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Redactioneel
Een goed gevuld nummer, met de aankondiging van
de voorjaarsexcursie en verslagen van de excursies van
het afgelopen jaar. Verder een verslag van het weekend
van de Belgische zustergroep Aculea in de Ardennen.
In het eerste nummer van het jaar zoals gebruikelijk de
‘Leuke waarnemingen’ van het afgelopen jaar.
Bij ‘Artikelen’ de melding van een nieuwe soort
groefbij voor België door Chantal Deschepper, Theo
Peeters met een derde deel over Diapriidae, Ron
Bronckers vertelt verder over de spinnendoders in zijn
tuin en Lucien Calle vertelt over de resultaten van het
gebruik van nestheuvels in Zeeland. Theo Peeters
schrijf over de kort geleden overleden bijenkenner bij
uitstek: Charles D. Michener.
In een apart hoofdstuk ‘Discussie’ een discussiestuk
van Theo Peeters over hoe we verder kunnen gaan
met de aculeatenstudie. Theo nodigde enkele collega’s
uit alvast te reageren en hierop volgen diverse reacties.
Maar we zijn ook benieuwd naar de reacties van de
overige leden, schrijven dus!
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Bij ‘Literatuur’ een tweetal boekbesprekingen en twee
samenvattingen van onderzoeksartikelen.
Bij ‘Aculeaten in het buitenland’ de aankondiging van
het tweejaarlijkse hymenoptera-symposium in
Stuttgart, en de bij van het jaar in Duitsland.
Bij ‘Oproepen’ een overzicht van de betaling van de
contributie.
De ‘Mededelingen’ bevatten o.a. de samenvattingen
van de lezingen die op de sudiedag in januari zijn
gehouden. Verder het jaarverslag van de sectie,
activiteiten van de Mierenwerkgroep en de Aculeagroep uit België. En veranderingen in de ledenlijst.
Jorgen Ravoet wordt hartelijk bedankt voor het
vertalen van enkele samenvattingen in het Engels.
We wensen je veel leesplezier, Jens, Theo, Erik en Jan
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Excursie
Zomerexcursie De Bruuk,
6 augustus 2016
Erik van der Spek & Stijn Schreven
Op voorstel van Stijn Schreven bezoeken we met
toestemming van Staatsbosbeheer het natuurreservaat
De Bruuk bij Groesbeek. Vanwege de kwetsbare
blauwgraslanden geldt deze keer een maximum van 10
deelnemers.
Van tevoren aanmelden verplicht!

Verschillende orchideeën bloeien in het vochtige
gebied nog op. Om dit alles te behouden en
versterken, is De Bruuk aangewezen als Natura 2000gebied.
Belangrijkste natuurdoelen voor De Bruuk zijn het
herstellen en uitbreiden van de blauwgraslanden.
Voldoende oppervlakte- en grondwater van een goede
kwaliteit is hiervoor onontbeerlijk. Prioriteit ligt bij het
verhogen van de waterstanden om verdroging tegen te
gaan. Hierdoor treedt ook minder verzuring op.”
Het ontwerp N2000 beheerplan is te vinden op
http://www.gelderland.nl/bruuk.
Tussen 2009 en 2013 zijn verschillende percelen in het
gebied onderzocht op bijen en wespen (Schreven,
ongepubliceerd). Hierbij werden ruim 100 soorten
gevonden, waaronder
Megachile ligniseca,
Coelioxys alata, Bombus
jonellus, Hylaeus pectoralis,
Stenodynerus xanthomelas
en Anoplius alpinobalticus.
Dit hangt zonder meer
samen met de enorme
diversiteit aan bloemen
en het mozaïek van
drassige hooilanden,
zandpaden, bos,
struwelen en rietkragen,
met vlakbij ook
nestgelegenheid en
ruigte op en rond de
hellingen van de
voormalige vuilstort.
Zelfs in de zomer kan
het in de percelen
drassig zijn. Het is dus
verstandig om laarzen of
waterdichte schoenen
mee te nemen.

De Bruuk in bloei. Foto Stijn Schreven.

De Provincie Gelderland vermeld op haar website
over De Bruuk:
“Bij Groesbeek ligt het mooie moerasgebied De
Bruuk. Bloemrijke blauwgraslanden, elders in
Nederland al bijna helemaal verdwenen, voeren hier
samen met rietruigten, houtwallen en natte bossen de
boventoon. Ze scheppen een ideaal leefgebied voor
vlinders, amfibieën, reptielen en vogels. Wandelaars
kunnen hier de nachtegaal horen zingen of een
ringslang op kikkers en salamanders zien jagen.

Verzamelpunt
Buurtmarkt, Bredeweg 61, Groesbeek.
Tijdstip: 10.00 uur.
Opgave verplicht: via spek-druif@introweb.nl
Reservedatum 13 augustus.
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Verslagen
Verslag excursie Goeree 11
juli 2015
Erik van der Spek, Kees Goudsmitss, Bêr
Jeucken, Martijn Kos, Pim Kuijken, Peter
Megens, Stijn Schreven, Chantal Deschepper, Jan
Smit.
Samen met de Mierenwerkgroep
bezochten we met 21 personen drie
gebieden in uurhok 42-17 op Goeree.
De terreinen Westduinen en
Preekhilpolder van Landschap ZuidHolland en de Springertduinen van
Natuurmonumenten zijn bezocht.

Westduinen zijn botanisch gezien van groot belang, al
is het alleen al door het voorkomen van de
herfstschroeforchis, waarvan Nederland slechts twee
vindplaatsen kent.
Hier is de ernstig bedreigde grote kegelbij gevonden.
Bijzonder is dat dit het enige terrein was waar wij de
gastheer de kustbehangersbij deze dag niet hebben
gezien. Als nieuwe soorten voor Goeree zijn hier
gevonden de kortsprietgroefbij en de grote
spitstandbloedbij.
Goed is te zien dat dit lage duinterrein al heel lang
geen contact meer heeft met het strand en wordt
beweid. Het aandeel open zand en andere kale
bodems is erg laag. Duidelijk is dat de enkele stuifkuil
en het aangrenzende gebied belangrijk is voor de vele
soorten die in de bodem nestelen. Veel soorten zijn
hier waargenomen en alleen hier waren ook grotere
aantallen dieren te zien. Uitbreiding van het aantal

Er zijn 42 soorten wilde bijen
aangetroffen. Verheugend was de
waarneming van de ernstig bedreigde
en zeer zeldzame grote kegelbij
Coelioxys conoidea waarvan vastgesteld is
dat deze hier nog steeds voorkomt.
Deze soort is slechts uit zes gemeenten
langs de kust bekend. Het is de
Foto 1. Stuifkuilen trekken insecten en entomologen (Pim Kuiken) aan. Foto
koekoeksbij van de bedreigde
Erik van der Spek.
kustbehangersbij die ook is
stuifkuilen zal ook voor bijen en wespen positief
aangetroffen. Acht nieuwe soorten bijen voor de fauna
uitpakken. Randen van geplagde valleitjes kunnen ook
van Goeree zijn vastgesteld: kruiskruidzandbij Andrena
een periode als nestlocatie dienen. Wanneer deze
denticulata, wimperflankzandbij Andrena dorsata,
randen deels van op het zuiden gerichte steilranden
zuidelijke zijdebij Colletes similis, brilmaskerbij Hylaeus
worden voorzien, kan deze waarde eenvoudig
annularis, kortsprietgroefbij Lasioglossum brevicorne,
versterkt worden. De steilranden kunnen eenvoudig
kleigroefbij Lasioglossum pauxillum, kauwende metselbij
worden onderhouden, door ze periodiek in delen iets
Osmia leaiana en de grote spitstandbloedbij Sphecodes
af te steken. Voor holtebewoners bied het gebied
puncticeps. Van de 25 soorten wespen zijn twee nieuwe
weinig
nestruimte. De enkele braamstruwelen en
soorten graafwepsen voor Goeree gevonden: de
andere
struiken zijn voor hen van levensbelang. Zeker
groefbijendoder Cerceris rybyensis en Miscophus ater een
de
bloeiende
bramen zijn voor de bijen een belangrijke
spinnetjesdoder.
voedselbron. Rond het gebied komen wel bomen
voor, wanneer het aandeel staand dood hout hierin
Westduinen
zou toenemen, kunnen holtebewoners in de duinen
Het open duinterrein Westduinen (160 ha.) ligt ten
foerageren. Tijdens het bezoek was het aandeel
westen van Ouddorp aan de Oudelandse weg,
bloeiende planten vrij laag. Desondanks was het goed
Westduinweg, Lange Dijk en Klepperweg. In het
zoeken naar bijen, een aanwijzing dat gebrek aan
noorden wordt het duinterrein doorsneden door de
nestgelegenheid hier de meest sturende factor is.
Klarebeekweg, die als toegangsweg dient voor het
marinezendstation in het terrein. In het westen grenst
het terrein aan jong open polderland, het oostelijke
deel grenst aan oud agrarisch gebied met een meer
besloten karakter (Schurvelingengebied). De
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ruigtekruiden en de plekken met bloeiende
rolklaver. De braamstengels bieden ook
nestgelegenheid aan de kleinere holte bewonende
bijen en wespen zoals de maskerbijen en de
kleinere metselbijen.
Springertduinen e.o.
Het gaat om de Springertduinen tussen de West
Nieuwlandseweg en de Brouwersdam. Het
gebied is dichtbegroeid met onder andere
meidoorn, duindoorn, vlier en braam en wordt
beheerd door Natuurmonumenten.
Nieuwe soorten voor Goeree die hier zijn
Foto 2. Stuifkuil met overstuivingszone. Foto: Erik van der Spek.
aangetroffen: kleimaskerbij en de kauwende
metselbij. Het bezochte deel van de duinen
Preekhilpolder
bestaat grotendeels uit duindoornstruweel. Langs de
Het natuurreservaat Preekhilpolder (7 ha.) ligt in de
strandslag is een werkterreintje met redelijk wat open
gelijknamige polder ten zuidwesten van Ouddorp en is
zand en wat ruigtekruiden. Hier zijn de meeste soorten
te bereiken via de Blomweg. Het bestaat uit
aangetroffen. Ook de directe zeereep bood naast
graslandpercelen en een rietput langs de Buitendijk, de
nestgelegenheid in het open zand enkele voedselprimaire waterkering langs het Grevelingenmeer. Het
planten zoals de zee-akkermelkdistel en zeeraket.
reservaat wordt doorsneden door een inlaagdijk. De
graslanden bestaan uit een droog grasland in het
Summary
westen en een centraal gelegen vochtig grasland. Deze
Together with members of the Mierenwerkgroep we
graslanden zijn botanisch waardevol en op te vatten als
visited with 21 persons three areas at Goeree, namely
respectievelijk duingrasland en een kamgrasweide /
the terrains Westduinen and Preekhilpolder of
valleivegetatie. Er is een klein deel afgegraven, wat zich
Landschap Zuid-Holland and the Springertduinen of
ontwikkeld heeft tot een orchideeënrijk moeras. Ook
Natuurmonumenten. Forty two species of wild bees
in de rietput is een plek met orchideeënrijk grasland
were surveyed. Surprisingly, the critically endangered
ontwikkeld.
and very rare cuckoo bee Coelioxys conoidea was
Als nieuwe soorten voor Goeree zijn hier gevonden:
observed,
which means that this bee stills occurs here.
wimperflankzandbij, brilmaskerbij, kleigroefbij,
Eight
new
bees for the fauna of Goeree were noted:
snuittorrendoder en Miscophus ater.
Andrena
denticulata,
Andrena dorsata, Colletes similis,
Het deel van de Preekhilpolder dat bezocht is, is nogal
Hylaeus
annularis,
Lasioglossum
brevicorne, Lasioglossum
divers. Het dijklichaam wordt kennelijk als hooiland
pauxillum, Osmia leaiana and Sphecodes puncticeps. Two
beheert en is redelijk kruidenrijk. Wanneer er gefaseerd
new species of diggerwasps for Goeree were found in
gehooid wordt en jaarlijks wisselende stukken mogen
the in total eleven wasp species: Cerceris rybyensis and
blijven staan, kan de dijk een belangrijke voedselbron
Miscophus ater.
voor bijen en wespen zijn. Ook is het dan goed
leefgebied voor graslandvlinders die aan staand gewas
overwinteren. Gezien het geringe aantal
vlinders dat is gezien, lijkt het beheer hier
nu geen rekening mee te houden. Voor de
watervei-ligheid is deze aanpassing in het
beheer geen bezwaar, onderzoeken tonen
aan dat een dijk begroeid met ruigte kruiden
minstens zo veilig is als een grasdijk. In het
natuurontwikkelingsdeel is nu voldoende
open grond aanwezig voor de 70% van de
soorten bijen die in de bodem nestelen. Een
beheer dat er voor zorgt dat kale of zeer
schraal begroeide bodems aanwezig blijven,
is van belang. Het braamstruweel langs de
rand van een van de stukken weiland was
Foto 3. In struweelrijk duin hebben de schaarse open plekken grote
dankzij de bloeiende bramen een belangrijke
aantrekkingskracht, ook op Chantal De schepper en Wijnand
vindplaats, net als de plekken met bloeiende
Heitmans. Foto Erik van der Spek.
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Familie
Soort

Nederlandse naam

Apidae s.l.

bijen

Andrena dorsata
Andrena flavipes
Bombus hortorum
Bombus lapidarius
Bombus lucorum
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus ruderarius
Bombus terrestris
Coelioxys conoidea
Coelioxys mandibularis
Colletes fodiens
Colletes marginatus
Colletes similis
Dasypoda hirtipes
Epeolus cruciger
Epeolus variegatus
Halictus confusus
Halictus tumulorum
Hoplitis leucomelana
Hyaleus annularis
Hyaleus brevicornis
Hylaeus communis
Hylaeus confusus
Hylaeus hyalinatus
Hylaeus pectoralis
Lasioglossum brevicorne
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum leucopus
Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum pauxillum
Lasioglossum punctatissimum
Lasioglossum sextrigatum
Macropis europaea
Megachile centuncularis
Megachile circumcincta
Megachile leachella
Megachile maritima
Megachile willughbiella
Nomada fucata
Osmia leaiana
Sphecodes monilicornis
Sphecodes puncticeps

wimperflankzandbij
grasbij
tuinhommel
steenhommel
veldhommel
akkerhommel
weidehommel
grashommel
aardhommel
grote kegelbij
duinkegelbij
duinzijdebij
donkere zijdebij
zuidelijke zijdebij
pluimvoetbij
heideviltbij
gewone viltbij
heidebronsgroefbij
parkbronsgroefbij
zwartgespoorde houtmetselbij
brilmaskerbij
kortsprietmaskerbij
gewone maskerbij
poldermaskerbij
tuinmaskerbij
rietmaskerbij
kortsprietgroefbij
gewone geurgroefbij
gewone smaragdgroefbij
matte bandgroefbij
kleigroefbij
fijngestippelde groefbuj
gewone franjegroefbij
gewone slobkousbij
tuinbladsnijder
ruige behangersbij
zilveren fluitje
kustbehangersbij
grote bladsnijder
kortsprietwespbij
kauwende metselbij
dikkopbloedbij
grote spitstandbloedbij

RL = Rode Lijst
EB = ernstig bedreigd
BE = bedreigd
KW = kwetsbaar
TNB = thans niet bedreigd
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St. = Status
a = algemeen
z = vrij zeldzaam
zz = zeldzaam
zzz = zeer zeldzaam

RL
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
KW
TNB
EB
KW
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
KW
KW
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
KW
BE
KW
BE
TNB
TNB
BE
TNB
TNB

St.

Tr.

W

z 0/+
a
a
a
a
a
tt
a
zzz
zz
z
z
zz
a
z
z
z
z
zz
z
z
a
a
a
zz
zz
a
z
z
zz
z
a
a
z
zz
zz
zz
a
z
zz
a
z

0/+
0/+
tt
t
0/+
z
0/+
tt
t
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
t
t
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
0/+
t
tt
t
tt
0/+
0/+
ttt
0/+
0/+

P

S

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
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

Tr. = Trend
++ = sterk toegenomen
0/+ = stabiel/toegenomen
t = afgenomen
tt = sterk afgenomen
ttt = zeer sterk afgenomen
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Familie
Soort
Crabronidae
Bembix rostrata
Cerceris rybyensis
Dryudella stigma
Gorytes lacticinctus
Harpactus tumides
Miscophus ater
Oxbelus uniglumis
Pemphredon lethifer
Philanthus triangulum
Tachysphex obscuripennis
Tachysphex panzeri
Tachysphex pompiliformis
Pompilidae

Nederlandse naam
graafwespen
harkwesp
groefbijendoder

P

S

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
bijenwolf
kakkerlakkendoder

x
x
x
x

x
x

spinnendoders

Anoplius infuscatus
Arachnospila trivialis
Episyron rufipes
Evagetes crassicornis
Evagetes litoralis
Evagetes pectinipes
Pompilus cinereus
Priocnemis minuta

gewone borstelspinnendoder
zilveren zandspinnendoder
gewone roodpootspinnendoder
gewone koekoekspinnendoder
duinkoekoekspinnendoder
kam koekoekspinnendoder
grijze spinnendoder
kleine zaagspinnendoder

Vespidae

plooivleugelwespen

Euodynerus spec.
Vespula gemanica
Vespula vulgaris

Duitse wesp
gewone wesp

Chrysididae

W

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

goudwespen

Hedychridium ardens
Hedychridium gerstaeckeri
Formicidae

mieren

Formica cunicularia
Formica fusca
Lasius flavus
Lasius fuliginosus
Lasius niger
Lasius psammophilus
Lasius sabularum
Myrmica rubra
Myrmica ruginodis
Myrmica sabuleti
Stenamma debile
Temnothorax albipennis
Temnothorax nylanderi
Tetramorium caespitum

bruine baardmier
grauwzwarte mier
gele weidemier
glanzende houtmier
wegmier
buntgrasmier
breedschubmier
gewone steekmier
bossteekmier
zandsteekmier
gewone drentelmier

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
zwarte zaadmier

x

W = Westduinen, Ac. 52-424
P = Preekhilpolder, Ac. 52-423
S = Springertduinen, Ac. 50-423

7

nr. 12, april 2016

Verslag excursie Kampina
22 augustus 2015
Erik van der Spek, Cees Gielis, Bêr Jeucken, Huib
Koel, Martijn Kos, Stijn Schreven, Jap Smits,
Arno van Stipdonk, Albert de Wilde.
Op uitnodiging van boswachter Erwin de Hoop van
Natuurmonumenten bezochten we de Kampina. Hij
ontving ons samen met zijn collega Frans Kapteijns en
een stagiaire met koffie of thee en cake. Erwin vroeg
nadrukkelijk om als verslag niet alleen een
soortenlijstje te leveren, maar ook suggesties en
adviezen voor het beheer op te nemen.

zwartsprietwespbij Nomada flavopicta de status
kwetsbaar hebben en de rode koekoekshommel
Bombus rupestris, de ruige behangersbij Megachile
circumcincta en de vroege bloedbij Sphecodes rubicundus de
status bedreigd. Bijzonder is de vondst van de donkere
zijdebij Colletes marginatus, deze soort is uit de
omgeving niet bekend en de enkele andere
waarneming uit het centrale deel van de provincie zijn
van voor 1970. Ook de ruige behangersbij en de
vroege bloedbij zijn soorten die in Noord-Brabant
nauwelijks worden aangetroffen en zeker niet recent.
Er zijn acht soorten waargenomen, die niet eerder uit
de Kampina gemeld zijn: andoornbij Anthophora furcata,
gewone koekoekshommel Bombus campestris, rode
koekoekshommel Bombus rupestris, duinzijdebij Colletes
fodiens, donkere zijdebij Colletes marginatus, ruige
behangersbij Megachile circumcincta, rimpelkruin bloedbij
Sphecodes reticulatus en vroege
bloedbij Sphecodes rubicundus.
Van de 30 soorten wespen is
alleen de oeverborstelspinnendoder Anoplius concinnus een
nieuwe soort voor het gebied.

Werkschuur bij Huize
Kampina
De eerste excursielocatie was de
ruimte rond de werkschuur naast
Huize Kampina. Hier bloeide
vooral Jacobskruiskruid, waarop
redelijk wat tronkenbijen zijn
gezien. Dit is ook de enige plek
waar twee van de drie grotere
holte nestelaars zijn waargenomen; ruige behangersbij Megachile
circumcincta
en de grote
Foto 1. Uitleg over de Kampina door Erwin de Hoop, v.l.n.r. Jap Smits, Erik van
bladsnijder
Megachile willughbiella.
der Spek, Huib Koel, Cees Gielis, Arno van Stipdonk, Frans Kapteins, Stijn
Dit
kan
er
op
wijzen dat het
Schreven, stagiaire, Martijn Kos, Bêr Jeucken. Foto Albert de Wilde.
aandeel staande dode bomen in
bijzonder in de bosranden laag is. Wanneer voor de
Acht leden van de sectie namen aan de excursie deel.
veiligheid bomen langs wegen en paden niet zonder
Als ‘luis’ in de pels nam ook Cees Gielis deel, die ging
meer kunnen blijven staan is het voor de biodiversiteit
zijn eigen weg op zoek naar stofluizen in de omgeving
aantrekkelijk zo min mogelijk van de boom te
van Huize Kampina. Dit leverde het mooie resultaat
verwijderen. Van kandelaberen tot laten staan van een
van negen nieuwe soorten voor het gebied op:
hoogstobbe. Kevers die zich een weg banen door de
Ectopsocus petersi; Ectopsocus briggsi; Peripsocus subfasciatus,
dode stam laten gangen achter, waarin bijen en wespen
Valenzuela fuscopterus; Valenzuela flavidus; Graphopsocus
kunnen nestelen. Tijdens de excursie is van deze groep
cruciatus; Stenopsocus immaculatus; Stenopsocus stigmaticus en
alleen de tronkenbij Heriadus truncorum in grote
Cerobasis guestfalica. Van deze orde waren dan ook nog
aantallen gezien. Deze kleine soort kan ook goed in
geen soorten van de Kampina bekend. Kloppend en
holle twijgen nestelen.
zevend kwam Cees tot dit mooie resultaat.
Resultaten
In totaal zijn 43 soorten wilde bijen aangetroffen,
waarvan volgens de rode lijst de heidezandbij Andrena
fuscipes, andoornbij Anthophora furcata en de
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Hei bij het Brandsven
De hei bij het Brandsven is mooi gevarieerd, droge en
natte hei met redelijk wat open plekken. Voedsel en
nestgelegenheid op korte afstand van elkaar. Naast de
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struikhei en op vochtige plekken dophei waren er
nauwelijks andere bloeiende planten. De te verwachten
heide soorten heizijdebij Colletes succinctus met als
koekoeksbij de heideviltbij Epeolus cruciger en de
heidezandbij Andrena fuscipes met als koekoek
heidewespbij Nomada fuscipes zijn aangetroffen, maar in
zeer bescheiden aantal. Honingbijen waren wel talrijk
aanwezig. Ook het aantal waargenomen hommels viel
tegen. Ook al waren de weesomstandigheden gunstig
en kan het zijn dat wij net op het verkeerde moment
aanwezig waren. Aan de andere kant wijst het
onderzoek van Smelter (2003) op een negatief verband
tussen de aanwezigheid van honingbijen en wilde bijen
in heideterreinen. Ook waarnemingen op andere
plaatsen wijzen er op dat vanuit de omgeving veel
honingbijen het gebied gebruiken. Als gevolg hiervan
zou het beperkte aantal honingbijvolken dat in het
gebied geplaatst mag worden, nog meer naar de
randen van het gebied verwezen kunnen worden.
Mooi is dat de plaatsing beperkt wordt tot de periode
dat de struikheide bloeit, want buiten deze periode is
de bloemrijkdom zeker op de hei erg beperkt en is alle
voedsel nodig voor de wilde stuifmeel en nectareters
van het gebied. Opvallend was de afwezigheid van
groefbijen Lasioglossum en Halictus op de tormentil en
enkele planten biggenkruid. Meestal is een beperkte
aanwezigheid van deze planten al voldoende om
exemplaren van vaak meer soorten van deze kleine
bijen aan te treffen.
Akker Kosterse Hoeve
Een aan de rand van de hei aangelegde akker is ook
bekeken. Jammer genoeg is het meezaaien van
bloemrijke akkerkruiden niet goed geslaagd. Wanneer
dit op perceelsniveau en
versterkt in de randen wel
gaat lukken, kan deze akker
een belangrijke voedselbron
worden in de periode dat de
heide niet bloeit
Balsvoort
Een voormalige boerderij,
waarvan de contouren in
metselwerk zichtbaar zijn,
een geschikte plek voor de
lunch. In de ruigte tussen
de fruitbomen die hier
herplant zijn bloeiden
kruiden als jacobskruiskruid
en grote wederik. Op de
laatste soort vloog dan ook
de gewone slobkousbij
Macropis europaea. De
weilanden waren jammer
genoeg voor 100%
gemaaid. Gefaseerd maaien,

met laten overstaan van 10% van het gewas maakt dit
gebied voor insecten en insecteneters veel
waardevoller. Bijvoorbeeld door het toepassen van
sinusbeheer (Couckuyt 2015) kan de kwaliteit van dit
gebied eenvoudig sterk verbeteren. Bij het gebied is
ook een bijenstal van vijf volken geplaatst uit
cultuurhistorische overwegingen. De honingbijen
staan op een plaats waar nauwelijks iets te halen is en
zullen dus vooral naar de hei moeten vliegen,
bovendien zijn bijen gebruikt van het ras Buckfast.
Cultuurhistorisch zou dit de zwarte honingbij Apis
melifera melifera moeten zijn of een volk dat daar zo veel
mogelijk op lijkt. Uit oogpunt van cultuurhistorie
aandacht besteden aan de imkerij, zou bij voorkeur
echt aan de rand van het gebied moeten gebeuren met
ook educatieve aandacht voor deze historische
gebruiksvorm van het landschap. Bovendien is één
voorbeeldvolk met symbolische aanwezigheid van
meer kasten dan ook voldoende. Een oude boerderij
wordt ten slotte ook alleen met de contouren zichtbaar
gemaakt.
Smalbroeken
De dijk bleek in eerdere onderzoeken een soortenrijk
bijengebied (Loonstra et al. 2008), Peeters & Reemer
2003). In slechts een deel van het dijktalud was nog
een vegetatie met deels ruigtekruiden aanwezig. Op de
dijk was het aandeel zandige plekken en dus
nestgelegenheid ondertussen zeer gering geworden. De
rest van de dijk en de taluds was na een 100%
maaibeurt nagenoeg bloemloos en dus bijenloos.
Gefaseerd maaien, met laten overstaan van een deel
van het gewas kan het belang van het gebied voor
insecten met weinig moeite herstellen.

Foto 2. De dijk van Smalbroeken en het talud bieden nestgelegenheid aan
bodemnestelaars. V.l.n.r. Huib Koel, Stijn Schreven, stagiaire,Frans Kapteins, Bêr Jeucken.
Foto Albert de Wilde.
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Nestgelegenheid voor bodembewonende bijen en
andere insecten vraagt wat meer overleg. De dijk heeft
alleen een waterkerende functie wanneer de
waterbuffer tussen dijk en beek wordt benut. Wanneer
dit, zoals te verwachten is, van korte duur is en met
geringe stroming en golfkracht gepaard gaat, lijkt
kleinschalig aanleggen en in stand houden van (bijna)
kale plekken en steilranden op en bij de kruin van de
dijk mogelijk zonder de waterkerende functie te
schaden. Zo hier en daar een steilrandje van enkele
meters lengte en 15-20 cm. hoogte in op de zon
geëxponeerde zijde van de dijk, kan honderden dieren
nestgelegenheid bieden (Smit et al. 2015). Ook het
wegschrapen van de vegetatie van delen van het pad
op de kruin van de dijk kan veel nestgelegenheid
bieden. Wanneer dit jaarlijks aan het begin van het
vegetatieseizoen gebeurd heeft de bodem zich
gestabiliseerd tijdens het volgende seizoen, wanneer de
kans bestaat dat de waterbuffer moet functioneren.
Dan is de vegetatie zich ook weer aan het herstellen,
zodat op zijn hoogst een zeer kleine vermindering van
de integriteit van de dijk aan de orde is op het moment
dat dit van belang kan zijn.

Foto 3. Banisveld wordt verkend. Foto Albert de Wilde.

Banisveld
Een jong natuurherstelproject waar wel gefaseerd is
gemaaid. Vochtige hei / grasland tot aan een beekje.
Langs de beek ruigtekruiden en beekbegeleidend
bosstruweel. Langs de beek de te verwachten
bloeiende ruigtekruiden kattenstaart met
kattenstaartdikpoot Melitta nigricans en grote wederik
met de gewone slobkousbij Macropis europaea. Hier is
ook de veel zeldzamere koekoeksbij van deze soort
gezien de bonte viltbij Epeoloides coecutiens. Voor de
toekomst kan jaarlijks afzetten van kleine stukken van
het beek begeleidende struweel bijdragen aan het
behoud van de bloeiende ruigte kruiden. Door de
inhammen die hierdoor ontstaan, wordt de bosrand
langer en ontstaat er een grotere variatie aan luwe
plekken voor insecten.
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Smalwater
Het tijdens de excursie bezochte gedeelte is een heel
jong natuurherstelproject. De beek meandert hier
weer, waardoor een mooie steilrand is ontstaan van
leemhoudend zand. De wand is onder andere al in
gebruik genomen door de gewone schoorsteenwesp
Odyneris spinipes waarvan twee in aanbouw zijnde
schoorstenen gezien zijn. Dit zijn de één centimeter
brede, buisvormige toegangen die ze voor hun
nestgang bouwen. Een van de deelnemers bezocht op
het eind van de voorgaande middag een ander niet
recent hersteld deel van het Smalwater. Hier waren
meer bloeiende planten aanwezig en dus meer
bijensoorten, maar ontbrak een mooie bezonde
steilrand.
Op de middag voor de excursie zijn ook de
omgevingen van het Belversven en Kogelvangersven
bezocht. Ook hier zijn op de hei meer honingbijen dan
wilde bijen waargenomen.
Summary
At invitation of forester Erwin de Hoop of
Natuurmonumenten visited eight members of the
section Hymenoptera the Kampina. Erwin asked
particularly to include not only a species list as report,
but also suggestions and advises for the management.
Also Cees Gielis participated, looking for booklice and
bark lice nearby Huize Kampina. This resulted into
nine new species for the area. In total were 43 species
of wild bees observed, of which 8 species were not
reported before from the Kampina: Anthophora furcata,
Bombus campestris, Bombus rupestris, Colletes fodiens, Colletes
marginatus, Megachile circumcincta, Sphecodes reticulatus and
Sphecodes rubicundus. Thirty wasp species were observed,
of which only Anoplius concinnus is new for the area.
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Tabel 1. Soortenlijst van de zomerexcursie naar de Kampina.
Soortnaam

Nederlandse naam

St.

Tr.

RL

Apidae s.l.
Andrena fuscipes
Anthidiellum strigatum
Anthophora furcata
Bombus campestris
Bombus hortorum
Bombus jonellus
Bombus lapidarius
Bombus lucorum
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus rupestris
Bombus sylvestris
Bombus terrestris
Colletes fodiens
Colletes marginatus
Colletes succinctus
Dasypoda hirtipes
Epeoloides coecutiens
Epeolus cruciger
Halictus confusus
Halictus rubicundus
Heriadus truncorum
Hyaleus communis
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum leucopus
Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum villosulum
Macropis europaea
Megachile circumcincta
Megachile versicolor
Megachile willughbiella
Melitta nigricans
Nomada flavopicta
Nomada rufipes
Panurgus calcaratus
Sphecodes albilabris
Sphecodes gibbus
Sphecodes monilicornis
Sphecodes pellucidus
Sphecodes crassus
Sphecodes miniatus
Sphecodes reticulatus
Sphecodes rubicundus

bijen
heide zandbij
kleine harsbij
andoornbij
gewone koekoekshommel
tuinhommel
veenhommel
steenhommel
veldhommel
akkerhommel
weidehommel
rode koekoekshommel
vierkleurige koekoekshommel
aardhommel
duinzijdebij
donkere zijdebij
heizijdebij
pluimvoetbij
bonte viltbij
heideviltbij
heidebronsgroefbij
roodpotige groefbij
tronkenbij
gewone maskerbij
gewone geurgroefbij
gewone smaragdgroefbij
matte bandgroefbij
biggenkruidgroefbij
gewone slobkousbij
ruige behangersbij
gewone behangersbij
grote bladsnijder
kattestaartdikpoot
zwartsprietwespbij
heidewespbij
kleine roetbij
grote bloedbij
pantserbloedbij
dikkopbloedbij
schoffelbloedbij
brede dwergbloedbij
gewone dwergbloedij
rimpelkruinbloedbij
vroege bloedbij

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

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

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

1 = Huize Kampina, werkschuur (Ac. 147,9-397,5)
2 = Brandven (Ac. 146,5-397,1)
3 = Kosterse Hoeve (Ac. 146,4-396,9)
4 = Balsvoort (Ac. 146,5-396,3)
5 = Smalbroeken (Ac. 146,7-396,0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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
x
x
x
x
x
x x x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x x
x

6 = Banisveld (Ac. 148,2-366,9)
7 = Smalwater (Ac. 148,1-399,1)
8 = Belversven (Ac. 145-397)
9 = Kogelvangersven (Ac. 147-399)
10 = overigen
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St. = Status
a = algemeen
z = vrij zeldzaam
zz = zeldzaam
zzz = zeer zeldzaam

Soortnaam
Chrysididae
Hedychrum gerstaeckeri
Formicidae
Lasius niger
Lasius platythorax
Leptothorax muscorum
Myrmica rubra
Temnothorax nylanderi
Tiphiidae
Tiphia femorata
Pompilidae
Anoplius concinnus
Anoplius infuscatus
Anoplius viaticus
Pompilus cinereus
Priocnemis parvula
Vespidae
Ancistrocerus gazella
Ancistrocerus nigricornis
Ancistrocerus trifasciatus
Eumenes coronatus
Odynerus spinipes
Polistes dominula
Vespa crabro
Vespula germanica
Vespula vulgaris
Sphecidae
Ammophila campestris
Crabronidae
Alysson spinosus
Cerceris arenaria
Cerceris rybyensis
Crabro peltarius
Crabro scutellatus
Crossocerus exiguus
Crossocerus quadrimaculatus
Diodontus minutus
Ectemnius continuus
Ectemnius lapidarius
Lindenius albilabris
Mimumesa unicolor
Oxybelus bipunctatus
Philanthus triangulum

12

Tr. = Trend
++ = sterk toegenomen
0/+ = stabiel/toegenomen
t = afgenomen
tt = sterk afgenomen
ttt = zeer sterk afgenomen
Nederlandse naam

RL = Rode Lijst
BE = bedreigd
KW = kwetsbaar
TNB = thans niet bedreigd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

goudwespen
x x
mieren
wegmier
humusmier
mosslankmier
gewone wegsteekmier
bosslankmier
keverdoders
gewone keverdoder
spinnendoders
oever-borstelspinnendoder
gewone borstelspinnendoder
roodzwarte borstelspinnendoder
grijze spinnendoder
heide-zaagspinnendoder
plooivleugelwespen

x x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
gewone schoorsteenwesp
Franse veldwesp
hoornaar
Duitse wesp
gewone wesp
langsteelgraafwespen
kleine rupsendoder
graafwespen

x
x x
x
x x x x
x x x x
x
x
x
x
x x x

snuittorrendoder
groefbijendoder
kleine zeefwesp
bleke zeefwesp

x

x
x
x
x
x
x x x x
x
x x
x
x
x

bijenwolf

x

x
x
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Verslag Aculea weekend 2015
Samuel De Rycke
Al enkele jaren organiseert Aculea, werkgroep rond
wilde bijen en wespen uit Vlaanderen, een Aculea
weekend, waar geïnteresseerden van bijen, wespen,
kunnen samenkomen om nieuwe gebieden te
bezoeken en kennis uit te wisselen. Dit verslag geeft
een kort overzicht van het weekend in 2015
17 juli - 21 juli 2015, Laforêt, België
Met een 15-tal mensen kwamen we samen in Laforêt,
een dorpje op de oevers van de Semois in het ZuidWesten van de Waalse Ardennen. Aculeavrijwilliger
Peter Hendrickx bezoekt de streek al sinds kinds-af en
is onze gastheer en gids ter plaatse.
Ondanks het wisselvallige weer van de Belgische
zomer ondernamen we elke dag mooie excursies die
ons doorheen een variatie aan habitats leidden: Bossen
en kapvlakten, vochtige rivier- en beekoevers, stenige
hellingen, bloemrijke graslanden en enkele
veengebieden. Heel wat variëteit in deze regio!

Onderkomen voor het weekend was een ruim
vakantiehuis met terras en tuin. Er was voldoende
ruimte die de mogelijkheid bood tot een determinatiehoek waar ‘s avonds verzamelde specimen al
gedetermineerd konden worden. Er werden ook
nachtvlindervallen gezet door mensen met een bredere
interesse en er kon deelgenomen worden aan andere
avondactiviteiten.
Summary
For several years Aculea, the group focussed on wild
bees & wasps in Flanders, has organised an Aculeaweekend. Here those interested in bees,wasps,.. can
come together to explore new areas and exchange
knowledge. This report summarizes the 2015 weekend
and is an invitation to all for the 2016 weekend (see
below). Written by Samuel De Rycke.

Foto Hans Vanhulle
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Soortenlijst 2015
Deze lijst is een greep uit de waargenomen soorten in 2015. Belangrijk om op te merken is dat nog niet alle
groepen zijn gedetermineerd (Megachile, Hylaeus,Coelioxys,..) en dat de gegevens van enkele deelnemers nog
ontbreken. Zeldzame soorten worden in rood of vetrood aangeduid.
Wetenschappelijke Naam Nederlandse Naam

Wetenschappelijke Naam Nederlandse Naam

Andrena bicolor

Tweekleurige Zandbij

Lasioglossum calceatum

Gewone Geurgroefbij

Andrena coitana

Boszandbij

Lasioglossum laticeps

Breedkaakgroefbij

Andrena flavipes

Grasbij

Lasioglossum lativentre

Breedbuikgroefbij

Andrena florea

Heggenrankbij

Lasioglossum leucopus

Gewone Smaragdgroefbij

Andrena rosae

Roodrandzandbij

Lasioglossum leucozonium

Matte Bandgroefbij

Anthidium manicatum

Grote Wolbij

Lasioglossum morio

Langkopsmaragdgroefbij

Anthophora furcata

Andoornbij

Glimmende
Smaragdgroefbij

Anthophora quadrimaculata

Kattenkruidbij

Lasioglossum nitidulum

Bombus campestris

Gewone Koekoekshommel

Lasioglossum rufitarse

Zadelgroefbij

Bombus hortorum

Tuinhommel

Lasioglossum villosulum

Biggenkruidgroefbij

Bombus hypnorum

Boomhommel

Lasioglossum zonulum

Glanzende Bandgroefbij

Bombus lapidarius

Steenhommel

Macropis europaea

Gewone Slobkousbij

Bombus lucorum

Veldhommel

Macropis fulvipes

Bruine Slobkousbij

Bombus pascuorum

Akkerhommel

Megachile ericetorum

Lathyrusbij

Bombus pratorum

Weidehommel

Melitta haemorrhoidalis

Klokjesdikpoot

Bombus rupestris

Rode Koekoekshommel

Melitta nigricans

Kattenstaartdikpoot

Chelostoma campanularum

Kleine Klokjesbij

Nomada fucata

Kortsprietwespbij

Chelostoma rapunculi

Grote Klokjesbij

Nomada obtusifrons

Platkielwespbij

Coelioxys spec

Kegelbij onbekend

Osmia leaiana

Kauwende Metselbij

Dolichovespula media

Middelste Wesp

Panurgus banksianus

Grote Roetbij

Dolichovespula saxonica

Saksische Wesp

Panurgus calcaratus

Kleine Roetbij

Halictus rubicundus

Roodpotige Groefbij

Polistes biglumis

Bergveldwesp

Heriades truncorum

Tronkenbij

Vespa crabro

Hoornaar

Lasioglossum albipes

Berijpte Geurgroefbij

Vespula rufa

Rode Wesp

Vespula vulgaris

Gewone Wesp
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Leuke waarnemingen 2015
GK = Kees Goudsmit
KM = Martijn Kos
KP = Pim Kuijken
NH = Hans Nieuwenhuijsen
SJ = Jan Smit
SJT = John Smit
SnJ = Jan Snater
SvA = Arno van Stipdonk
WdA = Albert de Wilde
Chrysididae
Chrysis equestris [SvA]
Op 13 juni een vrouw op een dode boomstam van
grove den in het Weerterbos bij Nederweert (Ac.
175-368). Dit is de eerste vondst van deze soort in
ons land. (zie ook NFM 45: 1-6)
Chrysis fulgida [KM]
Op 3 juli een vrouwtje op een liggende dode abeel
in Meijendel (Ac 82.9-461.2). Na 1980 alleen nog in
Drenthe gevonden, geen waarnemingen uit het
westen van Nederland (Peeters et al. 2004).
Chrysis gracillima [GK]
Een vrouw op 5 juli op een grondheuvel bij Itteren
(Ac. 177.5-323.2).
Pseudospinolia neglecta [GK]
Op 15 en op 27 mei een exemplaar langs het
Julianakanaal bij Elsloo (Ac.181-330 en 181-229).
Ook Odynerus melanocephalus (de waarschijnlijke
gastheer) vloog hier in aantal. In 2012 na 38 jaar
weer ontdekt in Nederland (Gelderland) (Schreven,
2014) en nu dus ook in Limburg.
Mutillidae
Mutilla europaea [SnJ, SJT]
In het Fochteloërveen op 18 juli en op 13 augustus
een vrouwtje (Ac. 222.2-557.5). Op 22 augustus een
vrouw op het Holtingerveld (Ac. 212.0-536.7).
Pompilidae
Eoferreola rhombica [SJ]
Op 22 juli een vrouw in het Planken Wambuis,
Nieuw Reemsterveld (Ac. 183-451), twee vrouwen
in de berm van de N 310 bij Oud Reemst (Ac. 183451) en drie vrouwen op de Hoge Veluwe, in een
wegberm bij het Deelensche zand (Ac. 185-455).

Vespidae
Vespula rufa [SJ]
Op 2 augustus een koningin en twee werksters op
pastinaak in de berm van de N310 bij Grijsoord
(Ac. 184,3-449.8).
Op Waarneming.nl gevalideerde waarnemingen:
Op 19 april bij Elst, De Park, werkster [B.
Schoenmakers]. Op 12 juli bij Lexmond, Polder
Achthoven, een werkster [W. Jongejan]. Op 31 juli
een werkster Udenhout, De Brand, Nieuwe Tiend
noord [H. Nouwens]. Op 1 augustus Oirschot,
Mortelen, Tregelaar [P. Schaft].
Crabronidae
Oxybelus trispinosus [GK]
Een vrouwtje op 11 augustus langs het Julianakanaal
bij Elsloo (Ac.181-329).
Stigmus pendulus [NH]
Op 25 juni in de Heemtuin Parnassiapark, Bergen
aan Zee (Ac. 103.9-519.3). Dit is de eerste vondst in
Noord-Holland van deze soort.
Apidae
Andrena coitana [NH]
Op de Tongerense Heide bij Epe (Ac. 190-482), op
1 augustus twee vrouwtjes, vliegend boven
bloeiende rode bosbes in een pinusbos.
Andrena gelriae [GK]
Op 15 mei een mannetje verzameld langs het
Julianakanaal bij Elsloo (Ac.181-330).
Andrena lathyri [GK]
Op 22 mei een vrouwtje in de Middelwaard bij
Vianen, talud van de Lekbrug (Ac.133-445).
Andrena niveata [GK, KM]
Op 11 mei een vrouwtje in de Middelwaard bij
Vianen (Ac.133-445). Het was bij een hoog talud
met bloemrijk grasland.
Op 10 mei een vrouwtje op Brassica napus, talud
Afvoerkanaal, Den Haag (Ac 78.1-456.4). In 2013 is
deze soort hier ook gevangen.
Andrena pandellei [GK]
Langs het Julianakanaal bij Elsloo, 2 mannetjes op
27 mei (Ac.181-329).
Andrena rosae [GK]
In de Middelwaard bij Vianen op 14 april een
vrouwtje boven een talud met begraasd grasland
(Ac.133-444).
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Andrena synadelpha [KP, NH]
Op 8 mei en vrouw bij De Zilk (Ac. 97-479), een
soort die nauwelijks in het westen van ons land
gevangen is.
Alkmaar in de Vlindertuin Groene Voet (Ac. 112.3519.7), een vrouwtje op 24 mei. Dit is de vierde
waarneming in west Nederland.
Andrena trimmerana [WdA]
Op 17 maart en man en op 27 maart twee vrouwen
bij fort Rammekens op een dijkje (Ac. 34,4-386,3).
Op 24 juli een vrouw op braam op dezelfde plek en
langs een bosrand bij de munititebunkers ook een
vrouw op braam.
Anthidiellum strigatum [GK]
Op 23 juli een vrouwtje waargenomen op een oude
vuilstort bij Soesterberg (Ac.149.5-460.0). De soort
lijkt zich de laatste jaren voorzichtig uit te breiden in
Utrecht.
Bombus rupestris [KM]
Op 22 augustus tijdens de zomerexcursie in de
Kampina een mannetje op Cirsium vulgare bij Huize
Kampina (Ac 147.8-397.5).
Coelioxys alata [SJ]
Een vrouw in de Gendtsche Polder, zandduin (Ac.
194-429, op 1 augustus.
Coelioxys aurolimbata [SJ]
Een vrouw in de tuin in Duiven (Ac. 197.8-440.6).
Coelioxys conoidea [KM, SJ, KP]
Op 1 juli een mannetje op Jacobaea vulgaris in het
Westduinpark, Den Haag (Ac 77.2-456.6).
Op 11 juli, tijdens de excursie van de sectie een
vrouw in het Westduin bij Ouddorp, op braam (Ac.
52-424).
Een man in de Amsterdamse Waterleiding Duinen
(Ac. 99-485), op 16 juli.
Eucera nigrescens [GK]
Een mannetje op 15 mei langs het Julianakanaal bij
Elsloo (Ac.181-330).
Heriades truncorum [KP]
In de Amsterdamse Waterleiding Duinen (Ac. 99485), tientallen exemplaren op 16, 21 en 22 juli. Tot
voor kort kwam deze soort hier niet voor.
Hylaeus difformis [GK]
Op 24 juli een mannetje gevangen in het Bunderbos
(Ac.180-328).
Melitta tricincta [GK]
Op 22 juli enkele beesten boven de net bloeiende
Rode ogentroost (Odontites vernus) in de Middelwaard
bij Vianen (Ac.133-444 en 133-445). Bij gericht
zoeken in de Amerongse Bovenpolder (ook een
uiterwaard langs de Lek) dit jaar, is deze soort niet
gevonden terwijl Rode ogentroost over veel grotere
oppervlaktes voorkomt dan in de Middelwaard.
Echter deze explosie van Ogentroost lijkt het
gevolg van het aanzienlijk verminderen van de
begrazingsdichtheid en die is pas zeer recent
(afgelopen winter) van aard.
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Nomada baccata [SJ]
Op 10 september een vrouw, vliegend bij een
nestaggregatie van Andrena argentata, op de
Tongerense heide bij Epe (Ac. 190-482).
Nomada distinguenda [GK, KP]
Twee mannen op 5 juli op een grondheuvel bij
Itteren (Ac. 177.4-323.5). Op de St. Pietersberg
tussen 13 mei en 5 augustus tientallen exemplaren;
op 13 mei bijna allemaal mannen, op 27 mei veel
vrouwtjes, op 15 juli bijna alleen vrouwtjes en op 5
augustus één vrouw. (Opm. volgens Ivo Raemakers
is deze soort in het zuiden regelmatig te vinden.)
Nomada fuscicornis [NH]
Op de Tongerense Heide, op overgang Wisselse
Veen en heide (Ac. 190- 482), een man op 1
augustus, op boerenwormkruid langs zandpad. Op
het pad de gastheer, de kleine roetbij (Panurgus
calcaratus), waargenomen.
Nomada integra [GK, KP]
Een man op 17 juni op een grondheuvel bij Itteren
(Ac. 177.4-323.5).
Osmia leaiana [KM]
Op 4 juli een mannetje op een liggende dode abeel
in Meijendel (Ac 82.9-461.2). In het westen van
Nederland, afgezien van twee uurhokken in
Zeeland, geen vondsten na 1970 (Peeters et al.
2012).
Osmia spinulosa [KM]
Op 16 juli een vrouwtje op Jacobaea vulgaris in het
Westduinpark, Den Haag (Ac 77.5-456.7). Volgens
Peeters et al. (2012) is het voorkomen langs de kust
beperkt tot de duinen tussen Katwijk en Bergen aan
Zee.
Sphecodes rufiventris [GK]
Op 15 en 27 mei 5 vrouwtjes langs het Julianakanaal
bij Elsloo (Ac.181-329).
Stelis signata [SJT]
Een vrouw op 16 juli, op de Sallandse Heuvelrug,
Sprengenberg, steilrand 6 (Ac. 224.195-484.174).
Eerste vangst in Twente. (Zie ook NFM 45: 7-11).
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Artikelen
Lasioglossum puncticolle
nieuw voor België
Chantal Deschepper
Inleiding
Als vrijwilliger kan je heel wat leren als je met echte
kenners het veld in trekt dus had ik op een zonnige
dag (1 augustus 2015) een afspraak om met Sarah Vray
mee te gaan in het kader van het Belbees project. Een
nieuw onderzoeks-project naar de achteruitgang van
de wilde bijen in België. We kwamen terecht in een
mooi stukje zuid België, de streek van Rouvroy, bij
Torngy en Lamorteau. Met bloeiende weiden,
hellingen vol wilde kruiden, zandige steilkantjes en
helder blauwe lucht, wat wil een mens nog meer?
Samen werd er naar hommels gezocht en op de distels
zagen we op enkel meters wel 3 soorten koekoekshommels. Aan de rand van de wei, die loodrecht naar
beneden ging over een afstand van anderhalve meter,
vond ik verschillende groefbijtjes. Onmogelijk om in
het veld te determineren dus werd een exemplaar
meegenomen voor verder onderzoek (Fig. 1).

Na een zeer boeiende voorstelling van groefbijen
gegeven door Alain Pauly was het tijd om de
‘moeilijke’’ eens nader te bekiijken. Het was
bijenspecialist Jelle Devalez, die van Griekenland even
over was gekomen, en die me direct zei dat het een
Lasioglossum puncticolle (Morawitz, 1872) was. Hetgeen
door prof. A. Pauly werd bevestigd. En die eraan
toevoegde: “De eerste vondst voor België!”
Dus een natuurberichtje voor deze nieuwe soort
Het is een klein (5 mm) helder zwart groefbijtje met
witgeel behaarde pootjes, die zijn nestjes in zandige
steilkanten maakt. Doordat het klein, donker blinkend
en zeer schaars gepunkteerd is op het scutum, lijkt het
sterk op de meer voorkomende Lasioglossum villosulum.
Deze bijen nestelden in verticale zandige steile
wandjes.
De soort is herkenbaar, zowel mannetje als vrouwtje,
aan het glanzende eerste tergiet en door de diepe
groeven onder de kop (Fig. 2).

Figuur 2. Lasioglossum puncticolle, gegroefde wangen.
Foto Steven Falk.

Figuur 1. Lasioglossum puncticolle, habitus vrouwtje.
Foto Steven Falk.

Determinatie
Ondanks heel wat zoekwerk vond ik niet welke soort
het was, dan maar meenemen met de studiedag voor
groefbijen, georganiseerd door Aculea (de wilde bijen
werkgroep van Natuurpunt) in het Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen.

Het mannetje heeft een gele bovenlip en kaken in
tegenstelling tot de gelijkende L. villosulum waar die
donker zijn.
Ze vliegen op allerlei bloemen, zowel op
boterbloemen als op composieten, asterachtigen,
distels en zelfs op beemdkroon.
De vliegtijd is van mei tot oktober voor de vrouwtjes
en augustus en september voor de mannetjes.
De nesten worden in Engeland gegraven in kleiachtige
grond, soms met een torentje boven de ingang. De
cellen worden geschikt langs de kanten van de gang,
vaak in een cluster zonder een omringende kamer. Ze
zijn zowel in open weidelandschappen met bossen als
op zandige rotshellingen gesignaleerd. De koekoeksbij
is niet gekend.
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Nederlandse naam
Omdat het opvallende kenmerk de verschillende
groeven onderaan de kaak zijn, dacht ik dit beestje
dat nog geen Nederlandse naam had,
Groefkopgroefbij te noemen.
Conclusie: samen het veld in geeft leuke verassingen !
Summary
At 1 August 2015 were different specimens of
Lasioglossum puncticolle observed in Southern part of
Belgium, near Torngy and Lamorteau. One specimen
was collected. This species is new to the Belgian fauna.
This sweat bee can be recognised by the grooves in the
genal area, both in the male and in the female. The
Dutch name for this species is: Groefkopgroefbij.

Bijdragen over Diapriidae
3. Labolips innupta nieuw voor
Nederland
Theo M.J. Peeters
Tijdens een korte inventarisatie met potvallen van 1013 september 2015 in natuurgebied Moerenburg in
Tilburg werd een nieuw neuswespje voor Nederland
gevangen. Na bestudering van het Nederlandse
materiaal dat mij ter beschikking stond, heb ik de
informatie over deze unieke soort bij elkaar gezet. Hier
een verslag van mijn bevindingen.
Inleiding
Op 12 en 13 september 2015 werd door de KNNVafdeling Tilburg een Natuurweekend in natuurgebied
Moerenburg in Tilburg georganiseerd. Om
arthropoden te inventariseren heb ik van 10-13
september in vijf verschillende terreinen van het
gebied een potvalserie van drie yoghurtbekers gezet.
De potvallen waren gevuld met water en een
verzadigde keukenzoutoplossing. Tussen de vangsten
werden twee vrouwtjes van Labolips innupta Haliday,
1857 aangetroffen, een genus en soort nieuw voor de
Nederlandse fauna.
Werkwijze
De soort werd op naam gebracht met Hellén (1963),
Wall (1971), Nixon (1980) en Kozlov (1988). Voor de
verspreiding van de soort in ons land werd naast mijn
eigen materiaal, de collectie van NCB Naturalis te
Leiden, de collectie van Pierre Thomas en de collectie
van Mitox Amsterdam bestudeerd. De overige
informatie is afkomstig uit verschillende literatuur-

18

bronnen en van het internet. Vooral de website
Hymenoptera Online (HOL 2016) is een geweldige
bron van informatie.
Het genus Labolips Förster, 1856
Het genus Labolips werd voor het eerst beschreven
door Förster in 1856 aan de hand van twee vrouwtjes
van Haliday uit Ierland. Een jaar later beschreef
Haliday het vrouwtje van Labolips innupta, het type van
het genus en tot op heden de enige soort van dit genus
wereldwijd.
Over de plaats van dit genus, deze soort in de familie
van de Diapriidae wisselen de meningen. Door Hellén
(1963), Wall (1971) en Kozlov (1988) wordt het genus
tot het tribus Psilini van de subfamilie Diapriinae
gerekend. En ook door Nixon (1980) wordt Labolips in
het tribus Psilini gezet maar met de opmerking ‘… but
I think that further investigation of its peculiarities
might show it to be misplaced here’. Masner & Garcia
(2002) plaatsen het genus in de subfamilie Belytinae
vanwege de lengtegroeven op sterniet 2 van het
metasoma. En door Notton (2004) wordt het genus
tot een breed tribus Psilini s.l. gerekend. Een groep die
volgens hem gedefinieerd kan worden door: a. Het
ontbreken van aders die de voorrand van de
voorvleugels bereiken, b. Het bezit van een
onduidelijke trochantellus.
Alleen vrouwtjes van Labolips innupta
Van Labolips innupta zijn alleen vrouwelijke dieren
bekend. Voor de figuren 1 en 2 zijn twee vrouwtjes
gebruikt, nl. een bruin vrouwtje van vindplaats
Lauwerszeepolder in 1977 en een zwart vrouwtje van
vindplaats Tilburg Moerenburg in 2015. De vrouwtjes
variëren dus in kleur van glanzend bruin tot zwart, ze
hebben 12 antenneleden. De antenne is kort en geleidelijk verdikt naar de top, zonder duidelijke knots. De
leden 5-11 zijn breder dan lang. Het borststuk is
afgeplat met twee notauli. Over het mesonotum loopt
een dwarsnaad ter hoogte van de tegula. De voorvleugels zonder uitgebreide adering, alleen een korte
submarginale ader. Tevens met enkele vouwen die als
witte strepen opvallen doordat op die plek de
microtrichia ontbreken. Het achterlijf met een
kenmerkende brede uitholling aan de basis.
Achterlijfspunt met een aanhangsel waarvan ik nog
niet weet wat het precies is maar het zouden de
slippen van de ovipositor kunnen zijn. Een morfologische detailstudie aan deze soort in navolging van
Haliday (1857) zou gewenst zijn, maar het ontbrak me
vooralsnog aan voldoende exemplaren. Lengte: 1,6
mm.
Omdat tot op heden alleen vrouwelijke dieren bekend
zijn zou dit op een thelytoke parthenogenesis kunnen
wijzen. In dat geval produceren moeders uitsluitend
dochters als nakomelingen. De oorzaken voor het
ontbreken van mannetjes kunnen van genetische of
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Figuur 1. Labolips innupta, habitus, voorvleugel, lijf (dorsaal). Foto’s Kees Zwakhals.

cytoplasmatische aard zijn. Bij die laatste worden door
een moeder die besmet is met endosymbionten, zoals
bijvoorbeeld de bacterie Wolbachia, met het cytoplasma
van het ei endosymbionten meegegeven. Deze
endosymbionten voorkomen dat er haploïde nakomelingen ontstaan, waaruit zich bij hymenoptera alleen
mannetjes ontwikkelen. De met de bacterie Wolbachia
besmette dochters geven de thelytokie door aan de
volgende generaties.
Verspreiding
Labolips innupta is alleen bekend van het (west-)
palaearctische gebied. In Europa is ze gemeld uit
Ierland, Engeland, Denemarken, Finland (Fauna
Europaea 2016), Roemenië (Fabritius & Weiss 1985),
Tsjechië en Slowakije (Macek 1989), Duitsland (Dathe

et al. 2001), Zweden (Hedqvist 2007), Oekraïne
(Tymochko 2013).
Na de vondsten in Tilburg Moerenburg werden nog
drie vrouwtjes van vroegere datums ontdekt. De
vondsten van de vijf vrouwtjes in Nederland die ik tot
op heden heb gezien zijn (in chronologische
volgorde):
1 vrouw, 9.xi.1977, Lauwerszeepolder GR, terrein
Ditch, no. 446, leg. J. Meijer RMNH, det. Macek
1994, col. P. Thomas.
1 vrouw, 1-15.viii.2014, Tilburg NB, Dongevallei,
vochtig-nat, licht beweid, jong ruigtelzenberkenbroekbos, Ac. 127.3-399.4, potval, leg.
G. Stooker, col. T. Peeters.
1 vrouw, 15-20.vi.2015, Wageningen, Bennekom UT,
Ac. 174.50-444.85, nat grasland, kleurval in tent, leg.

Figuur 2. Labolips innupta, vrouw, kop (frontaal), kop en borststuk (dorsaal). Foto’s Kees Zwakhals.
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& col. Mitox Amsterdam.
1 vrouw, 10-13.ix.2015, Tilburg NB, Moerenburg,
rietkraag, Ac. 136.3-396.0, potval, leg. T. Peeters, col.
Natuurmuseum Brabant.
1 vrouw, 10-13.ix.2015, Tilburg NB, Moerenburg,
beekoever Voorste Stroom, Ac. 136.9-396.6, potval,
leg. & col. T. Peeters.
Op grond van de huidige informatie, verzameld
gedurende enkele maanden, lijkt Labolips innupta een
soort die verspreid over een groot deel van ons land te
vinden is en in vochtige habitats vrij gemakkelijk met
potvallen kan worden gevangen.
Biologie
Masner (1957) meldt het genus uit het voormalige
Tsjechoslowakije van zowel steppe als schaduwrijke en
vochtige vegetatie in bos. Door Fabritius & Weiss
(1985) werden in Roemenië met behulp van potvallen
16 vrouwtjes gevangen op een berghelling met loofbos
maar vooral met droge graslanden op een zandige
bodem. Ulrich (1999) meldt een vrouw uit een
beukenbos op een kalkrijke bodem in het oosten van
Duitsland. In Nederland werd de soort gevonden in
vochtige tot natte habitats (zie opsomming hierboven).
De vliegtijd van de vrouwen in Nederland ligt tussen
half juni en begin november.
Van de biologie van deze soort is verder niks bekend.
Maar het overgrote merendeel van de soorten van de
familie Diapriidae gebruikt als gastheer de puparia van
muggen en vliegen, terwijl enkele soorten parasiteren
op poppen van kevers (Staphylinidae) of mieren.
Dankwoord
Voor de mogelijkheid het Nederlands materiaal in de
collectie van NCB Naturalis te sorteren en bestuderen
dank ik Frederique Bakker en tevens dank ik Pierre
Thomas voor de prettige samenwerking en uitleen van
zijn collectiemateriaal. David Notton en Dehelean
Stefan Bogdan hielpen me met enige literatuur. De
foto’s werden gemaakt door Kees Zwakhals. Allen
mijn hartelijke dank.
Summary
The diapriid Labolips innupta Haliday, 1857 is recorded
for the first time in The Netherlands and some aspects
of the appearance, distribution and biology of the
species are summarized.
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Ze waren er weer! Nieuwe
ervaringen met de kleine
muurspinnendoder

10 cm van het nest en het vrouwtje neemt de tijd om
de gang nog eens grondig te inspecteren. Ik loop weer
de tuin in en laat haar verder met rust.

Ron Bronckers
In juli 2014 observeerde ik twee weken lang het gedrag
van vrouwtjes van de kleine muurspinnendoder
(Agenioideus sericeus) in mijn stadstuin te Maastricht. Een
uitvoerig verslag hiervan is verschenen in deze
periodiek (Bronckers 2015). In augustus 2015 was
deze soort wederom te bewonderen en enkele
opmerkelijke waarnemingen laat ik dan ook graag nog
even de revue passeren. Om een beeld te kunnen
vormen van de situatie ter plekke zie figuur 1 in
Bronckers (2015: 57).
Woensdag 05-08-2015
15:54
Een vrouwtje komt terug met haar prooi en landt op
het poortje zo’n 20 cm boven haar nest. De spin die ze
bij zich heeft blijkt nu eens geen jonge kruisspin
(Araneus diadematus) te zijn en dit is interessant. Toen
ze de spin even onbewaakt achterliet zag ik mijn kans
schoon om deze te bemachtigen. Mijn eerste idee was
een jonge eikenbladspin (Aculepeira ceropegia) afgaande
op het patroon op het achterlijf. Naderhand
realiseerde ik mij dat jonge eikenbladspinnen vaak nog
geen duidelijk patroon hebben zoals al gebleken is bij
een eerdere vondst van deze soort als prooi in 2014.
Toen ik nog eens goed gekeken en vergeleken had
kwam ik tot de conclusie dat dit hoogstwaarschijnlijk
een venstersectorspin (Zygiella x-notata) was (dit werd
later bevestigd door Peter J. van Helsdingen) en die
had ik nog niet eerder als prooi aangetroffen. Ter
illustratie mocht ik een foto gebruiken van de website
toebehorend aan Nicolas Vansteene (site adres zie
onder) die een dergelijk schouwspel in 2009
fotografeerde in Frankrijk (Fig. 1).
16:51
Een vrouwtje met een jonge kruisspin verplaatst zich
van onderaan de muur naar boven. Bovenop de muur
laat ze de spin liggen en vliegt weg. Ik maak van de
gelegenheid gebruik om via het poortje naar de andere
kant van de muur te lopen, met een zelfde soort
bestrating onder de carport, om te zien wat er gaat
gebeuren. Plotseling verschijnt het vrouwtje weer, pakt
de spin opnieuw beet en vliegt weg, botst tegen mijn
arm en valt op de grond. Ze komt vlakbij haar
uitgegraven nest terecht bijna onder de geparkeerde
auto op een vrij donkere locatie. De spin ligt op zo’n

Figuur 1. Agenioideus sericeus ♀ die een Zygiella x-notata
voortsleept op 8 September 2009 te Bucy-le-Long in
Frankrijk. Foto Nicolas Vansteene.

17:05
Het vrouwtje waar ik eerder de venstersectorspin van
ontfutselde keert terug met een nieuwe prooi naar haar
nest onder het poortje. Dit keer blijkt het een jonge
kruisspin te zijn die ze wederom op enige afstand van
het nest laat liggen. Er verschijnt een ander vrouwtje
ten tonele die de omgeving onderzoekt ten behoeve
van een geschikte plek om een nest te maken. Daarbij
komt ze ondermeer de spin tegen die onbeheerd werd
achtergelaten maar bied hier verder geen aandacht aan.
Beide vrouwtjes komen elkaar tegen wanneer de ene
haar spin komt ophalen. Ze deinzen allebei even terug
en vervolgen hun weg weer.
Opmerking: Zowel boven de actieve vrouwtjes onder
en voor het poortje, als boven het vrouwtje achter de
muur vlogen regelmatig mannetjes (geverifieerd door
Hans Nieuwenhuijsen) laag boven de grond. Qua
omvang zijn deze opvallend kleiner dan de vrouwtjes.
Ze zochten geen directe toenadering tot het andere
geslacht en gingen ook niet dichtbij zitten. Het leek
wel alsof ze de omgeving aan het scannen waren,
wellicht op zoek naar paringsbereide vrouwtjes. Ze
zijn waarschijnlijk eveneens op deze locatie
tevoorschijn gekomen en bleven hier iets meer dan
een week rondhangen.
Vrijdag 07-08-2015
14:43
Er is een vrouwtje haar nest aan het inspecteren vlak
voor de muur en op zo’n 15 cm afstand ligt haar
prooi, een jonge kruisspin. Plots duikt er een mannetje
op en maakt contact met haar waarop hij zich ook
weer onmiddellijk uit de voeten maakt alsof hij zich
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vergist heeft. Onder het poortje zijn twee vrouwtjes
een nest aan het uitgraven op slecht 3 cm van elkaar
en zo nu en dan verjaagt het grotere vrouwtje haar
kleinere soortgenoot. De strijd om het juiste plekje te
bemachtigen is een serieuze zaak en size matters. Ook
hier verschijnt zo nu en dan een laag overvliegend
mannetje, maar die doet er wijs aan de twee rivalen
niet lastig te vallen.
15:20
Het grotere vrouwtje verschijnt met een kruisspin die
ze even achterlaat op een plank in het poortje. Een
zeer kleine kruisspin ligt op zo’n 25 cm van het nest
toebehorend aan het kleinere vrouwtje. Opmerkelijk is
dat ze vervolgens niet hun eigen uitgegraven nest
gebruiken maar dat van de ander. Dit betekent dat het
grotere vrouwtje nog even aan de slag moet om dit
voor haar iets te krappe nest passend te maken.
Opmerking: De nestplekken onder en voor het poortje
werden het meest begeerd bij de talrijke vrouwtjes. Op
een gegeven moment waren er vier vrouwtjes tegelijk
een nest aan het uitgraven om hun toekomstige prooi
in op te bergen. Ook dit jaar was de kruisspin favoriet
en ik heb menig exemplaar onder het zand tussen de
bakstenen zien verdwijnen.
Summary
Some new and remarkable observations of Agenioideus
sericeus in August 2015 from the author’s city garden in
Maastricht.
Literatuur
Bronckers, R., 2014. De kleine muurspinnendoder in een
stadstuin te Maastricht. - HymenoVaria 11: 57-60.

Website
Hymenoptera op de website van Nicolas Vansteene
http://faunedelaisne.pagespersoorange.fr/Hymenopteres.html
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Nestheuvels voor
kustgebonden bijen in
Zeeland een succes
Lucien Calle
Inleiding
Langs de Oosterschelde en de Westerschelde in
Zeeland is gedurende de laatste acht jaar ruim een
dertigtal kunstmatige nestelplekken voor bijen
gemaakt. Deze liggen verspreid aan de buitenzijde van
de zeedijk. De bijennestheuvels (ook wel aangeduid als
“bijenhotels”) zijn met name bedoeld voor de
schorzijdebij Colletes halophilus en haar zeldzame
nestparasiet de schorviltbij Epeolus tarsalis. De meeste
zijn gerealiseerd in opdracht van Projectbureau
zeeweringen tijdens de versterkingen van de
steenglooiingen.
Na de realisatie van de bijennestheuvels was er nog
veel onduidelijk. Hoe functioneren ze? Wat zijn de
lange termijn verwachtingen wat dit betreft? Wat is het
beste beheer? Om deze vragen te beantwoorden heeft
Projectbureau zeeweringen (een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en Waterschap
Scheldestromen) opdracht verstrekt aan Stichting
Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) voor het uitvoeren
van een evaluerend veldonderzoek en de samenstelling
van een rapport (Calle 2015). In dit artikel wordt
daarvan een samenvatting gegeven.
Ecologie en bedreigingen
De populatiegroottes van de kustgebonden bijen
blijken lokaal tamelijk sterk te fluctueren. Optimale
omstandigheden voor stabiele populaties zijn
voldoende aanwezigheid van kleiige schorren, waarop
de voornaamste voedselplant zulte (ook wel zeeaster
genoemd) groeit, met op een korte afstand (binnen
enkele honderden meters) ook wat meer zavelige of
zandige bodems, waarin de dieren goed kunnen
nestelen.
Hoe het komt dat de populaties zo sterk schommelen
is niet precies bekend, maar in sommige gevallen is
daar wel wat meer duidelijkheid over.
Weersomstandigheden hebben hun invloed: aanhoudend slecht weer in de vliegperiode is nadelig.
Nestplekken kunnen door een springtij bedekt raken
door een dikke laag veek (opgehoopt plantaardig
materiaal). Een springtij in de vliegperiode kan een
extra negatieve impact hebben, doordat nestholletjes
dan vol lopen en de bijen massaal verdrinken. Ook
opslibbing en natuurlijke successie kunnen
bedreigingen zijn. Door successie kunnen nestel-
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plekken te veel begroeid raken, zoals op het
Hellegatschor bij Zaamslag, waar nu een hoge
rietbegroeiing aanwezig is. Veranderingen in de
voedselsituatie kunnen plaatsvinden door afslag of
aangroei van het schor.
De Kwade Hoek op Goeree is een aangroeistrand.
Daar is de afstand tussen de oude nestelplekken en de
meest vitale velden van zulte zo groot geworden, dat
de oude nestplekken zijn verlaten. Het grootste
brakwaterschor van Europa, het Verdronken land van
Saeftinghe, slibt nog steeds verder op en vooral het
oostelijk deel is aan het verzoeten. Het aandeel zulte
neemt daar af ten voordele van riet.

geschat, nu nog slechts een paar duizend). Tot slot zijn
er ook bedreigingen van menselijke aard, zoals dijkversterkingen. Bij Terneuzen ging op het Nozenschor een
populatie verloren doordat een enorm gronddepot op
het kleine schorretje werd gelegd.
Aanleg nestheuvels
Precies diezelfde dijkversterkingen hebben ook een
helpende hand geboden. Bij de werkzaamheden
konden onderaan de zeedijken 33 nestheuvels worden
aangelegd. In de meeste gevallen werd bij de aanleg
gebruik gemaakt van het overtollige, uit de dijk
vrijkomende zand en klei. De aanleg werd meegenomen in het totale werk, waardoor materiaalkosten nihil
en aanlegkosten zeer gering waren. De nestheuvels
zijn aangelegd in de periode 2007-2014. Het zijn
grondhopen en hebben meestal een afmeting van 15
bij 6 meter. De bijenhotels zijn aangelegd op de
steenglooiing en buiten de onderhoudsstrook/weg. Ze
veroorzaken dus geen hinder voor passerend werkverkeer, het dijkonderhoud of eventuele recreanten.
De dijken met de bijenhotels zijn alle in eigendom en
beheer van Waterschap Scheldestromen.

Daarnaast zijn er twee nieuw aanwezige parasitaire
soorten, die de schorzijdebij belagen: de gewone viltbij
Epeolus variegatus en de blaaskopvlieg Zodion kroeberi. De
gewone viltbij is in Zeeland nog niet zo lang bekend
als parasiet van de schorviltbij. De soort is wel al lang
in Zeeland bekend als koekoeksbij van een aantal
verwante zijdebijen. In Engeland, waar de schorviltbij
niet voorkomt, komt de gewone viltbij wel al langere
tijd voor als parasiet van de schorzijdebij. Ook in
Frankrijk is deze situatie gevonden. Het is niet precies
bekend waar die op de Zeeuwse
schorzijdebij parasiterende gewone viltbijen
vandaan komen. Het kan zijn dat de
populaties van de Franse dieren zich wat
naar het noorden/oosten hebben uitgebreid
en zo ook de Zeeuwse schorzijdebijen
hebben bereikt. Evengoed is het denkbaar
dat de populaties van de al in Zeeland
voorkomende gewone viltbijen (die op
andere wat vroeger in het jaar vliegende
zijdebijen parasiteren) hun vliegperiode wat
hebben uitgebreid, waardoor ook de
schorzijdebij voor hen beschikbaar kwam.
Hoe dan ook, deze situatie kan mogelijk een
bedreiging zijn voor de schorviltbij, die nu
Figuur 1. In najaar 2007 aangelegde bijennestheuvel op de Rumoirtniet meer het rijk alleen heeft.
schorren. Foto Peter Meininger.
Recentelijk (sinds 2007) is met grote
Inventarisatie
waarschijnlijkheid ook de vlieg Zodion kroeberi als
Alle
bijenhotels zijn op 26 aspecten beoordeeld, onder
parasiet op de schorviltbij ontmaskerd (de Bree & Smit
andere:
positie (hoogte boven gemiddeld
2012). Het is onbekend of deze blaaskopvlieg al langer
hoogwaterpeil), ligging, grootte, aanwezigheid van de
in Zeeland op de schorzijdebij parasiteert. Het is goed
voedselplanten,
substraat, onderhoudstoestand,
mogelijk dat het vroeger niet is opgevallen bij de
bedekkingspercentage
van de vegetatie op de
hymenopterologen. De vlieg is tot nu toe alleen in
nestheuvels
en
de
meest
dominante soorten daarbij.
Saeftinghe en aan de zuidoever van de Oosterschelde
Van
de
schorzijdebijen
zijn
drie zaken genoteerd: het
(Rattekaai) aangetroffen. De aanwezigheid op deze
aantal
mannetjes,
vrouwtjes
en nestholletjes. Op alle
locaties lijkt bestendig.
locaties
zijn
ook
de
viltbijen
geïnventariseerd, zowel de
Daarbij is deze vlieg vooral op Saeftinghe talrijk
schorviltbij
als
de
gewone
viltbij.
Doordat de gegevens
aanwezig. Hoe al deze factoren op elkaar inspelen en
van
twee
inventarisatiejaren
(2014
en 2015) zijn
populaties van de schorzijdebij beïnvloeden is niet
gebruikt,
kon
enig
zicht
op
het
schommelen
van de
precies helder, maar duidelijk is dat bijvoorbeeld op de
populaties worden verkregen en kon het gevoerde
Gasdam in Saeftinghe, de populaties in tien jaar tijd
beheer beter worden geëvalueerd.
nog slechts een fractie zijn van wat ze ooit waren
In 2014 waren 15 nestheuvels bezet met bij
(maximaal aantal nestholletjes zijn wel eens op 200.000
benadering bijna 20.000 holletjes. In 2015 waren 19
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heuvels bewoond, met bij benadering 13.600
nestholletjes. In beide jaren werden er ca 65
schorviltbijen geteld.
Opvallend was dat alle nesten zich bevonden in het
vlakkere middengedeelte of aan de noordkant van de
nestheuvels, dus niet aan de zon beschenen zuidkant.
Dit is een belangrijk gegeven voor met name het
onderhoud, maar ook voor eventueel nieuw aan te
leggen nestheuvels.
De vegetatieve bedekking van de nestheuvels bleek te
variëren tussen de 0 (nieuwe heuvels en zanderige
bodems) en 100% (oudere heuvels en klei). Bij een
bedekking van ca 60% begint het voor de bijen
ongunstig te worden en bij een bedekking van >80%
wordt het voor de bijen te begroeid. De nestheuvels
die in 2014 een vegetatiebeheer hebben gekregen
hadden in 2015 gemiddeld een iets lagere vegetatieve
bedekking.

Overige insecten
Deze nestheuvels zijn ook voor andere bijen en
wespen interessant, omdat veel van die andere soorten
net zo graag een half open vegetatie hebben met kale
warme plekjes. Bovendien zijn veel buitendijkse
plaatsen langs de onderberm bloemrijk. De andere
soorten bijen en wespen (aculeaten) zijn genoteerd als
nestelgedrag waarschijnlijk werd geacht. Hier zijn
alleen de toevallige waarnemingen genoteerd: er is niet
uitgebreid naar gezocht. De andere aculeaten:
akkerhommel Bombus pascuorum, aardhommel Bombus
terrestris, steenhommel Bombus lapidarius, pluimvoetbij
Dasypoda hirtipes, duinzijdebij Colletes fodiens,
blokhoofdwespbij Sphecodes monilicornis, glanzende
bandgroefbij Lasioglossum zonulum, matte bandgroefbij
Lasioglossum leucozonium, gewone geurgroefbij
Lasioglossum calceatum, bloedbij onbekend Sphecodes
spec., bijenwolf Philanthus triangulum, gewone roodpoot
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Episyron rufipes en grijze spinnendoder Pompilus cinereus.
De twee spinnendoders zijn echte pioniers die overal
snel aanwezig zijn, maar die verdwijnen zodra de kale
stukjes zand verdwenen zijn.
Beheer
Direct na de aanleg ligt de nestheuvel er kaal bij.
Geleidelijk aan begint het begroeiingsproces. De eerste
jaren na aanleg is de vegetatie nog tamelijk open, maar
na verloop van tijd wordt deze steeds dichter. In de
beginfase van de successie zijn er nog veel
polvormende soorten, zoals strandmelde, gestreepte
witbol en spiesmelde. In een later stadium gaat een
meer matvormige vegetatie domineren, vooral met
grassen als zeekweek. Een open of half open vegetatie
is gunstig voor de bijen. Wanneer de vegetatie een
bedekking heeft van meer dan 80% wordt het voor de
bijen te begroeid. En zullen ze er niet of nauwelijks
kunnen nestelen.
Er zijn twee soorten beheerwerk: maaien en
uittrekken. Vooral in een pioniersituatie is het
praktisch om vegetatie uit te trekken, i.p.v. te maaien.
Het uittrekken gaat meestal betrekkelijk makkelijk.
Bovendien zijn de planten dan met wortels afgevoerd,
waardoor het effect groter is.
Wanneer er al een matvormige vegetatie is, is alleen
maaien praktisch uitvoerbaar. Na het maaien hoort het
maaisel goed afgeharkt te worden. Het beheer kan
beter niet in het vliegseizoen gebeuren, omdat dat heel
verstorend werkt. Als het net voor het vliegseizoen
gebeurt (medio augustus) kunnen de bijen optimaal
van de openheid profiteren.
Beheer van de bijennestheuvels kan de voor de bijen
negatieve vegetatiesuccessie remmen. Het is erg lastig,
of zelfs bijna onhaalbaar om door beheer een tamelijk
begroeide plek weer helemaal op te schonen, zodat
weer een gunstige pioniersituatie ontstaat. Want ook
bij een intensief maaibeheer blijven dan toch de
wortels in de bodem achter. Daarom wordt de keus
gemaakt om alleen op de potentieel goede plekken een
beheer te blijven uitvoeren. Zijn op een traject bijna
alle plekken ongunstig geworden, dan is het beter
(makkelijker en goedkoper uitvoerbaar) om weer een
aantal nieuwe nestheuvels te maken. Het beheer en
ook de monitoring van de nestheuvels is in een
meerjarige overeenkomst tussen Waterschap
Scheldestromen en SLZ vastgelegd.
Houdbaarheid van een bijennestheuvel
Als een nestheuvel bestaat uit voedselarm zand raakt
deze slechts langzaam begroeid en zal de vegetatie ook
na enkele jaren meestal tamelijk open van karakter
blijven. Dat is gunstig voor de bijen. Als het zand
echter erg los en grofkorrelig is kunnen de bijen er
moeilijker nesten in maken. Bovendien zijn zulke
zandheuvels wat gevoelig voor erosie (wind, regen en
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betreding), waardoor ook nesten verloren kunnen
gaan.
Als een nestheuvel geheel bestaat uit klei, zal deze veel
sneller begroeid en de vegetatie al snel ook veel dichter
zijn. Zonder beheer kunnen dergelijke nestheuvels al
binnen een jaar of 3 a 4 zo dicht begroeid zijn, dat ze
niet meer functioneel zijn. Een al te zware kleigrond
maakt vaak ook het graafwerk voor de bijen lastig.
Een zavelige grond is voor zowel het graafwerk als de
vegetatie gunstiger. De bodem geeft dan voldoende
stevigheid voor het graafwerk en raakt ook niet zo snel
begroeid.
Het is lastig in te schatten hoe lang de optimale
nestheuvels functioneel blijven. Dat hangt van een
reeks factoren af. Ook onder natuurlijke omstandigheden zien we soms flinke schommelingen in de
grootte van populaties. Er is over de oorzaken daarvan
nog weinig bekend. Naast zaken als beheer kunnen
mogelijk ook parasieten een rol spelen. Bijen die in
grote populaties dicht bij elkaar leven zijn immers
extra kwetsbaar voor parasieten. Zonder beheer
kunnen de betere nestheuvels naar schatting wel een
jaar of zes functioneel blijven, met een goed beheer
veel langer.
Conclusies
* Alle bijennestheuvels tezamen voldoen in zijn
algemeenheid zeer goed aan het gestelde doel. Een
groot deel is bezet met nestaggregaties en er waren in
september 2014 in totaal waarschijnlijk meer dan
20.000 nestholletjes in deze kunstmatige nestheuvels.
Zeker voor het noordelijke deel van de Zeeuwse delta
geldt dat het overgrote deel van de populatie
schorzijdebijen nu in de heuvels nestelt.
Ook de schorviltbij is in 2014 en 2015 op een groot
aantal nestheuvels waargenomen, soms ook in grote
aantallen. Daarmee vormen deze nestheuvels ook een
belangrijk element bij het veiligstellen van deze
zeldzame endemische bijensoort!
* Er is een zekere successie zichtbaar in de
ontwikkeling van de vegetatie en in de ontwikkeling
van de bijenpopulaties op de bijennestheuvels. De
eerste jaren is er een open pioniervegetatie aanwezig,
die vooral bestaat uit polvormige soorten. Deze
situatie is zeer gunstig voor de bijen. De kolonisatie
verloopt meestal zeer snel. Het eerste jaar na aanleg is
de locatie meestal al bezet. De populatiegrootte kan
dan binnen twee jaren groeien naar een maximale
bezetting. Geleidelijk aan begint de nestheuvel echter
meer begroeid te geraken en ontstaat er een
matvormige vegetatie. Als de bedekking daarbij onder
de ca. 80% blijft is dat voor de bijen nog geen
probleem en heeft zelfs een voordeel; het zorgt zelfs
voor enige stevigheid van de bodem. Bij een hogere
bedekking is het echter snel afgelopen.

* Vegetatiebeheer is een goed middel om de
functionaliteit van de heuvels te verlengen. Voor de
middellange termijn lijkt bij een goed beheer de
bezetting van de bijennestheuvels gegarandeerd. Op
langere termijn kan het echter mogelijk nuttig zijn dat
er nieuwe nestheuvels worden gemaakt.
Dank
Peter Meininger leverde zinvol commentaar op een
eerste versie van dit artikel, waarvoor dank.
Summary
In the context of reinforcements of the sea bank that
were accomplished in the province Zeeland, were 33
bee nestling hills constructed in the period 2007-2014
at the outer sides of those banks. This are ground
heaps, mostly with dimensions of 15 x 6 m. The target
species were Colletes halophilus and its rare endemic
cuckoo bee Epeolus tarsalis. In 2014 and 2015 were all
heaps monitored for bee nestling, vegetation and
management. The results are described in this article.
The heaps appear on average to satisfy the target.
More than half of the nestling heaps is occupied by the
target species, with in total maximum 20,000
aggregations. Also Epeolus tarsalis uses the heaps very
well. Furthermore, 14 other Aculeatas were observed
that demonstrate nestling behaviour. Removal of the
vegetation once a year inhibits the natural succession
and healing up of the heaps. It seems sufficiently
effective to guarantee the nestling function of the
heaps for medium term.
Literatuur
Bree, E. de & J.T. Smit, 2012. Zodion kroeberi, een nieuwe
blaaskopvlieg voor Nederland (Diptera: Conopidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 38: 55-61.
Calle, L., 2015. Bijennestheuvels langs Oosterschelde en
Westerschelde in 2014 en 2015, Functioneren en beheer.
- Stichting Landschapsbeheer Zeeland, 72 p.

Het originele rapport is te vinden onder:
"Bijennestheuvels langs Oosterschelde en
Westerschelde in 2014 en 2015".

Nestheuvel zeedijk Tholen. Foto Lucien Calle.
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De ‘king bee’ Charles D.
Michener is heengegaan
Theo Peeters
Daar mogen we niet zonder een moment van aandacht
aan voorbijgaan, het overlijden van ‘s werelds grootste
bijenonderzoeker. Hij is niet meer, Charles Michener,
door familie, vrienden en studenten Mich genoemd.
Bij het lezen van de mooie zinnen van Michael Engel
(2016) dat Mich na meer dan 80 jaar van gepassioneerde studie van de diversiteit en biologie van bijen op 97
jarige leeftijd vredig is heengegaan in de vroege
ochtenduren van 1 november 2015, moest ik in een
flits even aan mijn vader denken.
Michener schreef in 2007 zelf een uitgebreid artikel
over zijn persoonlijke en wetenschappelijke historie.
Die uitgave, een aantal in memoriam’s op internet,
plus een opsomming van enkele belangrijke publicaties
vormen de ruggengraat voor dit levensverhaal.

Figuur 1. Links op 14 juli 1956 en rechts op z’n 80e
verjaardag op 22 september 1998. Foto’s G.W. Byers.

Charles Duncan Michener (Fig. 1) werd geboren op
22 september 1918 in Pasadena, Californië (USA). Zijn
ouders waren actieve vogelaars. In hun eigen tuin
ringden ze zo’n 45.000 vogels en ze publiceerden over
het trekgedrag en ander gedrag van vogels. En zijn
moeder gaf, voordat ze de moederbaan nam, les in de
systematiek van marine protozoa. Ze deelde haar
interesse met Mich die vaak mee ging op
verzameltochten. Mich was al vanaf zijn jeugd een
natuuronderzoeker met een eigen museumkamer in
huis met schelpen, insecten, potten met allerlei zachte
skeletloze organismen en skeletten van ‘roadkills’. Na
een periode plantenverzamelen en illustreren stapte hij
over naar insecten en ontwikkelde een speciale
interesse in bijen.
De jonge Mich had contact met P.H. Timberlake en
met Theodore Cockerell die zijn passie stimuleerden.
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Theodore Cockerell, de ‘bijenkoning’ van die tijd, hielp
hem met zijn eerste publicaties en nodigde hem uit
voor een zomer bij hem thuis. Na zijn doctoraal in
1939 aan de universiteit van Californië, Berkeley
promoveerde hij in 1942 op een nieuwe, vergelijkende
en evolutionaire classificatie voor de bijen. Dat
enorme bouwwerk verscheen in 1944 onder de titel
‘Comparative external morphology, phylogeny, and a
classification of the bees’, en markeerde een geweldige
sprong voorwaarts in de bijenstudies. Om zijn
expertise te demonstreren voor een entomologische
baan publiceerde Michener tegelijkertijd ook over
andere groepen want bijen stonden destijds nog niet
zo in de belangstelling zoals dat nu is. In Berkeley
ontmoette en trouwde hij met Mary Hastings die ook
entomologie studeerde.
Na zijn promotie verhuisden ze in 1942 naar het
American Museum of Natural History in New York
waar hij de curator werd voor de Lepidoptera. Tijdens
zijn periode in het AMNH werkte hij tussen
grootheden als Ernst Mayr, George G. Simpson en
Theodosius Dobzhansky en hun discussies over
populaties, soorten, soortvorming en systematiek
zullen de jonge entomoloog enorm hebben beïnvloed.
Een uitvloeisel van zijn werk was een monografie over
Saturniidae (nachtpauwogen) van het westelijk
halfrond gepubliceerd in1952 nadat hij het AMNH al
had verlaten. Intussen was de tweede wereldoorlog
uitgebroken en Mich werd opgeroepen om dienst te
doen. Hij werd eerst naar Camp Shelby, Mississippi
gestuurd om steekmuggen te onderzoeken. Daarna
werd hij naar het Gorgas Memorial Laboratory in
Panama verplaatst, om oogst- of fluweelmijten
(Trombiculidae) te onderzoeken. De besmette larven
van deze mijten brengen een enorm jeukende
huidaandoening over. Het bracht hem naar de tropen
voordat het voor entomologen gewoon werd in die
omgeving te werken. Zijn continue studie van bijen
gedurende zijn vrije tijd in het leger illustreerde een
levenslang patroon van wijs tijdmanagement. Hij
verspilde nooit een mogelijkheid en op verzameltochten volgden steeds een reeks publicaties. Zo ook ‘Bees
of Panama’ (1954) dat de weg baande voor een beter
begrip van de neotropische bijen.
In 1948 verhuisde Mich, Mary en hun drie kinderen,
David, Daniel en Barbara naar Lawrence waar ze een
jaar later het huis kochten waar hij tot drie jaar terug
nog in woonde. Aan de universiteit van Kansas, waar
hij de rest van zijn carrière bleef, kon hij zijn primaire
liefde, de bijen, weer volledig oppakken.
Zijn leven werd een routine van onderwijs, onderzoek
en publiceren, onderbroken door de geboorte van
zoon Walter. En door ontelbare reizen om de bijenfauna van de wereld te bemonsteren (Fig. 2). Ook was
hij nog geruime tijd redacteur bij enkele
wetenschappelijke tijdschriften en voorzitter van
diverse entomologische of zoologische verenigingen
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op zijn vakgebied. Bij het eigen onderzoek van
Michener lag de nadruk op twee terreinen: systematiek
en gedrag, met name nestgedrag en sociale
levenswijzen van bijen.

Figuur 2. Michener met vangnet in een grasveld van
het natuurreservaat van de Universiteit van Kansas.
Zomer 1986. Foto gekregen van Michael S. Engel.

Michener werd gedurende zijn leven om zijn
wetenschappelijk werk vaak beloond en geëerd. Zo
werd hij op 6 november 2004 benoemd tot erelid van
de NEV wegens zijn grote verdiensten voor het
bijenonderzoek. Helaas kon hij hierbij zelf niet
aanwezig zijn en werd hij waargenomen door zijn
rechterhand Michael Engel. We zien hier af van een
volledige opsomming van zijn verdiensten, maar geven
wel enkele voorbeelden omdat die sterk samenhangen
met belangrijke publicaties van zijn werk. In 1955
ontving hij een prestigieuze Guggenheim beurs
waardoor hij met zijn gehele familie een jaar in
Brazilië kon werken aan de Zuid-Amerikaanse
bijenfauna. Het werk van Michener aan de sociale
evolutie van de Halictidae in de jaren daarna en zijn
boek ‘The social behavior of the bees: a comparative
study’ (1974) bevatte belangrijke concepten die tijdens
de sociobiologische revolutie in de jaren 1970 door
E.O. Wilson en anderen verder werden uitgebouwd.
In 1957 bracht de Fulbright Research Award de
familie een jaar naar Australië wat o.a. zou resulteren
in een monografie van de ‘A classification of the bees
of the Australian and South Pacific regions’ (1965). In
1966 bracht een tweede Guggenheim beurs Mich,
Mary en hun twee jongste kinderen voor 14 maanden
naar Afrika, waar ze al bijen verzamelend van Zuid-

Afrika tot in Oeganda reisden. Een groot aantal
publicaties o.a. ‘Biologies of African allodapine bees’
(1971) zouden volgen.
Hij begeleidde meer dan 80 doctoraal en Ph.Dstudenten waaronder voor mij vele bekende namen uit
de literatuur zoals Edward M. Barrows, Suzanne W.T
Batra, Michael D. Breed, Denis Brothers, Sydney
Cameron, Jim Cane, Bryan Danforth, George
Eickwort, Paul R. Erlich, Gabriel Melo, Robert
Minckley, William Wcislo, John Wenzel, Alvaro Wille,
Douglas Yanega. Een aardig overzicht van zijn
‘academische kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen’ geeft zijn Academic Tree en een
‘must see’ is een filmpje van collega’s op youtube
https://www.youtube.com/watch?v=KjfExYjfIW0
Michener ging met pensioen in 1989 maar bleef actief
als vanouds. In 2000 publiceerde hij zijn magnus opus
‘The bees of the world’ en een tweede herziene druk
daarvan verscheen in 2007. Hij publiceerde een
enorme hoeveelheid artikelen. Zijn eerste artikel, van
de in totaal 514, verscheen op zijn 16e en was deels
gebaseerd op data die hij al verzamelde op 12-jarige
leeftijd (Michener 1935). Zijn laatste artikel verscheen
in hetzelfde tijdschrift Pan-Pacific Entomology in
2015. Hij publiceerde 618 soort-, 262 genus- en 26
groeps-namen waarvan het overgrote merendeel van
bijen. Engel (2015) geeft een uitgebreid overzicht van
zijn bibliografie.

Figuur 3. Drie bijentaxonomen op het 10e Internationale
Entomologische Congres te Montreal, Canada op 20
augustus 1956. Vlnr. Vladimir V. Popov (1902-1960),
Michener en pater Jesus S. Moure (1912-2010). Foto G.W.
Byers.

Naast zijn enorme academische prestaties, was Mich
een geweldig mens. Hij had een zachte, milde stem, en
zijn deur stond altijd open. Eenieder kon ten alle tijden
binnenlopen met: ‘Hee Mich, kan ik je een vraag
stellen?’. ‘To which he would always set aside what he
was doing, turn with a warm smile, fold his hands
characteristically, and listen and converse for as long
as one would like, and on any subject. He treated
everyone with the same level of affectionate dignity.
His kind manner was a constant in a world of
persistent change, and is missed.’
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bijenwetenschappers op. Charles Michener, Mich zal
lang onder, BIJ ons blijven. THANKS!
Dankwoord
De foto’s van figuur 1 en 3 werden ter beschikking
gesteld door George W. Byers, met goedkeuring van
de Universiteit van Kansas Division of
Entomology. Voor de bemiddeling en het ter
beschikking stellen van alle illustraties in dit artikel
danken we Michael Engel.
Geraadpleegde bronnen
Engel, M.S., 2015. The bibliography of and taxa proposed
by Charles D. Michener. - Journal of Melittology 54: 1109.

Figuur 4. In september 2000 op het IV Symposium over
bijen in Ribeirao Preto Brazilië, van links naar rechts
Michener, pater Jesus S. Moure (1912-2010), Michael S.
Engel en Jerome G. Rozen Jr. Foto Favízia F. De
Oliveira.

In 2010 verloor hij zijn Mary ‘but he soldiered on’.
Zijn laatste jaren, in een rolstoel, en zonder zijn
geliefde vrouw Mary na een huwelijk van zeven
decennia, moeten moeilijk zijn geweest ‘but he never
uttered a word of complaint, and his dignified,
gracious, and gently formal manner never changed.’
Hij zette zijn werk in de kamer van de universiteit, zijn
uitwisseling van brieven en bijen met onderzoekers
over de gehele wereld en zijn publicaties voort. Tot ver
in zijn negentigste levensjaren herinnerde hij zich
precies waar hij een bij had verzameld in Brazilë in
1955 of in Zuid-Afrika in 1966, en vaak ook nog de
bloem waarop hij haar gevonden had en de naam van
het dichtsbijzijnde dorp. ‘There was a moment,
though, as he lay in bed the day before his death, that
it suddenly became apparent that his mind was not in
the same room as his body. He seemed to be adressing
a group, probably of students, and with his eyes closed
he said with a half-smile, ‘I suppose all I have to say
about these critters is that I don’t know much about
‘em.’
De ‘king bee’, zoals hij genoemd wordt door zijn meer
dan volwaardige opvolger Michael S. Engel, heeft
gezorgd voor een geweldig oeuvre, een enorme
bijencollectie en hij leidde zeer gepassioneerde
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In honor of Distinguished Professor and Curator Emeritus
Charles D. Michener’s 97th birthday, the Journal of Melittology
publishes this special issue tabulating his expansive list of
publications, the vast majority of which entail studies on the
systematics and biology of bees (Apoidea: Anthophila) and
represents some of the most significant contributions to the
subject. In total, this treatment covers Michener’s 514 citable
items between 1935 and September of the present year (an
astonishing eight-decade-long span of publishing!). Many of the
works provide descriptions of new taxa and the bibliography is
annotated to indicate those novel taxonomic acts included in
each publication. To this is added an accounting of all of the
species-, genus-, and family-group names established by
Michener during this same period, and organized by both
taxonomic group and rank. Naturally, given Michener’s lifetime
of work devoted to bees, the vast majority of these are of the
Anthophila, but it does also include his taxonomic output on
Acari, Lepidoptera, and Ichneumonidae (Hymenoptera).

Engel, M.S., 2016. Lives and influences. In Memoriam:
Charles D. Michener (1918-2015). - Entomologist's
Monthly Magazine 152: 73-77.
Michener, C.D., 2007. The professional development of an
entomologist. - Annual Review of Entomology 52: 1-15.
An account of the development of biological interest, and
specifically interest in bees, by Charles D. Michener. Included
topics are the role of graduate students and the relationship
between behavioral studies and systematics. Sections are (a)
upbringing, including initiation of biological interests, (b) early
studies of bees, (c) student work at the University of California,
Berkeley, (d) work at the American Museum of Natural History
and in the U.S. Army, and (e) work at the University of Kansas,
especially wild bee behavior and bee systematics.

Internet
http://academictree.org/evolution/tree.php?pid=372
49
http://obituaries.ljworld.com/obituaries/ljworld/obit
uary.aspx?pid=176327143
http://www.bioone.org/doi/abs/10.2317/0022-856788.4.457
http://www2.ljworld.com/news/2015/nov/02/patria
rch-bee-research-dies-97/
https://eeb.ku.edu/ku-mourns-passing-charles-dmichener
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbi
d=524015704427293&id=208167602678773&substor
y_index=0
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Discussie
Zetten we nieuwe stappen
in de aculeatenstudie?
Theo Peters
We hebben een rode lijst van de bijen (2003), een
wespen- en mierenatlas (2004), een bijenatlas (2012),
een graafwespentabel (1997), een spinnendoderstabel
(2008), een mierentabel (2010) en we hebben, na vier
jaar gehannus met de uitgever, eindelijk een eerste deel
van een bijentabel (2016 in druk). We hebben een
boek over bijenplanten (2014), over bijenhotels (2014)
en eentje over bloembezoekers (2015). We hebben een
eigen databank in beheer door EIS-Nederland en
onderzoek(st)ers die daarmee aan de slag zijn gegaan.
We hebben mensen die inventariseren, lezingen en
cursussen geven over aculeaten. We hebben een eigen
website, we hebben wilde bijen.nl, de bijenhelpdesk.nl,
bestuivers.nl, waarneming.nl en waarnemingen.be, een
nieuwsbrief en een groep enthousiaste Nederlandse en
Vlaamse aculeatenliefhebbers. We hebben …
Nieuwe uitdaging
Een jaar na de bijenatlas heb ik mezelf de vraag gesteld
waar ik, in bijvoorbeeld de komende tien jaar, mijn
passie als entomoloog aan ga besteden. Na meer dan
25 jaren en o.a. twee dikke fauna’s was de aculeate
wespen- en bijenstudie voor mij even opgedroogd. Ik
zag geen nieuwe uitdaging meer en in mijn leven
ontrolden zich enkele nieuwe ontwikkelingen
waardoor mijn aandacht verschoof.
Een tijdje heb ik erover gedaan om hierin mijn pad te
vinden, al bleef ik werken aan Hymenoptera. Zo ben
ik een jaartje aan de slag gegaan met enkele groepen
van de Symphyta en Parasitica. Ik heb in Naturalis
bijvoorbeeld de Nederlandse soorten van genera zoals
Xiphydria, Abia, Aulacus, Pseudogonalos opgenomen in
een eigen databank om er artikelen over te schrijven.
Maar een grotere uitdaging vond ik in de kleinere
parasitaire wespen. En o.a. door mijn nieuwe baan en
collega’s bij Mitox Amsterdam kwamen deze
parasitaire wespjes ook meer en vaker in mijn vizier.
Eind 2013 had ik mijn pad gevonden, en ben met de
Diapriidae aan de slag gegaan. Een moeilijke maar
interessante groep van kleine wespjes die vooral op
puparia van Diptera parasiteren en ook wel
neuswespjes worden genoemd omdat hun antennen
op een verhoging van het gezicht zijn ingeplant. Ik heb

daarbij ook vooruitgekeken en in de collectie van het
NCB Naturalis alle Diapriidae die ik kon vinden bij
elkaar gezet, de Nederlandse en enkele Orientaalse
dozen met Diapriidae gesorteerd en verhuisd naar
Natuurmuseum Tilburg, zodat ik daar ook de
komende jaren gemakkelijk aan kan werken, zonder
veel reistijd en -kosten.
Opnieuw de breedte en de diepte in?
Maar ook de aculeatenstudie blijft knagen. Het lijkt me
gewenst naar andere niveau’s, invullingen, verbeteringen te blijven zoeken: innoveren en opnieuw bestuderen. Want er is namelijk nog voldoende werk te verzetten.
Waarneming.nl en waarnemingen.be genereren nieuwe
vragen. Stijn Schreven deed bijvoorbeeld op de
afgelopen studiedag een oproep om de determinatiekenmerken voor bijen in een nieuw daglicht te zetten
en hopelijk gaan enkele mensen daarmee aan de slag.
Er komen de laatste jaren veel vragen vanuit steden,
gemeenten over bijen en er wordt geopperd om
daarvoor een aparte werkgroep ‘bijen in de stad’ op te
richten. In Groningen, Leeuwarden, Amsterdam,
Deventer, Leuven en Beersel en wellicht ook andere
steden zijn daarvan projectvoorbeelden waarbij
aangesloten kan worden. Stedelijke gebieden zijn
uitgegroeid tot (een van) de rijkste bijenfauna’s van
Nederland; laten we dat vooral goed blijven volgen en
misschien kunnen we vuistregels formuleren m.b.t.
goed beheer voor stadse bijen.
Ik begrijp niet waarom er nog geen app voor het
determineren van de bijengenera in Europa is? Nieuwe
technieken en (sociale) media maken het mogelijk op
allerlei manieren een groter publiek te bereiken en
determinaties te vergemakkelijken. Mijn inziens een
gat in de markt.
Een betere samenwerking en uitwisseling met de
Vlaamse en andere hymenopterologen bijvoorbeeld
door onze tweejaarlijkse bezoeken aan onze collega’s
in het Duitstalige gebied, is altijd een van onze
aandachtspunten geweest. Het Vlaams redactielid Jens
D’Haeseleer in onze redactie en onze rubriek
‘Aculeaten in het buitenland’ in onze nieuwsbrief zijn
daar uitvloeisels van. Moge die banden nog verbeterd
worden door o.a. samen op excursies te gaan,
studiedagen te organiseren, etc. We hebben nog
genoeg van elkaar te leren.
Inmiddels hebben we in Nederland één grote nationale
insectencollectie door de samenvoeging van de
Wageningse, Amsterdamse en Leidse deelcollecties in
de collectie van NCB Naturalis te Leiden. Ook daar
liggen nog grote uitdagingen, waarmee enkele leden
zoals Hans, Peter, Frank en Wim vrijwel wekelijks aan
de slag zijn, namelijk het samenvoegen, ordenen en
determineren van het zeer omvangrijke
collectiemateriaal van al die aculeatenliefhebbers.
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Daar liggen m.i. ook een groot aantal vragen, projecten
die interessant zijn om op te pakken en uit te werken.
Specifieke vragen
Dat we van de meeste soorten nauwelijks meer kennen
dan het adulte stadium, haar voedsel en nestplek is een
open deur en helpt ons niet verder. Specifieke vragen
kunnen helpen meer inzicht te krijgen in een
onderwerp en sturen je werkwijze; dat werkt
efficiënter, makkelijker en vergroot je kennis. Een
aantal vragen en ideeën voor projecten die bij mij
opkomen zijn:
Is de status van de Rode wesp (Vespula rufa) in ons
land veranderd en kunnen we dat aantonen met
behulp van een historisch overzicht van onze
collectiegegevens? Zie ook het artikel van Jan Smit
& Peter Megens in HymenoVaria 10 dat daartoe
een aanzet geeft, maar waarin een volledige
verwerking van de voorhanden gegevens
ontbreekt, want het EIS-bestand is groot maar
zeker niet volledig voor het merendeel van de
aculeaten.
Welke soorten van het genus Trypoxylon hebben
we in ons land? Wim Klein gaat daarmee aan de
slag.
Ook het Nederlandse materiaal van het genus
Chrysis en andere goudwespen kan worden
gereviseerd nu er een nieuwe determinatietabel
voorhanden is. Een enorme klus want Chrysis
wordt veel verzameld.
Welke hommels van de Bombus terrestris-groep
komen waar voor in ons land?
Wat is inmiddels de status van Ammophila
campestris en van onze Podalonia-soorten? Zijn die
aan het verdwijnen uit het merendeel van onze
landschappen? Prachtige, grote en herkenbare
soorten waar eenieder mee aan de slag kan in
collectie en/of veld.
En… Pemphredon, Nysson, Gorytes, Spilomena,
Stenodynerus, de Andrena minutula- en ovatula-groep
zijn al decennia niet meer bewerkt en schreeuwen
om revisie.
Ook andere werkzaamheden zijn blijven liggen
zoals een eenvoudige beeldende genera-tabel voor
de bijen met habitus- en detailfoto’s waardoor hij
ook toegankelijk wordt voor een groot publiek.
En wellicht zijn er nog vele andere interessante vragen
en projecten te bedenken.
Doorpakken: alleen en samen
Klussen waar je als eenling aan kunt gaan werken.
Maar mijne heren, wordt het niet eens tijd dat we met
een groepje gezamenlijk een paar van die mijns inziens
interessante vragen proberen te beantwoorden? Vele
handen maken licht werk. Tevens verbreden en
verdiepen we op deze manier onze kennis en plezier.
Voor mij zou dat ‘samen plannen maken, samen
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werken aan ….’ nog een nieuwe uitdaging zijn in de
aculeatenstudie. Die ‘voeding’ mis ik af en toe een
beetje.
Toch jammer dat de Naturalis-collectie net nu voor
enkele jaren dicht gaat!

Reacties
Huib Koel
Theo Peeters stelt de vraag:
Na de publicatie van de Voorlopige Atlas (bijen 1.0),
de Definitieve Atlas (bijen 2.0) is de vraag: Wat nu?
Juist solitair levende bijen krijgen de laatste jaren meer
en meer aandacht. Vanuit natuur- en milieuomgeving
is er steeds meer belangstelling voor 'onze' insecten.
Soms lijkt het alsof het besef dat honingbijen toch
vaak intensief gehouden landbouwdieren zijn, pas nu
doordringt. Terecht vraagt men zich af: hoe kunnen
we de solitaire bijen helpen? Ook bij
TerreinBeherendeOrganisaties (SBB, NM, De
Landschappen, Gemeenten) groeit de belangstelling
voor bijen. Dit resulteert vaak in het ophangen van
een insectenblok, met zoals op de studiedag duidelijk
werd, vaak minder goede resultaten. Dit alles pleit
voor een volgende stap:
Bijen 3.0
Naast de voorlichting over bijen via diverse websites is
er meer onderzoek gewenst. Via monitoring en
veldonderzoek kan pas een betere bescherming
gerealiseerd worden. Waarbij opgemerkt moet worden
dat de waarneming van een vliegend (of gevangen)
insect niet genoeg is. Pas wanneer de nestlocatie
bekend is, kan tot daadwerkelijke bescherming worden
overgegaan.
Provinciaal of groot regionaal georganiseerde
werkgroepen hebben, zoals blijkt uit de ervaringen uit
de provincie Zeeland, daarbij de voorkeur.
Enthousiaste vrijwilligers die - na een opleiding - in
groepsverband een regio of provincie uitkammen. En
daarover - voorlichting - via alle moderne middelen
rapporteren. Tevens kunnen die provinciale
bijeninsectengroepen advies verlenen aan de TBO's
omtrent inrichting en/of beheer van een specifiek
terrein: om gunstige omstandigheden te creëren of om
bestaande populaties, via adequaat onderhoud, in
stand te houden.
Een ambitieus project dat veel tijd en inzet vergt.
Opleiding in determinatie van bijensoorten, zoals
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ontwikkelen van moderne (foto)-determinatie
technieken zijn daarbij noodzakelijk. Ondersteuning
vanuit een overkoepelende, professioneel ingerichte
organisatie (zoals bijvoorbeeld de Vlinderstichting) is
mijn inziens onontbeerlijk. De provinciaal of regionaal
georganiseerde bijenwerkgroepen kunnen hieruit
kennis én financiële ondersteuning krijgen. Dit alles
moet leiden tot behoud, kennis van en voorlichting
over bijen en hun biotoop in Nederland en
Vlaanderen.

Aad van Diemen
In zijn prikkelende artikel, ‘what is in a name’ bij
aculeaten, werpt Theo veel ballen in de lucht.
Al zijn suggesties lijken mij als betrekkelijke leek,
inhoudelijk en wetenschappelijk zinnig.
Een heel andere vraag is wat op dit moment
maatschappelijk relevant is.
Het antwoord daarop is volgens mij helder: hoe staat
het met de kwaliteit en kwantiteit van aculeaten in
Nederland? Nemen de aantallen af? Neemt de
verscheidenheid af ? Dit zijn twee vragen en dat is
wellicht al 1 te veel.
De vogelkenners hebben aan de bel getrokken met de
mededeling dat de vogelstand van de insecteneters aan
het instorten is, vanwege het gebrek aan insecten.
Theo doet aan het eind van zijn artikel een oproep om
ook eens wat samen te doen. Dit zou zo een
samenwerkingsproject kunnen zijn.
Wat nodig is, is een slim onderzoekdesign. Een eerste
voorzet. Je hebt 1 of meer soorten nodig waarvan
genoeg historische gegevens aanwezig zijn van 10 of
15 jaar geleden.
Op die plekken zou je opnieuw moeten gaan kijken.
Voor een goede statistiek zijn vooral veel data van
belang. Daarvoor zou je ook met het CBS in gesprek
moeten.

‘Missing links’
Anne Jan Loonstra
Inleiding
Sinds het verschijnen van De Nederlandse Bijen en
2012 Het Jaar van de Bij heeft de belangstelling naar
bijen in het algemeen, de wilde bij en het welzijn van
de honingbij een zeer hoge vlucht genomen. Mede te
danken aan het economisch belang dat er aan
gekoppeld is. We zijn met z’n allen naar het lijkt meer
dan ooit bezig met bijen. Er is een stuwmeer aan

informatie beschikbaar, in boeken, op internet, in
flyers en brochures of wordt verstrekt in lezingen en
cursussen. Landelijk, provinciaal, gemeentelijk,
bedrijfsmatig of particulier is het aantal initiatieven of
plannen voor hulp aan bijen niet meer te overzien.
Je zou zeggen dat het dus erg goed gaat, of een stuk
beter zou moeten gaan met rekenschap en plannen
voor hulp aan bijen in onze leefomgeving.
In de praktijk gaat het m.i. op veel fronten nog mis en
blijven goedbedoelde plannen en maatregelen in
gebreke. Ten dele kan dat liggen aan beperkte
financiële middelen. Aan kennis ontbreekt het niet,
echter wel waar die kennis ligt en hoe die verspreid
wordt en hoe die wordt toegepast. Welke informatie
van dat grote stuwmeer aan kennis bereikt werkelijk de
mensen? Waarom bereikt veel de mensen niet? En hoe
weten wij of het de mensen bereikt zoals wij dat graag
zouden willen? Er lijkt een soort “missing link” te
bestaan. Daarnaast wil ik het hebben over onszelf als
mens en hoe we zelf met verantwoording tegenover
onze leefomgeving staan, of zouden kunnen staan.
Ik wil dit door middel van dit schrijven ter sprake
brengen zodat we met z’n allen hierover na kunnen
denken. Ik ben bij lange niet de eerste die dit roept en
zal ook niet de laatste zijn. Reacties en aanvullingen
zijn dan ook erg welkom.
Missing link tussen plan en uitvoer
Het eerste punt wat ik ter sprake wil brengen is wat ik
beschouw als een “missing link” tussen de gemaakte
plannen ter verbetering van de leefomgeving voor
bijen van overheden of andere opdrachtgevers en wat
er in de werkelijkheid vaak gebeurd tijdens de
uitvoering. Landelijk, provinciaal en gemeentelijk
kunnen de plannen nog zo goed zijn, echter wanneer
de uitvoerende partij niet goed ingelicht wordt, geen
kennis van zaken heeft of op wat voor manier dan ook
geen goede aansluiting vindt bij de planmakers dan
zijn veel initiatieven weggegooid geld of halen hun
beoogde doel niet of nauwelijks.
Er bestaan tal van knelpunten, hier drie als voorbeeld:
• Veel maatregelen zijn afhankelijk van een
afgebakend budget. Daarom zijn deze vaak van
tijdelijke aard, van beperkte schaal of inhoudelijk
erg beperkt. Vaak zijn bijen hierdoor niet geholpen.
o Voorbeeld:
Initiatieven als ingezaaide akkerranden zijn
meestal alleen effectief voor de honingbij,
bovendien worden de zaadmengsels vaak op
basis van budget samengesteld wat resulteert in
veel gebiedsvreemde planten. De behoeften van
wilde bijen vallen vaak te veel buiten het vizier.
Zo wordt er bijvoorbeeld vaak geen rekening
gehouden met het feit dat wilde bijen ook lokaal
moeten kunnen nestelen, al vroeg in het jaar
afhankelijk zijn van voldoende voedsel (denk
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aan wilgen) en microstructuur en microklimaat
nodig hebben. Goede en duurzame akkerranden
voor wilde bijen zijn schaars.
• Tussen plan en uitvoering zitten te veel schijven.
De praktijk wijst uit dat er tussen de opdrachtgever
en uitvoerende partij teveel partijen een rol spelen
waarbij veel details over inhoud en uitvoering
volkomen uit het vizier zijn verdwenen.
o Voorbeeld:
Zo gaat het vaak mis bij maaibeheer ten gunste
van de aanwezige fauna. De opdrachtgever en
planmakers stellen zich een mooi doel maar
uiteindelijk weet de uitvoerende persoon op de
tractor of maaimachine volkomen van niets.
Goed uitgedachte aspecten als gefaseerd
maaien, vegetatieranden een jaar lang laten staan
zijn soms allemaal tevergeefs. Vaak weet de
uitvoerende persoon niet eens dat ze in een
ecologisch doelgebied rondrijden. Hier spelen
goede communicatie en basiskennis van
ecologie van insecten een belangrijke rol.
• Bij wisseling van de wacht kan er veel misgaan. Een
beheerder met weinig tot geen oog voor
ecologische waarden kan decennia werk van zijn
voorganger volkomen te niet doen door de
beheermethoden totaal over een andere boeg te
gooien. Hierbij speelt niet alleen gebrek aan
kennisoverdracht een rol maar ook overdracht van
mentaliteit.
o Voorbeeld:
Een ecologisch beheerd gebied waar groei van
struweel en bomen zoveel mogelijk wordt
toegelaten en waar ruige kruidenrijke zomen en
graslanden blijven bestaan kunnen zorgen voor
een betere leefomgeving en hoge biodiversiteit.
Dit geldt niet alleen voor bijen maar ook voor
bijvoorbeeld (broed)vogels. Dergelijke gebieden
zijn vaak in handen van een werkgroep en de
kwaliteit blijft gehanteerd zolang de werkgroep
goed samenwerkt en zich actief voor hun
doelen inzet. Mocht een werkgroep uiteenvallen
of verdwijnen (wat nogal eens gebeurd….) dan
kan het zijn dat het onderhoud door de
plaatselijke gemeente wordt overgenomen. De
kans is groot dat het daar mis gaat. De
gemeente (of aannemer die wordt ingehuurd)
pleegt het onderhoud meestal niet kleinschalig
en gefaseerd. Het onderhoud is dan ineens weer
onderworpen aan een bepaald budget en
meestal aan een andere, vaak efficiënte
beheermethode en een andere visie op
bijvoorbeeld maaibeheer of bomen als wilgen,
sleedoorn etc. Een gevarieerd gebied met bos
(incl. takkenrillen, overblijvend dood hout),
kruidige zoomvegetatie en kruidenrijke
graslandjes kan zo veranderen in een opgeruimd
parkbos zonder zomen en met tweewekelijks
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gemaaide grasvelden. Alle verkregen
duurzaamheid en natuurwaarden zijn verloren
en krijg je niet automatisch terug.
Missing link tussen mens en natuur
Het tweede punt wat ik hier ter sprake wil brengen is
wat ik beschouw als het uitblijven van bewustzijn,
besef en rekenschap van alle fauna om ons heen bij
alle mensen als particulier in het algemeen. Waar ligt
hier het probleem? Tal van mensen vinden de natuur
prachtig en vooral heel erg belangrijk. Het is aan alle
kanten duidelijk dat het met de Nederlandse biodiversiteit niet goed gaat en dat we dit kunnen verbeteren
wanneer we met z’n allen een groter draagvlak kunnen
creëren voor rekenschap met onze natuur en natuurwaarden. Over het algemeen zijn de meeste mensen
het met die stelling eens. Dat zou betekenen dat we in
onze eigen directe omgeving (tuin, volkstuin of beheer
van welk particulier gebied dan ook) een vorm van
verantwoordelijkheid hebben of op z’n minst een
innerlijk impuls zouden kunnen voelen om hier zorg
voor te dragen. Daar zit een groot knelpunt. Ik denk
dat hier meerdere zaken een rol spelen, ik noem er een
paar.
Van nature hebben mensen een opruimdrang, geboren
vanuit controledrang of overlevingsinstinct, vaak
gepaard met gemakzucht. We zien ongemaaide
bermen, ruigtes, alsmaar groter wordende bomen of
struiken vaak als lastig of niet netjes. We willen dat van
nature terugdringen, we willen geen storende vegetatieve herrie in ons gezichtsveld. Tot op zekere hoogte
kan ik dat prima begrijpen als je het bijvoorbeeld hebt
over het openhouden van de infrastructuur, van
snelwegen tot aan je eigen tuinpad.
Waar het mij om gaat is de manier waarop en vaak ook
de schaal waarin men dan in eigen tuin of daarbuiten
ingrijpt. Vaak worden (wind)singels, bosranden,
afscheidingen in tuinen in z’n geheel geruimd en blijft
er een kale vlakte over, hetzelfde geldt voor maaien
van graslanden tot eigen gazons. Als we toch zo
begaan zijn met het welzijn van vogels en bijen en “er
best rekening mee willen houden” waarom doen we dat dan
niet vaker? Waarom doen we dat dan niet in detail?
Waarom zit dit nog niet in ons algemeen
gedachtegoed? Als het puntje bij het paaltje komt
ruimen de meeste mensen hun tuin voor de winter
liever helemaal op. Zo blijft er een groot gebrek
bestaan aan zaad dragende dorre plantenstengels in de
winter waar allerlei zaad etende vogels zich aan tegoed
kunnen doen en waar sommige wespen of bijen in
kunnen nestelen of overwinteren.
Een ander knelpunt wat grote aansluiting vindt bij het
vorige is het aanbod van voedselplanten wat we kiezen
of tolereren in onze eigen tuin of welk particulier
gebied dan ook. Daar zit een vreemde mentaliteit aan
vast, die denk ik ontstaat door onze controledrang.
Veel mensen vergapen zich aan de fantastische
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bloemenweides in de alpen of onze eigen ruige
heideterreinen, echter in onze eigen tuinen mag vaak
nog geen grasspriet scheef staan. Ik geef onderhand
ongeveer vijf jaar wilde bijencursussen. Daarbij leg ik
bijvoorbeeld ook uitgebreid uit wat men in eigen tuin
kan doen om het voor wilde bijen echt aantrekkelijk te
maken, dat is dus door te kijken waar de
zwaartepunten van behoeftes van wilde bijen liggen en
die aan te brengen in eigen tuin. Het signaal is vaak dat
men er best rekening mee wil houden maar het
aanplanten van een mannelijke Grauwe wilg, het
tolereren van Zevenblad of grote partijen met gele
composieten in het gazon gaat vaak te ver.
Wat is dan bij-vriendelijk beheer?
Het volgende is afkomstig uit het cursusboek
behorende bij de wilde bijen cursus (Loonstra 2014).
Het voert te ver om alle aspecten uit dat boek hier
beknopt neer te zetten. Toch meen ik in dit verband
aan te moeten geven waaraan gunstig bijenbeheer dan
zou moeten voldoen.
Bij-vriendelijk beheer is gericht op het rekening
houden met de levensbehoeften van wilde bijen en
hoe het landschap daarin kan voorzien. In bijvriendelijk beheerde gebieden kunnen de levensbehoeften
van de wilde bijen op een duurzame manier worden
gegarandeerd. Deze levensbehoeften zijn voor de
hanteerbaarheid te verdelen in vier basiselementen (zie
cirkelfiguur). Alleen samen
kunnen deze basiselementen
een natuur-waarde vormen
voor wilde bijen (Fig. 1, 2).
Deze basiselementen zijn:
• nestplaats
• nestmaterialen
• voedsel
• warmte (zon/beschutting)

Figuur 1. Voorbeeld uit cursus waarbij de verbondenheid
van de levensbehoeften uitgelegd wordt in een geanimeerde
dia. In dit geval voor de Andoornbij die lipboemen en dood
vermolmd hout nodig heeft. Bij het ontbreken of ruimen
van deze natuurlijke elementen zal de bij zich niet kunnen
handhaven. Foto: A.J. Loonstra.

Figuur 2. Voorbeeld van het belang van het behoud van
struweelranden, houtwallen en overblijvende zoomvegetatie.
De kleine inzetten tonen nesten van de Akkerhommel, in
een ondergronds muizenhol en in een kuiltje in de vegetatie
(beginstadium). Foto: A.J. Loonstra.

Het gaat om het behouden of ontwikkelen van een
gevarieerd bloem- en structuurrijk landschap met veel
afwisseling en gradiënten op kleine schaal. Daarin
vinden de wilde bijen een plek om voedsel te zoeken,
te nestelen en te overwinteren. Denk hierbij weer aan
de verbindende cirkelfiguur. Daarbij is het eveneens
belangrijk om alle biologische eigenschappen en
ecologische profielen van de bijen in acht te nemen.
We zorgen niet alleen voor voldoende voedselplanten
maar ook voor voldoende nestplaatsen of andere
elementen voor bijen, op de juiste tijd en op de juiste
plaats. De aanwezige bijenpopulaties worden daarmee
geholpen in hun overleving en voortbestaan.
Discussie
Ik denk dat we nog een lange weg te gaan hebben als
we onze omgang met de natuurlijke omgeving echt
duurzaam willen maken. Hoe kunnen we het
Nederlandse volk zover krijgen dat rekenschap met de
behoeften van bijen en feitelijk alle andere fauna
algemeen toegepast wordt? Hoe bewerkstelligen we
dat die goedbedoelde, duurzame, ecologisch bewuste
vlieger ook in de lucht blijft en niet weer uit de lucht
valt als de aandacht weer verslapt? Ik denk dat zowel
particulieren als overheden verantwoordelijkheden
hierin hebben en dat ook goede communicatie tussen
deze twee van groot belang is.
Hieronder een paar hoofdpunten die m.i. de aandacht
en discussie vragen:
• Overheden (provincies/gemeenten) zouden op
grotere schaal hun plannen en initiatieven moeten
toelichten. Maar al te vaak weten “de gewone
mensen” door ongenuanceerd mopperen op ruige
bermen de gemeente weer zover te krijgen dat het
beleid toch weer aangepast wordt. Wanneer de
beherende partij de bijen of welke groep dan ook
op een voetstuk plaatst en toelicht waarom er
bijvoorbeeld niet gemaaid wordt, zou men hier ook
anders naar kunnen gaan kijken. Maar al te gauw
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wordt de conclusie getrokken dat er niet gemaaid
wordt omdat dit de kosten bespaard en dat er geen
andere reden is.
Op basisscholen en op middelbare scholen zou
natuureducatie en vooral natuurverwondering
uitgebreider, intensiever en over meer details
moeten gaan. Ik denk dat een andere mentaliteit
tegenover alle wilde flora en fauna daar begint.
Insecten als bijen, wespen en vliegen zijn voor veel
mensen niet opvallend genoeg om uit zichzelf
opgemerkt te worden, laat staan om te beseffen dat
het er werkelijk zoveel zijn. Bij deze groepen is het
echt nodig de mensen de ogen te openen d.m.v.
lezingen en excursies. Niets is zo leerzaam als een
veldexcursie waar men zelf bijen in het landschap
leert op te zoeken en te ontdekken. Het moment
dat die wereld opengaat door voor het eerst een bij
onder een loep te zien is voor de meeste mensen
een echt geluksmoment dat ze van hun leven niet
weer vergeten.
Veel lezingen en cursussen vinden momenteel
plaats binnen bestaande natuurverenigingen als
IVN en KNNV. Dat is heel goed maar daar zitten
alleen maar mensen die al gericht zijn op de natuur.
Ik denk dat het raadzaam is te onderzoeken hoe we
ook het gemiddelde gezin in de gemiddelde
woonwijk zonder specifieke interesse effectief
kunnen bereiken.
Bewustwording, besef en liefde voor flora en fauna
in onze omgeving en de kostbaarheid ervan zou
dieper door moeten dringen. Waarom laten we dat
te vaak los en kijken we sneller en eerder naar ons
eigen belang, geven we toe aan gemak of zijn alleen
maar bezig met al onze andere interesses?
Hoe kunnen we onze opruimdrang los laten? Waar
ligt de grens tussen het functioneel open houden
van een pad of heideterrein en het toegeven aan de
voldoening van de oer zaagdrift?
Hoe komen we tot een algemene acceptatie dat
“onkruiden” er bij horen en dat het juist van belang
is dat sommige ruigtes jaren lang moeten kunnen
blijven bestaan.
Een organisatie die veel geld steekt in een
grootschalig akkerrandenproject zal dit ook naar
buiten toe kenbaar moeten maken. Daar zitten
goede en slechte plannen tussen. Hoe weet het
grote publiek werkelijk of de genomen maatregelen
echt bijdroegen aan de biodiversiteit of dat het
voor een groot deel weggegooid geld was?
Vervolgens de vraag: gaat het grote publiek die
voorbeelden op handen dragen en dienen die als
voorbeeld? Of gaat men liever eerst zelf voor
verdieping? Het gevaar schuilt er in dat er dus
maatschappelijk draagvlak gecreëerd wordt voor
maatregelen (zoals de carnavalsmengsels) die niets
wezenlijks bijdragen. Vervolgens gelijk weer de

vraag; hoe weet het grote publiek welke
maatregelen wél echt bijdragen?
• Kap van bomen wordt tegenwoordig ook
aangemoedigd doordat veel particulieren hout
ervan opkopen, er is duidelijk vraag naar en er
wordt goed geld mee verdient. Het lijkt tegenwoordig een trend om achter het huis een houtpakschuur te hebben. Is dat nodig met onze cv,
zonnepanelen en goed geïsoleerde huizen? M.i. is
het op de schaal waarin het nu gebeurd niet
wenselijk en zou echt beperkt moeten worden.
Waar krijgen de bomen nog werkelijk de kans om
echt oud te worden? Ook daar steekt weer een rare
dubbele mentaliteit de kop op, we wandelen graag
in de oerbossen in Duitsland waar we ons aan
kolossale eeuwenoude eiken vergapen, maar
hoeveel bomen in onze omgeving krijgen de kans
werkelijk zo oud te worden?
• Er is veel geld te verdienen met het fabriceren van
nesthulp voor insecten, sterker nog; het is een
industrie geworden. Ook voor wilde bijen en
wespen zijn er zulke hotels. Veel van die
bijenhotels voldoen in de verste verten niet aan wat
bovengronds nestelende bijen nodig hebben. Waar
gaat dat fout? Nestingangen zitten aan opening en
binnenin vol splinters of zitten gewoonweg dicht.
Er is gaas direct voor gemonteerd zodat de bijen
niet goed in en uit kunnen (gaas moet beetje
afstand hebben, discussie over wel/geen gaas begin
ik hier niet aan). Nestcilinders zijn aan de achterzijde open. Het is eigenlijk teveel om op te
noemen. Waar ik voor vrees door het falen van dit
soort slechte bijenhotels is dat er een ontmoediging
kan ontstaan. Hierbij is het grote publiek ook weer
niet in staat te beoordelen of zij wel of niet een
goed bijenhotel in handen hebben. De ene
fabrikant neemt slechte voorbeelden van een ander
over, de andere fabrikant denk helemaal nergens
meer over na, als er maar wat gaten in geragd zitten
zal het wel goed zijn. Dergelijke bijenhotels kosten
meestal tussen de 10,- en 25,- (Fig. 3).
Lopen we dan niet de kans dat de meeste afnemers
zich uiteindelijk bekocht voelen of dat men denk
dat bijenhotels überhaupt nooit goed kunnen
werken? Veel particulier gemaakte hotels voldoen
meestal niet aan de eisen (Fig. 4). Dit is vaak te
wijten aan gebrek aan kennis of overnemen van
slechte voorbeelden. Ontmoediging en afbrokkelen
van draagvlak ligt daar op de loer.
De vraag is nu, hoe keren we dit tij? Er bestaan tal van
informatiebronnen maar is dit genoeg? Wat kunnen
we hieraan nog meer doen? Spreker we de fabrikanten
samen aan? Maken we handleidingen online?
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Bijen- en wespenwerk bij
EIS Kenniscentrum
Insecten
Menno Reemer & Roy Kleukers

Figuur 3. Dit hotel werd verkocht als insectenhotel en ook
specifiek voor wilde bijen als de Rosse metselbij. Er is echter
werkelijk geen één goede open broedcilinder te vinden!
Vraagprijs: € 25,-. Hopelijk voelen de oorwormen en
lieveheersbeestjes zich hier goed thuis.. Foto: A.J. Loonstra.

Figuur 4. Bij het toepassen van neststengels worden vaak
hele bundels tegelijk op maat gezaagd met bovenstaande als
resultaat, er blijft slechts hier en daar een geschikte
broedcilinder open. Het kost veel moeite en energie, helaas
allemaal tevergeefs. Foto: A.J. Loonstra.
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Bijen zijn één van de diergroepen die speciale attentie
krijgen bij EIS Kenniscentrum Insecten. Wij werken
al vele jaren plezierig samen met de leden van de
Sectie Hymenoptera. Dit heeft tot veel mooie
resultaten geleid, zoals de publicatie van verschillende
boeken (deels genoemd door Theo in zijn discussiestuk), artikelen (bijvoorbeeld in Entomolo-gische
Berichten en Nederlandse Faunistische Mededelingen),
rapportages van gebiedsinventarisaties en beheeradviezen. Wat ons betreft zetten we deze samenwerking
nog vele jaren voort. In deze reactie op Theo’s discussiestuk richten we ons vooral op de mogelijke rollen
van EIS Kenniscentrum Insecten in die toekomstige
samenwerking. We zetten in het kort uiteen wat we
zoal doen op bijen- en wespengebied en geven aan
welke toekomstige ontwikkelingen we voorzien.
Databestand
Centraal in veel gezamenlijke projecten staat het databestand van de Nederlandse angeldragers. Dit is in
beheer bij EIS, maar dankt zijn bestaan mede aan de
(huidige en voormalige) leden van de Sectie
Hymenoptera. Het bestand dient als basis voor het
maken van verspreidingsoverzichten en trendberekeningen en wordt regelmatig gebruikt in onderzoeken
naar de stand van de Nederlandse bijen- en wespenfauna. Wij zien het als kerntaak van EIS om dit
bestand te blijven beheren, controleren en uitbreiden.
De stroom gegevens van niet-specialisten is in recente
jaren sterk toegenomen, met name dankzij
Waarneming.nl. EIS coördineert de validatie van deze
gegevens, waarvan een aanzienlijk deel uiteindelijk ook
in ons bestand terechtkomt. Gegevens van specialisten
blijven voor ons echter onmisbaar. We hopen dan ook
dat de leden van de Sectie Hymenoptera blijven
doorgaan met het doorgeven van hun gegevens.
De leden van de Sectie Hymenoptera kunnen altijd
gegevens uit het bestand bij ons opvragen voor eigen
gebruik, bijvoorbeeld voor het schrijven van een
artikel over bepaalde soorten of voor historische
gegevens uit een gebied dat men inventariseert.
Monitoring
In de reacties van Huib Koel en Aad van Diemen op
het discussiestuk van Theo wordt monitoring
genoemd als belangrijk aandachtspunt. Ook wij zien
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dat de behoefte aan betrouwbare monitoringgegevens
van bijen en andere bestuivers sterk toeneemt. We
hebben reeds ervaring met monitoring in appel- en
perenboomgaarden in het kader van bestuivingsonderzoek, en met gebiedsmonitoring om effecten van
ingrepen in beheer te meten, maar de kennis is nog
gebrekkig. Daarom zijn we bezig om voor verschillende typen monitoring de mogelijkheden te
verkennen.
Samen met het Centraal Bureau voor Statistiek gaan
we een proef doen met methodes om aan de hand van
het databestand trends van de Nederlandse bijen te
berekenen. Ook hopen we in Noord-Brabant, in
samenwerking met De Vlinderstichting, een proefjaar
te kunnen draaien met transectmonitoring van bijen.
Daarnaast denken we na over een goede methode
voor het uitvoeren van gebiedsmonitoring, waarbij
aspecten als de bezoekfrequentie, monstermethode en
kennisniveau van de onderzoeker de aandacht krijgen.
Uiteindelijk hopen we te komen tot goed uitgewerkte
standaardmethoden voor verschillende typen
monitoring van bestuivers (bijen, zweefvliegen,
wespen) in Nederland. Hierbij zullen we de hulp van
de leden van de Sectie Hymenoptera goed kunnen
gebruiken. Ideeën zijn welkom!

EIS Kenniscentrum Insecten leidt ook nieuw talent
op. In de afgelopen maanden hebben we twee maal
een workshop ‘Bijen herkennen voor beginners’ verzorgd.
Iets dergelijks zal komende zomer ook plaatsvinden
tijdens een kamp van de jeugdbonden voor natuurstudie. Ook geven we regelmatig lezingen over bijen
en andere bestuivers. Bij blijk van serieuze interesse
onder de deelnemers en toehoorders zullen we niet
nalaten om te verwijzen naar de Sectie Hymenoptera.
Mogelijk kunnen we bij het geven van dergelijke
presentaties en workshops hulp gebruiken. We horen
graag wie hier belangstelling voor heeft, zodat we hier
misschien rekening mee kunnen houden als er bij ons
wordt aangeklopt.
Voor beginnende bijenkenners is in samenwerking met
Naturalis de zoekkaart Bijen in de tuin ontwikkeld,
evenals een digitale determinatiesleutel (toegankelijk
via Nederlandsesoorten.nl). Verder is in dit verband
vermeldenswaardig dat we werken aan de Nederlandstalige versie van de onlangs verschenen Field guide to the
bees of Britain and Ireland. Deze verschijnt in 2017. We
doen dit samen met een kleine 'begeleidingscommissie'
bestaande uit leden van de Sectie Hymenoptera.

Adviezen inrichting en beheer
Steeds vaker krijgen wij vragen over bijvriendelijke
inrichting en beheer van uiteenlopende terreinen, van
natuurgebieden tot stedelijk groen. Samen met adviesbureau Ecologica hebben we een artikel gepubliceerd
getiteld Bijen en zweefvliegen in natuur- en groenbeheer: wat
heb je er aan? in het Vakblad Natuur, Bos, Landschap. Met
Alterra en De Vlinderstichting hebben we een
handreiking opgesteld en een training ontwikkeld
opgesteld voor bijvriendelijke inrichting en beheer.
Deze is gratis beschikbaar voor alle belangstellenden
(Google op 'Groene Cirkels Bijenlandschap').
We blijven graag op de hoogte van activiteiten die de
leden van de Sectie Hymenoptera op dit gebied
ontplooien. Adviezen, verslagen en rapportages
kunnen misschien ook een plekje krijgen op onze
website Bestuivers.nl.
Aanwas nieuwe bijen- en wespenkenners
De vraag naar kenners van bijen en wespen neemt toe
met de almaar groeiende belangstelling voor deze
diertjes. Goede soortenkennis is echter maar bij een
zeer beperkte groep mensen aanwezig en het is
moeilijk om deze groep in korte tijd uit te breiden,
gezien de tijd die het kost om deze soortenrijke groep
onder de knie te krijgen. Toch is het belangrijk dat
specialistische kennis wijder verbreid wordt, omdat
deze kennis ook nodig is voor bescherming en beheer.
De leden van de Sectie Hymenoptera dragen hier op
allerlei manieren een flink steentje aan bij. Het ledental
neemt gelukkig ook langzaam toe.

Intussen in Vlaanderen . .
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Jens D'Haeseleer & Pieter Vanormelingen
Met grote interesse lazen we het discussiestuk van
Theo Peeters ‘Zetten we nieuwe stappen in de
aculeatenstudie?’, dat hier boven te lezen valt. Wij, dat
zijn Jens D'Haeseleer en Pieter Vanormelingen, aan
het werk rond wilde bijen bij Natuurpunt, de grootste
natuurvereniging in Vlaanderen. Vanuit onze job
volgen we respectievelijk al 6 jaar en 5 maanden het
bijengebeuren in Vlaanderen. En er blijken toch wel
wat verschillen te zijn met de situatie in Nederland…
Theo begint zijn artikel met een opsomming van alle
verwezenlijkingen betreffende Aculeaten van het
laatste decennium in Nederland. Groen van jaloezie
werden we. Een Rode Lijst van bijen? Is er nog niet in
Vlaanderen. Een atlas van wespen of bijen? Vergeet
het maar. En het aantal recente Vlaamse determinatietabellen van pompiliden of bijen kan je gemakkelijk op
één hand tellen. Meer dan 2 vingers heb je hier
wellicht niet voor nodig…
Is de situatie dan zo hopeloos over de landsgrens
heen? Dat nu ook weer niet. Want van bovenstaande
verwezenlijkingen profiteren wij Vlamingen natuurlijk
ook. En aangezien bij de opmaak van determinatietabellen vaak rekening gehouden wordt met de
aanvullende fauna uit onze contreien zijn de
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Nederlandse tabellen ook bij ons goed bruikbaar, én
een hele verademing na het jarenlang geploeter met
Duits- of Franstalige tabellen.
Op het vlak van inventarisatie is onze achterstand wel
opmerkelijk. We hebben enkel voor de provincies
Limburg en Vlaams-Brabant (Vlaanderen telt 5
provincies: de 2 voorgaande en Antwerpen, OostVlaanderen en West-Vlaanderen) een redelijk beeld
van de aanwezige soorten. Maar ook daar duiken nog
regelmatig nieuwe soorten op, zoals recent de Grote
harsbij in beide provincies en de Stadsmaskerbij (zie
HymenoVaria 11) in het Brusselse. De inventarisatie
van de andere provincies is gefragmenteerd en in
sommige regio’s zelfs onbestaande. Een blik op de
databank van www.waarnemingen.be voor bijen in
West-Vlaanderen toont ‘het probleem’ aan. In maart
2016 bleek dat 16% van alle UTM 5x5-hokken (een
veelgebruikte manier om verspreidingsgegevens weer
te geven) in die provincie volledig blanco te kleuren.
Nul waarnemingen. Zelfs geen Honingbij, Akkerhommel of Rosse metselbij. En in meer dan de helft van de
overige hokken bleef de waargenomen diversiteit
onder de 22 soorten. De hoogst waargenomen
diversiteit in één hok was 65 soorten.
Waarnemingen.be is weliswaar niet de enige bron van
gegevens, maar in West-Vlaanderen zijn er nauwelijks
andere recente gegevens voorhanden. Dit zegt dan
ook veel over de vele kennislacunes die we in delen
van Vlaanderen nog steeds hebben. Of komen er
gewoon heel weinig soorten voor in sommige
gebieden? Om daar een antwoord op te kunnen geven
zijn we bij Natuurpunt Studie recent begonnen met
het gebruik van zogenaamde rarefaction curves,
waarbij zoekinspanning uitgezet wordt tegenover de
waargenomen soortenrijkdom. Op deze manier kan
bepaald worden hoe volledig de waargenomen
soortenlijst reeds is. De eerste experimenten hiermee
zijn alvast veelbelovend en tonen dat er zelfs in ‘goed
onderzochte’ gebieden of UTM-hokken vaak nog heel
wat soorten te vinden zijn. Gericht in specifieke
deelbiotopen en tijdens bepaalde periodes zoeken kan
helpen om deze te ontdekken.
Om deze inventarisatie-achterstand dicht te fietsen zijn
veel data nodig. En meer data betekent ook meer
waarnemers. Gelukkig is er sinds een jaar of vijf
Aculea, de Vlaamse bijen- en wespenwerkgroep, die
naast inventarisatie ook kennisverbreiding tot
hoofddoel heeft. We zitten daarmee de afgelopen paar
jaren in een echte stroomversnelling. Meer en meer
‘amateurs’ bereiken een voldoende kennisniveau om
bijen te inventariseren, en de eerste stappen worden
gezet in verschillende van de toegankelijkere groepen
van wespen. We kunnen gelukkig ook op ondersteuning rekening in het kader van verschillende projecten.

Zo is er het federale project BELBEES, gecoördineerd
door Prof. Dr. Pierre Rasmont (UMons), waarin voor
het eerst alle historische en recente bijenwaarnemingen
gebundeld zullen worden. Dit zou onder meer moeten
resulteren in een verspreidingsatlas en een Rode Lijst
op Belgische en Vlaamse schaal van onze wilde bijen
tegen eind 2017. Een oproep voor waarnemingen uit
België in het kader van dit project kunnen jullie
hieronder terugvinden. Veel (financiële) ruimte om
ondergeïnventariseerde gebieden te bemonsteren is er
binnen dit project spijtig genoeg niet.
In 2016 startte ook nog een Interreg project rond de
bevordering van de studie en kennis van wilde bijen in
de provincies Oost- en West-Vlaanderen. En tot slot
startte Natuurpunt Studie, op vraag van de Vlaamse
overheid, dit jaar een onderzoek naar het vastleggen
van een bijenindicator voor Vlaanderen. Allemaal
stappen in de goede richting dus.
Om de inventarisatiegraad nog te verhogen kunnen
enkele innovatieve ontwikkelingen nuttig, dan wel
nodig zijn. Zo is de verdere ontwikkeling van
determinaties op basis van vleugelbeadering (de
zogenaamde wing-id (wing-id.naturalis.nl/) een must,
zeker indien de methode zou kunnen gebruikt worden
voor validatie van (goede) foto’s op
www.waarnemingen.be. Voor moeilijk te
onderscheiden soorten (denk bijvoorbeeld aan de
Andrena ovatula- of de dwergzandbijengroep) lijkt ook
het gebruik van DNA barcoding een goede hulpbron,
zeker nu van quasi alle bijensoorten van de Benelux
een DNA barcode online staat. Maar vernieuwing
hoeft niet altijd duur te zijn. Ook het idee om een
veldgids te maken verdient onze steun. In Vlaanderen
is de meest gehoorde verzuchting bij geïnteresseerde
nieuwelingen immers het ontbreken van een
laagdrempelige, Nederlandstalige en goed
geïllustreerde veldgids.
En zelfs indien we in Vlaanderen de inventarisatieachterstand bijgebeend hebben, hoeft het daarbij niet
te stoppen. Met een voldoende brede basis van
gemotiveerde en onderlegde waarnemers moet
trendanalyse op basis van losse waarnemingen,
streeplijsten, random track monitoring of meer
gestandaardiseerde methodieken de volgende stap zijn.
Alleen zo kan de ruimtelijke en temporele variatie van
bijen op een landelijke schaal bestudeerd worden.
Kennis moet ook gebruikt worden. Nog veel te weinig
wordt rekening gehouden met wilde bijen (of insecten
in het algemeen) in het natuurbeheer in Vlaanderen.
Rekening houden met en beheer van goede nestlocaties zoals steilkantjes, het belang van staand dood hout
op zonnige plaatsen, gefaseerd maaibeheer, microklimaat…
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Het zijn allemaal vrij specifieke zaken waar de gemiddelde natuurbeheerder weinig mee vertrouwd is. Een
betere kennisuitwisseling tussen waarnemers en
beheerders dringt zich dus op, net als het verder
uitwerken van de beheerpraktijk voor wilde bijen. Ook
monitoring van deze beheereffecten op wilde bijen
dringt zich dan op. Aangezien natuurbeheer vaak
soortgericht is, kunnen ook analyses van habitatspecificiteit en het aanduiden van doel- of indicatorsoorten voor gericht beheer erg nuttige tools zijn voor
de natuurbeheerder.
Populaties van bijen staan tenslotte niet op zichzelf.
Lokale populaties zijn onderling verbonden in een
zogenaamde metapopulatie. Bij dagvlinders is hier veel
over gekend, maar het onderzoek naar metapopulatie
structuur van bijen is erg beperkt. Nochtans is de
groepering van lokale populaties in voldoende grote
metapopulaties vaak noodzakelijk om op langere
termijn lokaal (en uiteindelijk regionaal) uitsterven
door genetische verarming of natuurlijke
populatieschommelingen tegen te gaan. Beheer dient
daarom eigenlijk rekening te houden met populaties
op landschapsschaal. Hebben alle bijen voldoende
grote (meta)populaties? Recent onderzoek door
Aculea en Natuurpunt Studie naar de Knautiabij in
Vlaams-Brabant toont alleszins aan van niet. Deze
kennis is echter momenteel voor de meeste soorten
vooral anekdotisch beschikbaar, dus verder gedegen
onderzoek dringt zich op.
En dan zijn er nog een aantal interessante ecologische
vraagstukken die onbeantwoord blijven zoals omtrent
de relatie tussen koekoeksbijen en gastheren of
gedetailleerde stuifmeelanalyses van zeldzame en/of
oligolectische soorten. Zolang het gros van de
parasitaire relaties de stempel ‘waarschijnlijk’ of
‘mogelijk’ dragen is er nog werk aan de winkel!
Van enkele soorten is gekend welke planten ze exact
bezoeken en hoeveel stuifmeel nodig is voor het
voortbrengen van één bijenlarve. Van veel soorten
blijft de kennis echter beperkt tot een lijst van
plantenfamilies of –genera en de melding dat ze ‘veel’
stuifmeel nodig hebben…
We beseffen dus maar al te goed dat er nog vele
uitdagingen voorhanden zijn. Uitdagingen waar we
met z’n allen kunnen aan werken. En die ons wellicht
nog een jaar of 10 zullen bezighouden.
Afspraak in 2026 voor een nieuwe stand van zaken?
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Gezocht:
bijenwaarnemingen (m/v)
uit Vlaanderen
Sinds 2014 loopt in België het federale onderzoeksproject BELBEES.
Het project wordt gedragen door 5 universiteiten en
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met medewerking van het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek en de natuurverenigingen
Natuurpunt en Natagora.
In het kader van dit project worden verschillende
hypotheses voor de achteruitgang van wilde bijen
onderzocht. Zo worden onder meer de impact van
versnippering van leefgebieden, voedseltekort, ziekten,
pesticiden en klimaatverandering op
bijengemeenschappen onderzocht.
Een tweede belangrijk onderdeel binnen het project
(naast het testen van de hypotheses) is het
samenbrengen van historische en recente
verspreidingsgegevens, met als doel de opmaak van
verspreidingskaartjes voor alle Belgische soorten en
een Rode Lijst. En u kan hierbij misschien ook wel
helpen…
Hebt u ergens nog een stapeltje waarnemingen uit het
zuiderse Vlaanderen (of zelfs uit het franstalige deel
van België) liggen en wilt u deze graag met ons delen
in het kader van dit project?
Neem dan even contact op met Jens D'Haeseleer
(pieter.vanormelingen@natuurpunt.be).
Om het in het Genneps te zeggen: ‘Dat dankt ouw de
koekkoek’!
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Literatuur
Boekbespreking: Field
guide to the bees of Great
Britain and Ireland
Jan Smit

wel verwezen naar een aantal boeken en websites,
waaronder de Nederlandse site Wildebijen.nl.
Voorbeeld: Ik kwam in het boek een Nomada
subcornuta tegen, een soort die ik niet kende. Hiervan
beweert Falk in de tekst dat door DNA-onderzoek
bewezen is dat dit een goede soort zou zijn en geen
ondersoort van Nomada fulvicornis. Na veel zoeken en
met behulp van Maximiliaan Schwarz uit Oostenrijk
heb ik het artikel waar dit in zou staan te pakken
gekregen (Falk 2005). Maar wat schetst mijn
verbazing? In dat artikel pleit Falk voor de status van
subspecies van N. fulvicornis. (Wat overigens volgens
Schwarz klopt, maar niet dat het een goede soort is.)

Falk, S. & R. Lewington, 2015. Field guide to the bees of
Great Britain and Ireland. – Bloomsbury Publishing Plc.,
432 p. ISBN 9781910389034. Prijs € 44,95 (bij
Vermandel).

Een veldgids voor de Engelse en Ierse bijen. Wat
valt meteen op? Het is een heel fraai en goed
geïllustreerd boekje, met veel foto’s, kleur- en zwartwit tekeningen. En het past inderdaad in een jaszak.
Maar sluit de inhoud ook aan bij de naam ‘veldgids’?
Nou . . . . nee. Er zijn behoorlijk wat bijen die je in
het veld niet kunt herkennen met dit boekje.
Het kan wel helpen om bij meer mensen de interesse
voor wilde bijen te wekken.
Wat staat er dan in?
Inleidende hoofdstukken over bijen en hun leven,
onder andere: klassificatie van bijen, levenscyclus,
biotopen, onderzoek aan bijen. Minder uitgebreid
dan bijvoorbeeld in onze bijenatlas.
Verder determinatietabellen voor alle Engelse en
Ierse bijensoorten. In het begin van het boek wordt
uitgelegd dat je hierbij toch vaak een mikroskoop
nodig hebt en die neem je niet mee het veld in.
Na de determinatietabel per geslacht worden de
soorten besproken, voorzien van verspreidingskaart
en weer diverse foto’s.
Heb je hier wat aan als Nederlandse
bijenliefhebber?
Om te lezen en door te bladeren is een dergelijk
boek altijd leuk. Als je op bijenjacht gaat in
Engeland of Ierland is het zeker goed bruikbaar.
Maar aan de determinatietabellen heb je voor
Nederland niet zoveel, er ontbreken 111 van onze
soorten, waarvan 19 algemene. En er staan 20
soorten in die niet in Nederland voorkomen (dank
Menno voor het uitzoeken).
Wat ik een groot manco vind van het boekje is dat er
nergens literatuurverwijzingen in staan, waardoor je
verder kunt lezen. Er wordt op een algemene pagina

Kortom een prachtig boekje, zeker voor bijenliefhebbers die in Groot Brittanië en Ierland aan bijen
werken.
Maar of je als Nederlandse hymenopteroloog er
vijfenveertig euro aan moet uitgeven? Voor vijf euro
meer heb je de Nederlandse bijenatlas.
Literatuur
Falk, S.J., 2005. The form of Nomada fulvicornis F.
(Hymenoptera Apidae) associated with the mining bee
Andrena nigrospina Thomson. - British Journal
Entomology Natural History 17(4): 229-235
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Bijvriendelijk Beersel.
Diversiteit, hotspots en
behoud.

bloemenmengsels en andere beheermaatregelen aan
bod. Ten slotte werden in dit rapport ook
kapstokken aangereikt voor een verdere werking
rond bijen.
Een vervolgproject werd eind 2015 aangevraagd en
zal hoogstwaarschijnlijk vanaf april 2016 van start
gaan.

Jens D’Haeseleer
D’Haeseleer J., Veraghtert W. & De Grave D., 2015.
BIJvriendelijk Beersel. Wilde bijen in Beersel: diversiteit,
hotspots & behoud. - Rapport Natuurpunt Studie
2015/14, Mechelen. 133 blz.

Samenvatting
Tijdens een tweejarig (2014-2015) project werd in de
gemeente Beersel de basis gelegd voor een werking
rond bijen op lange termijn.
Vernieuwend daarbij waren de gerichte
inventarisaties die werden uitgevoerd om de
populaties van wilde bijen in kaart te brengen.
Daarbij werd de gemeente zo goed mogelijk
uitgekamd, met bijzondere aandacht voor openbaar
groen.
In totaal werden tijdens dit project 130 soorten bijen
waargenomen, en werden eveneens 20 soorten
goud‐, graaf‐, knots‐ en plooivleugelwespen
geïdentificeerd. De meest bijzondere bijensoorten
zijn de Groene zandbij (Andrena viridescens) en
Texelse zandbij (A. fulvago), waarvan populaties in
deelgemeente Dworp ontdekt werden. Van de
eerstgenoemde soort zijn dit momenteel de enige
gekende populaties in België. Van de zeldzame
Texelse zandbij lijkt het zwaartepunt van de Vlaamse
verspreiding in Vlaams‐Brabant te liggen. Daarnaast
werden nog 11 andere bijensoorten als ‘typisch
Beerselse soorten’ aangeduid. Het gaat om –op
Vlaams niveau‐ als zeldzaam of bedreigd
beschouwde soorten, waarvan enkele in de gemeente
beter dan elders vertegenwoordigd blijken te zijn.
Het project liet toe bijzondere en waardevolle
gebieden en percelen voor bijen te identificeren.
Waardevolle hotspots bleken zowel natuurgebieden
(Rilroheide), openbaar domein (kerk Alsemberg),
wegbermen (Dikkemeerweg) als private tuinen te
zijn. Deze locaties werden alle in dit rapport
besproken.
Waar mogelijk en relevant werd concreet
beheeradvies gegeven. Ook werden in dit rapport
een aantal (wilde) plantensoorten besproken die van
bijzondere waarde zijn voor bijen en hommels.
Vervolgens kwamen een aantal algemene
beschouwingen in verband met bijenhotels,
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Het volledige rapport kan nagelezen worden op
https://goo.gl/JXNesF (lange URL:
https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/doc
uments/publication/bijen_in_beersel__eindrapport.pdf)
Meer rapporten over bijenprojecten in Vlaanderen
vind je terug op:
https://www.natuurpunt.be/publicaties?combine=b
ijen
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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.

Brown, M.J.F., A.W. Sainsbury, R.J. Vaughan-Higgins,
G.H. Measures, C.M. Jones & N. Gammans, 2016.
EcoHealth, Bringing Bach a Healty Buzz? Invertebrate
Parasites and Reintroductions: A Case Study in
Bumblebees. – Ecohealth 1-10.

Herintroductie kan een sleutelrol spelen bij het
behoud van bedreigde soorten. Parasieten kunnen
deze herintroducties beïnvloeden, maar er is nog
weinig beschreven over de manier waarop de risico’s
door parasieten bij herintroductie kunnen worden
beheerst.
Wereldwijd en regionaal nemen hommelpopulaties
af. Herintroductie kan gebruikt worden als middel
tot herstel van plaatselijk uitgestorven populaties.
Aan de hand van de ervaringen bij de herintroductie
van de donkere tuinhommel Bombus subterraneus in
het Verenigd Koninkrijk is beschreven hoe, zo goed
als mogelijk, is voorkomen dat ook parasieten uit het
brongebied in Zweden zijn mee verplaatst.
Er is een analyse van de risico’s op de verspreiding
van bacteriën, virussen en b.v. sluipwespen
uitgevoerd en een systeem van vangen-quarantaineuitzetten ontwikkeld om het risico voor zowel de
hommels als hun natuurlijke parasieten tot een
minimum te beperken. Vanuit het gegeven dat
hommelparasieten zowel generalisten als
alomtegenwoordig zijn en er bewijzen zijn, dat ze
lokaal aanpassingen kunnen hebben, mochten er
geen Zweedse parasieten naar het Verenigd
Koninkrijk worden gebracht. Uit het onderzoek
blijkt dat bij de gehanteerde werkwijze dit zeer
waarschijnlijk niet is gebeurd.
Deze voor ongewervelden ontwikkelde methode is
waarschijnlijk ook goed bruikbaar bij de
herintroductie van gewervelde dieren.
Bij toekomstige herintroductie van ongewervelden
waarvan de parasitaire fauna minder goed bekend is,
kan het nodig zijn om een uitgebreid plan te ontwikkelen, om de risico’s van het verslepen van ziekten
te voorkomen. Bestaande uit barcoding in combinatie en meer jaren monitoring, voorafgaand aan de
herintroductie.

Tijdens de herintroductie zijn de te verplaatsen
koninginnen twee weken in quarantaine gehouden.
Zowel bij aanvang als direct voor het loslaten zijn ze
op fysieke afwijkingen gecontroleerd. Op dag 2 of 3
en op dag 14 zijn uitwerpselen verzameld die zijn
onderzocht op de aanwezigheid van parasieten.
Wanneer die werden aangetroffen dan werd de
koningin gedood, gemiddeld bleek ongeveer 50%
van de dieren een besmetting te hebben. Omdat
hierdoor erg veel dieren moesten worden gedood is
besloten om al een voorcontrole in Zweden uit te
voeren. Dieren die met Crithidia bombi besmet bleken
konden dan weer in het brongebied worden
losgelaten.

Oliveira, M.O., B.M. Freitas, J. Scheper, D. Kleijn, 2016.
Size and Sex-Dependent Shrinkage of Dutch Bees during
One-and-a-Half Centuries of Land-Use Change. PlosOne, 1-8 (DOI:10.1371/journal.pone.0148983).

Veranderend grondgebruik en klimaatverandering
zijn belangrijke factoren die verantwoordelijk zijn
voor de achteruitgang van bijen. Veel minder
bekend is dat deze factoren ook veranderingen
veroorzaken in de kenmerken van de bijen in een
populatie.
Recente studies tonen aan dat de populatieafname
sterker is bij soorten met een groot dan met een
klein lichaam. Dit suggereert dat er een selectiedruk
is op grote soorten om kleiner te worden, maar niet
op kleine soorten.
Deze hypothese is getest door de lichaamsmaat van
18 in Nederland voorkomende soorten over een
periode van 147 jaar te vergelijken aan de hand van
materiaal in entomologische collecties. Vrouwtjes
van bijen met een groot lichaam krompen significant
sneller dan vrouwtjes van soorten met een klein
lichaam (respectievelijk 6,5% en 0,5% tussen 1900
en 2010).
De verandering van de temperatuur tijdens de
vliegperiode blijkt geen formaatafhankelijke invloed
te hebben op de krimp van vrouwtjesbijen. Over dezelfde periode is er geen krimp van de mannetjes
vastgesteld. Dit kan er op wijzen dat door de
vermindering van de kwantiteit en kwaliteit van het
habitat kleinere vrouwtjes meer kans op succesvolle
voortplanting hebben. Dit lijkt op een evolutionaire
respons, maar genetisch onderzoek is nodig om dit
te bevestigen. De afnemende lichaamsgrootte van
grote soorten bijensoorten, die domineren als
bloembezoeker van zowel wilde planten als
voedselgewassen die van insectenbestuiving
afhankelijk zijn, heeft mogelijk negatieve gevolgen
voor hun rol als bestuiver.
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Aculeaten in het buitenland
2016 boshommel Bombus sylvarum

HymenopterologenTagung in Stuttgart
In Stuttgart wordt om de twee jaar een
'Hymenopterologen-Tagung' (symposium voor
Hymenoptera-liefhebbers) georganiseerd. Dit jaar is de
12e editie van dit symposium.
Van 14 tot en met 16 oktober 2016.
De voorgaande bijeenkomsten hebben we met een
groepje Nederlanders bezocht.
Ook dit jaar willen we met een groepje dit
informatieve en gezellige weekend gaan bezoeken.
Wie heeft zin en tijd om mee te gaan?
Geef je op bij Jan Smit (smit.jan@hetnet.nl).
De kosten voor het symposium bedragen € 40,-.
Betalen doen we daar ter plekke.
We regelen de aanmelding, het vervoer en de
reservering van het hotel centraal.

Wildbiene des Jahres 2016:
de boshommel
In Duitsland kent men sinds 2013 de ‘Wilde bij van
het jaar’. Hiervoor wordt een folder uitgegeven, waarin
een speciale wilde bij wordt voorgesteld. Dit om de
bijzondere wereld van de wilde bijen meer bekendheid
te geven.
Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat veel soorten
van deze, voor de mensheid ongelooflijk belangrijke
diergroep, bedreigd zijn.
Bovendien hoopt men dat de mensen meer buiten
gaan kijken naar wilde bijen. De mensen worden
opgeroepen op zoek te gaan naar de wilde bij van het
jaar, om zodoende meer verspreidingsgegevens te
verkrijgen.
Overzicht ‘bij van het jaar’ in Duitsland:
2013 tweekleurige slakkenhuisbij Osmia bicolor
2014 grote wolbij Anthidium manicatum
2015 heggenrankbij Andrena florea
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De folder is te downloaden van de website
http://www.wildbienen-kataster.de
In deze folder worden het uiterlijk en de levenswijze
van de boshommel beschreven, voorzien van diverse
foto’s en tekeningen.

Van de penningmeester
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Gewoontegetrouw in het eerste nummer van het jaar
een overzicht van de tot dusver betaalde contributie.
Kijk in de tabel of je je bijdrage voor 2016 hebt
voldaan. Is dat niet het geval, maak dan het bedrag
- € 10 per jaar - over vóór 1 juni 2016 op (IBAN)
NL27 ASNB 0708 4593 82 ten name van A.J.
Loonstra, Spijkerboor. Onder vermelding van
“contributie sectie Hymenoptera + ja(a)r (en)”.
BIC: ASNBNL21
Is op 1 juni 2016 nog geen contributie ontvangen,
dan gaan we ervan uit dat je hebt bedankt als lid van
de sectie.
Contributie sectie Hymenoptera N.E.V., 15-3-2016.
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Samenvattingen studiedag
Studiedag 9 januari 2016
Dit jaar werd afgeweken van de gewoonte om de
studiedagen in het teken van determinatie te houden.
Er werd een dag georganiseerd met lezingen door
leden. Een ongekend hoog aantal deelnemers (42)
vond onderdak in het personeelsrestaurant van
Naturalis. Naast veel leden van de sectie was een
aantal leden van Aculea onze Vlaamse zusterorganisatie en diverse andere belangstellenden aanwezig.
Deze vorm van studiedag is dus voor herhaling
vatbaar, maar ook de determinatie-studiedagen zullen
worden voortgezet.
Hieronder volgt een samenvatting van een aantal
lezingen zoals ze zijn aangeleverd door de sprekers.

Voorlichting wilde bijen vanaf 0-niveau
Aad van Diemen
Doel
Het is van belang dat de leden van de sectie
Hymenoptera zich inlaten met natuureducatie over
wilde bijen. Het succesvolle jaar van de bij 2012 ligt al
weer drie jaar achter ons. De oogst voor de wilde bij
zelf is niet groot. Die oogst zou moeten zijn dat de
levensvoorwaarden voor wilde bijen worden
verbeterd: genoeg voedselplanten, nestgelegenheid,
nestmateriaal, beschutte plekken.
Middel
De leden van de sectie zoeken daartoe contact met
natuurverenigingen die zich voor wilde bijen willen
inzetten. Er zijn drie rollen voor de sectieleden
weggelegd:
1. Deskundige op de achtergrond. Die rol zal er altijd
zijn.
2. Aanreiken van goede achtergrondinformatie in de
vorm van artikelen is ook van belang.
3. Het geven van natuureducatie over wilde bijen en
wespen aan burgers die bijna niets weten. Op 0niveau staan. Dit wordt vaak gevraagd, maar is niet
voor eenieder weggelegd. Stel dan een andere
kandidaat voor.
Ad1 en 2
Maatschappelijke actie zonder ruggensteun van
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deskundigen zal falen. U bent in een drietal opzichten
onmisbaar.
Voor het zelfvertrouwen van de actieve groeperingen.
Voor de kwaliteit van de informatie van de actieve
groeperingen. U behoedt ze voor onzin en maakt dat
ze zich op de juiste zaken richten.
Als garantie voor de terreinbeheerders/gemeenten.
Uw aanwezigheid haalt onnodige twijfel weg bij
degenen die besluiten moeten nemen. Voor
beleidsambtenaren van gemeenten die hun wethouder
adviseren bent u een soort verzekering.
Ad3
Het geven van educatie wordt heel vaak door de
gemeente of andere terreinbeheerders als wens of eis
gesteld voor het verlenen van medewerking. Die
medewerking in de vorm van bermbeheer, beheer
openbaar groen is echter cruciaal. Daarom doet u het.
Breda
Acties zullen per locatie verschillen. In Breda is er een
gezamenlijke actie van de Groene Groepen, de
gemeente en een commerciële bloembollenverkoper.
Er wordt buurtgewijs gewerkt. Er worden grote
hoeveelheden bollen geplant in de openbare ruimte.
In de buurten wordt voorlichting gegeven, Osmiakastjes uitgedeeld, bijencursussen op 0-niveau gegeven
met toespitsing op herkenning van hommelsoorten als
hoogst haalbaar.
Besluit
De sectie telt een kleine 80 leden. Dat is 7 per
provincie. U bent dus allen aan zet.

Bhutan Invertebrate Biodiversity
Project
Wim Klein
Het Bhutan Invertebrate Biodiversity Project is een
samenwerkingsproject van het ‘National Biodiversity
Centre’, [NBC] in Serbithang-Thimphu, Bhutan en
Naturalis, Biodiversity Center, in Leiden. Doel van dit
project is vierledig: het opbouwen van een
infrastructuur voor het onderzoeken van de
invertebraten fauna van Bhutan, kennisoverdracht, het
samenstellen van referentiecollecties in Bhutan en het
maken van een aantal veldgidsen en een biodiversity
portal om de rijkdom van de Bhutanese fauna
zichtbaar en kenbaar te maken.
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Omdat de biodiversiteit naar verwachting erg groot is,
is voor 5 pilot studies gekozen om zo zich een beeld te
kunnen vormen hoe die rijkdom, gegeven de
Bhutanese mogelijkheden het beste aangepakt kan
worden. De vijf geselecteerde pilot studies betreffen:
mollusken, libellen, motten, bijen & wespen en
lieveheersbeestjes. Het Bhutan Trust Fund voor
environmental conservation [BTF] heeft de
financiering van het project voor drie jaar op zich
genomen.
De pilot studie ‘wespen & bijen’ wordt verzorgd door
een werkgroep bestaande uit twee Bhutanese biologen
en een Nederlandse specialist [ondergetekende] die
een beperkt aantal terreinen gedurende drie jaar – en
liefst vier keer per jaar – onderzoekt. Een grote
uitdaging voor deze groep is dat er geen literatuur en
nauwelijks enige informatie is over de wespen en bijen
die in Bhutan voorkomen. Voor de omliggende
landen, met name India [Sikkim en Arunachal
Pradesh], Nepal, Tibet en iets verder, Vietnam, is wel
literatuur beschikbaar met als gevolg dat de Vespinae,
Polistinae & Stenogastrinae goed zijn te determineren;
voor de Eumeninae zal dat iets minder gemakkelijk
zijn. Voor de Sphecidae s.l., geldt echter dat de
bestaande literatuur slechts gedeeltelijk de aanwezige
fauna dekt; de Apidae zullen echt een grote uitdaging
vormen.
De pilot studies ‘wespen & bijen’ zal naar verwachting
aan het einde van deze fase van het project in 2017
meer dan 400 graafwespen-soorten hebben gevonden,
meer dan 25 soorten sociale wespen, meer dan 60
metsel- & urntjeswespen en vele andere aculeaten.
Daarnaast hoopt de werkgroep een tabel voor de
graafwespen van Bhutan gereed te hebben, een poster
en een veldgids voor wespen & bijen. En natuurlijk
hoopt de werkgroep dat het project na de pilotfase
wordt voortgezet, verdiept en verbreed.
Enige kengetallen van Bhutan: iets groter dan

Kaart van Bhutan.

Zwitserland, zo’n 700.000 inwoners die in een
bergachtig land wonen tussen de 180 en 7.500 meter,
op de grens van het palaearctische & indomaleisische
gebied met een zo goed als onbekende invertebraten
fauna.

Bijen in Groningen
Anne Jan Loonstra
Inventarisatie
Het eerste deel van de lezing beschouwd de resultaten
van een inventarisatie aan wilde bijen die door Anne
Jan in 2012 is uitgevoerd in Groningen. De resultaten
daarvan worden in het kort besproken. Er zijn in dat
jaar een 14-tal gebieden onderzocht op soorten en
aantallen wilde bijen en er is onderzocht op welke
planten zij vlogen of waar zij nestelden. Tevens is naar
alle andere omgevingsfactoren gekeken die een rol
speelden in het voorkomen van wilde bijen.
Er werden verschillende diagrammen gepresenteerd,
wat opviel was het grote aantal bodemnestelende bijen
in het voorjaar tegenover het aantal in de zomer en het
hogere aandeel bovengronds nestelende soorten in de
zomer tegenover de aantallen in het voorjaar. Er
komen tot aan nu om en bij de 100 soorten voor in de
stad Groningen. Het volledige geïllustreerde rapport
voor Groningen is hier (Loonstra & Padberg 2013)te
downloaden. Het valt op dat ook andere steden
dergelijke hoge aantallen bijen kennen (o.a. Deventer
Smit et al. 2012 en Lelystad Rond 2013 ).
Nestblokkenproject
Het tweede onderdeel geeft een korte beschouwing
over een nestblokken-project van de Gemeente
Groningen, het zogeheten Wildebijen050 project. Het
doel van dit project was niet zozeer wetenschappelijk
maar meer het zorgen voor
bewustwording en betrokkenheid
met de bewoners van de stad
Groningen. Hierbij zijn er onder
bewoners in de stad Groningen 200
nestblokken voor bijen en wespen
uitgedeeld. Zij kregen de opdracht
om het blok op een gunstige droge
en zonnige plek op te hangen en er
twee maal (1x in mei, 1x in
augustus) een foto van te maken die
Anne Jan kon beoordelen op
inhoud. 22% van de geboorde
nestgangen werd daadwerkelijk
bezet. Doordat de meeste
afdichtingen zonder de bij of wesp
zelf werden aangeleverd kon vaak
niet bepaald worden om welke
soort(en) het ging. Desalniettemin
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was (naar verwachting) de Rosse metselbij het meest
vertegenwoordigd, dit kon o.a. worden vastgesteld
doordat er ook volwassen bijen op de foto werden
gezet. Wat op viel was dat het aantal nestafdichtingen
in de zomer hoger lag als in de lente, dit sloot weer aan
bij de resultaten aan volwassen bijen in het onderzoek
dat beschreven wordt in de eerste alinea. Ook bleken
sommige soorten talrijker dan aanvankelijk gedacht,
zoals de Tronkenbij die in het veld slechts hier en daar
werd aangetroffen maar toch in de nestblokken een
talrijke soort bleek.
Bijvriendelijk beheer
Het derde onderdeel was een combinatie van het
presenteren wat allemaal komt kijken bij bijvriendelijk
beheer en op wat voor manier we dit naar buiten
kunnen brengen. In samenwerking met de Gemeente
Groningen is op veel plaatsen succes behaald op het
gebied van bijvriendelijke inrichting van het groen. In
grote lijnen wordt uitgelegd op wat voor manier en
met welke uitgangspunten je bij vriendelijk beheer kan
toepassen. Daarbij wordt steeds uitgegaan van vier
basis levensbehoeften van wilde bijen (voedsel,
nestplaats, nestmaterialen en warmte). Die worden
binnen beheer, inrichting steeds als handvat gebruikt
om concreet en bruikbaar advies op te stellen. Het
gaat steeds om een optimale combinatie van alle
levensbehoeften van een bij binnen de actieradius. Zo
geldt bijvoorbeeld gefaseerd maaien en snoeien als
richtlijn voor het behoud van voldoende
voedselaanbod en het laten staan van dood hout en
plantenstengels (jaarrond) voor het behoud van
bovengrondse nestplaatsen. Voor de bodemnestelende
soorten is korte ijle vegetatie in het voorjaar en in de
zomer van belang. Anne Jan benadrukt met
voorbeelden uit de praktijk dat binnen omgang en
beheer van het landschap veel fout kan gaan door
communicatie over te veel schijven, waarbij er
uiteraard goed bedoelingen en plannen bij de
opdrachtgever wegkomen maar dat die plannen door
een derde of vierde persoon daaronder uitgevoerd
worden. Soms zijn de personen op de maaimachine
zich in het geheel niet bewust van ecologische

doeleinden die een opdrachtgever met een bepaald
gebied heeft. Andere punten waarop het fout gaat zijn
andere plannen met gebieden, onwetendheid of
simpelweg te weinig financiële ruimte.

Twee dia’s uit de presentatie. De eerste laat een
bloeiende wilg op een heideterrein zien die in de lente
van 2014 nog bloeit, er tussen groeit een berkje. In de
winter daarop is de wilg teruggesnoeid (dia twee) en
heeft men het berkje bewust laten staan. Voor wilde
bijen in het voorjaar daarna is dit nadelig.
Anne Jan sluit af met de boodschap dat er voor wilde
bijen veel gedaan kan worden in eigen tuin. In zijn
eigen tuin (Drenthe) heeft hij samen met zijn partner
een bijvriendelijke tuin gecreëerd. Na twee jaar stond
de teller al op 62 soorten bijen. Dit hoge aantal is te
danken aan het aanbrengen en zaaien van zoveel
mogelijk wilde planten waarop wilde bijen in de
omgeving van nature al veel vliegen. De planten die de
meeste mensen als onkruid betitelen. Daarnaast
natuurlijk het zorgen voor optimale nestplekken in de
bodem en bovengronds, zoals leembakken,
nestblokken en plantenstengels.

Voorbeeld van eigen bijvriendelijke tuin met 62
soorten bijen na twee jaar.

46

nr. 12, april 2016

De foto hieronder laat een met leem gevulde
plantenbak zien waar juist een Gewone Sachembij een
nestgang in vliegt. Fotografie: A.J. Loonstra
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Bijenlandschap in het Groene Hart
Menno Reemer
"De regio rond Leiden, Alphen aan den Rijn en
Zoetermeer wordt wel het Land van Wijk en Wouden
genoemd. Sinds twee jaar gonst het in deze regio van
de activiteiten om het landschap bijen- en
bloemenrijker te maken. Een hele uitdaging, want dit
deel van het Groene Hart staat niet bepaald bekend
om zijn insectenrijkdom. In deze lezing heb ik kort
verteld over de diverse projecten die hier gaande zijn
en waarbij ik vanuit EIS Kenniscentrum Insecten
betrokken ben".

Veld- en fotodeterminatie van wilde
bijen: sleutel voor de toekomst?
Stijn Schreven
Een groeiend publiek voert bijenwaarnemingen in op
sites als waarneming.nl, vaak met foto’s als enige
bewijsmateriaal. Dit vraagt om een nieuwe,
laagdrempelige manier van determineren: zonder
vangen, verzamelen of microscoop. Er is alleen nog

nauwelijks literatuur waarmee je bijen in het veld of op
foto kunt determineren. De bestaande hulpmiddelen
voor velddeterminatie behandelen een beperkt aantal
soorten of gebruiken slechts ten dele veldkenmerken.
Ook de nieuwe Britse uitgave van Falk & Lewington
(2015) gaat nog uit van het vangen of verzamelen van
bijen.
Veel experts, bv. leden van onze sectie, herkennen
genera en soms soorten in het veld. Voor een
veldtabel dienen we die veldherkenning te vatten in
concrete kenmerken in woord en beeld. Met die tabel
kun je wellicht niet alle soorten determineren, maar
kan de gebruiker wel tot een zo fijn mogelijk niveau
bijen op naam brengen zonder de drempel van het
verzamelen. Ook zijn er nog veel nieuwe kenmerken te
ontdekken die zichtbaar zijn op foto’s (bv. vorm,
kleur, beharing, patronen en vlekken). Het is wel
belangrijk om die kenmerken te onderzoeken op
variatie en dus betrouwbaarheid.
Naar het voorbeeld van de Odon-tabel kan ook een
andere tabelopbouw de drempel verlagen. De tabel
sleutelt eerst algemene dan zeldzame soorten uit, en
gaat van grote naar kleinere kenmerken. Het gebruikt
zo min mogelijk terminologie en verdeelt genera en
soorten in niet-taxonomische clusters. Waar praktisch
staan meer dan twee opties in een couplet. Voor
fotodeterminatie is het daarnaast goed om per couplet
kenmerken te geven voor verschillende invalshoeken.
Overzichtsplaten helpen in habitusherkenning of
snelle vergelijking van genera en soorten.
Een veldgids voor bijen is dus gewild en het is
mogelijk. Daarvoor is het nodig om veldkenmerken uit
literatuur te verzamelen, veldherkenning van genera,
soorten en geslacht te specificeren, en nieuwe
kenmerken te zoeken voor fotodeterminatie. Ik nodig
u uit om hier in eigen werk naar te kijken en kennis uit
te wisselen: dat kan door collectie-exemplaren te
bekijken, foto’s te onderzoeken, of eigen ervaring in
veldherkenning te delen. Alleen door samenwerking
kan zo’n veldgids er komen.
Naar aanleiding van de studiedag hebben al
verschillende geïnteresseerden zich bij mij opgegeven
om mee te werken. Wilt u hier ook bij betrokken zijn?
Stuur dan een mail naar mij met uw naam en op welke
manier u wilt bijdragen.
Stijn Schreven, e-mail: stijn_schreven@hotmail.com

Bijen en bestuiving en de rijke tropen
van Costa Rica
Rinus Sommeijer
Een verre vakantie combineren met een cursus over
bijen en bestuiving
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Wereldwijd is de belangstelling voor bijen enorm
toegenomen. In Nederland en België hebben we
enthousiaste onderzoekers van wilde bijen en de
cursussen bijenhouden trekken ook veel belangstelling.
In Nederland organiseert de Sectie Hymenoptera van
de NEV excursies en bijeenkomsten. In België bestaat
de groep Aculea voor onderzoek naar bijen en
wespen. Voor serieuze bijen-geïnteresseerden kan het
interessant zijn om de nieuwe internationale cursus
over “Bees and Pollination” te combineren met een
vakantiereis naar een tropisch land met een rijke
natuur.
Inhoud van de cursus
De Engelstalige cursus “BEES AND
POLLINATION” is een tweeweekse diepgaande
bestudering van de relatie van bijen met bloemplanten.
Door de bijzonder rijke biodiversiteit in Costa Rica,
o.a. met veel solitaire én kolonie-vormende
bijensoorten, zal de kennis over biologie en betekenis
van de bijen worden verdiept. We zullen hiervoor ook
kennis maken met de fascinerende biologie van
“Angelloze bijen” (Apidae, Meliponinae), die nog
gehouden worden zoals in precolumbiaanse tijd door
de Maya’s, en de spectaculaire “Orchidee-bijen”
(Apidae, Euglossinae). Ook de Hommels (Apidae,
Bombinae), die in dit tropisch land in de bergen
voorkomen, zullen we bestuderen, naast verschillende
groepen solitaire bijen. In kleine groepjes voeren de
cursisten ook zelf waarnemingen en experimenten uit
in het laboratorium en daarbuiten; in het afsluitend
minisymposium wordt hierover gerapporteerd. De
excursie met overnachtingen midden in het tropisch
regenwoud vormt een hoofdpunt van de cursus. In de
lezingen en excursies zullen verschillende aspecten van
de tropische natuur aan de orde komen. Behalve de
bestuivingsfunctie zien we ook hoe verschillende
soorten bijen gehouden worden.
Waarom Costa Rica
Costa Rica is voor natuurliefhebbers één van de
mooiste landen om te bezoeken. De bijzondere
geografische positie brengt hier flora en fauna van
verschillende continenten, met zeer veel bijensoorten,
samen. Er zijn indrukwekkende natuurgebieden zoals
regenwouden, vulkanen, nevelbossen, moerassen,
savannen, en schitterende stranden, die betrekkelijk
makkelijk zijn te bezoeken. Het valt op dat in Costa
Rica veel internationale ecologische
onderzoeksinstituten zijn gevestigd. Dit heeft naast de
toegankelijke ecologische rijkdom van dit land ook te
maken met de bijzondere gastvrijheid en het relatief
hoge ontwikkelingsniveau van de bevolking. Het is
voor een latijnsamerikaans land opmerkelijk dat een
militaire macht hier geheel ontbreekt.
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Praktische informatie
De cursus wordt gegeven op het “Centro de
Investigaciones Apicolas Tropicales” van de
Universidad Nacional Heredia, Costa Rica (CA). Voor
vragen over deze cursus kan men zich in Nederland
richten tot Rinus Sommeijer, m.j.sommeijer@uu.nl; 06
2002 6754. Belangstellenden ontvangen z.s.m. meer
informatie over het gedetailleerde programma en
praktische zaken. Alle tot heden beschikbare
informatie is te vinden op
(http://web.science.uu.nl/sommeijer/course.html).
Voor de regenwoud excursie in Braulio Carillio zullen
we overnachten in Rancho Prendas
(http://www.miradorprendas.com/). Er is al veel
belangstelling voor deze internationale cursus. Er is
een maximum van slechts 20 plaatsen.
Logies in Costa Rica
In Costa Rica verblijven we, behalve twee
overnachtingen in een eenvoudige regenwoud lodge,
in het gezellige studentenstadje Heredia (10 km ten
Noorden van de hoofdstad San José) waar de
Universidad Nacional is gevestigd. Costa Rica is een
toeristisch land met veel hotelaccommodatie. Er is ook
informatie beschikbaar voor eenvoudig logies in
Heredia.
Datum en registratiekosten
De cursus is van16 – 26 augustus 2016. Deelname aan
de cursus kost 250 Euro. Na het invullen van het
Application Form en de acceptatie van de registratie
dient het cursusgeld overgemaakt te worden
naar NL14INGB 0007 1175 31 van “Beecourse Costa
Rica UNA UU”. Niet inbegrepen in deze kosten:
internationale vliegreis, verblijf in Heredia, deelname
aan de regenwoud-excursie (“accompanying persons”
kunnen ook deelnemen aan de excursies).
Voor “accompanying persons” worden veel
interessante trips aangeboden tijdens de cursusdagen.

Honingbijen in natuurgebieden;
richtlijn voor natuurbeheerders
Erik van der Spek
In een natuurgebied zouden uit voorzorg de volgende
richtlijnen gehanteerd kunnen worden:
Plaatsing van honingbijen alleen in gebieden waar dit
tot de terreingeschiedenis behoort.
Plaatsing alleen tijdens de hoofdbloei van massaal
voorkomende traditionele drachtplanten, die op
minimaal 50 hectare voorkomen. Dus niet al vanaf het
begin van de bloei of nog wanneer al veel planten zijn
uitgebloeid.
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Plaatsing aan één (korte) zijde van het gebied, ver van
nestgelegenheid voor solitaire bijen of aan de zijde
waar de meeste kasten op aangrenzend terrein staan.
Geen plaatsing in jaren met een beperkte bloei, door
bijvoorbeeld aantasting van heidehaantje in struikhei.
Plaatsing van bijenkasten beperken tot 25% van het
aantal waarboven de volken elkaar beginnen te
beconcurreren:
Wilg en linde 0,75 volk/ha*
Struikhei en lamsoor 0,5 volk/ha
Gewone dopheide en bosbes 0,25 volk/ha
Wilgenroosje 0,1 volk/ha

* In ieder geval in het kustgebied blijkt door de
weersomstandigheden in het voorjaar een groot deel
van de bloeiende wilgen niet door honingbijen en
wilde insecten bevliegbaar. Vaak is maar een fractie
van de bloeiende wilgen door harde wind bereikbaar.
Een goede reden om daar het wilgenstuifmeel aan de
grote zijdebij en andere soorten over te laten en geen
honingbijen bij wilgen te laten plaatsen.
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Mededelingen
Jaarverslag sectie 2015
Erik van der Spek, secretaris sectie
Hymenoptera
Het jaar begon voor de sectie op 10 januari met de
studiedag in Naturalis. Dat jaar maakte Hans
Nieuwenhuijsen ons wegwijs in zijn tabel van de
metselbijen, genera Hoplitis en Osmia. De inleidingen
zijn in een besloten zaal gehouden, het determineren
van de dieren vond met publiek plaats in ‘Life
Science’. Veel bezoekers van Naturalis bekeken voor
het eerst een bij door een binoculair. In de lunchpauze gaf Frederique Bakker van Naturalis ons een
rondleiding door het nieuwe collectieopbergsysteem.
De website www.hymenovaria.nl is ook dit jaar door
Huib Koel beheerd. Alle meer dan een jaar oude
nummers van onze nieuwsbrieven zijn hierop te
vinden. Ook de tweets van de sectie zijn via de
website te lezen. Het bezoek aan de site liep op tot
1.100 per maand. Het op de website geplaatse
rapport van HZL over nestheuvels voor de
schorzijdebij is 428 keer opgevraagd. Hierbij
versterkten twitter en de website elkaar duidelijk.
Huib is ook de beheerder van de websites
wildebijen.nl en het in opbouw zijnde
wildewespen.nl. Hiermee is de site van de sectie
goed verbonden met deze voor een breed publiek
toegankelijke bronnen.
Het beheer van het twitteraccount is door Erik van
der Spek voortgezet. De sectie kent 375 (252)
volgers via twitter. Gevolgd worden o.a. buitenlandse collega-organisaties, wat regelmatig interessante nieuwe informatie over bijen en wespen
oplevert, die via deze weg ook voor onze leden
beschikbaar komt.
In april en november verschenen de nummers 10 en
11 van HymenoVaria, in totaal 87 (92) pagina’s.
Het aantal leden bedroeg aan het eind van het jaar
87.
Op 11 juli bezochten we samen met de Mierenwerkgroep met 21 personen drie gebieden in uurhok
42-17 op Goeree. De terreinen Westduinen en
Preekhilpolder van het Landschap Zuid-Holland en
de Springertduinen van Natuurmonumenten zijn
bezocht (zie verslag op pag. 4).
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Op uitnodiging van boswachter Erwin de Hoop van
Natuurmonumenten bezochten acht leden op 2
augustus de Kampina. Ook Cees Gielis sloot aan,
wat negen nieuwe soorten stofluizen voor het gebied
opleverde.
Erwin vroeg nadrukkelijk om als verslag niet alleen
een soortenlijstje te leveren, maar ook suggesties en
adviezen voor het beheer in het verslag op te nemen
(zie verslag op pag. 8).

Activiteiten
Mierenwerkgroep
De komende periode zijn de volgende activiteiten
van de Mierenwerkgroep (MWG) van de
Nederlandse Entomologische Vereniging:
9 juli
Excursie naar Jonge Veenkoloniën, ten
oosten van Emmen.
Reservedatum 16 juli.
10 september
Excursie naar heideterreinen bij Nijkerk en Putten.
Reservedatum 17 september.
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).

Activiteiten Aculea (B.)
Aculea weekend
Dit jaar organiseert Aculea opnieuw een weekend in
dezelfde regio als vorig jaar, aangezien er nog steeds
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een erg groot aanbod aan niet geïnventariseerde
locaties is.
Van donderdag 21 juli tot en met zondag 24 juli
(met optie om 1 dag te verlengen tot en met
maandag de 25ste) zijn jullie welkom. Bijdrage aan
de verblijfskosten is €100,- exclusief consumpties.
Inschrijven en meer informatie via Peter Hendrickx
(peter_hendrickx@belgacom.net , +32 15 75 28 61).

This year Aculea is organising its weekend at the
same location, because many more locations in the
area are still to be discovered. You’re invited to join
us from thursday 21st of July until sunday the 24th
(optionally you can stay until the evening of the
25th). Cost for the lodging is €100, excluding
consumptions. Registration or information requests
via Peter Hendrickx
(peter_hendrickx@belgacom.net , +32 15 75 28 61).

Veranderingen in de
ledenlijst
Per 1 maart 2016, aantal leden 87.
Nieuwe leden
Cees van Hengstum Planciusplein 13
4812 SC Breda
cvhangstum@gmail.com
Roelf Fledderman

A. Bosscherstraat 8
9611 EN Sappemeer
lenco83@hotmail.com

Julien Nuyts

Langstraat 106
2260 Westerloo, België
julien.nuyts3@hotmail.com

Samuel de Rycke

Sint-Niklaasstraat 5
1840 Londerzeel, België
samuel.de.rycke@outlook.com

Emailadres
Thijs Krosschell

jmkrosschell@ziggo.nl.
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