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Redactioneel 
 
 
Het duurde even, maar langzamerhand raakte dit 
nummer goed gevuld. Allereerst een herhaling van de 
melding van de voorjaarsexcursie en de aankondiging 
van de zomerexcursie.  
Bij ‘Verslagen’ doet Erik van der Spek verslag van de 
zomerexcursie van afgelopen jaar naar De Bruuk. 
Verder een kort verslag van de studiedag in januari en 
twee korte verslagen van bijenonderzoek van EIS door 
John Smit. 
De rubriek ‘Leuke waarnemingen‘ geeft een beeld van 
leuke soorten uit het afgelopen jaar. 
Bij ‘Artikelen’ praat Jelle Devalez ons bij over de 
ontwikkelingen op het gebied van de bijen-systematiek 
in de laatste 10 jaar. Verder een verhaal over 
infrastructuur voor bijen door Frans van Alebeek, 
Arjan van der Veen en Jeroen de Rond. Hans 
Nieuwenhuijsen vertelt over de Vlindertuin de Groene 
Voet.  
Bij ‘Literatuur’ aanvullingen en correcties op deel 1 
van Nederlandse bijen op naam brengen en twee 
boekbesprekingen. 

Bij ‘Aculeaten in het buitenland’ doet Erik van der 
Spek verslag van een bijenstudiedag in Bremen (D.) en 
Anneke Teepe doet uitgebreid verslag van een slotdag 
van een driejarig project wilde bijen beschermen in 
Nedersaksen (D.). 
Kijk ook even bij ‘Oproepen’, daar staat de bekende 
lijst van betalingen van de contributie. Verder een 
oproep om voor alle Hymenoptera-families een 
Nederlandse naam te bedenken van Theo Peeters en 
vele anderen. 
Bij ‘Mededelingen’ onder andere wisseling van de 
wacht bij de penningmeester en het jaarverslag van de 
sectie. 
 
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 
 

Voorjaarsexcursie: ‘t 
Roegwold, 6 mei 2017  
 
Erik van der Spek 
 
 
Dit jaar werd de voorjaarsexcursie afgelast vanwege de 
weersomstandigheden; komend voorjaar een nieuwe 
poging. Op uitnodiging van boswachter Annet de Jong 
van Staatsbosbeheer gaan we naar Groningen, de 
omgeving van Slochteren (Duurswold). We 
verzamelen om 10.00 uur in Kolham, het 
dorpsrandpark Zwaneveldsgat, een voormalig 
rangeerterrein. Een gebied van 20ha beheerd door 
vrijwilligers met speelnatuur, volkstuinen, water, een 
bijenstal, en begraasd door Exmoor ponny’s. 
Aangrenzend ligt het natuurgebied ’t Roegwold. 
 
‘t Roegwold 
’t Roegwold is het voormalige herinrichtingsgebied 
Midden-Groningen net ten oosten van de stad 
Groningen. Een gebied met oude én steeds meer 
nieuwe natuur. Landbouwgronden tussen de al 
bestaande natuurgebieden zijn de afgelopen jaren 
heringericht en vormen nu ruim 1700 hectare van het 
Natuurnetwerk in Groningen. In 2014 kreeg het de 
nieuwe naam: ’t Roegwold.  

In het deelgebied Westerpolder heeft de eentonige 
grasmat al plaatsgemaakt voor een ruige bodem. Hier 
komen nu mooie bloeiers voor als goudknopje en 
rietorchis en vogelsoorten als de roodborsttapuit en 
kleine karekiet.  
In Ae’s Woudbloem is een gevarieerd landschap 
ontstaan met gras en struwelen, plassen en hoger 
gelegen zandkoppen. De rietmoerassen van Tetjehorn 
herbergen vogelsoorten als baardmannetje en 
porseleinhoen. Afgelopen jaren is het 650 hectare 
tellende moerasgebied Dannemeer ingericht. Hier 
ontwikkelen zich uitgestrekte riet- en moeraslanden 
met open water, bosjes en graslanden vol kruiden. 
 
Baggerputten  
In de 17e eeuw werd bij Slochteren baggerturf 
gewonnen. Hierbij ontstonden baggerputten, ook wel 
petgaten genoemd. Deze putten liepen vol met water. 
Langzaam werden ze omgeven door riet, moerasbos 
en graslanden. Bij een wandeling over de smalle 
paadjes is nog duidelijk te merken dat dit een 
veengebied is. Je vind hier namelijk een bijzonder 
grote diversiteit aan planten, paddenstoelen en dieren. 
Ontdek het via één van de diverse wandel- en 
fietspaden. Er is ook een vissteiger, aangepast voor 
mindervaliden.  
 
www.staatsbosbeheer.nl 
 
Verzamelpunt:  
Dorpshuis ’t Mainschoar, Hoofweg 81a Kolham. 
Tijdstip: 10.00 uur. 
Aanmelden: spek-druif@introweb.nl 
Reservedatum 13 mei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Staatsbosbeheer. 
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Zomerexcursie: Chaamse 
Bossen en Strijbeekse 
heide, 5 augustus 2017  
 
Jinze Noordijk en Erik van der Spek 
 
 
Inleiding 
In 2016 is op verzoek van de provincie Noord-
Brabant de stand van de Brabantse bijenfauna in kaart 
gebracht (Reemer et al. 2016). Het provinciale 
natuurbeleid is gestoeld op zogenaamde ‘prioritaire 
soorten’ en de wens lag er om ook een goed 
onderbouwde lijst van prioritaire bijensoorten te 
hebben. Tevens wilde de provincie weten of de bijen 
gemonitord kunnen worden en welke kennislacunes er 
nog zijn. Het rapport hierover is te vinden op de 
website van EIS Kenniscentrum Insecten (www.eis-
nederland.nl > publicaties > rapporten > zoek op 
‘bijen noord-brabant’). 
EIS heeft de sectie Hymenoptera gevraagd om een 
deel van de thans nog onderbemonsterde gebieden te 
inventariseren. Deze zomer gaan we daarom 
inventariseren in twee gebieden waarvan er zeer weinig 
bijenwaarnemingen zijn: de Chaamse Bossen en de 
Strijbeekse Heide, beide in eigendom bij 
Staatsbosbeheer. Vanzelfsprekend zijn van deze 
gebieden ook waarnemingen van alle andere 
Hymenoptera zeer welkom. 
 
Chaamse Bossen 
Dit bosgebied van meer dan 1000 ha. ligt tussen 
Chaam, Alphen en Gilze. Op de zandbodem lagen 
vroeger open terreinen, zowel droog (zandverstui-
vingen) als nat (natte heide). In het begin van de 20e 
eeuw is het landschap hier echter drastisch veranderd. 
Het gebied werd ontwaterd en er zijn bossen 
aangeplant en weilanden ingericht. Deze kleinschalige 
afwisseling is nog steeds in het gebied te zien. 
Momenteel wordt de waterhuishouding weer hersteld 
en zo ontstaat er weer meer ruimte voor vennen en 
moerasjes.  
We gaan het gebied in aan de oostzijde, waar we de 
auto’s parkeren op AC 122,9-391,0. Stel het 
navigatiesysteem in op Alphen, Boerenbaan 12 en rij 
dan door tot aan de bosrand. Hier liggen veel 
verschillende biotopen – gemengd bos, naaldbos, 
heide, een ven, weilanden – vlak bij elkaar. 
 
Strijbeekse Heide 
De Strijbeekse Heide ligt iets naar het westen, tussen 
Chaam, Strijbeek en Ulvenhout. Het is een gebied 
waar vennen, heide en bossen elkaar afwisselen. Sinds 

1990 probeert Staatsbosbeheer de natuur hier te 
verbeteren door opslag uit de heide te verwijderen, te 
plaggen, verdroging tegen te gaan en vennen te 
baggeren. We bezoeken een klein, geaccidenteerd 
heideterrein, helemaal in het zuiden van het gebied. 
Dit deelgebied heet Goudberg en in de heide ligt het 
ven Patersmoer. Ten zuiden van het terrein loopt de 
Strijbeekse Beek, die tevens de grens met België 
vormt.  
We parkeren op AC 115,0-390,3 Stel het 
navigatiesysteem in op Strijbeek, Goudbergseweg 15 
en parkeer hier aan de onverharde Bergweg. 
 
Datum: 5 augustus 
Verzamelpunt: bij Eetcafé D’n Brooy, Chaamseweg 
21, 5126NE Gilze. 
Tijdstip: 10.00 uur 
We bezoeken eerst de Chaamse Bossen en later 
verplaatsen we ons naar de Strijbeekse Heide. 
Aanmelden: spek-druif@introweb.nl 
De vergunning staat maximaal 16 deelnemers toe. 
Reservedatum 12 augustus. 
 
Literatuur 
Reemer, M., I. Raemakers & T. Faasen 2016. De bijenfauna 

van Noord-Brabant: trends, prioritaire soorten en 
beheertypen. Rapportnummer EIS2016-05. EIS 
Kenniscentrum Insecten, Leiden. 
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Verslagen 
 

Verslag zomerexcursie 
naar De Bruuk, 6-8-2016 
 
Erik van der Spek, Stijn Schreven, Jan Smit, 
Martijn Kos, Hans Nieuwenhuijsen, Bêr Jeucken, 
Joop Prijs en Albert de Wilde 
 
 
Inleiding 
Op voorstel van Stijn Schreven bezochten we met 
toestemming van Staatsbosbeheer het natuurreservaat 
De Bruuk bij Groesbeek. Vanwege de kwetsbare 
blauwgraslanden was er deze keer een maximum aantal 
van tien deelnemers ingesteld. Een flinke stortbui in de 
ochtend liet ons bijna van de excursie afzien, maar na 
ruim een uur werd het, zoals voorspeld, droog en 
zonnig. De regen zorgde wel voor een aanvankelijk 
natte en koele vegetatie, waardoor bijen en wespen 
minder actief waren. Acht leden namen deel aan de 
excursie. Hiervan was Joop Prijs niet lijfelijk aanwezig, 
hij had twee malaisevallen opgesteld. Zijn vangsten 
van vliegensoorten uit de families Muscidae en 
Fanniidae zijn hier ook opgenomen. 
 

 
Bezochte locaties 
Tijdens de excursie zijn drie locaties onderzocht (Fig. 
1): het blauwgrasland grenzend aan de voormalige 

vuilstort, de leembult in het perceel vanaf de ingang 
Bruuksestraat, en de voormalige vuilstort. 
Waarnemingen die op andere locaties zijn gedaan, 
staan in de soortentabel vermeld onder “Bruuk”. De 
malaisevallen van Joop Prijs stonden opgesteld in 2 
verschillende blauwgraslanden (Fig. 1). 

 
Resultaten 
 
Bijen 
Er zijn 22 van de 358 uit Nederland bekende soorten 
bijen aangetroffen. Onder gunstigere weersomstandig-
heden was het aantal zeker groter geweest, maar het is 
een goede score voor een momentbezoek op een 
kleine oppervlakte met vooral vochtige habitats. 

Hieronder worden enkele 
soorten besproken, de 
status is ontleend aan 
Peeters et al. (2012) 
De zeer zeldzame en 
bedreigde Sphecodes 
rubicundus de vroege 
bloedbij is een soort van 
graslanden, bermen en 
groeven. Het is de 
koekoeksbij van de niet 
uit de nabije omgeving 
bekende Andrena labialis 
donkere klaverzandbij en 
mogelijk van Andrena 
nigroaenea zwartbronzen 
zandbij. Sphecodes 
scabricollis wafelbloedbij 
heeft de status kwetsbaar 
en geldt als zeldzaam en 
was niet bekend uit het 
gebied. Lasioglossum 

zonulum glanzende bandgroefbij de gastvrouw die ook 
is aangetroffen was dat wel. Nomada flavopicta 
zwartsprietwespbij is ook kwetsbaar en zeldzaam, deze 

Figuur 1. Grote stippen de onderzochte locaties in het gebied, kleine stippen, locaties van 
de malaisevallen. 

Figuur 2. Enkele deelnemers aan de excursie: Martijn Kos, 
Jan Smit, Hans Nieuwenhuizen, Erik van der Spek, Bêr 
Jeucken, Stijn Schreven. Foto: Albert de Wilde 
. 
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koekoeksbij legt eieren in de nesten van Melitta leporina 
klaverdikpoot en mogelijk bij Melitta trincincta 
ogentroostdikpoot en Melitta haemorrhoidalis 
klokjesdikpoot alle drie uit de regio bekend en de ook 
aangetroffen Melitta nigricans kattenstaartdikpoot. Er is 
een enkele vermelding dat ook als gastheerbij de 
waargenomen Dasypoda hirtipes pluimvoetbij kan 
optreden. Epeoloides coecutiens bonte viltbij is ook al 
eerder in De Bruuk aangetroffen en is de koekoeksbij 
van de algemeen aanwezige Macropis europaea gewone 
slobkousbij. Dit maakt de lijst van aangetroffen 
koekoeksbijen met hun waarden compleet. Opvallend 
is dat er geen enkele koekoekshommel is aangetroffen 
tijdens het bezoek. 
Een uitgebreid overzicht van Stijn Schreven over de 
bijen die in De Bruuk voorkomen komt in een 
volgend nummer van HymenoVaria. 

 
Wespen 
Bij de wespen zijn geen opvallende verschijningen. Al 
is het altijd goed dat soorten als Vespula germanica 
Duitse wesp (ook in het naamgevende land hard 
achteruitgegaan) en Dolichovespula sylvestris boswesp 
worden waargenomen. De boswesp is volgens 
waarneming.nl in 2016 maar uit negen andere 
uurhokken gemeld. Van Vespa crabro hoornaar is een 
nest in een boomholte waargenomen. De waarneming 
van de vrij zeldzame harige metselwesp Allodynerus 
rossii past goed in de recente verspreiding van deze 
soort. Het is een nestelaar in kevergangen in dood 
hout en holle stengels. 
 
Vliegen 
De malaiseval leverde ondanks de ongunstige 
weersomstandigheden negen soorten vliegen op. De 
meeste soorten zijn algemeen. Lispe pygmaea is 
verspreid aanwezig in Nederland, Spanochaeta dorsalis is 
zeldzaam, en is door Joop Prijs alleen in de 

Weerribben, omgeving Naardermeer, Schoonrewoerd 
en de Wijstgronden van Bedaf gevonden. 
 
Beheer 
Mooi was om te zien dat dode laanbomen worden 
gespaard als staand dood hout door ze te toppen. Er 
groeien zoveel wilgen dat bij het eventueel afzetten 
van het struweel snel voldoende stuifmeel en nectar 
beschikbaar blijft voor de vroege voorjaarsbijen. 
Doordat Stijn het gebied goed kent weten we dat er 
stroken hooiland ongemaaid worden gelaten, dit juist 
vanwege bijzondere insecten (de zompsprinkhaan en 
de zilveren maan). Ook goed voor laat vliegende bijen 
zoals hommelkoninginnen die voor hun overwintering 
moeten zorgen. De struweelranden zagen er goed 
gevarieerd uit, goed voor veel luwe plekken onder 
matige weersomstandigheden. Een groot deel van het 
terrein heeft een te vochtige bodem voor 
grondnestelaars. Een deel van de paden is hier wel 
geschikt voor en uiteraard de ‘leembult’. Deze bult 
deels kaal of nauwelijks begroeid houden, met 
mogelijk enkele steilkanten kan hier veel goed doen. 
De voormalige vuilstort, die jaarlijks begraasd wordt 
door een schaapskudde, draagt hier ook aan bij. 
 
Literatuur 
Peeters, T.M.J., H. Nieuwenhuijsen, J. Smit, F. Van der 

Meer, I.P. Raemakers, W.R.B. Heitmans, C. van 
Achterberg, M. Kwak, A.J. Loonstra, J. de Rond, M. 
Roos M & M.  Reemer, 2012. De Nederlandse bijen 
(Hymenoptera: Apidae s.l.). Natuur van Nederland 11. - 
Naturalis Biodiversity Center & EIS-Nederland, Leiden, 
544 p. 

 
Summary 
Seven members of the section Hymenoptera braved 
the weather and took part at the summer excursion of 
the section to De Bruuk, a vulnerable nature reserve. 
An eight member had installed malaise traps in 
advance. The most important findings and the 
management are discussed. There is a species list 
provided of the bees, waps and flies that were 
observed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figuur 3. Een kletsnat mannetje van de slobkousbij 
Macropis europaea. Foto: Albert de Wilde. 
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Tabel 1. Overzicht van de waargenomen soorten in het gebied. 
 

Familie 
Soort Nederlandse naam RL Z T b

la
u

w
g

ra
s 

le
e
m

b
u

lt
 

st
o

rt
 

B
ru

u
k

 

Apidae s.l. - bijen 

Bombus hortorum tuinhommel TNB a 0/+ x     
 Bombus lapidarius steenhommel TNB a t x   x   

Bombus lucorum veldhommel TNB a 0/+ x   x   

Bombus pascuorum akkerhommel TNB a t x   x   

Bombus terrestris aardhommel TNB a t x       

Dasypoda hirtipes pluimvoetbij TNB a 0/+     x   

Epeoloides coecutiens bonte viltbij TNB zz 0/+ x       

Halictus tumulorum parkbronsgroefbij TNB a 0/+ x   x   

Heriadus truncorum tronkenbij TNB z 0/+ x       

Hylaeus communis gewone maskerbij TNB a 0/+   x     

Lasioglossum calceatum gewone geurgroefbij TNB a 0/+   x x   

Lasioglossum laticeps breedkaakgroefbij TNB zz 0/+   x     

Lasioglossum leucozonium matte bandgroefbij TNB a 0/+     x   

Lasioglossum pauxillum kleigroefbij TNB zz 0/+   x x   

Lasioglossum punctatissimum fijngestippelde groefbij TNB z 0/+       x 

Lasioglossum zonulum glanzende bandgroefbij TNB z 0/+ x x x   

Macropis europaea gewone slobkousbij TNB a 0/+ x x     

Melitta nigricans kattenstaartdikpootbij TNB zz 0/+ x x     

Nomada flavopicta zwartsprietgroefbij KW zz t x   x   

Panurgus calcaratus kleine roetbij TNB z 0/+     x   

Sphecodes rubicundus vroege bloedbij BE zzz tt x       

Sphecodes scabricollis wafelbloedbij KW zz t   x x   
 
RL = Rode Lijst status 
 
BE = bedreigd 
KW = kwetsbaar 
TNB = thans niet bedreigd 
 
 

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

T = trend 
 
0/+ = stabiel/toegenomen 
t = afgenomen 
tt = sterk afgenomen 
 

Familie 
Soort Nederlandse naam b

la
u

w
g

ra
s 

le
e
m

b
u

lt
 

st
o

rt
 

B
ru

u
k

 

Formicidae - mieren 

Formica fusca grauwzwarte renmier     x   

Lasius brunneus boommier       x 

Lasius niger wegmier       x 

Myrmica rubra gewone steekmier       x 

Myrmica ruginodis bossteekmier       x 

Temnothorax nylanderi bosslankmier       x 
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Crabronidae - graafwespen 

Cerceris rybyensis groefbijendoder     x   

Lestiphorus bicinctus         x 

Pompilidae - spinnendoders 

Priocnemis fennica noordse zaagpootspinnendoder   x     

Vespidae - plooivleugelwespen 

Allodynerus rossii     x     

Dolichovespula sylvestris boswesp       x 

Polistes dominula Franse veldwesp x   x   

Vespa crabro hoornaar       x 

Vespula germanica Duitse wesp       x 

Diptera - vliegen 

Coenosia tigrina   x       

Fannia armata   x       

Fannia serena   x       

Fannia similis   x       

Hebecnema umbratica   x       

Lispe pygmaea   x       

Muscina levida   x       

Phaonia angelicae   x       

Spanochaeta dorsalis   x       
 
 
 
 
 

Kort verslag studiedag 
‘Bijen determineren’ 
 
Jan Smit 
 
 
Op 14 januari 2017 waren we met negentien 
bijenliefhebbers, waaronder een viertal 
introducees, bij elkaar in het Natuurmuseum 
Brabant te Tilburg. De bedoeling van deze 
dag was het werken met de jeugdbondstabel 
‘Nederlandse Bijen op naam brengen’ deel 
1. Er was een groepje van vijf beginners, 
deze kregen op de laptop een inleiding op 
de wilde bijen en het determineren, door Jan 
Smit. 
De overige deelnemers begonnen met het 
determineren van eigen materiaal, of 
materiaal uit het museum. Daarbij ter zijde 
gestaan door Hans Nieuwenhuijsen en Theo 
Peeters. Als amanuensis fungeerde Wim 
Klein. 
Behalve dat er duchtig gewerkt werd, was de 
studiedag als vanouds ook de gelegenheid 
bij te praten met collega’s. 

Na de middagpauze gaf Theo Peeters een presentatie 
met een idee van de mogelijkheden hoe een 
generatabel voor wilde bijen ook kan worden 
aangepakt. 
Voor liefhebbers gaf Wim Klein aan het eind van de 
middag een rondleiding door de collectie. 
Nadat de medewerkers aan deze dag bedankt waren, 
ging ieder gesterkt weer huiswaarts. 

Er wordt gewerkt op de studiedag. Foto Wim Klein. 
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Kort verslag Andrena ferox 
 
John Smit 
 
 
Afgelopen seizoen is de voormalige nestlocatie van 
Andrena ferox bij Berg en Dal bezocht om te zien of 
deze soort nog aanwezig is en om eventuele 
beheeraanbevelingen te kunnen doen. Op 19 mei is de 
betreffende locatie bezocht, samen met Jaap 
Bouwman, wat helaas geen Andrena ferox opleverde 
maar wel diverse andere leuke soorten. Het meest 
opvallende was de enorme hoeveelheid Eucera 
longicornis, meer dan 100 mannetjes en enkele vrouwtjes 
zijn waargenomen. Ook van de bijbehorende 
nestparasiet Nomada sexfasciata werden 6 exemplaren 
gevonden. Andere leuke soorten waren: Andrena 
labialis (man en vrouw) en  12 exemplaren van Nomada 
bifasciata. Ondanks het ontbreken van A. ferox is toch 
besloten een beheeradvies te geven, gezien de 
bijzondere bijenfauna van dat kleine terreintje. Temeer 
omdat Remco Leijs, die in de jaren 1970 veel 
onderzoek aan de betreffende populatie van A. ferox 
heeft gedaan zijn bevindingen van toen heeft 
toegevoegd. Het rapport is te vinden op 
http://www.eis-nederland.nl/publicaties/eis-
rapporten. 

Om een beeld te krijgen van de doelsoort Andrena ferox 
en zijn nestparasiet Nomada mutica zijn een tweetal 
bezoeken gebracht aan de enige recent bekende 
populatie nabij de Curfsgroeve; op 6 mei met Menno 
Reemer en op 11 mei met Jan Smit. Naast de typische 
Zuid-Limburg soorten als Osmia aurulenta, Ceratina 
cyanea en Anthophora retusa, die allen op beide dagen in 

aantal werden aangetroffen, werd er op 6 mei 1 
mannetje Nomada mutica waargenomen en op 11 mei 
een vrouwtje (Fig. 1). Dit vrouwtje is diverse keren 
rond de nestingang van Andrena ferox waargenomen.  
Uit de nestopening zijn in totaal 5 vrouwtjes A. ferox 
waargenomen die in- en uitvlogen. Ook werd er op 11 
mei een mannetje waargenomen, laag vliegend boven 
het pad.  
Een andere leuke soort die werd aangetroffen was 
Nomada melathoracica, eveneens op 11 mei. 
 
Literatuur 
Smit, J.T., J. Bouwman & R. Leijs 2016. Beheeradvies 

locatie eikenzandbij Berg en Dal. – EIS2016-012, EIS 
Kenniscentrum Insecten, Leiden & Cooperatie Unie van 
Bosgroepen, Ede. 

 
 

Kort verslag 
Dwingelderveld 
 
John Smit 
 
 
Natuurmonumenten heeft de bijen van het 
Dwingelderveld laten inventariseren door EIS 
Kenniscentrum Insecten. Het doel was een 
vergelijking te kunnen maken tussen de inventarisatie 
van 1999/2000 en nu om een beeld te krijgen van de 
toestand van de typische bijen van dat gebied. De 
belangrijkste doelsoorten daarbij waren Andrena 
tarsata, A. intermedia, Bombus humilis, Coelixys conica en 
Megachile analis. Een tweede belangrijke vraag was de 
eventuele impact van voedselconcurrentie tussen de 
kasten met honingbijen en de wilde bijen. 
 
Van Andrena tarsata zijn op 19 juli 7 exemplaren 
aangetroffen door Jan Smit en ondergetekende. Stuk 
voor stuk verse exemplaren, wat mogelijk duidt op het 
begin van de vliegtijd, helaas is de soort tijdens de 
volgende ronde, bijna een maand later, niet meer 
aangetroffen, waardoor de hoofdvliegtijd 
waarschijnlijk gemist is.  
 
Bombus humilis (Fig. 1) is op diverse plekken in het 
terrein aangetroffen en lijkt nog een goede populatie 
te hebben in het gebied. Op 31 mei werden op 1 plek 
zelfs 5 koninginnen bij elkaar aangetroffen 
foeragerend op kale jonker. Op dezelfde plek werden 
overigens ook 5 exemplaren aangetroffen van de 
blaaskopvlieg Physocephala rufipes die vermoedelijk 
parasiteert op B. humilis, hij is gekweekt uit B. muscorum.  
 
 

Figuur 1. Vrouwtje van Nomada mutica. Foto John Smit. 
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De overige drie doelsoorten zijn niet aangetroffen; 
voor Megachile analis en Coelioxys conica zou kunnen 
gelden dat ze gemist zijn door het relatief slechte weer 
in de zomer. Voor Andrena intermedia geldt echter dat 
de belangrijkste vindplaats uit 1999/2000 recent 
heringericht is, waarbij de toplaag verwijderd is en 
daarmee ook het overgrote deel van de populatie 
moerasrolklaver, waar deze soort graag op foerageert. 
 
Een andere leuke soort die werd aangetroffen is 
Andrena falsifica (Fig. 2), op diverse plekken en 
verspreid over het gehele terrein.  
 
 

 
Op 19 juli werd een groot aantal exemplaren van 
Nomada fuscicornis gevonden in het zuidwesten van het 
terrein. 
 
Een overzicht van alle 87 bijensoorten die zijn 
aangetroffen en een bespreking van de onderzochte 
deelgebieden is te vinden in het rapport Smit & van 
der Meer (2016).  
 
Literatuur 
Smit, J.T. & F. van der Meer 2016. Inventarisatie van de 

bijen van het Nationaal park Dwingelderveld bij 
Natuurmonumenten. – EIS2016-013, EIS 
Kenniscentrum Insecten. 

Figuur 1. Koningin van Bombus humilis. Foto John Smit. Figuur 2. Vrouwtje van Andrena falsifica. Foto John Smit. 
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Leuke waarnemingen 2016 
 
AM = Marleen Aukes 
BMR = Rosita Bink-Moenen 
BvP = Pieter van Breugel 
GK = Kees Goudsmits 
KM = Martijn Kos 
KP = Pim Kuijken 
LS = Sandra Lamberts 
NH = Hans Nieuwenhuijsen 
SJ = Jan Smit 
SJT = John Smit 
SvA = Arno van Stipdonk 
SvdE = Erik van der Spek 
WdA = Albert de Wilde 
WE = Eddy Willems 
 
 
Chrysididae - goudwespen 
 
Chrysis viridula [SJ] 

Op 4 juli een vrouwtje in de Groenlanden bij Ooij 
(Ac. 190/191-430), zie ook Smit (2016). 

Pseudospinolia neglecta [SvA] 
Op 28 mei een mannetje samen met Odynerus 
melanocephalus in een slootrand langs het Julianakanaal 
bij Echt (Limburg) (Ac. 188-347). 

 
Sapygidae – knotswespen 
 
Sapyga similis [LS] 

Een vrouwtje op 21 april in het Noord-Hollands 
duinreservaat, gebied Egmond (Ac. 103.7-511.2). 

 

Pompilidae - spinnendoders 
 
Eoferreola rhombica [SJ] 

Waarneming van een vrouwtje op 18 juli in de berm 
bij Oud Reemst (Ac. 183-452). 
 

Vespidae – plooivleugelwespen 
 
Microdynerus exilis [GK] 

Op 23 juni een vrouwtje op roggeakkers bij 
Amerongen (Ac. 160-445). 

Odynerus spinipes [SJ] 
Waarneming van een kleine nestaggregatie in de 
Klompenwaard (Ac. 198/199-432/433) op 29 mei. 

Vespa crabro [AM] 
Een nest met werksters op 24 september op 
Schiermonnikoog, deze soort was niet eerder van dit 
eiland gemeld. Zie ook ‘Veldobservaties’ in 
HymenoVaria 13, pag. 62. 

Vespula rufa [SvA] 
Op 27 mei een koningin in het Weerterbos 
(Limburg) (Ac. 173-366 ). 

 
Sphecidae – langsteelgraafwespen 
 
Isodontia mexicana [BvP] 

Op 15 augustus in totaal 11 afgesloten nestgangen 
ontdekt in een "bijenflat" aan de weg Rietven in 
Veghel (Ac. 167,3-404,8). Zie ook ‘Veldobservaties’ 
in HymenoVaria 13, pag. 61. 

 
Crabronidae - graafwespen 
 
Bembix rostrata [SJ] 

Waarneming van een mannetje op 24 augustus in het 
Harger zandgat bij Groet (Ac. 105-525). Deze wesp 
was nog niet eerder uit dit duingebied gemeld. 

 
Apidae s.l. - bijen 
 
Megachilidae 
 
Chelostoma campanularum [GK] 

Op 18 juli twee mannetje op twee planten van het 
Rapunzelklokje op een natuurcamping in dennenbos 
bij het Henschoter meer (Ac. 153-454). De camping 
is geheel omgeven door naaldbossen. 

Coelioxys alata [BvP] 
Een vrouwtje in de insectentuin in het Geerbos te 
Veghel (Ac. 165,9-404,5) op 5 augustus. 
 

Vrouwtje van Sapyga similis. Foto Sandra Lamberts. 
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Coelioxys aurulenta [BMR] 
In de tuin in Bennekom (Ac. 175.2-445) een 
vrouwtje op 14 juli. 

Coelioxys conoidea [SvdE] 
Een man op slangenkruid op 10 juni, Bergen, 
schaapskooi (Ac. 106.3-520.2). 

Megachile analis [SvdE] 
Op 3 juni twee mannetjes bij Wimmenum, 's 
Heerenweide (Ac. 105.3-517.7). 

Megachile genalis [GK] 
Op 26 augustus een vrouwtje op het gronddepot bij 
Itteren (Ac. 177-323). 

Stelis ornatula [GK, WdA] 
Op 19 juli een vrouwtje op Landgoed Den Treek 
(Ac. 154-459). Op 8 augustus een vrouwtje bij Klein 
Valkenisse (Ac. 24-390). 

Stelis signata [BvP] 
Op 23 juni één exemplaar op marjolein in de tuin in 
Veghel (Ac. 166.2-404.1). 

 
Apidae 
 
Anthophora quadrimaculata [KP] 

In de tweede helft van juni in mijn tuin in Zandvoort 
(Ac.96-487). Is elk jaar aanwezig, echter steeds 
minder in aantal. 

Bombus barbutellus [SvdE] 
Op 2 juli op Texel, Den Dennen, Tureluur (Ac. 
111.7-563.8) een vrouw. In de malaiseval van 22-29 
augustus op Texel, Westerduinen, bosrand (Ac. 
110.781-563.009) een man. Nieuw voor Texel. 

Bombus humilis [SJ, SJT] 
Vijf koninginnen op 31 mei in het Dwingelderveld. 
Op 19 juli een werkster in het Dwingelderveld, 

Davidshoeve (Ac. 222-535) op dopheide. Op 3 juli 
een werkster op slangenkruid op Texel, Bollekamer 
(Ac. 109.9-559.9). 

Bombus rupestris [GK] 
Op 15 juli een mannetje op een bloemenmengsel op 
roggeakkers van de Laarsenberg bij Rhenen (Ac. 
168-441). Op 17 juli een mannetje op een bloemen-
mengsel op roggeakkers bij Amerongen (Ac. 160-
445). Op 22 juli een man op camping de Thijmse 
Berg bij Rhenen (Ac. 166-443). 

Bombus veteranus [SJ, JTS] 
Op 18 september, tijdens de 1000-soortendag van 
EIS, een koningin, werkster en man op de 
Korendijkse slikken (Ac. 76-422). 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-
reports/message/?msg=22988 

Eucera longicornis [SJT] 
Op 19 mei meer dan 100 mannetjes en enkele 
vrouwtjes in Berg en Dal, Ons Erf (192.7-425.2).  

Nomada baccata [WE, NH, SJ] 
Op 8 mei een exemplaar te Westmalle (B.) (RD 
105.129-367.425), hier waren zowel mannetjes als 
vrouwtjes en een parende koppeltje van Andrena 
argentata. Twee vrouwtjes op 17 augustus op de 
Tongerense hei bij Epe (Ac. 190-482), bij de nesten 
van Andrena argentata. Op 20 augustus twee vrouwtjes 
in de duinen bij Schoorl. Op 24 augustus twee 
vrouwtjes in het Harger zandgat bij Groet (Ac. 105-
525), ook bij nesten van Andrena argentata. 

Nomada integra [GK] 
Op 8 mei een mannetje op het gronddepot bij 
Itteren (Ac. 177-323). 

Nomada melathoracica [SJ, SJT, SvA] 
Drie mannetjes op 11 mei bij de Curfsgroeve (Ac. 
181-320). Een mannetje op 21 mei in de Curfsgroeve 
(Ac. 181-320). 

Nomada mutica [SJ, SJT] 
Een mannetje op 6 mei en een vrouwtje bij de 
nestingang van Andrena ferox op 11 mei, beiden bij de 
Curfsgroeve (Ac. 181-320). 

Nomada sexfasciata [SJT] 
Op 19 mei zes exemplaren in Berg en Dal, Ons Erf 
(192.7-425.2).  

 
Andrenidae 
 
Andrena bimaculata [SvdE] 

Op 5 mei een vrouwtje op Texel, ’t Noorden (Ac. 
121.1-570.4) en een vrouw  op paardenbloem, Texel, 
De Zandkuil (Ac. 117.5-561.7), nieuw voor Texel.   

Andrena coitana [NH, SJ] 
Op 17 augustus twee mannetjes en twee vrouwtjes  
in het bos bij Epe, Hooghe zand (Ac. 190-481). En 
vier vrouwtjes in het bos van de Tongerense hei (Ac. 
190-482). De vrouwtjes zaten op rode bosbes. Zie 
ook Nieuwenhuijsen (2016). 
 Eucera longicornis, man in Berg en Dal. Foto John Smit. 
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Andrena falsifica [SJT] 
Diverse exemplaren op verschillende plekken in het 
Dwingelderveld. 

Andrena ferox [SJT] 
Op 11 mei een mannetje vliegend boven het pad en 
vijf vrouwtjes die het nest in en uit gingen, bij de 
Curfsgroeve (Ac. 181-320). 

Andrena gravida [KM] 
Op 19 april een mannetje in de Bosjes van Poot, 
Den Haag (Ac. 78.0-456.3). De mij bekende 
waarnemingen langs de kust van Zuid-Holland zijn 
allemaal van voor 1970 (Peeters et al. 2012). 

Andrena synadelpha [SvdE] 
Op 22 april op Texel, Zandkuil (Ac. 117.5-561.7), 
een man op kruipwilg. Nieuw voor Texel 

Andrena tarsata [SJ, SJT] 
Op 19 juli 6 exemplaren, een mannetje en vijf 
vrouwtjes in het Dwingelderveld, Davidshoeve (Ac. 
222-535) op tormentil. En een vrouwtje in het 
Dwingelderveld, Benderse berg, fietspad (Ac. 222-
534) ook op tormentil. 

Andrena vaga [KM] 
Op 20 april twee mannetjes in het Westduinpark, 
Den Haag (Ac. 75.7/8-454.2). Op een plekje met 
kalkarme oude duinen in het grotendeels uit kalkrijke 
jonge duinen bestaande gebied. Recent langs de 
Zuid-Hollandse kust slechts in één uurhok 
aangetroffen (Peeters et al. 2012). 

Andrena viridescens [GK] 
Op 1 mei een mannetje op het gronddepot bij 
Itteren (Ac.177-323). Op 8 mei een vrouwtje langs 
het Julianakanaal bij Elsloo (Ac. 181-329). 

 
Halictidae 
 
Halictus quadricinctus [GK]  

Op 8 mei een vrouwtje in een nestje verdwijnend op 
het gronddepot bij Itteren (Ac. 177-323). 

Lasioglossum fulvicorne [SvdE] 
Een vrouw op 9 juli op Texel, ’t Noorden, 
Lancasterdijk (Ac. 122.3-570.3). Nieuw voor Texel. 

Lasioglossum nitidiusculum [SvdE] 
Op 3 juni een vrouwtjw bij Wimmenum, Rozenduin 
(Ac. 104.8-517.8) en een vrouwtje bij Wimmenum, 's 
Heerenduin (Ac. 105.3-517.7). Een vrouwtje bij  
Bakkum-Noord (Ac. 105.- 510.1) in de malaiseval 
van Kees Zwakhals, 1-4 juni. Nieuw voor het 
vasteland van NH boven het Noordzeekanaal. 

Lasioglossum pygmeum [GK] 
Op 1 mei een vrouwtje op het gronddepot bij Itteren 
(Ac. 177-323). 

 

Colletidae 
 
Hylaeus pictipes [SvdE] 

Een man in de malaiseval van Kees Zwakhals, 
Noord-Bakkum (Ac. 105.0-510.1). Nieuw voor 
Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. 
 

Symphyta - zaagwespen  
Cimbicidae – knotssprietbladwespen  
 
Abia fasciata [BMR] 
Op 23 juni zat er een kamperfoeliebladwesp in de tuin 
in Bennekom (Ac. 175.2-445). 

Strepsiptera - waaiervleugeligen 
 
Pseudoxenos heydeni [BvP] 

Op 4 augustus in de tuin in Veghel (Ac. 166.2-404.1) 
een vrouwtje van Ancistrocerus gazella, met in het 
achterlijf een pop van een mannetje van Pseudoxenos 
heydeni en een uitgekomen pop van een mannetje.  

 
Literatuur 
Nieuwenhuijsen, H., 2016. De boszandbij Andrena coitana 

herontdekt in Nederland. - Nederlandse Faunistische 
Mededelingen 47: 41-47. 

Peeters, T.M.J., H. Nieuwenhuijsen, J. Smit, F. Van der 
Meer, I.P. Raemakers, W.R.B. Heitmans, C. van 
Achterberg, M. Kwak, A.J. Loonstra, J. de Rond, M. 
Roos M & M.  Reemer, 2012. De Nederlandse bijen 
(Hymenoptera: Apidae s.l.). Natuur van Nederland 11. - 
Naturalis Biodiversity Center & EIS-Nederland, Leiden, 
544 p. 

Smit, J., 2016. Chrysis viridula duikt op in de Gelderse Poort. 
– HymenoVaria 13: 64-66. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Abia fasciata, kamperfoeliebladwesp. Foto Rosita Bink-
Moenen. 
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Artikelen  
 

Systematiek van de bijen: 
10 jaar na de laatste editie 
van ‘Bees of the world’ 
 
Jelle Devalez 
 
 
Inleiding 
In een vorig nummer werd reeds teruggekeken op het 
leven en levenswerk van Charles Michener (Peeters 
2016). Het leek de auteur ook het goede moment om 
een overzicht te presenteren van de nieuwste 
bevindingen op het vlak van de systematiek van de 
bijen, vooral dan de wijzigingen in de classificatie van 
de genera en subgenera die relevant zijn voor Europa 
en de Benelux. Op het eind van dit artikel is de 
volledige literatuurlijst te vinden van de studies 
waarnaar wordt verwezen in dit artikel. Het zijn vooral 
de moleculaire fylogenetische studies die nieuwe 
inzichten verwerven. 
Het probleem met de klassieke morfologische 
fylogenie is dat er dikwijls geen onderscheid kan 
gemaakt worden tussen homoplasie en homologie. 
Men kan nooit uitsluiten of een gemeenschappelijk 
morfologisch kenmerk van twee soorten of twee 
genera al dan niet van een gemeenschappelijke 
voorouder komt of zich onafhankelijk van elkaar heeft 
ontwikkeld. De moleculaire fylogenie kan hier veel 
beter antwoorden op bieden, maar betaalbare 
analysemethoden zijn tegenwoordig soms nog 
ontoereikend om definitieve antwoorden te krijgen 
over de evolutie en verwantschap van de bijen. In de 
toekomst zal dit waarschijnlijk wel mogelijk worden. 
 
Systematiek 
Het werk van Charles Michener (2007) heeft ertoe 
geleid dat de bijen (Anthophila) over het algemeen 
worden opgedeeld in 7 families, waarvan 6 families 
ook voorkomen in Europa en de Benelux. Sommige 
recente studies spreken zelfs van 9 families, aangezien 
de familie Melittidae niet monofyletisch zou zijn. In 
een studie door Brian Danforth en collega’s (2013) 
wordt dit uitgebreid behandeld. Hier laten we die 
discussie voor wat het is en beschouwen we 6 families 
die bij ons voorkomen. We gaan vooral kijken naar de 
wijzigingen bij de (sub)genera. Als we ons beperken 
tot Europa en de Benelux zijn de veranderingen vooral 
zichtbaar in de familie Megachilidae. Het vervolg van 

dit artikel zal dan ook vooral gaan over deze familie, 
maar hieronder bespreek ik toch nog even enkele 
wijzigingen in de andere families. 
De classificatie van de zijdebijen en maskerbijen is 
zeer stabiel binnen Europa en enkel in het zuidelijk 
halfrond waar de hoogste diversiteit te vinden is, 
ondergaan of ondergingen heel wat soorten binnen de 
familie Colletidae verschuivingen van het ene genus 
naar het andere. 
Ook voor de zandbijen en verwante soorten in de 
familie Andrenidae is de classificatie voorlopig nog 
zeer stabiel. De moleculaire fylogenie van deze familie 
is wel nog nauwelijk onderzocht. Binnen Europa werd 
enkel het subgenus Cubiandrena verheven tot genus 
door Andreas Dubitzky (2010). Of het een volwaardig 
genus is staat nog ter discussie in publicaties van 
Erwin Scheuchl (Hazir et al. 2014, Scheuchl & Willner 
2016). 
 
De familie Apidae is de soortenrijkste en telt een groot 
aantal genera. De taxonomie van de Europese genera 
is grotendeels stabiel, enkel over Eucera, Synhalonia, 
Tetralonia en Tetraloniella bestaat er nog heel wat 
onenigheid. De Europese expert Stephan Risch 
beschouwt Synhalonia als een genus, maar dit werd nog 
niet ondersteund door fylogenetische studies. Voor de 
genera Eucera s.str., Tetralonia en Tetraloniella wordt 
voorlopig nog steeds de classificatie van Charles 
Michener gevolgd. Door Brian Danforth, Sophie 
Cardinal en enkele collega’s (Danforth et al. 2013, 
Cardinal et al. 2010) werd de systematiek van de 
subfamilies en tribus herzien, maar de systematiek van 
de genera werd niet verder onderzocht. 
Het enige wilde bijengenus binnen de Apidae waaraan 
nog veel fylogenetisch onderzoek is gedaan, is het 
genus Bombus. De onderzoekers Sydney Cameron, Paul 
Williams, Pierre Rasmont, Heather Hines en enkele 
collega’s vereenvoudigden de classificatie van de 
hommels, waarbij ze enkel het genus Bombus behielden 
en het aantal subgenera teruggebracht hebben van 38 
tot 15, inclusief de koekoekshommels (Psithyrus) 
(Cameron et al. 2007, Williams et al. 2008). 
In de toekomst zijn nog een aantal studies te 
verwachten die voor wijzigingen gaan zorgen in de 
systematiek van de subgenera (of soortengroepen), 
vooral in de genera Anthophora, Eucera en Nomada 
binnen de Benelux. 
 
De families Halictidae, Melittidae en Megachilidae zijn 
waarschijnlijk het best bestudeerd. Sinds het begin van 
deze eeuw, werden een reeks fylogenetische studies 
gepubliceerd die de hogere systematiek van Halictidae 
en Melittidae voorlopig vastlegde. Brian Danforth, 
Laurence Packer en collega’s werkten op de Halictidae 
(Gibbs et al. 2012, Patiny et al. 2008), terwijl Denis 
Michez en collega’s zich toelegden op de familie 
Melittidae (Michez et al., 2009). Over de Melittidae 
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kunnen we kort zijn, daar is zeker voor Europa weinig 
gewijzigd. 
Bij de Halictidae kunnen we nog heel wat 
veranderingen verwachten, maar voorlopig zijn er geen 
wijzigingen bij de genera Halictus, Lasioglossum, 
Sphecodes, Dufourea en Rophites die in de Benelux 
voorkomen. Enkele vragen waarop de moleculaire 
fylogenie nog geen definitief antwoord heeft, zijn: Is 
de nieuwe opdeling binnen het genus Lasioglossum door 
Jason Gibbs (Gibbs et al. 2013) voor Amerikaanse 
soorten ook toepasbaar op de Europese soorten? 
Kunnen sommige subgenera binnen Halictus, zoals 
Seladonia en Vestitohalictus worden beschouwd als 
volwaardige genera? Kan Rophitoides een volwaardig 
genus zijn? Tot welk genus behoren de Europese 
soorten binnen de subfamilie Nomiinae, Pseudapis of 
Nomiapis? 
 
Megachilidae 
We zijn uiteindelijk aangekomen bij de familie 
Megachilidae. Een groot struikelblok is de classificatie 
van de genera. In tegenstelling tot de andere families 
werd hier heel wat vooruitgang geboekt in de laatste 
jaren, toch zeker als we kijken naar de Europese 
genera. 
Onder leiding van de Zwitsers Andreas Müller en 
Christophe Praz werd eerst het tribus Osmiini 
(metselbijen, klokjesbijen, tronkenbijen,...) onder 
handen genomen en later de Anthidiini (wolbijen, 
harsbijen, tubebijen,...) en Megachilini (behangersbijen, 
metselaars, kegelbijen,...) (Praz et al. 2008). 
Deze studies waren niet conclusief en de uiteindelijke 
classificatie is deels gebaseerd op de fylogenetische 
stamboom en deels op het behoud van bestaande 
indelingen om al te grote verschuivingen in de 
systematiek te vermijden. Ik bespreek hier enkel de 
analyses die de auteurs van de meest recente studies 
hebben gemaakt. 
De laatste fylogenetische studie van het tribus Osmiini 
dateert alweer van 2008 en bevestigde grotendeels de 
classificatie van Charles Michener, althans voor de 
genera die in de Benelux voorkomen, zijnde Osmia, 
Hoplitis, Heriades en Chelostoma. Andere indelingen 
zouden de stabiliteit van de taxonomie niet ten goede 
komen aangezien de monofylie van die genera zeer 
onzeker zou zijn. De subgenera volgen ook in grote 
mate de classificatie opgesteld door Charles Michener. 
De meest opmerkelijke wijzigingen voor de Benelux 
waren: Osmia rufohirta en Osmia andrenoides werden niet 
meer ingedeeld onder Hoplitis en Hoplosmia spinulosa 
(soms ook Hoplitis spinulosa) werd Osmia spinulosa. 
 
In 2016 verschenen twee fylogenetische studies die de 
Megachilini en Anthidiini behandelen (Litman et al. 
2016, Trunz et al. 2016). Binnen de Benelux behoren 
de genera Megachile en Coelioxys tot de Megachilini. 

Soms wordt Chalicodoma afgesplitst als genus. De twee 
beste scenario's volgens de auteurs zijn: 
1) Enkel Megachile (inclusief Coelioxys) en het exotische 

genus Noteriades te behouden als genus. Dit wordt 
het best ondersteund door de moleculaire 
fylogenie. 

2) Zowel Megachile, Coelioxys en enkele exotische genera 
te erkennen als volwaardige genera. 

Een andere mogelijkheid die wordt ondersteund door 
de moleculaire fylogenie is om drie genera te erkennen 
binnen de Benelux, namelijk Megachile, Pseudomegachile 
en Coelioxys. De Lathyrusbij (Megachile ericetorum) zou 
dan Pseudomegachile ericetorum heten. 
Het genus Chalicodoma wordt best voorbehouden voor 
de soorten verwant aan de zwarte metselaar (Megachile 
parietina). De mannelijke genitaliën en de nestbouw zijn 
ook karakteristiek en duidelijk verschillend voor 
Chalicodoma en Pseudomegachile. 
Uiteindelijk kiezen de auteurs ervoor om enkel 
Megachile en Coelioxys als genera te behouden voor de 
Europese soorten, met als voornaamste argument de 
stabiliteit van de taxonomie en de herkenbaarheid van 
deze genera. De classificatie van de subgenera volgt 
nog steeds Charles Michener’s werk voor de 
behangersbijen van de Benelux, hoewel de monofylie 
van enkele Europese subgenera in vraag wordt gesteld. 
De subgenera binnen Coelioxys hebben recent enkele 
wijzigingen ondergaan. De Canadese groep onder 
leiding van Laurence Packer publiceerde nieuwe 
fylogenetische inzichten voor het genus (Rocha-Filho 
& Packer 2016). Het subgenus Coelioxys is nu 
voorbehouden voor C. quadridentatus (=conicus) en C. 
conoideus werd in het nieuwe subgenus Melissoctonia 
geplaatst. De soorten C.alata, C. inermis, C. mandibularis 
en C. elongatus behoren nu tot het subgenus 
Paracoelioxys. De verwante soorten C. aurolimbatus en C. 
rufescens behoren tot het nieuwe subgenus Rozeniana. 
Het morfologisch heel karakteristieke en soortenrijke 
subgenus Allocoelioxys is ongewijzigd gebleven, in de 
Benelux komt waarschijnlijk enkel C. afer voor. 
Het valt de lezers die vertrouwd zijn met de 
wetenschappelijke namen op dat de wetenschappelijke 
namen van de kegelbijen een mannelijke Latijnse 
uitgang hebben. Het blijkt nu dat de “International 
Code of Zoological Nomenclature (ICZN)” er geen 
twijfel over laat bestaan dat het genus Coelioxys 
mannelijk is. Aangezien deze “code” de referentie is 
voor de wetenschappelijke naamgeving, worden deze 
inzichten niet gepubliceerd. Het is aan de auteur die de 
soort beschrijft om de juiste Latijnse uitgang te 
gebruiken. Het probleem zit hem vooral in soorten en 
genera die meer dan honderd jaar geleden zijn 
beschreven. Ten tijde van Dalla Torre en Friese stond 
die “code” nog in zijn kinderschoenen en later als de 
“code” op punt stond deed men nooit de moeite om 
geregeld een catalogus te publiceren met de juiste 
namen. Zo kregen de soorten in het genus Heriades 
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ineens een vrouwelijke uitgang in publicaties van de 
laatste jaren en andere genera die eindigen op de 
uitgang -oxys moeten nu ook met een mannelijke 
Latijnse uitgang worden geschreven. 
 
De laatste groep die we hier bespreken, is het tribus 
Anthidiini. Ze zijn bij ons bekend als de wolbijen, 
harsbijen en tubebijen. De Nederlandse namen 
verwijzen deels naar de nestbouw of levenswijze en 
het is geen toeval dat deze groepen ook volgens de 
moleculaire fylogenie soms monofyletische groepen 
vormen. Enkel de twee soorten harsbijen die bij ons 
voorkomen behoren tot zeer verschillende groepen, 
dit wordt ondersteund door zowel de morfologische 
als moleculaire fylogenie. De manier waarop ze hars 
gebruiken in hun nestbouw is ook erg verschillend. 
Volgens de classificatie van Charles Michener komen 
er 5 genera voor in de Benelux, namelijk: Anthidium, 
Pseudoanthidium, Anthidiellum, Trachusa en Stelis. De 
interpretatie van Charles Michener wordt ondersteund 
door recent fylogenetisch onderzoek. De studie van 
2016 door een student van Christophe Praz, Terry 
Griswold en Bryan Danforth toonde aan dat er ook bij 
de Anthidiini verschillende interpretaties mogelijk zijn 

 van de verwantschappen tussen de soorten (Litman et 
al. 2016). De soorten van de Benelux zouden ook in 4 
monofyletische genera kunnen worden geplaatst, 
zijnde: Anthidium, Anthidiellum, Trachusa en Stelis. Het 
genus Pseudoanthidium samen met enkele andere 
exotische genera kunnen dus ook als subgenera 
worden beschouwd van Anthidium. 
De classificatie van de Anthidiini in de vele genera 
beschreven door de Belgische entomoloog Jean 
Pasteels (Pasteels 1969, 1977) wordt ook ondersteund 
door het fylogenetisch onderzoek, maar die kleine 
genera zijn moeilijk herkenbaar op basis van hun 
morfologie. De auteurs hebben er uiteindelijk toch 
voor gekozen om ook hier Charles Michener te 
volgen, behalve voor enkele exotische groepen die niet 
monofyletisch zijn. Het argument is opnieuw de 
stabiliteit van de taxonomie behouden en een 
classificatie met goed herkenbare genera. Ook de 
Europese subgenera binnen Anthidium, Pseudoanthidium, 
Anthidiellum en Trachusa blijven voorlopig ongewijzigd. 
In het genus Stelis komen er wel wijzigingen in de 
subgenera. Voorlopig ontbreken nog te veel gegevens 
in de fylogenetische stamboom om al een nieuwe 
classificatie te publiceren. 

 

Tribus Genus Subgenus Literatuur 

Anthidiini Anthidiellum Anthidiellum Litman et al. 2016, Michener 2007 
Anthidiini Anthidium Anthidium Litman et al. 2016, Michener 2007 
Anthidiini Anthidium Proanthidium Litman et al. 2016, Michener 2007 
Anthidiini Pseudoanthidium Pesudoanthidium Litman et al. 2016, Michener 2007 
Anthidiini Stelis Protostelis Litman et al. 2016, Kasparek 2015, Michener 2007 
Anthidiini Stelis Pseudostelis Litman et al. 2016, Kasparek 2015, Michener 2007 
Anthidiini Stelis Stelis Litman et al. 2016, Kasparek 2015, Michener 2007 
Anthidiini Trachusa Trachusa Litman et al. 2016, Michener 2007 
Dioxyini Aglaoapis / Michener 2007 
Megachilini Coelioxys Allocoelioxys Rocha-Filho & Packer 2016, Michener 2007 
Megachilini Coelioxys Coelioxys Rocha-Filho & Packer 2016, Michener 2007 
Megachilini Coelioxys Melissoctonia Rocha-Filho & Packer 2016, Michener 2007 
Megachilini Coelioxys Paracoelioxys Rocha-Filho & Packer 2016, Michener 2007 
Megachilini Coelioxys Rozeniana Rocha-Filho & Packer 2016, Michener 2007 
Megachilini Megachile Eutricharea Trunz et al. 2016, Gonzalez 2008, Michener 2007 
Megachilini Megachile Megachile Trunz et al. 2016, Gonzalez 2008, Michener 2007 
Megachilini Megachile Pseudomegachile Trunz et al. 2016, Gonzalez 2008, Michener 2007 
Megachilini Megachile Xanthosarus Trunz et al. 2016, Gonzalez 2008, Michener 2007 
Osmiini Chelostoma Chelostoma Praz et al. 2008, Michener 2007 
Osmiini Chelostoma Foveosmia Praz et al. 2008, Michener 2007 
Osmiini Chelostoma Gyrodromella Praz et al. 2008, Michener 2007 
Osmiini Heriades Heriades Praz et al. 2008, Michener 2007 
Osmiini Hoplitis Alcidames Praz et al. 2008, Michener 2007 
Osmiini Hoplitis Anthocopa Praz et al. 2008, Michener 2007 
Osmiini Hoplitis Hoplitis Praz et al. 2008, Michener 2007 
Osmiini Osmia Allosmia Praz et al. 2008, Michener 2007 
Osmiini Osmia Erythrosmia Praz et al. 2008, Michener 2007 
Osmiini Osmia Helicosmia Praz et al. 2008, Michener 2007 
Osmiini Osmia Hoplosmia Praz et al. 2008, Michener 2007 
Osmiini Osmia Melanosmia Praz et al. 2008, Michener 2007 
Osmiini Osmia Neosmia Praz et al. 2008, Michener 2007 
Osmiini Osmia Osmia Praz et al. 2008, Michener 2007 
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Summary 
Since the first edition of Charles Michener’s ‘The Bees 
of the World’ many phylogenetic studies have been 
refining the systematics of bees. Especially numerous 
molecular phylogenies have resulted in important 
changes. The changes and future prospects of bee 
systematics are briefly discussed, with a focus on 
Europe and the Benelux. 
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Infrastructuur voor bijen 
 
Frans van Alebeek (Ecoloog, Lelystad, 
frans3.vanalebeek@gmail.com), Arjan van der 
Veen en Jeroen de Rond 
 
 
Inleiding 
Natuur in Nederland ondervindt regelmatig negatieve 
effecten van menselijke activiteiten. Maar soms helpen 
we die natuur ook vooruit met onze bouwplannen, 
zonder dat we dat gepland hebben. In dit artikel 
worden twee voorbeelden gegeven van onbedoeld 
ontwerp en aanleg van bruggen en geluidsschermen, 
waar zeldzame bijensoorten van profiteren en zich 
uitbreiden. Door daar bewuster mee om te gaan, 
kunnen zonder extra kosten of moeite meer planten- 
en diersoorten profiteren van onze inspanningen. 
 
Bijen in de knel 
Bijen (en vlinders) hebben het al jaren moeilijk in 
Nederland. Kort samengevat is ons landschap te 
netjes, kort gemaaid en opgeruimd, waardoor er te 
weinig bloemen en wilde planten overblijven als 
voedselbron (nectar en stuifmeel). En omdat er weinig 
‘wilde’ overhoekjes, bosjes, bermen en slootkanten 
met rust worden gelaten, is er ook weinig plek voor 
allerlei wilde bijensoorten om te kunnen nestelen. 
Voeg daarbij de intensieve landbouw met een 
overschot aan mest en het gebruik van steeds 
“efficiëntere” gewasbeschermingsmiddelen (zoals de 
beruchte neonicotinoïden) en het effect is dat meer 
dan 50% van onze inheemse bijensoorten en zelfs 
67% van onze dagvlinders op de Rode lijst van 
bedreigde en kwetsbare soorten staan (WNF 2015). 
Gelukkig lijkt het tij te keren en komt er steeds meer 
aandacht voor maatregelen die vlinders en bijen 
kunnen helpen in hun voortbestaan. Via projecten als 
de Natuurkalender, Nationale tuinvlinder-telling en de 
Jaarrond Tuintellingen worden mensen bewust 
gemaakt van de natuur in hun nabije leefomgeving. 
Natuur in en rond steden blijkt verrassend veelzijdig 
(misschien wel omdat het agrarisch buitengebied zo 
eenvormig is geworden?). Inventarisaties van wilde 
bijen in steden laten zien dat een groot aantal 
bijensoorten zich ook in het stedelijk gebied kan 
handhaven, als voedsel en nestgelegenheid maar 
voldoende aanwezig zijn. En mensen kunnen, bewust 
en onbewust, die omstandigheden voor bijen nog een 
stuk gunstiger maken. Daar gaat dit artikel over. 
 
1. Fietsbruggen, Sachembijen en Rouwbijen 
Lelystad is een jonge stad in de Flevopolders die vanaf 
1967 volgens een strakke planning is aangelegd. 
Kenmerkend voor de beginperiode was een ver 

doorgevoerde scheiding van het fiets- en autoverkeer, 
waardoor de stad een uitgebreid stelsel heeft van vrij 
liggende fietspaden met ongeveer 50 fietsbruggen over 
de dreven. 
De bijenfauna van Lelystad en omgeving is 30 jaar 
lang gevolgd door Jeroen de Rond en die kennis heeft 
hij schitterend samengevat in een atlas (De Rond, 
2013). Flevoland is in de loop van de jaren 
gekoloniseerd door ruim 120 soorten wilde bijen, en 
dat proces is nog niet ten einde. In 2016 deed een 
groepje studenten van de Aeres Hogeschool Almere in 
opdracht van de Gemeente Lelystad onderzoek naar 
wilde bijen en andere bestuivers in het openbaar 
groen. Groot was de verrassing toen zij op hun tweede 
velddag een tiental exemplaren van de Bruine rouwbij 
(Melecta albifrons) ontdekten. Deze zeldzame 
koekoeksbij legt haar eitjes in de nesten van en ten 
koste van de Gewone sachembij (Anthophora plumipes). 
De Gewone sachembij is de laatste 10 jaar steeds 
gewoner geworden in Lelystad, maar de Bruine 
rouwbij was hier nog niet eerder gezien. Een korte 
zoektocht onthulde dat een nabijgelegen fietsbrug het 
leefgebied was voor beide soorten. Het droge talud 
onder die fietsbrug was bekleed met een type “open” 
betonelementen, waartussen de lemige zandgrond 
toegankelijk blijft voor in de bodem nestelende bijen.  

Hier bleek een grote kolonie van naar schatting 100 
nesten van de Gewone sachembij aanwezig, die was 
ontdekt door een tiental vrouwtjes van de Bruine 
rouwbij. Deze aantallen suggereren dat zowel de 
gastheer (de Gewone sachembij) als de koekoeksbij 
(Bruine rouwbij) al meerdere jaren op deze plek 
nestelen. 
 
Een uitgebreide zoekactie langs de 50 fietsbruggen in 
Lelystad leerde ons dat er een enorme variatie bestaat 
in het soort materialen waarmee de taluds onder de 
fietsbruggen zijn bekleed. Allerlei soorten 

Voorbeeld van een talud onder een fietsbrug in Lelystad. 
Let op de zonnige ligging en onbegroeide stenen. Foto: 
Frans van Alebeek. 
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betonelementen en klinkers zijn gebruikt, 
waarschijnlijk afhankelijk van de ontwerper, aannemer 
en het jaar waarin de betreffende brug is aangelegd. 
Slechts een klein deel  van de 50 fietsbruggen heeft 
een talud dat bekleed is met de eerder genoemde open 
betonelementen. Bij 10 fietsbruggen verspreid over de 
stad vonden we kolonies van de Gewone sachembij. 
Bij 5 van deze kolonies konden we in 2016 ook 
vrouwtjes van de Bruine rouwbij zien vliegen. 
De positieve conclusie is dat wij met de aanleg van 
hoge dijktaluds, die afgeschermd en grotendeels 
onbegroeid en droog worden gehouden door de 
fietsbruggen, onbewust, een ideaal biotoop hebben 
gecreëerd voor kolonies van de Gewone sachembij. 
De sombere constatering is dat we, óók onbewust, in 
meer dan tweederde van die gevallen een soort 
taludbekleding hebben toegepast die het helaas 
onmogelijk maakt voor de Gewone sachembij om daar 
te nestelen. Misschien dat we bij toekomstig 
onderhoud en renovatie nog de kans krijgen om een 
deel van die taluds zo in te richten, dat zij wèl geschikt 
worden voor nestelende bijen. Ofwel, van onbewust 
naar een bewust ingerichte infrastructuur om bijen te 
helpen. 
Iets dergelijks is natuurlijk op veel meer plaatsen 
mogelijk. Bij viaducten en bruggen, maar ook bij 
allerlei overhangende delen van kantoren en 
woonhuizen. Zodra stukken grond op die manier geen 
regen meer ontvangen en onbegroeid blijven, kúnnen 
ze nestgelegenheid geven aan allerlei zandbijen, 

groefbijen, zijdebijen, graafwespen, spinnendoders en 
hun koekoeken en parasieten. Maar dan moeten we 
zulke taluds en stukken bodem niet volledig bestraten 
of afdekken met worteldoek, steenslag of 
houtsnippers. Daar waar het talud of de bodem vraagt 
om bescherming tegen erosie en verzakking zijn 
halfopen verhardingen (zie foto) een ideale oplossing. 
 
2. Geluids- en tuinschermen en Klimopbijen 
De Klimopbij (Colletes hederae) is een soort die pas zo’n 
25 jaar geleden als aparte soort werd herkend. Deze bij 
vliegt opvallend laat in het jaar, als de Klimop (Hedera 
helix) in volle bloei staat. De Klimopbij verzamelt 
stuifmeel exclusief op klimop, om haar jongen mee te 
voeren in het zelf gegraven nestje in de grond. Deze 
bij is pas een tiental jaren bekend uit Nederland, eerst 
in Zuid-Limburg en later ook uit Noord-Brabant en 
Zeeland. 
In de woonwijken die de laatste 15 jaar in Lelystad zijn 
aangelegd, is veel gebruik gemaakt van 
erfafscheidingen rond tuinen in de vorm van 
gaashekwerken of metalen roosters die met klimop 
zijn begroeid. Daar waar het tuinonderhoud wat 
minder “netjes” is en er minder gesnoeid wordt, komt 
die klimop bovenop de hekken en schuttingen in de 
herfst massaal in bloei. Bovendien zijn de nieuwe 
wijken langs de dreven vaak omgeven met een 
geluidswal waarop geluidsschermen zijn geplaatst. Ook 
deze schermen zijn op veel plekken beplant met 
klimop, die in bloei kan komen als er niet teveel wordt 
gesnoeid. 
 
In september 2016 zag de ecoloog van de Gemeente 
Lelystad (Arjan van der Veen) een geel gebandeerde 
zijdebij op klimop. Dat kon eigenlijk niets anders zijn 
dan de Klimopbij (Colletes hederae), hoewel die tot dan 
toe alleen nog maar uit Zuid-Nederland bekend was. 
In oktober speurden wij verschillende wijken in 
Lelystad af, om grote pollen bloeiende klimop te 
onderzoeken. En op (tot nu toe) drie plekken werden 
inderdaad Klimopbijen gevonden, als nieuwe soort 
voor Lelystad. Intussen wordt van 
www.waarneming.nl duidelijk dat dit bijtje bezig is om 
zich snel over Nederland uit te breiden. Er zijn eind 
oktober 2016 ook waarnemingen uit Noordwijk aan 
Zee, Schoonhoven en Enschede van deze soort. 
Vreemd is het niet, dat de klimopbij zich uitbreidt, als 
je jezelf eens per trein of auto verplaatst door 
Nederland. Op heel veel plaatsen staan langs snel-
wegen en spoorlijnen kilometers lange geluidsscher-
men die begroeid zijn met (soms massaal) bloeiende 
klimop. Kijkt u maar eens langs bijv. de A27 bij 
Utrecht en Hilversum. We hebben daarmee onbewust 
maar letterlijk de infrastructuur aangelegd waarlangs de 
klimopbij zich kan verspreiden door heel Nederland. 
 
 

Een detail van de betonelementen op het talud onder de 
brug, waarin gaten zijn uitgespaard. In bijna elk gat zijn 
één of meerdere nestopeningen van de Gewone 
Sachembij zichtbaar. Foto: Frans van Alebeek, 
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Infra-Natuur 
Op 1 april 2016 tekenden 20 organisaties (overheden, 
infrabeheerders, ingenieursbureaus en De 
Vlinderstichting) de Green Deal Infranatuur met als 
doel: vergroten van bewustwording over biodiversiteit 
in relatie tot de Nederlandse infrastructuur. De 
organisaties zetten gezamenlijk hun ervaring en kennis 
in om biodiversiteit in hun eigen werkgebied 
vanzelfsprekender te maken. Door gezamenlijk op te 
trekken kan er een zgn. “InfraNatuurNetwerk” 
ontstaan langs (spoor)wegen, dijken, leidingen en 
andere lijnen door het landschap, waar vlinders en 
bijen van profiteren.  We stellen voor om de 
Klimopbij te verheffen tot symbool en ambassadeur 
van de Green Deal Infranatuur. Met dit artikel hopen 
we duidelijk te maken dat een slim, bewust ontwerp 
van infrastructuur, zonder extra moeite of kosten, ook 
hele goede kansen kan scheppen voor natuur. De 
voorbeelden hierboven zijn ongetwijfeld aan te vullen 
met nog veel meer voorbeelden, ook voor andere 
diergroepen (vleermuisbunkers, gierzwaluwkasten, 
bijenheuvels en allerlei vormen van “insectenhotels”). 
Ook in Lelystad heeft Jeroen Reinhold van 
Landschapsbeheer Flevoland recent ontdekt dat 
boommarters regelmatig gebruik maken van een 
metalen fietsbrug aan de rand van de stad. Maar je 
kunt ook denken aan bijenmengsels op leidingstraten 
(Cornelissen e.a. 2014) en de aanleg van zogenaamde 
“bijenlandschappen” in het project Groene Cirkels in 
Zuid-Holland. De Green Deal Infranatuur zou een 
informatie- en makelaarspunt kunnen vormen waar 
voorbeelden en “best practices” bijeen worden 
gebracht en kunnen worden geraadpleegd door 
ontwerpers, aannemers en uitvoerders van allerlei 

infrastructurele werken. Zodat Nederland weer wat 
mooier en natuurrijker wordt. 
 
Summary 
Sometimes, unintentionally, infrastructural works can 
result in attractive habitats for solitary bees. Lelystad is 
characterised by a network of biking trails, separated 
from the main freeways by a large number of 
crossovers. The sun-exposed, dry slopes of the 
embankments under the crossovers (clay soils) are in 
some cases covered by a special type of half-open 
pavement to prevent erosion. This appears to create 
excellent nesting habitat for the Hairy-Footed Flower 
Bee (Anthophora plumipes), which was found in large 
nesting aggregations under at least ten crossovers. 
Even more, it’s very rare cleptoparasite Melecta albifrons 
was found in considerable numbers in at least four 
nesting aggregations under crossovers. 
Over the last twenty years, Lelystad developed several 
large scale residential areas. Metal fences overgrown 
with Common ivy (Hedera helix) have become very 
popular in these quarters to fence off private gardens. 
Up until 2016, the Ivy Bee (Colletes hedera) was a very 
rare, local species in the South of the Netherlands. In 
the autumn of 2016, this species was found on several 
locations in Lelystad, on flowering ivy around gardens. 
Common Ivy has also become very popular as wall 
covering on sound barriers along highways throughout 
the Netherlands. This has created a wonderful 
‘ecological’(?) network for the Ivy Bee, speeding up its 
dispersal over the Netherlands. 
We should become more aware of such examples of 
adaptive behaviour in solitary bees (and wildlife in 
general). Then, we can design (with very little extra 

efforts or costs) more deliberately 
‘nature-inclusive’ infrastructure that 
creates habitats for all kinds of 
organisms in our towns and landscape. 
We advocate the creation of a center of 
expertise which collects and 
disseminates information and advice 
on building with nature. 
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Fietspad in wijk ‘De Landerijen’ in Lelystad. De aangrenzende tuinen zijn 
omheind met metalen schermen die begroeid zijn met klimop. Vliegplaats 
van de Klimopbij (Colletes hederae). Foto Frans van Alebeek. 
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Werkgroep vlindertuin 
Groene Voet 
 
Hans Nieuwenhuijsen 
 
 
Vooraf 
Eén van de doelstellingen van de sectie 
Hymenoptera is dat ze ‘actief (is) op het gebied van 
natuurbehoud voor hymenoptera’.  Dat ‘behoud’ 
kan zijn op landschapsniveau maar ook op veel 
kleinere schaal. Het kan gaan over een half-natuurlijk 
landschap maar ook over een klein parkje in een 
buitenwijk. Over dat laatste gaat dit verslag. 
In 2010 werd door het groen platform ANIMO  in 
Alkmaar, waarin ook de KNNV vertegenwoordigd 
is, het plan gelanceerd, in samenwerking met de 
gemeente Alkmaar, in een buitenwijk een bijentuin 
te creëren. De gekozen locatie is vlakbij een 
kinderopvang, dus algauw waarde in de buurt het 
schrikbeeld rond van woedende bijen, die het 
voorzien hadden op de spelende peuters. Kortom: 
het heet nu Vlindertuin Groene Voet. De KNNV 
heeft toen op zich genomen insecteninventarisaties 
uit te voeren en die te koppelen aan het beheer. In 
de praktijk kwam het er op neer dat alleen ik 
regelmatig inventariseerde en dan natuurlijk vooral 
de angeldragers. In overleg met de HymenoVaria 
redactie plaatsen we hier mijn verslag van 2016. 
Hopelijk stimuleert het andere leden van de sectie 
om ook op kleine schaal, misschien ook in de stad, 
eens na te gaan of er groene activiteiten zijn waarbij 
men zich kan aansluiten. De voorbeelden voor dit 
soort initiatieven zijn natuurlijk de insectentuin 
‘Geerbos’ in Veghel en de tuin bij de Strabrechtse 
hei. Geerbos is een initiatief van het IVN, met als 
drijvende kracht Pieter van Breugel. Die tuin bestaat 
al sinds 1989 en heeft dat prachtige boek ‘Gasten 
van bijenhotels’ opgeleverd. Leuk detail: ‘Geerbos’ is 
even groot (of beter klein) als ‘Groene Voet’ 
namelijk 0,36 ha. 
 
Inleiding 
De Vlindertuin Groene Voet is een samenwerkings-
verband van IVN Noord-Kennemerland ( John 
Scheepe), KNNV afdeling regio Alkmaar-Den 
Helder (Hans Nieuwenhuijsen), Stichting Mare 
Nostrum (voorheen BAM- Richard Brouwer) en de 
Gemeente Alkmaar (Frits Oudshoorn). Na de start 
in 2012 heeft de Insectenwerkgroep van de  KNNV 
op zich genomen de tuin te inventariseren op allerlei 
insectengroepen, met name dagvlinders, bijen en 
wespen. Voor de laatste twee groepen is in 2011 een 
‘nul-meting’ gedaan, toen het terrein nog in ruderale 

staat was. De laatste twee jaar wordt het beheer 
vooral uitgevoerd door John en Hans, bijgestaan 
door Richard en een klein aantal vrijwilligers. Het 
inventariseren van de insecten is ook een taak van de 
werkgroep geworden omdat de insectenwerkgroep 
van de KNNV zich meer richt op facebook. 
Daarom zijn de resultaten in dit verslag opgenomen 
en niet, zoals vorige jaren, in het verslag van de 
insectenwerkgroep. De groepen, waarop Hans zich 
heeft gericht, zijn de dagvlinders (Vlindertuin!), de 
bijen en de angeldragende wespen (graafwespen, 
plooivleugelwespen, goudwespen en spinnendoders). 
Anderen keken in het verleden naar nachtvlinders en 
vliegen. Ik heb die gegevens opgenomen in de 
paragraaf  ‘De tuin van 2012 tot en met 2015’. 
Het laatste jaar zijn er twee natuurfotografen actief 
in de tuin: Henny Snijder en Jelle Oepst. De eerste is 
een facebookgroep gestart en ik nodig de lezer 
hierbij uit de groep te bezoeken 
(www.facebook.com/groups/Vlindertuin) en 
eventueel opmerkingen te plaatsen. Ik probeer per 
jaar één keer per maand te inventariseren, van maart 
tot en met augustus. De gepresenteerde gegevens 
zijn dus gebaseerd op gemiddeld zes bezoeken. 
Nu volgt eerst een korte beschrijving van het terrein 
en het beheer. Vervolgens beantwoord ik de 
volgende vragen. Zijn er opvallende waarnemingen 
gedaan in 2016? Hoeveel soorten vlinders, bijen en 
wespen zijn er waargenomen? Welk biotoop of 
welke biotopen zijn populair bij vlinders, bijen en 
wespen?   
Nu we alweer het zevende waarnemingsjaar ingaan, 
inclusief de nul-meting, is het leuk te weten hoeveel 
insectensoorten er tot nu toe in de tuin zijn 
waargenomen. Wat betreft de bijen en wespen 
kunnen we eens nagaan wat de omzetting van een 
ruderaal terrein (2011) in een vlindertuin (2012 – 
2016) heeft betekend voor deze groepen. 
 
Het terrein, de biotopen en hun beheer 
Het gebiedje (Fig. 1) is een ecologische parkstrook 
van 40 m x 90 m (0.36 ha). De Amersfoort 
coördinaten zijn 112.3 – 519.7. De  Interprovinciale 
Inventarisatie-eenheid (IPI) is 523. Parken, 
kerkhoven en villawijken. “Ook tuinen behorende 
bij land-goederen en grote privétuinen (bijvoorbeeld 
pastorietuinen) kunnen tot deze eenheid worden 
gerekend.” Ik  reken daar ook vlindertuinen onder. 
Het IPI gaat verder: “Flora en vegetatie: soms bos-
achtige elementen en schrale graslandvegetaties.” 
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Figuur 1. Plattegrond van de vlindertuin Groene Voet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 1. De biotopen in de vlindertuin en hun beheer. 

Letter Biotoop Beheer 

A Zoom en mantel 1x per twee jaar maaien met zeis; af en toe struiken uitdunnen 
B Bloemheuvel 7x per jaar wieden, af en toe inboeten 
C Bloemrijk grasland 

en tuinwallen 
2x per jaar gefaseerd maaien met zeis. 5%-10% laten staan 

D Zandpad en kort 
gras 

Zandpad open houden; kort gras wekelijks maaien 

E Vijver en omgeving De steilwandjes rond de vijver open houden; teveel riet 
verwijderen. 

F Zaaiheuvel Zand gedeelte : stukken zand open houden, 1x per jaar inzaaien 
Gras gedeelte: kort maaien tussen vaste planten 

 
Opvallende waarnemingen in 2016 
Begin mei ving ik twee vrouwtjes van de 
breedbandzandbij (Fig. 2) aan de bosrand. De 
literatuur vermeldt dat de soort een voorkeur lijkt te 
hebben voor overgangen van grazige vegetaties naar 
struweel. Ze wordt  regelmatig gemeld uit stedelijke 
groenstroken. Vorig jaar trof ik de soort voor het 
eerst aan. Het lijkt er dus op dat deze bij zich in de 
tuin gevestigd heeft. Eén van de vrouwtjes droeg 
stuifmeel aan de achterpoten. Ik heb dat microsco-
pisch onderzocht en waarschijnlijk was het 
afkomstig van appel. Dat zou leuk zijn: een wilde 
bestuiver in onze boomgaard. Haar broedparasiet is 
de sierlijke wespbij, die ik dit jaar ook in de tuin heb 
aangetroffen. 
 

In de zomer van 2013 ving ik in de bosrand een 
mannetjes van de andoornsachembij, een bijzondere 

Figuur 2. Breedrandzandbij. Foto Dick Belgers. 
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vondst, die de krant haalde. Dit jaar trof ik weer een 
mannetje aan, dit keer op de bloemheuvel. Blijkbaar 
was de aanwezigheid in 2013 geen incident. 
 
Ook in de zomer vlogen er boven het grasveldje bij 
de ingang maar liefst drie bruine blauwtjes (Fig. 3).  
Dat was te verwachten want in ‘Vlinders’ (februari 
2017) staat in het artikel “Het bruin blauwtje 
verovert Nederland” dat “deze karakteristieke soort 
van de open duinen ook extensief beheerde parkjes 
met een hooilandbeheer weet te bereiken en zich in 
ieder geval tijdelijk voort te planten.”  De rups leeft 
op  reigersbek en ooievaarsbek dus die soorten 
moeten we gaan koesteren in de tuin. 

In het voorjaar kom je langs de bosrand, op zonnige 
plekken, het bont zandoogje tegen.  Het gaat om een 
mannetje dat zijn territorium tegen andere mannen 
verdedigt. Totdat er een vrouwtje langskomt  dat bij 
hem warme gevoelens oproept in plaats van 
agressieve. De rups leeft op allerlei  grassoorten. 
Nu ik het toch over agressieve mannen heb: de grote 
wolbij is dit jaar voor het eerst gesignaleerd. Aan de 
bosrand, rond de bloeiende bosandoorn, verdedigt 
een mannetje zijn territorium. Hij jaagt niet alleen 
wolbijmannen weg maar werkelijk alles wat zijn 
gebied binnenvliegt. Ik denk dat we ezelsoor moeten 
gaan aanplanten want het vrouwtje verzamelt de 
haren van deze plant om er, in een spleet in de 
grond of in een muur, broedcellen van te bouwen. Je 
zou bijna denken dat ze haar kroost lekker warm wil 
houden. 
Het is altijd leuk, behalve voor het slachtoffer, een 
koekoekshommel aan te treffen. De gewone 
koekoekshommel zie ik regelmatig, ook dit jaar 
weer. Het vrouwtje dringt het nest binnen van haar 
gastheersoort- in dit geval de akkerhommel- en 
schakelt met haar angel de hommelkoningin uit. 
Vervolgens legt ze haar eieren in het nest en de 
larven worden grootgebracht door de werksters van 
de akkerhommel. Van koekoekshommels zal  je dus 
nooit werksters aantreffen: alleen mannen en 
vrouwen. 
 
Dit jaar werd een hoornaar in de tuin gezien (Fig. 4). 
Het is de grootste wespensoort van ons land. Als je 

de dieren met rust laat heb je niets te vrezen. In 
tegenstelling tot de gewone wesp, die in de tuin, 
ondergronds nestelt, nestelt de hoornaar het liefst  
bovengronds, in een holle boom of in een 
spouwmuur.  
Er is in onze tuin een grote zweefvlieg waargeno-
men, die spekend op een hoornaar lijkt, de 
hoornaarszweefvlieg of stadsreus (Fig. 5). Een mooi 
voorbeeld van mimicry. Het model- de wesp- heeft 
geel/zwarte waar-schuwingskleuren: pas op, ik steek. 
De nabootser geeft hetzelfde signaal af maar kan 
helemaal niet steken en wordt dus met rust gelaten. 
De vlieg heeft een bijzondere relatie met wespen, zij 
legt haar eieren in een wespennest! En dat hoeft niet 
per sé een hoornaarsnest te zijn. De vliegenlarven 
leven op de bodem van het nest van afval en 
wespenresten. Hoe onderscheid je de vlieg van de 
wesp? De vlieg heeft één paar vleugels. De wesp 
twee paar. En zie je dat kenmerk niet duidelijk dan 
moet je het beestje maar in de hand nemen dan voel 
je het verschil vrij snel.  

De bijenhotels in de tuin worden altijd goed bezocht 
zowel door wespen als door metsel- en 
behangersbijen. Ga er maar eens een tijdje bij staan. 
Ongetwijfeld zie je dan ook wel eens een goudwesp 
(Fig. 6), een prachtig metallic wespje. Maar uiterlijke 
schijn bedriegt. Een goudwesp vrouwtje legt haar ei 
in de broedcel van een bij. De goudwesplarve groeit 

Figuur 3. Parende bruine blauwtjes. Foto Jelle Oepts. 

Figuur 4, boven. Hoornaar. Foto www.flickr.com. 
Figuur 5, onder. Hoornaarzweefvlieg. Foto Henny Snijder. 
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nauwelijks want het is een vleeseter, dus stuifmeel 
lust hij niet. De bijenlarf wel en die eet zich lekker 
dik. Op dat moment heeft de wespenlarve gewacht 
en hij begint de vette bijenlarf op te eten. 

Nog zo’n parasiet is de bleekvlekwespbij. Het diertje 
dankt zijn naam aan zijn zwart-gele achterlijf, hoewel 
de gele vlekken hier bleekgeel zijn. Vandaar de naam 
wespbij. Het is een mooi voorbeeld van 
waarschuwingskleuren: raak me niet aan want ik 
steek. En ook weer een voorbeeld van mimicry. 
Maar hier profiteert alleen de mannetjeswespbij. Hij 
heeft dezelfde kleuren maar een mannetjesbij heeft 
geen angel! Dat het niet altijd werkt zag ik ook in de 
tuin. Een krabspin had een wespbij mannetje te 
pakken. 
De bleekvlekwespbij, die haar eieren legt in het nest  
van zandbijen, is in Noord-Holland erg zeldzaam. 
Het is de parasiet van vooral de witbaardzandbij, die 
in onze tuin nog niet is waargenomen, maar ook van 
het roodbuikje, een zandbij die wel in de tuin 
voorkomt. 
 
Soortenaantallen in 2016 
 
Dagvlinders: 10. 
Bijen: 39 
Wespen (graaf-, goud-, plooivleugelwespen en 
spinnendoders) : 22. 
N.B.  Eén soort kan in meer biotopen voor komen. 
Wat kan ik uit tabel 2 concluderen? Aangezien ik 
nog te weinig aandacht heb besteed aan het 
biotoopbezoek van vlinders is daarover weinig te 
zeggen, ook al omdat ze werkelijk overal in de tuin 
opduiken. De twee genoemde soorten hebben een 
duidelijke voorkeur. Bij bijen en wespen is de 

‘bosrand’ favoriet, met een goede tweede plaats voor 
de bloemenheuvel. Die fungeert niet alleen als 
nectar- en stuifmeelbron maar ook als nestplaats 
voor bodemnestelaars. Dit dankzij het wiedende 
werk van een paar vrijwilligers, die hierdoor open 
stukjes grond creëren. Omdat we rond de vijver wat 
steilwandjes hebben gemaakt is die plek, zeker voor  
in de grond nestelende bijen, interessant. Het 
grasland is weinig in trek. De reden is dat het nog 
allerminst bloemrijk grasland is. We doen ons best 
wat meer bloei erin te krijgen. Een factor die dat wat 
belemmert is dat de bomen aan de wegkant van de 
tuin voor veel schaduw zorgen. 
 
Tabel 2. De biotopen en hun bezoekers in 2016. 

Biotoop Bijen Wespen vlinders 

Zoom/mantel 28 19 Bont 
zandoogje 

Bloemenheuvel 20 6  
Grasland 3 2 Bruin 

blauwtje 
Pad/kort gras 0 0  
Rond de vijver 8 1  
Zaaiheuvel 0 2  
Schuurtje 1 3  

 
Het zandpad blijkt nog steeds niet de 
witbaardzandbij te trekken. Het is, ook in Alkmaar, 
een algemene soort, die echter nog niet in de tuin is 
waargenomen. Vreemd genoeg is dat jaar wel zijn 
broedparasiet, de bleekvlekwespbij, gezien, maar die 
parasiteert ook bij andere zandbijen. Ook hoop ik 
nog op de komst van de vroege sachembij, die in het 
voorjaar vooral op longkruid en smeerwortel vliegt. 
In het bosrandje is wat extra smeerwortel geplant 
dus wie weet. 
 
De tuin van 2012 tot en met 2016 
 
Tabel 3. Het totaal aantal gevonden soorten insecten 
van 2012- 2016. 
 
Soortgroep Groepen Aantal  

soorten 

Bijen  51 
Wespen Bladwespen 10 
 Spinnendoders 5 
 Graafwespen 14 
 Plooivleugelwespen 9 
 Goudwespen 2 
 Sluipwespen 3 
Vliegen  52 
Vlinders Macro-dag 17 
 Macro-nacht 12 
 Micro 32 
Totaal 207 

Figuur 6. Vuurgoudwesp. Foto Pieter van Breugel. 
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Het totaal aantal soorten is aan de lage kant. Dat 
komt omdat insectenwerk specialistenwerk is. Als in 
de toekomst bijvoorbeeld iemand zich bezig zou 
gaan houden met de kevers dan stijgt het aantal 
soorten sterk. Ik probeer naast de bijen en de 
wespen en de dagvlinders af en toe ook aandacht 
aan de vliegen te besteden. 
 
Tabel 4. Aantallen bijen- en wespensoorten per jaar 
voor de aanleg (2011) en erna tot 2016. 
 

Jaar 

2
0
11

 

2
0
12

 

2
0
13

 

2
0
14

 

2
0
15

 

2
0
16

 

Aantal 
bijensoorten 

39 25 28 27 33 39 

Aantal 
wespensoorten 

14 7 19 7? 9 22 

Totaal 53 32 47 34? 42 61 

 
Mijn wespengegevens van 2014 zijn zoekgeraakt 
vandaar het vraagteken. 
Zowel het aantal bijen- als wespensoorten had een 
dip bij de overgang van ruderaal naar vlindertuin. 
Begrijpelijk. We zien dat na de duikeling vijf jaar 
later hetzelfde aantal bijensoorten is bereikt. Het 
wespenverloop is wat grilliger maar dat aantal is na 
vijf jaar beduidend hoger dan in 2011. 
 
Tabel 5. Totaal aantal bijen- en wespensoorten voor 
de aanleg (2011) en erna tot 2016 
 

 Ruderaal 
(2011) 

Vlindertuin (2012- 
2016) 

bijensoorten 39 51 
wespen 14 33 
Totaal aantal soorten 53 84 

 
Kunnen we uit deze gegevens concluderen dat de 
beslissing van de gemeenteraad om dit ruderale 
terreintje om te zetten in een vlindertuin voor in elk 
geval bijen en wespen gunstig is geweest? Anders 
gezegd: was het voor deze insectengroepen niet 
beter geweest als het terreintje met rust gelaten was? 
Ik kan uit deze gegevens niet zomaar concluderen 
dat als een ruderaal terreintje in een buitenwijk van 
een stad omgezet wordt in een insectenvriendelijke 
tuin het aantal bijen- en wespen soorten toeneemt. 
Die conclusie kun je alleen maar trekken als je twee 
vergelijkbare terreintjes- één ruderaal en de ander  
vlindertuin- een zelfde aantal jaren zou 
inventariseren. Toch denk ik dat de omvorming en 
het beheer in dit geval voor deze groepen gunstig is 
geweest.  
Bekijk je de bijensoorten dan blijkt dat vijf soorten 
na 2011 niet zijn teruggekeerd, terwijl in 5 jaar 

Vlindertuin er 16 soorten zijn bijgekomen. Bij de 
wespen is het nog duidelijker: vier niet meer maar 22 
nieuw. Je mag dus voorzichtig concluderen uit het 
geringe aantal soorten dat verdwenen is en een flink 
aantal dat nieuw is, dat de vlindertuin en hoe ze 
beheerd wordt, in elk geval voor angeldragende 
vliesvleugeligen aantrekkelijk is. 
Tot slot. Wie over alle gegevens wil beschikken kan 
mij mailen pepsis10@ziggo.nl. En wie de handen 
eens uit de mouwen wil steken hetzij om te werken 
in de tuin, hetzij om te inventariseren kan met John 
Scheepe (groenevoetvlindertuin@gmail.com) of met 
mij contact opnemen. 
 
Summary 
One of the goals of the section Hymenoptera is the 
stimulation of the insect conservation of this group, 
for instance with the creation of insect gardens like 
those in Veghel and the Stabrechtse Hei. In Alkmaar 
was in 2012 a rural area converted into a butterfly 
garden. In 2011 the zero measurement for bees and 
wasps was performed, which resulted in 39 bees and 
14 wasp species. The species numbers in different 
habitats were recorded starting from 2012 and lead 
to respectively 25 and 7 species. In the fifth year is 
the species number back on track: 39 and 22. In this 
five year period are in total 51 bees and 33 wasp 
species observed. It seems that since 2011 5 bee 
species disappeared and 16 emerged. For wasps: 
respectively 4 and 22. The overall conclusion is that 
the conversion from rural area into a butterfly 
garden is advantageous for the Aculeata. 
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Nederlandse bijen op 
naam brengen Deel 1 
Verbeteringen en errata 
 
Hans Nieuwenhuijsen & Theo Peeters 
 
 
Tijdens de studiedag op 14 januari 2017 in 
Natuurmuseum Brabant in Tilburg hebben we 
gestoeid met de nieuwe tabellen in ons bijen-boekje. 
Daarbij kwamen diverse verbeteringen en errata ter 
sprake. Tevens ontvingen we van enkele andere 
collega’s nog opmerkingen ter verbetering. Al deze 
tips zijn hieronder bij elkaar gezet zodat ze voor 
eenieder toegankelijk zijn. Verder verscheen in 
Entomologische Berichten van februari 2017 een 
bespreking van het boekje door Martijn Kos waarin 
diverse aanbevelingen staan waar we het mee eens 
zijn. 
Wellicht zijn er nog meer errata of opmerkingen ter 
verbetering, die we graag van jullie ontvangen. 
 
Verbeteringen 

� Op de omslagband is red. vergeten achter de 
auteursnamen. 

� De namen van alle auteurs op de omslag en het 
titelblad vermelden. 

� Bij de tabellen de auteur vermelden. 
� Genera-tabel moet eenvoudiger. 
� In de tabellen duidelijk de twee seksen aangeven: 

boven nr. 2 ‘vrouwen’ en boven nr X ‘mannen’. 
� In Hfd. 3 toevoegen ‘cuticula’ i.v.m termen als 

gechagrineerd. 
� Zowel bij de mannen als de vrouwen 

Nederlandse namen gebruiken. 
� Naamlijst afdrukken met vette letter waarop 

klemtoon valt (zie www.hymenovaria.nl en 
HymenoVaria 11, november 2015). 

 
Errata 
p. 7. Summary. Tweede zin: 1’ = 1 and 2’; r. 6: 

discusses = discuss; r. 8: table = key.  
 Tweede alinea verbeteren: 

‘Determinatieseleutel van de Nederlandse 
bijen Deel 1’ = ‘Nederlandse bijen op 
naam brengen Deel 1’ 

 Eén na laatste zin: Nederlandse Fauna = 
Natuur van Nederland. 

 Laatste zin invoegen na 2012 (see 
bestuivers.nl). 

p. 9. Linker kolom: r. 2: 2x kunnen. 
Bouwmannetje = Bouwman. 

 Rechter kolom: r. 5: Krusemannetje = 
Kruseman; r. 15: werden = werd; r. 27: 
invoegen achter determinatietabellen: 
komma. 

p. 10. Linker kolom: Hylaeus is een genusnaam 
dus moet cursief. 

p. 10/11. De tabel kan gemakkelijk op één pagina, 
dat is overzichtelijker. 

p. 13. Het is duidelijk te zien dat voor de 
tekeningen van Jeroen de Rond de 
originelen niet zijn gebruikt (zie ook p. 28, 
29). 

p. 32. Tabel ietwat verkleinen en op blz. 31 
invoegen. 

p. 46/47. Dasypoda ontbreekt, zowel tekst als foto. 
Epeoloides idem. 

p. 65. Fig.15 en Fig.16. Toevoegen: , ventraal. 
p. 66. 14b. S6 = T6. 
p. 67. r. 6. verzameld = verzamelt. 
p. 76. Bij 3. ‘naar binnen gebogen ”toevoegen: 

“en aan het einde verbreed (breder dan de 
basis).” 

 Iets verderop bijbehorend couplet - 
‘Metatars achterpoten recht’, toevoegen: 
‘overal even breed’. 

p. 78. Linker kolom: 1a. strepen = tekening. 
 Linkerkolom: Bij 5. Verbeteren: T1 

regelmatig gestippeld = T1 (regelmatig) 
gestippeld. (NB. H. brevicornis heeft 
incidenteel een zwart gezicht, maar T1 is 
altijd gestippeld). 

 Bij 5 - Verbeteren: T1 hooguit met enkele 
stippels. 

 Rechter kolom: Fig.4. Invoegen: ‘Drie’ 
voor tanden van Hylaeus. 

 Rechter kolom: Namen bij Fig. 3. Streepje 
bij penisvalven verder doortrekken. 
Accolade gonoforceps = alleen gonocoxiet 
en gonostylus (niet gonostyleer). 

p. 79. 8a. r. 4 verbeteren: ‘Het pronotum is 
zwart’ = Het pronotum is meestal zwart. 

p. 80. 12b. verbeteren: ‘clypeus niet of licht 
ingesneden’. 

p. 81. 15b. verbeteren: kop is vrij rond, met 
meestal kleine (soms grote) lichtgele enz. 

p. 84. Bij 29b. weghalen: (vgl.12 H. variegatus). H. 
leptochephalus moet zijn H. leptocelphalus. 

 27b. die op het metanotum moet zijn die 
op het mesonotum. 

p. 91. Linker kolom: olieën = oliën 
 1b. streepje weghalen bij antennlede-n.  
 2a. zuidelijkeoostlijke = zuidoostelijke. 



 nr. 14, april 2017 

 27

 Rechter kolom: Fig. 1 en Fig. 2. Zijn kaken 
van Hylaeus.(waar zijn Macropis 
afbeeldingen gebleven?) 

p. 93. 5a. verbeteren: ‘meerdere vrouwtjes’. 
p. 94. 9a. toevoegen: ‘voetleden poot 1 met lange 

haren (2x basitarsus)’.  
 9b. toevoegen: ‘voetleden poot 1 met 

korte haren (hooguit 1,5x basitarsus)’. 
p. 136. Panurgus: Fig.1 en 2 zijn omgewisseld. 
p. 138. 5a. ‘Achterkoprand’ is een verwarrende 

term. Lees: de koprand vormt naar 
beneden toe langs de slapen enz.  

 Fig.5 vervangen door kop van opzij! 
p. 139. 6a. na …basishelft gepunt toevoegen muv 

de uiterste zijkanten. 
 10 a. weglaten: ‘dichte witte 

gezichtsbeharing en’; verplaatsen naar 
p.144 27b. 

p. 140. Fig. 9a en 9b: T1 = scutum. 
p. 171. Hfd. 11. Fig. 5, 7 en 8 zijn NIET van Stijn 

Schreven, maar van J.J.A.M. Wessendorp 
(uit G. van der Zanden, 1982). 

p. 172. Colofon. Omslag foto:  Marcropis Europaea 
= Macropis europaea. 

 Het boekje is uitgekomen in april 2016 en 
dus niet in 2015 zoals op deze blz. 
tweemaal staat vermeld. 

 
Algemene opmerking 
Verder is de opmaak van de teksten van de tabellen 
niet consequent (wel en geen spaties, teveel en te 
weinig spaties tussen de woorden of tekens, grote en 
kleine liggende streepjes door elkaar gebruikt, wel en 
geen hoofdlettergebruik, twee of een of nul punten 
achter een zin, etc.) waardoor het geheel slordig over 
komt. 
 
Dankwoord 
Allen hartelijk dank voor jullie bijdragen op de 
studiedag en tevens een woord van dank voor de 
opmerkingen van Frank van der Meer, Stijn 
Schreven, Erik van der Spek, Hans Wiering en 
Albert de Wilde die niet in Tilburg aanwezig waren. 
 

 

Boekbespreking: 
Illustrierte Bestimmungs-
tabelle für die Arten der 
Gattung Hylaeus F. 
(Maskenbienen) in 
Deutschland, Österreich 
und der Schweiz 
 
Hans Nieuwenhuijsen 
 
 
Holger H. Dathe, Erwin Scheuchl & Esther Ockermüller, 
2016. Illustrierte Bestimmungstabelle für die Arten der 
Gattung Hylaeus F. (Maskenbienen) in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, 1-51. Te bestellen via: 
schriftleitung@entomologie.org. Prijs € 20,- + 
verzendkosten. 
 

 
 
 
Door de éénvormigheid binnen het bijengenus 
Hylaeus (maskerbijen) is het vaak lastig de 
verschillende  soorten van elkaar te onderscheiden. 
Het is een uitdaging voor de taxonoom om die 
kenmerken te vinden, waarin de soorten duidelijk 
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van elkaar verschillen. Een volgende stap is de 
constructie van een goede determinatietabel, die de 
groep voor geïnteresseerde leken en professionals 
toegankelijk maakt. 
Nu is aan de mooie reeks “Illustrierte 
Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands 
und Österreichs” in drie banden (Anthophoridae, 
Megachilidae, Melittidae en, samen met Christian 
Schmid-Egger, Andrenidae) in 2016 een vierde deel, 
deze Hylaeus-tabel toegevoegd. Het laatste deel 
dateert alweer van 2000, een herdruk van deel 1 
Anthophoridae, dat inmiddels Apidae s.s. moet 
heten. 
Ik zal de Hylaeus tabel onderdeel  voor onderdeel 
bespreken. 
 
Voorwoord 
De schrijvers merken in het voorwoord terecht op 
dat een bruikbare tabel voor een groep  een 
voorwaarde is voor de studie van de biologie van 
zo’n groep. Die studie kan van taxonomische aard 
zijn-  is Hylaeus intermedius een soort? Hoe verhouden 
H.annularis en H. euryscapus zich tot elkaar?- of van 
bionomische aard (habitat, gedrag, stuifmeelkeus, 
e.d.). Eén van de weinigen, die zich in de bionomie 
van o.a. Hylaeus heeft verdiept was H. Janvier (1892- 
1986) wiens werk als monographie 2 in 
Entomofauna in 2012 is verschenen. 
Maskerbijen werden vroeger wel oerbijen genoemd, 
men beschouwde ze als primitief. Inmiddels weten 
we beter: het zijn gespecialiseerde bijen. Polylectie is 
regel, specialisme uitzondering. Onvermeld blijft 
hier hun ecologische rol; de schrijvers hadden iets 
kunnen opmerken over de waarschijnlijk geringe 
bestuivingskwaliteiten van deze haarloze bijen, die 
het stuifmeel in de krop vervoeren. Ook een 
specialistisch kenmerk? 
 
Het gebruik van de tabel 
In deze tekst geven de schrijvers veel tips over het 
prepareren van zowel vrouwtjes als mannetjes, zodat 
de kenmerken, die in de tabel gebruikt worden, goed 
zichtbaar zijn.  Jammer dat ze niet even aangeven 
dat voor het gebruik van de vrouwentabel met name 
het aantal tanden van de bovenkaak belangrijk is, 
terwijl de mannentabel onbruikbaar is als je de 
genitaliën en S7 en S8 niet goed hebt 
uitgeprepareerd. 
 
Soorten in het onderzoek gebied 
Met behulp van de tabel kunnen 47 soorten, 
verdeeld over 10 subgenera op naam worden 
gebracht. Alle 25 Nederlandse soorten komen in de 
tabel voor. 
 
 
 

Morfologie 
De grote, duidelijke tekeningen zijn ongetwijfeld van 
de hand van Scheuchl. Ik vind het heel jammer dat 
bij de tekeningen van het manlijke genitaal, S7 en S8 
de oriëntatie ontbreekt: is de tekening ventraal of 
dorsaal en wat is ‘richting kop’? Vooral bij S7 en S8 
is dat van belang, ze bezitten belangrijke 
determinatiekenmerken (voor de lezer: het genitaal is 
dorsaal, kop onderzijde; S7 en S8 zijn ventraal, kop 
bovenzijde). Was er geen overleg met Dathe? 
Immers, die is heel consequent wat de koprichting 
betreft: de kop is boven in zowel zijn genitaal, als 
zijn S7 en S8 tekeningen en hij tekent het genitaal 
dorsaal, S7 en S8 ventraal.  De uitstekende 
tekeningen van Koster (1982) zijn blijkbaar niet 
bekend, zijn publicatie ontbreekt in de literatuur lijst! 
 
De tabellen 
Met enkele klein wijzigingen zijn de tabellen en de 
tekeningen integraal overgenomen uit Dathe (1980). 
Ook hier is Dathe weer consequenter. Hij geeft eerst 
tabellen tot de subgenera, één voor de mannen en 
één voor de vrouwen. De subgenus-tabel tot de 
soorten bestaat ook uit een mannen- en een 
vrouwentabel. Ik vind dat overzichtelijk, bovendien 
leidt het tot een gering aantal stappen in de tabellen, 
wat ik een voordeel vind. 
De schrijvers hebben de subgenera-tabel en de 
soortentabel per sekse samengevoegd. In principe 
kom je eerst bij een subgenus, in een grijze balk en 
dikgedrukt aangegeven, en dan bij de soort. Echter 
bij de vrouwentabel 3. en 4. kom je eerst bij een 
soort, met erachter het subgenus. Hier wordt dus al 
direct afgeweken van het patroon, iets dat- voor 
zover ik kon zien- verder niet optreedt.  
Het grote voordeel van deze tabellen is dat de 
tekeningen naast te tekst staan. Het lijkt mij de 
belangrijkste reden om Dathe’s tabel opnieuw en als 
zelfstandig boekwerkje uit te geven. 
 
Mijn conclusie 
We hebben hier te maken met een degelijke tabel, 
die systematisch van opzet is. Ik heb altijd prettig 
met Dathe’s tabel van 1980 gewerkt en ik kan niet 
zeggen dat deze bewerkte tabel Hylaeus 
toegankelijker heeft gemaakt. Het blijft een soms 
lastige groep. 
Ik denk dat de aanpak, die bijvoorbeeld Falk (2016) 
gekozen heeft om een soort op naam te brengen de 
groep echt toegankelijk maakt. Laat de systematiek 
even voor wat die is en kies eerst goed 
waarneembare kenmerken- vlekkenpatroon op de 
kop, kleur achterlijf, e.d.- om zo de makkelijk 
herkenbare soorten eruit te halen. Ga dan verder 
met moeilijker morfologische kenmerken. Tenslotte 
gaat het erom dat de gebruiker een grote kans heeft 
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de naam van de bij te weten te komen. Nu kan het 
onderzoek naar de (veld)biologie pas goed beginnen. 
Voel je je een beetje thuis in de groep en ga je je 
meer interesseren voor de systematiek van Hylaeus 
dan heb je met deze tabel een betrouwbaar 
instrument in handen. 
 
Literatuur 
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Boekbespreking: Fertig 
zum Einzug: Nisthilfen 
für Wildbienen  

 
Jan Smit 
 
 
Werner David, 2016. Fertig zum Einzug: Nisthilfen für 
Wildbienen. – Pala Verlag, Darmstadt, 157 p. Prijs € 18,-. 
 
  
Een zeer informatief en goed bruikbaar boekje over 
het maken van nesthulp voor wilde bijen. Het 
boekje is prima geïllustreerd, met veel kleurenfoto’s. 
 
De belangrijkste hoofdstukken worden hieronder 
kort besproken. 
• Tuinen voor wilde bijen 

Hierin worden tips gegeven voor bijenvriendelijke 
planten, waarbij het belang van inheemse 
plantensoorten onderstreept wordt. Ook worden 
ideeën gegeven voor (wilde) planten op het balkon. 
• Nesten in holtes 
Dit is de kern van het boek, met veel verschillende 
ideeën voor het maken van nesthulpen. Hierbij 
worden ook creatieve voorbeelden gegeven. Met 
duidelijke instructies hoe het wel kan en vooral ook 
hoe het niet moet. 
• Knagen 
Het gebruik van plantenstengels met merg voor 
wilde bijen. 
 

 
• Graven 
Tips voor hulp aan in de bodem nestelende bijen. 
Ook de steile wandjes worden niet vergeten. 
• Antwoorden op belangrijke vragen 
Hoe hang je de bijenhotels op? Welke verzorging 
moet je doen? Hoe bescherm je de nesthulpen 
tegen vogels? Steken die wilde bijen niet? 
Hierop worden duidelijke antwoorden gegeven. 
• Zo a.u.b. niet! 
Allerlei fouten bij het maken van nesthulpen en het 
gebruik van verkeerde materialen vermijden. En 
koop vooral geen kant-klare nesthulp bij de 
tuincentra.  

 
Dit boekje biedt wat het aangeeft. Is dat iets voor de 
doorgewinterde wilde bijenliefhebber? Ik denk dat 
de meesten van ons heel goed weten hoe wel en hoe 
niet een nesthulp te maken. Het boekje kan echter 
prima gebruikt worden bij cursussen en 
infomiddagen over dit onderwerp. 
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Aculeaten in het buitenland 

 

Verslag studiedag ‘Wildbienen & Co in Niedersachsen 
und Bremen’ 
 
Erik van der Spek 
 
 
Voor deze studiedag over de bescherming van wilde 
bijen op 2 december in Bremen hebben de leden van 
de sectie via de mail een uitnodiging gehad. De 
studiedag was onderdeel van een project om meer te 
doen voor de wilde bijen in Niedersachsen. Ongeveer 
60 mensen, waaronder één buitenlander, verzamelden 
zich om 9.30 uur in het Übersee-Museum. Om 17.30 
uur, het werd toch nog wat later dan gepland, mochten 
de doorzetters hier de Hymopteracollectie nog even 
bekijken. 
Hieronder volgt een kort verslag van drie van de 
lezingen van die dag. 
 
 
Structuur, dynamiek en de betekenis voor het 
natuurbeheer  
 
Prof. dr. Anselm Kratochwil 
 

 
 
Uit Duitsland zijn 561 soorten wilde bijen bekend. 
Welke soorten waar voorkomen wordt bepaald door 
een complex van factoren. Tot welke biologische regio 
behoort het gebied.  Om welk habitat gaat het? De 
meeste soorten zijn te vinden in droge graslanden, 
andere in schrale terreinen en op ruderale terreinen. 

Gebieden met veel en een grote variatie aan soorten 
bloemen, een mozaïkstructuur, een droog en warm 
microklimaat en een kleinschalige randstructuur.  
Voldoet de omgeving aan specialistische eisen? 66% 
nestelt in de bodem, maar stelt daar vaak specifieke 
eisen aan, 3% nestelt in steilranden. 135 soorten (25%) 
zijn koekoeksbij 
Olioglectische soorten (140) bezoeken één 
plantenfamilie, 33 soorten composieten Asteracea en 27 
soorten vlinderbloemigen Fabiacea. De zandbijen 
Andrena kennen veel olioglectische soorten met een 
variatie aan plantenfamilies waarop soorten 
gespecialiseerd zijn: wilgen Salicácea 9,  kruisbloemen 
Brassicacea 8, vlinderbloemigen Fabiacea 7, composieten 
Asteracea 6 en schermbloemen Apiacea 5. Het aantal 
soorten bijen dat olioglectisch is, is groter in warmere 
dan in koudere klimaatsgebieden. 
 
 
Bloemstroken in het agrarische landschap, wat 
betekenen ze werkelijk voor wilde bijen?  
 
Dr. Christian Schmid-Egger  
 
Op een heel groot akkerbouwbedrijf (10.000 ha)  is 
gekeken wat de aanleg van bloemstroken voor wilde 
bijen betekent. 
Bloemstroken in het agrarisch landschap kunnen 
algemene soorten wilde bijen extra leefgebied bieden, 
ook wanneer de stroken zeer geïsoleerd liggen van 
bronpopulaties. Essentieel is dat gebruik wordt 
gemaakt van een zaadmengsel dat op de voorkeuren 
van wilde bijen is afgestemd. Honingbijen kunnen dan 
zonodig ook mee profiteren, maar wilde bijen 
profiteren niet of nauwelijks van zaadmengsels die op 
honingbijen zijn afgestemd. Een goed mengsel bevat 
zaden van zeker 30 soorten en is afgestemd op de 
aanwezigheid van bloeiende planten van zeker mei tot 
oktober. Meerjarige soorten geven een beter resultaat 
dan eenjarige plantensoorten. De aanlegkosten zijn wel 
hoger, maar het effect is veel groter en de kosten per 
jaar zijn lager. Het eerste jaar moet de groei van niet 
doelsoorten worden tegengegaan, mulchen is vaak 
voldoende effectief om de gewenste soorten 
voldoende voorsprong te geven. Een goede 
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bloemstrook bied gedurende het seizoen steeds een 
ander beeld doordat andere soorten in bloei staan.  
In het proefgebied in Sachsen-Anhalt bij Dessau zijn 
zeven meerjarige bloemstroken aangelegd. Er is vijf 
keer per jaar in stroken van 100 m bemonsterd door te 
slepen met een insectennet. Hierbij zijn alle dieren 
genoteerd en wanneer determinatie in het veld niet 
mogelijk was, meegenomen. Er zijn vooral algemene 
soorten aangetroffen, vanaf het 2e jaar neemt het 
aantal soorten en het aantal individuen toe. 
Akkerranden moeten dus meerdere jaren in stand 
worden gehouden, willen ze nut hebben. Het zijn 
vooral de polifage soorten die van de bloemstroken 
profiteren. Goede verzorging in het 1e jaar is 
belangrijk. Het gaat om het bestrijden van 
akkeronkruiden die geen doelsoort zijn. Herhaaldelijk 
mulchen in het eerste jaar zorgt er voor dat de 
doelsoorten breed uitstoelen en benadeelt de eenjarige 
akkeronkruiden die de doelsoorten kunnen 
overwoekeren.  
Belangrijk is dat naast het voedsel ook nestgelegenheid 
gerealiseerd wordt. Een strook grond zwart maken 
vlak voor de vegetatieperiode, wel oppervlakkig om 
nesten te sparen, kan goed helpen. Net als het maken 
van steilkanten, wel voldoende breed om 
overschaduwing van uit de zijkanten te voorkomen. 
Een ploegvoor die op het zuiden georiënteerd is kan 
ook goed als nestlocatie dienen. 
Bloemstroken met een plantenmengsel dat op 
honingbijen is afgestemd hebben weinig nut voor 
wilde bijen, terwijl honingbijen wel mee profiteren van 
stroken waar het mengsel is afgestemd op wilde bijen. 
Voor Duitsland is een groot aantal zaadmengsel 
ontwikkeld voor 22 regio’s, per regio is er een mengsel 
voor gemiddelde standplaatsen en voor vochtige tot 
natte standplaatsen of basenrijke danwel zure 
schraallanden. Ook zijn er een aantal niet regionale 
mengsels voor bijzondere standplaatsen zoals: 
wegbermen, afdekkingen van vuilstorten, vliegvelden, 
biogasproductie, wildakker, paarden- of runderweide, 
stedelijke omgeving, etc. De firma Saaten Zeller heeft 
hiervoor een uitgebreide catalogus uitgegeven. Elk 
mengsel bevat een groot aantal soorten, zodat er altijd 
soorten zijn die bij een standplaats passen en er 
gedurende de hele vegetatieperiode bloeiende planten 
aanwezig zijn. Het basismengesel voor bijvoorbeeld 
het aan ons land grenzende Noord-West Duitsland 
bevat aan grassen: gewoon struisgras, grote 
vossenstaart, reukgras, glanshaver, zachte dravik, 
kamgras, fijn schapengras, beemdlangbloem, 
roodzwenkgras, gewone veldbies en veldbeemdgras. 
Aan vlinderbloemigen: veldlathyrus, moerasrolklaver, 
hoplkaver, rode klaver en vogelwikke. Aan andere 
kruiden: duizendblad, grasklokje, pinksterbloem, 
korenbloem, wilde peen, glad walstro, gewone 
berenklauw, Sint-Janskruid, gewoon biggenkruid, 
margriet, echte koekoeksbloem, smalle weegbree, 

brunel, akkerboterbloem, veldzuring, herfst-
leeuwentand, grasmuur en gewone ereprijs. 
 
Literatuur  
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Aculeaten in de regio Bremen-Oldenburg-Verder 
in verleden en heden 
 
Helmut Riemann 
 
Uit de periode 1827-1941 zijn 498 soorten bekend uit 
deze regio en uit de periode 1969-2015 545 soorten; in 
totaal gaat het om 652 soorten. Hiervan zijn 86 
soorten alleen historisch bekend en veel van de 
vroeger algemene soorten, zijn zeldzaam geworden. 
De toename van het aantal waargenomen soorten 
komt onder andere doordat in het verleden niet 
gekeken werd naar een aantal groepen heel kleine 
wespen.  
Uit de analyse van de gegevens blijkt dat verzamelen 
van groot belang is om zicht te houden op wat en 
hoeveel er in een gebied voorkomt. Daarbij is het 
belangrijk dat behalve met vangnetten ook met andere 
vangmiddelen wordt bemonsterd. Alleen noteren van 
veldwaarnemingen is onvoldoende, dan worden veel 
soorten gemist. Naast natuurgebieden zijn dijken 
tegenwoordig in het buitengebied voor veel soorten 
erg belangrijk.   
 
 
Andere lezingonderwerpen waren:  

• Onderzoek naar angeldragers als onderdeel van 
de bescherming van wilde bijen in Niedersachsen 

• Landschapsinrichting om wilde bestuivers te 
bevorderen, bijvoorbeeld in het belang van de 
blauwe bessenteelt 

• Vliesvleugeligen in Bremen 
• Project rodelijst voor de wilde bijen van 

Hamburg 
• Oprichting van vereniging en netwerk voor wilde 

bijenbescherming in Niedersachsen 
• Entomologie en het Übersee-Museum Bremen 
Jammer genoeg zijn de presentaties niet beschikbaar 
gesteld of als samenvatting aangeleverd.  
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Wildbienenschutz in 
Niedersachsen 
Verslag van de slot-dag van een 
driejarig project 
 
Anneke Teepe 
 
 
Inleiding 
Op 24 feb 2017 werd in Hannover terug geblikt op de 
behaalde resultaten in een driejarig project op deel-
staatniveau ter ondersteuning van de wilde bijen. 
Diverse gemeentes implementeerden burgerpar-
ticipatie-projecten en beschermmaatregelen. De steden 
Rotenburg, Osnabrück en Oldenburg lichtten hun 
activiteiten nader toe. De opgedane ervaringen 
resulteerden in diverse aanbevelingen. Ook werd een 
resolutie opgesteld die de betrokken ministeries 
oproept een elftal nadere maatregelen te nemen. De 
dag eindigde met het huldigen van de winnaars van de 
drie wedstrijden (Fig. 1): de beste gemeenten, de 
mooiste particuliere bijentuinen en de beste 
amateurfoto's van wilde bijen (Fig. 2-6). 
 

Figuur 1: Foto van prijswinnaars gemaakt door Alexander 
Klietz. V.l.n.r.: Anja Schulenberg (Umweltbildungszentrum 
Wümme), Elli Döbler (Imkerverein Rotenburg), Manfred 
Radtke (BUND Rotenburg), Elisabeth Quentin (UNB Stadt 
Rotenburg), Andrea Rieß (Grünflächenamt Stadt 
Rotenburg), Andreas Weber (Bürgermeister der Stadt 
Rotenburg), Katrin Höniges (Kommunale UmweltAktion 
U.A.N.), Rolf Witt (UMBW, Edewecht), Luisa Stemmler 
(BUND Landesverband Niedersachsen) 
 
Wat kunnen wij leren van onze oosterburen uit hun 
ervaringen met habitat-projecten voor wilde bijen? 
Wat zijn hun ervaringen met betrekking tot het opzet-
ten van een netwerk voor gemeentes die zich actief 
inzetten voor ‘wilde bijen in de stad’? En welke 
adviezen worden in Duitsland gegeven ten aanzien van 
insectvriendelijk beheer van openbaar groen? 
 
 

Context en wettelijke verschillen met NL 
Niedersachsen is de op een na grootste Duitse  
deelstaat, net iets groter dan Nederland, ook over-
wegend bestaand uit vlak laagland, met vrijwel even 
veel bijensoorten (341) en slechts half zo veel 
inwoners. Duitsland en ook Niedersachsen bevatten 
een groter aandeel ‘vrije natuur’ (onder meer bosge-
bied, dat 30% van Duitsland beslaat) evenals een 
groter aandeel zandgronden. Naast deze en andere 
geografische, ecologische, plus klimatologische 
verschillen, zijn er ook enkele zeer relevante wettelijke 
verschillen ten aanzien van toegestane plantensoorten 
en voor wat betreft soortenbescherming:  
• Het aanbrengen van niet-inheemse plantsoorten in 

de ‘vrije natuur' is vergunningplichtig in Duitsland. 
Een vergunning zal geweigerd worden indien 
gevaar voor de inheemse ecosystemen, biotopen 
ofwel soorten 'niet uit te sluiten' is. In Nederland 
zijn ‘carnavals’-mengsels helaas breder beschikbaar 
dan de echt inheemse mengsels waar de wilde bijen 
daadwerkelijk wat aan hebben. Vanaf 2020 is het in 
Duitsland wettelijk verboden om aan de 'vrije 
natuur' plantsoorten toe te voegen die niet gebieds-
eigen zijn.  

• Duitsland is onderverdeeld in 22 herkomstregio’s. 
Er zijn twee onafhankleijke certificeringen (VWW-
Regiosaaten en RegioZert) en er is een grote 
bedrijfstak van 'Zertificierte regional Zatgutmis-
schungen'. Zie de links ‘Regionalisierte 
Pflanzenproduktion’ en ‘Natur im VWW’. 

• Niet alle deelstaten hebben een ’Rode Lijst Wilde 
Bijen’. De Rode Lijst van de EU is als ‘instrument’ 
zeer bruikbaar. 

• Wettelijk gezien vallen ALLE bijensoorten onder 
de categorie 'besonders geschützt', hetgeen zowel 
voor- als nadelen heeft. 

• Vele overige relevante wettelijke bepalingen zijn te 
vinden in Radtke (2014). Daarin onder meer 
relevante wetsartikelen uit natuurwetgeving,  
wetgeving inzake eigendom, water en 
gewasbescherming, tevens specifieke wetgeving ten 
aanzien van onder meer straten en slootkanten. 

 
Opening met duidelijke taal  
De sprekers die de dag openden, Rolf Witt (UMBW, 
Edewecht) en Christoph Saure (BtS, Berlijn) spraken 
in niet mis te verstane woorden achtereenvolgens: 
“Bloemlinten brengen (de wilde bijen) in principe 
niets”, “Honingbijen horen niet thuis in natuurge-
bieden” en “Stads-imkerij staat in de Top 3 van 
bedreigingen voor wilde bijen in Berlijn”. Dat laatste 
uiteraard vanwege de voedselconcurrentie, echter ook 
vanwege het overbrengen van ziektes, schimmels en 
parasieten. Niets nieuws voor de meesten van ons, 
echter toch opmerkelijke uitspraken gezien de 
samenstelling van het publiek. Dat bestond voorna-
melijk uit enthousiaste leken die informatie kwamen 
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halen om middels bloemprojecten bijen te helpen 
(mensen met tuin of balkon, ook imkers en boeren), 
alsook velen die reeds enkele jaren daaraan spendeer-
den. De reacties waren dan ook verdeeld.  

Enkele vernieuwende projectonderdelen 
De top drie van gemeenten op het gebied van 
‘Wildbienenschutz’ waren Osnabrück, Rotenburg en 
Oldenburg. 
In drie lezingen werden de diverse burgerparticipatie-
projecten en specifieke beschermmaat-regelen nader 
toegelicht door onder meer Janina Voskuhl (HS 
Osnabrück), Manfred Radtke (Bund, Rotenburg) en 
Rolf Witt (UMBW, hier voor wat betreft Oldenburg). 
Daaruit hieronder een selectie van enkele inspirerende 
projectonderdelen: 
• ‘Wilde bijen wandel- en fietsexcursies’ in 

Osnabrück, verspreid over het jaar, inhoudelijk 
afgestemd op het ontdekgedrag van kinderen, maar 
toegankelijk voor iedereen. 

• ‘Samenwerking met HBO-instelling voor de 
ontwikkeling van een bloemenmengsel en de 
gedegen uitvoering van bloemenweiden’ in 
Osnabrück. 

• ‘Informatie-tegel voor plaatsing naast de voordeur 
in gebouwen waar bijen nestelen’ in Oldenburg. 

• ‘Uitnodiging tot meehelpen bij aanplant plus 
oorkonde’ voor kinderen zonder tuin in 
Rotenbrug, in aanvulling op de ‘plantenpakket-
tegoedbon’ voor kinderen mèt tuin. In Oldenburg 
waren er tegoedbonnen voor planten en zaden 
voor alle (kleuter-) en basisscholen. 

• ‘Bijscholing van geselecteerde imkers’ in 
Oldenburg om als vrijwilliger ingezet te worden bij 
vragen over ongewenste bijen- en wespen-nesten. 
Na informatie en gratis bloemzaad kon in 90% van 
de gevallen het nest blijven zitten en werd de klager 
gedoger van insecten of zelfs bijen-
/wespenambassadeur.  

Daarnaast werden ook maatregelen ter bescherming 
van soorten genomen, zoals: bescherming van enkele 
specifieke soortenrijke locaties, in stand houden van 

individuele habitatbomen en het raadsbesluit in 
Rotenburg  
inzake voldoende open ‘Sandlebensraum’. De 
gemeente Rotenburg won de eerste prijs, omdat ze 
opmerkelijk veel gedaan en bereikt hebben in deze 
relatief kleine stad. 
In Hamburg (net buiten Niedersachsen) wordt 
momenteel gewerkt aan een onderzoek naar groene 
daken: Welke bloemsoorten zijn daarin daadwerkelijk 
effectief voor wilde bijen? Kenners zijn het er namelijk 
over eens dat als er 3 bijensoorten op een dag worden 
aangetroffen, dit een relatief treurig laag aantal is in 
een land met 588 bijensoorten. Rolf Witt: “Ein 
Gründach ist noch kein Wildbienenschutz”. 
 
Aanbevelingen voor toekomstige projecten 
De veelvoud aan projecten die in de afgelopen drie 
jaar in Niedersachsen de wilde bijen een steuntje in de 
rug boden, hebben geleid tot een drietal belangrijke 
aanbevelingen voor toekomstige projecten, uiteengezet 
door Rolf Witt (UMBW, Edewecht): 
1. Kies duidelijke doelsoorten per project. 
2. Let op de samenhang met andere insecten, zoals 

vlinders. 
3. Zorg voor een ‘Datengrundlage’: handelen vanuit 

specialistische kennis en lokale soortenkennis, 
tevens middels monitoring deze kennis vergroten. 

Daarnaast werden de volgende aanbevelingen gegeven, 
onder meer door Otto Boecking (LAVES Institut für 
Bienenkunde Celle) en Luisa Stemmler (BUND 
Netzwerk Wildbienenschutz): 
• Sluit aan bij ‘structuren in de omgeving’ zoals 

spoorwegen, bosranden en dergelijke. 
• Betrek zo veel mogelijk partnerorganisaties van 

natuurorganisaties, buurtvrijwilligers en 
enthousiaste particulieren bij de ambtelijk 
betrokken organisaties en uitvoerende partijen. 

• Creëer stukken ‘open bodem’. 
• Nadruk op ‘het verbinden van biotopen’. 
• Voorkom overwaardering van de honingbij door 

informatie.  
• Start burgerprojecten vanuit de wilde bijen 

specialisten en betrek kinderen en media, om zo 
het algemene bewustzijn ten aanzien van wilde 
bijen te doen groeien. 

Een goed voorbeeld van “Kies duidelijk doelsoorten” 
is het speciale hommel-bloemmengsel. Dit werd door 
NABU samengesteld, in samenwerking met Rolf Witt, 
met speciale aandacht voor vier bedreigde en laatvlie-
gende hommelsoorten: de moshommel, grashommel, 
zandhommel en gele hommel, waarvan de laatste in 
Nederland niet meer voorkomt.  
 
Resolutie en verankering kennis en netwerk 
Tot slot werd een resolutie toegelicht en werden de 
aanwezigen uitgenodigd om deze te ondertekenen. De 

Figuur 2: Osmia caerulescens, Hans-Jürgen Sessner 
(eerste prijs). 
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resolutie werd opgesteld door wilde bijen specialisten 
en roept het Ministerie van Milieu en het Ministerie 

van Landbouw op om een elftal maatregelen te 
nemen, waaronder (in verkorte weergave):  
• Herziening van de rode lijsten  
• Verbetering van de wettelijke situatie met 

betrekking tot soortenbescherming  
• Gebruikmaking van de expertise van wilde bijen 

specialisten bij de samenstelling van bloemmeng-
sels, de aanleg en het onderhoud van bloemstro-
ken en -weides.  

• Bescherming van bijzonder waardevolle biotopen 
en rekening houden met insecten in de beheer-
richtlijnen van natuurgebieden 

• Uitbreiding van onderzoek naar schadelijke 
effecten van gewasbeschermingsmiddelen op wilde 
bijen  

• Langdurige monitoring op representatieve plekken 
Eind maart is de financiering van dit driejarige 
deelstaatbrede project ten einde. De opgedane kennis 
en het ontstane netwerk inzake ‘Wieldbienenschutz’ 
zal worden verankerd door deze onder te brengen in 
een nog op te richten stichting. 
 
Discussie 
Gezien de samenstelling van het publiek, waaronder 
mensen die op het punt staan om zelf een 
bloemenlint-project te starten of op eigen erf in actie 
te komen, vond ik het persoonlijk jammer, dat enkele 
alom bekende do's en don'ts met betrekking tot 
bloemstroken niet werden benoemd. Met name: 
• Het eenzijdige, gebrekkige of geheel ontbreken van 

maaiadvies en onvoldoende borging van de 
correcte uitvoering ervan.  

• Het ontbreken van nestgelegenheid voor 
bodemnestelende bijen, in combinatie met veelal 
ondeugdelijke en buitenproportionele bijenhotels. 

Zeer de moeite waard zijn de projectvoorwaarden 
voor bijenprojecten van het Zwitserse ‘Wilde Bee’, 

evenals hun youtube met duidelijke uitleg over de 
gevaren van buitenproportionele en ondeugdelijke 
bijenhotels. Naast Zurbuchen & Müller (2012) bied 
ook de ‘Bienen Weidekatalog’ een uitgave van het 
Ministerie van Landbouw van Baden-Württenberg 
(2016) een breed scala aan onderbouwde 
beschermmaatregelingen. In de laatste zijn de 
aanbevelingen gerangschikt naar de verschillende 
doelgroepen: overheden, beheerders, boeren, 
particulieren en overige, daarbinnen wederom 
praktische clustering van aanbevelingen voor 
bijvoorbeeld beheerders van natuurgebieden, bos 
ofwel openbaar groen en particuliere tuinders of 
bosbezitters. 
Boeren en imkers 

Met name richting boeren en imkers blijkt het vinden 
van de juiste toon vaak moeilijk. Zodra monocultu-
ren/ pesticiden of hoge honingbijconcentraties te 
expliciet worden benoemd als oorzaken, kan een ‘open 
en bereidwillige houding’ bij boer of imker omslaan 
naar afhaken. Daar krijg ik geregeld mee te maken 
wanneer ik Amsterdamse imkers vertel dat ik een 
bewust-bijenloos imker ben omdat ik eerst voor 
voldoende voer wil zorgen, des te meer zodra ik 
toelicht waarom ik mij daarin specifiek richt op wilde 
bijen en vlinders. Precieze verwoording steekt nauw, 
ook richting agrariërs. Al zijn er ten aanzien van de 
diverse akkerranden, bedoeld voor wilde bijen, de 
nodige kanttekeningen te plaatsen (zie onder meer 
Schmid-Egger & Witt 2014), toch kunnen juist de 
boeren middels kleine aanpassingen van enorme 
betekenis zijn voor wilde bijen en daar zelf profijt van 
hebben. 
Ook imkers die zich inzetten voor drachtplanten 
zouden hun projecten middels kleine aanpassingen 
tegelijkertijd van nut kunnen laten zijn voor wilde 
bijen, door: 
• Uitsluitend inheemse soorten te gebruiken, in elk 

geval biologische bloembollen te kopen (liefst alle 
zaden en planten biologisch, maar bij beperkt 
budget focus op grootste gifbronnen) 

Figuur 3. Andrena spec., Peter Walter (tweede prijs). 

Figuur 4: Hylaeus spec., Janina Voskuhl (derde prijs). 
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• Zandbergjes of -stroken toe te voegen (eventueel 
ook een klein deugdelijk bijenhotel) 

• Eigen tuin pas in april op te ruimen en de 
bloemweides tussen de één en drie keer per jaar 
gefaseerd te maaien (afhankelijk van onder meer 
bodemsoort). Indien ook waardplanten worden 
toegevoegd (of mogen blijven staan), hebben de 
vlinders meer baat van de bloemenweides. 

Zou het niet geweldig zijn om de NBV ertoe te 
bewegen om in de imker-basiscursussen en de 
docentenopleidingen minstens één les te besteden aan 
het belang van drachtplanten (daarbij ook kort 
aandacht voor bovenstaande en de impact van hoge 
honingbij-dichtheid voor wilde bijen)? En zou het 
breder promoten van ‘gezamenlijk imkeren’ in de 
basis-imkeropleidingen naast op termijn gunstig voor 
de wilde bijenpopulaties niet ook het imkerplezier en 
de bijengezondheid ten goede komen? 
 
Het blijft van cruciaal belang om het 
brede publiek goed te (blijven) informeren over de 
diverse en feitelijke oorzaken van bijensterfte en 
soortenterugloop. Daarbij mag de impact van te hoge 
concentraties aan honingbijen uitdrukkelijk(er) aan de 
orde komen. Wellicht gaat een deel van de nieuwe 
imkers zich dan richten op bloemprojecten in plaats 
van allemaal te gaan imkeren. Ook bedrijven zullen 
wellicht vaker kiezen om (verstandige) drachtplant-
projecten te steunen in plaats van het sponsoren van 
honingbijvolken.  
 
Enkele antwoorden op vragen 
Vanuit mijn betrokkenheid bij diverse drachtplant- en 
habitat-projecten voor wilde bijen en vlinders, was ik 
in Hannover om onder meer antwoord te vinden op 
de volgende vragen: 
1) Welke maatregelen ter ondersteuning van 

natuurlijke nestgelegenheid voor bodemnestelende 
bijen (en dan met name op de lage kleigronden) 
zijn in Niedersachsen effectief gebleken? 

2) Welke eveneens bedreigde en/of zeer 
gewaardeerde insecten en overige diersoorten 
dreigen erbij in te schieten, indien men het (maai-) 
beheer uitsluitend zou afstemmen op de wilde 
bijen?  

Door gesprekken en email-contact met onder meer 
Rolf Witt, Daniel Jeschke en Janina Voskuhl zijn 
inmiddels de meeste van mijn vragen (ten dele) 
beantwoord. 
1) Het creëren van natuurlijke nestgelegenheid voor 

de bodemnestelende bijensoorten gebeurt in 
Duitsland voornamelijk op de zandgronden door 
kleinschalig machinaal af te plaggen of door ‘kleine 
hapjes uit de berg’ te nemen om zo bijvoorbeeld 
steilwandjes te creëren. De projecten, waarbij op 
andere bodemsoorten speciaal voor wilde bijen 

nestgelegenheid is gecreëerd, zijn zeldzaam en 
experimenteel. 

2) Maaibeheer dat eenzijdig wordt afgestemd op wilde 
bijen, kan in bepaalde gevallen minder gunstig 
uitpakken voor vlinders, sprinkhanen en diverse 
vogelsoorten (weidevogels en roofvogels). Middels 
kleine (of grote) aanpassingen in de projecten 
kunnen negatieve effecten voor andere doelsoorten 
in veel gevallen beperkt worden. Gefaseerd 
maaibeheer blijft het toverwoord. Of bijvoorbeeld 
het laten staan van kleine eilandjes in weidevogel-
projecten. waar men -om roofdieren als vossen en 
katten minder kans te geven- frequenter maait dan 
voor wilde bijen en vlinders optimaal is. Het laten 
staan van enkele eilandjes in dergelijke projecten 
komt ten goede aan zowel de weidevogels alsook 
aan insecten als vlinders en wilde bijen. 

 
Dank  
Anne Jan Loonstra heeft verschillende versies van dit 
artikel van uitgebreid commentaar voorzien, waarvoor 
veel dank. 

 
 
 

Figuur 5: Epeolus variegatus, Hans-Jürgen Sessner 
(vierde prijs). 

Figuur 6: Anthidium manicatum, Peter Walter (vijfde 
prijs). 
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Summary 
A three year wild bee conservation project on federal 
state level in Niedersachsen, Germany, came to an 
end. Several cities implemented a wide range of citizen 
projects and conservation measures. Top three were: 
1) Rotenberg, 2) Osnabrück and 3) Oldenburg. From 
this many lessons were learned and recommendations 
made for the improvement of future projects. A 
Resolution was elucidated and signed. It calls for 
eleven protection measures and will be send to the 
Ministry of Environment and the Ministry of 
Agriculture of Niedersachsen. A foundation will be 
established to anchor the knowledge that was gained 
and the network that was built.   
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Oproepen 
 

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 2017 hebt 
voldaan. Is dat niet het geval, maak dan het bedrag  
- € 10 per jaar - over vóór 1 juni 2017 op (IBAN) 
NL34 ASNB 0942 6821 49 ten name van Arno van 
Stipdonk, Weert. Onder vermelding van “contributie 
sectie Hymenoptera + ja(a)r (en)”.  BIC code: ASNB 
NL21. 
Is op 1 juni 2017 nog geen contributie ontvangen, dan 
gaan we ervan uit dat je hebt bedankt als lid van de 
sectie. Hieronder het overzicht per 1-3-2017. 
 
Naam Lid  

vanaf 

2
0
17

 

2
0
18

 

2
0
19

 

2
0
0
0
 

Achterberg, C. van 1995 x    
Adrichem, M.T. van 2003     
Arp, W.J. 2014 x    
Baaijens, A. 2002     
Beers, H. 2003 x    
Beers, E.H. van 2001 x    
Belgers, D. 2008 x    
Belzen, M. 2012     
Berg, M.P. 2010 x x x  
Bink-Moenen, R.M. 2002 x    
Blaauw, J. 2015 x    
Blommers, L. 1995 x    
Bouwmans, J. 2015 x    
Braad, M.L. 2014 x    
Breugel, P. van 1995 x x   
Bronckers, R. 2014     
Brouwers, A. 2000     
Brugge, B. 1996 x    
Calle, L.L. 2000 x    
Devalez, J. (B) 2004 x    
Diemen, A. van 2007 x    
Dijkhuizen, M. 2014 x    
Dobbelaar, S.M.A.J. 2004 x    
Eck, A.P.W. van 2003 x    
Fledderman, R. 2016     
Frel, L. de 2015 x    
Goudsmits, C. 2002 x    
Haagen, C.G.L. van 2012 x x x  
Haeseleer, J. D’ (B) 2011 x    
Hartman, M. 2011 x    
Heer, J. de 2009 x x   
Heitmans, W. 1995 x x x x 
Hengstum, C. van 2016     
Hermans, J.T. 1996     
Hout, M. van der 2013 x    

Jeucken, B. 2006 x    
Jonghe, R. de (B) 2010 x    
Klein, W. 1995 x    
Kleukers, R. 1997 x    
Koel, H.P.L. 2003 x    
Kok, F. 1999 x    
Kos, M. 2014 x    
Krosschell, J.M. 2015     
Kuhnen, J.M. 2008 x    
Kuijken, P. 1995     
Kuper, J. 2008     
Las, R. 2017 x    
Ligthart, J. 2017 x    
Loonstra, A.J. 2004 x    
Loos, G. (B.) 1995 x    
Meel, Ch. van 2012 x    
Meer, F. van der 1996 x    
Megens, P. 1995 x    
Mol, A. 1999 x    
Nieuwegiessen, J. van de 1995 x    
Nieuwenhuijsen, H. 1995 x    
Nuyts, J. 2016     
Ouden, L. den 1996 x    
Peeters, T.M.J. 1995 x    
Pijfers, J.H.N. 1998     
Prijs, H.J. 2003 x x   
Raemakers, I. 1997     
Ravoet, J. (B) 2010     
Reemer, M. 2002 x x x  
Reyniers, J. (B) 2015     
Rietveld, A. 2011     
Roos, M 1995     
Rycke, S. de (B) 2016 x    
Schreven, S. 2010 x    
Slot, J. 2002     
Smit, J. 1995 x    
Smit, J.T. 2014     
Smits, J. 2001 x    
Sommeijer, R. 1999     
Spek, E. van der 2004 x    
Speksnijder, E. 2015 x    
Steenbergen, K.K. 2016     
Stip, A. 2013 x    
Stipdonk, A.H. van 2011 x    
Teepe, A. 2017 x    
Tressel, T. 2014 x    
Veen, A. van der 1998 x    
Veen, M. van 2005     
Veenendaal, R.L. 2004 x    
Waanders, M. 2016     
Wilde, A. de 2010 x    
Willems, E. (B) 2009     
Wubbolts, H. 2015 x    
Zwakhals, C. 1997 x x   
Zwarts, M.A. 2014     
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Naar een Nederlandse 
naamlijst voor alle 
Hymenoptera-families  
 
Theo Peeters, Kees van Achterberg, Wijnand 
Heitmans, Ad Mol, Liekele Sijstermans, Sandrine 
Ulenberg, Henk Vlug & Kees Zwakhals 
 
 
Samen met een groep Hymenoptera-specialisten is het 
idee opgevat voor alle families van de wespen een 

Nederlandse naam te bedenken. We hebben ons 
werkgebied afgebakend als Nederland inclusief alle 
eilanden die sinds 2010 tot het Nederlands koninkrijk 
behoren. De onderstaande namen zijn de voorlopige 
voorstellen van die specialisten-groep. Er wordt nog 
gediscussieerd binnen de groep over enkele namen en 
er ontbreken nog namen bij enkele parasitica-families. 
Tevens is de Hymenoptera-fauna van de West-
Indische eilanden nog slecht bekend en willen we 
daarnaar nog wat dieper spitten. 
Graag roepen we jullie hulp in om hierover mee te 
denken voordat we deze lijst definitief willen maken. 
Reacties naar ptheo@xs4all.nl. 
 

 
GROEP: SYMPHYTA – zaagwespen / bladwespen 
 

Superfamilie (6) Familie (10) Nederlandse naam 

Cephoidea Cephidae halmwespen 

Pamphilioidea Pamphiliidae spinselbladwespen 

Siricoidea Siricidae houtwespen 

Tenthredinoidea Argidae borstelsprietbladwespen 

  Blasticotomidae schuimbladwespen 

  Cimbicidae knotssprietbladwespen 

  Diprionidae kamsprietbladwespen 

  Tenthredinidae tenthredinen 

Xiphydrioidea Xiphydriidae kameelhalshoutwespen 

Xyeloidea Xyelidae oerbladwespen 

 
GROEP: ACULEATA - angeldragers 
 

Superfamilie (8) Familie (17) Nederlandse naam 

Apoidea Ampulicidae kakkerlakwespen 

  Apidae s.l./Anthophila bijen en hommels 

  Crabronidae graafwespen 

  Sphecidae langsteelgraafwespen 

Chrysidoidea Bethylidae platkopwespen 

  Chrysididae goudwespen 

  Dryinidae tangwespen 

  Embolemidae peerkopwespen 

Formicoidea Formicidae mieren 

Pompiloidea Mutillidae mierwespen 

  Myrmosidae 1) bruine mierwespen 

  Sapygidae knotswespen 

 
Pompilidae spinnendoders 

Scolioidea Scoliidae 3) dolkwespen 

Thynnoidea Thynnidae 2) bonte keverdoders 

Tiphioidea Tiphiidae keverdoders 

Vespoidea Vespidae plooivleugelwespen 

 
 
 
Toelichting: 
0) De indeling van de superfamilies 

volgt Peters et al. 2017, maar is hier 
alfabetisch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting:  
1) Hierbij rekenen we in ons land 

alleen de bruine mierwesp Myrmosa 
atra. 

2) Hierbij rekenen we in ons land 
alleen de gladde mierwesp Methocha 
articulata. 

3) Gemeld van Sint Maarten en Sint 
Eustachius (Simon Thomas 1985). 
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GROEP: PARASITICA - legboordragers 
 

Toelichting:  
4) Deze (sub)familie hier apart onderscheiden. 
5) Publicatie in voorbereiding. 
 

Superfamilie (11) Familie (35) Nederlandse naam 

Ceraphronoidea Ceraphronidae boogaderwespen 

  Megaspilidae stigmawespen 

Chalcidoidea - bronswespen Aphelinidae bladluiswespen / bladluisspeurders 

  Chalcididae dikdijwespen 

  Encyrtidae borstelwespen 

  Eulophidae bladmijnwespen / viertarswespen 

  Eupelmidae keversbronswespen / midspoorspringers 

  Eurytomidae kraagwespen 

 Leucospidae ... 

  Mymaridae elfenwespen 

  Ormyridae 4) pantserwespen 

  Perilampidae deukkopwespen 

  Pteromalidae pteromaliden 

  Signiphoridae 5) knuppelwespen 

  Tetracampidae ... 

  Torymidae staartwespen 

  Trichogrammatidae drietarswespen / dwergwespen 

Cynipoidea - galwespen Cynipidae galwespen 

  Figitidae haarbandwespen 

  Ibaliidae zwaardwespen 

Diaprioidea Ismaridae tangwespparasieten 

  Diapriidae neuswespen 

Evanioidea Aulacidae ... 

  Gasteruptiidae hongerwespen 

  Evaniidae vlagwespen 

Ichneumonoidea Braconidae schildwespen 

  Ichneumonidae ichneumoniden 

Mymarommatoidea Mymarommatidae 5) twinkelwespen / langsteelelfjes 

Platygastroidea Platygastridae platbuikwespen 

  Scelionidae 4) ... 

  Sparasionidae 4) sprinkhaanwespen 

Proctotrupoidea Heloridae 5) gaasvliegwespen 

  Proctotrupidae priemwespen 

Stephanoidea Stephanidae kroonwespen 

Trigonaloidea Trigonalyidae kaakwespen 

 
Toelichting en discussie 
Van een viertal families hebben we nog geen 
Nederlandse naam bedacht die treffend is en tevens 
goed bekt. Het betreft allemaal families die tot de 

parasitica worden gerekend. Enkele nieuwe 
Nederlandse namen zullen worden toegelicht in de 
betreffende publicaties die in voorbereiding zijn. Op 
enkele andere nieuwe familienamen geven we hier een 



 nr. 14, april 2017 

 

 40

korte toelichting en ook op enkele familienamen 
waarover nog discussie is binnen de specialistengroep 
gaan we kort in. 
Voor de families van de Tenthredinidae, 
Ichneumonidae en Pteromalidae zijn nog geen 
geschikte namen gevonden en we twijfelen om de 
wetenschappelijke namen te ‘vernederlandsen’ in 
tenthredinen, ichneumoniden en pteromaliden. De 
Nederlandse namen echte bladwespen, echte 
sluipwespen en echte bronswespen voor deze families 
vinden we minder geschikt. Ze duiden op onechte 
bladwespen etc. en we gebruiken liever geen 
voorvoegsels zoals echte, gewone, grote, dwerg, micro, 
etc. maar streven er naar de namen compact te 
houden. Misschien komen er nog betere ideeën. 
De superfamilie van de Chalcidoidea draagt al lang de 
naam bronswespen. Binnen de families van deze groep 
kun je de naam bronswespen laten terugkomen in de 
familienamen maar er is hier gekozen voor zo kort 
mogelijke en goed beklijvende familienamen. Tevens 
kennen de vertegenwoordigers van enkele families 
helemaal geen bronskleurige wespen. 
Binnen deze superfamilie is de discussie naar geschikte 
Nederlandse namen nog het grootst. We noemen per 
familie hier soms twee namen om die twijfel aan te 
geven zoals bladluiswespen en bladluisspeurders voor 
de Aphilinidae. Maar wellicht zijn ook hiervoor nog 
betere alternatieven. Chalcididae hebben dikke dijen 
en Encyrtidae zijn makkelijk te herkennen aan de 
borstels op het achterlijf. Eulophidae hebben poten 
met vier tarsleden en het merendeel van de soorten in 
ons land parasiteert de bewoners van bladmijnen. De 
vrouwtjes van Eupelmidae hebben grote sporen aan 
de middentibia plus een enorm springvermogen en 
een groot deel parasiteert keverlarven in hout. 
Eurytomidae hebben een relatief breed en lang 
pronotum vandaar de naam kraagwespen. De 
Leucospidae is een nieuwe familie die we reeds 
verwachtten in ons land en in 2014 werd dan ook een 
eerste vondst gemeld uit een achtertuin in Pijnacker 
(van Heerden 2014). De naam reuzenertswesp die aan 
Leucospis dorsigera werd gegeven vinden we niet zo 
geschikt. De soort heeft geen ertskleur maar is 
opvallend geel-zwart getekend. We zoeken nog naar 
een andere naam dan ertswespen voor deze familie. 
Orymidae worden pantserwespen genoemd omdat ze 
een sterk gechitiniseerd achterlijf bezitten. De 
Perilampidae vallen op door hun ingedeukte gezicht en 
door de vrouwtjes van de Torymidae met hun relatief 
lange zichtbare legboor is de naam staartwespen 
ontstaan, die ook in de oude literatuur meermaals is 
genoemd. En de Trichogrammatidae zijn erg klein en 
hebben poten met slechts drie tarsleden. 
De superfamilie van de galwespachtigen Cynipoidea 
bestaat volgens recente inzichten (Ronquist et al. 2015) 

in ons land uit nog maar drie families. De familie 
Cynipidae noemen we de galwespen, de Figitidae zijn 
de parasitaire galwespen die we de naam 
haarbandwespen hebben gegeven. De soorten van 
deze familie hebben een kenmerkende dichte haarband 
over het voorste deel van het achterlijf. Overigens een 
dergelijke haarband is niet uniek voor deze familie 
maar vinden we ook bij andere families zoals 
bijvoorbeeld de Diapriidae. De houtborende Ibaliidae, 
de meest primitieve familie van de Cynipoidea, hebben 
een sterk afgeplat mesvormig achterlijf en hebben de 
naam zwaardwespen gekregen. 
Het is nog onduidelijk hoe de systematiek van de 
Platygastroidea het best de werkelijkheid benaderd. 
Rekenen we hiertoe één of meerdere families? De 
Scelionidae worden de laatste tijd op grond van 
moleculaire onderzoeken vaak gezien als een 
subfamilie van de Platygastridae. We volgen hier de 
indeling van Buhl et al. (2016) die drie families 
onderscheiden. De soorten van de familie 
Sparasionidae parasiteren op eieren van sprinkhanen. 
Van de Trygonalyidae hebben we in ons land maar één 
soort nl. Pseudogonalos hahnii. De soorten van deze 
familie hebben opvallende kaken, vandaar de naam 
kaakwespen. 
 
Hymenoptera van de overzeese gebiedsdelen 
De Hymenoptera-fauna van Benedenwindse eilanden 
Aruba, Bonaire en Curacao (ABC-eilanden) en van de 
Bovenwindse eilanden Saba, Sint Eustachius en Sint 
Maarten (SSS-eilanden) is slecht bekend. In de 
literatuur wordt nog gezocht naar publicaties over de 
Hymenoptera van die eilanden. Graag willen we de 
extra families nog toevoegen aan de Nederlandse 
naamlijst. Komen op deze eilanden de families 
Agaonidae - vijgenwespen en Eucharitidae voor? Tips 
zijn welkom. 
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Mededelingen 
 

Bestuurswisseling 
 
 
Wegens omstandigheden heeft Anne Jan Loonstra te 
kennen gegeven te willen stoppen met zijn 
bestuursfunctie als penningmeester. Hij heeft deze 
functie ruim 4 jaar op een prima wijze vervuld. 
Wij bedanken Anne Jan heel hartelijk voor de jaren dat 
hij de financiële kant van de sectie heeft willen 
beheren. 
 
Een opvolger hebben we gevonden in de persoon van 
Arno van Stipdonk.  
Arno van harte welkom als bestuurslid, we wensen jou 
veel succes toe. 
Arno heeft als penningmeester een ander 
bankrekeningnummer: NL34 ASNB 0942 6821 49 
t.n.v. A. van Stipdonk, Weert. 
 
 

Jaarverslag sectie 2016 
 
Erik van der Spek, secretaris sectie Hymenoptera 
 
 
Het jaar begon voor de sectie op 9 januari met de 
studiedag in Naturalis. Dit jaar in de vorm van een 
lezingendag. De belangstelling was groot, ook van niet 
leden, er waren 42 personen. Er was een grote 
delegatie van onze zusterorganisatie Aculea uit 
Vlaanderen aanwezig. Acht leden gaven 
een kortere of langere lezing. Een 
studiedag op een dergelijke manier 
invullen voorziet dus in een behoefte en 
is blijkbaar ook aantrekkelijk voor 
mensen die (nog) geen lid zijn.  
 
De voorjaarsexcursie naar het 
Duurswold (Gr.) moest vanwege het 
slechte weer worden afgelast.  
 
Het weer tijdens een lang weekend van 
Aculea (België) bij Laforêt, van 21 tot 
25 juli, waar vijf leden van de sectie aan 
deelnamen, vond onder zeer gunstige 
omstandigheden plaats. Tijdens het 
weekend ondersteunde Aculea de 
oprichting van een Waalse 

zusterorganisatie. Mooi was om te ervaren dat de 
gemiddelde leeftijd onder Hymenopterlogen bij de 
zuiderburen een stuk lager ligt dan bij ons. In België 
wordt waarnemingen.be als het registratieplatform 
voor registratie van waarnemingen gebruikt. Er wordt 
zoveel mogelijk in de hand gedetermineerd.  
 
De zomerexcursie naar De Bruuk kon wat 
weersomstandigheden betrof maar net doorgang 
vinden. Met acht deelnemers was de bezetting onder 
deze omstandigheden niet slecht. Even goed kon een 
aardige soortenlijst worden opgesteld (zie verslag pag. 
5). 
 
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 beheer van het twitteraccount is door Erik van der 
Spek voortgezet. De sectie kent 485 (375) 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 12 en 
13 van HymenoVaria, totaal 91 (87) pagina’s.  
Het aantal leden bedroeg aan het eind van het jaar 92.  
  
Aan het eind van het jaar nam Anne Jan Loonstra 
afscheid als penningmeester en heeft Arno van 
Stipdonk deze functie overgenomen. 
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Veranderingen in de 
ledenlijst 
 
 
Per 1 maart 2017, aantal leden 90.  
 
 
Nieuwe leden 
 
Rutger Las Tolhuis 6124  
 6537TH Nijmegen 
 email: rutgerlas@gmail.com 
 tel: 0641160413 
 
Jan Ligthart Adelstraat 51a  
 4921BP Made 
 email: sens.ligthart@planet.nl 
 tel: 0162686178 
 
 
Sadrine Ulenberg Entrepotdok 152 
 1018 AD Amsterdam 
 email:  
 sandrine.ulenberg@naturalis.nl 
 tel.: 020-3300127 
 mobiel: 06-51814550 
 
Adreswijziging 
 
Stijn Schreven Stadsbrink 43-102  
 6707AA Wageningen 
 
 

Activiteiten 
Mierenwerkgroep  
 
 
De komende periode zijn de volgende activiteiten van 
de Mierenwerkgroep (MWG) van de Nederlandse 
Entomologische Vereniging: 
 
Op 8 juli, excursie naar 
De Borkeld e.o. 
Op 26 augustus, 
excursie naar De 
Plateaux, 
info: Jinze Noordijk, 
06-1460525. 
 
De Mierenwerkgroep 
heeft tot doel het 

bundelen en bevorderen van de kennis van mieren 
(Formicidae), mede met het oog op natuurbehoud en 
milieubeheer. 
 
Jaarlijks organiseert de MWG een bijeenkomst, enkele 
excursies en een determinatiedag, waarop ervaren 
leden helpen met determinatie. 
 
Meer informatie op de website van de nev 
(www.nev.nl). 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij-sluitingsdatum  

voor nummer 15: 
 

1 oktober 2017 
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Rectificatie  
 
In HymenoVaria 13, staat op pagina 73 het artikel ‘Neorhacodes enslini (Ichneumonidae) nieuw voor Nederland 
gevonden op Texel.’ 
Helaas is er een fout in dit artikel geslopen, deze soort is niet nieuw voor Nederland. 
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