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Redactioneel 
 
 
Dit is een uitzonderlijk goed gevuld nummer van onze 
nieuwsbrief: 63 pagina’s. Gewoontegetrouw beginnen 
we met de aankondiging van onze excursies. 
Vervolgens de verslagen van de excursies van het 
afgelopen jaar.  
In dit eerste nummer van het jaar de leuke 
waarnemingen van het afgelopen jaar (2018). 
Verder een drietal veldobservaties. 
 
We hebben een veelheid aan artikelen: Lucien Calle 
doet verslag van de monitoring van bestuivers in 
Zeeland, er is een vervolg op de Nederlandse namen 
voor bijen- en graafwespenfamilies, Pieter Vanorme-
lingen doet verslag van het inventariseren van bijen in 
rivierduinrelicten in Vlaanderen, Huib Koel zag 
‘wolven’ op Texel, Erik van der Spek vertelt over het 
gebruik van kleurvallen en netvangsten, Wim Klein zet 
de veranderingen in de graafwespenfauna van ons land 
op een rij, Anthonie Stip en John Smit vonden de 
moshommel terug in het Groningse akkerland, Aad 
van Diemen heeft enkele jaren een raamval gebruikt 
en vertelt er over, Jens D’Haeseleer stelt nieuwe 
Nederlandse bijennamen voor.  
In de rubriek ‘Praktijktips’ introduceert Erik van der 
Spek tips van de Beemonitoring Yahoo-groep. 
 
Bij ‘Literatuur’ bespreekt Hans Nieuwenhuijsen de 
beide nieuwe Engelse bijenboeken. Menno Reemer 
geeft correcties op de ‘Veldgids bijen voor Nederland 

en Vlaanderen’, Theo Peeters bespreekt het boek over 
de verborgen wereld van de Strabrechtse heide en Erik 
van der Spek stelt weer enkele resultaten van 
onderzoek voor.  
 
In de buitenlandrubriek een verslag van de 
Hymenopterologentagung van oktober 2018 in 
Stuttgart en een verslag van een symposium over het 
uitsterven van insecten, daaraan voorafgaande in 
Stuttgart. Met 9 punten ter aanbeveling voor een 
betere bescherming van insecten. Verder verslag van 
een bezoek aan het KBIN te Brussel door Theo 
Peeters, Wim Klein en André van Eck. 
 
Kijk bij ‘Oproepen’ even of je de contribitie voor dit 
jaar al betaald hebt. En er wordt discussie gevraagd 
over het wel of niet gebruiken van bijenhotels. 
 
Bij de ‘Mededelingen’ onder andere het jaarverslag van 
de sectie, informatie over het Meetnet hommels van 
de Vlinderstichting en EIS Kenniscentrum Insecten en 
andere ongewervelden. 
 
Jorgen Ravoet wordt hartelijk bedankt voor het 
vertalen van de samenvattingen in het Engels. 
 
We wensen je veel leesplezier, Jens, Theo, Erik en Jan 
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Excursies 
 

Voorjaarsexcursie: 
Strijbeekse Heide en 
Chaamse Bossen, 13 april 
2019 
 
Erik van der Spek 
 
 
Nadat in 2017 de zomerexcursie naar de Chaamse 
Bossen en de Strijbeekse Heide grotendeels in het 
water gevallen is, gaan we in april 2019 op herkansing 
in deze Brabantse natuurgebieden, waar maar weinig 
gegevens van bekend zijn. In het EIS-rapport (Reemer 
et al. 2016) op de website van EIS Kenniscentrum 
Insecten (www.eis-nederland.nl > publicaties > 
rapporten > zoek op ‘bijen Noord-Brabant’) is meer te 
vinden over de huidige kennis van de verspreiding van 
wilde bijen in deze provincie. 
 
Strijbeekse Heide 
De strijbeekse Heide ligt iets naar het westen toe, 
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 uit te 
baggeren. Het Goudbergven is een goed ontwikkelde 
natte heide met een klein stukje bijna-hoogveen. 
Vlakbij liggen geplagde percelen die zeer schraal 
blijven met veel open droge zandplekken. Ten zuiden 
van het terrein loopt de Strijbeekse Beek, die tevens de 
grens met België vormt.  
 
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 aan-
geplant 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. Hier liggen veel verschillende biotopen vlak 
bij elkaar: gemengd bos, naaldbos, heide, een ven, 
weilanden.  
 
Datum: 13 april. 
Verzamelpunt: de Bijenboerderij, Strijbeekseweg 
62A, 4856 AB Strijbeek (www.bijenboerderij.nl), waar 
we koffie en thee krijgen. 
Tijdstip: 10.00 uur. 
Van hieruit bezoeken we eerst de Strijbeekse Heide 
We parkeren op Ac. 115,0-390,3 (stel het navigatie-
systeem in op Strijbeek, Goudbergseweg 15 en parkeer 
hier aan de onverharde Bergweg).  
Later verplaatsen we naar de Chaamse Bossen. 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). 
Aanmelden: spek-druif@introweb.nl. 
De vergunning staat maximaal 16 deelnemers toe. 
Reservedatum: 20 april. 
 
Literatuur 
Noordijk, J. & E. van der Spek, 2017. Zomerexcursie: 

Chaamse Bossen en Strijbeekse Heide. - HymenoVaria 14: 
4. 

Reemer, M., I. Raemakers & T. Faasen 2016. De bijenfauna 
van Noord-Brabant: trends, prioritaire soorten en 
beheertypen. - EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden, 
Rapportnummer EIS2016-05, 48 p. 

Spek, E. van der, 2018. Verslag excursie Chaamse Bossen. - 
HymenoVaria 16: 5-6. 
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Zomerexcursie Noord-
Hollands Duinreservaat: 3-
8-2019 
 
Erik van der Spek 
 
 
De boswachters van Waterleidingbedrijf Noord-
Holland (PWN) willen graag weten hoe belangrijk het 
Noord-Hollands Duinreservaat, ongeveer 6000 ha 
groot tussen Schoorl en IJmuiden, is voor wilde bijen. 
Tijdens onze zomerexcursie in 2019 gaan wij ze 
ondersteunen bij het verzamelen van gegevens. 
 
Eerder is aan de leden van de sectie al gevraagd of zij 
een bijdrage willen leveren door een plot van 2 hectare 
voor hun rekening te nemen en dit vier keer per jaar te 
bemonsteren in 2019 en 2020. Een aantal vrijwilligers, 

waaronder Hans Nieuwenhuijsen en medewerkers van 
PWN hebben toegezegd een plot te monitoren.  
 
Het Noord-Hollands Duinreservaat is een uitgestrekt 
duingebied dat extra bijzonder is doordat binnen dit 
gebied de kalkgrens tussen het Duindistrict en het 
Waddendistrict voorkomt. Tijdens het NEV 
zomerweekend in 2016 is de kalkgrens ook 
teruggevonden in de soortensamenstelling van de 
bijen. 
Boswachter Wouter Bol ontvangt ons om 10.00 uur 
met koffie in het bezoekerscentrum De Hoep.  
 
Datum: 3 augustus. 
Tijdstip: 10.00 uur. 
Verzamelpunt: Bezoekerscentrum De Hoep 
Johannisweg 2, 1901 NX Castricum. 
Opgave: spek-druif@introweb.nl. 
Reservedatum: 10 augustus. 
 

 
 
 

Vangactiviteit tijdens het NEV weekend 2018. Foto Erik van der Spek. 
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Verslagen 
 

Verslag excursie De Peel, 
14 april 2018 
 
Erik van der Spek, Jan Smit, Linde Slikboer, 
Michel van Adrichem, Martijn Kos, Wim Arp, Jap 
Smits, Peter Megens, Wankja Ferguson 
 
 
Inleiding 
Op verzoek van EIS-Kenniscentrum-insecten 
bezochten we met 15 personen twee terreinen in de 
Peel in het oosten van Noord-Brabant, waarvan weinig 
gegevens bekend zijn. Het terrein De Bult (Fig. 1) is 
onderdeel van de Deurnese Peel, maar is nu geïsoleerd 
van het grootste deel daarvan en in beheer bij 
Staatsbosbeheer. Noordelijk daarvan ligt het landgoed 
De Krim (Fig. 3), dat in beheer is bij het Brabants 
Landschap. Voor beide gebieden is dankzij deze 
excursie de kennis over de aanwezigheid van de 
soorten wilde bijen aanzienlijk toegenomen. 
 
De Bult 
De Bult is een natuurgebied van 120 hectare in het 
uiterste noordoosten van de Deurnse Peel, achter de 
Craijenhut op de grens van de provincies Noord-
Brabant en Limburg. Het gebied is eigendom van 
Staatsbosbeheer en vormt een apart gelegen restant 
van de Deurnese Peel dat overbleef na ontginningen. 
Het deelt dus de status van Natura 2000-gebied. Het 
gebied bestaat uit hoogveenrestanten, berkenbos, 

droge en vochtige heide.  
Het reservaat is geheel omsloten door landbouw-
gebied, maar een kilometer noordwaarts ligt vliegbasis 
De Peel, waar nog steeds belangrijke natuurwaarden 
zoals heidevelden voorkomen. En twee kilometer 
noordwaarts ligt landgoed Stippelberg, eveneens met 
enige heide. Ruim een halve kilometer naar het 
zuidoosten bevindt zich het peelrestant de Heidsche 
Peel. Via waarneming.nl waren 13 soorten bijen uit het 
gebied bekend, met aanvulling van nog 1 soort uit de 
Nationale Databank Flora en Fauna. 

 
In De Bult vonden wij 18 soorten bijen (Tabel 1), 
waaronder de bedreigde, sterk afgenomen, zeer 
zeldzame sierlijke wespbij Nomada panzeri, de eveneens 
bedreigde, sterk afgenomen, zeldzame roodscheen 
zandbij Andrena ruficrus en de gevoelige, zeer zeldzame 
borstelwespbij Nomada stigma. Volgens waarneming.nl 
waren 15 van de door ons wargenomen soorten bijen 
nog niet eerder in dit gebied aangetroffen, alleen de 
akkerhommet Bombus pascuorum en de aardhommel-
groep Bombus terrestris groep zijn eerder voor dit gebied 

Figuur 1. De Bult. Foto Jap Smits. 

Figuur 2. Nestplek van Temnothorax nylanderi 
bosslankmier. Foto Jap Smits. 
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gemeld. Daarmee komt de soortenlijst, inclusief de op 
13-0-18 gemelde grote roetbij Panurgus banksianus, voor 
dit gebied op 32 soorten bijen. 
 
De Krim 
De Krim is een landgoed in de Peel in de buurt van 
Elsendorp. De oppervlakte van het landgoed bedraagt 
ongeveer 100 ha en het is eigendom van het Brabants 
Landschap. In de 19e eeuw bestond dit gebied nog uit 
onafzienbare heidevelden, maar het is ontgonnen in 
het begin van de 20e eeuw. Er zijn naaldbossen en 
heidevelden te vinden, en ook een tweetal vennen. De 
heide is goeddeels vergrast en zal worden hersteld. 
Voorts zijn er weilanden waar wulp, kievit en 
scholekster zijn te vinden. De bossen bestaan uit grove 
den, japanse lariks, douglasspar en zomereik. In de 
oudere dennenbossen heeft zich een ondergroei van 
loofhout gevormd en er zijn veel zangvogels te vinden. 
Via waarneming.nl waren 7 soorten bijen uit het 
gebied bekend.  
 
In De Krim vonden wij 27 soorten bijen (Tabel 1), 
waaronder de kwetsbare, afgenomen, vrij zeldzame 
bremzandbij Andrena ovatula. Hiervan zijn 3 soorten 
eerder uit het gebied gemeld volgens waarneming.nl. 
Het aantal bekende soorten bijen voor dit gebied komt 

hiermee op 31. 

 
Summary 
During the excursion in the spring of 2018 we visited 
De Bult and De Krim, remainders of the Peel which 
are poorly investigated for bees. The number of found 
species of Aculeata could be increased significantly. 
 

 
Tabel 1. Waargenomen soorten in De Bult en De Krim. 
 

Familie 
Soort  Nederlandse naam Z T RL 

De Bult De Krim 

18
6
-3

8
9
 

18
6
-3

9
0
 

18
7
-3

8
9
 

18
7
-3

9
0
 

18
2
-3

9
8
 

18
3
-3

9
8
 

Apidae  - bijen 

Andrena cineraria asbij a 0/+ TNB 
    

x 
 Andrena clarkella zwartrosse zandbij a 0/+ TNB x x 

 
x 

 
x 

Andrena dorsata wimperflankzandbij a 0/+ TNB 
    

x 
 Andrena helvola valse rozenzandbij zz 0/+ TNB 

   
x 

  Andrena haemorrhoa roodgatje a 0/+ TNB 
 

x x x x x 
Andrena nigroaenea zwartbronzen zandbij z 0/+ TNB 

    
x 

 Andrena ovatula bremzandbij z t KW 
    

x 
 Andrena praecox vroege zandbij a 0/+ TNB 

 
x 

 
x 

  Andrena ruficrus roodscheen-zandbij zz tt BE 
  

x x 
  

Figuur 3. De Krim. Foto (c) Jap Smits. 

Figuur 4. Bloeiende wilgen trekken bijen en entomologen. 
Foto Wankja Ferguson. 
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Andrena subopaca witkopdwergzandbij a 0/+ TNB 
  

x 
  

x 
Andrena vaga grijze zandbij a 0/+ TNB x x 

 
x x x 

Andrena ventralis roodbuikje z 0/+ TNB 
 

x 
 

x x 
 Bombus cryptarum wilgenhommel     OG 

     
x 

Bombus lucorum veldhommel a 0/+ TNB 
    

x x 
Bombus pascuorum akkerhommel a 0/+ TNB 

 
x 

 
x 

 
x 

Bombus terrestris complex aardhommelgroep     TNB 
 

x 
 

x x x 
Colletes cunicularis grote zijdebij a 0/+ TNB 

     
x 

Halictus rubicundus roodpotige groefbij a 0/+ TNB 
    

x 
 Lasioglossum fulvicorne slanke groefbij z 0/+ TNB 

    
x x 

Lasioglossum sexstrigatum gewone franjegroefbij a 0/+ TNB 
     

x 
Nomada ferruginata geelschouderwespbij z 0/+ TNB 

   
x 

  Nomada flava gewone wespbij a 0/+ TNB 
   

x 
  Nomada lathburiana roodharige wespbij a 0/+ TNB 

    
x x 

Nomada leucophthalma vroege wespbij z 0/+ TNB 
    

x 
 Nomada marshamella donkere wespbij z 0/+ TNB 

   
x 

  Nomada ruficornis gewone dubbeltand a 0/+ TNB 
 

x x x 
 

x 
Nomada panzeri sierlijke wespbij zzz tt BE 

  
x 

   Nomada stigma borstelwespbij zzz 0/+ GE  x     
Nomada succincta geelzwarte wespbij z 0/+ TNB 

   
x x 

 Osmia cornuta gehoornde metselbij z 0/+ TNB 
 

x 
 

x x 
 Sphecodes geoffrellus gewone dwergbloedbij z 0/+ TNB 

    
x 

 Sphecodes gibbus pantserbloedbij z 0/+ TNB 
    

x 
 Sphecodes miniatus gewone dwergbloedbij z 0/+ TNB 

    
x 

 Sphecodes monilicornis dikkopbloedbij a 0/+ TNB 
    

x 
 Sphecodus pellucidus schoffelbloedbij a 0/+ TNB 

    
x 

 
Pompilidae - spinnendoders 

Anoplius viaticus   
    

x x 
Priocnemis perturbator   

  
x 

   
Vespidae - plooivleugelwespen 

Vespa crabro hoornaar 
 

x 
    Vespula vulgaris gewone wesp 

    
x 

 
Formicidae - mieren 

Formica fusca grauwzwarte renmier 
    

x 
 Formica sanguinea bloedrode roofmier 

    
x 

 Lasius fuliginosus  glanzende houtmier 
    

x 
 Lasius niger wegmier 

 
x 

  
x 

 Lasius platythorax humusmier 
 

x 
  

x 
 Myrmica ruginodis bossteekmier 

 
x 

    Tetramorium caespitum zwarte zaadmier 
    

x 
 Temnothorax nylanderi bosslankmier 

 
x 

    
 Syrphidae - zweefvliegen 

Cheliosia pagana   
   

x 
  Eristalis horticola   

   
x x 

 Eristalis pertinax   
   

x 
  Platycheirus angustatus   

   
x 

   
Z = zeldzaamheidsklasse 
a = algemeen 
z = vrij zeldzaam 
zz = zeldzaam 
zzz = zeer zeldzaam 
 
T = trend 
0/+ = stabiel/toegenomen 
t = afgenomen 
tt = sterk afgenomen 
 

RL = status Rode Lijst 2018 
GE = gevoelig 
BE = bedreigd 
KW = kwetsbaar 
TNB = thans niet bedreigd 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 4. Nomada lathburiana, vrouwtje. 

Foto Wankja Ferguson. 
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Verslag zomerexcursie 
Hollandse Duinen, 11-8-
2018 
 
Erik van der Spek, Regina Oors, Huib Koel, Jan 
Smit, Joop van de Nieuwegiessen 
 
 
Inleiding 
Op verzoek van EIS was de zomerexcursie dit jaar in 
het Nationaal Park i.o. Hollandse Duinen waar in 
samenwerking met DUNEA en Staatsbosbeheer een 
5000 soorten jaar werd georganiseerd.  
Wij waren te gast bij Staatsbosbeheer in de 
Coepelduynen en de Boswachterij Noordwijk. 
Boswachter Casper van Zuyderduyn was onze 
gastheer tijdens deze excursie. Bezocht zijn: het 
Guytendel in De Coepelduinen, de zuidwesthoek van 
Berkheide, Lentevreugd en de Ezelenweide in 
Meijendel. Daarnaast stonden er nog kleurvallen in de 
Noordduinen.  
Aangezien dit gebied al relatief goed is onderzocht en 
er in 2018 heel veel werd geïnventariseerd, ging het bij 
deze excursie meer om het beter in beeld brengen van 
de verspreiding van soorten, dan om het completer 
krijgen van de soortenlijst. Er komt een verslag over 
het hele 5000 soortenjaar waarin ook het totaal aan 
waargenomen soorten bijen besproken zal worden.  

 
Resultaten 
Voor een uitgebreide soortenlijst hielp het niet mee 
dat 2018 een extreem droge zomer kende, waardoor 

alleen in valleien nog wat bloeiende planten te vinden 
waren.  
Er zijn tijdens de excursie 20 soorten bijen 
waargenomen, waarvan twee soorten als kwetsbaar in 
de Rode Lijst staan: de grote koekoekshommel Bombus 
vestalis en de glimmende smaragdgroefbij Lasioglossum 
nitidulum. Daarnaast vonden we 13 soorten wespen. 
 
Beheeradvies 
Huib Koel adviseerde de boswachter nog om een 
aantal dennen te ringen om de hoeveelheid dood hout 
in de bosrand te vergroten. De kevergangen die hier in 
zullen ontstaan kunnen nestgelegenheid bieden aan de 
boommetselbij Osmia paritiena of bosmetselbij Osmia 
uncinata en deze zo kunnen helpen in hun voortbestaan 
in Nederland. Hij bood ook aan om wanneer deze 
maatregel wordt genomen te monitoren of deze 
soorten er gebruik van gaan maken. Vooral de 
Ezelenweide lijkt geschikt om dat hier de 
voedselplanten op korte afstand van de potentiele 
nestbomen voorkomen. 
 
Summary 
Report of the summer excursion to the national park 
Hollands Duin concerning the 5000 species year. Few 
species of bees (20) and wasps (13) were active 
because of the dry summer. 
 
Info tabel 1. 

 
Bezochte gebieden 
A Noordwijk, Noordduinen (Ac. 92-476 
B Coepelduinen, Guytendel (Ac. 88-470) 
C Berkheide (Ac. 87-467) 
D Lentevreugd (Ac. 86-464) 
E Meijendel, Ezelenweide (Ac. 84-464) 
 
Bijen 
Z = zeldzaamheidsklasse 
a = algemeen 
z = vrij zeldzaam 
zz = zeldzaam 
zzz = zeer zeldzaam 
 
T = trend 
0/+ = stabiel/toegenomen 
t = afgenomen 
tt = sterk afgenomen 
 
RL = status Rode Lijst 2018 
GE = gevoelig 
BE = bedreigd 
KW = kwetsbaar 
TNB = thans niet bedreigd 

 
  

Figuur 1. Impressie van de excursie in het Hollands Duin. 
Foto Regina Oors. 
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Tabel 1. Waargenomen soorten in de bezochte gebieden. 
 

Familie 
Soort  Nederlandse naam Z T RL A B C D E 

Apidae bijen 
        Apis melifera honingbij 
      

x 
 Bombus campestris gewone koekoekshommel a o/+ TNB 

 
x 

   Bombus lapidarius steenhommel a o/+ TNB 
 

x 
 

x x 
Bombus lucorum veldhommel a o/+ TNB 

   
x 

 Bombus pascuorum akkerhommel a o/+ TNB 
 

x x x 
 Bombus vestalis grote koekoekshommel z t KW 

    
x 

Coelioxys mandibularis duinkegelbij zz o/+ TNB 
 

x 
   Colletes fodiens duinzijdebij z o/+ TNB 

   
x 

 Colletes succinctus heizijdebij z o/+ TNB 
   

x 
 Dasypoda hirtipes pluimvoetbij a o/+ TNB 

 
x x 

 
x 

Halictus confusus heidebronsgroefbij z o/+ TNB x x 
 

x x 
Halictus rubicundus roodpotige groefbij a o/+ TNB 

   
x x 

Halictus tumulorum parkbronsgroefbij a o/+ TNB x 
    Lasioglossum calceatum gewone geurgroefbij a o/+ TNB x 
   

x 
Lasioglossum leucopus gewone smaragdgroefbij z o/+ TNB x 

    Lasioglossum leucozonium matte bandgroefbij a o/+ TNB x 
  

x x 
Lasioglossum nitidulum glimmende smaragdgroefbij zz t KW x 

    Osmia spinulosa gedoornde slakkenhuisbij zz o/+ TNB 
 

x 
   Sphecodes albilabris grote bloedbij a o/+ TNB 

 
x 

 
x x 

Sphecodes monilicornis dikkopbloedbij a o/+ TNB 
   

x 
 

Vespidae - plooivleugelwespen 

Ancistrocerus gazella   
 

x 
 

x 
 Ancistrocerus parietum gewone muurwesp 

 
x 

 
x 

 Polistes dominula Franse veldwesp  
   

x 
 Vespula germanica  Duitse wesp x x 

 
x x 

Vespula vulgaris gewone wesp 
  

x 
 

x 

Crabronidae - graafwespen 

Bembix rostrata harkwesp x x 
 

x x 
Philanthus triangulum  bijenwolf 

 
x 

 
x 

 
Sphecidae - langsteelgraafwespen 

Ammophila sabulosa grote rupsendoder x x 
  

x 
Podalonia luffii duinrupsendoder 

 
x 

   
Chrysididae - goudwespen 

Hedychrum rutilans   
    

x 

Pompilidae - spinnendoders 

Episyron rufipes gewone roodpootspinnendoder 
  

x 
  Pompilius cinereus grijze spinnendoder 

  
x 

  
Thiphiidae - keverdoders 

Tiphia femorata grote keverdoder x 
    

Syrphidae - zweefvliegen 

Eristales tenax blinde bij 
 

x 
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Leuke waarnemingen 2018 
 
BvP = Pieter van Breugel 
CL = Lucien Calle 
DE = Eva Drukker 
FT = Tjomme Fernhout 
GK = Kees Goudsmits 
KP = Pim Kuijken 
MP = Peter Megens 
NH = Hans Nieuwenhuijsen 
RdJ = Jeroen de Rond 
SiJ = Jon Silber 
SJ = Jan Smit 
SJT = John Smit 
SvdE = Erik van der Spek 
WdA = Albert de Wilde 
 
 
Chrysididae 
Chrysis mediata [KP] 

Een vrouw op 20 juni in de Curfsgroeve (Ac. 181-
320). De gastheer Odynerus spinipes vloog er veel. 

Chrysis terminata [KP] 
Twee exemplaren op 25 juni in Almen (Ac. 218-463). 

 
Pompilidae 
Agenioideus sericeus [DE] 

Een vrouw van de kleine muurspinnendoder op 30 
augustus bij een groendak onderzoek in de 
Kattenburgerstraat te Amsterdam. Het is een 
intensief dak dat er sinds een paar jaar ligt, op 6 
meter hoogte.  

Anoplius alpinobalticus [GK] 
Op 6 juli een man en een vrouw op het 
Zinkwitterrein in Maastricht (Ac. 177-319). 

Aporus unicolor [GK]  
Op 3 augustus een vrouw gevangen op voormalig 
Vliegbasis Soesterberg (Ac. 147-460). 

Cryptocheilus notatus [GK] 
Op 6 juni een man op het Breeveen bij Leersum (Ac. 
157-449). Op 29 juni een vrouw op De Hoge Ginkel 
bij Amerongen (Ac. 159-448). 

Dipogon variegatus [GK] 
Op 30 mei een man op het Zinkwitterrein in 
Maastricht (Ac. 177-319). 

Episyron albonotatum [GK, SJ] 
Op 6 juli een vrouw op het Zinkwitterrein in 
Maastricht (Ac. 177-319). Een vrouwtje op 23 juli in 
de berm van de N335 in het Bergherbos bij Zeddam 
(Ac. 213,4-235,4). 

Homonotus sanguinolentus [GK] 
Op 20 juni een man op het Zinkwitterrein in 
Maastricht (Ac. 177-319). 

Vespidae – plooivleugelwespen 
Euodynerus dantici [GK, WdA] 

Op 2 juli een vrouwtje onder aan de Grebbeberg bij 
Rhenen (Ac. 168-440). Op 6 juli 3 vrouwen, waarvan 
één verzameld op De Kaloot (Ac. 38,7-383,5). 

Euodynerus quadrifasciatus [GK] 
Op 20 juni een vrouw op het Zinkwitterrein in 
Maastricht (Ac. 177-319). 

Stenodynerus xanthomelas [MP] 
Op 11 juli een man in de Maasduinen, Eendenmeer 
(Ac. 202-402). 

Symmorphus crassicornis [BvP] 
Een vrouw op 14 mei in de Insectentuin Geerbos, 
Veghel (Ac.165,9-404,5), met larve van het 20-stip-
pelig wilgenhaantje Chrysomela vigintipunctata (Fig. 1). 

Symmorphus fuscipes [CL] 
 Op 6 juni een man in Graauw, Van Alsteinpolder 

zuid (Ac. 67,147-371,065). 
Vespa velutina [SJ, CL]  

Op 25 augustus twee werksters in Schoondijke (Ac. 
27,588-375,062) en op 28 augustus ook twee. Een 
werkster op 3 september bij een bijenkast in 
Schoondijke (Ze) (Ac. 27,8-375,1) en een werkster 
jagend bij Japanse duizendknoop (Ac. 27,3-375,9), 
op 5 september 2 vrouwen in Schoondijke (Ac. 
27,315-375,964), op 11 september drie werksters bij 
een bijenkast op volkstuincomplex in Spijkenisse 
(Ac. 81,0-430,8), op 19 september een werkster op 
het volkstuincomplex knagend aan een 
zonnebloemstengel.  

Vespula rufa [SJ]  
Een man en een werkster in de Millingerwaard (196- 
431) op 16 augustus, een koningin waargenomen in  

Figuur 1. Symmorphus crassicornis met larve van 20-
stippelig lieveheersbeestje. Foto Pieter van Breugel. 
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onze tuin in Duiven (Ac. 197,8-440,6) op 6 oktober 
op bloeiende klimop. 

 
Psenidae – slanke cicadenjagers 
Psenulus pallipes [NH] 

Op 2 september een man in de Vlindertuin 
Oosterhout te Alkmaar (Ac. 112.1-515.3). 

 
Pemphredonidae - bladluisjagers 
Passaleucus corniger [SiJ]  

Een aantal mannetjes in mei/juni  een aantal 
vrouwtjes in juni/juli, Amsterdam, volkstuin 
Amstelglorie (Ac. 123.7-484.8). 

Passaleucus eremita [SiJ]  
In mei een aantal  mannetjes en op 21 mei een 
vrouwtje in Amsterdam, volkstuin Amstelglorie (Ac. 
123.7-484.8). 

Spilomena beata [SiJ]  
Op 25 mei en op 14 juli mannen en op 14 juli een 
vrouw in Amsterdam, Volkstuin Amstelglorie (Ac. 
123.7-484.8). 

 
Crabronidae – graafwespen 
Oxybelus mandibularis [SJ]  

Een vrouw op de Tongerense hei bij Epe (Ac. 190-
481), op 21 augustus. 

Oxybelus quattuordecimnotatus [CL] 
Een man op 29 juni in Borssele, Slufter Kaloot (Ac. 
38,771-383,479). 

Oxybelus trispinosus [GK] 
Op 6 juli een vrouw op het Zinkwitterrein in 
Maastricht (Ac. 177-319). 

Rhopalum coarctatum [NH] 
Op 2 september een vrouw en een man in de 
Vlindertuin Oosterhout, Alkmaar (Ac. 112.1-515.3). 

Tachysphex helveticus [MP] 
Een vrouw op 20 april in de Maasduinen, 
Eendenmeer (Ac. 202-402). 

Trypoxylon clavicerum [SiJ]   
Op 4 juni een man in Amsterdam, Volkstuin 
Amstelglorie (Ac. 123.7-484.8). 

 
Sphecidae – langsteelgraafwespen 
Isodontia mexicana [CL] 

Op 10 oktober een vrouw foeragerend in 
Vogelwaarde (Ac. 55,935-371,726). 

Sceliphron caementarium [RdJ] 
Op 17 augustus een vrouw in Lelystad (Ac. 157-502). 
Het is een Noord-Amerikaanse soort die zich eerst 
in het zuiden van Europa heeft gevestigd, maar nu 
naar het noorden oprukt. Het was een puntgaaf 
exemplaar, en zal hier dus niet op eigen kracht 
naartoe zijn gevlogen. Waarschijnlijk is ze als pop 
met een scheepslading of caravan uit zuidelijker 
streken meegereisd. De soort metselt nestjes tegen 
harde oppervlakken, vaak in hoeken of nissen, en 

nesten kunnen dus tijdens een vakantie ongemerkt 
onder een caravan zijn aangebracht. 

Sphex funerarius [GK, WdA, SJT] 
Op 6 juli twee  mannen op het Zinkwitterrein in 
Maastricht (Ac. 177-319). Op 6 juli op De Kaloot 
(Ac. 38,7-383,5) meer dan 10 exemplaren gezien, één 
man verzameld (Fig. 2). Op 8 augustus 30 
exemplaren in Domburg, Westhove (Ac. 25,656-
399,468). Op 11 augustus een vrouw bij Stellendam, 
Scheelhoek (Ac. 64,0-425,5). 

 
Ampulicidae – kakkerlakjagers 
Dolichurus corniculus [GK] 

Op 25 juni een mannetje op landgoed Bornia bij 
Driebergen (Ac. 148-453).  

 
Anthophila - bijen 
 
Megachilidae – buikschuierbijen 
Anthidium oblongatum [KP, GK] 

Op 20 juni een vrouw in de Curfsgroeve (Ac. 181-
320) en twee mannen op het Zinkwitterrein in 
Maastricht (Ac. 177-319). 

Anthidium punctatum [GK] 
Op 2 juli een vrouw onder aan de Grebbeberg bij 
Rhenen (Ac. 168-440). Eerste waarneming in 
Utrecht. 

Chelostoma rapunculi [SiJ] 
In juni en juli mannen en vrouwen in Amsterdam, 
Volkstuin Amstelglorie (Ac. 123.7-484.8). 

Coelioxys afra [WdA, MP] 
Een vrouw op 13 september: Strand Hoofdplaat (Ac. 
35,0-377,5). Een vrouw en een man in de Maasdui-
nen, Eendenmeer (Ac. 202-402) respectievelijk op 29 
juni en 13 juli. 

Coelioys aurolimbata [SJ, KP] 
Een vrouw op 28 juni op een dijkje in de Millinger-
waard (Ac. 197,4-430,8) en een vrouw op 9 juli in 
Berg (Li.) (Ac. 181-319). 

Coelioxys conoidea [KP, MP] 
In Langeveld Noordwijkerhout (Ac. 93-478) op 3, 11 
en 13 juli respectievelijk 1, 2 en 3 mannen. Op 13 juli 

Figuur 2. Sphexs funararius vrouw. Foto Albert de Wilde. 
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een man in de Maasduinen, Eendenmeer (Ac. 202-
402) (zie ook HymenoVaria 17, pag. 53). 

Coelioxys rufescens [GK] 
Op 30 mei een man op het Zinkwitterrein in 
Maastricht (Ac. 177-319). 

Heriadus truncorum [SiJ, SvdE] 
Massaal in mei, juni en juli in Amsterdam, Volkstuin 
Amstelglorie (Ac. 123.7-484.8). Een man en een  
vrouw op 7 augustus in Den Burg (Ac. 115,5-563,3), 
nieuw voor Texel. 

Hoplitis adunca [BvP] 
Vanaf 16 mei een vrouw meer dan een week 
waargenomen op slangenkruid in de tuin in 
Veghel (Ac. 166,2-404,1) (Fig 3). 

 

Megachile alpicola [WdA] 
Op 13 augustus een vrouw en een man: Braakman-
Noord (Ac. 39,30-371,86). 

Megachile circumcincta [KP] 
In totaal vier vrouwen, op 15 juni en op 3, 11 en15 
juli in het Langeveld Noordwijkerhout (Ac. 93-478). 
En op 10 juli een vrouw in de AWD (Ac. 99-486). 

Megachile ligniseca [GK] 
Op 19 juli een vrouw onder aan de Grebbeberg bij 
Rhenen (Ac. 168-440). 

Megachile maritima [KP, MP] 
Op 11 en 13 juli een vrouw in het Langeveld, 
Noordwijkerhout (Ac. 93-478) en op 15 juni twee 
mannen. De populatie heeft zich in 2017 en 2018 
hersteld. Een man op 29 juni in de Maasduinen, 
Eendenmeer (Ac. 202-402) (zie ook HymenoVaria 
17, pag. 53). 

Megachile pilidens [KP] 
Een vrouw op 20 juni in de Curfsgroeve (Ac. 181-
319) en een vrouw op 15 augustus op de St. Pieters-
berg (Ac. 175-315). 

Megachile rotundata [GK] 
Op 30 mei en 17 juli in totaal 6 vrouwen op het 
Zinkwitterrein in Maastricht (Ac. 177-319). 
 

Osmia cornuta [SiJ]  
Een vrouw in het voorjaar in Amsterdam, Volkstuin 
Amstelglorie (Ac. 123.7-484.8). 

Osmia leiana [SJ] 
Een vrouw op 28 juni in de Millingerwaard (Ac. 196-
431). 

Osmia niveata [GK] 
Op 28 mei een vrouw onder aan de Grebbeberg bij 
Rhenen (Ac. 168-440). 

Osmia spinulosa [SvdE] 
Een vrouw op 7 juli op Texel, Westerduinen (Ac. 
110,1-561,6), gevangen in een kleurval. Deze soort is 
nieuw voor de Waddeneilanden. 

Stelis breviuscula [SiJ  
Een vrouw op 3 juni in Amsterdam, Volkstuin 
Amstelglorie (Ac. 123.7-484.8). Broedparasiet van 
zowel Chelostoma rapunculi als van Heriades truncorum. 

 
Apidae - langtongbijen 
Anthophora furcata [NH]  

Een man en een vrouw op valse salie (Teucrium 
scorodonia) op 29 juni in het Bos van Clinge (Ac. 63-
364). 

Anthophora quadrimaculata [KP] 
Op 8 juli een man in de tuin in Zandvoort (Ac. 96-
487). 

Bombus rupestris [GK] 
Op 2 juli en 19 juli een man onder aan de 
Grebbeberg bij Rhenen (Ac. 168-440) en (Ac. 169-
440). Op 12 juli een man op de Remmerdense hei bij 
Elst (Utrecht) (Ac. 164-444). 

Nomada armata [SJ] 
Een vrouw waargenomen Tolkamer, Tuindorp, dijk 
(Ac. 203-430) op 20 juni, lijkt erop dat de soort zich 
hier gevestigd. 

Nomada baccata [SJ] 
Twee vrouwen op een bekende plek: Epe, 
Tongerense hei, zandplek (Ac. 190-482) op 21 
augustus, op dezelfde dag op een andere plek in deze 
hei (Ac. 190-481) een vrouw. (zie ook HymenoVaria 
17 pag. 44). 

Nomada femoralis [GK] 
Op 5 juni drie vrouws op  de Remmerdense hei bij 
Elst (Utrecht) (Ac. 164-444). 

Nomada roberjeotiana [FT] 
Een man op 30 juni in het Broekhuizerbroek bij  
Broekhuizen (Ac. 206-387). 

Nomada striata [GK]  
Op 12 juli een vrouw op de Remmerdense hei bij 
Elst (Utrecht) (Ac. 164-444). 

Xylocopa violacea [CL] 
Een vrouw van de blauwzwarte houtbij op 21 mei in 
Vogelwaarde (Ac. 55,93-371,741). 

 
Andrenidae – zandbijen 
Andrena chrysoceles [SvdE] 

Een man op 22 april op Texel, De Cocksdorp,  

Figuur 3. Hoplitis adunca vrouw op slangenkruid. Foto 
Pieter van Breugel. 
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Dorpzicht (Ac. 120,96-574,17), nieuw voor de  
Waddeneilanden. 

Andrena helvola [SvdE, NH] 
Een man op 4 mei in Katshaar, Schans (Ac. 252,042-
520,885). Op 21 april twee mannen in de Vlindertuin 
Groene Voet in Alkmaar (Ac. 112.3-519.7) en op 24 
april één vrouwtje en drie mannetjes in Vlindertuin 
Oosterhout te Alkmaar (Ac. 112.1-515.3). 

Andrena nitidiuscula [GK] 
Op 6 juli een man op het Zinkwitterrein in 
Maastricht (Ac. 177-319). 

Andrena pilipes [CL] 
Op 11 juni een vrouw in Bath, oost van de spuikom 
(Ac. 74,66-379,225), na lange tijd weer eens in 
Zeeland gevonden. 

Andrena trimmerana  [BvP] 
Een vrouw op 5 juli op braam Rammekensweg, 
Ritthem (Ac. 33,9-386,5) (Fig. 4). 

Andrena varians [GK] 
Op 25 mei een vrouw op landgoed Noordhout bij 
Maarn (Ac. 151-453). 

Andrena viridescens [GK] 
Op 12 mei een vrouw en een man op het 
Zinkwitterrein in Maastricht (Ac. 177-319). 

 
Halictidae – groefbijen 
Halictus scabiosae [SJ] 

In de Groenlanden bij Ooij (Ac. 190/191-430) op 3 
juli een vrouw en op 25 juli 3 vrouwens, in de 
Gendtsche Polder (Ac. 195-431) op 24 juli 2 
vrouwen en een man. (Zie ook HymenoVaria 17 pag 
47). 

Lasioglossum quadrinotatum [SJ] 
Op 23 juli een man aan een bosrand in het 
Bergherbos (Ac. 211,5-433,9). 

Lasioglossum rufitarse [GK] 
Op 25 juni een man op landgoed Bornia bij 
Driebergen (Ac. 148-453). 

Colletidae – korttongbijen 
Colletes marginatus [GK] 

Op 30 mei een man op het Zinkwitterrein in 
Maastricht (Ac. 177-319). 

Hylaeus paulus [GK, KP] 
Op 12 mei een vrouw en op 6 juli een man op het 
Zinkwitterrein in Maastricht (Ac. 177-319). Een 
vrouw op 11 juli in de Meertensgroeve (Ac. 196-
315). 

Hylaeus pectoralis [WdA] 
Op 12 juli vier vrouwen en drie mannen: Braakman-
Noord (Ac. 39,1-371,9). 

Hylaeus pictipes [KP] 
Een vrouw op 15 augustus in Houthem (Ac. 183-
320). 

Hylaeus rinki [SJ, SvdE] 
In de Weerribben (Ac. 192-533) een vrouw op 6 juli. 
En een vrouw op 1 augustus in een kleurval op 
Texel, De Muy, Buiten Muy (Ac.114,7-571,2). 

 
Ichneumonidae 
Ectopoides brevicornis [WdA] 

Op 30 juli een vrouw in mijn tuin in Koudekerke 
(Ac. 28,29-389,61). 

 
Eurytomidae - kraagwespen 
Eurytoma heriadi [WdA] 

In juli enkele tientallen exemplaren in mijn tuin in 
Koudekerke (Ac. 28,28-389,60), waar ze sedert 2015 
voorkomen. 

 
Leucospidae 
Leucospis dorsigera [KP] 

Een exemplaar in de Curfsgroeve (Ac. 181-320) op 
20 juni. 

 
Literatuur: 
Megens, P., 2019. Remigratie? – HymenoVaria 17: 53-54. 
Smit, J., 2018. Goed en slecht nieuws over Nomada baccata. – 

HymenoVaria 17: 44. 
Smit, J., 2018. De breedbandgroefbij Halictus scabiosae in 

opmars. – HymenoVaria 17: 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

Figuur 4. Andrena trimmerana vrouw op braam. Foto Pieter 
van Breugel. 
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Veldobservaties 
 
 

De klimopbij Colletes 
hederae 
 
Wopke Wijngaard 
 
 
Op 28 augustus 2018 vond ik een vrouwtje van de 
klimopbij Colletes hederae op de klimop langs de oprit 
van mijn tuin in Sint Michielsgestel. Vanaf die dag zag 
ik bijna dagelijks diverse exemplaren op deze plek. Op 
27 september was de laatste waarneming in mijn tuin. 
Door deze waarnemingen ben ik gaan zoeken naar 
nestplaatsen en vond twee nestaggregaties met meer 
dan 50 nesten. Beide op een begraafplaats waar ook 
uitgebreide klimopbestanden voorkomen (Fig. 1).  

Een nestaggregatie bevond zich op de begraafplaats in 
Sint-Michielsgestel op het protestantse deel (Fig. 2).  

 
 
De grond blijft hier onbegroeid omdat er regelmatig 
geharkt wordt. De laatste waarneming van deze plek is 
op 16 oktober een gravende klimopbij. 
De tweede nestaggregatie lag op de gemeentelijke 
begraafplaats in Vught. 
Daarnaast heb ik enkele gravende klimopbijen 
gevonden op verschillende dagen in september op het 
speelveld Theerestraat/Azaleastraat in St. 
Michielsgestel (Fig 3). Helaas was dit terrein op 20 
september machinaal omgewoeld en was er geen teken 
van leven meer van klimopbijen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summary 
The detection of Colletes hederae on ivy in the garden 
was a motivation to search for their nests. They were 
found on two cemeteries and a playground. The latter 
was unfortunately dug up early by municipality 
workers. 
 
 
Noot van de redactie 
 
De klimopbij Colletes hederae is met een snelle opmars 
in ons land bezig, daarover is een bericht in Nature 
Today verschenen op 25 september 2018 
(https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-
reports/message/?msg=24636).  
Er waren er ook diverse meldingen uit ons land voor 
de rubriek “Leuke waarnemingen”, onder andere uit 
de duinen bij Zandvoort en uit Veghel. Daar werd de 
soort op reseda, rucola en herfstaster gezien. Het is 
bekend dat deze bij ook andere planten dan klimop 
bezoekt. 
  

Figuur 1. Klimop op de begraafplaats in St. 
Michielsgestel. Foto Wopke Wijngaard. 

Figuur 2. Klimopbij Colletes hederae bij een nestingang. 
Foto Wopke Wijngaard. 

Figuur 3. Speelveld Theerestraat/Azaleastraat in St. 
Michielsgestel. Foto Wopke Wijngaard. 
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Nomada leucophthalma 
gedrag 
 
Wopke Wijngaard 
 
 
Langs een laantje aan de rand van het natuurgebied 
Zegenwerp bij Sint-Michielsgestel nestelen elk 
voorjaar zandbijen van de soort Andrena clarkella. Ik 
heb deze plek regelmatig bezocht in de jaren 2011 tot 
2017. De eerste jaren waren de nesten geconcentreerd 
in een aggregatie van ongeveer 50 nesten. De laatste 
jaren waren de nesten wat meer verspreid. Ieder jaar 
waren er ook koekoeksbijen van de soort Nomada 
leucophthalma actief.  Ik heb in al die jaren slechts 
eenmaal een mannetje Nomada gevonden. In het 
vervolg worden daarom alleen de gedragingen van de 
vrouwtjes beschreven.  
 
Gemiddeld kwam het eerste Nomada-vrouwtje 7 dagen 
later dan het eerste Andrena-vrouwtje. De vrouwtjes 
van Andrena clarkella sluiten de nestingang bij het 
verlaten van het nest. De Nomada-vrouwtjes vliegen 
laag over de grond en landen regelmatig om de open 
en de gesloten nestingangen te inspecteren.  

 
Meestal leidt dit tot niet meer dan een paar 
graafbewegingen. Soms graaft een Nomada verder en 
verdwijnt dan in het nest om er een langere tijd te 
blijven, waarschijnlijk voor het leggen van een ei. Het 
kan van 10 tot 42 minuten duren voor de Nomada weer 
uit het nest naar boven komt. In 8 waarnemingen is 
het gemiddelde 22 minuten. 
Een enkele keer heeft een Nomada de pech dat de 
eigenaresse terugkomt terwijl de Nomada nog in het 
nest zit. In dat geval wordt de Nomada door de 
Andrena naar buiten gewerkt. 

 
Verder reageren Andrena-vrouwtjes niet op Nomada’s. 
De mannetjes van Andrena willen nog wel eens een 
Nomada-vrouwtje pakken, kennelijk reageren ze op alle 
bewegende voorwerpen van ongeveer de grootte van 
een Andrena-vrouwtje. 
Als er enkele Nomada’s tegelijk aan het zoeken zijn, 
komt het regelmatig voor dat ze elkaar aanvallen. Het 
kan dan tot worsteling komen, die 15 sconden kan 
duren. Zo’n worsteling lijkt niet tot blijvende schade te 
leiden. 

 
Summary 
The behaviour of Nomada leucophthalma females at the 
nests of Andrena clarkella is briefly described. 
 
 
  

Figuur 1. Nomada leucophthalma vliegt laag over de 
aggregatie van Andrena clarkella (zie de schaduw). 
Foto Wopke Wijngaard. 

Figuur 2. Nomada leucophthalma vrouwtje. Foto Wopke 
Wijngaard. 
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Anthophora furcata 
weggepest 
 
Pieter van Breugel 
 
 
In mijn tuin in Veghel (Ac. 166,2-404,1) staan veel 
lipbloemigen, onder andere hartgespan, betonie, 
ezelsoor, gamander en stinkende ballote om wolbijen 
te gerieven. De bloemen van al deze soorten worden 
bezocht door de grote wolbij Anthidium manicatum. 
Altijd hebben enkele mannetjes daar hun territoria 
(Fig. 1), die ze elkaar betwisten. Vooral de stinkende 
ballote vormt een strijdtoneel.  

Elk jaar tref ik in de buurt van al die lipbloemen rond 
lopende bijen aan. Een mannelijke grote wolbij heeft 
ze overvallen en aan één kant op zijn minst de 
voorvleugel afgebeten of verminkt. Honingbijen zijn 
kennelijk de grootste sufferds (Fig. 2) maar af en toe is 
een mannelijke soortgenoot het slachtoffer of een 
rosse metselbij Osmia bicornis.  

 

Op de bloemen foerageerden afgelopen jaar enkele 
exemplaren van de andoornbij Anthophora furcata, die 
soms een uitstapje naar ezelsoor maakten (Fig. 3). 
Dit jaar waren tot mijn ergernis ook de andoornbijen 

slachtoffer van de wolbijen (Fig. 4). Het zijn een beetje 
mijn troetelkindjes die Anthophora’s, maar nu sta ik 
voor het dilemma of ik moet ingrijpen of niet. Ik kan 
echter moeilijk alle wolbijmannen ’s morgens vangen 
en dan ’s avonds weer loslaten, zodat ze zich nog vol 
kunnen zuigen voor de nacht.  

Wie weet iets slims dat ik de andoornbijtjes kan leren, 
zodat ze niet uit mijn tuin worden gebeten? Van een 
kapotte vleugel leren ze in ieder geval niets. Ik ben 
natuurlijk erg benieuwd of ik ook komend jaar nog 
andoornbijen heb. Extra vermolmd hout in mijn tuin 
moet ze de kans bieden op veel nakomelingen. 
 
Summary 
The males of Anthidium manicatum are very aggressive 
in the garden. They cut off the wings of other bees, 
among them Anthophora furcata. 
  

Figuur 4. Anthophora furcata vrouw met afgebeten 
linkervleugels. Foto Pieter van Breugel. 

Figuur 1. Anthidium manicatum, man op patrouille. Foto 
Pieter van Breugel. 

Figuur 2. Honingbij met afgebeten vleugel en antenne. 
Foto Pieter van Breugel. 

Figuur 2. Anthophora furcata vrouw op ezelsoor. Foto 
Pieter van Breugel. 
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Artikelen 
 

Monitoring van bestuivers 
op fruit in Zeeland 
 
Luciën Calle, Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
 
 
Inleiding 
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) heeft in de 
periode 2016-2019 samen met fruittelers het project 
“Meer natuur voor pittig fruit” uitgevoerd. Het project 
had als voornaamste doel om natuurlijke bestuivers op 
fruit in Zeeland te bevorderen. Bij natuurlijke 
bestuivers moet je vooral denken aan bijen en 
zweefvliegen. In het kader van dit project werd er 
nestgelegenheid gecreëerd voor zowel metselbijen als 
bodemnestelaars. Voor de eerste groep werden 
nestkastjes met bamboe in de boomgaarden 
opgehangen (Fig. 1), voor de tweede groep werden 
nestheuvels aangelegd. Er werden ook bloemdragende 
struiken aangeplant en bloemranden in en nabij de 
boomgaarden ingezaaid. Het betrof een Interreg 
project en er waren deelnemende partners uit 
Vlaanderen (drie Regionale landschappen: 
Haspengauw, Hageland Zuid en Noord, PC Fruit en 
de Provincie Vlaams Brabant), Instandhouding Kleine 
Landschapselementen (IKL) en Natuurlijk Limburg in 
Nederland.  

Vanuit het project 
was er geen 
monitoring 
voorzien. Maar de 
twee deelnemende 
Zeeuwse 
gemeenten 
Borsele en Veere, 
wilden in ruil voor 
cofinanciering dat 

er wel iets aan monitoring werd gedaan. SLZ wilde zelf 
ook graag zicht op de resultaten, vandaar dat een 
bescheiden monitoring werd uitgevoerd. In dit artikel 
worden eerst de inventarisaties van de fruitbloemen 
bezoekende insecten besproken, daarna de monitoring 
van de bezetting van de nestkastjes.  
 
Inventarisaties bloembezoekers 
In de voorbereiding op het project werd duidelijk dat 
er helemaal geen beeld was van welke insecten wat 
voor aandeel in de bestuiving van het Zeeuwse fruit 
hadden. Daarom werd in 2016 in een aantal 

boomgaarden op appel, peer, kers en pruim gekeken 
naar welke insecten de bloemen bezochten. Daarbij 
werd dezelfde methodiek gekozen als bij het 
onderzoek in de Betuwe (Reemer & Kleijn 2012). Een 
afwijking daarop was dat in de Betuwe alle bestuivende 
insecten werden geïnventariseerd, ook die niet op de 
bloemen van het fruit aangetroffen werden, zoals de 
wespbijen en in Zeeland alleen de bloembezoekers. De 
jaren daarna werden steeds ook één of enkele 
boomgaarden zo geïnventariseerd, waarbij ook 
percelen met zwarte bessen werden “meegenomen”. 
 
De soorten die in Zeeland het algemeenst waren, 
waren dat over het algemeen in de Betuwe ook, en 
andersom. In tabel 1 (aan het eind van dit artikel) 
wordt een overzicht gegeven van de bloembezoekers 
in vier boomgaarden tezamen op zowel appel als peer. 
Daarbij vormen de gegeven scores per soort de 
gesommeerde rangnummers van abundantie, van de 
16 opnames. De gebruikte abundantieklassen zijn 
gegeven zijn in tabel 2. 
 
Tabel 2, Abundantieklasse 
 

Aantal Score 

1 ex 1 

2-5 ex 2 

Matig aanwezig 3 

Massaal aanwezig 4 

Algemeenste soort 5 
 
Zweefvliegen bleken een groot aandeel in het 
bloembezoek te hebben. Er werden beduidend meer 
zweefvliegen dan bijen geteld. Honingbijen werden 
overal waargenomen, maar nergens als dominante 
bloembezoeker. Metselbijen waren nog niet talrijk 
aanwezig. Een heel groot aandeel van de bijen wordt 
gevormd door in de bodem nestelende soorten. Bij 
vervolginventarisaties in 2017 en 2018 bleek dat een 

Figuur 1. Nestkast met bamboestengels als nestgelegen-
heid voor metselbijen. Foto Lucien Calle, SLZ. 
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tot dan toe zeldzaam geleken soort in Zeeland, de 
Gewone rozenzandbij, Andrena fucata, op percelen met 
bessen talrijk te vliegen. 
 
Monitoring aanwezigheid metselbijen 
In de periode 2016-2018 werden bij 16 fruittelers in 
totaal 500 nestkastjes voor metselbijen in de 
boomgaarden opgehangen. De nestkastjes waren 
gevuld met bamboestengels, die (in meerderheid) aan  
de achterzijde met leem waren vastgezet. Gemiddeld 
zijn er per nestkast ca 200 nestholletjes aanwezig. Aan 
de voorzijde was gaas met een maasdiameter van 1 cm 
aangebracht, om plunderende vogels buiten te houden. 
De nestkastjes werden steeds vóór het vliegseizoen 
van de metselbijen opgehangen. Zodoende was er eind  
2018 een aantal boomgaarden waar de nestkastjes 3  
jaar hingen, naast een aantal met twee jaar, en een 
aantal met slechts één jaar. Vanaf het eerste jaar werd 
de bezetting van bijna alle nestkastjes geteld. Een 
enthousiast team van 5 vrijwilligsters nam deze klus op 
zich (Fig. 2).   

Welke soorten? 
Vooral aan de manier van afdichten van de holletjes 
werd achterhaald welke soorten er gebruik van 
maakten. Dit werd aangevuld door waarnemingen in 
het vliegseizoen van de bezoekende bijen. De meest 
talrijke soort bleek de rosse metselbij te zijn. Deze 
bezet naar schatting wel meer dan 95% van gebruikte 
nestjes. Ze gebuikt het liefste buisjes met een diameter 
van 6-8 mm diameter. De andere soorten zijn slechts 
marginaal aanwezig. Ook de gehoornde metselbij is 
wel in lage aantallen aanwezig, deze soort bezet met 
name de buisjes met een grotere diameter. De hele 
nauwe buisjes worden soms wel eens bezet door de 
blauwe metselbij. Behangersbijen (tuinbladsnijder), 
vallen al van verre op door de soms felgekleurde 
blaadjes die ze als afdichting gebruiken. Als laatste 
soort is de tronkenbij wel eens aanwezig. Deze valt op 
doordat de nestjes heel “rommelig” met hars en 
plantendelen zijn dichtgemetseld. Behangersbijen en 

tronkenbijen spelen geen rol in de bestuiving van het 
fruit, omdat ze pas vliegen als alles uitgebloeid is. De 
soortensamenstelling bleek in Zeeland geheel anders 
dan in Vlaanderen, waar een vergelijkbaar onderzoek 
werd uitgevoerd (Regionaal Landschap Hageland 
Noord, 2014). Daar bleek juist de gehoornde metselbij 
bijna alle nestholletjes te bezetten, terwijl de rosse 
metselbij in de boomgaarden afwezig was! 

 
Resultaten bezettingspercentage 
Bijna in alle boomgaarden bleken het eerste seizoen al 
wat rosse metselbijen aanwezig, maar de mate van 
bezetting was nog laag (in totaal slechts 77 bezette van 
de 15400 aanwezige nestholletjes). Vanaf het tweede 
jaar zijn in alle boomgaarden rosse metselbijen 
aanwezig, waarbij de gemiddelde bezetting flink 
toegenomen is (naar 345 bij dezelfde telers). 
De toename van de bezetting steeg van 2016 naar 
2017 gemiddeld met een factor 4,5. Het derde jaar 
stegen de populaties nog veel sneller. Bij de 10 
fruittelers die in 2017 in totaal 1533 nestholletjes bezet 
hadden, groeide de bezetting in 2018 bij diezelfde 
fruittelers tot 13354. Dat is zelfs 8,7 keer zoveel (Fig. 
3)!  
 
Er is een duidelijke positieve relatie tussen het aantal 
opgehangen nestkastjes en het aantal bezette 
nestholletjes. De populatie metselbijen is groter bij een 
hoger aantal nestblokken (zie tabel 3).  
 
Op een aantal plaatsen ging het minder goed. Soms 
zijn daar aanwijsbare redenen voor. Bij fruitteler 1 zijn 
uiteindelijk minder kasten geplaatst dan was gepland. 
Bij fruitteler 4 is een aantal kasten door de lage 
plaatsing, overgroeiing met vegetatie en maaiactivi-
teiten verloren gegaan. Bij fruitteler 3 is onduidelijk 
waar de oorzaak ligt.  
 
Tabel 3 geeft het aantal bezette nestholletjes van alle 
drie de jaren en het aantal opgehangen nestkastjes, van 
de fruittelers die tenminste vanaf 2017 kastjes hadden. 
 

Figuur 2. Monitoring van nestkastjes. Foto Lucien Calle, 
SLZ. 
 

Figuur 3. Bijna 100% bezet. Foto Lucien Calle, SLZ. 
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Tabel 3. Aantal bezette nestholletjes, aantal aanwezige 
nestkasten en aantal aanwezige nestholletjes per 
boomgaard 
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1 4 2 277 9 1800 
2 0 45 253 20 4000 
3 0 5 14 23 4600 
4 0 13 11 25 5000 
5 0 11 1134 25 5000 
6 26 55 679 30 6000 
7  0 333 2452 30 6000 
8 35 98 2672 30 6000 
9  0 837 4526 30 6000 

10 12 134 1336 50 10000 
Totaal 77 1533 13354 272 54400 

 
Groeisnelheid van populaties 
Hoe snel kan een zelfstandige populatie groeien? 
Gladis (1991) meldt dat een vrouwtje van de rosse 
metselbij gemiddeld 15 cocons kan nalaten. Gruber et 
al (2011) vonden dat de sexratio van de rosse metselbij 
in appelboomgaarden afhangt van de lengte van de 
aangeboden nestholletjes. Hoe langer, hoe hoger het 
aandeel vrouwtjes. Wanneer de holletjes 4 cm. of 
minder lang zijn, worden er bijna geen dochters 
voortgebracht. Wanneer de nestholletjes 14 cm. of 
langer zijn, worden er ongeveer evenveel dochters als 
zonen geboren. Wanneer ze nog langer zijn, kunnen er 
zelfs iets meer dochters dan zonen geproduceerd 
worden. De benutbare lengte van de in Zeeland 
aangeboden nestholletjes is waarschijnlijk duidelijk 
minder lang dan 14 cm. Wanneer we de gemiddelde 
lengte van de aangeboden nestholletjes in Zeeland op 
8 cm. schatten (zeer grove schatting) zou het aandeel 
dochters ca 40% zijn. Telers van rosse metselbijen 
geven aan dat de sexratio in boomgaarden kan variëren 
van 1/1 tot wel 1/3, (er zijn dan steeds evenveel tot 
drie keer zoveel mannetjes dan vrouwtjes), waarbij ook 
de voedselsituatie een rol kan spelen. Hoe beter die is 
hoe hoger het aandeel dochters. Wanneer er slechts 
een korte bloeiperiode benut kan worden (bv als er 
slechte één fruitras aanwezig is), is dat ongunstig en 
worden er relatief veel zonen geproduceerd. Een van 
de fruittelers die in Zeeland zelf ook rosse metselbijen 
teelt, heeft in de winter 2018-2019 een steekproef 
genomen en 1615 cocons geteld, met als resultaat 587 

vrouwtjes tegen 1028 mannetjes. Hoewel slechts één 
steekproef, is dit toch een aardige indicatie. Op basis 
van de informatie hierboven lijkt een sexratio van 
1/1,5 in de Zeeuwse boomgaarden al heel goed. De 
sexratio voor de gehoornde metselbij in boomgaarden 
in Vlaanderen wordt ingeschat op 1/1,5-2,8  
(mededeling Agneta Colda, KU Leuven, nog niet 
gepubliceerd). Bij een sexratio van 1/1,5 kan ieder 
vrouwtje maximaal 6 dochters krijgen en kan een 
populatie jaarlijks maximaal dus ongeveer met een 
factor 6 groeien. De populatiegroei bij de Zeeuwse 
fruittelers komt dicht bij dit ingeschatte maximum, of 
komt er zelfs overheen. Wanneer het er duidelijk 
overheen komt lijkt het erop dat er dan ‘aanvoer’ van 
Rosse metselbijen van buitenaf moet plaatsvinden. 
Misschien valt dat te verklaren doordat bij de massale 
fruitbloei een enorme hoeveelheid geurstoffen wordt 
verspreidt, waardoor de rosse metselbijen vanuit de 
wijde omgeving aangetrokken worden?  
 
Het kweken van rosse metselbijen in demontabele 
kasten waaruit cocons kunnen worden geoogst, wint 
bij fruittelers aan populariteit. De cocons worden 
schoongemaakt en koel opgeslagen, zodat ze minder 
last hebben van parasieten. Ze worden bij het begin 
van de bloeiperiode in de boomgaard teruggezet, zodat 
ze precies op tijd zijn om te bestuiven. Doordat deze 
dieren op deze manier minder last hebben van 
parasieten, is de verwachting dat dergelijke populaties 
sneller kunnen groeien. Van de 16 deelnemende 
fruittelers waren er in 2018 al 4 mee bezig (Fruittelers 
1, 5, 7 en 9). Daar is inderdaad een forsere toename 
zichtbaar (zie tabel 3). Maar ook bij een aantal 
fruittelers die dat niet doet, is een toename geweest die 
zelfs hoger is dan een factor 6.  
 
Vergelijking met honingbijen 
De economische waarde van bestuivers is enorm groot 
(Biesmeijer 2017). Wat betekenen dergelijke grote 
aantallen metselbijen voor de fruitteler? Hoe groot is 
de bestuivingsopbrengst? Het is lastig om dit te 
kwantificeren. Interessant is het daarom om bij deze 
aantallen metselbijen eens te vergelijken, hoe hun 
bestuivingswerk zich verhoudt met dat wat 
honingbijen in boomgaarden op dat vlak presteren. 
Om die vergelijking te kunnen maken, is met 
onderstaande gegevens gewerkt: 
* 1 rosse metselbij heeft een bestuivingsefficiëntie van 

ca. 60 honingbijen. In appels zelfs van ca. 120 
honingbijen (Schoonhoven et al. 2015). 

* Op het moment dat het fruit bloeit (april-mei, 
opbouwfase) zijn per volk gemiddeld 4000 en 
maximaal 6500 haalbijen (= bestuivers) aanwezig 
(mededeling E. Speksnijder). 

* Uit het voorgaande blijkt dat gemiddeld ca. 70 en 
maximaal 110 rosse metselbijen vergelijkbare 
bestuivingsefficiëntie hebben als van één volk 
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honingbijen (bij appelbloesem zelfs gemiddeld 35 en 
maximaal 55 rosse metselbijen). 

 
Zo omgerekend lijkt de bestuivingsefficiëntie 
behoorlijk hoog. Met omgerekend zo’n 4 volken 
scoren fruitteler 1 en 2 al redelijk, maar een aantal 
andere fruittelers scoort veel hoger tot wel zelfs 64 
volken bij fruitteler 9 (Fig. 4). Dat is veel meer dan dat 
fruittelers er gemiddeld zelf aan honingbijenvolken bij 
(laten) zetten. Wanneer er een equivalent van 64 
honingbijvolken in een boomgaard aanwezig kan zijn 
en fruittelers doorgaans tot 5 volken bij hun fruit 
(laten) zetten, is er blijkbaar nog heel veel ruimte voor 
andere bestuivers, en verrichten deze honingbijen 
slechts een kleiner deel van de bestuiving.  

Sommige boomgaarden hebben een kleine 
oppervlakte, andere zijn erg groot. Interessant is 
daarom om te zien hoeveel honingbijvolken dat per 
hectare zou zijn. Bij appel en peer wordt 2-3, voor 

kersen 4-6 volken per hectare aanbevolen 
(www.imkersnederland.nl). Na 3 jaar opbouw van de 
populaties rosse metselbijen heeft de helft van de 
telers al een niveau dat vergelijkbaar is of zelfs al hoger 
dan voor honingbijen wordt geadviseerd (Fig. 5). 
Daarmee lijkt de uitgevoerde bevordering van rosse 
metselbijen heel efficiënt. 
 
Conclusies 
* Tenminste 18 soorten wilde bijen zijn in Zeeland op 

bloemen van fruit aangetroffen, daarvan betreft een 
groot deel bodemnestelende soorten. De 
samenstelling wijkt niet zo veel af van datgene wat 
bij het onderzoek in de Betuwe werd aangetroffen.   

* Bij aanvang van het project vlogen er nog maar 
weinig rosse metselbijen in de boomgaarden. 
Kennelijk is de “natuurlijke” mate van aanwezigheid 
ervan in Zeeland niet zo hoog. 

* Na bijplaatsing van nestgelegenheid voor rosse 
metselbijen blijken de populaties zich snel en zeer 
fors te kunnen uitbreiden. Ontbreken van 
nestgelegenheid blijkt voor de rosse metselbij een 
beperkende factor. 

* Drie jaar na plaatsing is er in een groot deel van de 
boomgaarden al zo’n grote populatie rosse 
metselbijen aanwezig, dat daarmee een even hoge of 
zelfs hogere bestuivingsopbrengst wordt verkregen 
dan met honingbijen die fruittelers er gewoonlijk zelf 
bijzetten, of die per hectare wordt geadviseerd. Het 
bijplaatsen van kunstmatige nestgelegenheid voor 
metselbijen in Zeeland is daarmee succesvol 
gebleken. 

 
Nieuwe vragen naar aanleiding van de resultaten 
Er zijn enkele interessante vragen die we nog kunnen 
proberen te beantwoorden: 
* Waar ligt eigenlijk de top van de populatiehoogte in 

boomgaarden, als de nestjes niet meer limiterend 
zouden zijn? 

* Kunnen we een methode vinden die een optimale 
hoeveelheid bestuivers per soort bestuiver en per 
fruitsoort/ha kan berekenen?  

* Bij een dergelijke hoge bezetting van metselbijen is 
de vraag of er competitie om stuifmeel en nectar 
ontstaat. Zo is het ook denkbaar dat er verdringing 
gaat plaatsvinden. Is dat zo en kunnen we dat 
zichtbaar maken?  

* Hoe gaan we verder op plaatsen waar een groot deel 
van de nestholletjes nu bezet zijn? De verwachting is 
dat bij niet bijplaatsen van nestgelegenheid de 
populatie zich niet veel verder kan uitbreiden en een 
groot deel van de aanwas zich noodgedwongen 
elders moet vestigen.  

* Is het slim om met de kennis van nu, in de toekomst 
anders om te gaan met het plaatsen van nestkasten? 
Bijvoorbeeld in plaats van in één keer alle kastjes 
plaatsen en dan enkele jaren niets, elk jaar 20-25% 
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Figuur 4. Bestuivingscapaciteit rosse metselbijen, 
omgerekend naar het aantal honingbijvolken. 
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Figuur 5. Bestuivingscapaciteit Rosse metselbijen, 
omgerekend naar het aantal honingbijvolken/ha. 
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van het totaal aantal kasten plaatsen, zodat er ieder 
jaar verse holletjes beschikbaar zijn.  
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Summary 
The Interreg project “Meer natuur voor pittig 
fruit” is running in Zeeland from 1-1-2016 till 
1-7-2019. The object of the project is the 
promotion of native pollinators in the fruit 
growing sector. In and around orchards, mainly 
of pears and apples, measures were taken like 
the planting of hedges with blooming species 

and the sowing of flower borders. Furthermore, 
nestling place for mason bees was provided using bee 
hotels with bamboo stalks. The pollinators on flowers 
and the occupation of the bee hotels were inventoried 
on a moderate scale. 
• At least 18 bee species were found in Zeeland on 

the fruit blooming, the majority represent ground 
nestling species. The composition does not diverge 
much from a research in the Betuwe. 

• At the start of the project  only few red mason bees 
were flying in orchards. The “natural” degree of 
presence of this species is apparently not that high 
in Zeeland. 

• The population increases very fast after the 
addition of the nestling opportunities. The lack of 
nestling opportunities could be a limiting factor.  

• The population of red mason bees reaches three 
years after the addition such high level that an 
equals or even higher yield was obtained, compared 
with honey bees which are installed by fruit 
growers or are advised. The addition of artificial 
nestling opportunities proved very successful. 

 
Tabel 1. Gesommeerde rangnummers van abundantie 
(zie tabel 2) van 16 opnames in 2016 in 4 boomgaar-
den van bestuivers op appel en peer. 
 

Bijen Nederlandse naam 

S
c
o

re
 

Apis mellifera Honingbij 38 

Bombus terrestris Aardhommel (groep) 30 

Andrena flavipes Grasbij 9 

Bombus pascuorum Akkerhommel 8 

Bombus pascuorum Steenhommel 7 

Andrena fulva Vosje 6 

Osmia bicornis Rosse metselbij 6 

Osmia cornuta Gehoornde metselbij 5 

Andrena subopaca Witkopdwergzandbij 3 

Andrena haemorrhoa Roodgatje 3 

Andrena carantonica Meidoornzandbij 3 

Bombus hypnorum Boomhommel 1 

Andrena nigroaenea Zwartbronzen zandbij 1 

A.helvola (groep) A.helvola (groep) 1 

Anthophora plumipes Gewone sachembij 1 

Lasioglossum sexstrigatum Gewone franjegroefbij 1 

Lasioglossum spec. Groefbij (groep, klein) 1 

Wespen   

Polistes dominula Franse veldwesp 1 
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Nederlandse namen voor 
bijen- en graafwespen-
families, vervolg 
 
Jan Smit, Wim Klein & Frank van der Meer 
 
 
Naar aanleiding van het artikel in HymenoVaria 17 
over nieuwe Nederlandse namen voor recent nieuw 
benoemde graafwespen- en bijenfamilies (Smit et al., 
2018), ontving de redactie opmerkingen en suggesties 
van: Hans Nieuwenhuijsen, Frank van der Meer, Pieter 
van Breugel, Jeroen de Rond en Stijn Schreven. We 
willen deze leden hartelijk danken voor hun kritisch 
meedenken. Onze insteek was ook dat de leden 
hierover mee gingen denken. 
Hierdoor ontstond er een reeks aan goedkeuringen, 
afkeuringen en suggesties. Één van de suggesties was 
om dit alles door een petit comité te laten beweken tot 
een eindvoorstel. Welnu, dat hebben we gedaan. 
Dit comité is gevormd en bestond uit Frank van der 
Meer, Wim Klein en de aanstichter van dit alles Jan 
Smit. 
 
We zijn voorstanders van het benoemen van datgene 
waarmee je zo’n familie het beste (of minst slecht) 
kunt kenmerken, of dat nou uiterlijk, kleur, gedrag, of  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wat dan ook is. Daarmee sluiten we aan bij 
de reeds bestaande Nederlandse namen voor 
andere wespenfamilies, die verwijzen ook 
naar verschillende zaken:  
Platkopwespen = morfologisch kenmerk 
Goudwespen = kleur 
Spinnendoders = prooi 

Keverdoders = prooi (maar fout, want de keverlarven 
worden gedood). 
 
Wij drieën komen, na de nodige discussie tot het 
volgende eindvoorstel. We presenteren hierbij alleen 
de eindkeuzes, niet alle voors en tegens die per mail of 
anderszins geopperd zijn. 
Deze keuzes zijn bij de indeling van de ‘Leuke 
waarnemingen’ in dit nummer reeds gebruikt. 
 
Graafwespen 
Ammoplanidae – tripsenjagers 
Psenidae – slanke cicadenjagers 
Pemphredonidae – bladluisjagers 
Philanthidae – zandwespen 
Bembicidae – cicadenjagers 
Crabronidae – graafwespen 
Mellinidae – vliegendoders 
Sphecidae – langsteelgraafwespen 
Astatidae – wantsenjagers 
Ampulicidae – kakkerlakjagers 
 
Anthophila – bijen 
Melittidae – dikpootbijen 
Megachilidae – buikschuierbijen 
Apidae – langtongbijen 
Andrenidae – zandbijen 
Halictidae – groefbijen 
Colletidae – kortongbijen 
 
Literatuur 
Smit, J., W. Klein, T.M.J. Peeters & E. van der Spek, 2018. 

Nederlandse namen voor bijen- en graafwespenfamilies. – 
HymenoVaria 17: 75-76.  

Vliegen Nederlandse naam 

S
c
o

re
 

Eristalis pertinax Kegelbijvlieg 46 

Eristalis arbustorum Kleine bijvlieg 31 

Diptera spec. Overige vlieg  24 

Rhingia campestris Gewone snuitvlieg 20 

Eristalis tenax Blinde bij 17 

Syrphus ribesii Bessenbandzwever 11 

Eupeodes corollae Terrasjeskommavlieg 9 

Platycheirus albimanus Micaplatvoetje 8 

Melanostoma mellinum Gewone driehoekszweefvlieg 7 

Empis tessellata Grote dansvlieg  7 

Eristalis nemorum Puntbijvlieg 3 

Syrphus vitripennis Kleine bessenzweefvlieg 2 

Episyrphus balteatus Snorzweefvlieg 2 

Eupeodes luniger Grote kommazweefvlieg 2 

Empididae Dansvlieg (groep, niet de Grote) 2 

Helophilus pendulus Gewone pendelvlieg 1 
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Wilde bijen op de 
rivierduinrelicten in de 
Scheldevallei 
stroomafwaarts Gent 
(Vlaanderen) 
 
Pieter Vanormelingen (Aculea, de wilde bijen- en 
wespenwerkgroep van Natuurpunt) 
 
 
Inleiding 
Landduinen vormen door hun warme microklimaat, 
zandige bodem en bijhorende vegetatie een bijzonder 
leefgebied voor een aantal oligolectische dan wel sterk 
warmte- en droogteminnende wilde bijen, typisch voor 
droge zandige gebieden (Peeters et al. 2012). Sommige 
van deze bijen nestelen heel specifiek in zandige 
bodems, in een aantal gevallen zelfs enkel in los zand 
of zandige steilkantjes en zoeken voornamelijk voedsel 
in het omringende (bloemrijkere) landschap. Andere 
vinden voedsel op de droge zandige graslandjes, en 
dan met name de bloemrijkere vormen van het 
dwerghaververbond en struisgrasland, met voor wilde 
bijen erg belangrijke planten als zandblauwtje, 
grasklokje en een groot aantal composieten. Door de 
sterke achteruitgang in oppervlakte en kwaliteit van de 
betreffende plantengemeenschappen in Nederland en 

Vlaanderen zijn de meest kritische van deze bijen zoals 
de zuidelijke bronsgroefbij (Halictus leucaheneus), kleine 
sachembij (Anthophora bimaculata), rode maskerbij 
(Hylaeus variegatus) en klokjesglansbij (Dufourea inermis) 
geheel of deels verdwenen. Indien bijkomend ook 
struikhei of zonnige struwelen met brem, bramen en 
sporkehout voorkomen, kunnen nog extra 
oligolectische bijen verwacht worden. 
 
Inventarisatie landduinen in Oost-Vlaanderen 
In Vlaanderen vinden we de meeste landduinen in het 
binnenland op de uitgestrekte dekzanden in de 
Kempen. Ook in de noordelijke helft van Oost-
Vlaanderen vinden we echter op meerdere plaatsen 
land- en rivierduinen. Deze ontstonden door 
verstuiving van dekzandruggen, of door de rivier 
afgezette zandbanken aan het einde van de vorige 
ijstijd. Van deze duinen blijven heden ten dage door 
bebouwing, verbossing of zelfs afgraving nog slechts 
enkele kleine en vaak verstoorde relicten over, zoals de 
Molsbergen (Lokeren) of de Zandberg (Heusden). 
Samen met enkele gebieden op de dekzandruggen 
zoals het Stropersbos (Stekene) herbergen ze de laatste 
overblijfselen van stuifduinen, mosduinen, droge 
heischrale graslanden en heides in heel de provincie. 
Uit eerder onderzoek bleek dat deze ondanks hun 
geïsoleerde ligging en beperkte oppervlakte nog steeds 
een bijzondere entomofauna bevatten, waaronder ook 
wilde bijen (Deconinck et al. 2000). Sindsdien werden 
vooral in meer recente jaren losse waarnemingen 
gedaan van de wilde bijen op de landduinen. Naar 
aanleiding van habitatherstel op de landduin van het 
Stampkot-Heidemeersen (Fig. 1) door de lokale 

Figuur 1. Top van het landduin van het Stampkot-Heidemeersen die terug wordt opengemaakt; een geschikte maatregel 
voor de zeldzame wilde bijen die hier leven. Foto Pieter Vanormelingen, 29 april 2017. 
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Natuurpunters, hebben we met Aculea, de wilde 
bijenwerkgroep van Natuurpunt, besloten om in 2017 
deze voor wilde bijen nog ongekende landduin te 
inventariseren en beheeradvies te geven. Doorheen het 
vliegseizoen werden 5 terreinbezoeken uitgevoerd (9 
april, 29 april, 25 mei, 21 juli, 23 augustus), waarbij 
telkens ook één tot drie van de volgende landduinen 
werden meegenomen: de Zandberg (Heusden), de 
Warandeduinen (Wetteren), en het rivierduin in de 
Kalkense Meersen (Uitbergen). De laatste twee hiervan 
werden eerder reeds onderzocht door Dekoninck et 
al.. (2000). Hieronder worden de resultaten belicht, 
waarbij ook de andere betrouwbare bijenwaarne-
mingen uit het dataportaal waarnemingen.be worden 
meegenomen. In totaal konden 740 bijenwaarnemin-
gen van 83 soorten op naam gebracht worden. Een 
volledige overzicht wordt gegeven in Tabel 1, die te 
vinden is op de website 
http://aculea.be/informatie/bijenrivierduinen.html. 
Zonder meer spectaculair is dat deze landduinen, 
ondanks hun kleine oppervlakte en geïsoleerde ligging, 
nog steeds heel wat zeldzame(re) bijensoorten blijken 
te bevatten (Dekoninck et al. 2000, Tabel 1). Het zijn 
allen specialisten van zandige gebieden met een 
combinatie van los zand, mosvegetaties en droge, 
schrale graslandjes inclusief zonnige (brem)struwelen 
of struikhei. 
 
Het meest opvallend is het talrijk nestelen van de 
zilveren zandbij (Andrena argentata) op 3 van de 4 
onderzochte landduinen in zones met door recreatie 
opengehouden los zand. De zilveren zandbij is immers 
een echte specialist die enkel in los zand nestelt, en in 
de omgeving bloemen van allerlei plantensoorten gaat 
zoeken (Fig. 2). Enkel op de landduin van de Kalkense 
Meersen, waar minder los zand aanwezig is, werd 
slechts 1 mannetje aangetroffen. Opvallend is het 
blijkbaar ontbreken van een zomergeneratie, aangezien 
de soort tijdens het bezoek van 23 augustus op de 3 
landduinen waar ze in het voorjaar erg talrijk is, totaal 
niet werd aangetroffen. De steilrandgroefbij 
(Lasioglossum quadrinotatulum) nestelt dan weer in 
steilkantjes in de randen van stuifkuilen en voormalige 
stuifzandgebieden. Een nestaggregatie werd gevonden 
in een steil, open zandige talud langs het fietspad op 
het landduin van de Kalkense Meersen. Glanzende 
groefbij (Lasioglossum lucidulum) en kortsprietgroefbij 
(L. brevicorne) zijn zeldzame kleine groefbijen van zeer 
schrale, zandige gebieden, zoals in bermen langs 
zandpaden door de heide, maar ook zandgroeves. 
Eerstgenoemde wordt er vaak aangetroffen op 
zandblauwtje, de tweede bezoekt bloemen van gele 
composieten. Vooral kortsprietgroefbij is uiterst 
zeldzaam, en haar aanwezigheid is nu gekend van 3 
van de 4 onderzochte landduinen. Ook de vondst van 
een vrouwtje bruinsprietwespbij (Nomada fuscicornis), de 
zelden gevonden koekoeksbij van de kleine roetbij 

(Panurgus calcaratus) op de landduin van het Stampkot-
Heidemeers is erg bijzonder. Minder zeldzaam maar 
evengoed beperkt tot heides en duinen is de heide-
bronsgroefbij (Halictus confusus). In andere leefgebieden 
komt enkel haar zustersoort de parkbronsgroefbij (H. 
tumulorum) voor. De heidezandbij (Andrena fuscipes) en 
heizijdebij (Colletes succinctus) bezoeken dan weer enkel 
bloemen van struikhei. Ze komen in de Kempische 
heidegebieden wijdverspreid voor, maar zijn daar 
buiten beperkt tot soms erg kleine heiderelicten, zoals 
de Warandeduinen. Op de kleine, maar door goed 
beheer uitbreidende groeiplaats struikhei, werd hier 
een kleine populatie heidezandbij ontdekt. Er werd 
eveneens een enkel mannetje heizijdebij aangetroffen. 
Vermeldenswaard is ook de vondst van een vrouwtje 
bremzandbij (Andrena ovatula) foeragerend op brem in 
de goed ontwikkelde bremstruwelen van de landduin 
van Stampkot-Heidemeersen. 
Daarnaast werden ook meer algemene zandminnende 
bijen aangetroffen zoals grote en kleine roetbij 
(Panurgus banksianus en P. calcaratus), witbaardzandbij 
(Andrena barbilabris), roodbuikje (A. ventralis), 
schoffelbloedbij (Sphecodes pellucidus), grote Zijdebij 
(Colletes cunicularius), bleekvlekwespbij (Nomada 
alboguttata), gewone franjegroefbij (Lasioglossum 
sexstrigatum) en pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes). 
Tenslotte is ook de zeer grote nestaggregatie van grijze 
zandbij (Andrena vaga), met ertussen heel wat andere 
nestelende soorten, in het landduin van het Stampkot-
Heidemeersen zeker het vermelden waard. 

Ontbrekende soorten 
Dit wil echter zeker niet zeggen dat alle voor dit 
habitat typische wilde bijensoorten er voorkomen. Een 
opvallende afwezige is bijvoorbeeld de rode maskerbij 
(Hylaeus variegatus), ondanks de aanwezigheid van 
voldoende bloeiend zandblauwtje (de meest gebruikte 
waardplant) in ogenschijnlijk geschikt leefgebied op 
alle landduinen (behalve die van de Kalkense 
Meersen), én gerichte zoekacties om haar te vinden. 

Figuur 2. Vrouwtje zilveren zandbij foeragerend op 
meidoorn, Stampkot-Heidemeersen. Foto Kurt 
Geeraerts, 29 april 2017. 
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Dit mooie maskerbijtje is nog niet in Oost- en West-
Vlaanderen aangetroffen, en zal dus net als andere 
opvallende soorten zoals de kleine sachembij of de 
heidewespbij (Nomada rufipes) effectief afwezig zijn. Er 
valt echter ook nog heel wat te ontdekken, zoals de 
spectaculaire vondst van de harkwesp (Bembix rostrata) 
vorig jaar in de Wetterse Warandeduinen bewijst. 
Zeker de rivierduin van Uitbergen is minder goed 
bekeken. Bovendien zijn hier en op de landduin van 
het Stampkot-Heidemeersen recent werken uitgevoerd 
of nog bezig, om het open zandige en schrale 
landduinhabitat te herstellen en vergroten, wat tot 
herkolonisatie of uitbreiding van bestaande populaties 
kan leiden.  
 
Beheer 
De huidige inspanningen voor herstel van het 
landduinhabitat loven we dan ook ten zeerste vanuit 
Aculea, de bijen- en wespenwerkgroep van 
Natuurpunt. De hierboven vernoemde wilde bijen 
kunnen dienen als doel- en indicatorsoorten voor een 
goed beheer van de landduinen. Voor een grote 
diversiteit aan bijen en andere insecten moeten deze 
landduinen voldoende open en dus zonnig zijn en een 
grote structuurdiversiteit hebben, met een mozaïek 
van en overgangen tussen open zand - inclusief 
steilkantjes -, half vastgelegd zand, over zeer schrale 
maar bloemrijke vegetaties (muizenoor, zandblauwtje, 
struikhei, biggenkruid...) naar zomen (havikskruiden, 
bitterkruid) en open struwelen met voor bijen erg 
goede bloeiende struiken als brem en sporkehout, 
meidoorn en bramen. Deze laatste bieden in een warm 
microhabitat eveneens goede nestgelegenheid voor in 
holle stengels nestelende bijen en wespen. Aangezien 
een meer natuurlijke stuifzanddynamiek ontbreekt op 
deze kleine relicten wordt los zand best behouden 
door (niet té intensieve of niet jaarrond) recreatie. Ook 
graven en begrazen door konijnen kan hierbij erg 
nuttig zijn. Belangrijk is het creëren van zéér warme en 
zonbeschenen microhabitats. Bloemrijke vegetaties in 
de directe omgeving zoals hooilanden, ruigtes en 
wilgen (best mannelijke en met korte katjes) of zelfs 
natuurlijke tuinen kunnen de foerageermogelijkheden 
van in het duin nestelende bijen sterk verhogen. Enkel 
indien het aantal en de totale oppervlakte landduin-
habitat terug voldoende vergroot wordt in de regio kan 
een duurzaam voortbestaan van de typische bijenfauna 
van deze landduinen gegarandeerd worden. 
 
Dankwoord 
Tot slot zouden we nog de beheerders van het 
landduin van het Stampkot-Heidemeersen, en dan met 
name Dirk De Mesel en Stefaan Thibau maar ook 
Esther Castermans, willen bedanken voor hun inzet 
voor het habitatherstel ter plaatse, en hun 
enthousiasme om ons te ontvangen en de aanwezige 
wilde bijen te leren kennen. 

Summary 
Land dunes are a special environment for solitary bees. 
Land dunes are mainly represented in Flanders by the 
vast sandy plains in the Kempen, but small and 
isolated relicts are also present in northern East 
Flanders. From previous research it appeared that they 
still contain a special fauna, including solitary bees. 
Bees were inventoried in 2017 by Aculea, the solitary 
bees and wasps workgroup of Natuurpunt, because of 
the habitat recovery on the land dune of Stampkot-
Heidemeersen (Berlare). Three other dunes in the 
valley of the Schelde downstream of Gent were also 
visited. Previous reliable observations from the portal 
waarnemingen.be were also included. In total we 
confirmed 740 bee observations of 83 species for 
those 4 land dunes. The confirmation that they still 
contain a lot of rare bee species is extraordinary. They 
are specialists of sandy areas with loose sand, moss 
vegetation and dry grassland. The species in particular 
are Andrena argentata, A. fuscipes, A. ovatula, Lasioglossum 
quadrinotatulum, L. lucidulum, L. brevicorne, Nomada 
fuscicornis, Nomada fuscicornis, Halictus confusus and Colletes 
succinctus, together with some common bee species 
associated with sandy areas. Not every typical solitary 
bee species is present. A striking absentee is Hylaeus 
variegatus. The above mentioned solitary bees could 
represent as target and indicator species for a good 
management of land dunes. Recommendations for 
their management are also provided. 
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Wolven op Texel 
 
Huib Koel 
 
 
Inleiding 
Afgelopen zomer was ik voor de tweede keer een week 
vrijwillig vogelwachter voor Staatbosbeheer op Texel. 
En net als het jaar daarvoor had ik één van de warmste 
weken uitgekozen: niet heel comfortabel als je weet dat 
je overnachtingsplek in de Zwarte Keet in een duinpan 
bij De Slufter ligt. Maar de locatie vergoedt veel. De 
rust ’s ochtends vroeg, de paarse gloed van het 
bloeiend lamsoor overdag en de schittering van de 
ondergaande zon in het water: het is één van de 
mooiste plekken van Nederland. 
 
Een belangrijke taak als vogelwachter is voorlichting 
geven aan het publiek. Vaak vanaf het uitzichtpunt 
over Het Diepe Gat aan de noordkant van De Slufter. 
Daar heb je een mooi overzicht over het gehele 
gebied. Maar ook op patrouille door het gebied. Je 
bent officieel ‘vogelwachter’, maar ik nam de vrijheid 
om naar alle dieren en planten te kijken. En zo deed ik 
op 24 juli de volgende leuke waarneming. 

Aan de binnendijkse kant loopt naast het fietspad een 
karrespoor, soms een flink aangestampt, zanderig pad, 
afgewisseld door kuilen. Op het zandpad waren 
diverse hoopjes waarvan het zand een afwijkende kleur 
had. Opgegraven uit de onderlaag, dus de vraag kwam 
op: door wie? Even later zag ik een wesp komen 
aanvliegen, die vermoedelijk op zoek was naar een 
nestingang. Het was een wesp met de kenmerkende 
geblokte kop, de bijenwolf (Philanthus triangulum). Dat 
de observatie van deze wespen een leuke bezigheid is, 
wist ik van onze bekendste etholoog en nobelprijs-
winnaar Niko Tinbergen. Het is één van de meest 
bestudeerde wespen. Tinbergen promoveerde op het 

‘homing’-gedrag van Philanthus triangulum. Dat was ik 
niet van plan, maar ik nam wel even de tijd om mijn 
wesp even te volgen, om te zien wat deze ging doen en 
een foto (Fig. 1) te maken. 
Bijenwolven vangen voornamelijk honingbijen, dat 
wist ik. En deze had wel een heel goede locatie 
uitgekozen. Op nog geen 25 meter afstand had een 
imker zijn bijenkasten neergezet (Fig. 2). Lamsoor is 
een goede nectarplant en geeft lekkere honing. Tja, 
hoe gemakkelijk wil je het hebben, als graafwesp. Zou 
de imker zich dat gerealiseerd hebben? Ik denk het 
niet. 

Maar er was nog een profiteur: een broedparasitaïre 
dambordvlieg (waarschijnlijk Senotainia conica) die haar 
larve, geen eitje, ze zijn ovovivipaar, legt op de prooi, 
de honingbij, die de bijenwolf gevangen heeft en naar 
haar nest heeft gebracht. De vlieg houdt de activiteiten 
van de bijenwolf nauwlettend in de gaten (Fig. 3). 
Deze zomer zit ik weer een week op Texel in De 
Slufter. Ik ben benieuwd wat ik nu weer tegenkom, 
maar zeker is dat het eiland me altijd blijft verrassen. 
 
Summary 
A voluntary bird keeper of Staatbosbeheer in De 
Slufter on the isle of Texel reports his observation of 
the bee wolf and a brood parasitic fly. 

Figuur 1. Vrouw bijenwolf Philanthus triangulum. Foto H. 
Koel. 

Figuur 2. Locatie nesten bijenwolf en bijenkasten. Foto 
H. Koel. 
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Kleurvallen versus 
netvangsten 
 
Erik van der Spek 
 
 
In 2018 heb ik voor het eerst op uitgebreide schaal 
gewerkt met kleurvallen naast de netvangsten. Als 
regel werkte ik op een dag met 4 series van 9 (3x3: wit, 
blauw, geel) kleurvallen op verschillende locaties. Het 
meeste gebruik van kleurvallen was op Texel, maar 
ook tijdens het NEV weekend in de Hollandse Duinen 
heb ik ze naast netvangsten gebruikt.  
Terug kijkend blijkt dit van invloed te zijn geweest op 
de soorten die ik dit jaar heb waargenomen en de 
verhouding daar tussen. Zonder kleurvallen had ik een 
aantal soorten niet of veel minder aangetroffen. In 
tabel 1 heb ik de soorten genoemd, die relatief veel 
met kleurvallen zijn waargenomen. Als waarneming 
geldt het waarnemen van de soort op een bepaalde dag 
op een bepaalde locatie op Texel of in De Hollandse 
Duinen, ongeacht het aantal waargenomen dieren. 
Ook dagen dat ik niet met kleurvallen heb gewerkt zijn 
daarbij meegeteld, net als dagen dat ik alleen met 
kleurvallen heb waargenomen. Bij ‘Net’ staat het aantal 
exemplaren van netvangsten.  
 
Summary 
Coloured pan traps are a good addition to catches by 
net sweeping. A number of wild bee species are missed 
or underestimated when only using net sweeping. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Aantal waarnemingen van bijensoorten die 
met kleurvallen en netvangsten zijn gevangen. 
 

Soort Kleurval Net Totaal 

Andrena apicata 1 - 1 

Andrena labiata 3 1 4 

Antidium punctatum 3 - 3 

Epeolus variegatus 2 1 3 

Halictus confusus 15 21 36 

Halictus tumulorum 5 6 11 

Hylaeus annularis 1 1 2 

Hylaeus brevicornus 3 3 6 

Hylaeus hyalinatus 1 1 2 

Hylaeus incongruus 3 2 5 

Hylaeus pectoralis 1 - 1 

Lasioglossum calceatum 15 9 24 

Lasioglossum leucopus 3 1 4 

Lasioglossum leucozonium 11 5 16 

Lasioglossum morio 3 2 5 

Lasioglossum nitidulum 2 - 2 

Lasioglossum punctatissimum 3 1 4 

Lasioglossum xanthopus 1 1 2 

Lasioglossum zonulum 1 - 1 

Megachile versicolor 7 6 13 

Nomada ruficornus 2 2 4 

Nomada shepperdana 1 - 1 

Osmia aurulenta 2 2 4 

Osmia spinulosa 1 1 2 
  

Figuur 3. Bijenwolf met honingbij en parasietvlieg. Foto H. Koel. 
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De Nederlandse graafwes-
pen - stand van zaken 
 
Wim Klein 
 
 
Sinds de publicatie van de ‘De wespen en mieren van 
Nederland’ in 2004 is er geen nieuw overzicht meer 
verschenen van de in Nederland voorkomende 
graafwespen. Er zijn echter wel verschillende nieuwe 
soorten gemeld en, met name in Duitsland, is er hard 
gewerkt aan de systematiek van graafwespen; vooral 
om enkele lastige soort-complexen beter in beeld te 
krijgen. 
Op de sectiedag in januari is op al die ontwikkelingen 
ingegaan en aangegeven welke problemen er nog zijn 
bij de in Nederland voorkomende of te verwachten 
soorten. Hieronder wordt op een aantal daarvan nader 
ingegaan, name op enkele Pemphredon-, Psenulus-, 
Trypoxylon- en Tachysphex-soorten. Dat zijn overigens 
niet alle probleemgevallen, maar wel de belangrijkste. 
In een volgend nummer van Hymenovaria zal op een 
paar andere genera worden ingegaan, met name Nysson 
en Gorytes. Aan het slot van dit artikel wordt een 
overgezicht gegeven van de aanpassingen in het 
Nederlands Soortenregister als gevolg van al die 
veranderingen. 
 
Wat is er gebeurd? 
De reden waarom er bij een aantal graafwespen-genera 
problemen zijn met enkele soorten, is niet steeds 
hetzelfde. Bij Pemphredon speelde oorspronkelijk een 
‘klassiek’ verschil van mening tussen een ‘lumper’ – 
Hermann Dollfuss – en een ‘splitter’ – Jane van der 
Smissen. Duidelijk was en is dat hier de waarheid 
ergens tussen beide standpunten in ligt, maar waar? 
Daarover lopen de meningen uiteen. Recentelijk heeft 
Christian Schmid-Egger (2018) de meeste Duitse 
graafwespensoorten kunnen barcoden, waardoor enige 
helderheid bereikt leek te zijn. Ware het niet dat de 
determinaties van enkele voucher-exemplaren achteraf 
niet correct bleken te zijn, zodat de verhoopte 
helderheid nog niet bereikt is (schrift. meded. Schmid-
Egger). Vooralsnog lijkt de visie van Hans-Joachim 
Jacobs (2007) de meest waarschijnlijke ‘gulden 
middenweg’ te zijn. 
 
Bij Psenulus was de oorzaak van een andere aard: de 
kenmerken die tot nu toe gebruikt werden om P. 
pallipes en P. chevrieri [voorheen P. brevitaris] uit elkaar te 
halen – zie onder andere Jacobs (2007), bleken te 
variabel en dus niet betrouwbaar. Bij vrouwtjes van 
beide soorten kan de kruin tussen de ocellen en de 
ogen bestippeld dan wel ‘gestreept’ zijn. Terugwerkend 

vanuit wespjes die volgens dna-barcoding tot de een 
dan wel de andere soort behoorden, bleken twee 
andere kenmerken wel overeind te blijven: de 
punktering van de clypeus en de breedte van de kiel 
tussen de antennen (zie Schmid-Egger 1999). 
Overigens bleek uit het al genoemde onderzoek naar 
Duitse graafwespen dat er vermoedelijk meer soorten 
onder deze twee Psenulus-soorten schuilen. 
 
Trypoxylon is weer een ander geval. Door het werk van 
Antropov zijn in de loop der jaren meerdere 
Trypoxylon-soorten gesplitst. Over die opsplitsingen is 
niet veel discussie, zij het dat in één geval de vrouwtjes 
niet van elkaar te onderscheiden zijn – T. clavicerum  en 
T. kostylevi  – en recentelijk werd opeens gesuggereerd 
(Schmid-Egger 2018, p. 7) dat het wel gevonden 
onderscheid in het mannelijk genitaal wel eens een 
preparatie-artefact zou kunnen zijn! 
 
Tot slot Tachysphex, daarvan hadden goede 
observatoren al lang opgemerkt dat sommige soorten, 
waaronder T. pompiliformis, wel erg variabel zijn. Straka 
heeft dit complex grondig doorgewerkt en meerdere 
nieuwe soorten beschreven. 
Kortom, de taxonomie van de graafwespen is niet zo 
stabiel als het leek en er zijn nog – zeker op Europees 
niveau – de nodige veranderingen te verwachten. Maar 
wat betekent dit alles voor onze eigen fauna? 
 
Psenulus 
Het grootste deel van de wijzigingen bij Psenulus is 
boven al aangegeven. Vrouwtjes van P. pallipes en P. 
chevrieri kunnen uit elkaar gehaald worden op basis van 
de breedte van de kiel tussen de antennen: bij P. 
chevrieri is die even breed als de voorste ocel; bij P. 
pallipes is die smaller dan die ocel. Daarnaast is 
bestippeling van het kopschild bij P. chevrieri fijn en 
gelijkmatig over het hele oppervlak; bij P. pallipes is de 
bestippeling niet gelijkmatig maar zijn er gladde 
glimmende stukken, vooral aan de zijkanten [al is dit 
wel een variabel kenmerk]. Mannetjes zijn van elkaar te 
onderscheiden door: de lengte van het 3de en 6de tarslid 
van de middelste poten zijn even lang; hiernaast zijn 
de haren aan de middelste dijen bij P. chevrieri even lang 
als de doorsnede van de voorste ocel en bij P. pallipes 
zijn die haren ongeveer twee keer de doorsnede. Een 
uitgebreide beschrijving van de soortskenmerken zijn 
te vinden in een publicatie van Schmid-Egger (2016). 
Voor Nederlands materiaal lijkt hiermee een paar 
goede kenmerken gevonden te zijn, maar de praktijk 
zal dit wel moeten bevestigen. Bovendien zal opnieuw 
bekeken moeten worden waar P. pallipes voorkomt en 
waar P. chevrieri. De verspreidingskaartjes in de atlas 
kunnen geen uitgangspunt zijn. 
 
Pemphredon 
Bij Pemphredon is in de loop der jaren een verwarrende  
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situatie ontstaan doordat de discussie over de status 
van verschillende soorten niet eenduidig opgelost kon 
worden. De grote Franse [Bitsch e.a.], Oostenrijkse 
[Dollfuss] en Italiaanse [Pagliano] publicaties gaven 
tabellen voor het beperkte aantal soorten dat Dollfuss 
onderscheidde, terwijl het merendeel van faunistische 
artikelen in Duitsland, Oostenrijk, Scandinavië en 
Polen van der Smissen min of meer volgt. Toch groeit 
er langzaam maar zeker een soort communis opinio, 
die bovendien in belangrijke mate door DNA-
barcoding onderzoek wordt ondersteund. Dit leidt tot 
een situatie waarin de meeste door van der Smissen 
onderscheidde soorten ook echte soorten zijn. Alleen 
P. littoralis heeft het niet gehaald en P. fabricii is van 
subsoort van P. lethifer tot echte soort gepromoveerd. 
De tabel van Jacobs (2007) is daardoor op dit moment 
de beste voor het determineren van Pemphredon’s. 

   
Trypoxylon 
Van verwarring is bij Trypoxylon geen sprake. Antropov 
heeft degelijk werk afgeleverd, al zijn sommige 
kenmerken lastig te zien en is het beschikken over enig 
referentiemateriaal wel erg prettig. Problematisch is 
hier wel dat een paar algemene Nederlandse soorten 
gesplitst zijn en niet bekend is of die nieuwe, 
afgesplitste soorten in Nederland voorkomen. Het 
gaat dan om de van T. attenuatum afgesplitste T. 
beaumonti en T. deceptorium en de van T. clavicerum 
afgesplitste T. kolazyi en  T. kostylevi. Een recente 
Belgische publicatie – Baugnée (2003) – doet in ieder 
geval vermoeden dat tenminste T. kostylevi bij ons te 
verwachten is, al is dat net die ene afsplitsing waarvan 
de vrouwtjes niet uit elkaar te halen zijn en de 
betrouwbaarheid van het onderscheid bij mannetjes ter 
discussie is gesteld. 
De tabel van Jacobs (2007) is ook hier een prima gids, 
maar het is raadzaam in de tabel voor vrouwtjes en die 
voor mannetjes de nummers 4 en 5 om te draaien, 
zodat eerst T. beaumonti eruit valt en dan pas T. 
fronticorne [die komt niet in Nederland voor]. Dit omdat 
bij T. beaumonti de kiel boven de antennebasis ook 
aardig verhoogd kan zijn.  

Tachysphex 
Bij Tachysphex was de situatie in principe helder, alleen 
de vrouwtjes van de zwarte soorten, T. nitidus, T. 
helveticus en T. unicolor, waren nogal lastig van elkaar te 
onderscheiden, maar met de publicatie van Hinrichsen 
en Saura (1997) en de tabel van Jacobs (2007) zijn zij 
goed te determineren. Wat echter opviel was de grote 
variatie binnen T. pompiliformis – een beetje bij 
Nederlands materiaal – maar zeker daarbuiten. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat Straka (2016) T. 
pompiliformis uiteen splitst in meerdere soorten. Van 
deze soorten komt in ieder geval de ‘oude’ T. 
pompiliformis is ons land voor, maar op basis van de 
Europese verspreiding zou nog een drietal andere 
verwacht kunnen worden: T.  dimidiatus, T. jokischianus 
en T. punctipleuris. Werk aan de winkel dus!  

 
Aanpassingen in het soortenregister 
Vanwege de hierboven beschreven veranderde 
taxonomische inzichten en vanwege het verschijnen 
van enkele invasieve soorten in Nederland is begin dit 
jaar het Nederlands Soortenregister aangepast. 
Hieronder volgen die aanpassingen. 
 
Bembicidae 
Nysson dimidiatus Chevrier, 1867 

wordt als zelfstandige soort erkend naast N. 
distinguendus 

 
Crabronidae 
Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1804) 

Door Straka (2016) in meerdere soorten gesplitst; het 
is nog niet duidelijk wat er wel en wat niet in 
Nederland voorkomt. Naast T. pompiliformis lijken op 
basis van de beschreven distributie van die nieuwe 
soorten in aanmerking  te komen: T. dimidiatus 
(Panzer, 1809), T. jokischianus (Panzer, 1809) en T. 
punctipleuris Straka, 2016). 

Trypoxylon beaumonti Antropov, 1991 
[nog] niet uit Nederland bekend, maar zou bij het 
uitzoeken van het aanwezige collectiemateriaal, dan 
wel bij veldwerk kunnen worden gevonden.   

Figuur 2. Vrouw Tachysphex pompiliformis, of toch een 
andere soort? Foto Albert de Wilde. Figuur 1. Vrouw Pemphredon lethifer. Foto Albert de 

Wilde. 
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Trypoxylon deceptorium Antropov, 1991  
[nog] niet uit Nederland bekend, maar zou bij het 
uitzoeken van het aanwezige collectiemateriaal, dan 
wel bij veldwerk kunnen worden gevonden.   

Trypoxylon kostylevi Antropov, 1895 
[nog] niet uit Nederland bekend, maar zou bij het 
uitzoeken van het aanwezige collectiemateriaal, dan 
wel bij veldwerk kunnen worden gevonden; al wel 
gevonden in België. 
Blijft echter moeilijk te onderscheiden van T. 
clavicerum; zelfstandige status als soort nog niet 100% 
zeker. 

Trypoxylon kolazyi Kohl, 1893 
[nog] niet uit Nederland bekend, maar zou bij het 
uitzoeken van het aanwezige collectiemateriaal, dan 
wel bij veldwerk kunnen worden gevonden.   
 

Pemphredonidae 
Pemphredon fabricii (Müller, 1911) 

wordt nu als zelfstandige soort erkend 
Pemphredon wesmaeli (A. Morawitz, 1864) 

wordt nu als zelfstandige soort erkend 
Pemphredon mortifer Valkeila, 1972 

wordt nu als zelfstandige soort erkend 
Pemphredon clypealis (Thomson, 1870) 

wordt nu als zelfstandige soort erkend naast P. morio 
Psenulus chevrieri Tournier, 1889 

nieuwe naam voor P. brevitarsis Merisuo, 1937 
 
Sphecidae 
Sceliphroninae 
Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) 

nieuwe (invasieve) soort voor Nederland 
Gemeld op www.bijenhouden.nl door Hans van der 
Post (2007) uit Oegstgeest (?) en door C.J.F. Evers 
(2012) uit Gronsveld in ‘Nieuwsbrief’ van 06.05.2012 
op www.tuinwild.nl/pdf/nieuwsbrief1.pdf.  

Sphecinae 
Sphex funerarius Gussakovskij, 1934 

nieuwe naam voor Sphex rufocinctus Brullé, 1833 
Bitsch (2010), p. 106 
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Figuur 3. Man Sphex funerarius. Foto Albert de Wilde. 
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Bombus muscorum: terug 
van nooit weggeweest op 
het Groninger vasteland 
 
Anthonie Stip & John Smit 
 
 
In Groningen hebben De Vlinderstichting en EIS 
Kenniscentrum Insecten met hulp van de Werkgroep 
Grauwe kiekendief een netwerk opgezet van 
vrijwilligers die bestuivers monitoren. John en ik 
verzorgden in de voorzomer van 2017 een 
bijeenkomst in het veld met alle vrijwilligers om hen 
de kneepjes van het vak te leren. We schrijven 29 juni 
2017.  
 
Eén van de eerste vangsten van John op de vogelakker 
te Finsterwolde is een werkster Bombus muscorum, 
moshommel (Fig. 1). Een prachtige vondst! Alle 
aanwezigen kunnen het exemplaar goed bekijken en 
krijgen tips bij het herkennen van de moshommel. Dat 
laatste heeft verstrekkende gevolgen. Veel van de 
vrijwilligers gaan namelijk in de daarop volgende 
weken zelf aan de slag met monitoring van bestuivers 
op een aantal vogelakkers in de provincie Groningen.  

 
Een vogelakker is een natuurmaatregel in akkerland: 
het betreft een afwisseling van brede stroken 
eiwitgewas (luzerne of rode klaver) met brede 
kruidenstroken, ingezaaid met een meerjarig mengsel. 
De stroken luzerne worden 2-3x per jaar geoogst, de 
kruidenstroken blijven overstaan voor meestal enkele 
jaren. Deze maatregel is ontworpen door de 
Werkgroep Grauwe kiekendief met als doel om 
voedselhabitat voor deze zeldzame roofvogel te 
creëren in akkerbouwgebieden.  

Maar wat blijkt: op tenminste drie vogelakkers 
ontdekken de vrijwilligers zelf nieuwe vindplaatsen van 
de moshommel. En dat allemaal omdat ze tijdens de 
eerste veldinstructie een werkster goed hebben kunnen 
bekijken en met een scherpe blik in het veld 
rondlopen. Het gaat om vondsten bij Schildwolde 
(Herman de Heer), bij Nieuw Beerta (Jannes Aalders) 
en de meeste van allemaal in de Reiderwolderpolder 
[J.H. (Dimítrios) de Regt] met ruim twintig 
exemplaren. Overigens allemaal netjes vastgelegd met 
foto's en gevalideerd. Zie ook het verslag (Stip & Smit 
2019). 
 
Terug naar 29 juni 2017. John duikt het archief van 
EIS in en ontdekt dat het de eerste waarneming van 
moshommel op het vasteland van Groningen is sinds 
2007. En daarvoor in de jaren 1950. Kortom: de 
moshommel is weer terug in Groningen, mede dankzij 
alerte vrijwilligers die hem op nieuwe plekken 
ontdekken. En het werkt aanstekelijk, want andere 
waarnemers vinden nu ook moshommels in 
Groningen. Zullen we afspreken dat we het agrarisch 
gebied niet bij voorbaat afschrijven wat betreft 
bestuivers? 
 
Summary 
A moss carder bee, Bombus muscorum, female was found 
in Finsterwolde (Gr) at 29 June 2017. This represented 
the first observation of this species on the mainland of 
Groningen since 2007. Volunteers were trained to 
monitor pollinators in response to this detection. 
Because they could have a good look at the specimen 
from Finsterwolde, some volunteers discovered moss 
carder bees themselves at three new locations in the 
Groningen province. The observations were made on 
vogelakkers, a policy on fields with a lot of leguminous 
plants. Apparently moss carder bees thrive excellently 
in this habitat.  
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Figuur 1. Werkster van de moshommel Bombus 
muscorum. Foto John Smit. 
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Wespen en raamval 
 
Aad van Diemen 
 
 
Inleiding 
Vanaf 2006 tot en met 2016 heb ik wespen en bijen 
geïnventariseerd op de vliegbasis Gilze-Rijen. De 
meerderheid van de tellingen valt in het middendeel 
van deze periode. In het seizoen 2011 heeft er een 
raamval gestaan (Fig. 1). Bij het maken van een lijst 
voor de wespen voor EIS vielen de aard en hoeveel-
heid vangsten uit de raamval op. Over de bijen had ik 
al eerder gerapporteerd en ik ben de raamvalvondsten 
van de bijen nog eens nagelopen. Slechts één soort is 
uitsluitend via de raamval waargenomen. 
Alvorens de wespen te bespreken, eerst iets over het 
terrein zelf. 

Vliegbasis Gilze-Rijen 
Het terrein omvat netto ongeveer zeven km-hokken. 
Het gehele gebied heeft pleistoceen zand als 
ondergrond. Het originele reliëf is deels bewaard; 
daarnaast zijn er veel kunstmatige verhogingen tot wel 
zes meter en meer. 
Het centrale middendeel bestaat uit twee landings-
banen die haaks op elkaar staan: in een kruisvorm. 
Betreding voor insectenonderzoek daar is niet 
toegestaan. Dit terrein bestaat uit kort gehouden droge 
hei en schraalland. Het omliggende gebied bestaat uit 
afwisselend oude heide, bossen met voornamelijk 
grove den, enkele poelen met soms veel wilg. Het 
terrein is bekend omdat hier een restpopulatie van de 
boomkikker aanwezig is. Er zijn verrassende stukken 
met opeens veel appelbes, eiken, vlier, sporkehout en 
overal wel bramen. Kortom, er is voor bijen en 
wespen genoeg voedsel en nestgelegenheid. Daarbij 
komt dat militairen altijd wel kleinschalig aan het 
rommelen zijn, zodat steeds ergens pioniersituaties 
aanwezig zijn. 

Inventarisatie 
De raamval heeft gestaan van begin april tot half 
oktober 2011, steeds op dezelfde plek. Voor de 
handvangsten is het terrein ongeveer tien keer per jaar 
bezocht gedurende zes jaar. Daarna vier jaar in een 
verminderde frequentie. De duur van het bezoek is 
gemiddeld 5 uur. 
De wespenfamilies die zijn geïnventariseerd staan in 
tabel 1. Het zijn de bekende families waarvoor goede 
determinatietabellen beschikbaar zijn. 
In totaal zijn 101 soorten geteld en ongeveer 720 
beesten waargenomen. De meesten ook opgeprikt: 
ruim 600. 
 
Tabel 1. Aantal soorten per familie/familiegroep en 
vangmethode. 
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Crabronidae + 
Sphecidae 

20 18 11 49 

Vespidae 11 2 3 16 

Chrysididae + 
Tiphiidae + 
Mutillidae 

4 4 5 13 

Pompilidae 1 14 8 23 

Totaal 36 38 27 101 

 
Conclusies 
Zonder de raamval zou het aantal waargenomen 
soorten wespen ongeveer 25 % minder zijn. Uit de 
tabel valt dat niet af te lezen, maar een aanzienlijk 
aantal wespen dat alleen in de raamval voorkwam, 
werd maar eenmaal aangetroffen. Dat betekent dat die 
wespen waarschijnlijk alleen maar via de raamval 
gevangen kunnen worden. 
De aantallen zijn te laag om harde conclusies te 
kunnen trekken over de families. Het lijkt erop dat de 
Pompilidae eerder met de raamval verschalkt worden 
en de Vespidae juist minder. 
De belangrijkste conclusie is toch wel dat zelfs de 
behoorlijk intensief toegepaste methode van 
handvangst toch tot minimaal 25 % missen leidt. Je 
kunt je zelfs afvragen wat het aantal soorten wordt als 
er raamvallen op meer plaatsen zouden staan en op 
andere posities. Verder zijn er nog andere methodes 
dan handvangst en raamval. Kortom, er blijft zeker 
nog een percentage gemiste soorten bestaan. 
 
Summary 
During ten years, 101 wasps species are caught on the 
airbase Gilze-Rijen. A window trap was installed 
during one season. All other findings were hand 
caught . The window trap resulted in an increase of 
25% more species.  

Figuur 1. Aan het werk bij de raamval. Foto C. Borghouts. 
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Nieuwe Nederlandse 
namen voor Belgische 
bijensoorten 
 
Jens D’Haeseleer  
 
 
Inleiding 
Al 10 jaar timmert Aculea (B.) flink aan de weg om 
wilde bijen toegankelijk te maken bij het grote publiek 
in Vlaanderen. Verschillende zaken maakten deze taak 
gemakkelijker. Eerst en vooral is er de toenemende 
aandacht bij pers en publiek over de achteruitgang van 
insectendiversiteit in het algemeen en achteruitgang 
van bijen in het bijzonder. Daarnaast zorgden de 
publieksacties, het verschijnen van de veldgids en het 
toegankelijk worden van heel wat Nederlandstalige 
determinatietabellen ervoor dat de groep actieve 
bijenvrijwilligers kon blijven stijgen.  
 
Nederlandse naamgeving 
Een andere factor die deel uitmaakt van het succes is 
de Nederlandse naamgeving. Een ‘Roodgatje’ klinkt 
voor de gemiddelde persoon nu eenmaal sympathieker 
(en vooral toegankelijker) in de oren dan een ‘Andrena 
haemorrhoa’. Ook in het Franstalige gebied (Wallonië, 
Luxemburg en Frankrijk) zijn ze zich hier van bewust. 
Zo kwam prof. dr. Pierre Rasmont in 2017 met een 
lijst van Franse namen voor de 2000 Europese soorten 
op de proppen. Door meteen op Europese schaal te 
werken werden problemen bij de naamgeving in de 
toekomst vermeden. In het Nederlands werd de 
aanpak in het verleden beperkt tot de soorten die 
voorkomen in het Nederlandstalige gebied (Nederland 
en Vlaanderen). Doordat geen rekening gehouden 
werd met soorten die aan de grenzen van het 
taalgebied voorkomen ontstonden enkele problemen. 
Zo hebben we een ‘Kleine klokjesbij’ en een 
‘Zuidelijke klokjesbij’, terwijl er elders in Europa nog 
meer kleine en zuidelijke klokjesbijensoorten 
voorkomen. Wanneer ook deze soorten, bijvoorbeeld 
door klimaatverandering, in de toekomst in ons 
taalgebied zouden voorkomen ontstaat een probleem. 
Daarom is het beter om meteen namen te bedenken 
voor zoveel mogelijk soorten in een zo groot mogelijk 
werkingsgebied.  
 
Voorstel 
In dit artikel doe ik een voorstel voor Nederlandse 
namen voor alle soorten die in België voorkomen of 
voorkwamen en in Nederland niet. Daarvoor baseer ik 
me op de soortenlijst van de eerste Belgische Rode 
Lijst die in de loop van dit jaar zal gepubliceerd 

worden (Drossart et al., in lit.). Nederlandse namen 
zijn gebaseerd op Duitse, Franse of Engelse namen, 
op de etymologische oorsprong van de 
wetenschappelijke naam, gerelateerd aan de ecologie 
of aan morfologische kenmerken van de soort. 
Bijkomende informatie rond ecologie, uiterlijk, 
etymologie van de wetenschappelijke naam, 
verspreiding en de Duitse namen werd gevonden in 
Scheuchl & Willner (2016), Smit (2018) en Westrich 
(2018). Voor de Franse namen heb ik me gebaseerd op 
de namenlijst van Rasmont et al. (2017).  
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Tabel 1, op de volgende pagina’s 
 
Tabel 1: In deze tabel worden de voorstellen voor de 
Nederlandse naam van 41 bijensoorten opgenomen. 
Deze namen zijn gebaseerd op de wetenschappelijke 
naam, de Franse, Duitse of Engelse naam of 
ecologische informatie, het uiterlijk of een combinatie 
daarvan. 
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Franse naam 
(Rasmont et al., 
2017) 

Duitse naam 
(via Rasmont et 
al., 2017) 

Engelse naam 
(via Rasmont 
et al., 2017) 

Aglaoapis tridentata 
(Nylander, 1848) 

Donkere tweetandbij   x   x Dioxe tridenté Dunkle 
Zweizahnbiene 

  

Andrena anthrisci 
Blüthgen, 1925 

Kerveldwergzandbij x x x  x  Micrandrène du 
Cerfeuil 

Kerbel-
Zwergsandbiene 

  

Andrena chrysopus  
Pérez, 1903 

Aspergezandbij  x x  x  Andrène de 
l'Asperge 

Spargel-
Sandbiene 

  

Andrena cinerea  
Brullé, 1832 

Grauwe zandbij x x    x Andrène cendrée 

  

  

Andrena floricola 
Eversmann, 1852 

Mosterddwergzandbij  x x  x  Micrandrène de 
la Moutarde 

Senf-Zwergsand-
biene 

Chilterns Mini-
miner 

Andrena limata  
Smith, 1853 

Roodbruine zandbij       Andrène limée Schwarzhaarige 
Düstersandbiene 

  

Andrena nana  
(Kirby, 1802) 

Mini-dwergzandbij x x    x Micrandrène 
naine 

Punktierte 
Zwergsandbiene 

Barham Mini-
miner 

Andrena potentillae  
Panzer, 1809 

Ganzerikzandbij x x x  x  Andrène des 
potentilles 

Rote Finger-
kraut-Sandbiene   

Bombus wurflenii 
Radoszkowski, 1859 

Ruige hommel  x    x Bourdon hirsute Bergwaldhummel   

Ceratina cucurbitina  
(Rossi, 1792) 

Zwarte ertsbij   x   X Ceratine 
commune 

Schwarze 
Keulhornbiene   

Coelioxys emarginatus 
Förster, 1853 

Gerande kegelbij x x x   x Célioxe bordé Ausgerandete 
Kegelbiene 

  

Colletes hylaeiformis 
Eversmann, 1852 

Kruisdistelzijdebij  x   x  Collète des 
Panicauts 

Mannstreu-
Seidenbiene 

  

Dasypoda argentata  
Panzer, 1809 

Zilveren pluimvoetbij x x    x Dasypode 
argentée des 
scabieuses 

Skabiosen-
Hosenbiene 

  
Halictus simplex 
Blüthgen, 1923 

Gewone groefbij x x x    Halicte commun Gewöhnliche 
Furchenbiene 

  

Heriades rubicola  
Pérez, 1890 

Braamtronkenbij x x x  x  Hériade des 
ronces 

Stängel-
Löcherbiene 

Small-headed 
Resin Bee 

Hoplitis mitis 
 (Nylander, 1852) 

Klokjesmetselbij  x x  x  Osmie brune des 
campanules 

Glockenblumen-
Felsenbiene 

  

Hylaeus bifasciatus  
(Jurine, 1807) 

Tweebandmaskerbij x x x   x Hylée à deux 
bandes 

Zweibindige 
Maskenbiene 

  

Hylaeus kahri  
Förster, 1871 

Kahr’s maskerbij x x x    Hylée de Kahr 
 

Kahrs 
Maskenbiene   

Hylaeus nigritus  
(Fabricius, 1798) 

Composietmaskerbij  x x  x  Hylée de 
laTanaisie 

Rainfarn-
Maskenbiene 

  

Hylaeus sinuatus  
(Schenck, 1853) 

Gegolfde maskerbij x x x   x Hylée sinué Gebuchtete 
Maskenbiene 

  

Lasioglossum breviventre 
(Schenck, 1853) 

Kortbuikgroefbij x x x   x Lasioglosse 
raccourci 

Kurzbauch-
Schmalbiene 

  

Lasioglossum glabriusculum 
(Morawitz, 1872) 

Rimpelgroefbij      x Lasioglosse tête 
carrée 

Dickkopf-
Schmalbiene 

  

Lasioglossum interruptum 
(Panzer, 1798) 

Roodrandgroefbij  x x   x Lasioglosse noir-
rouge 

Schwarzrote 
Schmalbiene 

  

Lasioglossum nigripes 
(Lepeletier, 1841) 

Zwartscheengroefbij x x x   x Lasioglosse pieds 
noirs 

Schwarzbeinige 
Schmalbiene 
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Franse naam 
(Rasmont et al., 
2017) 

Duitse naam 
(via Rasmont et 
al., 2017) 

Engelse naam 
(via Rasmont 
et al., 2017) 

Lasioglossum politum 
(Schenck, 1853) 

Glimmende groefbij x x x   x Lasioglosse poli Polierte 
Schmalbiene 

  

Lasioglossum puncticolle 
(Morawitz, 1872) 

Groefwanggroefbij   x x  x Lasioglosse joues 
ponctuées 

Runzelwangige 
Schmalbiene 

Ridge-cheeked 
Furrow Bee 

Lasioglossum subfasciatum 
(Imhoff, 1832) 

Blauwe groefbij  x X   x Lasioglosse 
reflets bleus 

Blauschimmern-
de Schmalbiene 

  

Lasioglossum subhirtum 
(Lepeletier, 1841) 

Ruige groefbij x x x   x Lasioglosse 
hérissé 

Struppige 
Schmalbiene 

  

Megachile octosignata 
Nylander, 1852 

Achtvlekkige  
behangersbij 

x x x   x Mégachile huit-
points 

Achtfleck-Blatt-
schneiderbiene   

Melitta dimidiata 
Morawitz, 1876 

Esparcettedikpoot  x x x x  Mélitte du 
Sainfoin 

Esparsetten-
Sägehornbiene 

Sainfoin Bee 

Nomada castellana  
Dusmet y Alonso, 1913 

Castiliaanse wespbij x x x    Nomade 
castillane 

Kastilische 
Wespenbiene 

Castell's 
Nomad Bee 

Nomada facilis  
Schwarz, 1967 

Composietwespbij     x  Nomade facile Waldrand-
Wespenbiene 

  

Osmia andrenoides  
Spinola, 1808 

Rode slakkenhuisbij  x x  x x Osmie rouge des 
caricoles 

Rote Schnecken-
hausbiene 

  

Osmia brevicornis 
(Fabricius, 1798) 

Kruisbloemmetselbij  x x  x  Osmie du Vélar Schöterich-
Mauerbiene 

  

Osmia mustelina 
Gerstäcker, 1869 

Grote rotsmetselbij   x  x x Osmie belette Östliche Felsen-
Mauerbiene 

  

Osmia pilicornis  
Smith, 1846 

Longkruidmetselbij  x x  x  Osmie de la 
Pulmonaire 

Lungenkraut-
Mauerbiene 

Fringe-horned 
Mason Bee 

Osmia rufohirta 
Latreille, 1811 

Rosse slakkenhuisbij x x x  x x Osmie rousse 
des caricoles 

Rothaarige 
Schneckenhaus-
biene   

Panurgus dentipes  
Latreille, 1811 

Heuphaakroetbij x x x   x Panurge pattes-
dentées 

Spitzzähnige 
Zottelbiene 

  

Rhophitoides canus 
(Eversmann, 1852) 

Luzernegrauwbij x x x  x  Rophite de la 
Luzerne 

Luzerne-
Graubiene 

  

Seladonia subaurata 
(Rossi, 1792) 

Gouden bronsgroefbij x x x x  x Halicte semi-
doré 

  Golden Furrow 
Bee 

Stelis odontopyga 
Noskiewicz, 1926 

Slakkenhuistubebij  x x  x  Stélis des 
caricoles 

Schneckenhaus-
Düsterbiene 
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Praktijktips 
 

Beemonitoring 
Yahoogroep 
 
Erik van der Spek 
 
 
Inleiding 
Het volgen van de discussie op dit discussieplatform 
leverde interessante adviezen op voor mensen die last 
hebben van harige bijen die nat geworden zijn en 
daardoor slecht te determineren of te fotograferen 
zijn. Iets wat zeker bij gebruik van malaisevallen met 
alcohol en kleurvallen kan voor komen. Mogelijk heeft 
iemand wat aan deze adviezen. 
 
Oplossingen 
Op de vraag van Nolan Amon of iemand wist hoe je 
dit probleem op kunt lossen antwoordde Sam Droege, 
initiator van deze groep. 
 
Vers materiaal 
Ten eerste, komen de bijen uit glycol of watervallen? 
Water is meestal geen probleem, glycol is bewerke-
lijker. 
Om pluizige bijen te krijgen, moet je ze droog föhnen 
(of in een droger doen) en de bijen vrij rond laten 
tuimelen. Net als bij een luierhanddoek moeten de 
bijen tegen elkaar aan tuimelen in een container anders 
blijven de haren tegen het lichaam plakken. De meeste 
mensen gebruiken een pot met een gazen deksel erop. 
Voordat de bijen in de pot worden gestopt is het 
nodig ze voor te drogen door ze op een papieren 
handdoek te leggen en ze er in te vouwen om het 
grootste deel van het water eraf te halen. Stop ze dan 
in de pot en zet de pot in een hoek van 45 graden, 
blaas lucht op de bijen en schud tijdens het blazen 
rond. Laat ze tuimelend draaien en krachtig tegen het 
scherm slaan tot ze pluizig is zijn. 
Lukt dit niet dan helpt waarschijnlijk enkele uren in 
warm water herspoelen en daarna opnieuw wassen, 
test dit met een klein aantal bijen. 
 
Komen de dieren uit een kleurval met glycol, dan moet 
je die eerst kwijt. Wanneer je glycol op je exemplaren 
hebt, dan kunnen ze niet goed drogen omdat de 
verdampingssnelheid bijna nul is. 
Dan krijgt het wasmiddel geen kans om alle glycol af te 
breken, er blijft veel glycol achter in de holtes van het 

insect en dat komt langzaam terug naar buiten en 
vervuild de haren. 
1. Verhoog de hoeveelheid wasmiddel die u gebruikt ... 
gebruik VEEL  
2. Laat de bijen enkele uren of een nacht INWEKEN, 
zodat het wasmiddel de lichaamsholte kan binnen-
dringen. Was ze daarna op de normale manier. Bijen 
uit glycol blijven vrij lang vrij flexibel dus je zou in 
staat moeten zijn om je exemplaren succesvol opnieuw 
te wassen. 
 
Oud materiaal 
Opgeprikte bijen opnieuw schoonmaken, zodat ze 
schoon en pluizig zijn en er goede foto’s van gemaakt 
kunnen worden.  
 
Oude, gedroogde lelijke exemplaren, zelfs die van 
decennia oud, kunnen opnieuw tot ‘leven’ worden 
gebracht met behulp van de volgende procedure: 
Haal de etiketten van de speld af. 
Laat de bij in een centrifugebuis of -buisje met warm 
(niet heet) water met een hoge concentratie 
afwasmiddel vallen. 
Schud gedurende ongeveer een minuut ... langer 
wanneer de haren erg aan elkaar geplakt zijn. 
Pak het dier in je hand. 
Was onder warm stromend water. 
Draai de speld tussen de vingers om het overtollige 
water kwijt te raken. 
Stop de bij het in een buisje met aceton. 
Schud ongeveer 15 seconden (dit vervangt water door 
iets dat sneller verdampt). 
Draai de speld tussen de vingers. 
ONMIDDELLIJK naar een plek brengen waar je in 
staat bent om lucht op de bij te blazen (we gebruiken 
een heel kleine luchtpenseel, maar zie hieronder over 
het gebruik van perslucht). 
Zet de installatie op WEINIG lucht. 
Gebruik uw mondstuk om de lucht op de bij te blazen 
Opmerking: als je lucht rechtstreeks op de vleugels 
blaast, zullen ze versnipperen ... we doen dit allemaal 
onder de microscoop. 
Blaas tot de haartjes droog en gescheiden zijn. 
Voor het beste resultaat werk je onder de microscoop. 
Zie https://www.flickr.com/photos/usgsbiml/ 
36504352635/in/dateposted-public/ voor een goed 
voor/na voorbeeld 
Je aanmelden voor deze YAHOO groep kan door een 
mail te sturen naar beemonitoring@yahoogroups.com. 
De voertaal is engels en de meeste deelnemers en 
onderwerpen komen uit Noord-Amerika. 
 
Summary 
The usage of coloured pan traps results sometimes 
into bees with sticky hairs. Fortunately, there is a good 
washing and drying procedure provided by a Yahoo 
group. 
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Boekbespreking: The bees 
of the British isles 
 
Hans Nieuwenhuijsen 
 
 
Else. George R. & Mike Edwards. 2018. Handbook of the 
bees of the British Isles. Vol.1 ( + CD) & Vol.2. The Ray 
Society. London. 775 pp. Prijs € 164,- exclusief 
verzendkosten (te bestellen bij Vermandel). 
 
Jaren geleden ving ik in Londen het gerucht op dat 
George Else, toen nog curator bijen van het Natural 
History Museum, bezig was aan een boek over de 
Britse bijen. Ik heb er lang op moeten wachten  
maar nu, in 2018, liggen voor mij de twee kloeke 
delen (23 x 30 cm) waaruit dit Handbook bestaat en 
dat hij samen met Mike Edwards schreef. Dat 
“Handbook” in de titel intrigeert mij, het klinkt 
nogal gezaghebbend, heel anders dan “veldgids”.  
Het suggereert een deel te zijn van de Handbooks 
for the identification of the Britsh Insects, de serie 
die de Royal Entomological Society (RES) of 
London uitgeeft. Deze handboeken dienen een 
geïllustreerde determinatiesleutel te bevatten voor 
een bepaalde insectengroep, aangevuld met gegevens 
over de morfologie, de biologie en de verspreiding. 
Gezien de inhoud stelt dit handboek zich dezelfde 
doelen maar het blijkt geen deel te zijn van deze 
RES reeks. De uitgever is de Ray Society, een 
instituut verbonden aan het Natural History 
Museum, dat vanaf 1844 boeken uitgeeft op het 
gebied van flora en fauna in en buiten het Verenigd 
Koninkrijk (V.K.). Eén van die uitgaven is Charles 
Darwins boek over zijn onderzoek naar de 
zeepokken! Ik zal dan ook dit boek met enig ontzag 
moeten benaderen. 
 
Volume 1 (332 pp) bestaat uit twee delen. Het eerste 
deel  bestaat uit slechts 47 pagina’s en behandelt  
achtereenvolgens de morfologie, de taxonomie, het 
vastleggen van een waarneming (fotografie, vangen 
en prepareren, stuifmeelonderzoek), bijen en hun 
omgeving (bijen en bloemen, vijanden, bijen 
bescherming). Het sluit af met de naamlijst van de 
270 Britse bijensoorten. 
Ik vind dat in dit eerste deel wel heel erg weinig 
ruimte wordt geboden aan zulke belangrijke 
onderwerpen als bloembezoek, levenscyclus en de 

broedzorg van het vrouwtje. Onder het kopje 
‘bijenbescherming’  komt heel summier de 
levenscyclus, de nestbouw en het voedsel van bijen 
ter sprake. Wat de taxonomie betreft kiezen de 
auteurs voor één bijenfamilie Apidae, die uit zeven 
subfamilies bestaat. Daarmee gaan ze, volgens mij, 
tegen de opvatting van de meeste mellitologen in, 
die Michener (2007) volgen en de bijen indelen in 
meer families. De morfologie wordt behandeld aan 
de hand van grote foto’s  van Andrena ovatula.  Een 
nadeel van deze aanpak is dat door de beharing 
sommige delen moeilijk te zien zijn. Over de 
naamgeving van de voorvleugelcellen nog dit: in 
navolging van Michener (2007) spreken zij van de 
eerste en tweede cubitale cel. Ik spreek liever van de 
subdiscale cellen om verwarring  te voorkomen met 
de cubitale cellen, die steeds vaker submarginale 
cellen worden genoemd. Wat de naamlijst betreft 
nog het volgende: Andrena carantonica misdet. moet 
A. scotica heten en ik denk dat we daarin Else & 
Edwards moeten volgen.  

 
Het tweede deel van Volume 1. omvat bijna 300 
pagina’s. Het bestaat voornamelijk uit determinatie-
sleutels. Een volledige pagina met de tekst “Keys to 
genera and species’ kondigt dit tweede deel aan, 
gevolgd door de generatabel. Dan weer een volledige 
pagina met de tekst “Introduction to genera and 
species keys’. De titel suggereert een introductie die 
er niet is en vermeldt niet de subfamilies, die wel 
besproken worden. De subfamilietekst bestaat uit 
een introductie, waarin de fylogenie, de verspreiding 
en aantallen genera en soorten wereldwijd en in het 
Verenigd Koninkrijk genoemd worden, gevolgd 
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door een morfologische karakterisering. Een 
genustekst bestaat uit een introductie (morfologie, 
bloembezoek, nest en verspreiding), een beschrijving 
van de morfologische kenmerken en een 
soortensleutel. Heeft het genus één soort in het 
V.K., dan wordt hier verwezen naar de generasleutel. 
Het zou handig geweest zijn om in die sleutel, als het 
genus één soort omvat, die soort daar te vermelden. 
Een genussleutel begint met het couplet vrouw of 
man, zonder hier de kenmerken van vrouw of man 
te vermelden. Blijkbaar gaan de auteurs ervan uit dat 
de gebruiker dat wel weet. Zowel de generasleutel als 
de soortensleutels werken met foto’s en hier en daar 
een tekening. Van elk genus is een habitusfoto 
opgenomen en soms een schitterende tekening van 
Steven Falk. De sleutels bestaan uit drie kolommen, 
de eerste met tekst de volgende twee met foto’s en 
hier en daar een tekening. Het voordeel is dat de 
foto’s vrij groot kunnen worden afgedrukt.  Soms 
zijn van het kenmerk twee dezelfde foto’s afgedrukt: 
één zonder en één met pijlen, die het kenmerk 
aanwijzen.  De bedoeling van deze doublures 
ontgaat me. Waar ik wat kriegel van word, is dat de  
subfamilies en de genera fylogenetisch zijn 
gerangschikt in plaats van alfabetisch: blijkbaar 
prevaleert de taxonomie boven de toegankelijkheid. 
Het zoekwerk naar een genus of soort in deel 1 
wordt nog extra bemoeilijkt doordat een index 
ontbreekt.  
Ik heb telkens met één soort, zowel een mannetje als 
een vrouwtje, de Andrena-, Bombus-, Lasioglossum- en 
Nomadasleutel uitgeprobeerd. Mijn eerste indruk is 
dat de sleutels goed werken. Wel moest ik soms 
wennen aan een gekozen kenmerk, bijvoorbeeld bij 
Andrena de voorzijde van het pronotum. Als je je 
exemplaren niet met de kop opzij en de voorpoot 
naar beneden hebt geprepareerd wordt het 
sloopwerk om dit kenmerk zichtbaar te maken! 
 
Over Volume 2 kan ik kort zijn. In meer dan 400 
bladzijden passeren de profielen van de 270 Britse 
bijen de revue. Gelukkig staan alle soorten in de 
inhoudsopgaven vermeld zodat je een soort snel 
kunt vinden. De opbouw per soort is als volgt: 
verspreiding  in V.K. (met kaart) en in de wereld; 
habitat, nestbiologie en gewoonten, pollenvoorkeur, 
bloemenvoorkeur, vliegtijd, parasieten en predatoren 
en opmerkingen. Van elke soort is een kleurenfoto 
van het vrouwtje en het mannetje opgenomen. Dit 
deel 2 wordt afgesloten door een uitgebreide 
literatuurlijst. Een index ontbreekt. 
 
Laat ik in mijn eindoordeel beginnen met deel 2, het 
profielendeel. Goed van opmaak, foto’s van goede 
kwaliteit, veel informatie per soort. Prima bijenboek. 
Ik ben heel wat minder te spreken over deel 1, het 
determinatiedeel. De lay-out, verzorgd door de 

auteurs zelf, vind ik onaantrekkelijk, vooral door het 
vele wit op de pagina’s. Deze onverzorgde indruk 
wordt nog benadrukt door de slechte kwaliteit van 
de, meestal gestackte, foto’s: vaak onscherp met 
soms een vreemde blauwe zweem. Waren de 
storende spelden niet weg te fotoshoppen? Als je 
denkt dat de foto’s op de bijgeleverde CD beter zijn 
kom je bedrogen uit. De tabellen, en daar gaat het 
toch om, zijn, voor zover ik kan beoordelen, goed. 

 
Zoek je een bijenboek dat zowel  
determinatiesleutels tot op soort als profielen van al 
die soorten bevat dan kun je de aanschaf van dit 
handboek overwegen. Bedenk dan wel dat een flink 
aantal Nederlandse soorten, meer dan 100, 
ontbreekt en dat het een prijzige uitgave is. Je bent 
beter af met een aparte veldgids voor de 
determinaties en De Nederlandse bijen (Peeters et al. 
2012) of Die Wildbienen Deutschlands (Westrich 
2018) voor aanvullende gegevens over de biologie 
van de bijen. 
 
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. Reemer, 2012. De Nederlandse bijen 
(Hymenoptera: Apidae s.l.). Natuur van Nederland 11. - 
Naturalis Biodiversity Center & European Invertebrate 
Survey Nederland, Leiden, 544 p. 

Westrich, P., 2018. Die Wildbienen Deutschlands. - 
Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 821 p. 
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Correcties op de Veldgids 
bijen voor Nederland en 
Vlaanderen 
 
Menno Reemer 
 
 
Inleiding 
In 2015 verscheen de Engelstalige Field guide to the 
bees of Great Britain and Ireland van Steven Falk, met 
illustraties van Richard Lewington. Dit boek is 
vervolgens op initiatief van EIS Kenniscentrum 
Insecten vertaald en voor Nederland en Vlaanderen 
bewerkt. Dit resulteerde in 2017 in publicatie van de 
Veldgids bijen voor Nederland en Vlaanderen bij uitgeverij 
Kosmos. Al gauw bleek dat er in de eerste druk wat 
fouten geslopen waren. De eerste druk (oplage 2000) 
raakte binnen een jaar uitverkocht en toen besloot 
de uitgever tot een tweede druk (oplage 750). Dit gaf 
de kans om de gevonden fouten te corrigeren. De 
tweede druk is in 2018 verschenen en ook deze blijkt 
niet foutloos. Dit artikel geeft een overzicht van de 
fouten die tot nu toe in beide drukken zijn 
gevonden. Overigens betreft het zowel fouten die uit 
de originele Engelstalige versie afkomstig zijn als 
fouten die er bij bewerking en vertaling in zijn 
geslopen.  
 
Correcties op de eerste druk 
Deze correcties zijn reeds doorgevoerd in de tweede 
druk. 
 
p. 76. Na de zin "Uit ons gebied zijn negen soorten 
bekend (negen uit Nederland, acht uit België)." 
toevoegen: "Hiervan zijn er acht in de sleutel 
opgenomen (alleen C. impunctatus ontbreekt)." 
p. 103. In de sleutel tot Andrena-vrouwtjes groep A 
vervalt couplet 2 (de soort nanula die hierin genoemd 
is komt niet in NL & B voor en wordt in dit boek 
verder ook niet besproken). De coupletten 3 t/m 8 
inclusief de doorverwijzingen hierin moeten 
hernummerd worden.  
p. 110-111. Er zijn twee figuren met nr. 43. Dit is als 
volgt op te lossen:  
fig. 41 wordt fig. 41a 
fig. 42 wordt fig. 41b 
De eerste fig. 43 wordt 42 
Tweede fig. 43 blijft 43 
In tekst op p. 110 in couplet 2 verwijzingen naar fig. 
41 en fig. 42 veranderen in resp. 41a en 41b. 
In couplet 3 verwijzing naar fig. 43 veranderen in fig. 
42. 
p. 116-117. Sleutel tot Andrena-mannetjes groep A:  

In couplet 2 wordt nu verwezen naar 3 en 7. Dit 
moet 3 en 8 worden.  
Couplet 8 moet worden toegevoegd: 
8 Lichte gezichtstekening meer uitgebreid (fig 73). 
Scutum dof door microsculptuur tussen de punten 
en met helder oranjebruine beharing (bij verse 
dieren). Tergieten dicht gepuncteerd met verspreide 
geelbruine beharing en geelbruine haarbandjes aan 
achterranden van tergieten 2-4. Groter (VVL 
minstens 7,5 mm) -> labialis 
- Lichte gezichtstekening minder uitgebreid (fig 
74). Scutum glimmend tussen de punten. Tergieten 
glimmend, spaarzaam gepuncteerd en onopvallend 
behaard, op smalle witte haarbandjes aan 
achterranden van tergieten 2-4 na. Kleiner (VVL 
hoogstens 6,5 mm) -> coitana 
p. 117. Andrena mannetjes groep B: couplet 4 
vervalt.  
In couplet 2 wordt nu verwezen naar 3 en 4. Hier 
moet 4 vervangen worden door "alfkenella 
(lentegeneratie)".  
In couplet 1 wordt nu verwezen naar 2 en 5, dit 
moet 2 en 4 worden.  
Vanaf couplet 5 moet alles een nummertje naar 
beneden worden bijgesteld (5->4, 6->5, etc.). 
p. 168. Na "...verspreid over het Palearctische 
gebied." toevoegen: "Hiervan komen er twee in 
Nederland voor. Uit België is daarnaast P. dentipes 
bekend." 
p. 174. Couplet 6: Het laatstgenoemde kenmerk 
staat verkeerdom. Dus:  
bij tumulorum moet staan: "Laatste drie antenneleden 
aan onderzijde duidelijk donkerder dan de 
voorafgaande"; bij confusus moet staan: "Laatste drie 
antenneleden aan onderzijde nauwelijks of niet 
donkerder dan de voorafgaande". 
p. 214. Sphecodes-vrouwtjes groep B, onderste regel 
(ephippius):  
"Kop en scutum zeer dicht gepuncteerd" vervangen 
door "Kop en scutum minder dicht gepuncteerd" 
p. 215. Sphecodes-vrouwtjes groep D, onderste regel: 
"Kleiner (VVL tot 7 mm)" vervangen door:  
"Kleiner (VVL tot 7 mm) of juist zeer groot 
(albilabris, VVL 8,5-10 mm)" 
p. 245. Coelioxys - kegelbijen moet verwijzen naar p. 
285 (niet naar 272) 
p. 248. "Gelijkende, zeer zeldzame A. oblongatum 
gemiddeld kleiner en met twee kleine tandjes aan 
achterrand van scutellum." Vervangen door: 
"Gelijkende, zeer zeldzame A. oblongatum gemiddeld 
kleiner en bij mannetje met twee kleine tandjes aan 
achterrand van scutellum, vrouwtjes met oranjegele 
poten en meer zwart op de kop." 
p. 332. Regel 13:  
"(vier uit Nederland, twee uit België)" vervangen 
door "vier uit Nederland, drie uit België)" 
p. 338. Vierde regel van onder:  
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"(vijf in Nederland, drie in Vlaanderen)" vervangen 
door "(vijf in Nederland, acht in België)". 
p. 340. Anthophora bimaculata, vliegtijd: 
"April-juni" vervangen door "Juni-augustus". 
p. 346. Bij Herkenning onderaan toevoegen:  
" Gelijkende, zeer zeldzame vlekkenbij Thyreus 
orbatus met hoekig ingesneden scutellum." 
p. 351. Regel 13:  
"(29 uit Nederland, 30 uit België)" vervangen door 
"(29 uit Nederland, 30 uit België, deze gids 
behandelt er 27)" 
p. 361. Bijschrift fig 54:  
"B. monticola/jonellus" vervangen door "B. jonellus" 
 
Correcties op de tweede druk 
Deze fouten waren reeds in de eerste druk aanwezig, 
maar zijn in de tweede druk nog niet gecorrigeerd. 
Hopelijk worden ze in een eventuele derde druk 
verwerkt.  
p. 57. afbeelding rechterachterpoot: 
"dij" veranderen in "dij (femur)" 
"scheen" veranderen in "scheen (tibia)" 
p. 64-65. Anthidiellum is ten onrechte uitgesleuteld 
bij de genera zonder arolium tussen de klauwtjes. 
Dit kan als volgt worden opgelost:  
Couplet 8 verwijderen. 
Couplet 7: verwijzing naar couplet 8 veranderen in 
"...Anthidium p 247". 
Extra couplet invoegen tussen na couplet 3:  
4 Kop, borststuk en achterlijf zwart met 
contrasterende gele tekening ... Anthidiellum p 246 
- Kop, borststuk en achterlijf donker zonder gele 
tekening ...4 
Huidige coupletten 4-7 hernummeren naar 5-8.  
p. 68. Couplet 24:  
"tweede submarginale cel" moet zijn: "derde 
submarginale cel" (in beide lemma's) 
p. 70-71. Couplet 10: het kenmerk op basis waarvan 
mannetjes Hoplitis hier worden afgesplitst (voortibia 
uitgetrokken in scherpe punt) van andere genera van 
het tribus Osmiini klopt niet. Ook bij mannetjes 
Hoplitis, Stelis, Heriades, Osmia en Chelostoma is de 
voortibia in een punt uitgetrokken. Dit kan als volgt 
worden opgelost: 
Couplet 10 verwijderen. 
Couplet 11-15 hernummeren naar 10-14. 
Huidig couplet 15 (= nieuw couplet 14): verwijzing 
naar Osmia p 257 vervangen door doorverwijzing 
naar nieuw couplet 15.  
Nieuw couplet 15 wordt aldus:  
Scutum halverwege met twee korte lengtegroefjes 
(parapsidale lijnen) waarin punctering ontbreekt ... 
Hoplitis p 269  
- Scutum zonder lengtegroefjes, punctering overal 
aaneengesloten ... Osmia p 257 
p. 111. Couplet 7:  

figuurverwijzing in eerste lemma moet veranderen 
van "(fig 44)" in "(fig 44, 45)".  
figuurverwijzing in tweede lemma moet vervallen 
(kenmerk is dus niet geillustreerd) 
p. 116. Couplet 7: 
figuurverwijzin in eerste lemma veranderen van "(fig 
64)" in "(fig 66)".  
p. 123. Figuren bovenaan pagina:  
Figuurnummer 119 is twee maal gebruikt: eerste 
wijzigen in "fig 118" (bij kop zijaanzicht). 
p. 123. Couplet 5: 
in het tweede lemma (bij angustior) moet "Groter 
(VVL 7 mm)" vervangen worden door "Kleiner 
(VVL 7 mm)".  
p. 188. Couplet 2: 
Eerste lemma, laatste zin: "in zijaanzicht even lang 
als breed (fig 57)" vervangen door "in zijaanzicht 
drie keer zo lang als breed (fig 57)" 
Tweede lemma, laatste zin: "in zijaanzicht twee keer 
zo lang als breed" vervangen door "in zijaanzicht 
hoogstens twee keer zo lang als breed" 
 
Vervolg 
Plannen voor een derde druk zijn er vooralsnog niet. 
Wanneer het zo ver is, zal de uitgever dit ook niet 
aan de grote klok hangen, omdat de eerdere oplagen 
eerst verkocht moeten worden. Toch blijf ik 
correcties verzamelen, want er zullen nog wel meer 
foutjes opduiken. Hulp van iedereen die gebruik 
maakt van het boek blijft daarbij zeer welkom. Hier 
moet ik wel nadrukkelijk bij vermelden dat het 
uitsluitend gaat om correcties van echte fouten. 
Verschillende personen hebben ook andere ideeën 
aangedragen voor aanpassing of verbetering van het 
boek. Hoe waardevol zulke suggesties ook zouden 
kunnen zijn, de mogelijkheden om dergelijke 
aanpassingen aan te brengen zijn zeer beperkt. 
Ondanks de reeds aangebrachte wijzigingen en 
aanvullingen in de Nederlandstalige versie blijft 
Steven Falk de auteur van het boek. Aanpassingen in 
de door hem geschreven sleutels en teksten zijn dus 
zonder zijn instemming niet mogelijk. Het 
uitbreiden of aanpassen van sleutels en tektsen zou 
dus in overleg moeten gebeuren en dit kost tijd die 
ik er persoonlijk helaas niet in kan stoppen. Daarbij 
komt dat ook uitgeverij Kosmos akkoord moet gaan 
met aanpassingen, aangezien zij de opmaak en de 
druk coördineren en financieren.  
 
Dankwoord 
De volgende personen worden hartelijk bedankt 
voor hun oplettendheid en het doorgeven van de 
fouten die zij in het boek vonden: Jelle Devalez, Jens 
d'Haeseleer, Aad van Diemen (en zijn bijenstu-
denten), Linde Slikboer, Pieter Vanormelingen en 
Theo Zeegers.  
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Boekbespreking: De 
verborgen wereld van de 
Strabrechtse Heide 
 
Theo Peeters 
 
 
Smits, J., H. Meeuwsen & J. van de Kerkhof, 2018. De 
verborgen wereld van de Strabrechtse Heide. - Nature 
Moments Productions, 167 pp. Te bestellen op 
https://www.naturemomentsproductions.com Prijs: 25 
euro (inclusief dvd van de film 32,50 euro). 
 
 
In november van 2018 schonk Jap Smits me zijn 
nieuwe boek met de vraag: ‘Wil jij dit bespreken?’ 
Welnu dat gaan we dus met veel plezier hier doen.  
Het boek is een uitvloeisel van de gelijknamige film 
die mogelijk werd gemaakt door een groep enthousi-
aste mensen rond natuurfotograaf en filmer Han 
Meeuwsen. Tijdens het maken van de film werd bij 
Han slokdarmkanker geconstateerd. Maar ondanks 
zijn zware ziekte en behandelingen bracht hij de film 
tot een eind. De film ging op 2 november 2016 in 
première. Han heeft nog ruim een half jaar met zijn 
film in Brabant rondgetoerd. Hij overleed op 28 juli 
2017. De film heeft inmiddels ook in verschillende 
bioscopen van Zuidoost-Brabant gedraaid en is op 
dvd gezet. Ik heb de film een jaar geleden gezien en 
wat in mijn herinnering is blijven hangen, zijn de 
vele macro-shots van kleine heidebewoners in hun 
eigen omgeving. Die zie je uit Nederland toch 
zelden bewegend over een groot scherm. 

 
Het boek heeft een A4 liggend formaat met een 
stevig kaft. De inhoud volgt de seizoenen van lente 
naar winter. De teksten zijn geschreven door Jap 
Smits en zijn geheel tweetalig (Nederlands en 

Engels). En via een gratis app kun je tevens 20 
video’s kijken die het boek verrijken met stukjes van 
de gelijknamige film. Natuurfotograaf Jos van de 
Kerkhof maakte het merendeel van de vogelfoto’s. 
De seizoenen verschillen in lengte. Lente en zomer 
zijn duidelijk langer dan herfst en winter. En de 
invulling van de seizoenen verschilt ook enigszins. 
Insecten en mensen staan het meest op de voor-
grond in dit boek. Niet verwonderlijk voor een 
boswachter ecologie van SBB met een grote passie 
voor geleedpotigen en met een groot netwerk. De 
‘verborgen wereld’ dekt niet helemaal de lading van 
dit boek. Weliswaar is vooral geschreven over 
relatief kleine dieren zoals bijvoorbeeld Gevlamde 
vlinder, Grijze zandbij, Gewone wegwesp, Groentje, 
Veldkrekel, Bosslankmier en Sneeuwspringer. Maar 
daarnaast zijn er portretten van diverse planten, 
vogels en andere bewoners van hei, stuifzand en 
vennen die niet echt een verborgen leven leiden. De 
portretten worden voortgezet door per seizoen 
tevens twee mensen aan het woord te laten die met 
hoofd, handen en hart betrokken zijn bij de 
Strabrechtse Heide. Een beleidsmedewerker van de 
provincie, een vrijwilliger, een boswachter, schaaps-
herder, watergraaf en een onderzoekster. Ook de 
vrijwilligers die inventariseren en monitoren zijn niet 
vergeten in dit boek.  
Al deze portretten worden afgewisseld met prachtige 
pagina- of boekbrede panoramafoto’s van land-
schappen waarbij de perfectie van weer, wolken en 
vormen steeds weer terugkeert. Er staan in dit boek 
geen foute foto’s. Het boek staat vol met schitte-
rende foto’s van de romantiek en verwondering voor 
klein en groot die is beleefd op dit grote heideterrein 
in Zuidoost-Brabant. Alles is lief, romantisch, mooi 
en op het eind van al dat perfectionisme wilde ik 
graag een foto of video van een verwoestende 
brand, hagelbui of storm zien! ‘De natuur die geeft 
en neemt...’ zoals de burgemeester begon in zijn 
voorwoord. 
In herfst en winter komen ook diverse beheers-
vormen van de hei aan bod zoals handmatig en 
machinaal plaggen, chopperen, maaien en het 
bemesten met vaste stalmest en toevoegen van 
mineralen en sporenelementen. Ook niet verwon-
derlijk want over al dat beheerwerk verscheen van de 
auteur al eerder een zeer lezenwaardig boek dat 
inmiddels zijn tweede druk beleefd (Smits & 
Noorddijk 2017).  
De portretten lezen vlot. En de mooie en duidelijke 
opmaak van het boek draagt daar zeker aan bij. Het 
boek verveelt niet, want er is een prima afwisseling 
van mooi, kennis en kennismaking met mensen. 
Opvallend is het geheel ontbreken van wetenschap-
pelijk namen in de teksten en bij de fotobijschriften. 
Al bladerend en lezend mis ik even een portret van 
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de Heidehommel, toch een bijzonderheid van de 
Strabrechtse Heide. 
Op het eind van het boek worden de drie makers 
kort voorgesteld. En tot besluit staat er ook nog een 
literatuurlijstje in. 
Dit boek kan ik gerust dichtslaan met de woorden: 
kopen, als je wil genieten van al dat moois op de 
Strabrechtse Heide. Een aanrader voor wie de 
huidige Brabantse heide, haar bewoners en 
beschermers beter wil leren kennen. Het boek is 
opgedragen aan Han met de slotwoorden Droom 
niet je leven... Leef je dromen. 
Jap proficiat voor je mooie foto’s en woorden. Weer 
een boek vanuit eigen ervaringen opgetekend, 
doorleefd. Ik heb genoten. 
 
 
Literatuur 
Smits, J. & J. Noordijk, 2017. Heidebeheer. Moderne 

methoden in een eeuwenoud landschap. - KNNV 
Uitgeverij, 2e druk. 

 
 

Resultaten van onderzoek 
 
Erik van der Spek 
 
 
Onderzoekers publiceren hun resultaten regelmatig 
in vaktijdschriften. Van enkele recente artikelen 
hierbij een samenvatting om een beter beeld te 
krijgen van de resultaten van dit onderzoek. Het 
volledige verhaal is gewoonlijk digitaal te vinden. 
 
 
 
Kohl, P.L. & B. Rutschmann, 2018. The neglected bee 
trees: European beech forests as a home for feral honey 
bee colonies. - PeerJ 6:e4602 
https://doi.org/10.7717/peerj.4602 
 
De verwaarloosde bijenbomen: Europese beuken-
bossen als thuis voor verwilderde honingbijen. 
 
Het is een algemene overtuiging dat wilde 
honingbijen (Apis mellifera L.) in Europa zijn 
uitgeroeid door het verlies van habitats, domesticatie 
door de mens en verspreiding van ziekteverwekkers 
en parasieten. Interessant is dat er geen wetenschap-
pelijke gegevens beschikbaar zijn, noch over het 
verleden, noch over de huidige status van natuurlijk 
nestelende bijenkolonies. We verwachtten dat bijna-
natuurlijke beukenbossen (Fagus sylvatica L.) voldoen-
de geschikte nestlocaties bieden om een thuis te zijn 
voor wilde honingbijen in Europa. Er is een eerste 
inschatting gemaakt van hun voorkomen en 

dichtheid in twee Duitse bosgebieden op basis van 
twee methoden, het traceren van nestlocaties op 
basis van fouragevluchtroutes (beelining-techniek) 
en de directe controle van potentiële bomen met 
holtes. Van experimentele zwermen aan bosranden 
zijn de dansen over nestlocaties door verkenner-
bijen gedecodeerd, om te bestuderen hoe diep 
zwermen van door imkers beheerde volken zich 
potentieel in een bos zouden vestigen. Er is ontdekt 
dat vrijlevende honingbijenkolonies regelmatig in 
holtes van bomen leven in bijna-natuurlijke 
beukenbossen met dichtheden van ten minste 0,11-
0,14 volken / km2. Volken waren niet alleen te 
vinden in de bosranden; ze leefden ook diep in de 
bossen. Geschat wordt dat de gemiddelde afstand 
van de bijenbomen tot de volgende bijenstallen 
2.600m is. Verkennersbijen in de experimentele 
zwermen lokaliseerden nestlocaties op korte 
afstanden (mediaan: 470 m). Via extrapolatie is 
berekend dat er enkele duizenden wilde honingbij-
envolken zijn in Duitse bossen. Hiermee moet 
rekening worden gehouden bij het beoordelen van 
de rol van bosgebieden bij het leveren van bestui-
vingsdiensten aan het omringende land en hun 
voorkomen heeft gevolgen voor de perceptie van de 
soort onder onderzoekers, imkers en natuurbescher-
mers. Deze studie biedt een startpunt voor het 
onderzoeken van de levensgeschiedenis en de 
ecologische interacties van honingbijen in gematigde 
Europese bosomgevingen. 
De vrij levende honingbijvolken gebruikten voorna-
melijk oude (>10j) nestholtes van de zwarte specht. 
Deze grote spechtensoort maakt holtes die de 
minimale inhoud van 20 liter hebben die nodig zijn 
voor een volk om een voldoende grote wintervoor-
raad honing aan te leggen om te kunnen overwin-
teren. 
 
Wat kan dit onderzoek voor de bepaling van natuur-
lijke honingbijendichtheid betekenen? 
Deze studie biedt ook een basis om de mogelijke 
natuurlijke dichtheid aan honingbijen te schatten. De 
inhoud van de boomholte bepaald mede de omvang 
van het volk. Volgens entomoloog en imker Huib 
Koel heeft één standaard broedkamer van het type 
spaarkast een inhoud van ruim 37 liter; en is hierin 
ruimte voor een klein volk van omstreeks 14.400 
honingbijen. Een spechtennest zou dus ongeveer het 
dubbele van de minimuminhoud moeten zijn om 
een klein volk te kunnen herbergen. Benjamin 
Rutschmann schat dat de aantallen overeenkomen 
met de gegevens van Seely en Morse (1976). Die 
schrijven dat de aantallen bijen tussen de 9.000 en 
23.000 met een gemiddelde van 17.600 zullen 
schommelen bij een gemiddelde inhoud van de 
boomholte van 45l. Zij noemen 16.000 maar nemen 
een stervend volk mee in de berekening. 
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Een gehouden volk honingbijen kan makkelijk uit 
50.000 individuen bestaan. Ongeveer 0,03-0,05 
gehouden volken / km2 zou dus vermoedelijk een 
natuurlijke dichtheid aan honingbijen in deze 
beukenbossen kunnen opleveren wanneer de 
gemiddelde inhoud van de gebruikte spechtennesten 
37l zou zijn, dit zonder de aanwezigheid van wilde 
volken. Aanzienlijk minder dan de tot nog toe veilig 
geachte 3 gehouden volken/km2. Niet onderzocht is 
of het de beschikbaarheid van geschikte nestholtes 
en/of de hoeveelheid voedsel is, dat het aantal 
volken bepaald. Een interessant gegeven bij discussie 
over het wel of niet, en zo ja hoeveel volken, 
gehouden honingbijen plaatsen in natuurterreinen. 
 
Literatuur 
Seely, T.D. & R.A. Morse, 1976. The nest of the honey 

bee. -  Insectes Sociaux 23(4): 495-512. 
 
 
 
Meiners, J.M., T.L. Griswold & O. Messinger Carril, 2019. 
Decades of native bee biodiversity surveys at Pinnacles 
National Park highlight the importance of monitoring 
natural areas over time. - PLOSONE 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207566  
 
Tientallen jaren van biodiversiteitsonderzoek naar 
inheemse bijen in het Pinnacles National Park (USA) 
benadrukken het belang van het monitoren van 
natuurgebieden over lange periodes. 
 
Duizenden soorten bijen nemen wereldwijd in aantal 
af, maar onderzoek naar de ecologie en status van 
deze wilde bestuivers blijft ver achter bij het werk 
dat wordt gedaan om soortgelijke effecten op de 
gehouden honingbij in beeld te brengen. Deze 
kenniskloof is vooral opvallend in natuurgebieden, 
ondanks de wetenschap dat beschermde habitats 
verschillende bijengemeenschappen herbergen en 
dat deze bijen belangrijk zijn voor nabijgelegen 
akkerlanden, waar hun bestuivingsdiensten worden 
geschat op meer dan $ 3 miljard per jaar (USA). 
Omringd door boerderijen en landerijen, kent 
Pinnacles National Park, op enige afstand van de 
zuidkust van Californië, goed ontwikkeld mediter-
raan struweel. Dit habitattype is een van de meest 
waardevolle voor de biodiversiteit van bijen 
wereldwijd. Maar ook een van de meest kwetsbare 
soorten habitats. Door ontginning tot landbouw-
grond, verstedelijking en klimaatverandering. 
Pinnacles National Park is ook een van de weinige 
locaties waar in de loop der tijd veel is gedaan aan 
het inventariseren van bijen. Dit nationaal park biedt 
dus een waardevolle en zeldzame mogelijkheid om 
trends op langere termijn en de basisvariabiliteit van 
inheemse bijen in natuurlijke habitats te volgen. 
Vijftien jaar na een soortinventaris onder de naam 

‘Pinnacles als een hotspot voor biodiversiteit van 
inheemse bijen’, is de samenstelling van de inheemse 
bijengemeenschappen in twee bloeiperioden 
opnieuw onderzocht met behulp van een 
systematisch, plot-gebaseerde methode. De resulta-
ten zijn gecombineerd tot een rapportage over in 
totaal 450 bijensoorten in dit natuurgebied van 109 
km2 in Californië, waaronder 48 nieuwe soortrecords 
vanaf 2012 en 95 soorten die sinds 1999 niet meer 
zijn waargenomen. Voor zover bekend, maakt deze 
soortenrijkdom het Nationaal Park Pinnacles tot een 
van de meest soortenrijke plaatsen wat betreft de 
inheemse bijen in de Verenigde Staten van Amerika. 
Beschreven zijn patronen van bijendiversiteit in dit 
beschermde landschap, de resultaten zijn vergeleken 
met die van andere geïnventariseerde natuurgebie-
den en ze benadrukken het belang van herhaalde 
inventarisaties in beschermde gebieden in de loop 
van de tijd in een periode van wijdverspreide zorg 
over de afname van bijen. 
 
Methode 
In 2011 en 2012 is de laatste inventarisatie uitge-
voerd, deze was het meest intensief en gestructu-
reerd. Tien (2 per dag) plots van omstreeks 200 x 
50m zijn om de twee weken bij gunstig weer 
(zonnig, weinig wind en boven 15C) geïnventari-
seerd. Daarbij stonden in een plot 30 kleurvallen op 
10m afstand van elkaar in een X. De vallen waren 
afwisselend fluoriserend geel, fluoriserend blauw en 
wit. Gebruikt zijn soepkommen van 60ml, die van 
9.00 -16.00 stonden te vangen. Op dezelfde dag 
liepen twee onderzoekers gedurende 30 minuten 
langzaam een traject door het plot waarbij alle bijen 
die op zicht of gehoor zijn waargenomen werden 
verzameld. Bij bloembezoek is de bezochte soort 
vastgelegd. Aanvullend op de plots zijn ongestructu-
reerd waarneming met netvangsten gedaan langs 
wandelpaden en soms ook buiten de paden. Met 
daarnaast ook kleurvalvangsten op locaties waar 
deze in eerdere jaren zijn gebruikt. 
 
Na 1996-1999 en 2002 was dit de derde periode van 
intensief inventariseren van bijen in dit gebied. Het 
bleek het enige gebied in de VS dat met een verge-
lijkbare intensiteit meerdere malen is geïnventari-
seerd. De onderzoekers adviseren om dit in meer 
gebieden te doen. Alhoewel wordt aangegeven dat 
de vangsten per kleurval zijn verzameld, ontbreekt in 
het rapport een analyse van de vangsten per kleur. 
Ook ontbreekt een analyse van de soortenrijkdom 
op basis van netvangsten vergeleken met kleurval-
vangsten. 
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Henry, M. & G. Rodet, 2018. Controlling the impact of 
the managed honeybee on wild bees in protected areas. - 
Scientific Reports 8, Article number: 9308. 
 
Het beheersen van de negatieve invloed van 
gehouden honingbijen op wilde bijen in beschermde 
gebieden. 
 
In de afgelopen jaren hebben natuurbeschermers 
aandacht gevraagd voor het risico van ecologische 
interferentie tussen massaal geïntroduceerde, 
beheerde honingbijen en de inheemse wilde bijen-
fauna in beschermde natuurgebieden. In deze studie 
hebben ze wilde bijen onderzocht en hun nectar en 
pollen foerageer-succes gekwantificeerd in een 
mediterraan rozemarijnstruweel in Zuid-Frankrijk, 
onder verschillende omstandigheden van de 
nabijheid en de grootte van de aantallen honingbijen. 
Ze ontdekten dat honingbijen in een hoge dichtheid 
de foeragerende wilde bijen beconcurreren, niet 
alleen het voorkomen (-55%) en het foerageersucces 
ten aanzien van nectar (-50%) van lokale wilde bijen. 
Ook is onderlinge concurrentie ten aanzien van 
nectar (-44%) en pollen (-36%) vastgesteld tussen 
honingbijen zelf. Over het algemeen zijn die 
concurrentie-effecten vastgesteld tot op 600-1.100m 
rond bijenstallen, dat wil zeggen, over 1.1-3.8km2. 
Ongeacht het beschouwde concurrentiecriterium 
leek het instellen van afstandsdrempels bij bijen-
stallen hanteerbaarder dan het instellen van 
koloniedichtheidsregels voor de regulering van de 
bijenteelt. Bovendien heeft de intraspecifieke 
concurrentie tussen de honingbijen praktische 
implicaties voor imkers. Het laat zien dat de lokale 
draagkracht is overschreden en geeft aanleiding tot 
bezorgdheid over de honingopbrengst en de 
duurzaamheid van de kolonie. Het biedt ook een 
effectief ecologisch criterium voor pragmatische 
besluitvorming wanneer natuurbeheerders de 
bijenteelt in beschermde gebieden willen limiteren. 
Hoewel specifiek voor het bestudeerde gebied, 
kunnen de hier gegeven aanbevelingen ertoe 
bijdragen het bewustzijn te vergroten van de 
bedreiging van de bijenteelt met een hoge dichtheid 
voor plaatselijke natuurbehoudinitiatieven, zeker in 
gebieden met gevoelige of bedreigde plant- of 

bijensoorten zoals kleine oceanische eilanden met 
een hoog niveau van endemen. 
 
Gedurende de bloeiperiode van rozemarijn waren in 
dit gebied 830 volken honingbijen geplaatst verdeeld 
over 28 bijenstallen. Dit leverde een dichtheid van 
0,14 volk/ha op. Op een gestandaardiseerde manier 
is gekeken naar de dichtheid van wilde bijen die op 
rozemarijn foerageerden. Het foerageersucces is 
bepaald door het oogsten van de nectar in de krop 
van de bijen door middel van een lichte druk op het 
achterlijf. Het succes van het stuifmeel verzamelen 
door het verzamelapparaat te ontdoen van stuifmeel. 
De gemiddelde dichtheid aan honingbijen was 15,3 
(2015) en 12,9 (2016) maal hoger dan het aantal 
wilde bijen. De aanwezigheid van wilde bijen nam in 
de eerste plaats af naarmate de locatie dichter bij een 
bijenstal lag, gevolgd door de dichtheid aan 
honingbijen. Zo werden bijvoorbeeld 10,4 wilde 
bijen per plot waargenomen op 1km vanaf een 
bijenstal en 4,4 op kortere afstanden. 
 
 
 
Geldmann, J. & J. P. González-Varo, 2018. Conserving 
honey bees does not help wildlife. - Science 359: 392–393. 
 
Beschermen van honingbijen helpt de wilde bijen 
niet. 
 
Er bestaat algemene bezorgdheid over de 
wereldwijde achteruitgang van bestuivers en het 
daarmee gepaard gaande verlies aan bestuivings-
diensten. Deze bezorgdheid is begrijpelijk gezien het 
belang van bestuivers voor de wereldwijde voedsel-
zekerheid. Deze diensten worden geleverd door een 
overvloed aan soorten, waaronder meer dan 20.000 
soorten bijen, evenals vlinders, vliegen en vele 
soorten gewervelde dieren. Toch richt de bezorgd-
heid zich vooral op één soort: de westerse honingbij 
(Apis mellifera). Dit is jammer omdat uit onderzoek 
blijkt dat beheerde honingbijen de wilde bestuiver-
soorten kunnen schaden wat een dringende reden is 
om de omgang met honingbijen te veranderen. 
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Aculeaten in het buitenland 

 

Verslag 13e Hymenopte-
rologenTagung Stuttgart, 
20-21 oktober 2018 
 
Theo Peeters, Wim Klein, Jan Smit & Erik van 
der Spek 
 
 
Theo Peeters 
 
Steeds weer is het voor mij een weekend om naar uit 
te kijken. De reis naar en van Stuttgart is lang maar 
aangenaam. We maken plezier, praten bij over ditjes 
en datjes, het dagelijkse leven, hobby’s, familie, 
vrienden, over collega’s en hetgeen ons bindt: de 
sectie, nieuwe plannen, boeken, hymenoptera. Twee 
dagen allerlei lezingen over hymenoptera, vooral over 
angeldragers maar sinds Lars Krogmann het stokje 
overnam ook steeds meer over parasitaire wespen. 
Jammer genoeg ontbreken de mieren- en 
bladwespverhalen.  
En ’s avonds gezellig een biertje drinken en tafelen 
met collega’s uit binnen- en buitenland. Veel van die 
buitenlandse collega’s kennen we van vroegere 
bijeenkomsten, van publicaties, van hulp die ze bieden 
bij determinaties of hymenoptera die we uitwisselen 
of elkaar schenken. Steeds zijn er ook weer een paar 
nieuwe gezichten. Voor mij waren dat dit keer o.a. de 
drie Oostenrijkse dames die ’s avonds aanschoven 
aan de eettafel.  
Er waren weer veel informatieve lezingen en posters 
maar de meest spectaculaire lezing, althans voor mij, 
was bewaard als afsluiter van het weekend.  
  
Lars Krogmann: Parasitoid biology preserved in 
mineralized fossils. 
 
Een verhaal over het scannen (met behulp van 
synchrotron röntgen microtomografie) van 1.510 
fossiele vliegenpuparia uit de fosforietformaties van 
Quercy in Zuidwest-Frankrijk (uit het midden tot laat 
Eoceen, naar schatting 34-40 miljoen jaar oud). 
Daarbij werden 55 geparasiteerde poppen ontdekt 
veroorzaakt door vier verschillende parasitoïde 
wespensoorten. Deze vier nieuwe fossiele 
wespensoorten waren kleiner dan 1 mm en bleken 
allen te behoren tot de familie Diapriidae 
(neuswespen). Van de meest algemene soort 

beschreven als Xenomorphia resurrecta werden 18 
vrouwen en 24 mannen gevonden. Een van de 
soorten, Xenomorphia handschini, is genoemd naar 
Eduard Handschin die in een publicatie in 1944 over 
hetzelfde onderzoeksgebied in Frankrijk al de eerste 
sporen van een parasitoïde wesp vond. Alle 
neuswespen ontwikkelden zich als solitaire 
endoparasitoïden in vliegenpoppen en hadden 
verschillende morfologische aanpassingen om dezelfde 
gastheren te exploiteren in hetzelfde habitat. 
Merkwaardig genoeg kon volgens Krogmann de 
gastheer tot op heden niet op naam worden gebracht. 
Deze resultaten tonen dat er ook in fossielen nog 
belangrijke ecologische informatie ligt opgeslagen. 
In de lezing werd ook het achterliggende werk 
getoond en de enorme technische apparatuur die 
dergelijke scans mogelijk maakt. Een verhaal met 
schitterende beelden, zeer gedetailleerde scans van de 
morfologie van de wespen en reconstructies met 
computers die fossielen als het ware doen opstaan uit 
de dood. Een reconstructie aan de hand van de 
gescande beelden van de meest algemene soort toont 
de bijgevoegde figuur 3. Twee machtige filmpjes in de 
aanvullende data van het artikel tonen de resultaten 
van de scans en de reconstructie van figuur 3, 
waardoor je een prima idee krijgt van het spectaculaire 
karakter van deze lezing. Het artikel over deze 
vondsten met aanvullende data is te vinden op 
https://www.nature.com/articles/s41467-018-05654-y 
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Wim Klein 
 
Het programma van de 13de Hymenopterologen-
Tagung was zoals altijd weer heel divers, al werd het 
wel gekleurd door het congres over insectensterfte dat 
de dag ervoor werd gehouden. De Tagung zelf is naast 
een uitwisseling van informatie en onderzoeksresul-
taten ook een sociaal gebeuren waarin alle zichzelf 
respecterende Duitse universiteiten zichzelf 
presenteren. Je ziet dan ook steeds docenten en 
hoogleraren met groepjes studenten rondtrekken en in 
clusters in de grote zaal zitten. Individuele 
onderzoekers schuiven daar zo tussendoor, soms ook 
bij elkaar klittend en soms aansluiting zoekend bij een 
van die universitaire groepen. De vertegenwoordigers 
van de sectie bewegen zich vrolijk tussen dat alles door 
en doen eigenlijk met iedereen zaken. Alles gaat 
overigens in een prettige sfeer en iedereen is 
nieuwsgierig naar het werk van anderen. 
 
Manuela Sann: Tracing back the origin of bees: 
phylogenomic analysis of Apoidea and its implications 
 
Van alle lezingen was die van Manuela Sann voor mij 
de meest interessante. Ze had net met een grote groep 
medeauteurs een artikel gepubliceerd (Sann et al., 
2017) over de afstamming van bijen en ik was 
nieuwsgierig naar haar bevindingen. Was er op de 
vorige Tagung door Ralph Peters (Peters et al. 2017) 
op basis van moleculair onderzoek aangetoond dat de 
oorsprong van de bijen bij de graafwespen in de buurt 
van de Psenini gezocht moest worden, kwam Manuela 
Sann nu met het resultaat van een uitgebreider – in de 
zin van meer soorten: 174 bijen en graafwespen tegen 
167 Hymenoptera – en specifieker – alleen bijen en 
graafwespen. Daarnaast onderzocht ze niet alleen de 
oorsprong van de bijen, maar zocht ze ook naar een 
mogelijke verklaring voor de overgang van een 
parasitoide levenswijze – de graafwespen – naar een 
leven als stuifmeelverzamelaar – de bijen - en wilde ze 
meer zicht krijgen op het ontstaan van sociaal gedrag 
van bijen. 
De oorsprong van de bijen kon ze preciezer 
lokaliseren bij de Ammoplanina, een groep van kleine 
graafwespjes die op thripsen jagen. Wespjes die 
overigens niet in Nederland voorkomen. Helemaal 
zeker kon zij het nog niet bepalen, omdat niet alle 
‘stammen’ binnen de Pemphredoninae in de 
beschikbare dataset vertegenwoordigd waren, met 
name de Eremiaspheciinae niet. Ze schatte overigens 
op basis van al haar gegevens dat de bijen zich zo’n 
128 miljoen geleden in de vroege krijtperiode 
afgesplitst hebben van de graafwespen. 
De vondst van de Ammoplanina als oorsprong van de 
bijen bracht haar ook bij een mogelijke verklaring van 

de overgang van het jagen op prooidieren als voedsel 
voor de larven naar het verzamelen van stuifmeel als 
voedsel voor hen. Ammoplanus-wespjes jagen op 
thripsen en die zitten in bloemen te wachten, vaak 
onder het stuifmeel. De thripsen worden door de 
larven van de wespjes opgegeten en door al dat 
stuifmeel dat op ze zit, leren ze ook dat op te eten en 
zouden ze de overstap van thripsen naar stuifmeel 
gemaakt kunnen hebben.  
Wat de oorsprong van sociaal gedrag van bijen betreft, 
kon Sann melden dat eusociaal gedrag in de zin van 
gemeenschappelijke nesten en eusociaal gedrag binnen 
de groep van de Apoidea – bijen en graafwespen - 
alleen bij bijen en bij twee groepen graafwespen 
voorkomt: de Pemphredoninae en Philanthinae. 
Verder onderzoek is hier nodig en zij wijst richting 
[chemische] communicatie om hier een scherper zicht 
op te krijgen. 
Tot slot stelt zij voor om de indeling van de 
graafwespen in vier families – Ampulicidae, 
Crabronidae, Heterogynaidae en Sphecidae te 
vervangen door een indeling in tien families – 
Ammoplanidae, Astatidae, Bembecidae, Crabronidae, 
Heterogynaidae, Mellinidae, Pemphredonidae, 
Philanthidae, Psenidae en Sphecidae. Gelukkig neemt 
Christian Schmid-Egger in een recent onderzoek van 
661 soorten graafwespen (Schmid-Egger et al., 2018) 
haar suggestie [nog] niet over. Anders moeten we voor 
die tien families nieuwe Nederlandse namen bedenken 
en dat was al moeilijk genoeg voor vier families.  
 
Redactie: zie pagina 22. 
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Jan Smit 
 
Volker Mauss: Taxonomie, Biogeographie und Bionomie 
von Vertreter des Celonites abbreviatus-komplexes in der 
Westpaläarktis (Vespidae: Masarinae). 
 
Zoals we zo langzamerhand gewend zijn van Volker 
Mauss kwam er een duidelijk betoog, geïllustreerd met 
diverse fraaie afbeeldingen. De pollenwespen van het 
Celonites abbreviatus-complex onderscheiden zich van 
andere pollenwespen door de aparte beharing op het 
voorhoofd en deels op de clypeus. Deze haren hebben 
aan het eind een verdikking. Ze dienen voor het 
verzamelen van het stuifmeel. Tot dit complex 
behoren minstens vijf soorten: C. abbreviatus, C. 
andreasmuelleri, C. mayeti, C. persicus en C. spinosus. 
Onduidelijk was de status van C. hermon, waarvan maar 
één vrouwtje van de Golanhoogte bekend was. 
Onderzoek aan nieuw verzameld materiaal bracht 
meer duidelijkheid: C. hermon is een goede soort, die 
slechts in een beperkt areaal voorkomt. 
 
De herontdekking van een andere soort pollenwesp: 
C. abbreviatus tauricus op de Krim leidde tot de vraag 
wat de status van dit taxon was. Omvangrijk 
morfologisch onderzoek toonde aan dat dit taxon past 
binnen de variatiebreedte van C. spinosus. Beide taxa 
werden vervolgens gesynonimiseerd onder de naam 
Celonites tauricus. Deze soort werd gevonden op de 
Krim, op Kos, Rhodos, in Kleinazië en op Cyprus. Er 
zijn echter zes vormen te onderscheiden, afkomstig uit 
verschillende regio’s. Deze regio’s komen overeen met 
de gebieden die in de koudeperiodes in het Pleistoceen 
van elkaar gescheiden waren. Eenzelfde beeld geldt 
voor het verspreidingsgebied van C. abbreviatus. 
Onderzoek in het veld heeft uitgewezen dat de 
biologie van deze beide soorten sterk overeenkomt. 
 
 
Christoph Saure: Die Wildbienen Berlins – 
Anmerkungen zu einer Grossstadtfauna. 
 
Uit het bondsland Berlin zijn 320 soorten wilde bijen 
bekend, waarvan een dertigtal soorten uitgestorven of 
verscholen is. Steden bieden over het algemeen enkele 
voordelen voor wilde bijen: veel nestplekken en 
bloemen, vaak kleinschalig landschap, meestal weinig 
pesticiden en hogere temperaturen dan op het 
platteland.  
Het bondsland Berlijn heeft ongeveer 900 km2  aan 
biotopen waar wilde bijen leven. Bestaande uit: 
binnenduinen, droog grasland, heide, 
hoogstamboomgaarden, licht bossen, zandgroeves, 
braak liggende terreinen, parken en tuinen. Saure 
toonde ons een aantal van deze terreinen, soms met 
enkele opvallende bijen. 
Vooral de braakliggende terreinen zijn erg belangrijk 
voor wilde bijen, maar deze staan onder enorme druk 

om bebouwd te worden. Vooral in deze gebieden 
leven veel zeldzame en bedreigde soorten, die bij 
bebouwing dreigen te verdwijnen.  
Maar ook de beheersvormen van sommige 
natuurgebieden werken tegen de bijen, één van deze 
gebieden wordt begraasd door schapen, waardoor er 
nauwelijks nog bloemen te vinden zijn en het gebied 
vergrast. Net buiten het hek, langs de rand van het 
gebied is de bloemenrijkdom en dus de bijenrijkdom 
vele malen groter dan er binnen. 
Een andere bedreiging is de toename van de 
stadsimkerij, in Berlijn bevinden zich ongeveer 9000 
bijenvolken, ongeveer 2 per km2. Maar in het 
bloeiseizoen kan dat toenemen, door reizen met 
volken, tot meer dan 21 volken per km2! Dat is grote 
voedselconcurrentie voor de wilde bijen en kan ook 
leiden tot het verspreiden van ziektes en parasieten. 
Saure pleit er voor om de stadsimkerij beter te 
reguleren. 
 

 
In dit nummer van het tijdschrift een overzicht en 
samenvattingen van de lezingen en posters van het 
weekend 
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Erik van der Spek 
 
Ulrich Neumüller: Impact of inundation regime and 
meadow management on wild bee communities and 
associated bee-flower networks  
 
Voordat de mens een overwegend open landschap 
creëerde, waren de primaire natuurlijke habitats van 
bijen vaak zandduinen en dynamische uiterwaarden. In 
deze studie zijn wilde bijengemeenschappen op 
overstromingsgevoelige graslanden vergeleken met die 
op zelden overstroomde locaties (achter een dijk 
gelegen) in het National Park Donau-Auen. 
Bloembezoekende bijen zijn bemonsterd in 32 
graslanden tussen april en augustus 2016. In totaal zijn 
92 soorten wilde bijen in relatie tot bloemen van 62 
plantensoorten geregistreerd.  
Maaiactiviteiten en sterk gerelateerd daaraan de 
overvloed aan voedingsplanten, bleken de 
belangrijkste factoren die de dichtheid en diversiteit 
van wilde bijenactiviteiten beïnvloeden. Interessant is 
dat het overstromingsregime geen significante invloed 
had op de waargenomen aantallen individuen en dat 
de accumulatiecurven van soorten suggereren dat de 
soortenrijkdom hoger was op weiden die vaker 
overstroomd zijn. Als potentiele drijver van dit 
patroon kon een aanzienlijk hogere variatie van de 
bijensoorten rijkdom op jaarlijks overstroomde 
graslanden worden vastgesteld. Omdat bijen geacht 
worden kwetsbaar te zijn voor langdurige vochtige 
bodems, volgt hieruit dat bijengezelschappen hersteld 
moeten zijn na de laatste ongewoon zware 
zomeroverstroming in 2013. Om meer inzicht te 
krijgen in de functionele karakteristieken van de 
waargenomen bijengemeenschappen met betrekking 
tot bestuiving, zijn drie netwerkmatrixen geanalyseerd, 

die zijn afgeleid van een tweezijdige plant-bij-
interactiematrix. Geen van de netwerkmatrixen blijkt 
te worden beïnvloed door het overstromingsregime. 
Daarom is geconcludeerd dat, hoewel overstromingen 
op korte termijn een sterke uitwerking kunnen hebben 
op wilde bijenpopulaties, stabiele en diverse 
bijengemeenschappen na slechts enkele jaren zijn 
hersteld. Deze bevindingen onderstrepen de 
uitzonderlijk hoge waarde van overstromingsgebieden 
als leefgebied voor wilde bijen en eerdere studies 
waarin andere insectengroepen een lage resistentie 
lieten zien, maar een hoge veerkracht tegen 
overstromingen. De waargenomen veerkracht is zeker 
sterk afhankelijk van het omringende landschap, dat 
fungeert als startpunt voor herkolonisatieprocessen. 
Daarom is het belangrijk om biodiversiteit op 
landschapsschaal buiten de grenzen van een 
natuurgebied te behouden. 
 
Wat ik mis in dit onderzoek is of er behalve het 
voedselaanbod andere factoren een rol spelen. Het 
lijkt mij goed mogelijk dat in het deel van het 
onderzoeksgebied dat regelmatig overstroomd wordt 
de beschikbaarheid van nestgelegenheid door deze 
dynamiek groter is. Ook vraag ik mij af een zware 
zomeroverstroming inderdaad tot de vooronderstelde 
sterke daling van het aantal wilde bijen(soorten) heeft 
geleidt. Hebben de soorten die tijdens deze 
overstroming nog of al weer in winterrust waren hier 
last van ondervonden? Zij leven tenslotte in een 
gebied dat tijdens hun overwintering overstroomt. Dat 
er geen verschil is aangetroffen tussen het aantal 
individuen in wel- en niet overstromingsgebied terwijl 
de soortenrijkdom in het overstromingsgebied wel 
groter is dan in het niet overstromingsgebied zou best 
kunnen komen doordat de beter vliegende soorten de 
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bloemrijkdom achter de dijk ook weten te benutten. 
Volgens de gepresenteerde kaart was de afstand vrij 
klein. Duidelijk is in ieder geval dat het dynamische 
deel van deze uiterwaarden soortenrijker is dan het 
stabiele deel. 
 
Poster; André Kramer & Thomas Schmitt: Een 
vergelijking van methoden voor het vangen van wilde 
bijen op de wijnbouwhellingen.  
 
Hoewel de handvangst voor veel auteurs de voorkeur 
geniet als methode voor het inventariseren van wilde 
bijensoorten, is het vangen van wilde bijen door 
middel van handvangsten op hellingen van  wijngaar-
den erg lastig. Problemen worden veroorzaakt door de 
steile hellingen, met daarbij een gladde ondergrond en 
soms dichte begroeiing van kruidachtige en houtachti-
ge vegetatie. Een groot aantal waargenomen wilde 
bijen zijn uit het zicht voordat de waarnemer ze kan 
bereiken. Daarom is het aantal wilde bijen dat wordt 
vastgesteld door zichtvangsten op steile hellingen 
waarschijnlijk veel lager dan in gemakkelijk toeganke-
lijke habitats met een vergelijkbare abundantie. 
Ter voorbereiding van een meerjarige monitoring van 
wilde bijen op de wijngaardhellingen zijn de methoden 
zichtvangsten, kleurvallen, malaisevallen en 
kunstnesten op twee locaties in het Midden-Moezeldal 
in de periode 2012-2014 vergeleken ten aanzien van 
het aantal soorten wilde bijen dat er mee is vastgesteld. 
Bovendien is de invloed van de ervarenheid van de 
waarnemer en de verschillende kleuren van de 
kleurvallen op het detectieresultaat geëvalueerd. Om 
mogelijke besparingen op de monitoringsinspanning te 
bepalen, zijn de resultaten van verschillende intensieve 
monitoringstrategieën met elkaar vergeleken. 
Met behulp van kleurvallen zijn volgens verwachting 
meer soorten waargenomen dan met zichtvangsten. 
Dit geldt ook wanneer de waarnemingsinspanning met 
kleurvallen sterk wordt verminderd. Kleine soorten 
worden duidelijk vaker met behulp van kleurvallen dan 
met zichtvangsten of kunstnesten waargenomen. 
Mannetjes worden vaker via kunstnesten en 
zichtvangsten waargenomen dan met kleurvallen 
gevangen, en vaker via malaisevallen dan met 
kleurvallen of zichtvangsten. Er zijn meerdere soorten 
die door een bepaalde methode, bijvoorbeeld 
kleurvallen vaker gevangen worden dan met andere 
methodes. Vangsten van meer dan 20 individuen per 
soort vond voor de meeste soorten (7) en aantallen 
bijen in gele kleurvallen plaats; twee soorten in zowel 
gele als blauwe en van één soort in witte. Niet 
verwonderlijk is dat holtenestelaars relatief vaak bij 
kunstnesten zijn verzameld. 
De gepresenteerde resultaten maken deel uit van een 
afgerond proefschrift:  
Krahner, A., 2107, Die Stechminnendiversiät der 

Weinbausteillagen im Mitteren Moseltal. 

 

Verslag Insektenschutz-
symposium 19 oktober 
2018 in Stuttgart 
 
Erik van der Spek 
 
 
Op 19 oktober is voorafgaand aan de 
Hymenopterologen Tagung in Stuttgart een 
symposium over insectenbe-scherming gehouden. Jan 
Smit, Theo Peeters, Wim Klein en Erik van der Spek 
hebben dit symposium bijgewoond. Dit symposium 
naar aanleiding van het insectensterven behandelde de 
feiten, oorzaken en oplossingen en is afgesloten met 
de vaststelling van negen actiepunten om aan de 
regering van Baden-Württemberg aan te bieden. De 
staatsecretaris voor milieu, klimaat en energie opende 
de bijeenkomst en gaf blijk goed op de hoogte te zijn 
van de uitdagingen. Hierna verzorgde Dave Goulson 
de inleiding met de titel ‘Oorzaken en gevolgen van de 
achteruitgang van bestuivers en andere insecten’. 
Samengevat komt de achteruitgang van wilde bijen 
volgens Goulson door: habitatverlies, ziektes, 
pesticiden, klimaatverandering en mogelijk nog andere 
oorzaken. Als voorbeeld van het pesticidegebruik liet 
hij een schermvullende (klein lettertype) lijst met 
bestrijdingsmiddelen zien die jaarlijks op één veld 
koolzaad werd gebruikt. Met vervolgens een grafiek 
over de vervijfvoudiging van het aantal honingbijen 
dat gedood kan worden met de pesticiden die in het 
Verenigd Koningrijk worden gebruikt. De daling van 
het aantal kilo’s pesticide wordt zeer ruimschoots 
gecompenseerd door de dodelijkheid ervan. Toen in 
het VK gebruik van neonicotinoïden op koolzaad 
werd verboden werd een sterk negatief effect op de 
opbrengst voorspeld, dit bleek echter alleen voor de 
opbrengst van de producenten ervan te gelden 
(Lechenet et al. 2017). Wat kunnen wij tegen de 
insectensterfte doen volgens Goulson:  
• stop met het subsidiëren van intensieve 

monocultuur landbouw en ga echt duurzame 
landbouwsystemen subsidiëren;  

• koop lokaal, biologisch en seizoengebonden;  
• betrek kinderen bij de natuur;  
• maak van onze steden urbane natuurreservaten. 
 
Feiten 
Martin Sorg van de Entomologischer Verein Krefeld 
gaf een samenvatting van hun 30-jarig onderzoek met 
malaisevallen waaruit de sterke achteruitgang van het 
aantal insecten blijkt. Gegevens die ook in Nederland 
zijn gecontroleerd en valide bevonden. Voor ons land 
is onder andere door het onderzoek in De Kaaistoep 
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aangetoond dat de situatie hier niet veel beter is. Voor 
Theo Peeters was het leuk dat ook het malaisevalon-
derzoek in De Brand uit 1990 werd genoemd. Martin 
Sorg gaf ook aan dat het dringend tijd wordt dat 
insectengegevens bij het opstellen van beheerplannen 
voor natuurge-bieden betrokken gaan worden. 
Insecticidegebruik hier moet stoppen en dat er 
bufferzones nodig zijn. Nu functioneren (vooral 
kleinere) natuurreservaten vaak als een ecologische val. 
Insecten vinden er voortplan-tingsplaatsen maar te 
weinig voedsel, dit lijkt in het omringede 
landbouwgebied wel aanwezig te zijn maar is door 
pesticidegebruik toxisch. Aan de discussie over de 
ethiek van het gebruik van malaisevallen, de gevangen 
insecten vinden er de dood, werd uit de zaal 
toegevoegd: berekend is dat het aantal insecten dat per 
dag gevangen wordt vergelijkbaar is met het aantal 
insecten dat één spitsmuis per dag eet. 
Jonas Geldmann van de University of Cambridge 
toonde aan dat het beschermen van honingbijen niet 
hetzelfde is als het helpen van wilde bijen. Van de 146 
beoordeelde onderzoeken (Malinger et al. 2017) 
toonden 72 voedselcompetitie met wilde bijen aan, 41 
een negatieve invloed op plantengemeenschappen en 
27 het overbrengen van ziektes naar wilde bijen. Een 
voorbeeld was dat na het uitbloeien van een 
boomgaard het aantal honingbijen dat in een 
nabijgelegen natuurgebied kwam meeeten vertienvou-
digde. (González-Varo and Vila 2017). In het VK 
blijken hommels meer last van het virus te hebben dat 
zorgt voor vervormde vleugels wanneer de dichtheid 
aan honing-bijen groter is, doordat ze besmet raken 
met het door honingbijen op bloemen achtergelaten  t 
virus (Fürst et al. 2014). Dit zijn twee voorbeelden van 
een negatief effect van het houden van honingbijen op 
wilde bijen. In Denemarken leidt het feit dat alleen 
honing gewonnen in N2000 gebieden biologisch mag 
heten tot een hoge druk van honingbijen in deze 
gebieden, dit kan nooit goed zijn voor de wilde bijen 
en andere stuifmeel- en nectareters die van deze 
gebieden zouden moeten profiteren. Het vatte zijn 
betoog zo samen:  
• Honingbijen zijn niet het grootste probleem voor 

wilde bijen;  
• Bestuivers leiden net als de meeste andere 

bedreigde soorten aan het verlies van natuurlijke 
habitats en de homogenisering van het landschap. 

• Achteruitgang van honingbijen is eerder een 
landbouw- dan een milieuprobleem en zij zijn geen 
ecosysteemdienst. 

• In onze beschermde en kwetsbare landschappen 
hebben we commerciële bestuiving niet nodig en 
zouden we geen honingbijen moeten houden. 

• Natuurbeschermingsmaatregelen moeten vooral 
ten dienste staan van bedreigde soorten en die 
hebben (ongestoorde) ruimte nodig. 

Hans Richard Schwenninger van AK Wildbienen 
Kataster vertelde over onderzoek dat aantoonde dat 
wilde bijen weinig baad hebben van het inzaaien van 
bloemenmengsels die afgestemd zijn op honingbijen, 
maar wel van wilde bijen weidemengsels. Ook 
presenteerde hiji de bij van het jaar 2019, de in 
Nederland nauwelijks voorkomende blauwe zandbij. 
Jaarlijks wordt in Duitsland een wilde bijensoort 
gekozen om mensen een blik in de wondere wereld 
van de bijen te geven. Het gaat om een bedreigde 
soort waar maatregelen voor genomen kunnen worden 
en waarbij burgerweten-schap kan bijdragen aan de 
kennis over de actuele verspreiding. 
 
Oorzaken 
Uwe Riecken van het Bundesamt für Naturschutz ging 
in op de effecten van het geïntensifieerde landgebruik 
op de diversiteit aan planten en insecten. Hij ging 
vooral in op het schrikbarende verlies aan areaal 
permanent extensief grasland waar in Duitsland zelfs 
een Rode Lijst van bedreigde graslandhabitats bestaat. 
Zij zijn belangrijk voor een grote variatie aan insecten 
door hun rijkdom aan plantensoorten die als voedsel 
voor herbivore insecten dienen. Een variatie aan typen 
bloemen die door de seizoenen heen wisselen voor 
bestuivende insecten. Een grote variatie aan structuren 
en bodemcondities met spaarzaam begroeide plekken 
als nest en opwarmplekken. Mest van grazende 
zoogdieren voor mestliefhebbers. En zijn daarmee ook 
een voedselbasis voor vleesetende, parasitaire en 
parasitoïde insecten en spinnen. Maar ook een 
voedselbron voor insectivore zoogdieren, vogels, 
reptielen, etc. Tussen 1990 en 2015 is 652.453ha 
(3,1%) aan permanent grasland verloren gegaan. Erger 
dan het areaalverlies is het kwaliteitsverlies. Het meeste 
effect op het behoud in de insectenrijkdom en 
massaliteit is het streven naar het behoud en herstel 
van grote oppervlaktes ‘eenvoudig’ bloemrijk grasland. 
Hierdoor ontstaat voldoende massa voor een 
duurzaam herstel en dat is ook gunstig voor de 
kwaliteit van de meest bijzondere graslanden. 
Ook het verhaal van Randolf Menzel van de Freie 
Universität Berlin stemde niet vrolijk. Hij maakte 
duidelijk dat zelfs bijen die een beperkte hoeveelheid 
neonicotinoïden binnen hadden gekregen de weg kwijt 
raakten. Behandelde bijen vinden minder vaak het nest 
terug en als ze wel terugkomen, dan is afstand die ze 
vliegen significant langer en de tijd die ze er voor 
nodig hebben ook. Jammer genoeg wordt bij de 
toelating van pesticiden gekeken naar de letale dosis en 
niet tevens naar het effect van de niet dodelijke dosis. 
Verlies van oriëntatievermogen heeft ook een negatief 
effect op het voortbestaan van populaties. 
Joachim Ruther van de Universität Regensburg sloot 
deze trieste serie af met een lezing over het effect van 
neonicotinoïden op parasitoïde insecten. Kort samen-
gevat: met ons huidig pesticidengebruik brengen we de  
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natuurlijke vijanden van onze plaaginsecten om zeep. 
 
Oplossingen 
Teja Tscharntke van de Georg-August Universität 
Göttingen ging in op de vraag hoe je gefragmenteerde 
landschappen kunt inrichten met oog op behoud van 
de biodiversiteit. Hierbij moet een evenwicht worden 
gevonden tussen de potentieel conflicterende uitdagin-
gen van het stoppen van het verlies aan biodiversiteit 
en de wereldbehoefte aan voedsel wanneer de vraag in 
2050 is verdubbeld. Volgens hem is er in de landbouw 
sprake van een ruimtelijke schaal mismatch. We 
moeten een mozaïek landschap ontwikkelen met 
minstens 20% seminatuurlijke habitats en relatief 
kleine percelen. De soortenrijkdom neemt significant 
toe bij een grotere lengte aan perceelranden. Complexe 
landschappen moeten worden nagestreefd. Kleinscha-
lige landbouw verbeterd de biodiversiteit op 
landschapsschaal.  
Vervolgens sprak Oliver Bets van de University of 
Tübingen over het project kleurrijke weide (Bunte 
Wiese) voor een grotere soorten rijkdom in de open-
bare groene ruimte. Van het soortenarme kort 
gemaaide gazon naar soortenrijk voedselarm grasland. 
Hij ging in op de ontwikkeling van antropogene 
graslanden vanaf de jaren vijftig, waardoor echte 
weiden ondertussen beschouwd moeten worden als 
bedreigd cultureel erfgoed. Dit door wat hij beschrijft 
als ‘overbevissing’ van gecultiveerde graslanden. Grote 
delen grasland in de openbare ruimte kunnen gemak-
kelijk veranderen in een bonte weide door het beheer 
aan te passen. Om draagvlak te behouden kan het 
nodig zijn stroken langs paden intensiever te maaien 
(inclusief afvoer). Een dergelijke verandering van 
beheer kan veel opleveren terwijl de kosten niet 
stijgen. Wel moet er veel energie gestoken worden in 
het meenemen van de bewoners in deze ontwikkeling. 
Een belangrijke ingang is daarvoor het betrekken van 
de jeugd en het aanreiken van handvatten om zelf met 
het eigen gazon ook mee te doen: minder en hoger 
(min 8cm) maaien; regionaal zaad gebruiken; natuur-
lijke tuininrichting; reductie van mest en pesticiden; 
vergroenen van daken en gevels; aanbrengen van 
nestgelegenheid voor vogels, insecten en vleermuizen. 
Wolgang Wägele, van Zoologisches Forschungs-
museum Alexander Koenig, toonde plannen voor een 
effectieve monitoring van de insectenbiodiversiteit om 
trends te documenteren en de oorzaken te kunnen 
analyseren, zowel ten aanzien van ecosysteemdiensten 
als soorten. Hij noemde een serie urgente vragen waar-
voor het beantwoorden daarvan monitoring noodza-
kelijk is. De analyse van de effecten van de negatieve 
factoren: habitatfragmentatie; verlies van diversiteit 
van habitats/landschappen; pesticiden; bemesting; 
verlichting. Hij stelde dat vergroeningsmaatregelen de 
insectenachteruitgang niet hebben gekeerd. Voor de 
monitoring wordt gedacht aan een ‘weerstation voor 

soortendiversiteit’. Een systeem dat automatisch 
visueel, akoestisch en/of met andere methoden of 
manieren zoals een (nacht)vlinderscanner gegevens 
verzameld van pollen, sporen en insecten en deze 
gegevens naar een centrale database verstuurd. Ik ben 
benieuwd hoe dit systeem zich qua effectiviteit en 
kosten verhoud tot het compactere op fotoherkenning 
gebaseerde systeem dat EIS-Kenniscentrum Insecten 
ontwikkeld. 
Over het belang van taxonomie voor insectenbescher-
ming sprak Lars Krogmann van het Staatliches 
Museum für Naturkunde Stuttgart waar het 
symposium gehouden is. De insecten die we kennen 
zijn meestal de insecten die verzameld zijn en op naam 
gebracht. De wetenschap kent ongeveer 1 miljoen 
soorten insecten, het topje van de ijsberg. Wat we niet 
kennen, missen we niet en kunnen we minder goed 
beschermen. Hij gaf een overzicht hoe wereldwijd het 
aantal taxonomen daalt, dat is schrikbarend. Alleen al 
in Duitsland verdween in de afgelopen 20 jaar 21% 
van de soortenexperts. Slechts 7,6% van de resterende 
expert is jonger dan 30 jaar. In Duitsland zijn 7.802 
soorten beoordeeld voor een Rode Lijst, dat is minder 
dan 1/4 van de bekende soorten.;42,5% van deze 
soorten gaat ernstig achteruit. 3.696 soorten zijn 
zeldzaam tot extreem zeldzaam; 358 soorten worden 
als uitgestorven beschouwd. Hij riep op tot meer 
taxonomisch onderzoek, met vaste onderzoeks-
plaatsen; aparte financiering van biodiversiteitson-
derzoek naar Australisch voorbeeld; versterking van de 
natuurhistorische collecties als fundament voor 
biodiversiteitsonderzoek. Betere opleidingen; verster-
king van taxonomie op de universiteiten; versterking 
van soortenkennis bij onderwijzers en leerlingen; 
versterking van de betrokkenheid van het algemene 
publiek bij biodiversiteitsonderwerpen. Dit indachtig 
de uitspraak van Baba Dioum in 1968: “Uiteindelijk 
beschermen we alleen dat waar we van houden; we 
houden alleen van wat we begrijpen; en we begrijpen 
alleen dat wat ons is aangeleerd.” 
 
 
Negen actiepunten tegen insectensterven 
vanuit wetenschappelijk perspectief 
 
Het symposium is afgesloten met het vaststellen van 
een negen punten tellend actieplan om aan de regering 
van Baden-Würtenberg aan te bieden, met de hoop dat 
dit verder verspreid zal worden. Samen met de 
uitwerking van de hoofdpunten in deelacties beslaat 
het document vier kantjes. Naar aanleiding van de 
discussie is binnen het punt bevorderen van wilde 
bestuivers de tekst ten aanzien van het beschermen 
van wilde bestuivers tegen gehouden honingbijen iets 
anders geformuleerd. De negen actiepunten zijn: 
1. Limiteer het agrarische gebruik van pesticiden. 
2. Extensiveer de landbouw. 
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3. Verbeter de biodiversiteit van graslanden. 
4. Pas het beheer van beschermde gebieden aan op de 

insecten. 
5. Geef natuur meer ruimte in de openbare ruimte. 
6. Beperk de lichtvervuiling. 
7. Ontwikkel een onderzoek- en educatiestrategie. 
8. Bevorder wilde bestuivers. 
9. Informeer en betrek het publiek. 
 
Negenpuntenplan  
Insecten zijn de meest soortenrijke dierengroep 
wereldwijd en ze zijn essentieel voor het functioneren 
van ecosystemen. De dramatische achteruitgang van 
insecten heeft in Midden-Europa ondertussen alarme-
rende dimensies bereikt. Het is een teken van de 
wereldwijde biodiversiteitscrisis, die al decennia aan de 
gang is, en die onafzienbare economische en 
ecologische gevolgen zal hebben.  
Op het eerste Internationale Insecten Bescherming 
Symposium in het Naturkundemuseum Stuttgart op 
19 oktober 2018, zijn de redenen voor de 
achteruitgang van de insecten aan de hand van de 
nieuwste onderzoeksresultaten besproken. Het doel 
van de conferentie was concrete oplossingen en 
aanbeve-lingen voor de politiek uitwerken.  
Wij, de sprekers van het Internationale Insecten 
Bescherming Symposium zijn blij met recent door het 
Federaal Ministerie van Milieu, Natuurbehoud en 
Nucleaire Veiligheid gedane voorstellen tot een 
"Actieprogramma insectenbescherming" van de 
federale overheid. Naar onze mening zijn de volgende 
maatregelen vanuit ons gezichtspunt hard nodig om de 
oorzaken van insectensterven effectief te bestrijden. 
Voor de uitvoering van deze maatregelen is een nauwe 
samenwerking van alle betrokken actoren uit de 
politiek, het bedrijfsleven, landbouw, natuurbehoud, 
wetenschap en samenleving vereist. In plaats van de 
verantwoordelijkheid op elkaar af te schuiven is 
gemeenschappelijke daadkracht vereist om een van de 
grootste uitdagingen van de 21e eeuw te overwinnen. 
Dit plan is opgesteld door 12 wetenschappers van 
Universiteiten, musea en instituten uit Duitsland en 
Engeland. 
 
1. Beperking van het gebruik van pesticiden in de 
landbouw  
a. De vergunningsprocedures voor pesticiden moeten 

dringend worden gewijzigd. De beoordeling van 
toxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen moet 
worden aangevuld met een beoordeling van de niet 
dodelijke schade. De tot nu toe gehanteerde criteria 
(bijv. LD 50) zijn ontoereikend en misleidend. De " 
bijkomende ecologische schade" moet in de 
beoordeling van de schadelijke effecten van insecti-
ciden worden betrokken, waarbij het voorzorgs-
beginsel niet alleen moet gelden voor de effecten 
op mens en vee, maar ook voor de effecten op de 

natuurlijke omgeving. Dringend nodig is ook een 
beter onderzoek en risicobeoordeling van de 
effecten die het gecombineerde gebruik van meer-
dere pesticiden heeft.  

b. De fytosanitaire wetgeving moet zo worden 
gewijzigd, dat preventieve gewasbescherming 
wordt verboden, in het bijzonder het behandelen 
van zaden en het uit voorzorg spuiten, voordat een 
besmetting met plaaginsecten is ontdekt.  

c. Neonicotinoïden en pesticiden die volgens hetzelf-
de principe werken, moeten in de open lucht 
volledig zijn verboden. Het gebruik van alle 
andere chemische gewasbeschermingsmiddelen zou 
tot maximaal 20% van het huidige niveau moeten 
worden verminderd.  

d. Absolute herbiciden, zoals glyfosaat, moeten voor 
gebruik in natuurgebieden, bufferzones, ecologi-
sche verbindingszones, openbare en particuliere 
groene ruimten onmiddellijk volledig worden 
verboden, omdat deze gebieden de basis vormen 
voor soortenrijke voedselwebben. Voor alle andere 
gebieden moet het gebruik van glyfosaat de komen-
de vijf jaar geleidelijk worden uitgebannen. 

  
2. Extensivering van de landbouw  
a. De EU-landbouwsubsidies moeten zo worden 

gewijzigd, dat deze aan ecologische diensten zijn 
gekoppeld.  

b. Het aandeel braakliggende gronden moet dringend 
worden verhoogd, in het bijzonder in intensief 
gebruikte landbouwgebieden. 

c. Het aandeel biologische landbouwgrond moet niet 
pas in 2030 (wat de federale overheid nastreeft), 
maar zo snel mogelijk verhoogd worden tot ten 
minste 20%. De omschakeling naar ecologische 
landbouw moet met prioriteit in beschermde 
gebieden, bufferzones en ecologische verbindings-
zones worden bevorderd.  

d. De criteria voor ecologisch prioritaire gebieden 
(ÖVF) moeten snel worden herzien en aangepast 
op basis van relevantie voor natuurbehoud. Het 
aandeel ecologische prioriteitsgebieden moet 
worden verhoogd van 5% naar 10-20%.  

e. De overschotten aan voedingsstoffen in het 
landschap moeten effectief worden beperkt. 
Daarom moet op de naleving van een op behoef-
ten gebaseerde bemesting worden toegezien. 
Schendingen van de gewijzigde bemestingsver-
ordening moet worden gesanctioneerd. 

f. Kleinere percelen met structuurrijke veldranden en 
hagen moeten beter worden gesubsidieerd dan 
grote percelen zonder. Bovendien zijn verbeterde 
landinrichtingsplannen nodig om ecologische 
verbindingszones met alle lokaal zinvolle verbin-
dende maatregelen te realiseren. Ecologische 
maatregelen moeten prioriteit krijgen in landschap-
pen zonder structuren of waar deze zijn verwijderd. 
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3. Vergroot de biodiversiteit van grasland  
a. De verdere daling van het areaal grasland, momen-

teel nog ongeveer 30 % van de landbouwgrond, 
moet onmiddellijk worden gestopt.  

b. Voor de ontwikkeling van soortenrijke insecten- en 
plantengemeenschappen in het grasland is 
introductie van insectvriendelijke maaimethoden en 
-technieken een basisvoorwaarde. Hieronder hoort 
de "10-10 regel": 10% van het wei- of hooiland 
wordt niet gemaaid of beweid (ook niet in de 
winter) en een maaihoogte van minstens 10 cm 
wordt aangehouden. De economische verliezen 
hiervan moeten worden gecompenseerd. 

c. Het gebruik van mulchers en maaikneuzers moet 
tot het absolute minimum worden beperkt. 

 
4. Beheer van natuurgebieden  
a. Habitatbehoeften van insecten en andere ongewer-

velde dieren moeten bij het beheer van natuurge-
bieden in acht worden genomen. Dit vereist ook 
insectvriendelijk maaien (zie punt 3) en de betrok-
kenheid van specialisten.  

b. Het budget van natuurbeherende organisaties moet 
direct worden verhoogd. Dit moet het mogelijk 
maken om onderhouds- en beheersmaatregelen in 
de beschermde gebieden te ontwikkelen, die 
optimaal zijn voor de het behoud van de lokale 
biodiversiteit en veel sterker rekening houden met 
de eigenaardigheden van de lokale biodiversiteit.  

c. Elke vorm van landbouw (bijvoorbeeld van 
bouwland) binnen natuurgebieden moet adequaat 
geïntegreerd zijn in het beheer van het natuurge-
bied. De voorwaarden vanuit het oogpunt van 
bescherming van de biodiversiteit moeten voor de 
verschillende vormen van landbouw duidelijk 
worden omschreven.  

d. Het gebruik van pesticiden in natuurgebieden moet 
worden verboden. Om besmetting met pesticiden 
te minimaliseren, zou tussen natuurreservaten en 
aangrenzend landbouwgebied geschikte buffer-
zones moeten worden ingericht.  

e. Gerichte aankoop van grond zou het aantal natuur-
gebieden en dus het aandeel beschermde natuur 
moeten vergroten. 

 
5. Meer natuur in de openbare ruimte  
a. Insectenvriendelijk beheer moet onmiddellijk in het 

beheer van de openbare groene ruimtes worden 
geïmplementeerd. Deze moeten ook van toepas-
sing zijn op bedrijfsterreinen en particulier groen. 

b. Bij het aanplanten van bomen en planten, in het 
bijzonder in steden en dorpen, moeten inheemse 
soorten, bij voorkeur nectarrijke, worden gebruikt 
in plaats van exotische planten (zoals Forsythia, 
Thuja en Laurierkers). De eventuele meerkosten 
moeten worden vergoed uit nieuwe biodiversiteits-

programma's. In plaats van ‘Meer groen in de stad’ 
zou het motto ‘Meer inheemse bloeiende planten in 
de stad’ moeten worden. 

c. Het grootschalige intensieve gazonmaaibeheer in 
de stedelijke groen moet veranderen in extensief 
hooiweidebeheer met maximaal twee maaibeurten 
per jaar. Daarbij moet het maaisel pas na een paar 
dagen worden afgevoerd. Bij in- of bijzaaien moet 
streekgebonden zaad van inheemse soorten 
worden gebruikt. 

d. Bij de wegenbouw moeten insectenvriendelijke 
bermen worden ingezaaid met autochtoon zaad en 
een aangepast extensief maaibeheer worden 
toegepast. 

 
6. Lichtvervuiling  
 Licht met een hoog aandeel blauw trekt veel 

insecten uit de natuurlijke omgeving aan, met een 
negatief ‘stofzuiger’-effect voor het ecosysteem. 
Daarom is het nodig het gebruik van LED-
straatverlichting uit ecologische (en economisch) 
oogpunt te promoten. Vaak wordt gekozen voor 
een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin (wit licht), 
in plaats daarvan zou voor een kleurtemperatuur  
van maximaal 3000 Kelvin moeten worden 
gekozen. Deze lagere kleurtemperatuur trekt 
aantoonbaar minder nachtelijke insecten aan. 
Voldoende helderheid voor de verkeersveiligheid 
kan worden bereikt bij 2800 - 3000 Kelvin. 

 
7. Onderzoeks- en onderwijsoffensief  
a. Het kennisniveau over de biodiversiteit van 

insecten in Duitsland is alarmerend laag en moet 
dringend worden uitgebreid. Voor slechts ongeveer 
een derde van de soorten bestaan risicobeoorde-
lingen, voor de meeste soorten ontbreken basis-
gegevens over levenswijze, distributie en functies in 
de lokale en soortengemeenschappen.  

b. Duitsland heeft een taxonomie-offensief nodig met 
nieuwe functies bij de natuurhistorische musea en 
universiteiten om de soortendiversiteit te onder-
zoeken en te documenteren. De taxonomisch en 
faunistische expertise van freelance veldbiologen 
en ook die van amateurentomologen moet worden 
behouden en uitgebouwd. Alleen zo kan verder 
verlies van biologische basiskennis en de afname 
van het aantal goed opgeleide soortexperts worden 
voorkomen.  

c. In plaats van het onderwerp biologie in scholen 
verder te beperken, is versterking van soortenken-
nis, begrip van ecologische samenhang en het 
belang van biodiversiteit nodig.  

d. Een langdurige en landelijke insectenmonitoring 
moet de verantwoordelijkheid van de deelstaten 
worden en als basis dienen voor toekomstige 
natuurbeschermingsmaatregelen. Onderzoek moet 
zich niet alleen richten op individuele indicator-
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groepen, maar op zoveel mogelijk soorten met 
verschillende ecologische functies. 

e. Natuurhistorische collecties worden als ‘archieven 
van het leven’ steeds belangrijker voor modern 
biodiversiteitsonderzoek en voor monitorings-
projecten. Voldoende financiën en menskracht 
moeten beschikbaar komen voor de verdere 
uitbouw en instandhouding van deze collecties.  

 
8. Bevordering van wilde bestuivers  
a. Voor de zeer bedreigde wilde bijen uit de  risico-

categorieën RL 0, 1, 2, G en R moet een strengere 
beschermingsstatus in de Bundesschutzverordnung 
worden geïntroduceerd, zodat hun belangen bij 
ingrepen in het landschap verplicht in het oog 
worden gehouden.  

b. Ondanks hun ecologische sleutelrol zijn wilde bijen 
niet opgenomen in de Flora en Fauna en/of 
Habitat Richtlijn (Richtlijn van de Raad 92/43 / 
EEG). Dit moet tenminste gebeuren voor soorten 
die Europees als bedreigd gelden en Europa breed 
beschermd moeten worden.  

c. Het commercieel kweken en vrijlaten van honing-
bijen, hommels en andere bijen moet beter worden 
gereguleerd. Strikte sanitaire maatregelen moeten 
overdracht van ziekten op wilde bijen en andere 
insecten tegengaan.  

d. Initiatieven ter bevordering van honingbijen zijn 
niet geschikt als natuurbehoudsmaatregel, omdat zij 
- vooral als bloemen schaars zijn - kunnen leiden 
tot voedselcompetitie met wilde bestuivers. 
Specifieke maatregelen voor wilde bijen zijn 
noodzakelijk.  

e. Voor honingbijen moet per habitat een ecologisch 
maximaal aantal honingbijvolken worden bepaald. 
Plaatsing van honingbijenvolken in natuurreser-
vaten en aanliggende bufferzones zou niet langer 
moeten worden toegestaan. 

  
9. Voorlichting en educatie 
a. Iedereen kan en moet een bijdrage leveren om een 

verdere afname van de insectenbiodiversiteit te 
voorkomen. Daarvoor is de ontwikkeling nodig 
van het bewustzijn van het belang van soorten-
rijkdom aan planten en dieren in de 
woonomgeving en het openbaar groen als een 
waarde op zichzelf. 

b. Monotone gazons of grind/steen afgedichte tuinen 
en groene ruimtes moeten niet langer als 
"opgeruimd", maar als een verdere ecologisch 
verarming van onze steden en dorpen worden 
beschouwd. Ruigtes in parken en privétuinen zijn 
belangrijke natuurbelevingsruimtes voor de 
burgers, in het bijzonder voor mensen met een 
beperkte mobiliteit.  

c. Om een  langdurige gedrags/belevingsverandering 
onder de bevolking te realiseren moeten we begin-

nen bij de jeugd. Gerichte training van leraren en 
andere opvoeders zou een manier zijn om het 
onderwerp meer naar de scholen te brengen en de 
aandacht van kinderen weg van hun smartphone en 
naar wat er rondkruipt langs de rand van de weg te 
sturen.  
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Een dagje KBIN te Brussel 
 
Theo Peeters, Wim Klein & André van Eck 
 
 
Op maandag 19 november waren we een dagje op 
bezoek in de collectie van het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) te 
Brussel. Wim Klein ging daar op bezoek om een aantal 
graafwespen te bestuderen en te fotograferen, die door 
Franz Friedrich Kohl in 1894 waren beschreven. Ikzelf 
en André van Eck zijn aangehaakt. Voor zijn 
Syrphidae-checklist van Cyprus heeft André een serie 
zweefvliegen, verzameld door Mavromoustakis van 
Cyprus, uitgezocht. Mavromoustakis was vooral een 
bijenman, actief verzamelaar in de jaren 50 van de 
vorige eeuw. Het grootste deel van zijn collectie staat 
nu in Londen (NMH), maar de zweefvliegen zijn via 
de collectie van Dr. M. Bequaert in het Brusselse 
terecht gekomen. Ik ging mee omdat ik o.a. 
nieuwsgierig was naar de collectie van Paul Dessart. 
Hier een kort verslag van enkele ervaringen en 
ontdekkingen. 
 
KBIN 
Na een autorit via Antwerpen werden we rond half 
twaalf in Brussel ontvangen door conservator Wouter 
Dekoninck die ons naar de collectieruimte van de 
Diptera en Hymenoptera leidde. André had tevens 
afgesproken met Mark Pollet, slankpootvliegen-
specialist, om hem materiaal uit o.a. Cyprus, Portugal 
en Mongolië te overhandigen. Met hem hadden we 
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een gezellig onderonsje over ‘het allerlei‘ van 
onderzoek en mensen in de entomologie. Intussen had 
Wouter lampen en binoc’s op twee tafels aan laten 
rukken.  
In de pauze hebben we onder begeleiding van Stefan 
Kerkhof, collectie manager van Thierry Bouyer (o.a. 
specialist Saturniidae), een deel van het gebouw 
doorkruist. Hij leidde ons naar de koffie en thee op de 
werkkamer van Wouter die in een vergadering zat. Na 
deze korte pauze werd onze wens om even kennis te 
maken Alain Pauly, welbekende taxonoom op het 
gebied van bijen met voorkeur voor Halictidae, 
ingewilligd. En tenslotte konden we ook nog een 
glimp meenemen van een opslagruimte met werkcol-
lecties waaraan onderzoek gedaan wordt door 
medewerkers van het museum. In de communicatie 
was de voertaal Nederlands maar ook Frans, want vele 
medewerkers zijn Franstalig. Terug naar de collectie. 
 
Paul Dessart 
Naast nieuwsgierigheid was mijn eigen drijfveer om 
mee naar Brussel te gaan de collectie van de 
superfamilie Ceraphronoidea, een van de groepen van 
‘vergeten’ miniwespen waaraan ik momenteel werk. 
Evenals van enkele andere superfamilies probeer ik via 
literatuuronderzoek een overzicht te krijgen van de 
wespen van de Ceraphronoidea die gemeld zijn van 
Nederland. Een bezoek aan de collectie van de 
voormalige wereldspecialist van deze superfamilie nl. 
de franstalige Belg Paul Dessart (1931-2001) kwam 
dan ook als gevraagd. Mijn voornemen voor dit 
bezoek was om zijn collectie na te kijken op 
Nederlandse dieren. Er werden enkele Nederlandse 
dieren gevonden die verzameld waren door Henk 
Evenhuis (1919-2008) en door Henk Vlug. De 
exemplaren uit de Brand, verzameld in 1990 met 
behulp van een malaiseval, konden (nog) niet worden 
teruggevonden. Staan die in Tilburg of elders in de 
collectie? Die middag bleek te kort om zijn gehele 
collectie door te werken. Door andere delen van de 
Brusselse hymenopterencollectie zoals de collecties 
Debauche en Ghesquière werd ik afgeleid van mijn 
voornemen alleen naar Ceraphronoidea te kijken. Ook 
de dozen met Platygastridae en Diapriidae in de 
collectie kon ik niet ongezien overslaan. Opvallend om 
nog te vermelden is dat de holotypen gewoon tussen 
de andere exemplaren staan en dat ik me niet kan 
herinneren dat ik ook recente dieren uit de 21e eeuw 
heb gezien in deze collectie. Blijkbaar wordt er aan de 
genoemde groepen van microhymenoptera ook hier 
weinig gewerkt. Of staan de recente vangsten nog 
elders? Kortom: er staan nog wel enkele vragen uit dus 
moet ik zeker nog een keer terug naar Brussel. 
 
Intermezzo: macrofotografie van wespen door 
Wim Klein 
Aangemoedigd door Kees van Achterberg en Jan  

Muilwijk ben ik al een tijdje bezig met het fotograferen 
van collectiemateriaal. En al doende heb ik bemerkt 
dat het vaak makkelijker is om op een foto details van 
een wespje te bestuderen dan door een stereomicros-
cooop. Alleen is het niet altijd eenvoudig goede 
detailfoto’s met genoeg scherptediepte te maken. 
Inmiddels, na vele pogingen wijzer geworden, heb ik 
een aardige opstelling gemaakt, die mee kan bij een 
museumbezoek; een deel daarvan zie je op figuur 1. 
Een camera, een macrolens en een setje tussenringen. 

Om echter foto’s te maken die van voor tot achter 
scherp zijn, ontkom je niet aan het stacken [stappelen] 
van foto’s en dat maakt dat de basisopstelling 
uitgebreid is met een stabiel statief en een scherpstel-
slede. Die scherpstelslede heb ik zelf uitgebreid met 
een plateautje – dat witte ding op de foto – waarop 
een kogelkop staat waarop de te fotograferen wesp 
wordt geplaatst. Doordat de wesp zo precies in de 
lengteas staat van de lens, blijft die wesp mooi in het 
beeld als je met hele kleine stapjes van 0,1 mm de 
camera naar voren verplaatst en zo een reeks foto’s 
krijgt, die bij elkaar een plaatje geven dat van voren tot 
achteren scherp is. Dat stapelen kan via Photoshop of 
in mijn geval via HeliconFocus, maar er zijn meer 
programma’s die dat kunnen. Een probleem dat met 
dit alles nog niet opgelost is, is de belichting en die is 
vaak de storende factor in het geheel. Wespjes kunnen 
heel glad zijn en lekker glimmen of heel mat met een 
mooie structuur, maar die komt niet zomaar goed in 
beeld. Op de foto zie je twee lichtbronnen, maar ik 
gebruik meestal ook een paar kleine witte kartonnetjes 
als reflectoren en perkamentpapier om het licht te 
spreiden, zodat er geen hinderlijke reflecties ontstaan. 
De belichting is iets dat bij elk wespje weer opnieuw 
uitgezocht moet worden, maar al doende kom je daar 
wel uit. 
 
Pseudepipona herrichii 
Tijdens dit bezoek werd tevens dus de tijd genomen 
om her en der rond te neuzen in de collectie en werd 

Figuur 1. Foto-opstelling van Wim Klein. Foto Wim 
Klein. 
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ook nog een wesp 
opgezocht die in 
m’n achterhoofd 
zat: Pseudepipona 
herrichii, een 
plooivleugelwesp 
van de subfamilie 
Eumeninae. Uit 
ons land zijn twee  
exemplaren van 
twee vindplaatsen 
bekend uit de 19e 
eeuw: Roozendaal 
en Roermond 
(Peeters et al. 
2004) en ik wist 
me te herinneren 
dat die laatste in 
Brussel moest 
staan. Bondroit 
(1943) noemt uit 
Musée de 
Bruxelles namelijk 
een vrouwtje van 
deze soort als 
Pseudepipona 
variegata (Herr.-
Sch.) van 
Ruremonde 
(Limbourg 
hollandais). Het 
betreft hier 
Pseudepipona 

variegata (Herrich-Schäffer, 1839) nec (Fabricius, 1793). 
En warempel, in de collectie vond ik alleen dit ene 
vrouwtje onder Pseudepipona herrichii. Het dier draagt 
een hele serie etiketten. Een mooie terugblik in de tijd 
want je ziet van boven naar beneden op de zes 
etiketten grote Belgische hymenopterologen 
langskomen: Constantin Wesmael (1798-1872), Rév. 
Ed. Dubois (?), Jean Bondroit (1882-1952) en Jean 
Leclercq (1921-2018)(Fig. 2).  
Uit deze etiketten kunnen we opmaken dat het 
exemplaar uit de periode Wesmael moet stammen en 
misschien wel door hem verzameld is. Tenslotte 
maakte Wim enkele prachtige foto’s van het 
betreffende exemplaar in de Brusselse collectie, zodat 
jullie het nu ook kunnen bewonderen (Fig. 3 en 4).  
 
Slotwoord 
Alles bij elkaar een interessante, gezellige en geslaagde 
middag in het KBIN en ik hoop dat er nog meer 
mogen volgen. Al was het alleen maar om ook eens de 
tentoonstellingen te kunnen bekijken, want op 
maandag is het museum gesloten voor publiek. En de 
collectie die Paul Dessart bij elkaar heeft gebracht is 
zeer de moeite waard om nogmaals te bestuderen. 
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Figuur 2. Etiketten. Foto Theo 
Peeters. 

Figuur 3 en 4. Pseudepipona herrichii vrouwtje. Foto’s Wim Klein. 
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Oproepen 
 

Van de penningmeester 
 
 
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 2019 hebt 
voldaan. Is dat niet het geval, maak dan het bedrag  
- € 10 per jaar - over vóór 1 juni 2019 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 2019 nog geen contributie ontvangen, dan 
gaan we ervan uit dat je hebt bedankt als lid van de 
sectie. Hieronder het overzicht per 1-3-2019. 
 
Naam Lid  

vanaf 

2
0
19

 

2
0
2
0
 

2
0
2
1 

Achterberg, C. van 1995 x x  
Adrichem, M.T. van 2003 x   
Arp, W.J. 2014 x   
Baaijens, A. 2002    
Beers, E.H. van 2001 x   
Belgers, D. 2008 x   
Belzen, M. 2012    
Berg, M.P. 2010 x   
Bink-Moenen, R.M. 2002 x   
Blommers, L. 1995 x   
Bosch, J. van ‘t 2019 x   
A. Bouma 2018    
Bouwmans, J. 2015 x   
Braad, M.L. 2014    
Breugel, P. van 1995 x   
Brouwers, A. 2000    
Brugge, B. 1996    
Calle, L.L. 2000 x x  
Claessens, J.S.G.M. 2017    
Devalez, J. (B) 2004    
Diemen, A.T.M. van 2007 x   
Dijk, A. van 2019 x   
Dijkhuizen, M. 2014    
Dobbelaar, S.M.A.J. 2004 x x  
Eck, A.P.W. van 2003    
Esser, J. (D) 2014 x   
Faasen, T. 2018    
Ferguson, W. 2017    
Fledderman, R. 2016    
Frel, L. de 2015    
Goudsmits, C. 2002 x   

Naam Lid  
vanaf 

2
0
19

 

2
0
2
0
 

2
0
2
1 

Haagen, C.G.L. van 2012 x   
Haeseleer, J. D’ (B) 2011 x x  
Hartman, M. 2011 x   
Heer, J. de 2009    
Heitmans, W. 1995 x x  
Hengstum, C. van 2016    
Hermans, J.T. 1996 x x  
Hout, M. van der 2013    
Jacobs, M. (B) 2018 x   
Jeucken, B. 2006    
Jonghe, R. de (B) 2010 x   
Klein, W. 1995    
Kleukers, M.J.C. 1997    
Kleynen, J. 2018 x   
Koel, H.P.L. 2003    
Kok, F. 1999 x   
Kolfschoten, L. van 2019 x   
Korteland, A. 2019 x   
Kos, M. 2014    
Krosschell, J.M. 2015    
Kuhnen, J.M. 2008 x   
Kuijken, P. 1995    
Kuper, J. 2008    
Las, R. 2017    
Ligthart, J. 2017 x   
Loonstra, A.J. 2004 x   
Loos, G. (B.) 1995 x   
Manz, E. 2019 x   
Meel, Ch. van (B) 2012 x   
Meer, F. van der 1996    
Megens, P. 1995    
Mol, A.W.M. 1999 x   
Molenaar, J. 2018    
Nieuwegiessen, J. van de 1995 x x  
Nieuwenhuijsen, H. 1995    
Nuyts, J. (B) 2016    
Oers, J. van 2018 x   
Oors, R.L.A.M. 2018 x   
Opdenkamp, W. 2019 x   
Ouden, L. den 1996    
Peeters, T.M.J. 1995 x x  
Pijfers, J.H.N. 1998    
Prijs, H.J. 2003 x x  
Raemakers, I. 1997 x   
Ravoet, J. (B) 2010 x   
Reemer, M. 2002 x   
Reyniers, J. (B) 2015    
Rhebergen, F. 2019 x   
Rietveld, A. 2011 x   
Roos, M 1995 x   
Rycke, S. de (B) 2016    
Sanders, D. 2018    
Schreven, S. 2010    
Sijstermans, L. 2019 x   
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Naam Lid  
vanaf 

2
0
19

 

2
0
2
0
 

2
0
2
1 

Slikboer, L. 2017 x   
Sluis, T. van der 2018    
Smit, J. 1995 x   
Smit, J.T. 2014    
Smits, J.A.H. 2001    
Sommeijer, R. 1999    
Spek, E. van der 2004    
Speksnijder, E. 2015 x   
Steenbergen, K.K. 2016    
Stip, A. 2013 x   
Stipdonk, A.H. van 2011 x   
Teepe, A. 2017 x x  
Tressel, T. 2014 x x  
Ulenberg, S. 2017    

Naam Lid  
vanaf 

2
0
19

 

2
0
2
0
 

2
0
2
1 

Veen, A. van der 1998 x   
Veen, M.P. van 2005 x   
Veenendaal, R.L. 2004 x   
Vlerk, I.Y. van der 2017 x   
Waanders, M. 2016    
Wijngaard, W. 2019 x   
Wilde, A. de 2010 x   
Willems, E. (B) 2009 x x  
Willemstein, D. 2018    
Wolbers, R. 2018 x   
Wubbolts, H. 2015 x   
Zeegers, T.W.P. 2017    
Zwakhals, C. 1997 x   
Zwarts, M.A. 2014    
Zweden, J. van 2018    

 
 
 

Bijenhotels, nuttig voor 
wilde bijen of juist niet? 
 
Pieter van Breugel, Anne Jan Loonstra & Erik van 
der Spek 
 
 
De Zwiterse bijenstichting, wildBee.ch, heeft ernstige 
kritiek op het gebruik van bijenhotels en is daarom 
met de verkoop en het stimuleren van het gebruik er 
van gestopt. Op hun website www.wildbee.ch geven 
ze aan hoe zij tot deze beslissing zijn gekomen. Ze 
zien nauwelijks voordelen en vele nadelen.  
 
Hoe kijken wij daar tegen aan?  
Kloppen de nadelen die de Zwiters beschrijven?  
Zijn de genoemde nadelen te voorkomen? 
Zijn er geen andere voordelen behalve een mogelijk 
gebruik als educatief middel? 
Ook in Nederland hebben we al enige tijd kritisch 
gekeken naar het onderwerp bijenhotels, meestal ging 
dat over hoe deze gefabriceerd waren en in welke er 
nu wel of geen bijen zouden gaan nestelen 
 
Geef je reactie! 
De redactie van de HymenoVaria nodigt alle lezers uit 
om hier hun ervaring over dit onderwerp te delen. 
Hierdoor kunnen we bekijken of we het Zwitserse 
standpunt kunnen onderschrijven en of we dit dan 
moeten uitdragen. Lees onderstaande en ook de 
Zwitserse website goed en stuur je reacties graag naar 
spek-druif@introweb.nl.  
 

 
WildBee.ch standpunt 
De wens om wilde bijen te helpen en te ondersteunen 
is iets heel moois en prijzenswaardigs. Helaas leveren 
bijenhotels hier geen bijdrage aan en zijn daarom niet 
de voorkeursmethode. Met behulp van bijenhotels 
kunnen een paar soorten worden gesteund, soorten die 
al heel veel voorkomen en geen ondersteuning nodig 
hebben, maar bedreigde soorten worden hiermee niet 
geholpen.     
 
Voors en tegens volgens wildBee.ch 
Pro 
1. Bij bijenhotels kan men veilig een paar soorten 

wilde bijen observeren en leren kennen. Dit heeft 
nut bij een educatief doel, zoals bij scholen, 
botanische tuinen, enz.   

Contra 
2. Bijenhotels dragen niet bij aan de bescherming 

van wilde bijen.      
3. Ze vergroten de kennis over en het begrip voor 

de soorten nauwelijks  (Enquêteresultaat)      
4. Ze helpen de vele bedreigde diersoorten die 

dringend hulp nodig hebben niet.      
5. Ze worden gekoloniseerd door een paar zeer veel 

voorkomende soorten die geen hulp nodig 
hebben.      

6. Ze zorgen op onnatuurlijke wijze voor de 
vermeerdering van een paar soorten. De gevolgen 
voor bedreigde soorten in dezelfde habitat zijn 
onbekend (nestbuizen zijn bijvoorbeeld niet de 
natuurlijke nestgelegenheid van de gehoornde 
metselbij). 

7. Ze vergroten ook het aantal parasieten, zodat 
wilde bijenpopulaties rond bijenhotels kunnen 
instorten.   
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8. Voor sommige vogels zijn bijenhotels ook 
interessant, zoals mezen en spechten die de 
hotels enorm kunnen beschadigen, waardoor 
andere predatoren toegang krijgen tot de 
broedcellen.  

9. Er ontstaat ook afval van nestbouw/hergebruik 
wat een broedplaats is voor mijten en andere 
parasieten. Een aanzienlijk deel van de bewoners 
ontwikkelt zich niet in gaten en buizen en sterft.  

10. Ze zorgen voor een verkeerd beeld van de 
maatregelen die in het belang van wilde bijen 
nodig zijn en schaden daardoor uiteindelijk het 
belang van de wilde bijen meer dan dat zij ze 
helpen. De hype rond bijenhotels heeft al absurde 
proporties aangenomen en ze worden soms bijna 
fanatiek gepropageerd en bijna altijd met een 
commerciële achtergrond.  

11. Ze zijn meestal te groot.  
12. Ze worden vaak zo slecht gemaakt dat ze 

nauwelijks bewoond kunnen worden  
13. De moeite om ze te maken, wordt vaak 

onderschat en het is arbeidintensief (met deze 
financiële en tijdinspanning kunnen veel 
effectievere maatregelen worden gerealiseerd)  

14. Ze zijn vaak zo vol gestopt dat je ze later niet 
meer kunt onderhouden: als je individuele 
elementen verwijdert, vallen er te veel in elkaar. 
Het benodigde onderhoud wordt ook 
onderschat:: wie neemt de tijd om het bijenhotel 
volledig te renoveren indien nodig om de 2-3 jaar, 
en om bezette nesten te sorteren en veilig uit te 
laten komen?  

15. Bijenhotels horen uitsluitend in het stedelijk 
gebied. Zeker niet in natuurreservaten, 
bosranden, langs wandelpaden, etc. 

 
Het Zwitserse standpunt t.a.v. bijenhotels is NEE, 
tenzij…. 
Omdat ze weinig voordelen en zoveel nadelen hebben, 
neemt wildBee een steeds kritischer houding aan 
tegenover bijenhotels. Acceptabel zijn kleine, goed 
gemaakte en gevarieerd gevulde bijenhotels met 
rottend hout, grondwanden, mergstengels, enz. waarbij 
de voedselbeschikbaarheid in de directe omgeving 
voldoende groot is en de communicatie correct is 
(wilde bijenobservatiemiddel, maar geen 
beschermingsmaatregel voor wilde bijen). En als 
educatieve elementen voor kinderen (knutselsets) en 
scholen, ontwerpelementen op openbare plaatsen, enz. 
Voor echte bescherming van wilde bijen, die dringend 
nodig is, zijn andere maatregelen nodig rond habitats 
en het ontwerp van nestplaatsen. 
https://www.wildbee.ch/wildbienen/nistplaetze/ 
 
Samenvattend: Bijenhotels zijn er voor mensen, 
niet voor de wilde bijen. Volledige originele tekst:  
https://www.wildbee.ch/nisthilfen  
 
Summary 
WildBee.ch distance themselves from the sale and 
promotion of bee hotels since they do not find them 
in the interest of bees. Are there arguments valid? Do 
we have to accept and promote this position? 
 

  

Figuur 1. Impressie van de lezingendag op 12 januari 2019 in het Natuurmuseum Brabant in Tilburg. Foto Theo Peeters. 
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Mededelingen 
 

Jaarverslag sectie 
Hymenoptera 2018 
 
Erik van der Spek 
 
 
Het jaar begon voor de sectie op 13 januari met de 
studiedag bij de VU in Amsterdam (met dank aan 
Oscar Franken en Mark Lammers). Dit jaar in de 
vorm van een determinatiedag van de goudwespen 
uit de Chrysis ignita-groep aan de hand van de nieuwe 
determinatiesleutel ‘ An illustrated key to the cuckoo 
wasp (Hymenoptera Chrysididae) of the Nordic and 
Baltic countries, with description of a new species” 
(Paukkunnen et al. 2015). De dag werd verzorgd 
door Villu Soon uit Estland een van de auteurs van 
deze determinatiesleutel. De komst van Villu Soon 
was mogelijk dankzij een subsidie van het 
hoofdbestuur van de NEV. Er waren 25 deelnemers 
aanwezig. 
 
De voorjaarsexcursie naar De Peel op 21 april had 
15 deelnemers. Bezocht zijn De Bult van 
Staatsbosbeheer nabij Deurne en De Krim van 
Brabants Landschap bij Elsendorp. Beide gebieden 
waren volgens EIS onderbemonsterd.  
 
De zomerexcursie ging op verzoek van EIS vanwege 
het 5000 soorten jaar naar het Nationaal Park in 
oprichting Hollandse Duinen. Onder begeleiding 
van Casper Zuyderduyn, boswachter van 
Staatsbosbeheer, bezochten 10 mensen verschillende 
terreinen tussen Noordwijk en Wassenaar. 
 
Op 19 oktober bezochten 4 leden het 
Internationales Insektenschutzsymposium met 
aansluitend op 20 en 21 de twee jaarlijkse 
Hymenopterologen Tagung in Stuttgart, waarover 
op pagina 59 uitgebreid verslag wordt gedaan. 
 
Onze 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  
2.179 per maand, dat was 1.982.  
Het beheer van het twitteraccount is door Erik van 
der Spek voortgezet. De sectie kent 799 (was 623) 
volgers via twitter. Gevolgd worden o.a. buiten-

landse 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 16 en 
17 van HymenoVaria, in totaal 94 pagina’s.  
Het aantal leden bedroeg aan het eind van het jaar 
108.  
  
Literatuur 
Paukkunen, J., A. Berg, V. Soon, F. Ødegaard & P. Rosa, 

2015. An illustrated key to the cuckoo wasps 
(Hymenoptera Chrysididae) of the Nordic and Baltic 
countries, with description of a new species. - 
ZOOKeys 548: 1-116.  

 
 

Nieuw: Meetnet hommels 
 
Anthonie Stip & Vincent Kalkman 
 
 
In 2018 hebben EIS Kenniscentrum Insecten en De 
Vlinderstichting een nieuw meetnet opgezet voor de 
monitoring van hommels. Dit meetnet is bedoeld 
om meer inzicht te krijgen in de aantalsontwikkeling 
van algemene en hopelijk ook zeldzame 
hommelsoorten in Nederland.  
Qua methode wordt er aangesloten bij het meetnet 
dagvlinders van De Vlinderstichting. Tellers van De 
Vlinderstichting zijn actief benaderd om ook 
hommels te tellen tijdens hun routetellingen voor 
dagvlinders. Dit betreft tellingen in de periode april 
t/m september, liefst op wekelijke basis. Er wordt 
een route van maximaal een kilometer lengte en 
opgedeeld in secties van 50 meter in wandelpas 
belopen. Binnen een denkbeeldige kooi van 2.5m 
links en rechts van de waarnemer en 5 meter vooruit 
en omhoog worden alle aanwezige dagvlinders en 
hommels geteld.  
Een aantal waarnemers heeft aangegeven hommels 
op soortniveau te kunnen determineren. Een 
twintigtal tellers is bezocht door iemand van EIS of 
De Vlinderstichting en wanneer dan bleek dat de 
waarnemer inderdaad hommels tot op soortniveau 
kon determineren, is de mogelijkheid aangezet om 
hommels tot op soortnaam in te voeren in het 
meetnetsysteem van De Vlinderstichting. 
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Tot onze verrassing zijn er in 2018 op 181 telroutes 
(ca 20% van de in 2018 actieve telroutes) hommels 
geteld en doorgegeven. In de meeste gevallen als 
hommel spec, maar dit geeft toch al een indicatie 
van de talrijkheid van hommels op de betreffende 
route. Alle gegevens worden momenteel verder 
uitgewerkt (wordt vervolgd dus), maar de resultaten 
geven voldoende aanleiding om door te gaan met 
het meetnet hommels. In 2019 zal het meetnet dan 
ook worden uitgebreid. 
Mocht je geïnspireerd zijn en bijvoorbeeld een 
hommelroute willen tellen (mag ook voor een 
specifieke zeldzame soort), neem dan contact op via 
meetnet@vlinderstichting.nl. 
 
 

Veranderingen in de 
ledenlijst 
 
 
Per 1 april 2019, aantal leden 115.  
 
In verband met de nieuwe privacywetgeving 
vermelden wij alleen de naam en woonplaats van 
nieuwe leden. Leden die graag het adres willen 
hebben van een nieuw lid, kunnen dit opvragen bij 
het bestuur. Ook wordt alleen gemeld dat een 
emailadres gewijzigd is. 
 
Nieuwe leden 
 
Annemiek van Dijk Heeze 
 
Paul Hoekstra Almere 
 
Lisette van Kolfschoten Amstelveen 
 
Arjan Korteland Papendrecht 
 
Eus Manz Breda 
 
Wout Opdekamp Antwerpen (B.) 
 
Flor Rhebergen Amstelveen 
 
Liekele Sijstermans Geldermalsen 
 
Wopke Wijngaard St. Michielsgestel 
 
 
Wijziging emailadres 
 
Arjan van der Veen 
 

Activiteiten 
Mierenwerkgroep  
 
 
De komende periode is de volgende activiteit van de 
Mierenwerkgroep (MWG) van de Nederlandse 
Entomologische Vereniging: 
 
Excursie, 6 juli 2019, Soesterberg e.o. (UT). Met bij 
goed weer een bezoek aan het begin van de avond 
aan een plek waar het zwermen van Strongylognathus 
kan worden waargenomen.  
 
Excursie, 31 augustus 2019, omgeving van Zundert 
(NB).  
 
Jaarlijks organiseert 
de MWG een 
bijeenkomst, enkele 
excursies en een 
determinatiedag, 
waarop ervaren 
leden helpen met 
determinatie. 
 
Meer informatie op 
de website van de 
nev (www.nev.nl). 
 
 

Activiteiten Aculea (B.)  
 
 
Ook in Vlaanderen kan je in 2019 nog enkele keren 
mee op excursie. De focus ligt vaak op 
veldherkenning van wilde bijen, maar ook wespen 
komen vaak aan bod. Daarnaast worden ook heel 
wat regionale activiteiten georganiseerd. Meer info 
en details over al onze activiteiten zijn te vinden op 
www.aculea.be. 
 
Zondag 31 maart – Averbode Bos en Heide 
Zaterdag 13 april – Jaarvergadering Aculea in 
Teunenberg 
Zondag 19 mei – Citadel en Halve maan in Diest 
Zondag 23 juni – Volkegembos 
Zondag 14 juli – Haneveld 
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Insectenweekend LIW  
 
 
In het weekeinde van vrijdag 17 t/m zondag 19 mei 
2019 houdt de Landelijke Insectenwerkgroep (LIW) 
van de KNNV haar voorjaarsweekend in het 
vakantiehuis “Lutjekossink”, Kremerweg 6 te 
Winterswijk (https://www.lutjekossink.nl/).  
In Winterswijk en omgeving zijn veel interessante 
insectengebieden te vinden. Zowel droge gebieden 
als natte veengebieden en beken, zoals het Wooldse 
veen, Korenburgerveen, Kotten en de steengroeve 
bij Ratum, liggen op relatief korte afstand. Voor 
iedere insectengroep zijn er wel mooie gebieden te 
vinden. 
 
Vrijdagavond om 20.00 uur wordt het weekeinde 
geopend, met een lezing(en) en is er verder 
gelegenheid ervaringen uit te wisselen en/of kennis 
met elkaar te maken. Op zaterdag en zondag worden 
omliggende gebieden bezocht. Gezien de ligging van 
het verblijf zullen zowel nattere als droge gebieden 
bezocht worden. Op zaterdagavond kunnen de 
vangsten en foto’s van die dag gedetermineerd en 
bekeken worden. Het weekeinde eindigt op zondag 
15.00 uur. 
 
De kosten voor het weekend bedragen € 65,00. In 
deze kosten zijn inbegrepen: 2 overnachtingen, 2x 
ontbijt, avondeten zaterdag, koffie en thee. Op 
vrijdagavond is het mogelijk gezamenlijk maar wel 
op eigen kosten ergens te eten. Ook niet leden van 
de LIW mogen een keer deelnemen zonder de 
verplichting lid te worden. 
 
Voor nadere informatie en/of opgave kunt u terecht 
bij: 
Arjan van der Veen: liw@knnv.nl, tel. 0320-246631 
Koos van Brakel:  tel. 0348-417032 
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