuur 1. Cursus bijenhotels maken. Foto Lucien Calle.

Ook buitendijks werden langs de Ooster- en
Westerschelde bij dijkversterkingen wel 33
bijenheuvels gecreëerd (Fig. 2), met name voor de
schorzijdebij en schorviltbij. Bureau Zeeweringen
tekende samen met Rijkswaterstaat voor de aanleg.
Deze hotels bestaan uit grondhopen variërend in
lengte van enkele tot wel 30 meter. De nestheuvels
blijken over het algemeen heel goed te functioneren.
Het onderhoud van de heuvels ligt in handen van het
Waterschap Scheldestromen maar is aan SLZ
uitbesteed.
In 2014 was er, in het kader van het kennisnetwerk
‘Bijen en Bestuiving’, een informatieve dag op Tholen
over bijenvriendelijke erfbeplanting georganiseerd
door Het Bolk instituut samen met SLZ.
In 2015 werd opnieuw een cursus bijenhotels bouwen
gegeven, deze keer op Noord Beveland. Daarnaast
werd voor de Imkersvereniging Walcheren en overige
belangstellenden een uitgebreide cursus
Drachtplanten, honingbijen en inheemse bijen
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georganiseerd. In het grensgebied ten zuiden van
Hulst werd een grensoverschrijdende bijen
wandelroute ontwikkeld, met op de route diverse
informatiepunten. Hier tekenden HZL, samen met
diverse Vlaamse organisaties als INBO, Natuurpunt,
Gemeente Gillis Waas en imkers voor de organisatie.
Zodra er voldoende geld voor gereserveerd is kan de
aanleg van start.
Toekomst
Er is een nieuw Interregionaal project in voorbereiding
“Meer natuur voor pittig fruit”. Daarin zal gepoogd
worden de leefwereld van inheemse bestuivers van
fruit te verbeteren. Hier wordt samengewerkt met
commerciële fruittelers, die kunnen profiteren van een
betere bestuiving. SLZ gaat in Zeeland de kar trekken.
Accentgemeen-te in Zeeland wordt Borssele. Er wordt
samengewerkt met een flink aantal Vlaamse
partnerorganisaties. Het project is de eerste ronde van
de Interreg selectie goed doorgekomen en
waarschijnlijk kan er per 1-1-2016 opgestart worden.
Er is nu ook een POP project
(Plattelandsontwikkelingsprogramma) in de maak
waarin zal worden geprobeerd allerlei biotopen en
verbindingen voor bijen in het landschap te
ontwikkelen.
Daarnaast hebben andere gemeenten nu ook al
belangstelling getoond voor de cursus over
drachtplanten.
De voortdurende berichtgeving over bijensterfte en de
recente onderzoeken naar het belang van bijen voor de
bestuiving van landbouwgewassen blijken de
activiteiten op locaal niveau te stimuleren. Daarbij
bestaan er verschillende manieren om daarmee bezig

te zijn en zijn visies naast elkaar zichtbaar. Bij de
MEC’s, scholen, imkers ed. ligt het accent meer op
honingbijen, draagvlak en beleving, en wordt gewerkt
aan het bouwen van bijenhotels en het inzaaien van
bloemenranden. Terwijl organisaties als SLZ en HZL
meer kijken naar een duurzaam beheer, de ecologische
samenhang en (bedreigde) inheemse soorten.
De aandacht voor zowel inheemse als honingbijen is
“booming” en dat is een mooie ontwikkeling. De
vraag is echter of de bijen op lange termijn zullen
kunnen profiteren, en dan met name de bedreigde
soorten die dat het hardste nodig hebben.
Summary
Since the year 2000 many activities around bees took
place in the province Zeeland. Until 2008 it was
primarily dedicated to the inventory of the native
species, resulting into a provincial atlas. The focus was
mainly on the ecology and rare species. In 2012, a new
active period arose, for the most part driven by
alarming reports about bee declines. Although first the
experts of native species were active, many more
organizations participated since then and the focus
shifted to perception and acceptance. This increasing
interest will hopefully result also in the long term into
better living conditions of bees.
Literatuur
Calle, L. & C. Jacobusse, 2008. Bijen en wespen in Zeeland.
Fauna Zeelandica 4. - Het Zeeuwse Landschap, 191 p.

Figuur 2. Nestheuvel schorzijdebij Zeedijk Tholen. Foto Lucien Calle.
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Veldobservaties
Larvenroof door Polistes
Jeanne Soetens-van Breugel

Slaapaggregatie van
slobkousbijen
Herman Berkhoudt
Een slaapaggregatie van mannelijke,
gewone slobkousbijen (Macropis
europaea) met meer dan 20
exemplaren op grote wederik
(Lysimachia vulgaris). Waargenomen
op 4 juli 2015, door Herman
Berkhoudt.
Later zijn er ook enkele vrouwtjes
ontdekt in deze slaapaggregatie.
Locatie: Kinderboerderij Merenwijk
in een wijkpark te Leiden (Ac. 95467).

Op 17 juni 2015 zijn in een bramenwal in de Mortelen
(Ac. 151,9/392,4 ), tussen Liempde en Oirschot twee
nestjes van Polistes biglumis ontdekt door Jeanne
Soetens-van Breugel en Bert Vervoort. Deze
wespensoort was al enkele jaren bekend uit deze
omgeving (pers. meded. P. van Breugel).
Jeanne stuurde bijgaande foto, gemaakt op 2 juli 2015.
Met het verhaal dat de wesp linksboven op de foto de
eigenaresse van het nest was. De beide andere
exemplaren, met een iets andere tekening op het
kopschild, roofden de larven uit de cellen; midden
bovenaan op de foto te zien. De eigenaresse van het
nest deed niets tegen deze larvenroof door de andere
twee exemplaren.
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Polistes dominula en
Tenthredo omissa: beide
slopers
Rosita Moenen
Het is niet direct nodig de natuur in te gaan om leuke
waarnemingen te doen. Ook in een vrij kleine tuin valt
er het een en ander te beleven.

Polistes dominula
Zo is er in onze tuin de toename van de franse
veldwesp (Polistes dominula) waar te nemen. In 2011
verscheen het eerste exemplaar. De daaropvolgende
jaren verschenen er steeds meer rondzoekende
exemplaren, terwijl dit jaar in augustus enkele
exemplaren de wilde kruisdistel als nectarbron
gevonden hebben. In augustus 2011 verbleven we
enkele dagen in de vallei van de Ijssel, waar we
gefascineerd raakten door de hoeveelheid franse
veldwespen, die we daar overal tussen Doesburg en
Deventer op schermbloemen en wilde kruisdistel
zagen. Wat mij opviel was dat we deze wesp alleen
daar zagen waar bebouwing of oude bomen aanwezig
waren. Jan Smit (2012) signaleerde al hoe de soort
hand over hand toeneemt. Mijn data heb ik indertijd

naar hem toegestuurd.
Alle jaren heb ik ze alleen zoekend door de tuin zien
vliegen. Dit jaar heb ik ze voor het eerst met prooien
aan de slag gezien. Het groot koolwitje, Pieris brassicae,
had verspreid over meerdere dagen een aantal
eipakketjes op drie planten judaspenning gelegd. Naar
schatting leverde dat minstens een vijftigtal rupsen op.
De oudste waren al redelijk volgroeid toen ze door een
veldwesp gevonden werden. De grootste rupsen
werden het eerst onder handen genomen en kundig
gedemonteerd (Fig. 1). Nooit waren er meer dan twee
wespen tegelijk aan het werk. Binnen een week waren
alle rupsen wel opgeruimd. De glucosinolaten die de
rupsen opgenomen moeten hebben bleken geen
enkele bescherming te bieden. Het nest van de
veldwespen was helaas niet te traceren.

Tenthredo omissa
Een andere waarneming betreft de bladwesp Tenthredo
omissa. Een exemplaar daarvan graasde, daar deed het
gedrag het meest aan denken, op wortel in het
grasveld. Plotseling werd een duik op een ander insect
genomen. Gezien de afstand dacht ik aan een
vergissing. Misschien toch geen bladwesp maar wat
dan. Van een vergissing bleek geen sprake. Van de
twee kleine rode weekschilden, Rachonycha fulva, liep er
nog maar één rond. De tweede werd intussen in zeven
minuten gedemonteerd en verorberd (Fig. 2 en 3).
Informatie over deze bladwespensoort was zo gauw
niet te vinden. Andreas Haselböck (2015) geeft als
waardplant voor de
larven Plantago-soorten
en voor de adulten
nectar, stuifmeel,
honingdauw en prooien
met een vraagteken. In
een fotogalerij van T.
omissa op internet zat
een foto met zo te zien
ook een dergelijk
soldaatje dat gepakt
werd. Hetzelfde geldt
voor Tenthredo amoena.
Volgens Chinery (1986)
eten de adulten van
Symphyta overwegend
stuifmeel en zijn
sommige gedeeltelijk
carnivoor. Nieuw zal
deze waarneming dan
ook niet zijn maar het
blijft
verbazingwekkend.

Figuur 1 Een franse veldwesp met een stuk rups van een groot koolwitje tussen de poten.
Foto Rosita Moenen.
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Literatuur
Chinery, M., Insects of Britain & Western Europe.
HarperCollins Publishers, London. pp 320.
Smit, J., 2012. Missie geslaagd: heel Nederland veroverd!
Hymenovaria 4:24-26
Haselböck, A., www.naturspaziergang.de

Figuur 3. Tenthredo omissa met brokstukken van
vermoedelijk Rachnycha fulva. Foto Rosita Moenen.

Figuur 2. Tenthredo omissa op een prooi.
Foto Rosita Moenen.

Nestbescherming door
Polistes biglumis
Huub Schmitz
Sedert een aantal jaren maak ik natuurfoto’s in het
Reigersbroek, een natuurontwikkelingsgebied bij
Montfort, Midden-Limburg.
In 2011 zag ik daar voor het eerst een nestje van de
bergveldwesp (Polistes biglumis). In de
jaren die daar op volgden kwamen er
hoe langer hoe meer nesten, tot zelfs
meer dan 20 nesten in het gebied in
het vorig jaar (2014).

Op vrijdag 14 augustus 2015, heb ik een nestje gezien
(Ac. 192.715-349.077) met een opvallend
gedragspatroon van de veldwespen. Er dreigde een
onweer en de wespen vormden als het ware een schild
of een paraplu rondom het nest (Fig. 1). Ik vermoed
om het nest te beschermen tegen zware regenbuien.
Is dit gedrag bekend?

Figuur 1. De vrouwtjes van Polistes
biglumis vormen een beschermend schild
rond het nest. Foto Huub Schmitz.
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Wild honingbijennest
Jan Smit
Op 1 augustus van dit jaar bezocht ik in de Gendtsche
Polder (Ac. 194-429), één van de terreinen in de
Gelderse Poort die ik inventariseer op bijen en
wespen. Onder in een wilgenstruik vond ik een wild
nest van honingbijen, dat echter verlaten was (Fig. 1).
Het is bekend dat honingbijenvolken in het wild niet
kunnen overleven in ons land. En al helemaal niet
zonder dak boven hun hoofd, want wat
wilgenbladeren kun je niet echt een dak noemen.
Het geheel was ongeveer 40 cm lang en 30 cm hoog.
Onderaan hing het op de grond. Waarschijnlijk dat het
door het gewicht de takken naar beneden heeft
getrokken en daardoor op de grond is gekomen. Het
nest was helemaal verlaten. Afgezien van af en toe een
gewone of duitse wesp die kwam kijken of er wat te
halen viel. Toch heeft het hier enkele weken gezeten,
gezien het aantal raten en het feit dat enkele
broedcellen afgesloten waren (Fig. 2).

Figuur 1. Verlaten wild honingbijennest. Foto Jan Smit.
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Figuur 2. Verzegelde broedcellen.
Foto Jan Smit.

Op 20 augustus bezocht ik het terrein opnieuw. De
raten die op 1 augustus verzegeld waren, waren nu
leeg. Geen idee of de bijen alsnog zijn uitgekomen en
dus verloren zijn gegaan, want het volk is elders of
uitgestorven. Of dat de wespen de cellen hebben open
geknaagd en de inhoud ingepikt hebben.
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Paringsbal heizijdebij

er bovenop doken en hierdoor ontstaat dan de
zogenaamde paringsbal (Fig. 1). Met uiteindelijk ook
een winnaar … (Fig. 2). Dit gebeurde enkele keren.

Judith Bouma
Op 25 augustus op het Fochteloërveen (Ac. 222.61557.86), liep ik op een iets verhoogd liggend erg
smal zandpaadje tussen struikheide in. Hier vlogen
tientallen mannetjes van de heizijdebij Colletes
succinctus laag boven de grond; ze gingen geen
moment zitten. Het blijkt dat als de verse vrouwtjes
tevoorschijn komen, de mannetjes, die al
zenuwachtig rondvlogen,

Insectenonderzoek was
nog nooit zo gemakkelijk
Huib Koel
Je schuift de gordijnen open en zet het bed in de
comfortabele 'leesstand'. De verrekijker ligt op het
nachtkastje. Niet dat die nodig is, met het blote oog
zie je om 7 uur 's ochtends al de wespen vertrekken
en ook al weer thuiskomen. De schoorsteen, bij de
buren, op 10 meter van mijn slaapkamerraam, is
deze zomer en herfst verkozen tot wespennest, door
hoornaars (Vespa crabro).
Dat de schoorsteen een aantrekkelijk locatie is, was
al eerder bevestigd door de kauwtjes. Deze zeer
leuke dieren zitten elke ochtend, dag in dag uit, op
dezelfde schoorsteen. Lopen wat heen en weer,
schikken hun veren, kijken omhoog als er een
andere vogel overvliegt en geven dan soms een
'tsjak'. Gebeurt er iets in de omgeving, dan zijn ze er
als de kippen bij.

Figuur 1. Paringsbal Colletes succinctus. Foto Judith
Bouma.

Twee weken geleden - het was het begin van de
drogere periode, na de natte augustus en
septembermaand, vlogen er veel hoornaars in en uit.
Een kauwtje begon te pikken naar één van hen. Dat
werd niet gepikt door de hoornaar die tot de aanval
overging. Het kauwtje wist niet hoe snel hij weg
moest komen. En ging vervolgens, enigszins
verongelijkt, op de schoorsteen een huis verder
zitten.
In het veld, in Bentveld, kom ik de hoornaars nu
veelvuldig tegen. Vijf jaar geleden was het nog een
unicum. Nu zie je ze vliegen in de omliggende
tuinen maar ook in het Amsterdamse
Waterleidingduinen, om de hoek.

Figuur 2. Paring Colletes succinctus. Foto Judith Bouma.
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Een bijzondere
ontmoeting met de
bosbesbij Andrena
lapponica
Bêr Jeucken
Inleiding
Onlangs werd ik benaderd door een instituut dat
onderzoek doet en advies uitbrengt ter bevordering
van écht duurzame landbouw, voeding en
gezondheid. Of ik mee wilde werken aan een
bestuivingsproject bij de blauwe bessen teelt,
Vaccinium corymbosum.
Op de proefvelden (Ac. 195.9-366.4) worden
honingbijen, hommels en metselbijen ingezet voor
de bestuiving. Mijn taak was het determineren van
alle bijen die duidelijk de bloemen deden bestuiven.
Het proefveld moest 3 maal bezocht worden; op 75-2015 aan het begin van de bloei, op 22-5-2015
tijdens de volle bloei en op 1-6-2015 het einde van
de bloei. Om inzicht in de bestuiving te krijgen zijn
verspreid over het proefveld een aantal gelijke
transecten uitgezet die elk 10 minuten onderzocht
moesten worden. De uitgezette bijen waren Apis
mellifera, Bombus terrestris en de metselbijen Osmia
bicornis en Osmia cornuta.

Ligging van het bos met bosbes ten opzichte van de proefvelden.
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Andrena lapponica
Tijdens dit werk op 7-5-2015 nam ik een bestuiving
waar van een bij die daar niet was geplaatst en die ik
ook niet direct herkende. Snel besloot ik deze bij te
vangen en thuis te determineren. Tot mijn grote
verrassing was het een bosbesbij; Andrena lapponica.
Nadat het project gereed was heb ik de tijd genomen
om te onderzoeken of er een bos in de buurt van het
perceel blauwe bessen is, waar bosbessen groeien.
Het resultaat: 450 meter vanaf de plaats waar ik de
bosbesbij gevangen heb, is een bos waar heel veel
blauwe bosbes groeit, Vaccinium myrtillus.
De vraag blijft of deze bosbesbij vanaf het bos een
uitstapje gemaakt heeft naar de blauwe bes of nestelt
zij vlak bij de blauwe bes als zijnde haar
hoofddracht? Ik vermoed het eerste omdat ik maar
één bosbesbij heb gezien tijdens het gehele project.
Behalve Andrena lapponica bezochten ook nog Bombus
pascuorum en Bombus pratorum het proefveld.
Summary
During an inventory of pollinators in fields with
blueberry (Vaccinium corymbosum), one specimen of
Andrena lapponica was found. In a forest, 450 m away,
was bilberry discovered, the natural food source of
this mining bee.
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Artikelen
Bijen en wespen op een
gronddepot bij Itteren,
zomer 2015
Kees Goudsmit
Inleiding
Op 7 juni 2015 besloot ik , op zoek naar aculeaten,
de omgeving van Itteren (Limburg) te bekijken. Ik
fietste een landweggetje richting uiterwaarden in,
maar dat liep al snel dood op een talud. Omdat er
veel kruiden stonden te bloeien besloot ik hier mijn
geluk te beproeven. Dit leverde zoveel bijzondere
vangsten op dat nog vier bezoeken volgden,
waarover dit verslag zal gaan.
Beschrijving en ligging gebied
Itteren is een dorpje aan de Maas en ligt zo’n zes
kilometer ten noorden van Maastricht. Aan de
noordzijde van het dorp ligt een strook met
kleinschalig agrarisch landschap, wat tot voor kort
overging in grootschalige akkers en weilanden.
Precies op deze grens ligt een gronddepot dat
ongeveer van westnoordwest naar oostzuidoost
loopt. Parallel hier aan loopt een bloemrijke kade die
Itteren tegen hoogwater moet beschermen. Het is
hier dat mijn waarnemingen zijn gedaan op een stuk

Figuur 1. Het gronddepot vanuit het zuiden gezien op 25
januari 2009. Beneden het dorp Itteren, daarboven het
kleinschalig landschap, daarboven de kade, dan het
gronddepot en bovenaan het grootschalige
akkerlandschap. (Bron: http://www.ittereninbeeld.nl/)

van ongeer 100 bij 500 meter (Ac. 177-323). Enkele
waarnemingen zijn gedaan langs de Maas aan de
rand van Itteren (Ac. 176-323). Het gronddepot ligt
circa 10 meter boven het maaiveld (45 meter boven
NAP) met een vrij steil talud dat op het zuiden is
gericht. Direct ten noorden van het depot ligt de
tijdelijk verlegde bedding van de Geul en het gebied
waar op grote schaal ontgronding plaats vindt.
Ontstaan gronddepot
Na de overstromingen van 1993 en 1995 werd in
2001 het Grensmaas-project in gang gezet. Het idee
was om met de opbrengsten van zand en grind :
meer natuur, veiligheid en recreatie te creëren.
(www.grensmaas.nl). In 2008 ging daadwerkelijk de
schop in de grond en werd de deklaag van zo’n drie
meter afgegraven rond de dorpen Borgharen en
Itteren en opgeslagen bij Itteren (Fig. 1). Deze
deklaag bestaat uit een mengsel van zand, klei, zavel,
leem en stenen. Onder de deklaag wordt met name
grind, maar ook zand gewonnen, waarna het de
bedoeling is dat de deklaag wordt teruggestort. Door
vertragingen wordt het Grensmaas project pas in
2017 afgerond, wat tot gevolg heeft dat het
gronddepot in 2015 nog niet af is gegraven.
Beheer
Er wordt niets gedaan aan beheer op het depot. In
augustus 2015 werden er schapenkeutels en
vraatsporen gevonden, maar waarschijnlijk waren de
schapen onbedoeld ontsnapt van de naastgelegen
kade. Er is een betonnen trap aangelegd die naar een
uitzichtpunt leidt, van waaruit de grootschalige
werkzaamheden ten noorden van Itteren kunnen
worden bekeken. Aan de oostzijde (buiten het
onderzoeksgebied) liggen grondheuvels waar nog
gestort of afgegraven wordt.
Vegetatie
De begroeiing van het gronddepot heeft een
ruderaal karakter met veel distels, andere
composieten, schermbloemen en klavers. Distels:
vooral kruldistel Carduus crispus, akkerdistel Cirsium
arvense en speerdistel Cirsium vulgare. Schermbloemen:
veel peen Daucus carota en pastinaak Pastinaca sativa;
beetje gewone berenklauw Heracleum spondylium.
Composieten: zeer veel echt bitterkruid Picris
hieracioides; veel grijs havikskruid Hieracium praeltum,
zomerfijnstraal Erigeron annuus, hoge fijnstraal Conyza
sumatrensis en klein hoefblad Tussilago farfara. Op
hoge fijnstraal (een exoot) werden geen acculeaten
gezien en klein hoefblad was uitgebloeid. Klavers:
veel rode -, basterd - en witte klaver Trifolium pratense
- hybridum - repens
Houtige gewassen: opslag van wilgjes Salix spec. en
elzen Alnus glutinosa en hier en daar braamstruweel
Rubus spec. Tussen de vegetatie was op veel plekken

51

nr. 11, november 2015

de bodem zichtbaar. Hier en daar waren steilkantjes
aanwezig en op één plaats was een grotere schaars
begroeide plek aanwezig waar onder andere de
blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens)
voorkwam.
De vegetatie van de kade lijkt meer op onze
dijkflora: veel rolklaver Lotus spec., knoopkruid
Centaurea jacea , veel glanshaver Arrhenatherum elatius,
een beetje bevernel Pimpinella spec., rapunzelklokje
Campanula rapunculus en beemdkroon Knautia arvensis.

van het gronddepot. Waarschijnlijk nestelde ze hier;
grote wederik Lysimachia vulgaris werd in het
onderzochte gebied niet waargenomen. Ook deze
soort is van slechts drie uurhokken in Nederland
bekend. Driedoornige metselbij Hoplitis tridentata,
komt sinds 1993 in Nederland voor en lijkt zich uit
te breiden. Op 7 juni werd een mannetje op het
depot gevangen en op 24 juli werd een vrouwtje op
rolklaver (Lotus spec.) op de kade gevangen.
Stipmaskerbij Hylaeus styriacus : tussen de vele
gehoornde maskerbijtjes Hylaeus
cornutus vloog soms ook de
stipmaskerbij. Vooral de vrouwtjes
zijn herkenbaar en vlogen net als
de meeste maskerbijen op peen
Daucus carota. Deze soort breidt
zich ook uit maar is vooralsnog
beperkt tot Zuid Limburg. Itteren
is de meest noordelijke vindplaats
van de soort.
Kleine slanksprietmaskerbij,
Hylaeus paulus. Staat niet op de
Rode Lijst vermeld omdat hij pas
later als soort is afgesplitst van
Hylaeus gracilicornis. Komt sinds
1993 in Nederland voor maar was
tot dusver alleen bekend van de
Sint Pietersberg en Maastricht. Op
het gronddepot werden drie
mannetjes verzameld op
verschillende data en deze locatie
vormt daarmee het noordelijkste
Figuur 2. Zicht op het gronddepot (rechts) de kade (midden) en kleinschalig
landschap (links achter). Situatie: 11 augustus 2015. Foto: Kees Goudsmits.
voorkomen van de soort in
Nederland.
Vierbandgroefbij
Halictus
quadricinctus, deze bij staat
Bespreking van enkele soorten
als
verdwenen
te
boek
op
de rode lijst en is alleen
Er zijn vijf bezoeken gebracht aan het gebied: 7 en
nog
recent
bekend
van
de
Bemelerberg. Op 17 juni
17 juni ; 5 en 24 juli en 11 augustus. De meeste tijd
werd
een
vrouwtje
van
kruldistel
Cirsium crispus
is op het gronddepot doorgebracht alwaar ook de
gevangen,
op
24
juli
een
mannetje
en op 11 augustus
meeste waarnemingen zijn gedaan (Tabel 1 en 2).
weer
een
vrouwtje.
Alle
vangsten
op
het
Verder zijn korte bezoekjes gebracht aan de direct
gronddepot.
Het
lijkt
erop
dat
zich
hier
een kleine
aangrenzende kade, een schuurtje, weipalen en het
populatie
bevindt
die
meteen
ook
de
noordelijkste
is
ontgrondingsgebied.
in ons land. Dwerggroefbij Lasioglossum pygmaeum,
van
één van de grootste groefbijen naar één van de
Bijen
kleinste:
van de ernstig bedreigde dwerggroefbij
Er zijn 71 soorten bijen waargenomen (tabel 1),
werden
twee
mannetjes gevangen. Het gronddepot is
waarvan 30 soorten op de Rode Lijst staan (Peeters
hiermee
de
meest
noordelijke vindplaats in
& Reemer 2003). Blauwe zandbij Andrena agilissima,
Nederland
voor
deze
soort. Schermbloemzandbij
op 7 juni werd een mannetje gevangen op een
Andrena
nitidiuscula,
deze
als verdwenen beschouwde
kruisbloemige boven een mooie steilrand van zo’n
bij
werd
op
11
augustus
op
het depot gevonden op
anderhalve meter hoog in het ontgrondingsgebied.
een
begroeing
van
peen
Daucus
carota en echt
Deze fraaie bij is van slechts drie uurhokken in Zuid
bitterkrui
Picris
hieracioides.
Is
slechts
van één uurhok
– Limburg bekend. Itteren vormt het vierde uurhok
bekend (omgeving Maastricht) en wederom is
en meest noordelijke hiervan. Het vermoeden rees
Itteren de meest noordelijke vindplaats voor een
dat de steilrand als nestplaats zou kunnen fungeren.
soort. Texelse zandbij Andrena fulvago, op 7 juni werd
Echter op 17 juni was het hele gebied compleet
een vrouwtje op het depot aangetroffen en op 17
vergraven inclusief steilrand. Bruine slobkousbij
juni werd hier de waarschijnlijke nestparasiet
Macropis fulvipes, op 5 juli een vrouwtje op de helling
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tweekleurige wespbij Nomada integra gevonden. Het
lijkt erop dat beide bedreigde soorten hier een
populatie hebben en dat het bloemrijke gronddepot
samen met het kleinschalig cultuurlandschap rond
Itteren aan hun eisen voldoen.
Langsprietdwergwespbij Nomada distinguenda, deze
ernstig bedreigde bij is maar van drie zuidlimburgse
uurhokken bekend. Aan de waarschijnlijke gastheer,
de op het depot algemeen voorkomende
biggenkruidgroefbij Lasioglossum villosulum zal het niet
liggen. Het gronddepot vormt het meest noordelijke
actuele voorkomen van de soort.
Dikbekbehangersbij Megachile genalis, op 5 juli werd
een vrouwtje bij een houten schuurtje met struweel
van braam Rubus spec., meidoorn Crataegus monogyna
en heggenrank Bryonia dioica gevangen. Deze sinds
1993 in Nederland verschenen bij is slechts van twee
uurhokken in Limburg bekend. Het ruderale
biotoop van het gronddepot lijkt beter bij de soort te
passen, maar dat ligt hier ongeveer vijftig meter
vandaan.
Wespen
Er zijn 31 soorten wespen waargenomen (tabel 2).
Microdynerus nugdunensis, zowel op 7 als 17 juni werd
een vrouwtje gevangen van dit kleine plooivleugelwespje. Ze vlogen laag tussen de vegetatie op
schaars begroeide plekken van het gronddepot. Deze
microleemwesp is slechts bekend van twee
uurhokken in Nederland. Op 5 juli werd ook zijn
parasiet: Chrysis gracillima aangetroffen die al bijna
even zeldzaam is. Odynerus melanocephalus, in aantal op
het gronddepot aangetroffen en bij een steilkantje
op het depot werden op 7 juni 3 exemplaren van de
waarschijnlijke broedparasiet Chrysis viridula
aangetroffen, echt een juweel van een goudwesp!
Chrysis viridula is alleen bekend van de omgeving van
Maastricht (vier uurhokken). Euodynerus dantici, een
grote en gele plooivleugelwesp die op 5 juli en 11
augustus op het depot werd gevangen. De zeldzame
soort lijkt enigszins van natuurontwikkeling langs de
rivieren te profiteren. Witte roodpootspinnendoder
Episyron albonotatum, is slechts bekend van één
uurhok (Maastricht) en lijkt nu bij Itteren een
populatie te hebben. Een vrouwtje op 24 juli en een
vrouwtje op 11 augustus, beiden op het gronddepot.
Discussie
In een zes jaar geleden door menselijk handelen
gecreëerd biotoop heeft zich een relatief rijke bijenen wespenfauna ontwikkeld. Met name het aantal
zeldzame- en bedreigde soorten is bijzonder te
noemen. Dit aantal kan (zal) nog oplopen als het
terrein in het voorjaar wordt bezocht. Wat zou hier
aan ten grondslag kunnen liggen? Bij de aanleg van
het gronddepot en de grootschalige ontgrondingen
heeft men het kleinschalige cultuurlandschap rond

het dorp Itteren gespaard. De boomgaardjes,
extensief beheerde graslandjes, hagen, schuurtjes,
weipalen en bosjes kunnen zowel om te nestelen als
te fourageren worden gebruikt. Soorten als texelse
zandbij Andrena fulvago , de heggenrankbij Andrena
florea en de houtbewonende bijen en wespen lijken
daardoor hun leefgebied te hebben behouden. Het
gronddepot heeft een helling die op het zuiden
geëxponeerd is, heeft steilranden en veel open
plekken en lijkt daar mee geschikt voor veel
zuidelijke en warmteminnende acculeaten. De
werkzaamheden van het Grensmaas project waren
bij Borgharen afgerond en de uiterwaarden daar
gaven een enigszins gladgestreken (te netjes
afgewerkte) indruk, terwijl het gronddepot een veel
slordiger en daardoor gevarieëerde “jizz” liet zien.
Het lijkt daardoor veel soorten nestelgelegenheid te
bieden. Mogelijk is het ontbreken van begrazing
(vertrapping) en ander beheer ook van invloed.
Natuurlijk kan de invloed van bloemrijkdom op de
bijen- en wespenfauna niet onvermeld blijven. Het
lijkt er op dat er van het vroege voorjaar tot het
najaar bloemen voorhanden zijn. Door de
graafwerkzaamheden ten noorden van Itteren zijn er
honderden hectares die tijdelijk ‘braak’ liggen en al
snel begroeid raken en een bloemenzee vormen. Het
tijdelijke terrein van het gronddepot bij Itteren lijkt
zo voor veel soorten als stapsteen te fungeren of op
zijn minst als meest noordelijke voorpost voor veel
zeldzame bijen en wespen. Laten we hopen dat ze
van hieruit weer andere delen van Nederland weten
te koloniseren!
Dankwoord
Jan Smit wordt bedankt voor het determineren van
enkele lastige acculeaten.
Summary
During the summer of 2015, a ruderal area near
Itteren in South Limburg was explored for aculeates.
The temporal ground depot was made 6 years ago
by human handling as a result of the Grensmaas
project: making the bed of the Maas more safe and
natural. A summary of the found species of wasps
and bees is presented, as well as their status in the
Netherlands and the red list status. Also the biotope
and the nearby environment is described. Rare,
endangered and southern species were relative
abundant. A possible explanation for this result is
searched. This area is for a few species the most
northern and/or recent finding in the Netherlands
and can be a stepping stone for some bees or wasps.
Literatuur
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Tabel 1. Soortenlijst bijen van het gronddepot te Itteren, zomer 2015.
Apidae s.l.

bijen

RL

Z

Andrena agilissima
Andrena bicolor
Andrena dorsata
Andrena flavipes
Andrena florea
Andrena fulvago
Andrena labialis
Andrena minutula
Andrena minutuloides
Andrena nitidiuscula
Andrena ovatula
Andrena pusilla
Anthidium punctatum
Bombus lapidarius
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus terrestris s.l.
Chalicodoma ericetorum
Chelostoma florisomne
Coelioxys mandibularis
Daypoda hirtipes
Epeolus variegatus
Halictus quadricinctus
Halictus scabiosae
Halictus tumulorum
Heriades truncorum
Hoplitis leucomelana
Hoplitis tridentata
Hylaeus annularis
Hylaeus brevicornis
Hylaeus communis
Hylaeus cornutus
Hylaeus gredleri
Hylaeus paulus
Hylaeus styriacus
Lasioglossum laticeps
Lasioglossum lativentre
Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum malachurum
Lasioglossum morio
Lasioglossum pauxillum
Lasioglossum punctatissimum
Lasioglossum pygmaeum
Lasioglossum quadrinotatulum
Lasioglossum semiluscens
Lasioglossum villosulum
Macropis fulvipes
Megachile centuncularis
Megachile genalis

blauwe zandbij
tweekleurige zandbij
wimperflankzandbij
grasbij
heggenrankbij
texelse zandbij
donkere klaverzandbij
gewone dwergzandbij
glimmende dwergzandbij
schermbloemzandbij
bremzandbij
breedbanddwergzandbij
kleine wolbij
steenhommel
akkerhommel
weidehommel
aardhommel s.l.
lathyrusbij
ranonkelbij
duinkegelbij
pluimvoetbij
gewone viltbij
vierbandgroefbij
breedbandgroefbij
parkbronsgroefbij
tronkenbij
zwartgespoorde houtmetselbij
driedoornige metselbij
brilmaskerbij
kortsprietmaskerbij
gewone maskerbij
gehoornde maskerbij
zompmaskerbij
kleine slanksprietmaskerbij
stipmaskerbij
breedkaakgroefbij
breedbuikgroefbij
matte bandgroefbij
groepjesgroefbij
langkopsmaragdgroefbij
kleigroefbij
fijngestippelde groefbij
dwerggroefbij
steilrandgroefbij
halfglanzende groefbij
biggenkruidgroefbij
bruine slobkousbij
tuinbladsnijder
dikbekbehangersbij

GE
TNB
TNB
TNB
TNB
BE
BE
TNB
TNB
VN
KW
BE
KW
TNB
TNB
TNB

zzz
a
z
a
zz
zz
zz
a
zz
zzz
z
zzz
zz
a
a
a

KW
KW
KW
TNB
TNB
VN
GE
TNB
TNB
TNB
GE
TNB
TNB
TNB
TNB
OG
---GE
TNB
BE
TNB
KW
TNB
TNB
TNB
EB
TNB
TNB
TNB
GE
KW
NB

zz
z
zz
a
z
zzz
zzz
a
z
zz
zzz
z
z
a
zz
zzz
zzz
zzz
zz
zz
a
zz
z
zz
z
zzz
z
zz
a
zzz
z
zzz
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D

K

C

M
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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
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Megachile versicolor
Megachile willughbiella
Melitta haemorrhoidalis
Melitta leporina
Nomada alboguttata
Nomada distinguenda
Nomada fabriciana
Nomada flavoguttata
Nomada fucata
Nomada integra
Nomada stigma
Nomada zonata
Osmia caerulescens
Osmia leaiana
Osmia niveata
Sphecodes albilabris
Sphecodes ferruginatus
Sphecodes monilicornis
Sphecodes niger
Sphecodes pellucidus
Sphecodes puncticeps
Stelis phaeoptera

D = gronddepot
K = kade
C = cultuurlandschap
M = Maas (ruderaal)

gewone behangersbij
grote bladsijder
klokjesdikpoot
klaverdikpoot
bleekvlekwespbij
langsprietdwergwespbij
roodzwarte dubbeltand
gewone kleine wespbij
kortsprietwespbij
tweekleurige wespbij
borstelwespbij
variabele wespbij
blauwe metselbij
kauwende metselbij
zwartbronzen houtmetselbij
grote bloedbij
roestbruine bloedbij
dikkopbloedbij
zwarte bloedbij
schoffelbloedbij
grote spitstandbloedbij
zwarte tubebij

TNB
TNB
TNB
KW
TNB
EB
TNB
TNB
TNB
BE
GE
GE
KW
BE
BE
TNB
KW
TNB
KW
TNB
TNB
BE

RL = Rode Lijst
VN = verdwenen
EB = ernstig bedreigd
BE = bedreigd
KW = kwetsbaar
GE = gevoelig
TNB = thans niet bedreigd
OG = onvoldoende gegevens

z
a
z
zz
z
zzz
z
z
z
zz
zzz
zzz
z
zz
zz
z
zz
a
zzz
a
z
zz

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

Z = Zeldzaamheidsklasse
a = algemeen
z = vrij zeldzaam
zz = zeldzaam
zzz = zeer zeldzaam

Tabel 2. Soortenlijst wespen van het gronddepot te Itteren, zomer 2015.
Vespidae

plooivleugelwespen

ST

D

Ancistrocerus gazella
Ancistrocerus oviventris
Euodynerus dantici
Microdynerus nugdunensis
Odynerus melanocephalus
Vespa crabro

va
ma
zzz
uz
zzz
va

hoornaar

Sapygidae

knotswespen

Sapyga clavicornis
Sapygina decemguttata

gewone knotswesp
kleine knotswesp

ma
vz

Mutillidae
Myrmosa atra
Smicromyrme rufipes

mierwespen
bruine mierwesp
gewone mierwesp

va
a

X
X

Tpihiidae

keverdoders

Tiphia femorata
Pompilidae
Anoplius viaticus

gewone keverdoder
spinnendoders
roodzwarte borstelspinnendoder

va

X

a

X

C

X
X
X
X
X
X

bedreigd

X
X
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Caliadurgus fasciatellus
Episyron albonotatum
Pompilus cinereus

tuinspinnendoder
witte roodpootspinnendoder
grijze spinnendoder

Crabronidae

graafwespen

Astata boops
Cerceris quinquefasciata
Crossocerus cetratus
Diodontus luperus
Diodontus tristis
Ectemnius lapidarius
Gorytes fallax
Mimesa lutaria
Passaloecus corniger
Philanthus triangulum
Chrysididae
Chrysis grasillima
Chrysis viridula
Elampus constrictus
Hedychrum gerstaeckeri
Hedychrum nobile
Trichrysis cyanea

grote wantsendoder

ST = Status
a = algemeen
va = vrij algemeen
ma = minder algemeen
z = vrij zeldzaam
zz = zeldzaam
zzz = zeer zeldzaam
uz = uiterst zeldzaam
? = status onbekend
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bijenwolf
goudwespen

va
uz
a

X
X
X

ma
ma
va
zz
va
va
zz
va
va
a

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

uz
zzz
?
ma
a
a

X
X
X
X
X
X

bedreigd

bedreigd
bedreigd
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sta en er dus veel mogelijk is.

De kleine muurspinnendoder in een stadstuin te
Maastricht
Ron Bronckers
Inleiding
In juli 2014 verhuisden mijn partner en ik naar een
buitenwijk van Maastricht. Aldaar beschikken wij
over een kleine stadstuin die vrijwel geheel bestraat
is. De aanwezigheid van klimplanten in deze deels
beschaduwde buitenvoorziening zorgen voor de
groenbeleving. In de tuin zijn spinnen zeer goed
vertegenwoordigt en dat is niet onopgemerkt
gebleven bij spinnendoders (Pompilidae) zo bleek.
Mijn interesse werd gewekt en ik kon twee weken
dagelijks - tussen de bedrijven door - notities maken
betreffende de activiteiten van deze spinnendoders
totdat het seizoen afgelopen was. Het toneel waar
zich dit allemaal afspeelde is een plek waar niet
iedereen gelijk op zoek zou gaan naar deze wespen,
kan ik mij zo voorstellen (Fig. 1).
Alvorens ik een begin maak met mijn verslag moet
ik de lezer erop wijzen dat ik een nieuwkomer ben in
de wereld van de Hymenoptera. Ik zie alles nog door
een bril van onwetendheid en bij vlagen zal mijn
inzicht blijk geven van een kinderlijke naïviteit. Het
voordeel is echter wel dat ik nog overal voor open

Woensdag 23-07-2014
18:05
Terwijl ik de tuin in loop valt mijn oog op een insect
dat over een op de grond liggende krant schiet. Bij
nadere inspectie blijkt het een kleine zwarte
spinnendoder te zijn die een kruisspin (Araneus
diadematus) voortsleept. Vanaf de krant legt het
vrouwtje, nr. 1, een traject af van circa 1.5 meter
naar een uitgegraven nest in het zand tussen de
bakstenen bestrating. De nestlocatie is gesitueerd
tussen de scooter en de muur, op het westen
geëxponeerd, onder een afdak van de carport.
Herhaaldelijk laat ze de spin los en loopt of vliegt
een stukje vooruit, daarna keert ze weer terug om
het slachtoffer verder te transporteren richting
eindbestemming. Nadat de kruisspin in het gat is
verdwenen en voorzien van een ei, naar ik aanneem,
maakt ze de gang dicht met omliggend zand.
Wanneer deze klus is geklaard, begint ze op 2 cm.
afstand een nieuwe gang te graven. Tijdens het
gadeslaan van deze fascinerende actie zie ik op zo’n
75 cm. afstand een ander vrouwtje, nr. 2, uit een
gang verschijnen en in de omgeving verdwijnen.
19:41
Beide vrouwtjes keren vrijwel gelijktijdig terug van
hun jacht met een kruisspin en vertonen allebei
hetzelfde gedrag tijdens het voortslepen over de
bodem (circa 0.5-1 m.) zoals hierboven beschreven.
Het wordt even spannend wanneer ze kort bij elkaar
in de buurt komen en er een schermutseling
ontstaat. Wat volgt is opmerkelijk want ze schijnen
hierna allebei het spoor bijster te zijn
(desoriëntatie?). Vrouwtje 1
wijkt volledig af van haar route
naar het nest en vrouwtje 2
verlies ik al snel uit het oog.
Geen van beiden bevinden
zich in de goede richting.
Terwijl ik aan de keukentafel
zit om enkele notities te maken
zie ik plots vrouwtje 2 met
haar spin op circa 1.5 m.
hoogte binnen over de muur
lopen. Niet geheel conform de
regels der natuur help ik haar
op de goede weg en via een
omweg (keukendeur,
buitenmuur en scooter) weet
ze het spoor naar haar nest
weer te vinden. Niet veel later
verschijnt ook vrouwtje 1 weer
met haar spin ten tonele en zij
is op de goede weg.

Figuur 1. Een geschikt biotoop voor de kleine muurspinnendoder, deze situatie
moet op meer plekken te vinden zijn in Nederland. Foto Ron Bronckers.
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20:17-20:30
Na de spinnen voorzien te hebben van een laatste
rustplaats, zijn beide druk doende om de gangen af
te sluiten. Vrouwtje 1 maakt er veel werk van want
na eerst de gang dichtgemaakt te hebben met fijn
zand komen er nog enkele steentjes en tot slot een
zaadje van de gewone es bovenop.
20:46
Vrouwtje 2 maakt een nieuw nest pal naast het
vorige en vrouwtje 1 lijkt nog zoekende naar een
geschikte plek om een gang te graven.
21:03
Vrouwtje 1 heeft eveneens een nieuwe gang
gegraven en verdwijnt niet veel later net als vrouwtje
2 in de omgeving (waar overnachten ze?).
Donderdag 24-07-2014
12:27
Vrouwtje 1 komt met een kleine kruisspin (alleen
achterlijf!) terug en transporteert deze naar haar
gisteren gemaakte nest. Een ander vrouwtje zonder
prooi vliegt rond over het ‘grafveld’ en lijkt geen
nest te bezitten.
Op een meter afstand zie ik meermalen een op deze
spinnendoders lijkend exemplaar rondkruipen die
groter is en herhaaldelijk (verspreid over de dag) een
holte in een muurtje betreedt dat met spinrag
bekleed is.
12:45
De gang van vrouwtje 1 is afgesloten en inmiddels
bedekt met enkele steentjes. Het andere vrouwtje
vliegt nog steeds in de nabijheid rond en soms
komen ze elkaar kortstondig tegen.
13:24
Vrouwtje 1 graaft weer een nieuwe gang. Dit is voor
zover ik kan nagaan haar vierde nest rondom
dezelfde baksteen.
14:00
Vrouwtje 1 is weggevlogen (jagen?) en laat een
uitnodigend nest achter.
14:36
Ik zie nog net dat vrouwtje 2 de laatste hand legt aan
het afsluiten van de gang. Helaas heb ik het
binnenslepen van de prooi gemist. Niet veel later
gaat ze op zoek naar een nieuwe plek om een nest te
maken.
14:49
Tussen twee eerder gegraven nesten wordt een
nieuw aangelegd door vrouwtje 2. De gang van
vrouwtje 1 ligt open te wachten op een verse spin.
15:01
Vrouwtje 2 is klaar met het nest en distantieert zich
al lopend en vliegend steeds verder weg van deze
nieuwe creatie. Het is wachten tot beide vrouwtjes
met prooi terugkomen.
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15:30
Een vrouwtje (onbekend of dit nr. 1 of 2 is) vliegt
enige tijd rond over het terrein waar zich de nesten
bevinden en blijft korte tijd zitten op de scooter en
een struik, om vervolgens weer te verdwijnen.
16:27
Weer te laat, vrouwtje 2 heeft wederom een nest
afgesloten en lijkt op zoek te zijn naar een nieuwe
graafplek vlakbij.
16:34
Vrouwtje 1 keert net terug van de jacht met
wederom een kruisspin en bevindt zich zo’n 50 cm.
van het nest. Ze vertoont weer hetzelfde gedrag als
voorheen. De prooi zo nu en dan achterlatend en de
omgeving druk aftastend. Ze inspecteert de gang en
graaft deze nog iets verder uit terwijl de spin zo’n 10
cm. van het nest verwijdert ligt. Vrouwtje 2 is
drukdoende met het uitgraven van een nieuwe gang
pal naast de andere.
16:45
Vrouwtje 1 sleept de spin de gang in en verblijft daar
enige tijd om vervolgens kort weg te gaan en bij
terugkomst begint ze met het afsluiten van het nest.
Vrouwtje 2 is nog driftig aan het graven.
17:00
Het nest van vrouwtje 1 is afgesloten en even later
vliegt ze weg.
17:02
Vrouwtje 1 is terug en alweer op zoek naar een
geschikte plek voor een nieuw nest. Ondertussen is
vrouwtje 2 nog volop bezig met haar gang, een
tijdrovende bezigheid.
17:38
Vrouwtje 1 scharrelt nog wat rond bij de begraven
spinnen en is nog niet begonnen aan een nieuw nest.
Vrouwtje 2 is nog aan het graven.
18:10
Vrouwtje 1 heeft eindelijk een nieuwe geschikte plek
gevonden en begint te graven. Het project van
vrouwtje 2 is mislukt als gevolg van instorting en ze
onderneemt nieuwe pogingen op andere plekken
vlakbij.
18:35
De gang van vrouwtje 1 is klaar en ze is op pad.
Vrouwtje 2 is weer begonnen aan een nieuwe gang
op 2 cm. afstand van de laatste poging.
18:56
Vrouwtje 2 blijft proberen en de gangen blijven
instorten.
19:35
Het is gaan regenen. Vrouwtje 1 is nog steeds
afwezig en vrouwtje 2 is nog aan het graven.
20:05
Vrouwtje 1 is nog steeds niet in beeld en vrouwtje 2
blijft driftig doorgraven.
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20:42
Het is vrouwtje 2 gelukt een gang te maken en beide
nesten zijn open terwijl de vrouwtjes afwezig zijn.
21:00
Geen activiteit waargenomen.
Vrijdag 25-07-2014
12:42
Vrouwtje 2 graaft verder in de gang waar ze gisteren
al aan begonnen was. Van vrouwtje 1 geen spoor te
bekennen.
13:04
De gang van vrouwtje 2 lijkt in orde te zijn en ze is
op pad.
15:50
Vrouwtje 2 is terug zonder prooi en werkt verder
aan het nest.
16:02
De gangen van vrouwtje 2 blijven instorten al maakt
dit blijkbaar niets uit voor haar werklust. Op zo’n
0.5 m. afstand is een ander vrouwtje op zoek naar
een plekje tussen de bakstenen om een nest te
maken. Nog geen activiteit bij het nest van vrouwtje
1 te bespeuren.
16:10
Op 45 cm. van de bouwplaats van vrouwtje 2 lijkt
het erop dat het andere vrouwtje begonnen is met
het graven van een gang.
16:43
Het andere vrouwtje is niet meer in beeld en heeft
uiteindelijk geen nest gemaakt. Bij vrouwtje 2 is alles
nog volop in ontwikkeling.
17:21
Bij vrouwtje 2 blijft alles instorten, maar dat kan
haar er niet van weerhouden om door te gaan met
graven.
18:24
Vrouwtje 2 heeft inmiddels al enkele kubieke
centimeters zand verzet. Verder geen andere
vrouwtjes in de buurt.
19:11
Vrouwtje 2 ploetert voort en het nest dat vrouwtje 1
gisteren gemaakt heeft is nog steeds niet in gebruik.
Zaterdag 26-07-2014 + Zondag 27-07-2014
De gehele dag geen activiteit opgemerkt en de open
gangen, gemaakt door vrouwtje 1 en 2 zijn niet meer
gebruikt.
Maandag 28-07-2014
16:03
Een vrouwtje is een gang aan het graven op ca. 5
cm. van het nog open en op vrijdag gegraven nest
van vrouwtje 2. Op deze plek heeft vrouwtje 2 al
eerder een nest gemaakt.
Er zijn een aantal opties:

1. Dit is vrouwtje 2 dat terugkeert na twee dagen van
afwezigheid.
2. Het is een ander vrouwtje dat juist deze plek ook
zeer geschikt vindt.
3. Dit vrouwtje graaft een gang naar de begraven
spinnen om er zelf een eitje bij te plaatsen.
16:19
Een andere iets grotere spinnendoder verschijnt
ineens in beeld en loopt achteruit met een spin over
de muur achter de scooter. Het vrouwtje dat een
nieuw nest gemaakt heeft is weg (jagen?).
16:45
Het vrouwtje is terug en is de gang die ze gegraven
heeft aan het afsluiten. Ik heb niet kunnen
constateren of ze een spin gevangen en begraven
heeft.
18:13
Op de bouwplaats van vrouwtje 2 vinden er nog
steeds graafwerkzaamheden plaats.
18:38
Het graven gaat door, al levert dit geen nieuw nest
op.
Dinsdag 29-07-2014
Geen activiteit opgemerkt, mogelijk als gevolg van
het weer (drukkend warm, bewolkt, regen en later
onweer).
Woensdag 30-07-2014 + Donderdag 31-07-2014
Geen activiteit waargenomen.
Vrijdag 01-08-2014
14:42
Een wijfje is op zoek naar een nestplek en verplaatst
op diverse plaatsen zand door met haar kaken de
bovenlaag los te maken en met de voorpoten verder
te graven.
14:50
De plek is gekozen en de gang wordt dieper.
15:07
Het nest leek zo goed als klaar maar ze gooit het
weer dicht en gaat twee centimeter ernaast een
nieuwe gang graven.
15:08
Deze locatie wordt opgegeven en ze gaat op zoek
naar een andere plek.
15:21
Ze verdwijnt.
17:32
Het vrouwtje is terug en graaft weer verder op de
plek waar ze om 14:50 ook geweest was.
17:46
Ook deze poging mislukt en het vrouwtje verdwijnt
weer.
18:37
Wederom een nieuwe poging op dezelfde plek.
18:55
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Met enige moeite lukt het dit vrouwtje in een buisje
te dirigeren om ze te kunnen determineren. Het
exemplaar werd opgestuurd naar Hans
Nieuwenhuijsen en die liet mij (05-08) weten dat de
soort die ik hier beschrijf de kleine
muurspinnendoder (Agenioideus sericeus) is. Bij gebrek
aan de juiste apparatuur en kennis kon ik helaas geen
foto maken van deze soort. Gelukkig gaf Josef
Dvorek toestemming zijn prachtige afbeeldingen te
gebruiken die eveneens te bewonderen zijn op de
website van BWARS (zie Fig. 2).
Zaterdag 02-08-2014
Geen activiteit waargenomen.
Zondag 03-08-2014
15:12
Kort een vrouwtje gezien dat rondvloog boven de
nestplekken en zo nu en dan even een stukje over de
bodem liep of plaats nam op de muur of de scooter.
Maandag 04-08-2014
09:45
Met een theelepeltje zand uitgegraven tussen de
bakstenen op de nestplek van vrouwtje 2.
Vervolgens het zand gezeefd en twee spinnen
gevonden. Deze werden opgestuurd naar Hans
Nieuwenhuijsen en die heeft ze vervolgens
doorgestuurd naar Peter J. van Helsdingen
(Naturalis). Een exemplaar was een jonge kruisspin
en de ander mogelijk een jonge eikenbladspin
(Aculepeira ceropegia).

Dinsdag 05-08-2014
13:42
Een vrouwtje kruipt kort rond over de scooter en
vliegt weer weg onder het poortje door.
15:24
Vrouwtje gevangen met prooi. Ze was mogelijk
onderweg naar een nest onder de carport achter de
muur. Exemplaar en prooi opgestuurd naar Hans ter
verificatie. De prooi bleek een eikenbladspin te zijn
na bestudering door Peter. Kruisspinnen zijn in
grote getale aanwezig in mijn tuin, maar de
eikenbladspin kon ik nog niet ontdekken. Mogelijk
dat deze soort van twee nabij gelegen tuinen
afkomstig is die braak liggen en waar het een stuk
zonniger en open is.
Woensdag 06-08-2014
Geen activiteit waargenomen.
Nawoord
De spinnendoders lieten zich niet meer zien en het
is wachten op volgend jaar, wanneer ik hopelijk
meer aan de weet kan komen over deze soort en
wellicht ook andere vertegenwoordigers uit de
spinnendoderfamilie in mijn tuin.
Summary
In July 2014 Agenioideus sericeus has been discovered
in a city garden in Maastricht. For two weeks the
author observed and recorded the behaviour of
several nesting females.

Figuur 2. Zij-, boven- en vooraanzicht van Agenioideus sericeus ♀. Foto Josef Dvorek ©
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Bijdragen over Diapriidae
2. Hoeveel genera kunnen
we verwachten in
Nederland?
Theo M.J. Peeters
Inleiding
Als je een nieuwe wespenfamilie gaat bestuderen ben
je automatisch ook nieuwsgierig naar de genera en
soorten die in Nederland zijn gevonden. Voor de
meeste Hymenoptera in ons land zijn die gegevens
vrij goed bekend. Maar voor een aantal families zoals
bijvoorbeeld de Ceraphronidae, Megaspilidae,
Platygastridae, Scelionidae, Figitidae, Proctotrupidae
en ook de Diapriidae wordt door gebrek aan kennis
veelal slechts een schatting gemaakt van het aantal
genera en soorten in ons land (tabel 1).
De cijfers in tabel 1 verschillen nogal van elkaar. Het
betreft hier eigen schattingen gebaseerd op een
vergelijking met de goed onderzochte fauna van
Groot-Brittannië (van Achterberg 1982) of het
aantal is gebaseerd op een (nog) onvolledige dataset
(Nederlands soortenregister). De lijst van Kees van
Achterberg uit 2010 lijkt zelfs een combinatie te zijn
van eigen schattingen en de aantallen in het
Nederlands soortenregister. Dat kun je bijvoorbeeld
zien aan de soortenaantallen van de Heloridae en de
Proctotrupidae. Van de familie Heloridae
Tabel 1. Aantal genera en soorten van enkele
parasitaire wespenfamilies in Nederland.
Superfamilie
Familie

Ceraphronoidea
Ceraphronidae
Megaspilidae
Diaprioidea
Diapriidae
Platygastroidea
Platygastridae
Scelionidae
Proctotrupoidea
Heloridae
Proctotrupidae
Cynipoidea
Cynipidae
Figitidae
Ibaliidae

van Achterberg
1982

van Achterberg
2010

Soorten

Soorten

30
70

~40
~40

300

~250

600
900

20
~110

3
40

4
9

100
97
2

59
69
2

publiceerde Kees in 2006 een overzicht met 4
soorten in Nederland. Die informatie is nog niet
overgenomen in het Nederlands soortenregister. De
schatting van 40 soorten van de Proctotrupidae in
1982 lijkt een redelijke schatting en is gebaseerd op
het aantal in Groot-Brittannië waar 36 soorten
bekend waren. Waarom Kees hier later ineens
slechts 9 soorten opsomt, hetzelfde aantal als in het
soortenregister, is me een vraagteken; maar
misschien heeft hij hier zelf niet de laatste hand in
gehad!
Door eigen onderzoek aan de familie van de
Diapriidae kan ik inmiddels ietwat beter de cijfers
van deze familie beoordelen. Voor de Diapriidae
geven de schattingen van Kees van Achterberg
waarschijnlijk een redelijk beeld van de werkelijke
aantallen in ons land. De 14 genera en 27 soorten in
het Nederlands soortenregister zijn uit een hoed
getoverd die ik niet ken!
In dit artikel wil ik op een navolgbare manier
proberen erachter te komen hoeveel en welke genera
van de familie Diapriidae uit ons land bekend zijn en
wat we nog kunnen verwachten. Er is voor de
Diapriidae namelijk geen recente determinatietabel
voor de Noordwest- of Midden Europese genera.
Dus zal ik voorlopig zelf wat in elkaar moeten
knutselen met behulp van de bestaande oude
tabellen en artikelen. Hoewel ik zelfs verwacht dat
de afbakening van diverse genera nog niet volledig is
uitgekristalliseerd, want ook een fylogenetische
studie van deze familie in Europa ontbreekt, is het
voor het samenstellen van een eigen
‘generawerktabel’ handig om te weten welke genera
we kunnen verwachten.
Hoeveel genera in Nederland
Om de bovenstaande vraag te beantwoorden kun je
op een aantal manieren te werk gaan. Allereerst kun
je natuurlijk de Nederlandse en buitenlandse
literatuur verzamelen waarin
Nederlands
Diapriidae uit Nederland
soortenregister
genoemd worden. Je maakt een
2015
naamlijst of beter nog een
Genera
Soorten
geannoteerde naamlijst. Bij een
geannoteerde naamlijst citeer je
2
3
4
10
bij de soort bijvoorbeeld de
literatuur waarin je het
14
27
betreffende taxon hebt
gevonden, onder welke naam en
9
20
van welke vindplaatsen het taxon
3
3
gemeld wordt. Een naamlijst is
van nog grotere waarde als je
1
1
ook nog het betreffende
6
9
exemplaar hebt kunnen
bestuderen in een collectie. Mijn
19
84
naamlijst staat op dit moment op
17
68
27 genera van de Diapriidae uit
1
2
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Nederland en is (tot op heden) uitsluitend gebaseerd
op literatuuronderzoek (zie tabel 2).
Maar hoe weet ik nu wat de werkelijke aantallen in
ons land zijn?
Tabel 2. Genera (27) van de familie Diapriidae
gemeld uit Nederland gebaseerd op
literatuurbronnen*.
Acanopsilus
Acanosema
Aclista
Acropiesta
Aneurhynchus
Anommatium
Basalys
Belyta
Cinetus

Diapria
Diphora
Geodiapria
Idiotypa
Lyteba
Miota
Monelata
Pantoclis
Paramesius

Polypeza
Psilomma
Psilus
Solenopsia
Spilomicrus
Synacra
Tetramopria
Trichopria
Zygota

* Een overzicht van de geraadpleegde literatuur is bij
de auteur op te vragen.

beschouwing gelaten omdat dit tegenwoordig tot
een aparte familie (Ismaridae) wordt gerekend (zie
ook Peeters 2015). Zonder hier verder op deze lijst
in te gaan is het vermeldenswaardig dat maar liefst
23 genera slechts 1 taxon in Europa bevatten. En
van de soortenrijkere genera, met meer dan 30 taxa,
zijn er maar liefst 11.
Als we vervolgens de genera- en soortenaantallen
opzoeken van Nederland en de omringende landen,
dan zien we grote verschillen (tabel 3). Voor
Nederland komen slechts 10 genera en 13 taxa
tevoorschijn en België moet het met nog minder
doen: slechts 7 genera en 8 taxa. Als we die aantallen
vergelijken met de overige omringende landen dan
kun je op je klompen aanvoelen dat hier geen serieus
speurwerk is geleverd!
Voor het beantwoorden van mijn vraag zijn deze
cijfers uit de Europese database, die vanaf oktober
2004 online is, niet geschikt.
Tabel 3. Diapriidae (excl. Ismarus) in de omringende
landen.
Toelichting: 1) = Blank 2001; 2) = Deense
soortenbank; 3) = NHM UK-species; Notton 1992;
4) = Lameere 1907, Crèvecoeur & Maréchal 1936,
1939, Leclercq 1952, Wall 1980; 5) = eigen
literatuurstudie.

Hoeveel en welke genera in de omringende
landen
Tja, gewoon door zelf collectie-onderzoek en
veldwerk te doen door het gehele land. Klopt, maar
dan ben je wel tenminste 5-10 jaar verder en ik wil
graag nu weten wat ik ongeveer kan verwachten. Het
onderscheiden van de genera is meestal
Land
Genera Taxa Genera Taxa Referenties
namelijk de eerste stap bij het
Fauna Europaea
Naamlijsten
determineren. En als je weet welke
Duitsland (D)
34
274
40
285
1)
genera voorkomen, dan kun je
Denemarken (DK)
37
270
36
245
2)
bijvoorbeeld beter bepalen welke
Groot-Brittannië (GB)
41
266
41
283
3)
determinatietabellen je moet gebruiken
België (B)
7
8
22
94
4)
om de soorten in Nederland op naam te Nederland (NL)
10
13
27
75
5)
brengen. Anders loop je bij het
Naamlijsten Diapriidae
allereerste begin steeds vast en dat is vervelend.
Geven de naamlijsten van de Diapriidae in de
Een tweede tactiek die je kunt volgen om erachter te
omringende landen een ander beeld?
komen welke genera in ons land (waarschijnlijk) te
Uit Nederland is na de studies van Snellen van
vinden zijn is te kijken naar fauna in de omringende
Vollenhoven eind 19e eeuw geen naamlijst meer
landen. Wat is van de Diapriidae in Grootverschenen van de Diapriidae. En uit België ken ik
Brittannië, Duitsland, Denemarken en België
ook geen naamlijst. Voor Nederland en België heb ik
bekend?
hier zelf een schatting gemaakt van de genera en taxa
Fauna Europaea
Om daarvan een idee te krijgen is eerst de database
van Fauna Europaea geraadpleegd (laatste update 29
augustus 2013; versie 2.6.2). Europa is voor die
database begrensd als het Europese vasteland plus
de Macaronesische eilanden (excl. de Kaapverdische
eilanden), Cyprus, Frans Jozefland en Nova Zembla.
In de Europese database worden 62 genera met in
totaal 773 ‘soorten’ van de Diapriidae onderscheiden
(zie bijlage 1). ‘Soorten’ worden hier verder taxa
genoemd omdat het niet altijd duidelijk is of we hier
met geldige soorten te doen hebben. Het genus
Ismarus, met in de database 8 taxa, is hier buiten

62

aan de hand van de literatuur die mij bekend is. Let
wel: deze schatting moet je zien als een voorlopige
lijst en niet als volledig geannoteerde naamlijsten
voor beide landen. Hier wil ik nog aan toevoegen dat
in dit artikel voornamelijk op genusniveau is gekeken
en niet naar de geldigheid en volledigheid van de
taxa.
In Groot-Brittannië, Denemarken en Duitsland zijn
vrij recent wel nog naamlijsten van de Diapriidae
verschenen. In tabel 3 heb ik de gegevens van de
naamlijsten naast de gegevens van Fauna Europaea
gezet. Als we alleen kijken naar het aantal genera dan
komen de naamlijsten van GB en DK, die
waarschijnlijk voornamelijk gebaseerd zullen zijn op
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Tabel 4. Genera van de Diapriidae in drie omringende landen volgens Fauna Europaea (FE) en drie naamlijsten,
met een voorspelling van het aantal genera in Nederland.
Toelichting: gegevens uit FE: D = Duitsland, DK = Denemarken, GB = Groot-Brittannië, B = België.
En gegevens uit D1) = Blank 2001; DK2) = Deense soortenbank; GB3) = NHM UK-species; Notton 1992; B4)
= Lameere 1907, Crèvecoeur & Maréchal 1936, 1939, Leclercq 1952, Wall 1980; 5) = eigen literatuurstudie;
a) = Psilus inaequalifrons = Coptera inaequalifrons; NL = verwacht aantal genera in Nederland; a) Psilus inaequalifrons =
Coptera inaequalifrons; b) zeer waarschijnlijk synoniem van Cinetus (zie Macek 1995, Wall 1998); c) Aprestes variicornis
staat in FE en wordt door Buhl (1994; als Aprestes aberrans) genoemd, maar staat niet in de Deense soortenbank.
Genera
Acanopsilus
Acanosema
Acanthopsilus
Aclista
Acropiesta
Aneurhynchus
Aneuropria
Anommatium
Aprestes c)
Basalys
Belyta
Cardiopsilus
Cinetus
Coptera a)
Diapria
Diphora
Entomacis
Idiotypa
Labolips
Lyteba [= Oxylabis auct.]
Macrohynnis [= Cinelaptus]
Miota
Monelata [= Corynopria]
Opazon [= Meuselia, = Rhynchopsilus]
Oxylabis b)
Pamis
Panbelista
Pantoclis
Pantolyta
Paramesius
Paroxylabis
Platymischus
Polypeza
Psilomma
Psilommacra
Psilus [= Galesus]
Scorpioteleia [= Eumiota]
Solenopsia
Spilomicrus
Synacra [= Sundholmiella]
Synbelyta
Tetramopria
Trichopria [= Phaenopria]
Viennopria
Zygota
Totaal (max. 45)

D
–
1
–
1
1
1
1
1
1
1
1
–
1
1
1
–
1
1
–
1
1
1
1
1
1
1
–
1
1
1
1
–
1
–
1
1
1
–
1
1
1
–
1
–
1
34

D1)
1
1
–
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
1
1
1
1
–
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
1
40

DK
1
1
–
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
1
1
1
1
1
1
–
1
1
1
1
1
–
1
1
1
1
–
1
1
–
1
1
–
1
1
1
–
1
1
1
37

DK2)
1
1
–
1
1
1
1
1
–
1
1
1
1
–
1
1
1
1
1
1
–
1
1
1
1
1
–
1
1
1
1
–
1
1
–
1
1
–
1
1
1
–
1
1
1
36

GB
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
1
1
–
1
1
–
1
1
1
1
41

GB3)
1
1
–
1
1
1
1
1
1
1
1
–
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
1
1
–
1
1
1
1
1
1
1
41

B
–
–
1
1
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
1
1
–
7

B4)
–
1
–
1
–
1
–
–
–
1
1
–
1
–
1
–
1
1
–
1
–
1
1
–
1
–
–
1
1
1
–
1
–
–
–
1
–
–
1
1
–
–
1
–
1
22

NL
1
1
–
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
1
1
1
1
1
1
1
–
1
1
–
1
1
1
1
1
1
1
41
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de studies van resp. Nixon (1957, 1980) en Buhl
(1994, 1998), vrij goed overeen met de gegevens in
Fauna Europaea. Voor Duitsland wijken de beide
lijsten sterker van elkaar af en mist de databank van
Fauna Europaea een fors aantal genera. En voor
Nederland en België zijn dus met enig speurwerk in
de literatuur duidelijk meer genera en taxa te melden
dan in Fauna Europaea zijn opgenomen.
Genera turven
Maar keren we terug naar de vraag hoeveel en welke
genera we in ons land mogen verwachten. Je kunt er
gevoeglijk van uit gaan dat een soort die bekend is
uit Duitsland, Denemarken en Groot-Brittannië,
zeer waarschijnlijk ook in ons land gevonden kan
worden. En ook als een soort maar in twee van de
omringende landen is gevonden is de kans groot dat
we die soort in ons land kunnen vinden. Zeker bij
een relatief slecht onderzochte groep van wespen
zoals de Diapriidae.
Als we dit laatste criterium gebruiken om de te
verwachten genera op te sporen dan komen we uit
op 41 genera (zie tabel 4).
Hoeveel en welke genera kunnen we nog
verwachten in Nederland?
Als we nu de gegevens van tabel 2, 3 en 4
combineren krijgen we een goed idee van de genera
van de Diapriidae die we kunnen verwachten in ons
land. In tabel 5 heb ik de resultaten van deze
vingeroefening nog een keer bij elkaar gezet.
De Europese databank van de Diapriidae wijkt met
slechts 10 genera duidelijk af van mijn eigen
literatuuronderzoek met 27 genera. Uit mijn
vergelijking met de omringende landen, waarbij ik als
criterium voor het voorkomen in Nederland heb
genomen dat het genus uit tenminste twee van de
omringende landen bekend moet zijn, blijkt dat er
tenminste 41 genera in Nederland te verwachten
zijn.
Tellen we daarbij op de genera Geodiapria en
Solenopsia, die volgens deze gegevens wel uit ons land
maar niet uit de omringende landen bekend zijn, dan
komen we op 43 genera. Minus een genus, want zeer
waarschijnlijk is Oxylabis een synoniem van Cinetus,
maakt een totaal van 42 genera.
Er zijn dus tenminste nog 15 nieuwe genera in
Nederland te ontdekken. En die staan wellicht
geduldig te wachten in onze collecties. Een mooi
vooruitzicht voor de komende jaren!
Dankwoord
For literature I thank David Notton, Peter Buhl and
Alain Pauly.
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Tabel 5. Genera van de familie Diapriidae in
Nederland.
Toelichting: NL_FE = gegevens uit Fauna Europaea
(tabel 3); NL2015 = huidige stand van onderzoek
(tabel 2); NL = verwacht op grond van de
Diapriidae-fauna in omringende landen (tabel 4);
NL2020 = verwachtte stand van onderzoek in 2020.
b) het type van dit genus (Cinetus picipes Nees von
Esenbeck, 1834) is niet bekend, maar zeer
waarschijnlijk een synoniem van Cinetus (zie Macek
1995, Wall 1998).
Genera
Acanopsilus
Acanosema
Aclista
Acropiesta
Aneurhynchus
Aneuropria
Anommatium
Aprestes
Basalys
Belyta
Cardiopsilus
Cinetus
Coptera
Diapria
Diphora
Entomacis
Geodiapria
Idiotypa
Labolips
Lyteba
Macrohynnis
Miota
Monelata
Opazon
Oxylabis
Pamis
Pantoclis
Pantolyta
Paramesius
Paroxylabis
Platymischus
Polypeza
Psilomma
Psilus
Scorpioteleia
Solenopsia
Spilomicrus
Synacra
Synbelyta
Tetramopria
Trichopria
Viennopria
Zygota
Totaal (max. 43)

NL_FE
–
–
1
1
–
–
–
1
1
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
–
1
1
–
–
10

NL2015
1
1
1
1
1
–
1
–
1
1
–
1
–
1
1
–
1
1
–
1
–
1
1
–
–
–
1
–
1
–
–
1
1
1
–
1
1
1
–
1
1
–
1
27

NL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
1
1
1
1
1
1
1
41

NL2020
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
43
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Summary
Contributions to Diapriidae 2. How many and what genera
can we expect in The Netherlands.
With an own literature-study, the database Fauna
Europaea and checklists of surrounding countries
(Great Britain, Denmark and Germany) the genera
of Diapriidae of The Netherlands are predicted. In
the next years we can expect to name about 43
genera, the names of which are enumerated.
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Figuur 1. Diapria conica, habitus vrouw (Uit Masner &
García 2002).

Figuur 2. Idiotypa sp., habitus vrouw (Uit Masner &
García 2002).
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Bijlage 1. Genera (62) en taxa (773) van de Diapriidae in Europa (bron: Fauna Europaea).

Figuur 3. Monelata sp., habitus vrouw (Uit Masner &
García 2002).

Figuur 4. Platymischus dilatatus, habitus man (Uit Masner
& García 2002).

66

nr. 11, november 2015

Maaibeheer in
Vlaanderen niet voor
slobkousbijen
Eddy Willems
In tegenstelling tot de meeste andere bijen komt de
gewone slobkousbij (Macropis europaea) (Fig. 1, 2)
voor in vochtige terreinen waar gewone wederik in
grote aantallen groeit. Langs greppelranden van
spoor en wegen, taluds, sloten, beken, oevers van
kanalen en rivieren, plassen en uiterwaarden. Soms
tot in de bebouwde kom.
In de omgeving van Malle (B.) waar wederik
voorkomt, probeer ik deze bij gedurende enkele
jaren te volgen. Wat ik opmerk is dat eind mei of
begin juni hier gemaaid wordt, net voor de bloei van
de gewone wederik. Rond deze periode komen ook
de slobkousbijen te voorschijn. Ze zullen elders
moeten gaan zoeken om hun larven te voeden. Door
het huidige maaibeheer gaat de hoeveelheid wederik
jaar na jaar achteruit. Ook nectarplanten welke de
slobkousbij nodig heeft voor haar eigen behoefte
zijn zo goed als niet te vinden.
Planten waar slobkousbijen in het verleden op
gevonden zijn:
• akkerdistel (Cirsium arvense)
• gewone kattenstaart (Lythrum salicaria)
• wilgenroosje (Chamerion angustifolium)
• wolfspoot (Lycopus europaeus)
• witte honingklaver (Melilotus albus)
• kale jonker (Cirsium palustre)
• gewoon biggenkruid (Hypochoeris radicata)
• echte valeriaan (Valeriana officinalis)
• watermunt (Mentha aquatica)
• braam (Rubus fruticosus)
• gewoon havikskruid (Hieracium lachenalii)
• moerasrolklaver (Lotus pedunculatus)
• vuilboom of sporkenhout (Rhamnus frangula)
• framboos (Rubus idaeus)
• beemdkroon (Knautia arvensis)

Figuur 1, 2. Vrouwtje Macropis europaea, op respectievelijk
wederik en akkerdistel. Foto’s Eddy Willems.

Een goede kilometer verder midden tussen de
akkers waar niet wordt gemaaid vond ik wel
slobkousbijen samen met de parasitaire bonte viltbij
(Epeoloides coecutiens) (Fig. 3, 4). Op 21 juli 2015 vond
ik slobkousbijen en een mannetje van de bonte
viltbij. Op 2 augustus 2015 was ook het vrouwtje
aanwezig. Alle bijen bezochten in hoofdzaak de
akkerdistel. Waarnemingen vonden telkens plaats
tussen 14.00 en 16.00 uur.
De vijf eerste nectarplanten uit de lijst hierboven
vormden samen met een dertigtal andere planten
een levendige berm. Heel wat insecten zoals
vlinders, zweefvliegen e.a. profiteerden van dit
geheel.
Volgens Westrich (1989) is maaien een van de
belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de
slobkousbij in Duitsland. Ik kan dit alleen maar
beamen.
Summary
The bee Macropis europaea is present in wetland sites
with large amounts of yellow loosestrife. By
following this bee during several years I noticed that
it is mowed here at the end of May or the beginning
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of June, just before the bloom of yellow loosestrife
and the emergence of the Macropis bees. Therefore
the bees have to search elsewhere to feed their
larvae. Also the amount of yellow loosestrife
decreases every year. Moreover, also the nectar
plants that the bee needs for its own needs are
almost vanished. I found Macropis europaea together
with a female and male of its parasite Epeoloides
coecutiens one km further, where it was not mowed.
According to Westrich (1989) mowing is one of the
important causes of the decline of this bee in
Germany. I can only agree.
Literatuur
Westrich, P., 1989. Die Wildbienen Baden-Württembergs
Teil I, II. - Eugen Ulmer Verlag, 972 p.

Een onzedelijke wesp
Peter Megens
Zo af en toe studeer ik nog. Geen echte studie waar
je in een bepaalde tijd een bepaald niveau moet
halen. En waar je dan een diploma voor krijgt. Nee,
dit is een studie zonder tastbare beloning. De
beloning bestaat uit, weer wat wijzer zijn. Ik studeer
door regelmatig te lezen. Dit kan een boek zijn of
artikelen via google. Zo las ik laatst een boek dat
gaat over kleine insecten en mijten die gebruikt
worden bij biologische bestrijding in de tuinbouw.
Een groep waar iedereen overheen kijkt, ze lijken
onzichtbaar, tot ze met honderden onze planten
belagen. Mijten, trips (of onweersbeestjes) en witte
vlieg. Planteneters die ziekten overbrengen.
Tegenwoordig worden ze bestreden met onder
andere roofmijten, roofwantsen en sluipwespen.
Ik ga steeds meer belangstelling krijgen voor dit
kleine grut. Vroeger riep ik altijd: “Aan kleine
wespen doe ik niet, daar begin ik niet aan”. De
kleinste beestjes waar ik belangstelling voor heb zijn
hoogstens 2 millimeter. Toch ben ik daar met de
nodige voorzichtigheid mee begonnen. Ze zijn
namelijk ontzettend mooi. Leg zo’n beestje onder de
binoculair en een wereld gaat open. Zo klein en alles
zit erop en eraan, pootjes, haartjes en vleugeltjes.

Figuur 3. Mannetje Epeoloides coecutiens. Foto Eddy Willems.

Figuur 4. Vrouwtje Epeoloides coecutiens. Foto Eddy Willems.

Een leuk boek is, “Gasten van Bijenhotels” (van
Breugel 2014), en daar wordt een beetje aandacht
besteed aan klein grut. Het verhaal dat ik jullie niet
wil onthouden gaat over een bronswespje.
Bronswespjes zijn heel kleine sluipwespjes die
meestal parasiteren op andere insecten. Vaak hebben
ze een glimmende groene, blauwe of
bruinige bronskleur. Ze vallen niet tot de
hoofdgroep van de wespen (de zogenaamde
angeldragers) die ik bestudeer, maar af en toe kom ik
er wel eens een tegen. Niet zo gek als je beseft dat er
circa 1100 soorten actief zijn in ons land. En dan
zijn er, denk ik, nog veel onbekende en zelfs nog
onbeschreven soorten. Wereldwijd is het aantal
soorten mega. De kleinste bronswespen zijn maar
0,15 mm lang en zijn daarmee de kleinste insecten
ter wereld. De hier besproken bronswesp wordt
ongeveer 1,5 mm lang en is hiermee van gemiddelde
grootte. Haar naam is Melittobia acasta. De term
acasta refereert aan het onreine of onzedelijke, een
nog al negatieve connotatie dus.
De natuurlijke gastheren van Melittobia-wespjes zijn
de volgroeide larven van boven de grond nestelende
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bijen en wespen (behorende tot de bovengenoemde
groep van de angeldragers). Deze angeldragers
nestelen in boorgaten in hout of in muren of
bouwen zelf nestjes van leem (klei) of hars. Om de
gastheren te bereiken moeten Melittobia's in de
nesten zien in te breken door zich met de
gespecialiseerde, krachtige kaken een gaatje te
knagen in de nestafsluiting. Dit gaatje hoeft maar
heel klein te zijn. Als de kop van Melittobia er
door kan volgt het lichaam, dat volledig plat
gedrukt kan worden. Zo wringt dit sluipwespje
zich soepel naar binnen als een volleerde
woninginsluiper.
In het nest binnengekomen hoopt Melittobia een
larve aan te treffen die bijna of al volledig
volgroeid is. Die larve wordt "onderzocht" en
wanneer goed bevonden, aangeprikt met de
legboor. Er worden dan chemische stoffen in het
lichaam gebracht die de verdere ontwikkeling van
de gastheer doen stoppen. Ook wordt de larve
geïmmobiliseerd, zodat deze zich niet zal
verzetten tegen de activiteiten van Melittobia door
bijvoorbeeld te kronkelen. Mocht de larve een
cocon spinnen en daar net mee begonnen zijn,
dan wordt de larve ook nog aangeprikt. Alleen in
een volledig afgebouwd cocon is de gastheer
veilig en de sluipwesp dus te laat. Na enige uren
legt het Melittobia-wespje enige eieren op de
gastheer. Daarna prikt de sluipwesp opnieuw in
de gastheer om wat insectenbloed op te likken
dat door het prikgat naar buiten loopt (dit wordt
met een Engelse term host feeding genoemd). In
het insectenbloed zitten bouwstoffen (eiwitten)
en vetten om nog meer eieren bij te maken die de
volgende dag worden gelegd. Afhankelijk van de
gastheergrootte kunnen er enige tientallen eieren
worden gelegd en wordt de bovenstaande
voedingsprocedure telkens herhaald. Als er een
optimaal aantal eitjes is gelegd, kan Melittobia het
nest verlaten of op zoek gaan naar een andere
geschikte gastheer in hetzelfde nest. Het aantal
eitjes wordt meestal aangepast aan de
gastheergrootte.
Uit de eieren van Melittobia komen larven die zich
voeden met de sappen van de gastheer. Als de
gastheer is "leeggezogen" verpoppen de larven.
De ontwikkelingsfase duurt ongeveer 4 tot
6 weken en is afhankelijk van de temperatuur.
Mannelijke nakomelingen komen een aantal
dagen eerder uit dan de vrouwelijke.
Mannetjes en vrouwtjes Melittobia zien er heel
verschillend uit (Fig. 1.). Mannetjes zijn lichtbruin
van kleur, hebben vreemd gevormde
voelsprieten, sterk gereduceerde vleugels en ze zijn
blind. Ze zien eruit als vreemde aliens, die helemaal
niet doen denken aan een miniwespje. De vrouwtjes
zijn donker van kleur met een licht bronsgroene

weerschijn. Om zich te verspreiden en nieuwe
gastheren te vinden kunnen ze goed vliegen. In de
literatuur worden twee typen vrouwtjes beschreven
die verschillen in hun biologie. Uit de in Nederland
in gevangenschap gekweekte Melittobia's (10duizenden exemplaren) is zoiets echter nog nooit
waargenomen, ook niet bij de kweek van een nietEuropese soort Melittobia.

Figuur 1. Opmerkelijke, seksuele dimorfie van de bronswesp
Melittobia acasta (Eulophidae): een gevleugeld, donker, enigszins
metallisch groene vrouw (boven) en een kortvleugelig, blind,
lichtbruin mannetje met opvallend gemodificeerde voelsprieten
(onder). Foto’s Pieter van Breugel.

Melittobia produceert heel scheve geslachtsverhoudingen. Maar ongeveer een op de acht nakomelingen
is een mannetje. Net als bij andere vliesvleugeligen
produceert een moederwespje bevruchte en
onbevruchte eieren. Uit bevruchte eieren
ontwikkelen zich dochters, uit onbevruchte eieren
komen uitsluitend zonen. Als Melittobia succesvol is
bij de verspreiding van de genen in volgende

69

nr. 11, november 2015

generaties via dochters, is het voor een
moederwespje gunstig om zo veel mogelijk dochters
te produceren als mogelijk. Een enkele zoon kan alle
vrouwelijke nakomelingen insemineren, maar om het
risico op sterfte te beperken worden er altijd wat
meer zonen geproduceerd dan strict noodzakelijk.
Omdat een mannetje alle vrouwtjes wil
monopoliseren kunnen er conflicten ontstaan tussen
de mannetjes in de duisternis van de broedcel. Als
mannetjes elkaar tegen komen kan er een gevecht
ontstaan waarbij een van de concurrenten het leven
laat. Bij zo'n gevecht is het gunstig om iets groter te
zijn dan je opponent, want een verliezer loopt de
kans om onthoofd te worden. De winnaar heeft
uiteraard alle vrouwtjes in het nest voor zichzelf.
Met zijn vreemd gevormde antennes tast hij de
vrouwtjespoppen af en kan ze zelfs even
vasthouden. Zodra een vrouwtje uit de pop komt
vindt de paring plaats. Tegen vrouwtjes vertonen
mannetjes geen agressie en vrouwtjes onderling zijn
eveneens vredelievend.
Na de paring verlaten de vrouwtjes het nest en gaan
op zoek naar nieuwe gastheren. Tegen de herfst
kunnen zij ook overwinteren en pas in het volgende
jaar weer actief worden. De mannetjes blijven achter
in de broedcel en verhongeren na een tijd.

moment dat ze met z'n allen rustig een nest verlaten
om uit te vliegen of na tijdje individueel al bezig zijn
een nieuw nest te enteren. Om dit laatste waar te
nemen moet je wel het nodige geduld kunnen
opbrengen. Overstappen naar een nieuw nest in een
bijenhotel kost weinig moeite en het is de plaats
voor succesvolle waarneming aan dit minuscule
wespje. Een kunstmatige nestgelegenheid is een
luilekkerland voor deze parasiet. Het komt niet
overeen met de natuurlijke werkelijkheid waar het
vinden van gastheren juist problematisch is.
Om Cruijff te citeren geldt voor de bewoners van
ieder bijenhotel: “ieder nadeel heb zijn voordeel”
maar dan anders om.

Bijzonder aan Melittobia is dat er gastheren kunnen
worden gebruikt uit maar liefst drie verschillende
insectenordes. Dat is door experimenteel onderzoek
vastgesteld. De meeste andere sluipwespsoorten
parasiteren maar een soort of een type gastheer of
een groep van verwante gastheren uit een bepaalde
familie of uit een kenmerkende orde. Melittobiawespjes vormen hierop een grote uitzondering. Zij
parasiteren bijvoorbeeld de poppen van een
bepaalde groep dambordvliegen (Sarcophagidae) die
de oorspronkelijke gastheren (solitaire wespen en
bijen) bezoekt als broedparasiet. Ook de natuurlijke
broedparasiet van bijen en wespen is dus niet veilig
in de broedcel en loopt kans geparasiteerd te
woorden door Melittobia. Nog gekker is het dat
Melittobia in gevangenschap ook andere
vliegenpoppen, bijvoorbeeld die van de bekende
vleesvliegen (Calliphoridae), accepteert als gastheer.
Deze vleesvliegen hebben helemaal geen relatie met
de oorspronkelijke gastheren en behoren niet tot het
ecosysteem waarin Melittobia van nature opereert.
Naast Melittobia zijn er maar een beperkt aantal
insecten die de potentie hebben hun niche zo
drastisch uit te breiden en daarmee hun
overlevingskansen onder omstandigheden
aanmerkelijk te kunnen vergroten.

Breugel, P. van, 2014. Gasten van bijenhotels. - Eis
Kenniscentrum insecten e. a. o. & Naturalis
Biodiversity Center, 486 p.

Dankwoord
Dank aan Wijnand Heitmans voor de inhoudelijke
tekstcorrectie en aan Pieter van Breugel voor de
foto’s van Melittobia.
Summary
The author has an increasing fascination for small
wasps. He has indulged himself in the literature of a
chalcid wasp, Melittobia acasta, and describes the
biology of this wasp.
Literatuur

Op een bijenhotel zitten veel nesten van potentiële
gastheren dicht bij elkaar. We kunnen met een beetje
geluk Melittobia-vrouwtjes waarnemen op het
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Hylaeus punctatus, een
nieuwe maskerbij voor
België
David De Grave & Samuel De Rycke
Inleiding
Op 6 juni 2015 deden we, als leden van de Belgische
bijen- en wespenwerkgroep Aculea een bijzondere
ontdekking. Tijdens een inventarisatiedag van wilde
bijen in Brussel werden verschillende individuen van
Hylaeus punctatus ingezameld. Een primeur, want
deze maskerbij werd tot nog toe niet eerder in België
waargenomen. Meer zelfs, uit navraag bleek dat over
de gehele Benelux slechts 1 waarneming bekend is
uit 1967 te Echternach, Groothertogdom
Luxemburg (mond. med. Alain Pauly en Hans
Nieuwenhuijsen).

bij België ligt (mond. med. Ivo Raemakers; deze
publicatie). Meer dan waarschijnlijk past deze soort
dan ook in het rijtje van zuidelijke soorten die er
onder invloed van de klimaatsopwarming in slagen
om richting het noorden uit te breiden. Het klinkt
hierbij aannemelijk dat warmte-eilanden als Brussel
ideale locaties zijn voor zo’n warmteminnende soort
om eerst te koloniseren.
In dit geval vermoeden we dat H. punctatus Brussel al
enkele jaren gekoloniseerd heeft en daarbij een
stabiele populatie heeft opgebouwd. Dit besluiten
we op basis van de verschillende locaties waarop ze
aangetroffen werden, die tot 1 kilometer uit elkaar
liggen. Voorts heeft het er alle schijn van dat er geen
al te hoge eisen aan het habitat gesteld worden. De
locaties – een kerkhof, een park en een verruigde
strook gras langs een voetpad (Fig. 2) – vertoonden
niet meteen eenduidige overeenkomsten.

Hylaeus punctatus
De door ons ingezamelde individuen betroffen stuk
voor stuk mannetjes. Karakteristiek voor mannetjes
van soorten binnen het subgenus Spatulariella,
waartoe H. punctatus en ook de in België beter
verspreide en gekende Hylaeus hyalinatus behoort, is
de vorm van het 8e sterniet. Deze is gesteeld en
eindigt in een ronde schijf. Het onderscheid tussen
H. hyalinatus en H. punctatus zit hem in de breedte
van de steel. Bij H. hyalinatus is het 8e sterniet dun
gesteeld (Fig. 1A), terwijl dit bij H. punctatus breed
gesteeld is (Fig. 1B). Voorts hebben mannetjes H.
punctatus een gereduceerde gezichtstekening die niet
tot aan de inplanting van de antenneleden reikt (Fig.
1C) en is de soort 5-6 mm groot.
Habitat
H. punctatus werd oorspronkelijk omschreven als een
soort typisch voor het Middellands Zeegebied met
sporadische noordelijke zwervers (Dathe 1980),
maar heeft ondertussen een areaal-noordgrens die

Figuur 2. Op deze locatie te Brussel werden meerdere
individuen van H. punctatus aangetroffen. Foto David De
Grave.

Onderzoek in Argentinië, waar H. punctatus bij
ongeluk ingevoerd werd, toonde eerder ook al aan
dat de soort graag lijkt te vertoeven in stedelijke
omgevingen. Daarbij palmt de soort ook balkons tot
meerdere verdiepingen hoog in (Roig-Alsina 2006).
Gerichte zoekacties in Brussel zouden vanaf 2016
meer inzicht kunnen geven over de eisen die H.
punctatus hier aan zijn habitat stelt.

Figuur 1. (A) H. hyalinatus sterniet 8 en genitaal. (B) H. punctatus sterniet 8 en genitaal. (C) H. punctatus koptekening. Foto’s
David De Grave.
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Voorstel Nederlandse naam
Op basis van onze waarnemingen veronderstellen
we dat H. punctatus, zeker in zuidelijk België, al
aanwezig is op andere locaties en dat het een kwestie
van tijd is vooraleer waarnemingen buiten Brussel
opduiken in de Benelux. Daarom willen we meteen
ook een Nederlandse naam aan deze bij geven.
Hiervoor stellen we de naam ‘Stadsmaskerbij’ voor.
Refererend aan de vindplaats, het habitat waar de
soort zich goed blijkt te voelen en met een knipoog
naar de naamgeving van de nauw verwante
Tuinmaskerbij (H. hyalinatus).
Dankwoord
Tot slot willen we Ivo Raemakers, Hans
Nieuwenhuijssen en Alain Pauly bedanken voor de
bevestiging van de determinatie en de zoektocht
naar eerdere waarnemingen en collectiemateriaal van
H. punctatus in de Benelux.
Summary
At 6 June 2015 were several specimens of Hylaeus
punctatus collected in Brussels. This is a scoop, sice
this masked bee was not found in Belgium before.
Only males were collected. They can be
distinguished from other masked bees by the broad
8th sternite that ends in a round disc. Based on the
different locations where individuals were found, we
suspect that Brussels is already well colonized by this
species that advances to the North. Further, no
specific habitat requirements appear to be necessary.
Finally, we present a Dutch name for this new
Belgian masked bee species 'Stadsmaskerbij'.
Literatuur
Dathe, H., 1980. Die Arten der Gattung Hylaeus F. in
Europa (Hymenoptera: Apoidae, Colletidae). Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin
56: 285-286.
Roig-Alsina, A., 2006. Hylaeus punctatus (Brullé)
(Colletidae), a palaearctic bee long established in
South America. - Journal Hymenoptera Research
15(2): 286-289.

Een gynandromorf van de
getande zaagpootspinnendoder (Priocnemis
hyalinata)
Hans Nieuwenhuijsen
In de Naturalis-collectie trof ik bij toeval een
gynandromorfe spinnendoder aan. Het betrof
Priocnemis hyalinata (Fabricius, 1793), gevangenAlphen (NB) 13.8.1984- en gedetermineerd door
Fred Moussault. Het dier heeft een opvallende angel
vandaar, denk ik, dat Fred het een vrouwtje noemt.
En dat is het natuurlijk ook. Alleen een afwijkend
vrouwtje: de linker antenne telt dertien leden (Fig.
1).
In de imaginale celgroep in de larve, waaruit de
linker antenne gaat ontstaan is een chromosoom
verloren gegaan of is een CSD-gen uitgeschakeld.
Voor een gedetailleerde beschrijving van het
ontstaan van gynandromorfen bij Hymeoptera
verwijs ik naar mijn artikel ‘Twee gynandromorfen
van de rotsbehangersbij (Megachile pilidens)” in
HymenoVaria 5, november 2012.
Summary
A gynandromorph of Priocnemis hyalinata was
discovered in the Naturalis collection. The female
has thirtheen sections at the left antenna.
Literatuur
Nieuwenhuijsen, H., 2012. Twee gynandromorfen van de
rotsbehangersbij (Megachile pilidens). - HymenoVaria 5:
47-49.

Figuur 1. Kop van Priocnemis hyalinata ♀. De linker antenne is mannelijk. (25x)
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Voorstel voor de
uitspraak van de
wetenschappelijke namen
van de Nederlandse bijen
Daan Wolfskeel, Gerard Mussies & Hans
Nieuwenhuijsen
Inleiding
Praat je wel eens met leden van onze sectie over
onze bijen, dan valt mij iets op. De één legt in het
uitspreken van de wetenschappelijke naam de
klemtoon net iets anders dan een ander. Ik spreek
bijvoorbeeld Megachile uit als Megachilé, terwijl een
ander het uitspreekt als Megachile. Of Anthophora
als Anthophora of als Anthophora. Van mezelf heb
ik het gevoel dat ik de namen zo melodieus mogelijk
uitspreek, maar dat is natuurlijk onzin. Er zijn
uitspraakregels waaraan men zich te houden heeft.
Floristen hebben het wat het uitspreken van de
wetenschappelijke namen maar makkelijk. In de
flora van Heimans, Heinsius en Thijsse is met
vetgedrukte letters aangegeven waar, in de cursief
gedrukte naam, de klemtoon ligt. Eggelte, in zijn
Veldgids Nederlandse flora, doet dat ook, met een
accentstreepje. Ik houd wel van deze didactische
aanpak. Heukels, en later Ruud van der Meijden,
gingen er waarschijnlijk vanuit dat een beetje florist
zijn klemtonen wel kent: in Heukels’ Flora van
Nederland zijn de wetenschappelijk namen niet
cursief gedrukt en de klemtoon wordt niet
aangegeven.
Er zijn regels voor het uitspreken van het Latijn.
Kijk je op Wikipedia bij de klemtoonregels in het
Latijn, dan vind je dit:
Voor het leggen van de klemtoon zijn er drie
mogelijkheden:
• een woord bestaat uit twee lettergrepen: dan ligt
de klemtoon op de eerste lettergreep,
bijvoorbeeld clámat, tácet
• een woord bestaat uit drie of meer lettergrepen en
de voorlaatste lettergreep is lang, dan ligt de
klemtoon op deze lettergreep, bijvoorbeeld
imperator, tribunus, simulacrum
• een woord bestaat uit drie of meer lettergrepen en
de voorlaatste lettergreep is kort, dan ligt de
klemtoon op de op twee na laatste lettergreep,
bijvoorbeeld populus, iterum, spectaculum.
Een andere regel is dat duidelijke samenstellingen
(Latijnse of Griekse) een dubbel accentteken krijgen

b.v. semilaevis, quadrimaculata, aurolimbata ,
leptocephalus.
Moeilijkheden worden veroorzaakt doordat de
wetenschappelijke genus- en soortnamen voor een
niet onaanzienlijk deel zijn opgebouwd uit Griekse
woordelementen (dit geldt voor namen van planten,
dieren, paddenstoelen etc.), hoewel die namen wel
de regels van de Latijnse grammatica horen te
volgen; het zijn immers “Latijnse” namen. Het
Grieks, ook het klassieke Grieks, heeft een andere
accentuering dan het Latijn.
Het idee kwam bij mij op om eens aan iemand met
een klassieke opleiding te vragen of hij de naamlijst
van de Nederlandse bijen eens wilde doornemen om
aan te geven waar volgens hem, en ongetwijfeld
overeenkomstig de boven gegeven regels, de
klemtoon ‘moet’ liggen. Daan Wolfskeel heeft die
taak op zich genomen en zijn resultaten ook nog
door de classicus Gerard Mussies laten controleren.
Hierbij worden ze hartelijk bedankt voor hun werk.
In de resultaten is, in navolging van de flora van
Heimans et al. (1994) met een vette letter
aangegeven waar de klemtoon moet vallen.
Met nadruk vermeld ik dat het om een VOORSTEL
gaat. Op- en aanmerkingen zijn van harte welkom.
Tot slot. Er is geen poging gedaan de Latijnse
soortaanduidingen te vertalen. Voor de vertaling van
de genusnamen verwijs ik naar “Bijengenera: hun
etymologie en naamgevers 1. ( Bzzz 31, 2010) en
deel 2 (HymenoVaria 1, 2010).
Resultaten
De naamlijst van de Nederlandse Bijen is die uit
Hoofdstuk 17 van “De Nederlandse Bijen” (2012).
Sindsdien hebben er twee veranderingen plaats
gevonden:
Het genus Chalicodoma is gesynonimiseerd met
Megachile. Dus Chalicodoma ericetorum heet nu Megachile
ericetorum.
De soort Hylaeus gibbus blijkt een soort te zijn die in
Zuid-Europa voorkomt. “Onze” gibbus heet nu
Hylaeus incongruus.
De volledige naamlijst van de Nederlandse bijen met
daarin de uitspraak aangegeven staat op de website
van de sectie: Hymenovaria.nl
Literatuur
Diemen, A. van & T. Peeters. 2010. Bijengenera: hun
etymologie en naamgevers 1. - Nieuwsbrief van de
sectie Hymenoptera NEV. Bzzz 31. 32- 37.
Diemen, A. van, H. Meuffels & T. Peeters. 2010.
Bijengenera: hun etymologie en naamgevers 2. Nieuwsbrief sectie Hymenoptera NEV. Hymenovaria
1. 24- 28.
Heimans, E., W. Heinsius & J.P. Thijsse, 1994.
Geïllustreerde flora van Nederland. - Uitg.
Versluys,1182 p.
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Tabellen
Wijzigingen, die al zijn doorgevoerd in de tabel
op onze website.

Wijzigingen in de
Hoplitis- en Osmia-tabel
Hans Nieuwenhuijsen
In HymenoVaria 8 is gepubliceerd:
“Determinatietabel voor de Nederlandse soorten
van Hoplitis (kleine metselbijen) en Osmia
(metselbijen).” In deze tabel dienen enige
wijzigingen te worden aangebracht. Sommige
hiervan zijn al wel doorgevoerd in deze tabel die ook
op de website van de sectie staat
(www.hymenovaria.nl).
Vandaar dat hieronder twee groepen van wijzigingen
vermeld staan.
Wijzigingen, die nog niet zijn doorgevoerd in de
tabel op onze website.
Op pag. 36. Onder het kopje:
(Mannetje van Hoplitis of O. spinulosa)
Invoegen vóór huidige nummer 21 een nieuw
nummer 21:
21 De parapsidale groeve op het borststuk is
lijnvormig………………………………...22
De parapsidale groeve op het borststuk is
puntvormig………………………...…….30
Dan wijzigen de volgende nummers:
Oude 21 wordt 22. Bij het streepje verwijzen naar
23.
Oude 22 wordt 23. Bij streepje verwijzen naar 24.
Oude 23 wordt 24. Bij streepje verwijzen naar 25.
Oude 24 wordt 25. Eerste verwijzing naar 26.
Bij streepje verwijzen naar 27.
Oude 25 wordt 26.
Op pag. 37 vervalt het oude nummer 26.
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Vooraan staat het paginanummer in HymenoVaria
8, tussen haakjes het paginanummer op de website,
vet gedrukt is de wijziging.
pag. 32 (pag. 4) Tabel B. Tabel tot de Nederlandse
soorten, enz.
pag. 35 (pag. 7), nummer 20 (onderaan). Tussen de
hoorns heeft de clypeus een grote, glanzende deuk
(Fig. 22a en 22b) en de rand heeft een kleine tand
(Fig 23).
pag. 35 (pag. 7) Links Fig. 23a ; midden 22b ; rechts
Fig. 22a.
pag. 37 (pag. 9.) 30. Het lichaam heeft een
metaalglans. Vooral de kop glanst blauwgroen.
pag. 37 (pag. 9) 31. Toevoegen bij O. bicornis: Bij
verse exemplaren is het achterlijf vosbruin
behaard. T4 en T6 zijn donker behaard.
Toevoegen bij O. cornuta: Het hele achterlijf
bruinig tot gelig behaard.
p. 37. (p .9.) Fig. 34 weg.
Toevoegen aan de literatuur:
www.wildebijen.nl
www.blogs.ethz.ch/osmiini
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Literatuur
HymenoBiblio 2014
Jan Smit & Erik van der Spek
Vanaf 1994 tot en met afgelopen jaar (2014) heeft
Theo Peeters jaarlijks een overzicht gemaakt van
literatuur over aculeaten, verschenen in het jaar
ervoor. We willen Theo hartelijk danken voor het
werk dat hij hiervoor 21 jaar lang gedaan heeft!
Als redactie vonden we echter dat er toch iets van
een literatuuroverzicht in de nieuwsbrief thuis hoort.
Erik en ik hebben daarom besloten onze
literatuuroverzichten van het voorgaande jaar te
bundelen en hier te plaatsen. Dit zal echter lang niet
zo compleet zijn als de overzichten van Theo.
We hebben een andere naam verzonnen en hopen
dat deze literatuurbijdrage voor een aantal leden
interessant is. Er is geen onderscheid gemaakt tussen
literatuur uit het buitenland en uit Nederland. Ook
hebben we de artikelen die in HymenoVaria zijn
verschenen opgenomen. Wanneer er een
determinatietabel in de publicatie opgenomen is,
staat er achter: ##.
Dank aan Theo Peeters voor het aanvullen van de
lijst.
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Boekbespreking: The
cuckoo bees of the genus
Stelis
Jan Smit
Kasparek, M., 2015. The cuckoo bees of the genus Stelis
Panzer, 1806 in Europe, North Africa and the Middle
East. – Entomofauna Supplement 18, 144 p. ISBN 978-3925064-71-8, prijs € 38,-, exclusief verzendkosten.

Een boekje met determinatietabellen voor de bijen
van het geslacht Stelis in Europa, het Mediterrane
gebied en het Midden Oosten was na de tabel van
Warncke (1992) wel weer nodig, omdat er de laatste
20 jaar meer soorten beschreven zijn en er meer
bekend is geworden over de biologie van deze
broedparasieten. Dit wordt uitgelegd in de inleiding
van het boekje.
Daarna wordt het genus Stelis voorgesteld en de
biologie besproken. Uiteraard is hierbij een overzicht
van de soorten met hun gastheren, waarbij zowel de
overeenkomst in habitus als de grote verschillen in
habitus tussen gastheer en parasiet aan bod komen.
Een naar mijn idee wat minder belangrijk onderdeel
is de lijst met planten die door de verschillende
soorten bezocht worden, het zijn immers geen
stuifmeelverzamelaars en ze zijn dus niet aan
plantensoorten gebonden.
Het belangrijkste van deze uitgave zijn uiteraard de
determinatietabellen. Deze zijn naar mijn idee goed.
Er staan echter weinig afbeeldingen bij de tabellen,
desondanks zijn ze toch goed te gebruiken.
Allereerst is er een tabel tot de subgenera van Stelis.
Daarna twee tabellen; één voor de vrouwtjes en één
voor de mannetjes. Hierop volgt een sterk
vereenvoudigde tabel waarbij op soortgroepen en in
een paar gevallen op soorten wordt uitgekomen.
Het overgrote deel van het boekje, bijna 100
pagina’s, wordt besteed aan het bespreken van de
soorten in alfabetische volgorde. Bij elke soort staan
veel illustraties, zowel goede tekeningen als
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kleurenfoto’s en uiteraard verspreidingskaartjes.
Waar nodig aangevuld met grafieken.
Een uitgebreide literatuurlijst completeert dit werk.
Voor degenen die ook met bijen van buiten onze
landsgrenzen actief zijn, is dit een welhaast
onmisbaar determinatiewerk. Ook al worden de
bijen van het geslacht Stelis slechts sporadisch
gevangen, toch prettig dat ze hiermee goed op naam
te brengen zijn.
Literatuur
Warncke, K., 1992. Die Westpaläarktischen Arten der
Bienengattung Stelis Panzer, 1806 (Hymenoptera, Apide,
Megachilinae). – Entomofauna 3(22): 341-374.
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Boekbespreking:
Geroezemoes in het gras
Erik van der Spek
Geroezemoes in het gras, (A Buzz in the Meadow) Dave
Goulson, vertaling Nico Groen, uitgeverij Atlas Contact
Amsterdam/Antwerpen, 236p, € 24,99

Weer een boek dat prettig is om te lezen over
insecten en hoe ze het leven mogelijk te maken. Lag
in ‘Het verhaal met een angel’ de nadruk op het
leven van de hommels, in dit boek is het tot een
insectenparadijs laten ontwikkelen van een oude
boerderij op het Franse platteland het
hoofdonderwerp. Met zelfspot en humor wordt het
met vallen en opstaan ontwikkelen van 13 hectare
landbouwgrond tot een plek die zoemt en geurt van
het leven, zoals ooit heel gewoon was op het platte
land. Het boek is zo vertaald dat de humor goed
bewaart is gebleven. Ik vind de vertaling van de titel
het minst geslaagd, ‘Gezoem in het hooiland’ of
zelfs ‘Bzzz in de wei’ vind ik passender.

In deel 1 ‘Verhalen uit het veld’ wordt in negen
hoofdstukken beschreven hoe het bewoonbaar
maken van woning en hooilanden voor de
verschillende bewoners is aangepakt. Naast insecten
komen ook andere dieren aan bod, zoals de
salamanders die door een verkeerde inschatting van
de situatie hun voortplantingsbiotoop kwijt raakten.
Dit herstellen bleek nog niet zo eenvoudig. Elk
hoofdstuk in het boek begint met de beschrijving
van een hardlooprondje en de ontmoetingen met de
buurhonden, buren en het soortenlijstje aan
dagvlinders en andere waarnemingen. De meest
uiteenlopende dieren leer je al lezend kennen, zoals
beerdiertjes, bruin zandoogje, veldwespen en
uiteraard hommels. Eigen ervaringen uit Frankrijk,
het Verenigd Koninkrijk en elders en
onderzoeksresultaten van anderen worden
schijnbaar moeiteloos dooreen gevlochten. An
passant wordt een lans gebroken voor het herstel
van aandacht en dus budget voor de taxonomie.
In deel 2 ‘ Het bont gescharkeerde levensweefsel’
komt de wonderlijke manier waarin alles met alles
samenhangt in de natuur aan bod. Het bonte web
van relaties tussen de hele bonte rijkdom aan
soorten en hun leefomgeving die samen een geheel
vormen. Bestuiving met alle bedrog, wedijver en
roof die daarbij hoort is de kern van de hoofdstuk.
In deel 3 ‘ Het weefsel uiteenrafelen’ worden
inkijkjes gegeven in wat het huidig menselijk
handelen betekend voor die grotendeels nog
onbeschreven biodiversiteit. En is vooral een oproep
om de schitterende complexiteit van het leven op
aarde niet te verwoesten, maar er voor te zorgen dat
onze kleinkinderen een wereld erven die bijna even
rijk aan wonderen is dan die van ons. Het
verdwijnen van bijen, inteelteilanden en Paaseiland
worden gebruikt om daarbij de weg te wijzen.
Geroezemoes in het gras past in het kerstpakket van
elke beheerder van openbaar groen en natuurgebied
en hoort op de leestafel van iedereen die beseft dat
natuur meer is dan vogels en orchideeën. Met in de
boekenkast de diverse boeken die er al zijn over
insectenvriendelijk beheer als naslagwerk om
enthousiast gemaakt aan de slag te gaan. Was Dave
Goulson een Nederlander geweest dan had hij met
dit boek minimaal op de eindlijst van de Jan Wolkers
Prijs moeten staan.
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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.

Mallinger, R.E. & C. Cratton, 2015. Species richness of
wild bees, but not the use of managed honeybees,
increases fruit set of a pollinator-dependent crop. Journal of Applied Ecology 52: 323-330.

Inheemse wilde bijen zijn belangrijke bestuivers
voor landbouwgewassen en voor wilde planten. Nu
er zorgen zijn over de beschikbaarheid en de kosten
van gehouden bijen komt er meer aandacht voor
inheemse wilde bijen als bestuivers van landbouwgewassen. Daarom is op boerderijschaal gekeken
naar de bijdrage van honingbijen en van wilde bijen
aan de bestuiving van appels en is het relatieve
belang daarbij bepaald van abundantie aan bijen
versus soortenrijkdom. Tijdens drie groeiseizoenen
is de vruchtzetting van appels, en de abundantie en
soortenrijkdom van bijen gemeten in boomgaarden
in Wisconsin, waarvan in de helft van de gevallen
volken honingbijen werden ingezet. Hierdoor kon
de bijdrage aan de vruchtvorming van zowel
honingbijen als wilde bijen worden bepaald.
Aanvullend is er gekeken naar honingenbijen en
wilde bijen die foerageerden op appelbloesem om te
kijken naar functionele aanvulling.
Duidelijk bleek dat appels in hoge mate afhankelijk
zijn van bestuivers. Maar de vruchtvorming was niet
significant hoger in boomgaarden waar honingbijen
werden geplaatst, ook verbeterde dit niet bij een
toename van het aantal honingbijen in een
boomgaard. In plaats daarvan nam de vruchtzetting
significant toe met de soortenrijkdom aan wilde
bijen tijdens de bloei. Honingbijen en wilde bijen
bleken verschillende foerageervoorkeuren te hebben:
honingbijen bezochten vaker bloemen van bomen
met een dichte bloesemtooi, terwijl wilde bijen geen
voorkeur toonden voor de dichtheid aan bloem en
in gelijke mate alle bomen in de boomgaard
bezochten.
De onderzoekers concluderen dat wilde bijen een
significante en unieke rol spelen bij de bestuiving
van appels en niet vervangen kunnen worden door
honingbijen. En dat het in het belang van een goede
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oogst is er voor te zorgen dat de soortenrijkdom aan
bijen hoog blijft of toeneemt.

Wood, T.J., J. M. Holland & D. Goulson, 2015.
Pollinator-friendly management does not increase the
diversity of farmland bees and wasps. - Biological
conservation 187: 120 – 126.

Om de dalingen te keren van de populaties van
bestuivers, zijn talrijke agrarische natuurbeheerregelingen uitgevoerd in heel Europa, die
voornamelijk gericht zijn op het verhogen van de
beschikbaarheid van bloemen. Terwijl verscheidene
studies hebben onderzocht hoe bijen en wespen
(Aculeaten) reageren op de beheerregelingen (d.w.z.
binnen de bloemrijke stroken of plekken reageren) is
er weinig onderzoek gedaan naar de invloed van
regelingen op diversiteit op de schaal van agrarische
bedrijven als geheel. In dit onderzoek is gekeken of
agrarische bedrijven die werken aan de uitvoering
van bloemrijke regelingen rijkere aculeatengemeenschappen hebben dan bedrijven zonder
dergelijke habitats. Een totaal van 104 soorten bijen
en 44 soorten angeldragende wespen zijn
geregistreerd. Boerderijen die bloemrijke habitats
hebben hadden een aanzienlijk grotere bloemrijkdom maar er waren geen verschillen in het totale
aantal soorten aculeaten of bloeiende plantensoorten
in vergelijking met bedrijven zonder deze habitats.
Na correcties voor verschillen in de grootte van
steekproef bleken in tegenstelling tot de
verwachtingen, boerderijen zonder bloemrijke
habitats aanzienlijke rijker aan soorten aculeaten en
bloeiende planten. Hommels (Bombus spp.) en
honingbijen (Apis mellifera) foerageerden intensief op
ingezaaid bloemen, maar de meeste soorten wilde
bijen gaven de voorkeur aan wilde planten die niet
zijn opgenomen in de Britse bloemrijke regelingen
zoals berenklauw, biggenkruid en reukeloze kamille.
Het inrichten van bestuivers-vriendelijke habitats
heeft dus niet tot toename van de diversiteit van
voor bestuivers belangrijke planten geleid en als
gevolg daarvan profiteert dus slechts een beperkt
aantal van soorten aculeaten van deze programma’s.
Wanneer het de bedoeling is om de rijkdom aan
soorten aculeaten van het agrarische landschap te
handhaven en te herstellen op landbouwgrond,
moeten er agrarische natuurbeheerregelingen
ontwikkeld worden die zorgen voor voedsel en
nestgelegenheid voor een breder scala van
bestuivers.
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Lowenstein, D.M., K.C. Matteson & E.S. Minor, 2015.
Diversity of wild bees supports pollination services in an
urbanized landscape. – Oecologia, online 18 p.

Beplanting in woonwijken kan wilde bestuivers
ondersteunen. Maar het is onbekend hoe effectief
wilde bestuivers bijdragen aan bestuiving in kleine,
stedelijke, bloemrijke tuinen. Tijdens de proef is
gewerkt met een mobiele tuin, waarmee opgepotte
planten komkommer, aubergine en paarse
hoornbloem naar 30 woonwijken zijn gebracht in
Chicago, IL, USA, om directe beoordeling mogelijk
te maken van de bestuivingsdiensten die de daar
aanwezige gemeenschappen van wilde bestuivers
bieden. Gemeten zijn vrucht- en zaadzetting en er is
onderzocht wat het effect is van de kenmerken
binnen de wijk en aangrenzende bloemrijkdom in de
omgeving op bestuiving van deze planten.
Een hoger bezoeksfrequentie door bestuivers en een
grotere taxonomische rijkdom in het algemeen leidt
tot toename van vrucht- en zaadzetting bij alle
bloeiende planten. Bovendien, vrucht- en
zaadzetting zijn gecorreleerd voor de drie soorten,
wat suggereert dat de effectiviteit van bestuiving
varieëert binnen de landschappen op een manier die
onder verschillende plantensoorten overeenkomt. Er
zijn variaties tussen plantensoorten wat betreft de
soortengroepen bestuivers die de planten bezochten
en hun effectiviteit als bestuiver. Bestuiving van
komkommer was gekoppeld aan bezoek door kleine
groefbijen (Lasioglossum spp.), aubergine bestuiving
was vooral te danken aan bezoek door hommels.
Paarse hoornbloem werd bezocht door de meest
uiteenlopende groep van bestuivers en, misschien als
gevolg van dit fenomeen, was de bestuiving
doelmatiger in bloemrijkere tuinen. Het onderzoek
toont aan dat een verscheidenheid aan wilde bijen
een goede bestuiving van meer plantensoorten
bevorderd. Dit maakt volgens de onderzoekers het
belang duidelijk van zorg voor de aanwezigheid van
wilde bestuivers binnen steden. Blijven aanplanten
van niet oogstbare bloeiende planten in stedelijke
tuinen blijft belangrijk, omdat deze planten een
potentieel positief effect hebben op gewasbestuiving.

Lecocq, T., N. Brasero, B. Martinet, I. Valterovà & P.
Rasmont, 2015. Highly polytypic taxon complex:
interspecific and intraspecific integrative taxonomic
assessment of the widespread pollinator Bombus pascuorum
Scopoli 1763 (Hymenoptera: Apidae). - Systematic
Entomology (2015), DOI: 10.1111/syen.12137

De recente ontwikkeling van de geïntegreerde
taxonomische benadering van hommels heeft geleid
tot onverwacht samenvoegen of splitsen van

verschillende taxa. In dit onderzoek is gekeken naar
de taxonomische status van een van de meest
overvloedige, wijdverbreide en vormenrijke
palearctische hommelsoort, de akkerhommel. De
laatste herziening van deze soort bevat 24 ondersoorten. Er is een integrale aanpak gebruikt
gebaseerd op genetische markers en mannelijke
chemische reproductieve eigenschappen en ten
opzichte van de resultaten met de eerdere
classificaties. De resultaten tonen aan dat alle B.
pascuorum taxa gelijksoortig zijn en dezelfde
chemische mannelijke reproductieve eigenschappen
delen. De genetische structuur die is waargenomen
in een mitochondriale en twee nucleaire markeringen
weerspiegelt slecht de huidige indeling in subspecies.
De samenloop tussen de genetische differentiatie
tussen populaties, geografische spreiding van de
populaties en kleurpatroonovereenkomsten
suggereren een andere zinvolle potentiële
classificatie met vier taxon complexen: (i) de B.
pascuorum dusmeti groep, met inbegrip van alle taxa
van het Iberisch schiereiland en Zuidwest-Frankrijk;
(ii) B. pascuorum rehbinderi; (iii) B. pascuorum siciliensis;
en (iv) B. pascuorum floralis groep (met inbegrip van
alle andere taxa die bestudeerd zijn).

Woodard, S.H., J.D. Lozier, D. Goulson. P.H. Williams,
J.P. Strange & J.B.Z. Shalene, 2015. Molecular tools and
bumble bees: revealing hidden details of ecology and
evolution in a model system. - Molecular Ecology 24:

2916–2936.
Hommels worden al lange tijd als modelsysteem
voor studies over gedrag, ecologie en evolutie
gebruikt, vanwege hun sociale levensstijl die goed is
bestudeerd, hun van onschatbare waarde als wilde en
gehouden bestuivers en hun alomtegenwoordigheid
en diversiteit in gematigde ecosystemen. Maar
ondanks hun belang zijn veel aspecten van de
hommelbiologie raadselachtig gebleven tot de
opkomst van DNA onderzoek. In dit artikel zijn de
nieuwe inzichten beoordeeld en samengevat over de
ecologie, evolutie en het gedrag van hommels die
zijn verkregen met behulp van moderne technieken.
Bijzondere nadruk is er voor vier gebieden in de
hommelbiologie: de evolutie van de eusocialiteit in
deze groep, processen op populatieniveau,
grootschalige evolutionaire relaties en patronen en
immuniteit en weerstand tegen pesticiden.
Afgesloten wordt met een voorstel voor toekomstig
genoomonderzoek bij hommels. Dit zich snel
ontwikkelende onderzoeksveld heeft de potentie om
onze inzichten over hommels revolutionair te
veranderen. Met name waar het hun vermogen tot
adaptatie en hun veerkracht betreft. Wereldwijd gaan
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veel hommelpopulaties achteruit. In deze
samenvattende analyse zijn verbindingen gelegd
tussen nieuwe moleculaire inzichten over hommels
en ons begrip van de factoren die betrokken zijn bij
de achteruitgang ervan. Huidige en potentiële
toepassingen bij beheers- en
instandhoudingsmaatregelen voor hommels zijn ook
opgenomen om aan te tonen dat de genetica en
genomica helpen bij het behoud van deze bedreigde
groep.

Groot G.A. de, R. Van Kats, M. Reemer, D, van der
Sterren, J.C. Biesmeijer & D. Klein, 2015. De bijdrage van
(wilde) bestuivers aan de opbrengst van appels en blauwe
bessen. - Alterra-rapport 2636, 72p.

Insecten zijn onmisbaar voor de bestuiving van
gewassen in de tuinbouw. Wilde bijen spelen daarbij
een belangrijke rol. De bijdrage van wilde bijen aan
de productiewaarde van appels en blauwe bessen
bedraagt jaarlijks duizenden euro’s per hectare.
Alleen al voor de Elstar-appel komt dit voor heel
Nederland neer op wel 16 tot 20 miljoen euro. Dat
blijkt uit onderzoek van Alterra Wageningen UR in
samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en
Naturalis in opdracht van het ministerie van
Economische Zaken.
Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken:
“Dit onderzoek maakt duidelijk dat wilde bijen niet
alleen essentieel zijn voor de natuur, maar ook voor
de landbouw. We moeten er met elkaar voor zorgen
dat deze belangrijke bestuivers hun nuttige werk
kunnen blijven doen. Dat is goed voor de kwaliteit
van het fruit en voor de biodiversiteit in Nederland.”
Naast de honingbij zijn er honderden soorten wilde
bijen in Nederland, maar hun belang voor de
bestuiving van gewassen was tot nu toe onbekend.
Op enkele tientallen bedrijven werd de bijdrage van
deze wilde bestuivers onderzocht aan de opbrengst
van appels (het ras Elstar) en blauwe bessen (de
rassen Duke en Liberty).
Door bepaalde bloemen af te schermen met fijn
gaas, kon worden nagegaan welk deel van de
opbrengst afhankelijk is van bestuiving door onder
meer wilde bijen. Wilde bijen zorgden niet alleen
voor een flink hoger aantal kilogrammen vruchten,
maar de vruchten waren ook van een hogere
kwaliteit. De appels werden groter, en in sommige
jaren ook beter van vorm, waardoor een groter
percentage vruchten in de hoogste kwaliteitsklasse
terechtkwam. Alterra-onderzoeker Arjen de Groot:
“En dat vergroot uiteraard de netto winst voor de
teler.”
Wilde bijen spelen daarbij een opvallend grote rol.
“Wilde bijen blijken veel beter te presteren dan
honingbijen in de overdracht van pollen op
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bloesems van Elstar-appelbomen,” zegt De Groot.
“Hoewel ze in minder grote aantallen voorkomen
dan honingbijen, nemen ze meer dan de helft van de
totale bestuiving van appelbloesems voor hun
rekening.” Daardoor maakt de bijdrage van wilde
bestuivers mogelijk zelfs het verschil tussen een
rendabele of een niet-rendabele Elstar-teelt. En ook
bij blauwe bessen is er een flink effect: de netto
winst lijkt daar ongeveer 12 procent lager uit te
vallen als wilde bijen zouden ontbreken.
Deze resultaten zijn belangrijk, omdat niet alleen
honingbijen momenteel onder druk staan. Ook veel
soorten wilde bijen nemen in aantal af, ongeveer de
helft ervan staat op de Rode Lijst. Telers kunnen zelf
veel doen om meer wilde bestuivers op hun
bedrijven te krijgen. Denk daarbij aan het behouden
of vergroten van de bloemenrijkdom rondom hun
percelen of tussen gewasrijen en het planten van
bloeiende houtige gewassen langs perceelranden en
op overhoeken.

nr. 11, november 2015

Herdruk: “De
Nederlandse bijen”

Nieuw bijenboek op
komst

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. € 49,95.

Eindelijk is het zover! Het boek “de Nederlandse
Bijen” is herdrukt en bestelbaar via de website van
de KNNV uitgeverij: www.knnvuitgeverij.nl

Erwin Scheuchl, Wolfgang Willner
Taschenlexikon der Wildbienen Mitteleuropas
Alle Arten im Porträt

In Mitteleuropa gibt es rund 850 Arten von
Wildbienen! In diesem Taschenlexikon findet der
Leser die wichtigsten Informationen zu allen Arten,
von der Nomenklatur/Systematik über Merkmale,
Nahrungsquellen, Nestbau, Parasiten und Flugzeiten
bis zur Verbreitung. Brillante Fotos von den meisten
Arten ergänzen die Textinformationen.
Mit diesem Buch erhält der Leser Zugang zu einer
bisher recht unbekannten, aber extrem spannenden
Insektengruppe und erfährt Neues über die
ökologischen Zusammenhänge in unserer Natur.
1. Auflage 2015, ca. 800 S., ca. 350 farb. Abb., geb.,
Format 10,6 x 17,5 cm.
Einführungspreis € 29,95 (später € 34,95)
Erscheint ca. September 2015.
Preis: 29,95 €
ISBN: 978-3-494-01653-5 Best.-Nr.: 494-01653
‘Voor het eerst is alle kennis over de Nederlandse
bijen gebundeld in één magistraal bijenboek. Dit rijk
geïllustreerde boek behandelt ruim 350 soorten
Nederlandse wilde bijen: herkenning, verspreiding,
leefwijze, ecologie, bescherming en beheer.
Onmisbare informatie voor iedereen die zich
beroepsmatig of in de vrije tijd bezig houdt met
bijen en insecten.’
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Oproepen
Oproep penningmeester
Beste mensen, zoals gewoonlijk in het najaarsnummer
de oproep om je contributie voor de sectie
Hymenoptera van € 10,- voor het komende jaar (2016)
te voldoen.
Graag voor 1 januari 2016 over maken, op:
NL27 ASNB 0708 4593 82
t.n.v. A.J. Loonstra, Veenweg 6
9656 PD Spijkerboor.
Onder vermelding van ‘contributie sectie
Hymenoptera + jaar (of jaren)’.
In het voorjaarsnummer (HymenoVaria 10) is de
ledenlijst verschenen met de stand van de betaling van
het lidmaatschaps-geld over dit jaar. Wie alsnog niet
betaalde voor 1 juni werd geschrapt als lid en ontvangt
dit nummer niet.

Oproep ‘Leuke
waarnemingen in 2015’
Gewoontegetrouw zal in het eerste nummer van het
komende jaar (HymenoVaria nr. 12) weer de
traditionele rubriek "Leuke waarnemingen" van het
afgelopen jaar komen. Met daarin een overzicht van
vangsten en waarnemingen, die het vermelden waard
zijn.
Willen jullie voor deze rubriek de leuke, interessante,
opmerkelijke en verrassende vangsten en
waarnemingen van het afgelopen seizoen (2015)
opsturen naar de redactie?
Insturen vóór de kopijdatum: 1 maart 2016.
Adres: Voermanstraat 14, 6921 NP, Duiven, of
e-mail: smit.jan@hetnet.nl
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Gegevens excursies Goeree
en Kampina
Op 11 augustus waren we met de sectie op excursie op
Goeree bij Ouddorp en op 22 augustus in de
Kampina.
In het volgende nummer van HymenoVaria zal het
verslag van beide excursies verschijnen. Bij deze het
verzoek aan de deelnemers aan de excursies van de
sectie om hun waarnemingen door te geven. Deze
kunnen dan worden verwerkt in het verslag.
Waarnemingen graag naar spek-druif@introweb.nl.

Vrijwilligers gezocht voor
de insectencollectie van
Naturalis
Naturalis heeft een van de grootse insectencollecties
ter wereld in huis. Het is van groot belang om dit
nationaal erfgoed professioneel te beheren en te
zorgen dat het optimaal toegankelijk is.
Mede door de samenvoeging van de collectie van het
Zoölogisch Museum Amsterdam met de collectie van
het voormalige Rijksmuseum van Natuurlijke Historie
is de hoeveelheid werk zo groot geworden dat de
collectiebeheerders het werk niet meer aan kunnen.
Naturalis is daarom op zoek naar vrijwilligers die
willen helpen bij het beheren en toegankelijker maken
van de collectie.
Er is een groot scala aan klussen, sommige kunnen in
een paar dagen afgerond worden terwijl voor andere
meer tijd nodig is. Soms is geen speciale kennis vereist,
soms juist wel. Voorbeelden: het etiketteren van lades,
het invoegen van nieuw binnengekomen materiaal of
meehelpen met over-prikken van de collecties in het
kader van de herinrichting van de collecties.
Beschikt U over vrije tijd en bent U geïnteresseerd
neem dan contact op met de afdeling entomologie
(entomologiecollectie@naturalis.nl) of met het
afdelingshoofd Luc Willemse
(luc.willemse@naturalis.nl ; 071-7519351) voor meer
informatie of het maken van een afspraak
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Mededelingen
Studiedag 9-1-2016: Korte
lezingen
Op zaterdag 9 januari 2016 is de jaarlijkse studiedag
van de sectie in Naturalis in Leiden.
Adres: Darwinweg 2, 2333 CR Leiden. (N 52.16596 E
4.47384).
Zie voor de bereikbaarheid van Naturalis, zowel per
auto als per openbaar vervoer de website:
www.naturalis.nl/nl/bezoek/adres/
We beginnen om half 11 en sluiten af om 16.00 uur.
Deze studiedag krijgt een totaal andere invulling dan
we tot op heden gewend waren. We stellen voor deze
keer een programma samen van korte lezingen. De
onderwerpen hangen af van de inleiders. Er wordt nog
volop gewerkt aan het programma, maar tot op heden
zijn er enkele bekend:
• Frank van der Meer: frequentie in voorkomen
van een rode kleur op het abdomen bij mannetjes
van Lasioglossum calceatum, albipes en malachurum
• Menno Reemer: EIS en het werk aan een beter
bijenlandschap in het Land van Wijken en
Wouden en in het Groene Hart
• Anne Jan Loonstra: bijen in de stad Groningen
Het definitieve programma komt op de website en
wordt rond gemaild.
Wil je ook een bijdrage leveren? Dan graag zo spoedig
mogelijk opgeven bij Erik van der Spek (spekdruif@introweb.nl).
Deelnemers aan de studiedag kunnen zich tot 5 januari
opgeven bij Erik van der Spek (spekdruif@introweb.nl) zodat we weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen. Dit moeten we ook van
tevoren doorgeven aan Naturalis. We maken niet
gebruik van de publieksingang in het Pesthuis, maar
van de personeelsingang aan de andere zijde van de
Darwinweg, direct naast de collectietoren. Daar
kunnen we ook parkeren en zullen we worden
opgevangen.

Activiteiten
Mierenwerkgroep
De komende periode zijn de volgende activiteiten van
de Mierenwerkgroep (MWG) van de Nederlandse
Entomologische
Vereniging:
Mierenwerkgroep,
determinatiedag:
7 november 2015 (m.n.
Myrmica) in Het Groene
Wiel te Wageningen
Mierenwerkgroep,
lezingendag:
12 maart 2016
'Exotische mieren', met
korte excursie.
In Het Groene Wiel te
Wageningen
De Mierenwerkgroep heeft tot doel het bundelen en
bevorderen van de kennis van mieren (Formicidae),
mede met het oog op natuurbehoud en milieubeheer.
Jaarlijks organiseert de MWG een bijeenkomst, enkele
excursies en een determinatiedag, waarop ervaren
leden helpen met determinatie.
Meer informatie op de website van de nev
(www.nev.nl).

Erratum HymenoVaria 9
Bij het verslag van de Hymenopterologen-Tagung in
Stuttgart in 2014 uit HymenoVaria 9, pagina 83-87,
zijn per abuis twee auteurs niet genoemd: Wijnand
Heitmans en Theo Peeters.
De volledige auteurslijst had moeten zijn:
Spek, E. v. d., W. Heitmans, W. Klein, H.
Nieuwenhuijsen, T. Peeters & J. Smit.
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Veranderingen in de
ledenlijst
Per 1 november 2015, aantal leden 86
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