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Redactioneel 
 
 
Het is bijna te mooi om waar te zijn maar toch... je 
leest nu in onze vijftigste nieuwsbrief! Wat in 1995 
begon op enkele velletje grijs papier is uitgegroeid tot 
een waardige nieuwsbrief die tweemaal per jaar 
verschijnt met per nummer gemiddeld zo’n 50 
bladzijden. Laagdrempelig, goed leesbaar, zelf 
vormgegeven, met vele interessante wetenswaar-
digheden en serieuze informatie over wespen en bijen, 
toch? Een verbindend element binnen de sectie 
Hymenoptera van de NEV, al blijft de nieuwsbrief 
toch vooral beperkt tot de angeldragende wespen en 
bijen. Laten we hopen dat daar in de komende jaren 
nog wat meer verbreding in sluipt. 
In al die jaren is de redactie gevoerd door slechts 5 
personen. We begonnen als drietal Hans 
Nieuwenhuijsen, Theo Peeters en Jan Smit 
(eindredactie en vormgeving). En nadat Hans in 2012 
stopte kwamen Erik van de Spek en Jens D’Haeseleer 
de redactie versterken. 
Het aantal leden van de sectie groeide in al die jaren 
gestaag door naar de huidige 123. En we zijn vooral 
blij met de vele Vlaamse leden en diverse jongeren die 
de weg gevonden hebben naar de sectie. Ongetwijfeld 
is de recente belangstelling voor de bijen daar 
grotendeels debet aan. Maar ook het aantal specialisten 
dat lid is van onze sectie, de activiteiten die georgani-
seerd worden en de publicaties die geproduceerd 
worden hebben wellicht een aanzuigende werking. En 

als die leden ook nog enthousiaste, aimabele mensen 
zijn ....  
 
Één van die leden willen we in dit nummer speciaal in 
het zonnetje zetten: Hans Nieuwenhuijsen. Hans werd 
op 2 november 75 jaar en dat was voor de redactie een 
goede reden om hem te verrassen met dit thema-
nummer. Hans was vanaf het eerste begin op allerlei 
manieren betrokken bij de sectie. Hij zat niet alleen in 
het bestuur en de redactie maar leidde ook 
studiedagen, schreef veel in onze nieuwsbrief en 
organiseerde excursies, zoals bijvoorbeeld jongstleden 
augustus naar het Noord-Hollands Duinreservaat. 
Komend voorjaar neemt hij ons mee naar enkele 
Noord-Hollandse dijken.  
 
We hebben van nr. 19 een themanummer gemaakt. 
Diverse personen uit familie, vriendenkring(en) en 
collega’s hebben meegeholpen dit Hans-nummer tot 
een speciaal en mooi document te weven. 
Hans van harte gefeliciteerd, geniet ervan, en we 
rekenen nog vele jaren op je! 
 
Jorgen Ravoet wordt hartelijk bedankt voor het 
vertalen van een aantal samenvattingen in het Engels. 
 
We wensen je veel leesplezier, Jens, Theo, Erik en Jan 
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Hans Nieuwenhuijsen 75 
 
Lieneke Nieuwenhuijsen 
 
 
Vertellen over Hans als vader, in een tijdschrift voor 
de insectenliefhebber? Ik kan een heleboel leuks 
zeggen over Hans als vader, maar daar zal de 
gemiddelde lezer van dit blad nou niet per se op zitten 
te wachten. Hans als eenzaam darretje in een korf vol 
vrouwtjes, daarvan hoop ik dat jullie entomologen-
harten sneller gaan kloppen. 
Hans heeft het in onze korf, met koningin Joke en 
werksters Marte en ik, niet altijd gemakkelijk gehad. Al 
dat geneuzel over emoties, waarom kan ik niet eens 
lekker uitweiden over mijn passie, de natuur? Hans 
deed verwoede pogingen zijn dochters enthousiast te 
maken. Jongste dochter (ik dus) ging, puur om vader 
te behagen, mee het veld in om te vangen. Bij mijn 
eerste gil dook Hans nog gretig met zijn netje mijn 
richting op: zou ze een zeldzame soort hebben gespot?  
De langgekoesterde wens van het opprikken en voor 
altijd bezitten van Ceropales maculata in vervulling? Maar 
nee, ik gilde door al die grassprieten die aan m’n benen 
kriebelden. Dat zijn toch geen vieze insecten? Bah. 
 

 
Hij zal het ongetwijfeld jammer vinden dat we geen 
natuurliefhebbers zijn geworden, maar dat heeft hij 
nooit laten merken. Hans heeft ons altijd gestimuleerd 
onze eigen weg te gaan, spreekt regelmatig uit dat hij 
trots op ons is. Met mijn studie Engels trad ik toch in 
zijn anglofiele voetsporen; met als fijne bijkomstigheid 
dat ik af en toe een synopsis voor hem kan vertalen. 
Wij op onze beurt zijn ook heel trots op onze vader. 
Hij weet veel, kan enorm genieten en heeft op zijn 75e 
nog steeds een tomeloze energie en leergierigheid. 
Bovenal is hij een hele lieve, betrokken en gezellige 
vader. Een onmisbare aanwezigheid in onze bijenkorf. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Figuur 1. De familie Nieuwenhuijsen: Joke, Lieneke, 
Hans, Marte. 
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Hans en de KNNV-afdeling 
Alkmaar 
 
Evert Maarschall 
 
 
Vorig jaar bestond de afdeling 100 jaar en is er een 
speciale publicatie gemaakt waarin een aantal leden aan 
het woord kwamen over hoe hun belangstelling voor 
de veldbiologie ontstaan was en over wat zij voor de 
afdeling gedaan hadden in de vorm van een 
bestuursfunctie, schrijven voor het clubblad en/of het 
leiden van excursies. Ook Hans komt aan het woord. 
Hij vertelt dan wat zijn grootste voorbeeld was in de 
veldbiologie: dat was de Franse onderwijzer Jean 
Henri Fabre, die met eindeloos geduld het gedrag van 
vooral bijen en wespen bestudeerde. Hans:   
“En door Fabre werd ik actief in de Sectie Hymenoptera en 
vanuit die sectie heb ik meegewerkt aan De wespen en mieren 
van Nederland en aan De Nederlandse Bijen. Pas na mijn 
pensioen ben ik in onze KNNV-afdeling actief geworden. Ik 
ging mee op excursies en schreef daarover in BLAD. Al gauw 
werd ik secretaris en daarna voorzitter. En natuurlijk was ik 
een tijdje coördinator van de Insectenwerkgroep. Het 
onderwijsbloed kruipt waar het niet gaan kan: we zijn de 
succesvolle cursus Veldbiologie voor nieuwelingen gaan 
organiseren”. 
 
Aan dit citaat van Hans wil ik toevoegen dat Hans zijn 
rol in de diverse bestuursfuncties in de KNNV-
Alkmaar met grote inzet vervuld heeft. Hij was de 
ideale voorzitter die door z’n beminnelijke persoon-
lijkheid en zijn gevoel voor humor een belangrijke 
bindende en stimulerende rol in onze afdeling speelde. 
Welbespraakt was Hans ook. Dat kwam vooral tot 
uiting als Hans een lezing voor ons gaf. Met verve kon 
hij spreken over zijn geliefde vliesvleugeligen. Maar 
dan niet alleen: hij raakte pas echt op dreef bij het 
onderwerp natuur in de kunst. In zo’n voordracht 
passeerde dan een hele stoet kunstenaars, die ieder op 
hun eigen wijze, en vaak uiterst nauwkeurig, een plant, 
dier of landschap in tekening, aquarel of olieverf in de 
loop der eeuwen uitgebeeld hadden. En bij elke 
afbeelding gaf Hans dan een toepasselijke toelichting. 
 
Van Hans als kenner van de insectenwereld genieten 
wij nog steeds. Al ruim zes jaar lang schrijft Hans in 
elk nummer van BLAD (ons afdelingsblad) zijn vaste 
kolom onder de titel:  Neem nou …..    waarbij hij 
telkens van één ongewervelde het leven schetst. 
Enkele voorbeelden ter toelichting: de grote 
heremietkreeft, het zilvervisje, de getijgerde 
lijmspuiter, de strontvlieg, enz. Van alles wat dus. 

Tijd om je te feliciteren met je 75ste verjaardag en 
gelegenheid om ook stil te staan bij ons persoonlijk 
contact: Rolien en ik kijken met veel plezier terug op 
onze gezamenlijke excursies naar o.a. Marken met z’n 
duizenden brandganzen en goudplevieren, het bezoek 
aan het Robbenoordbos om naar paddenstoelen te 
zoeken en naar Wieringen, bekend om de rotganzen 
en waar we zomaar drie velduilen boven het wad heen 
en weer zagen vliegen. Ook herinner ik me de 
plantendeterminatiecursus die wij samen voor 
beginners gingen geven. Ik zorgde voor een 
elementaire tekst en jij voor de bloemen: heel 
verrassend was je keuze voor de soort bloemen om 
mee te oefenen: je kwam met een gekocht boeket aan, 
wat een slimme zet was omdat er buiten slechts wat  
spaarzame madeliefjes en paardenbloemen te vinden 
waren. Je was altijd met iets bezig te bestuderen, want 
als ik je belde voor iets of wat nam Joke altijd op. Die 
hoorde ik dan roepen dat je naar beneden moest 
komen: Evert aan de lijn. Een enkele keer kon ik je 
verleiden bij ons thuis, zo aan het einde van de 
middag, een biertje te komen drinken. We begonnen 
altijd het gesprek met iets wat ten behoeve van de 
afdeling geregeld moest worden, maar al snel waaierde 
het onderwerp uit naar meer ingewikkelde zaken zoals 
de evolutietheorie, je liefde voor Engeland en die voor 
de kunst en zo nog heel veel  meer onderwerpen.  
 
Ik eindig met het aanstippen waarom ik je in hoge 
mate bewonder: ten eerste je kleding. Altijd zie ik je 
verschijnen in een colbertje van een fraai dessin, 
waarbij ik meestal denk, dat zou mij ook best staan. 
En, maar dat is terugkijkend in de tijd, dat het je gelukt 
is om je zo intensief bezig te houden met twee 
verschillende verenigingen tegelijk, één die zich bezig 
houdt met de Hymenoptera en één die de veldbiologie 
bedrijft, mag een wonder heten. Chapeau! 
 

Figuur 1. Hans en Evert op excursie. Foto Rolien de 
Jonge. 
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Hans Nieuwenhuijsen: een 
bijen minnende en 
spinnendoder kennende 
gentleman 
 
Rutger Polder 
 
 
Hans is een zeer veelzijdige man vol humor en uiterst 
bekwaam in het overbrengen van zijn brede kennis en 
interesse. En bovendien te allen tijde een heer in 
optimaforma. Kortom de ideale man die als voorzitter 
bij welke vereniging dan ook ingezet zou kunnen 
worden.   
Ik leerde hem kennen toen hij in 2007 secretaris en in 
2009 voorzitter van het bestuur van de KNNV-
afdeling Alkmaar e.o. werd.  In deze vereniging heb ik 
een aantal jaren met hem mogen samenwerken. 
 
De KNNV moest onder andere volgens hem naar een 
hoger plan worden getild en ondanks dat Alkmaar een 
van de grootste afdelingen in het land had, moest dat 
beter kunnen. Een beproefde methode is dan het 
opzetten van cursussen. Hans was gangmaker en de 
cursussen waren in no time vol.  Ook het eerste veld- 
biologisch jaarverslag van de afdeling kwam van zijn 
hand. 

Een project waarbij ik met hem mocht samenwerken 
was de oprichting van de “bijentuin” in Alkmaar 
Noord, voor het draagvlak genaamd “vlindertuin”, 
want bijen waren lastig en gevaarlijk. Een prachtig 
stukje openbaar groen waar de inrichting speciaal was 
gemaakt voor bijensoorten. Dit werd een bijzonder 
samenwerkingsverband met de gemeente Alkmaar, de 
KNNV en bewoners van de wijk.  
Toen de KNNV-afdeling 90 jaar bestond is het boekje  
“Natuurgebieden in en rondom Alkmaar” uitgegeven.   

Hierin had Hans een stevige duwende en trekkende 
rol. 
 
Toen Hans 65 werd gaf hij een feestje waar ik een 
studiegenoot van Hans ontmoette; Midas Dekkers.  
Voor mij was dat ook gelijk een link naar de fijne 
humor die Hans altijd ten toon spreidt.  Bij het geven 
van lezingen en excursies vindt hij daarom altijd een 
aandachtig gehoor. Wat wil je nog meer; humor bij 
zeer serieuze onderwerpen zoals bij de lezingen over 
de rol van tekenaars in de botanie en het vertellen over 
de slobkousbij die de nietsnutten van mannen van het 
lijf moet houden en daarbij ook nog het nest moet 
verdedigen tegen de bonte viltbij.  
Op de Hortus Alkmaar, waar ik als collectiebeheerder 
werk, is hij een geliefde onderzoeker en pleitbezorger 
én excursieleider voor de Hortus.  Op deze bijzondere 
plek heeft Hans al vele soorten bijen, wespen en 
hommels ontdekt waarvan een aantal soorten voor het 
eerst in Noord-Holland.  
Het uitbrengen van de laatste bijenveldgids van de 
KNNV werd in de Hortus met een interview door 
Vroege Vogels bekendheid gegeven. 
 
Hans, ik feliciteer je hierbij met je 75e verjaardag, met 
nog heel lang goede gezondheid en veel mooie 
momenten, waarbij verwondering en bewondering 
voor, neem nou de natuur, hoog in het vaandel blijft. 
Met jouw humor en relativering wordt de natuur 
mooier en gezonder! 

Figuur 1. Hans leidt een bijendag. Foto Rutger Polder. 

Figuur 1. Hans met Amorphophallus konjac. Foto Rutger 
Polder. 
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Hans en de Groene Voet 
 
John Scheeper 
 
 
Hans Nieuwenhuijsen, vanuit KNNV-afdeling 
Alkmaar één der drijvende krachten achter het 
inrichten van een tuin voor wilde bijen als onderdeel 
van het park Groene Voet in Alkmaar. In aanloop van 
de daadwerkelijke aanleg waren er de nodige hobbels 
te nemen. Allereerst de voorstanders van meer 
parkeerplaats aan het begin van het park. Gelukkig 
kon dat, met het bestemmingsplan in de hand, 
gepareerd worden. De tweede hobbel was de bij zelf!

Buurtbewoners en een naburige kinderopvang hadden 
bezwaar tegen de aanleg van een tuin bedoeld voor 
stekende insecten. De nodige voorlichting aan 
buurtbewoners moest dat oplossen. Samen met IVN 
Noord-Kennemerland zijn bewonersavonden belegd 
en is uitgelegd dat niet alle bijen agressief zijn en 
steken. Maar die informatie overtuigde niet iedereen. 
De oplossing was om de bij- en insectenvriendelijke 
inrichting van de tuin te handhaven en de tuin een 
Vlindertuin te noemen. 
In maart 2012 kon de aanleg van de tuin beginnen en 
sindsdien heeft Hans daar vele uurtjes als tuinman, 
maar ook als insectenvorser doorgebracht. Op vele 
zaterdagochtenden was hij op de tuin de tuinman en 
gaf hij sturing aan een ploegje vrijwilligers.  
 
 

 
 
 

 
 
  

Aanleg van de Vlindertuin, maart 2012. Foto’s Simone Stam. 

Rondleiding van de wethouder. Foto John Scheepe. De tuin in ruste. Foto Simone Stam. 
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Portret van een 
spinnendoderman 
 
Theo Peeters 
 
 
Inleiding 
Ik herinner het me nog goed, de setting van die eerste 
ontmoeting in Haamstede. Als nieuw lid van de 
Nederlandse Entomologische Vereniging ging ik in 
juni 1989 samen met Fred Moussault naar de 144e 
zomervergadering van de NEV in Haamstede. Alles 
was nieuw maar gelukkig werd ik door Rinus 
Sommeijer voorgesteld aan nog een andere nieuweling 
en liefhebber van angeldragers: Hans Nieuwenhuijsen. 
Naast het solitair gebeuren, zoals je het vangen van 
angeldragers kunt beschouwen, maakten we in dat 
weekend ook samen met enkele liefhebbers een 
avondwandeling door de duinen en verwonderden ons 
in een vallei vol orchideeën. Ik ken Hans niet van écht 
dichtbij, maar we trekken wel al heel wat jaartjes met 
elkaar op door dezelfde hobby: het bestuderen van 
angeldragende vliesvleugeligen. Vanuit die hobby, als 
lid van onze sectie Hymenoptera, met behulp van zijn 
bibliografie en met hulp van enkele fotografen, 
schilder ik hier een portret van Hans. 
 
Sectie Hymenoptera 
Voor dit portret zijn de 49 nieuwsbrieven van de sectie 
Hymenoptera nog eens doorgebladerd om mijn 
gedachten op te frissen. Even een opsomming uit die 
nieuwsbrieven van wat Hans zoal heeft gedaan binnen 
de sectie: hij heeft in bestuur en redactie gezeten, 
diverse studiedagen geleid, verslagen van excursies en 
studiedagen geschreven, determinatietabellen gemaakt, 
en nog veel meer geschreven over van alles wat hem 
boeide. Niet zomaar een lid!  
De sectie werd in 1995 opgericht nadat we een tijd als 
aculeatenwerkgroep door het leven waren gegaan. Het 
moest allemaal serieuzer, met een eigen bestuur en een 

eigen nieuwsbrief. Jan werd tot voorzitter 
gebombardeerd, Hans werd penningmeester, en ikzelf 
secretaris. Tevens vormden we samen de redactie van 
onze nieuwsbrief. Met z’n drieën, en ondersteund door 
anderen, gingen we aan de slag om de angeldragende 
wespen en bijen meer in de belangstelling te brengen 
(Fig. 1). 
We hadden alle drie een eigen leermeester die ons de 
kneepjes van het ’vak’ bij bracht. Hans werd begeleid 
door Henny Wiering die in zijn omgeving woonde en 
waarmee hij een hechte band opbouwde. Henny & 
Hans en hun kinderen waren, zijn nog steeds 
belangrijke mensen in zijn leven. Het was ook Henny 
die hem inspireerde om zich te specialiseren in 
spinnendoders (Fig. 2). Jammer dat we in 2001 al zo 
snel afscheid moesten nemen van Henny. Maar het 
‘vak’ en tevens de zorg en nauwkeurigheid van de 

liefhebberij, de liefde was doorgegeven. 
 
Maar er was nog iets meer dan alleen de ontmoeting 
op de inhoud: bijen en wespen verzamelen. Alle drie 
hebben we een onderwijs-achtergrond in de biologie. 
En naast kennis vergaren werd kennis uitdragen, 
anderen van je kennis laten meegenieten, een 
belangrijk doel van de sectie. Daarvoor kwamen we 
snel met een eigen nieuwsbrief met de zoemende 
naam Bzzz. 
 
50 nieuwsbrieven 
In 1995 ziet het eerste nummer van Bzzz het licht. 
Zoals dat gaat bij veel beginnende periodieken vult de 
redactie een groot deel van de inhoud. Aan Hans 
hadden en hebben we wat dat betreft een goeie, hij 
schrijft makkelijk en heeft altijd wel iets interessants te 
melden. Intussen groeide het aantal leden van de sectie 
(Fig. 3) en al na enkele jaren kwamen er gelukkig ook 
steeds meer berichten van andere liefhebbers in onze 
nieuwsbrief.  
Onze nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar; in april 
en november. In totaal maakten we 31 nummers van 

Figuur 1. Jan, Theo, Erik & Hans tijdens studiedag 
metselbijen op 10 januari 2015. Foto Albert de Wilde. 

Figuur 2. Prominente plek voor Henny in Hans’s 
werkkamer. Foto Joke den Hengst. 
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Bzzz tussen juni 1995 en april 2010. Daaronder twee 
themanummers: nr. 4 Lefebernummer (1996) en nr. 25 
Bijen en wespen in tuinen en natuurgebieden (2007). 
Daarna werd de naam van onze nieuwsbrief gewijzigd 
naar HymenoVaria en begon in november 2010 de 
telling van de nummers weer met 1. Dit is alweer nr. 
19 van HV, en dat maakt een totaal van 31 + 19 = 50 
nieuwsbrieven. Nóg een reden tot feest! 

Terug naar Hans. Per 31 december 2012 nam hij 
afscheid als penningmeester en redactielid. Zeventien 
jaar lang had hij die functies contientieus vervult. Sloot 
hij met het beëindigen van het boek ‘De Nederlands 
bijen’ (2012) een periode af? Vond hij dat het 
sectiebestuur toe was aan verjonging? Wilde hij het 
wat rustiger aan doen? Ik heb hem (nog) nooit 
gevraagd wat zijn redenen waren voor dit besluit, maar 
we hebben er wat betreft het schrijfwerk voor onze 
nieuwsbrief gelukkig niet veel van gemerkt. Erik van 
der Spek en Jens D'Haeseleer kwamen de redactie 
versterken en Hans bleef gewoon zijn stukjes 
schrijven. Waar kwamen al die pennenroerselen 
vandaan? 
 
Verzamelen 
Als ik hierover nadenk zijn de meeste 
aculeatenliefhebbers die ik ken in de eerste jaren bezig 
de vele soorten te leren kennen en hun (referentie-) 
collectie aan het opbouwen. Je maakt dan veel 
uitstapjes om waar te nemen en te vangen. Vooral naar 
gebieden in je eigen omgeving en verder weg 
bijvoorbeeld met anderen samen binnen verenigingen.  
Op excursies van de sectie (Fig. 4) maar ook op die 
van de Landelijke InsectenWerkgroep van de KNNV 
en op de zomerkampen van de NEV was Hans een 
trouwe deelnemer. Ook ging Hans de afgelopen jaren 
vaker een dagje verzamelen met een van zijn 
aculeatencollega’s in een mooie hoek van Nederland; 
een mooie manier om passie en verbinding te 
combineren. 

Van deze excursies worden door de deelnemers altijd 
soortenlijstjes gemaakt die verwerkt worden in 
excursieverslagen. Ook Hans heeft vele lijstjes 
gemaakt van zijn vangsten, meegewerkt aan of zelf 
excursieverslagen geschreven. Al die exemplaren die 
worden verzameld zijn niet alleen toegevoegd aan de 
eigen collectie maar ook ingevoerd in computerbe-
standen. Nu was ik wel nieuwsgierig naar het 
verspreidingspatroon van de vangsten van Hans. Dus 
is aan de beheerder van de databank van EIS-
Nederland, waar al die gegevens van o.a. wespen en 
bijen in ons land worden opgeslagen, gevraagd een 
verspreidingskaart te maken van het aantal soorten 
wespen en bijen per 5x5 kmhok (Fig. 5). Het 
verwonderde mij dat Hans al tien jaar eerder dan ik 
verwachtte nl. in 1978 zijn eerste bij (Halictus 
rubicundus) ving bij Elspeet. Volgens de databank van 
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 Figuur 3. Groei van het ledenbestand van de sectie 
Hymenoptera (1995-2019). 

Figuur 4. De mannen in uitrusting voor de excursie 
Maasduinen op 3-8-2013. Foto Albert de Wilde. 

Figuur 5. Het aantal wespen- en bijensoorten per 5 x 5 
kmhok gevangen door Hans Nieuwenhuijsen in de periode 
1978-2017. Bron: EIS-Nederland. 
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EIS wordt hij vanaf 1983 wat actiever met vangsten bij 
Schagen en Elspeet. Gedurende de daaropvolgende 
decennia zien we dat Hans door heel Nederland 
verzameld. Echter de 5 hokken met de meeste soorten 
zijn z’n woonplaats Alkmaar met in de directe 
omgeving daarvan de Schoorlse duinen. En de tweede 
plek is het centrale deel van de Veluwe waar hij vanuit 
Elspeet de omgeving afstruinde. Het was ook de 
Veluwe waar hij de zeldzame spinnendoder Priocnemis 
enslini ving in voorjaar 1989. Een bijzondere vondst die 
meestal nog meer stimuleert tot verdieping van de 
groep waarmee je aan de slag bent. Enkele jaren later 
heb ik eenmaal samen met Hans op de Veluwe 
gevangen. Mijn herinneringen daaraan zijn te vaag. 
Was Elspeet de plek waar Hans meermaals in een 
caravan verbleef? Volgens mijn databank bezochten 
we op 1 mei 1993 plekken waar hij vaker verzamelde: 
De Kleine Kolonie (Ac. 181-478), Kuilhegge (Ac. 183-
476) en het Elspeterveld (Ac. 181-476). 
 
Schrijfwerk 
Naast verslaglegging van waarnemingen is schrijfwerk 
vaak ook sorteerwerk; een brei in je hoofd rangschik-
ken, op een rij zetten. Denk bijvoorbeeld aan het 
gebruik van allerlei morfologische begrippen van het 
mannelijk genitaal (zoals parameren, sagitta, volsella, 
gonostylus, aedeagus, etc.) bij verschillende auteurs, 
die door Hans werden vergeleken in een artikelenserie. 
Wat heeft Hans zoal geschreven over angeldragers? In 
mijn databank staan meer dan 130 publicaties, klein en 
groot. We kunnen zijn schrijfwerk verdelen over een 
vijftal categorieën: boeken, artikelen, determinatie-
tabellen, verslagen en boekbesprekingen. 
 
Boeken. Hans werkte mee aan de twee naslagwerken in 
de serie (Fauna) Natuur van Nederland: de wespen en 
mieren (2004) en de Nederlandse bijen (2012). Hij 
schreef voor het boek uit 2004 het hoofdstuk over de 
spinnendoders. Bij het tweede boek speelde hij een 
belangrijke rol niet alleen als schrijver van vele 
soortteksten maar tevens van enkele hoofdstukken. 
Het hoofdstuk over het bijenleven schreven we samen. 
Hans heeft sterk zijn stempel gedrukt op dat 
hoofdstuk. Zo is zijn hand te zien in de tekeningen die 
hij maakte van de verschillende typen van bijennesten. 
En het stuk over de levenscycli van de verschillende 
bijen was eveneens een onderwerp dat hem sterk 
boeide. Dit hoofdstuk over het leven van bijen is dan 
ook meer doorwrocht dan mijn hoofdstuk over de 
levenswijze van wespen in het boek uit 2004. 
 
Artikelen. In zijn artikelen lees je m.i. echter nog meer 
zijn eigen passie. Enerzijds werkt Hans graag 
vergelijkend morfologisch. Een van zijn favorieten op 
dat vakgebied was dan ook Howard Evans. Hij is 
eveneens begaan van levenscycli, broedzorgcycli, 
natuurdoeltypen en aculeatengemeenschappen. Maar 

het gedragsonderzoek, zoals de onderzoeken van Niko 
Tinbergen en zijn leerling Gerard Baerends, heeft 
duidelijk de meeste invloed gehad op zijn doen en 
laten in het veld. In de reeks veldobservaties van 
spinnendoders (1, 2, 3, 3 [sic]) doet Hans verslag van 
zijn veldwaarnemingen. Hij zegt zelf daarbij niet 
zozeer wetenschappelijk maar meer natuurhistorisch 
waar te nemen. Door die observaties probeert hij zich 
een beeld te vormen van de habitat en de biologie van 
de soort. 
 
Tabellen Een ander sterk punt van Hans is het maken 
van determinatietabellen. Meestal werden die nieuwe 
tabellen getest op de studiedagen van de sectie (Fig. 6). 
Zo leidde Hans achtereenvolgens de studiedag 
spinnendoders (2004), Coelioxys & Megachile (2012) en 
Hoplitis & Osmia (2015), en hij ondersteunde tevens de 
cursusdag bijen (2017). 

 
Spinnendoders kregen vanaf 1989 extra aandacht door 
zijn vangst van die zeldzame soort op de Veluwe. De 
eerste tabel tot de soorten van de Nederlandse 
spinnendoders die ik van Hans kreeg toegestuurd is 
van 1 augustus 2002. Een geheel nieuwe eigen uitgave 
verscheen op de studiedag spinnendoders in 31 januari 
2004. Deze uitgave was een jaar later verder uitgewerkt 
met habitusfoto’s van de soorten en werd voor 
iedereen toegankelijk gepubliceerd in het tijdschrift 
Faunistische Mededelingen van Nederland (2005). En 
in 2008 kwam Hans met een herziene uitgave bij de 
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Helaas 
zonder foto’s van de soorten maar met een prachtige 
eigen tekening van de broedzorgcyclus van een 
spinnendoder (zie pag. 75). Met deze uitgaven schaart 
Hans zich als specialist en opvolger naast twee 
voorgangers die zich met spinnendoders in ons land 
hebben bezig gehouden. Allereerst Jan Wilcke (1907-
1990) die in 1943 een uitgebreide determinatietabel 
van de spinnendoders publiceerde met o.a. prachtige 
eigen tekeningen. Een tweede persoon waaraan ik bij 

Figuur 6. Studiedag van de sectie: Peter Megens en 
Hans. Foto Albert de Wilde. 
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spinnendoders moet denken is Aloys Adriaanse (1900-
1946), een pater uit het Tilburgse die op het eind van 
zijn korte leven o.a. een gedetailleerde studie maakte 
van de gedragingen van enkele spinnendoders, 
postuum gepubliceerd in 1946. Hans kun je beschou-
wen als de derde spinnendoderman in ons land. Hij 
combineert aspecten van beide voorgangers door 
zowel tabellen met eigen tekeningen als studie van het 
gedrag van spinnendoders te maken. 
Na de publicatie van het boek over de wespen en 
mieren in 2004 werd door een groep collega’s gewerkt 
aan de uitgave van de Bijen van Nederland. De genera- 
en soortteksten werden onderling verdeeld en Hans 
eigende zich o.a. een deel van de buikverzamelaars 
(Megachilidae) toe. Ook die familie maakte hij beter 
toegankelijk door nieuwe determinatietabellen. 
Achtereenvolgens maakte hij een determinatiesleutel 
voor de bijengenera Anthophora (2007), Hylaeus (2009), 
Coelioxys (2010), Anthidium, Chelostoma en Megachile 
(2011) en tenslotte nog Hoplitis en Osmia (2014). 
Samen met Jan Smit is Hans dan ook de maker van de 
meeste bijentabellen tot op soort. Al die tabellen zijn 
in  verbeterde vorm opgenomen in de NJN-uitgaven 
‘Nederlandse bijen op naam brengen’ deel 1 (2016) en 
deel 2 (dat binnenkort verschijnt). 
 
Verslagen Hans schreef diverse verslagen van studie-
dagen en excursies waaraan hij zelf deelnam. Hij was 
ook meermaals van de partij bij een traditioneel 
uitstapje van enkele hymenopterologen namelijk de 
tweejaarlijks Hymenopterologen-Tagung in Stuttgart 
(Fig. 7). Zowel qua inhoud als voor de contacten een 
aanrader voor eenieder die zich serieus met 
Hymenoptera bezighoudt. Tijdens de lange, maar 
gezellige autoritten van en naar Stuttgart werden ook 
meermaals nieuwe ideeën geboren voor het werk 
binnen de sectie. 

Boekbesprekingen. En tenslotte mag niet onvermeld 
blijven dat Hans ook een echte boekenwurm is. Dat 
blijkt niet alleen uit de inrichting van zijn studiekamer 

(Fig. 7) maar tevens uit de vele boekbesprekingen die 
hij schreef. Steeds voorzien van persoonlijke noten en 
regelmatig met een goedkeurende knipoog naar de 
boeken van Nederlandse makelij. 

 
Wensenlijst 
Voor het nooit gepubliceerde smoelenboek van de 
sectie dat ik ooit wilde maken schreef Hans o.a. de 
volgende wens voor de sectie Hymenoptera op (zie 
ook Bzzz 21, april 2005). 
‘Mijn wensenlijstje voor de sectie is een uitbreiding 
van de website, het maken, meewerken aan en 
uitgeven van boeken en determinatietabellen op het 
gebied van de Hymenoptera. Verder wil ik graag meer 

Figuur 7. Hans ontmoet in Stuttgart zijn grote spinnen-
doder-held Heinrich Wolf. Foto Wim Klein. 

Figuur 8. De inrichting van Hans’s werkkamer. Foto‘s 
Joke den Hengst. 
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niet Aculeatenmensen actief krijgen en hoop ik op een 
fusie met de mierenmensen, ooit!’ 
 

Welnu, een deel van deze wensen is inmiddels 
gerealiseerd. Onze website is gebouwd door Raymond 
Broersma en later gewijzigd en beheerd door Huib 
Koel. Een groot deel van de determinatietabellen heeft 
Hans zelf gemaakt en gepubliceerd. Een nieuwe wens 
die hij nu zeker zou toevoegen aan zijn wensenlijstje is 
het binnenhalen van jongeren in de sectie. Daarvan 
hebben zich de laatste paar jaren verschillende 
aangemeld als lid, mede door de huidige aandacht voor 
wilde bijen. Inmiddels werken we aan de afronding 
van deel 2 van de bijentabel van de NJN ‘Nederlandse 
bijen op naam brengen’. Hans is de trekker van deze 
uitgave waarmee je alle Nederlandse bijen op naam 
kunt brengen. Het werk van de oudjes wordt onder 
andere op deze manier doorgegeven aan de jongere 
generaties. En daarmee vervuld Hans, samen met 
andere specialisten binnen de sectie, een lang geuite 
wens. Het is goed om ook dit langjarige project 
binnenkort af te ronden zodat onze handen weer vrij 
komen en we kunnen verder werken aan de groepen 
die het vuur hoger laten branden in ons hart. Voor 
Hans zijn dat de spinnendoders. En ik ben erg 
nieuwsgierig wat hij voor ons nog uit zijn hoge hoed 
gaat toveren. 
 
Proficiat 
Mijn huidige portret is af. Hans, zie het als een ode die 
je zelf hebt verdiend. Misschien is niet alle kleur die 
hier is opgebracht in overeenstemming met je eigen 
zienswijze. En hier en daar zal zeker nog bij- en 
overgeschilderd moeten worden. Maar och, zo gaat dat 
bij portretten!  
Ik heb veel plezier gehad in de vele penseelstreken om 
dit portret enige gelijkenis te geven. En het voelt 
tevens alsof onze kennismaking, vanaf dat weekend in 
Haamstede in 1988, tot op de dag van vandaag 
voortduurt. Hans, plezierig mens, van harte proficiat 

met je 75e, blijf gezond en ik hoop dat we elkaar nog 
vele jaren mogen ont-moeten. 
 
Summary 
This article describes Hans Nieuwenhuijsen and his 
many activities within the section Hymenoptera of the 
NEV. This portrait is a part of a theme number about 
Hans in honour of his 75th birthday. 
 

 
 
 
  

Figuur 9. Jelle Devalez en Hans op excursie, 17 juli 
2010. Foto Theo Peeters. 

Figuur 10. Hans Nieuwenhuijsen. Foto Wim Klein. 
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Broedzorg van de spinnendoder. Tekening door Hans Nieuwenhuijsen (uit: Nieuwenhuijsen, H. 2008. De 
Spinnendoders van Nederland. - Jeugdbondsuitgeverij.  
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Met Hans op stap..... 
 
Albert de Wilde 
 
 
Bij de club van de aculeatenliefhebbers zie je dikwijls 
dezelfde personen. Dat maakt het ook zo leuk, want je 
kan voelen dat je dezelfde passie deelt, maar bijna 
nooit op dezelfde wijze. Zelf ben ik gefascineerd door 
vormen en kleuren van insecten. Dat wil ik graag 
fotografisch vastleggen. Ik weet ook wel dat dit een 
enorme beperking is. Gedrag en biologie zijn zo goed 
als zeker veel interessanter, maar veel moeilijker om in 
plaatjes zichtbaar te maken. Wie zich niet in de eerste 
plaats bekommert om wat mooi is en wat ruimer kijkt, 
komt weer andere horden tegen die overwonnen 
moeten worden. De laatste jaren is er door opwarming 
van het klimaat een trek naar het noorden van diverse 
organismen. Ook allerlei invasief spul voelt zich hier 
goed thuis. Voor wie zich met verbanden in de natuur 
bezighoudt is het hard werken. Biodiversiteit is een 
hot item. Er komen ieder jaar wel soorten bij. Helaas 
verdwijnen er waarschijnlijk nog veel meer door 
wanbeleid in het beheer van de ruimte. Verkeer, 
industrie en bewoning krijgen bijna steeds voorrang. 
Daar moet veel voor wijken en belangrijke biotopen 
gaan verloren. En toch gaan we met het bestuderen 
van insecten ijveriger door dan eerder. Dat kan ook 
door moderne hulpmiddelen als DNA-bepaling. Voor 
de meesten van ons is dat niet zo weggelegd en ja, als 
je eenmaal bent begonnen met het aanleggen van een 
collectie insecten, dan geef je dat niet zo snel op. Daar 
hoort dan de ouderwetse wijze van determineren met 
tabellen bij. Zelf heb ik geen collectie, maar probeer 
met fotodetails toch ver te komen. Dan is hulp van 
een oude rot in het vak heel prettig. 

Toen ik Hans voor het eerst ontmoette zal dat op 
een bijeenkomst of excursie van de aculeatenclub zijn 
geweest. Ik weet het niet meer precies, maar als je 
nieuw bent in een groep onthoud je er toch meestal 
wel enkele personen van, omdat ze een bepaalde 
indruk bij je achterlieten. Hans was voor mij direct 
herkenbaar als iemand die een onderwijsachtergrond 
heeft. Hij heeft enkele keren (klassikaal) concepttabel-
len besproken van het geslacht Megachile en verwanten. 
Zijn systematische aanpak was helder. Ook zijn 
spinnendoder-kennis is verbluffend. Wat een gemak 
dat er zo’n specialist op een bereikbare afstand is. Met 
bereikbaar bedoel ik geen kilometers, maar de gave om 
zich open te stellen voor vragen van anderen, die het 
wat moeilijker hebben met het determineren. 

Als Hans in een groep op stap gaat doet hij dat 
graag in een shirt van KNNV of een 
Landschapsvereniging. Het is misschien een verwijzing 
naar voor hem belangrijke instellingen, die passen bij 

zijn liefde voor de natuur. De start als groep duurt 
voor Hans meestal maar kort. Je ziet hem vrij snel 
alleen in het landschap zijn eigen gang gaan. Hij wil 
kennelijk anderen niet tot last zijn en zelf ook zijn 
aandacht goed kunnen richten op wat hij wil. Ik vind 
dat wel een herkenbaar iets. Zelf ben ik ook graag 
alleen om mijn concentratie gemakkelijker te 
behouden. Het gemak is dan ook dat je best een 
kwartier bij een holletje in de grond kunt zitten 
wachten tot er een beestje verschijnt (of niet). Mijn 
vrouw wil op dat soort natuurwandelingen liever niet 
met mij mee, omdat ze de ervaring heeft dat er een 
kans is dat ze (te) lang moet wachten. 

Hans is in recente jaren enkele keren speciaal naar 
Zeeland gekomen om met mij leuke plekken te 
bezoeken. Ik leidde hem rond in de duinen van 
Walcheren, slufter De Kaloot, het bos van Clinge en 
het natuurgebied Braakman-Noord. Opmerkelijk voor 
mij was, dat hij in alle bezochte terreinen bijen of 
wespen zag, die ik daar nooit eerder had 
waargenomen. Hij heeft dus ook een scherpe blik. Als 
je hem zo bezig ziet, dan is leeftijd voor hem nog geen 
handicap. Ik hoop dat hij die conditie nog lang zal 
behouden. Hij is een aangename metgezel, die mij 
naderhand ook dikwijls geholpen heeft met determi-
naties. Geen vraag is hem te veel. Mijn enigszins 
autistische wijze van tabellen lezen en toepassen heeft 
hij wat bijgeschaafd. Niet alles is even letterlijk 
bedoeld en ook enige interpretatie is dan nodig. 
Mijn laatste vraag ging over de tergiet-eindzoom van 
een vrouw Sphecodes. Op foto’s zie ik dan altijd meer 
dan wat ik in de tabel vind. Hans geeft geduldig uitleg 
en lijkt het prettig te vinden om wat commentaar op 
teksten van tabellen te krijgen, die hij heeft geschreven 
of waaraan hij heeft meegewerkt. Dan krijg je immers 
enig inzicht hoe anderen de tabel denken te moeten 
toepassen. Zijn laatste antwoord eindigde met: “Wat 
dunkt ge? Bevredigend geantwoord? Blijf me lastig 
vallen met dit soort vragen!”. Wat geweldig om zo’n 
man te hebben leren kennen.   
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Genitaal wrijven bij de 
kale baardspinnendoder 
 
Wijnand R.B. Heitmans 
 
 
Inleiding 
Ruim 400 miljoen jaar geleden begonnen de perioden 
(Siluur, Devoon) waarin veel verschillende plant- en 
diergroepen het land probeerden te veroveren. Zich 
seksueel voortplantende dieren kregen toen te maken 
met een serieus probleem. Hoe krijg je het uitgestoten 
sperma bij een juiste partner. Op het land verdroogt 
sperma binnen enkele minuten. Hoe los je dat op? 
Door terug te gaan naar het water, zoals de resterende 
amfibieën heden ten dage nog doen. Het sperma in 
een pakketje verpakken en dan overgeven aan een 
vrouwtje, zoals een grote groep zes- en achtpotigen 
doet. Of het sperma direct inbrengen in een vrouwtje 
met behulp van een penis. Deze laatste strategie is, 
soms meermalen, in een aantal zeer verschillende 
groepen onafhankelijk van elkaar geëvolueerd, zoals in 
de gewervelde dieren, insecten, weekdieren en mijten. 
Bij veel soorten dieren zijn de penis en andere 
onderdelen van het mannelijk geslachtsapparaat niet 
alleen van binnen, maar ook van buiten ingewikkeld 
gebouwd. Als mens ben je je daar niet zo van bewust. 
Onze penis lijkt vrij simpel gebouwd zonder knobbels, 
stekels, ingewikkelde kronkels of een baculum of 
andere eigenaardige eigenschappen. En dan hebben we 
het niet over de uitwassen van enge, genitale ziektes, 
maar gewoon over de nominate of dominante vorm. 
Bij andere dieren kan de penis er merkwaardig uitzien 
en binnen verwante groepen bovendien sterk 
verschillen (Fig. 1).  
Waarom doet de natuur zo ingewikkeld? Waarom 
moet het ons zo veel moeite kosten om de geheimen 
van vorm en functie te ontdekken en het later aan 
leerlingen begrijpelijk uit te leggen? De schuld ligt vaak 
bij de vrouw. Wat nu, een MeToo-tje in de feestuit-
gave? Eerst verder lezen. Bij een inwendige bevruch-
ting of iets wat daarop lijkt, moet een vrouw kunnen 
selecteren door welke sekspartner zij zich het 
'voordeligst' laat bevruchten. Partnerkeuze is een van 
de primaire mechanismen waaronder evolutie kan 
plaatsvinden. De keuze wordt gekarakteriseerd door 
een selectieve respons bij dieren die gevoelig zijn voor 
bepaalde stimuli, die kenbaar worden gemaakt door 
het gedrag. Voordat een paring plaatsvindt met een 
potentiële kandidaat, wordt door het vrouwtje eerst 
een flink aantal aspecten geëvalueerd van de partner. 
Deze aspecten hebben te maken met de kwaliteit van 
de fenotypes die in een bepaalde populatie beschikbaar 
zijn en die op de een of andere manier gewogen 

worden op hun voordeligheid. 
Niet alleen geuren, zoals specifieke sekslokstoffen, 
maar ook de lichaamsgrootte, (huids)kleur, geluid bij 
de hofmaking etc. spelen een doorslaggevende rol bij 
de beoordeling van een potentiële partner. Bij 
acceptatie van de partner zijn er zelfs tijdens en na de 
paring mechanismen ontdekt die een bevruchting en 
dus een genetische recombinatie als nog kunnen 
voorkomen bij twijfel. Een laatste slot op de deur 
wordt wel aangeduid met cryptische partnerkeuze, iets 
wat je niet kunt waarnemen door uitsluitend het 
gedrag te bestuderen. Vrouwelijke partnerkeuze kan 
daarom op een aantal niveau's enorm van invloed zijn 
op allerlei ingewikkelde, evolutionaire processen die 
het reproductieve succes (over generaties) bij man-
netjes bepalen. Charles Darwin bedacht daar zelfs in 
1871 een aparte term voor: seksuele selectie. De vorm 
en afmeting van het mannelijk geslachtsapparaat is een 
resultaat van een lang seksueel selectief proces (Fig. 1: 
voor het geval bij zoogdieren).  
 
Angeldragers 
Hoe zit dat bij insecten? Bij insecten met een volledige 
gedaanteverwisseling wordt sperma direct overgedra-
gen door middel van een penis. Andere onderdelen 
van het mannelijk geslachtsapparaat, die worden 
gebruikt om het vrouwtje vast te houden, spelen 
echter ook een belangrijke rol om een paring succesvol 
te laten verlopen. Of en in welke mate het (mannelijk) 

Figuur 1. Penisvormen bij zoogdieren in niet-erectiele 
houding. Alle zijn getekend naar verschillende schaal. In 
de bovenste twee rijen worden de penissen van 
primaten (aapachtigen) afgebeeld, onze nauwste 
verwanten. De afbeeldingen laten de enorme diversiteit 
zien binnen de groep waarbij het resultaat in hoge mate 
toe te schrijven is aan vormen van vrouwelijke 
selectiekeuze. Bron: Krebs & Davies 1993. 
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geslachtsapparaat bij verschillende soortgroepen 
verschilt, is per taxon erg verschillend. Bij sommige 
verwante soorten sluipwespen is er nauwelijks een 
onderscheid te ontdekken, terwijl er bij andere cruciale 
verschillen bestaan. Als die verschillen geëvolueerd 
zijn door kieskeurige partnerkeuze van de vrouwtjes, 
werkt dit proces niet eenvormig en is zelfs erg 
onvoorspelbaar, zou je kunnen concluderen. 
Misschien maken aan de huid gebonden sekslokstof-
fen van het mannetje andere paringsbarrières bij het 
kieskeurige vrouwtje ondergeschikt, zodat de morfolo-
gische verschillen in het geslachtsapparaat er niet meer 
toe doen.  
Bij angeldragers (aculeate Hymenoptera) spelen de 
verschillen in het mannelijk geslachtsapparaat een 
belangrijke rol, zo belangrijk dat de morfologische 
verschillen tussen soorten voornamelijk hierop kunnen 
berusten. Verwacht mag worden dat vrouwelijke 
angeldragers heel kieskeurig kunnen zijn bij de 
partnerkeuze. 
De angel bij wespen, bijen en mieren maakt onderdeel 
uit van het vrouwelijk geslachtsapparaat en is te 
vergelijken met een gemodificeerde legbuis, zoals je 
die bij andere vliesvleugeligen aan kunt treffen. De 
angel is van buiten af niet te zien en wordt geheel 
binnen het lichaam van het vrouwtje gedragen. 
Ventraal aan de basis van de angel bevindt zich de 
geslachtsopening die voor een mannetje niet te 
bereiken is als het vrouwtje niet in de stemming is 
voor seksueel contact. Een vrouwtje dat onvoldoende 
paringsbereid is houdt haar geslachtsdelen als het ware 
binnen boord en een aanranding, verkrachting of 
anderzins geforceerde paring is niet aan de orde. 
Alleen de juiste, ruimtelijke omstandigheden, het 
geurenspel en de specifieke signalen bij de hofmaking 
kunnen het vrouwtje tot een paring verleiden: female 
choice in optima forma. 
Angeldragers krijgen onder de hymenopterologen vaak 
veel aandacht. Zij zijn meestal wat groter dan de vele, 
minuscule sluipwespsoorten en zijn vaak actief en 
goed zichtbaar bij mooi weer op bloemen. Het 
(selectieve) bloembezoek, de bestuivingsbiologie, het 
foerageergedrag, de nestbouw, hun rol bij natuur-
beheer en niet te vergeten het houden van honingbijen 
en het kweken van hommels zijn allemaal aspecten die 
het bestuderen van angeldragers aantrekkelijk maken. 
Nu zou je denken dat ook het paringsgedrag bij 
angeldragers goed bestudeerd is, maar dat valt in de 
breedte erg tegen. Het gebrek aan deze specifieke 
kennis ligt hem in het feit dat veel angeldragers niet 
makkelijk in gevangenschap te bestuderen zijn en dat 
een onderzoeker er veel tijd en energie in moet steken 
om de ontbrekende kennis op experimenteel gebied te 
verkrijgen. Op academisch niveau wordt er, althans in 
Nederland, geen noemenswaardig onderzoek (meer) 
aan verricht. 
 

Kale baardspinnendoder 
Angeldragende wespen met een eenvoudige biologie, 
meestal met een leefstijl als een parasitoid en die goed 
in leven te houden zijn in een beperkte ruimte, zijn de 
beste kandidaten voor onderzoek in gevangenschap. 
Voorwaarde is wel dat ook de prooi beschikbaar is of 
dat de prooi gemakkelijk te kweken is. 
Een soortenrijke groep als de spinnendoders 
(Pompilidae) lijkt potentieel goede kandidaten op te 
leveren. De Engelse hymenopteroloog Mike Day 
noemde de baardspinnendoders (Dipogon) in 1988 als 
geschikte kandidaten. Baardspinnendoders jagen vaak 
op bomen of op oude muren op spinnen en nestelen 
meestal in boorgaten en andere, bestaande holten in 
het substraat. Het nest wordt afgesloten met allerlei 
klein materiaal uit de naaste omgeving. De kale 
baardspinnendoder (D. bifasciatus) is in Nederland de 
grootste soort en jaagt meestal lopend onder andere 
op krabspinnen (Thomisidae), die in het veld door een 
onderzoeker vrij makkelijk te verzamelen zijn. Ik nam 
een vrouwtje waar langs een bosrand in de Noord-
Hollandse Duinen, dat ik mee naar huis heb genomen 
en dat, zoals Mike Day al vermoedde, goed in een 
kweekbox gedijde, prooien accepteerde en een 
voldoende aantal nakomelingen produceerde voor 
verder onderzoek. De kale baardspinnendoder heeft 
één generatie per jaar en overwintert in een cocon als 
prepop. Het volgende jaar kon ik de paring bestuderen 
bij de vers uitgekomen wespen. Zoals bij de meeste 
Hymenoptera paart een vrouwtje maar één keer in 
haar leven. Met drie vrouwtjes moest ik alert zijn op 
hoe en in welke volgorde de gedragshandelingen 
zouden plaats kunnen vinden. Gelukkig wilden de 
spinnendoders heel eenvoudig paren in een grote 
reageerbuis, die gevuld was met kleine stukjes 
boomschors. Zodra het razend snel opererende 
mannetje in de buis was geleid, veranderde het gedrag 
een beetje, waarschijnlijk onder invloed van de 
afgescheiden sekslokstoffen en ging hij op zoek naar 
het vrouwtje. Na een korte balts van hooguit 2 
seconden verstijfde het vrouwtje en liet zij toe dat het 
mannetje op haar rug plaats nam. Het mannetje 
trommelde met de antennen op haar kop, maar het 
vrouwtje weigerde haar geslachtsapparaat uit het 
achterlijf te steken. Het mannetje omvatte de punt van 
het achterlijf met de parameren (Fig. 2) en wreef 
enkele malen heen en weer over de acherlijfspunt. Met 
tussenpozen duurde dat bij 3 waarnemingen 
respectievelijk 3, 8 en 16 minuten. In alle gevallen 
bleef het vrouwtje stil zitten en leidde het na de 
herhaaldelijke wrijvingen uiteindelijk tot een paring. 
De paringen (genitaal contact) duurden respectievelijk 
10, 14 en zelfs 35 minuten (fig. 3). Het genitaal wrijven 
bij de kale baardspinnendoder is op te vatten als pre-
copulatief gedrag, dat na de eigenlijke balts of de 
hofmaking vertoond wordt. Dipogon-mannetjes hebben 
geen opvallende lichaamsaanhangsels die een rol  
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zouden kunnen spelen bij het pre-copulatieve gedrag, 
maar het zou kunnen dat in het mannelijke geslachts-
apparaat eigenschappen zijn geëvolueerd die een 
vrouwtje stimuleren te paren. Vergelijkend onderzoek 
naar de morfologie en de functie van het geslachtsap-
paraat bij spinnendoders is niet bekend. 
 

 
De balts bij veel solitaire wespen en bijen duurt 
meestal kort, 1 tot hooguit 5 seconden, althans bij een 
receptief vrouwtje. Meestal is er antennaal contact en 
maakt het mannetje soortspecifieke bromgeluiden met 
de vliegspieren of/en wappert met de vleugels waarna 
het vrouwtje toestaat dat het mannetje op of over haar 
rug mag stappen om genitaal contact te maken. 

De Duitse arts en graafwespdeskundige Manfred 
Blösch heeft in het veld het pre-copulatieve gedrag bij 
enige soorten graafwespen gefotografeerd (Passaloecus 
soorten, Lestica subterranea en Oxybelus argentatus). Hij 
concludeerde dat de balts van korte duur was, maar 
dat bij de hofmaking de afwijkende en opvallende 
lichaamsstructuren van de mannetjes in stelling 
gebracht worden om het vrouwtje tot paring te 
bewegen. Anders dan bij spinnendoders hebben de 
mannetjes in sommige groepen graafwespen heel 
kenmerkende, gemodificeerde antennen, kleppen aan 
de voorpoten, subtiel kleine uitstekels aan het achterlijf 
of enigszins harpidale verlengingen van het genitaal-
apparaat ontwikkeld. Ook bij andere groepen wespen 
en bijen zijn dergelijke morfologische abberaties 
bekend. Deze structuren blijken dus in de onderzochte 
taxa adaptief te zijn bij de seksuele handelingen van 
het mannetje. Zij zullen het mannetje helpen het 
paringssucces te vergroten en dus de verspreiding van 
de genen te bevorderen. De drijvende kracht achter de 
ontwikkeling van deze secundaire geslachtskenmerken 
is waarschijnlijk female choice. Bij de seksuele evolutie 
ligt de macht bij de vrouwen, maar dat hebben wijze 
mannen al lang door. 
 
Summary 
Rubbing the tip of the female abdomen of the tree 
spider wasp Dipogon bifasciatus (Pompilidae) by the 
male's genital apparatus was found to be an effective 
strategy to stimulate a virgin female to mate. This type 
of sexual behaviour is explained in the light of sexual 
selection theory by female choice.  Females select their 
candidate mate on the basis of stimuli that are part of 
courtship behaviour.  
The precopulative rubbing handlings always resulted 
in a successful mating. The repetitive rubbings 
sometimes lasted up to 16 minutes and the actual 
matings took 10 to 35 minutes. Whether the 
morphology of the genitals of male spider wasps are 
adapted in some way to the function described is 
unknown. 
 
 
 
 
  

Fig. 2. Mannelijk geslachtsapparaat van de kale 
baardspinnendoder, Dipogon bifasciatus. A. Rugzijde. B. 
Buikzijde.  
Opvallend zijn de brede parameren en eveneens brede 
digitis volsellaris. Parameren met een typische beharing 
aan de zij- en bovenkant. Parameren en de slanke, 
parapeniale lob zijn veel langer dan de relatief korte 
penis. Benamingen bij A: pr: parameer, pl: parapeniale 
lob, ae: aedeagus (= penis). Benamingen bij B: bh: 
basale haakjes, di: digitis volsellaris. Schaallijnen: 0,5 
mm. Bron: Shimizu 2003. 

Fig. 3. Paring bij de kale baardspinnendoder, waarbij het 
mannetje zojuist, na vele wrijvingen over het achterlijf, 
genitaal contact maakt met het vrouwtje. Getoonde 
paring duurde 35 minuten. Foto Edwin van Spronsen, 
21.06.2000. 
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Waarnemingen aan 
Episyron rufipes in 2017 en 
2018 
 
Michel van Adrichem 
 
 
Inleiding 
November 2016 ben ik verhuisd naar een nieuwbouw-
woning. De bouwwerkzaamheden startten in novem-
ber 2015. De woning ligt in Rijswijk-Buiten in het deel 
dat voorheen buurtschap Sion was. Bekend is dat de 
Romeinen al hier in de buurt verbleven en in de 15e en 
16e eeuw lag hier een klooster en in de 17e en 18e eeuw 
een buitenplaats. Ons huis ligt in de tuin van het 
voormalige klooster. Tot in 2010 was dit nog een 
kassengebied maar vanaf 2012 wordt het hele kassen-
gebied in fases omgevormd tot een woonwijk. Als ik 
op 16 augustus 2017 om 18.00 thuiskom van mijn 
werk zie ik op de glaslat van de voordeur (op hoogte 
van 25 cm boven het pad) een spin liggen. Ik zie ook 
een spinnendoder rondlopen. De spinnendoder blijkt 
een Episyron rufipes. 
 
Waarnemingen 
Mijn nieuwsgierigheid is gewekt en dit leidt uiteindelijk 
tot enkele observaties en waarnemingen. Alle zijn 
gedaan in de buurt van de voordeur. Eénmaal (21 
augustus 2017) heb ik met mijn telefoon naast mij 
getracht de activiteiten van de spinnendoders zo 
volledig mogelijk te noteren. 
Episyron rufipes prefereert in Nederland kale gronden, 
groeven, kust- en rivierduinen en waarschijnlijk hangt 
en verbergt ze haar prooi in de vegetatie (Peeters et al. 
2004). Bij ons graaft ze echter haar nestgangen tussen 
de stoeptegels van een voetpad en onder mijn 
voordeur. Haar prooi lag in de meeste gevallen open 

en bloot op de tegels. De minimale afstand die ik meet 
is 20 cm en de maximale afstand ongeveer 230 cm van 
de graafplek voor de nestgang. De stenen zijn vrij 
groot en zwaar (aquaflow) en acht centimeter dik. De 
kier tussen de stenen is ongeveer 1 tot 1,5 centimeter 
breed. Alleen aan de rand van het huis is de kier tussen 
huis en steen wat breder tot 4 centimeter. Tussen de 
stenen ligt brekerzand. Dit is een wat grove hoekige 
zandkorrel (Fig. 1). Onder de stenen ligt minder grof 
zand.  
 
De onfortuinlijke spin op de glaslat van de voordeur 
(16 augustus) lijkt op een kruisspin. Ik loop even weg 
om mijn fototoestel te pakken. Twee minuten later 
ben ik terug. De spin is echter verdwenen en de 
spinnendoder is bezig in haar nestgang precies onder 
mijn voordeur. Niet veel later begint de spinnendoder 
de nestgang te sluiten. Soms komen de zandkorreltjes 
zeker driemaal de lichaamslengte van de spinnendoder 
verder terecht en wat grotere zandkorrels worden met 
de kaken verplaatst. Ongeveer zeventien minuten later 
is de nestgang gesloten en de grond rond de nestgang 
geëgaliseerd. Ik heb deze spinnendoder nog nooit 
eerder gezien maar aan de hand van de foto’s 
concludeer ik dat het een Episyron rufipes is. Nog 
dezelfde avond ligt er om 18:30 een volgend 
slachtoffer voor de deur en iets verderop loopt nog 
een E. rufipes rond een spin. Beide verlamde spinnen 
liggen op het pad. Vrouwtje 1 begint om 18.34 te 
graven aan een gang op ongeveer tien centimeter 
afstand van de eerdere nestgang onder mijn voordeur. 
Haar prooi, een venstersectorspin (Zygiella x-notata), 
ligt op 40 centimeter afstand van het punt waar de 
nestgang wordt gegraven. Het andere vrouwtje heeft 
haar prooi op het pad achtergelaten, op ongeveer 230 
centimeter afstand van de plaats waar zij aan haar 
nestgang werkt. Vrouwtje 1 stopt om 18:40 even met 
graven en vliegt in een klein gebied rond haar prooi en 
verdwijnt weer in de gang. Een kwartier later (18:55) 
komt zij uit de nestgang en versleept de verlamde spin 
een stukje richting de nestgang en verdwijnt weer even 
in de nestgang. Dit herhaalt zij binnen drie minuten 
nog eens drie keer, om daarna de spin om 18:58 
achteruit lopend naar binnen te trekken. Twee 
minuten later komt zij even helemaal uit de nestgang 
en gaat vervolgens weer terug de nestgang in. Dit 
herhaalt ze twee keer. De volgende minuten zie ik 
alleen enkele keren even haar kop buiten de nestgang 
verschijnen. Ze is blijkbaar begonnen met afsluiten. 
Om 19.14 is de gang helemaal afgesloten. Ze lijkt 
daarna de plek nog wat te egaliseren waarbij ze de wat 
grotere zandkorrels met haar kaken verplaatst. 
 
Enkele dagen later (21 augustus 2017) merk ik om 
15.08 drie spinnendoders op bij drie op het voetpad 
stilliggende spinnen. De spinnendoders vliegen door 
elkaar. Er lijkt sprake van wat onenigheid. Ze Figuur 1. Vrouwtje van Episyron rufipes aan het graven. 

Foto Michel van Adrichem. 
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verschillen alle drie wel wat qua formaat. De twee 
grotere herken ik als Episyron rufipes. De kleinste is een 
zwart exemplaar. Dit blijkt later een Anoplius concinnus. 
Ik heb getracht de activiteit met bijhorende tijd te 
noteren. Dit heb ik uitgesplitst per spinnendoder. Ik 
heb wel gemerkt dat het lastig is om een lange tijd 
opmerkzaam te blijven en precies te noteren. Zo mis 
ik bij E. rufipes 1 maar liefst 23 minuten. Een (groot) 
deel van deze tijd is ze vermoedelijk aan het graven. In 
ieder geval geeft het een globaal beeld van de 
activiteiten van de E. rufipes. 
 
Anoplius concinnus 
15:12 sleept haar prooi de nestgang in. De plaats waar 

de drie spinnendoders vlogen, was dichtbij de 
nestgang van de Anoplius. Ik heb geconstateerd dat 
deze nestgang de volgende ochtend nog open was, 
maar laat in de middag (18.00 terug van werk) 
gesloten. 
 

Episyron rufipes 1 
15:10 sleept haar prooi (de grootste spin) weg van het 

pad en hangt deze op ongeveer 20 centimeter hoogte 
in het groen aan de rand van het pad. 

15:12 is blijven zitten in nabijheid van haar prooi. Dit 
is een platte wielwebspin (Nuctenea umbratica). 

15:13 vliegt een stukje verder en laat de prooi achter. 
15:14 loopt op karakteristieke wijze voor 

spinnendoders rond (zoeken naar geschikte plek 
voor nestgang?). 

15:17 begint met graven en wordt lastig gevallen door 
twee kleine insecten (ongeveer 5 á 6 mm).  

15:20 ze begint op een nieuwe plaats te graven en laat 
de eerste plek (een kuiltje) voor wat het is. 

15:21 ze stopt weer met graven en vliegt en loopt rond 
in een klein gebied. 

15:22 begint weer op een andere plaats te graven. Deze 
plaats ligt hemelsbreed ongeveer 150 cm van haar 
prooi. 

15:45 ze gaat haar prooi ophalen en sleept deze over 
de stenen richting nestgang. 

15:47 laat haar prooi op ongeveer 20 cm van de 
nestgang liggen en gaat zelf de gang in. 

15:48 is uit haar nestgang en vliegt in een klein gebied 
wat rond. 

15:49 versleept haar spin weer een stukje en deze 
wordt op 5 cm afstand van de nestgang achtergelaten 
en gaat zelf het gat weer in. 

15:50 trekt de spin achterstevoren lopend naar binnen. 
15:53 begint met dichtmaken van de opening (zie 

iedere keer even haar kop en terug). 
15:56 nestgang is gesloten. 
15:58 is aan het egaliseren. 
16:03 er wordt nog steeds zand verplaatst in de 

omgeving van de gesloten nestgang. Er loopt een 
persoon voorbij op geringe afstand maar hier wordt 
niet zichtbaar op gereageerd door de E. rufipes. 

16:05 ze gaat graven op een andere plaats. 
16:06 de Anoplius concinnus verschijnt weer. 
16:07 ik verstoor ze door de A. concinnus weg te 

vangen. 
16:09 ze is terug en bevindt zich op ongeveer 25 

centimeter van de gesloten gang. 
16:11 begint weer met graven op een andere plaats. 
16:12 vliegt weg. 

 
Episyron rufipes 2 
15:15 terug bij haar prooi. Dit is een brugspin 

(Larinioides sericatus). Zij vliegt ongeveer een meter 
met haar prooi en legt haar prooi op de stenen. Ik zie 
voor het eerst ook twee hele kleine insecten (ik schat 
5 à 6 mm). Deze beestjes lijken op wespjes maar het 
is lastig om te zien en het is uiteindelijk niet gelukt 
om ze te vangen (ze waren bijzonder alert). 

15:16 loopt op karakteristieke wijze voor 
spinnendoders rond. Poten van spin bewegen heel 
even. 

15:21 loopt rond in een klein gebiedje. 
15:22 begint met graven. Haar prooi ligt ongeveer 30 

cm van de plaats waar zij graaft. 
15:27 wordt gestoord door twee andere insecten. Eén 

is hiervan is de Anoplius en de andere één van de 
twee kleine beestjes. De gewone roodpoot vliegt 
even naar de spin en ze loopt terug naar haar 
nestgang. 

15:29 terwijl ze in haar nestgang is, zit één van de twee 
kleine insecten naast de nestgang. 

15:35 gaat lopen met de spin. 
15:36 trekt haar prooi de nestgang in. 
15:37 begint met dichtmaken van de nestgang. 
15:38 wordt weer verstoord door de Anoplius maar 

deze vliegt weer weg. Ze heeft de gang al dicht en 
begint met egaliseren. 

 
In 2018 wordt op 21 mei voor de eerste keer in 2018 
een E. rufipes gezien door een buurtbewoner. Een foto 
wordt geappt met vraag wie kent dit insect? Het is 

Figuur 2. Vrouwtje van Episyron rufipes. Foto Michel van 
Adrichem. 
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duidelijk een vrouwtje Episyron rufipes. 
 
Op 5 juli 2018 zie ik voor het eerst dat jaar weer 
Episyron rufipes. Het zijn er drie. In de buurt van één 
spinnendoder ligt een spin en de spinnendoder zoekt 
blijkbaar een plaatsje om haar nestgang te graven. Dit 
zoeken duurt even. Het is mij niet volledig duidelijk of 
het inderdaad haar prooi is want er lopen drie 
vrouwtjes rond. Plotseling gaat één van de drie er 
razendsnel vandoor met de spin. In twee tellen legt ze 
lopend met spin een afstand van ongeveer 250 cm af. 
Het lijkt er op dat ze de prooi heeft gekaapt. Ze 
verdwijnt achter een insectenhotel uit het zicht. 
Al enkele keren eerder heb ik een E. rufipes op de 
schermen van wilde peen (Daucus carota) gesignaleerd. 
Op 9 juli 2018 zie ik een vrouwtje E. rufipes langs de 
stengel van een wilde peen omhoog lopen. Onder het 
scherm zit een wit-gelige spin verborgen. Langs de 
stengel vlak onder het scherm lopen wat rommelige 
“draadjes”. Onder het scherm hangt al een 
ingesponnen bij. Deze spin pakt dus blijkbaar 
aculeaten. Ik loop snel even naar binnen om mijn 
fototoestel te pakken. Als ik terugkom zijn de spin en 
spinnendoder met elkaar in gevecht. De spin loopt om 
de spinnendoder heen. De spinnendoder lijkt verstrikt 
te zijn geraakt in de warrige draadjes en heeft 
problemen met de voortbeweging. De spin klimt 
boven op de spinnendoder en gaat even later eraf en 
iets verderop zitten. Wellicht heeft de spin de 
spinnendoder al gebeten. Over de spinnendoder zie ik 
kleverige draden lopen waar zij in verstrengeld is 
geraakt. De spin is een gewone tandkaak of een 
verborgen tandkaak (onderscheid tussen beide soorten 
is lastig). Als de spinnendoder weer wat beweegt, komt 
de spin terug en klimt weer op de rug van de E. rufipes. 
Vooraf had ik dit niet zo ingeschat maar binnen 
ongeveer acht minuten is het pleit beslist in het 
voordeel van de spin.  
 
Op 21 juli zie ik om 21.10 nog een Episyron rufipes die 
met een spin sleept. Ze laat de spin liggen en om 21.35 
zie ik de spin nog liggen maar ik zie géén 
spinnendoder. 
 
In de periode van 23 juli tot 2 augustus 2018 zie ik 
regelmatig 10 tot 15 E. rufipes mannen bij elkaar. Deze 
vliegen dan kriskras door elkaar en zitten af en toe stil 
om vervolgens weer in een kleine gebiedje rond te 
vliegen. Ik heb slechts één keer een enkel mannetje 
gezien, op 4 augustus. Ze zijn verder altijd bij elkaar. 
Ook het gebiedje waar ze rondvliegen is vrij beperkt. 
Ik schat het totale oppervlak hoogstens vier m2. Het is 
het stuk waar in 2017 de nestgangen zijn gesignaleerd. 
 
Op 4 augustus 2018 zie ik om 09.00 een vrouwtje E. 
rufipes “zoekend” rondlopen. Ook vliegt er één 
mannetje op dat moment. Even later begint het 

vrouwtje te graven. Ik zie echter nergens een spin 
liggen. Grotere zandkorrels worden verplaatst met de 
kaken. Tussen de graafactiviteiten door liep ze 
“zoekend” rond. Om 10.13 ben ik gestopt met 
observeren. Uiteindelijk leverde deze observatie 
behalve wat opnames van de graafactiviteiten geen 
andere waarnemingen op dan graven en rondlopen. 
 
Behalve Episyron rufipes en Anoplius concinnus zijn in 
2018 ook de soorten Priocnemis fennica en Caliadurgus 
fasciatellus in de tuin aangetroffen.  
 
Summary 
In 2017 and 2018 observations were reported of  prays 
and nest building of  different specimens of  the spider 
hunting wasp Episyron rufipes in a garden. 
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Spinnendoders, maar dan 
anders 
 
Kees Zwakhals 
 
 
Inleiding 
Bij het woord spinnendoder zullen de meeste 
hymenopterologen wel aan de familie Pompilidae, de 
‘echte’ spinnendoders denken. Dat is immers binnen 
de Hymenoptera de bekendste groep die spinnen als 
voedsel gebruikt voor zijn nageslacht. De spinnen die 
hiervoor gevangen worden zijn vooral spinnen die op 
de bodem leven. 
Een pompilide wijfje grijpt een spin en gebruikt 
vervolgens haar angel om de spin te verlammen. 
Daarna wordt de spin, die verlamd blijft, naar een 
beschutte plaats gebracht en wordt er een ei op gelegd. 
Zoals dat voor alle Hymenoptera Aculeata, de 
angeldragers, geldt komt daarbij het ei uit een aparte 
lichaamsopening van de wesp en niet uit een 
ovipositor. Immers, bij de angeldragers is de ovipositor 
gemodificeerd tot een angel die alleen gebruikt wordt 
voor het injecteren van een gifstof  en niet meer voor 
het leggen van eieren. Dit is geheel anders bij de 
Hymenoptera Parasitica, de sluipwespen, waarbij het ei 
via een ovipositor wordt gelegd. 
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Hoewel de familie Pompilidae dus de meest bekende 
groep van spinnendoders is, zijn er toch ook nog 
andere Hymenoptera die spinnen voor hun nageslacht 
gebruiken. 
 
Zo is er bij de Hymenoptera Parasitica in de familie 
Ichneumonidae, subfamilie Pimplinae, een aantal 
soorten dat spinnen parasiteert. Daarbij is sprake van 
twee verschillende strategiën, namelijk van het 
parasiteren van eicocons of  van levende spinnen. Eén 
van de eerste auteurs die hier uitvoerig over heeft 
gepubliceerd was de Deense arachnoloog E. Nielsen. 
Hoewel hij niet de eerste was die over 
spinnenparasieten berichtte, vormen zijn gedetailleerde 
publicaties wel de basis voor vele latere onderzoeken. 

  
Parasitoiden van eicocons 
Binnen het tribus Ephialtini, behorende tot de 
subfamilie Pimplinae, zijn er twee genera, Tromatobia en 
Zaglyptus die eicocons gebruiken als 'gastheer'. De 
sluipwesp legt een of  enkele eieren in een eizak waarna 
de sluipwesplarve de eieren leeg zuigt en tenslotte 
verpopt in een zelf  gesponnen cocon binnen de eizak. 
Nielsen (1923) noemt voor Tromatobia als gastheren 
Zilla atrica, Cyclosa conica, Araniella cucurbitina  en Araneus 
diadematicus. In deze gevallen gaat het om eizakken die 
niet door de spin worden bewaakt. Dat ligt anders bij 
spinnen van de genera Cheiracanthium en Clubiona. Die 
maken een spinsel in grashalmen waarin ook de eieren 
worden gelegd. De spinnen blijven in het spinsel bij de 
eieren tot die uitkomen. Daarna sterft de spin en dient 
als voedsel voor de jonge spinnetjes. Zoals door 
Nielsen (1937) is beschreven gebruikt Zaglyptus 
dergelijke spinnen met of  zonder eieren. Voor 
Nederland zijn vier Tromatobia en twee Zaglyptus 

soorten bekend. T. ornata is in ons land inmiddels 
meermaals gekweekt uit eizakken van de wespspin 
Argiope bruennichi. In figuur 1 is te zien hoe een T. 
ornata wijfje een eizak van de wespspin aanprikt, 
waarbij in dit geval de uitgeputte en bijna overleden 
spin nog bij de eicocon aanwezig is maar de eizak niet 
verdedigt tegen de sluipwesp. 
 
Parasitoiden van spinnen 
Het tribus Polysphinctini van de subfamilie Pimplinae 
bestaat geheel uit soorten sluipwespen die spinnen 
parasiteren en wel vooral spinnen die een web maken. 
Van die Polysphinctini komen in Nederland vijf  
genera voor met in totaal 19 soorten. Dat zijn de 
genera Acrodactyla, Polysphincta, Schizopyga, Sinarachna en 

Zatypota. Die 19 soorten 
vertegenwoordigen de helft van alle 
uit Europa bekende soorten. 
Die dieren, die dus met een 
ovipositor zijn uitgerust, gebruiken 
die echter alleen om een spin voor 
korte tijd te verdoven door enkele 
steken in het kopborststuk waarna er 
een ei op het achterlijf  van de spin 
wordt vastgekleefd. Daarbij komt het 
ei niet uit het uiteinde van de 
ovipositor, zoals dat bij sluipwespen 
gebruikelijk is, maar uit een opening 
aan de basis daarvan. Dit is pas vrij 
recent voor het eerst beschreven 
door W.G. Eberhard (2000). Uit het 
ei komt na enkele dagen een larve 
die zich verankert in de huid van de 
spin. Die verankering is zelfs zo 
goed dat de larve ook op de spin 
blijft als de spin vervelt (Nielsen 
1923). Korte tijd nadat het ei is 
gelegd is de verdoving uitgewerkt en 

kan de spin verder leven. Wellicht om een te sterke 
afweerreactie van de spin te voorkomen of  om een 
gevecht met een grote spin te vermijden, worden 
jonge en dus nog kleine spinnen uitgekozen om een ei 
op te leggen. Omdat die kleine spinnen nog te weinig 
voedsel leveren voor de sluipwesp dienen ze nog te 
groeien en blijft de sluipwesplarve aanvankelijk in rust. 
Eerst nadat de spin groot genoeg is geworden slaat de 
sluipwesplarve toe en zuigt de spin binnnen een paar 
dagen leeg. Als de spin in een jong stadium 
overwintert, verlopen er meerdere maanden tussen het 
moment waarop het ei wordt gelegd en het moment 
waarop de spin wordt gedood. De sluipwesplarve 
zorgt er voor dat de spin kort voordat deze tenslotte 
helemaal wordt uitgezogen en sterft, eerst nog een 
aangepast web spint. Dat wil zeggen aangepast aan de 
behoefte van de sluipwesplarve zodat die zich daarin 
goed kan verankeren voordat deze zich vrij maakt van 
de leeg gezogen spinnerestanten. De sluipwesplarve 

 Figuur 1. Tromatobia ornata legt eieren in eicocon van eveneens aanwezige 
Argiope bruennichi. Foto Gerben Winkel. 
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spint vervolgens in dit aangepaste web een eigen 
cocon die door dat web ook wat beter beschermd lijkt. 
Ook deze beïnvloeding van het gedrag van de spin is 
door Eberhard (2000) voor het eerst kort beschreven 
en in een latere publicatie (Eberhard 2001) uitvoeriger 
behandeld. Eberhard's onderzoek vond plaats in Costa 
Rica maar sindsdien zijn er ook in Europa en Japan 
vergelijkbare studies verricht naar de gedragsbeïn-
vloeding van door sluipwespen geparasiteerde spinnen. 
Die onderzoeken gaven soortgelijke resultaten waarbij 
de precieze beïnvloeding per soort spin verschilt en 
afhangt van het soort web dat de spin normaal maakt. 
Door Hans-Jüergen Thorns zijn enkele filmpjes op 
internet geplaatst die laten zien hoe een sluipwesp een 
spin aanvalt en er een ei op legt. Dat laatste is 
zichtbaar aan het einde van:  
https://www.youtube.com/watch?v=WA3e7MR_ep8 
In Nederland is er tot nu toe weinig over spinnen 
parasitoiden gepubliceerd, maar in 2013 heeft Dick 
Belgers in een fraai geïllustreerd artikel verslag gedaan 
van zijn kweek van Acrodactyla quadrisculpta uit 
Tetragnatha montana (Belgers et al. 2013). De 
bijgevoegde figuur 2 is uit deze publicatie afkomstig. 
In het geval van eerder genoemde Polysphinctini is 
sprake van sluipwespen die hun gastheren nog verder 
laten ontwikkelen nadat er een ei op is gelegd. In zo'n 
geval spreekt men van koinobionte parasitoid in 
tegenstelling tot een idiobionte parasitoid als de 
gastheer zich niet verder ontwikkelt. 

 
Pompilide als koinobionte ectoparasitoid 
In tegenstelling tot bovengenoemde koinobionte 
parasitoiden verlammen de ‘echte’ spinnendoders, de 
Pompilidae, hun prooi blijvend, min of  meer 
vergelijkbaar met het gedrag van een idiobionte 
parasitoid. 
Maar op iedere regel zijn uitzonderingen en zo ook 
hier. Er is een Pompilide die zich als een koinobionte 
sluipwesp gedraagt: Arachnospila minutula. Deze 
spinnendoder verdooft een spin, een wolfspin, familie 

Lycosidae, slechts tijdelijk en legt er een ei op. De spin 
leeft nog enige tijd verder, ca 8 dagen, met de 
pompilidelarve op zijn rug. Die larve induceert 
vervolgens een gedragsverandering bij de spin die dan 
een speciaal spinsel maakt waarin de larve verpopt 
nadat die de spin geheel heeft leeg gezogen (Thorns 
2018).  
 
In Nederland uitgekweekte spinnen-parasitoiden 
Hieronder volgt een overzicht van de in ons land 
uitgekweekt spinnen parasitoiden, met de gastheren en 
tussen haakjes de namen van de mensen die de 
spinnen hebben opgekweekt. 
De namen van de spinnen zijn de nu geldende namen. 
 
A. Ephialtini 
Tromatobia ornata uit eizak Argiope bruennichi  (F. 

Groenen, P. v. Wielink). 
Zaglyptus varipes uit Cheiracanthium zonder eieren  (W. 

Heitmans). 
 
B. Polysphinctini 
Acrodactyla degener uit Tenuiphantes flavipes (D. Belgers). 
Acrodactyla carinator uit Tetragnatha (R. Heemskerk, J.D. 

Prinsen). 
Acrodactyla quadrisculpta uit Tetragnatha montana (D. 

Belgers), uit Tetragnatha cf. obtusa (J. Vogels) en uit 
Tetragnatha sp. ( J. Bouwmans). 

Polysphincta tuberosa uit Zilla diodia (P. Tutelaers), uit 
Araniella sp. (J.D. Prinsen, P. Tutelaers), uit Zygiella 
x-notata (D. Belgers), uit Gibbaranea gibbosa (D. 
Belgers, P. Tutelaers), uit Araneus diadematus  (J.D. 
Prinsen), uit Araniella opisthographa (A. Noordam), 
uit Araniella cucurbitina  (P. Koomen). 

Polysphincta rufipes uit Larinioides sclopetarius (G. 
Elbertsen, C. Elfferich). 

Schizopyga frigida uit Clubiona terrestris (A. Noordam), uit 
Clubiona sp. (P. Tutelaers). 

Sinarachna nigricornis uit Araneus sturmi/triguttatus (J.D. 
Prinsen). 

Zatypota albicoxa uit Parasteatoda lunata (J.D. Prinsen). 
Zatypota percontatoria uit Neottiura bimaculata (D. Belgers, 

J.D. Prinsen), uit Simitidion simile (A. Noordam, J.D. 
Prinsen), uit Theridion varians (J.D. Prinsen, P. 
Tutelaers), uit Platnickina tincta  (D. Belgers), uit 
Erigone dentipalpis (D. Belgers). 

Zatypota picticollis uit Zilla diodia (J.D. Prinsen, L. 
Tutelaers). 

Een op het eerste gezicht heel merkwaardig resultaat is 
dat van een Zatypota picticollis die door H. Wijnhoven 
dood gevonden werd in een nest van de graafwesp 
Trypoxylon minus. Immers, de sluipwesp parasiteert 
spinnen en geen larven van graafwespen. Tot men zich 
realiseert dat die graafwesp spinnetjes verzamelt en er 
bij de verzamelde spinnetje een geparasiteerd 
exemplaar geweest kan zijn. 
 

Figuur 2. Larve van Acrodactyla quadrisculpta op het 
achterlijf  van Tetragnatha montana. Foto Dick Belgers. 
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Dank 
Met dank aan Gerben Winkel voor fig. 1 en Dick 
Belgers voor fig. 2. De spinnen nomenclatuur is door 
P. Tutelaers up to date gemaakt. Rinus Sommeijer gaf  
een aantal stimulerende opmerkingen. 
 
Summary 
Spider wasps, but not the ordinary ones. 
A survey is given of wasps that use spiders as food for 
their offspring. Usually “spider wasp” refers to 
members of the Hymenoptera Aculeata family 
Pompilidae. Here ichneumonid wasps are presented as 
spider wasps. The Polysphinctini group of 
Ichneumonidae, subfamily Pimplinae consists of 
koinobiont ectoparasitoids that live on spiders. In 
contrast to all other ichneumonids they use their 
ovipositor not for oviposition but only for a 
temporarely anaesthization of the spider. The egg 
which is glued to the spider emerges directly from 
their body and not from the ovipositor.  
A list of  ichneumonids that have been reared from 
spiders in the Netherlands is presented. 
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Heidehommel houdt stand 
in Overijssel 
 
Martijn Kos 
 
 
Inleiding 
Na het vermoedelijke verdwijnen van de laatste 
bekende populatie in Noord-Brabant op de 
Strabrechtse heide leek de ernstig bedreigde 
heidehommel (Reemer 2018) alleen nog maar voor te 
komen in Drenthe. De laatste tien jaar was de soort 
daar nog slechts bekend van het Dwingelderveld en 
het Bargerveen en een enkele waarneming in het 
Balloërveld. Dit veldseizoen kwamen er dankzij de 

zoekinspanningen van Remco Hiemstra, Jelmer 
Groen, Vincent Kalkman, Jan-Joost Mekkes en 
Mathijn Speelman een aantal nieuwe stippen bij op de 
kaart (Fig. 1). Het Fochteloërveen bleek ook een 
populatie te huisvesten die zowel het Drentse als het 
Friese deel omvat. Dit was echter de uitzondering op 
de regel want verder waren er geen recente 
waarnemingen buiten Drenthe. Op Waarneming.nl 
was mij echter een waarneming in het Wierdense Veld 
(OV) van 4 juni 2018 opgevallen. De als 
akkerhommel/moshommel/heidehommel ingevoerde 
hommel op de foto’s leek verdacht veel op een 
heidehommel. Het was echter niet mogelijk om op  

Figuur 1. Verspreiding van de heidehommel in 
Nederland (grijs vierkantje voor 2010, zwarte stip vanaf  
2010). Bron: EIS Kenniscentrum Insecten. 



 nr. 19, november 2019 

 

 86

basis van de foto’s tot een zekere determinatie te 
komen. De notitie van waarnemer Robert Ketelaar 
luidde “Midden in veen een aantal lichte hommels met 
oranje borststuk. Geen tijd om te vangen, maar 
mogelijk Heidehommel?”. Sindsdien liep ik met het 
plan rond om een nader onderzoek in te stellen naar 
de aanwezigheid van heidehommels in het gebied. Op 
maandag 29 juli was het zover en vertrok ik met hoog 
gespannen verwachtingen naar het Wierdense Veld. 
 
Gebied 
Het Wierdense Veld (Fig. 2) ligt in West-Twente, 
tussen Nijverdal en Wierden. Het is een natuurgebied 
van ca. 420 ha dat beheerd wordt door Landschap 
Overijssel en is sinds 2016 een Natura 2000-gebied. 
Het huidige Wierdense Veld is een restant van een ooit 
uitgestrekt hoogveenlandschap in Twente waarvan ook 
de Engbertsdijksvenen deel uitmaakten. Het gebied is 
nu grotendeels afgegraven voor de turf. De vegetatie 
bestaat voornamelijk uit vochtige heide en enkele 
berkenbosjes. In de laagst gelegen delen herstellend 
hoogveen. Plaatselijk komt op dekzandruggen droge 
heide voor. Door de huidige ligging te midden van 
intensief beheerde landbouwpercelen (Fig. 2) heeft het 
gebied ernstig te lijden onder verdroging en 
vergrassing. 

 
Veldwaarnemingen 
Mijn ov-fiets parkeerde ik na een kort ritje vanaf 
station Nijverdal aan het begin van de Hortmeerweg 
aan de zuidkant van het Wierdense Veld om van 
daaruit het gebied verder te voet te verkennen. Dit kan 
alleen over enkele kaarsrechte wegen die het gebied 
min of meer van noord naar zuid doorkruisen, de rest 
van het gebied is afgesloten. Op en langs het pad 
bloeide dophei. Het bleef echter lange tijd 
verontrustend stil op de ketsende kiezelsteentjes van 
de roodborsttapuit na. Het enige gezoem dat ik na een 
tijd lopen langs de Hortmeerweg hoorde bleek 
afkomstig van honingbijen die de dophei plunderden. 

Bijna aan het andere einde van het gebied aangekomen 
stond in de buurt van de schaapskooi flink wat 
gewone hennepnetel (Fig. 2, locatie A). Hier waren 
dan toch eindelijk hommels aan het werk. Wel waren 
het akkerhommels. Maar hee wat vloog daar? Een 
kleine beigekleurige hommel die ik helaas niet kon 
vangen. Na bereiken van het einde van de 
Hortmeerweg naar rechts een stukje langs de 
Schaddenbeltsweg en nogmaals rechts weer het gebied 

in over de eveneens kaarsrechte 
Westerveenweg. Hier stonden langs 
een opgedroogde veenplas bomen, 
struikgewas en wat plukjes 
moerasandoorn. Van de 
moerasandoorn werd gebruik gemaakt 
door een tuinhommelkoningin en 
enkele akkerhommelmannetjes. Dit was 
niet ver van de plek van de verdachte 
waarneming van vorig jaar. Niet veel 
verder rechts langs de weg een plek in 
de heide met veel gewone dophei (Fig. 
2, locatie B; Fig. 3). Dit levert eerst 
alleen aardhommel-achtigen op, de 
lichte brede kraag die tot ver onder de 
vleugels doorloopt doet vermoeden dat 
het om grote veldhommels gaat. Helaas 
zijn er alleen werksters te zien en geen 

koningin of mannetje om dit te bevestigen. Wel een 
goede mogelijkheid om de handschoenmethode eens 
uit te proberen met mijn nieuwe tuinhandschoenen. 
Met rubberen tuinhand-schoenen kunnen ook 
werksters en koninginnen vastgepakt worden om ze 
beter te bestuderen of foto’s te nemen. Met deze 
methode maakte ik voor het eerst kennis tijdens een 
hommelexcursie in de Ardennen. De Belgen zijn deze 
methode waarschijnlijk gaan gebruiken als gevolg van 
de in vergelijking met Nederland veel strengere regels 
voor het verzamelen van insecten. Deze methode 
maakt het mogelijk om determinatiekenmerken te 
bekijken of er foto’s van te maken zonder de hommels 

Figuur 2. Wierdense Veld met vindplaatsen heidehommel, begrenzing 
natuurgebied is aangegeven met witte lijn. Bron kaart: Google Earth. 

Figuur 3. Biotoop heidehommel Wierdense Veld, 
Westerveenweg, 29.vii.2019. Foto Martijn Kos. 
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(of andere stekende aculeaten) te verzamelen.  Deze 
methode is een duidelijke verbetering ten opzichte van 
het glazen of plastic potje of buisje. Een wild 
rondrennende of vliegende hommel in een glazen 
potje is niet makkelijk te bekijken of te fotograferen en 
daar komt dan nog het probleem van reflectie op het 
glas bij. Een nadeel is dat je weinig voelt door het 
rubber en dat dit het vastpakken wat lastig maakt. 
Daarnaast is het, wanneer de hommel stuifmeel 
meedraagt, bijna onvermijdelijk dat het klompje van 
een van de poten afgeveegd wordt. 
En jawel een lichtgekleurde hommel vliegt boven de 

dophei. Dit keer is het raak, dit is toch echt een 
heidehommel. Er volgen er nog drie voordat ik besluit 
verder te zoeken (Fig. 4). Een beetje geluk is wel nodig 
want op de volgende plek met dophei vind ik alleen 
maar hommels van het aardhommel-complex. Een 
verschil met de vorige plek is dat het aan de rand van 
het gebied is en er meer struiken en bomen in de buurt 
staan. Hier blijft het bij tot ik na een saai stukje langs 
het natuurgebied, landbouwgronden en spoor weer bij 
de fiets terug ben. Richting station fietsend besluit ik 
nog even op de Prinsendijk te gaan kijken (Fig. 2, 
locatie C). Hier ziet het er heel anders uit als langs de 
Westerveenweg. De dijk zelf is bloemrijk (Fig. 5). Er 
groeien soorten als rode klaver, vogelwikke, 
boerenwormkruid en duizendblad. Geen typische 
heidesoorten. Dit duidt op een meer voedselrijke en 
minder zure bodem dan van de omliggende heide en 
hoogveen. Dan vliegt er weer een geelbruine hommel. 
Op rode klaver of vogelwikke. Welke van de twee is 
me ontschoten in de opwinding van het moment. Ook 
dit blijkt een heidehommelwerkster te zijn en wel 1,5 
km verwijderd van de heidehommels op de dophei. 
Verderop de dijk vind ik nog een mannetje 
wilgenhommel (B. cryptarum), niet een soort die je 
dagelijks tegenkomt. Tot nu toe was ik daar nog geen 
mannetje van tegengekomen. Missie geslaagd. 
Tevreden fiets ik terug naar station Nijverdal. 
 

Discussie 
Uit het EIS-bestand blijkt dat de laatste waarneming 
van een heidehommel in Overijssel in de Bergvennen 
was en uit 1950 stamt. In totaal is de heidehommel in 
Overijssel tot en met 1950 maar in vijf uurhokken 
waargenomen. De populatie in het Wierdense Veld is 
het zesde uurhok in Overijssel. Een van de oude 
hokken lag direct ten westen van het nieuwe uurhok 
en een ander direct ten noordoosten. Het Wierdense 
Veld ligt dus in bekend heidehommelgebied. Het is 
dan ook aannemelijk dat de heidehommel hier al voor 
1950 voorkwam. Gezien het feit dat de heidehommel 
in Nederland alleen nog in vochtige heide en 
hoogveen voorkomt (Peeters et al. 2012) zijn de 
Engbertsdijksvenen het dichtstbijzijnde potentiële 
leefgebied. Deze liggen hemelsbreed meer dan 10 km 
verwijderd van het Wierdense Veld. Mathijn Speelman 
(pers. med.) bracht op 9 september een bezoek aan dit 
gebied maar kon geen heidehommels vinden. Het viel 
hem ook op dat er nauwelijks dophei groeide. Op 
waarneming.nl blijkt dat verschillende waarnemers hier 
recent naar hommels hebben gekeken, maar dus ook 
geen heidehommels hebben gevonden. De 
dichtstbijzijnde bekende populaties bevinden zich in 
het Bargerveen en het Dwingelderveld, beide liggen op 
een afstand van meer dan 40 km van het Wierdense 
Veld. De enige bekende Overijsselse populatie 
heidehommels is dus, ervan uitgaande dat het 
omringende agrarische gebied geen geschikte biotoop 
vormt, sterk geïsoleerd en beslaat slechts een 
oppervlakte van 4,2 km2. Deze situatie bestaat al 
langer en het is de vraag hoe deze populatie hier stand 
heeft kunnen houden en of dat ook in de toekomst zo 
blijft. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het 
met name belangrijk om te weten wat de 
nestdichtheden van de heidehommel zijn. Daar is 
echter weinig over bekend. Benton (2006) noemt voor 
de heidehommel nestdichtheden van één tot vijf 
nesten per vierkante kilometer in geschikte habitats. 
Uit welke studie deze gegevens afkomstig zijn en hoe 

Figuur 4. Werkster heidehommel, Wierdense Veld, 
Westerveenweg, 29.vii.2019. Foto Martijn Kos. 

Figuur 5. Biotoop heidehommel Wierdense Veld, 
Prinsendijk, 29.vii.2019. Foto Martijn Kos. 
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deze getallen zijn bepaald wordt echter niet vermeld. 
Het is ook merkwaardig dat deze  dichtheden door 
Benton tamelijk hoog worden genoemd. Deze 
dichtheden zijn meer in de orde van grootte van de 
dichtheden per hectare bij andere soorten hommels 
(Knight et al. 2005, Knight et al. 2009, Waters et al. 
2011). Het lijkt er dus op dat er sprake is van een 
vergissing en dat het hier om hectares gaat in plaats 
van km2. Voor het Wierdense veld zouden de 
dichtheden die Benton (2006) noemt betekenen dat de 
populatie er maximaal uit 4,2 km2 × 5 kolonies/km2 = 
21 kolonies zou bestaan. Dat is zeer weinig. Een 
populatie die zo klein is, is praktisch gedoemd binnen 
korte tijd uit te sterven. Als je uitgaat van een 
effectieve populatiegrootte van meer dan 50 die nodig 
is om het risico van uitsterven op korte termijn door 
inteeltdepressie en toevalsprocessen tegen te gaan 
(Franklin 1980) dan heb je al meer dan 33 succesvolle 
kolonies nodig (effectieve populatiegrootte, Ne = 
aantal kolonies × 1,5 en niet × 2 omdat hommels 
haplo-diploïde organismen zijn). Om ook op langere 
termijn verlies van genetische variatie door genetische 
drift te voorkomen is een effectieve populatiegrootte 
van minstens 500 nodig (Franklin 1980) wat neerkomt 
op meer dan 333 succesvolle kolonies. Voor het 
Wierdense Veld zouden dan meer dan 79,4 
nesten/km2 nodig zijn. Knight et al. (2005) kwamen 
tot een schatting van 68 nesten per km2 bij de nauw 
aan de heidehommel verwante akkerhommel. Knight 
et al. (2009) komen voor de akkerhommel zelfs op een 
gemiddelde dichtheid van 173 nesten per km2. Voor 
de eveneens nauw verwante moshommel vonden 
Waters et al. (2011) 186 nesten per km2. Deze hoge 
dichtheden zijn mogelijk mede het gevolg van de 
kleine volken en het niet afhankelijk zijn van oude 
knaagdiernesten als nestelplek, eigenschappen die deze 
soorten gemeen hebben met de heidehommel (Alford 
1975, Benton 2006, Peeters et al. 2012). Het lijkt 
waarschijnlijk dat onder gunstige omstandigheden de 
nestdichtheden bij de heidehommel van dezelfde orde 
van grootte zijn als bij de akker- en moshommel. De 
79,4 nesten per km2 die nodig zijn om genetische drift 
te voorkomen lijkt dus een realistische nestdichtheid te 
zijn. In verband met de geringe oppervlakte van het 
Wierdense Veld is het interessant dat Edwards en 
Williams (2004) opmerken dat van alle BAP 
hommelsoorten (BAP = Biodiversity Action Plan, het 
betreft hier in het Verenigd Koninkrijk bedreigde 
soorten) sommige populaties van de heidehommel de 
kleinste oppervlakte beslaan. Kennelijk kan de 
heidehommel met relatief weinig ruimte toe. Zij 
zeggen echter ook dat geen van de BAP soorten 
voorkomt in gebieden die kleiner zijn dan 10 km2. Het 
Wierdense Veld is met 4,2 km2 minder dan de helft 
hiervan. Vochtige heidegebieden en hoogvenen 
worden echter niet genoemd als biotoop voor de 
heidehommel in Groot-Brittanië (Alford 1975, Benton 

2006). Mogelijk zijn de omstandigheden in deze 
Nederlandse biotopen zo gunstig voor de 
heidehommel dat hogere nestdichtheden bereikt 
worden dan in Groot-Brittanië zodat in Nederland de 
soort in nog kleinere gebieden kan overleven. 
 
Aanbevelingen voor beheer 
Het is op zich goed nieuws dat de heidehommel over 
langere tijd in een zo klein gebied en geïsoleerd van 
andere populaties kan overleven. Dit geeft ook hoop 
voor andere kleine populaties van deze ernstig 
bedreigde hommelsoort. Het maakt de enige bekende 
Overijsselse populatie van de heidehommel echter wel 
kwetsbaar. Essentieel voor het behoud van de 
heidehommel in het Wierdense Veld is dat er 
voldoende voedselplanten zijn gedurende de gehele 
vliegtijd (mei t/m september). Uit onderzoek door 
Mathijn Speelman aan de Drentse populaties blijkt dat 
heidehommels daar voornamelijk op gewone dophei 
foerageren en dit is zeer waarschijnlijk ook het geval in 
het Wierdense Veld. De aanwezigheid van andere 
bloeiende planten is echter essentieel, omdat de 
opbouw van de kolonie al begint voor de dophei 
bloeit. Landschapselementen zoals de Prinsendijk waar 
ook vroeger bloeiende planten zoals klavers groeien 
zijn dus van levensbelang voor de heidehommels in 
het Wierdense Veld. Hier zou ook bij het beheer 
rekening mee gehouden moeten worden. Voor het 
hele gebied geldt dat beheersmaatregelen zoals 
plaggen, maaien en begrazen indien mogelijk buiten de 
vliegtijd van de heidehommel plaats moeten vinden. 
Niet alleen vanwege het negatieve effect op het 
aanbod van bloemen, maar ook omdat hiermee nesten 
van deze op de grond nestelende soort vernietigd 
zouden kunnen worden. Vanwege de bijzonder late 
vliegtijd van deze soort (Peeters et al. 2012) is het aan 
te bevelen om pas vanaf eind september te maaien of 
te plaggen. In Nederland is de heidehommel 
tegenwoordig nog te vinden in vochtige heide en 
hoogveen. De oppervlakte en kwaliteit van deze 
biotopen is sterk afgenomen en dit zijn de 
belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van de 
heidehommel. De verdroging en vermesting van de 
terreinen zorgen voor een sterke vergrassing en een 
verminderd aanbod van bloeiende planten, dit maakt 
de resterende populaties van de heidehommel in 
Nederland kwetsbaar. Ook het Wierdense Veld heeft 
ernstig te lijden onder verdroging en vergrassing. Van 
beheer dat gericht is op het tegengaan van deze trends 
zal ook de heidehommel profiteren. 
 
Dankwoord 
Met dank aan André van Loon (EIS Kenniscentrum 
Insecten) voor het maken van het verspreidingskaartje. 
 
Summary 
On 29 july 2019 five workers of the critically  
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endangered brown-banded carder bee (Bombus humilis) 
were caught in nature reserve Wierdense Veld in the 
Dutch province of Overijssel. The last time the species 
was found in Overijssel was in 1950 in nature reserve 
De Bergvennen. The Wierdense Veld occupies an area 
of only 4.2 km2 and is surrounded by intensively 
cultivated agricultural land and urban areas. In the 
Netherlands the species is currently only known from 
wet heath and raised bogs. The closest area of this 
kind is at a distance of more than 10 km from the 
Wierdense Veld and the closest known other 
populations of the species are more than 40 km 
removed. This situation has probably been like this for 
many years. For the population to have persisted 
under these circumstances nest densities should be 
quite high, probably at least 80 nests/km2. Data on 
actual nest densities of the brown-banded carder bee 
are lacking. However, for related species like the 
common carder-bee (B. pascuorum) and the moss 
carder-bee (B. muscorum) nest densities of more than 80 
nests/km2 have been found. It is therefore assumed 
that under suitable conditions the brown-banded 
carder bee can have similar nest densities. 
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Nestverdediging bij de 
moshommel 
 
Martijn Kos, Nico Dekker 
 
 
Inleiding 
De in een hommelnest aanwezige nectar, stuifmeel, 
larven en poppen maken het tot een aantrekkelijke 
buit voor veel dieren. In de literatuur wordt een divers 
gezelschap opgevoerd van onder anderen spitsmuizen, 
mollen, wezels, dassen en vossen (Alford 1975, 
Goulson 2010). Onder de vogels voeden vooral 
wespendieven zich regelmatig met de inhoud van 
hommelnesten (Gamauf 1999). Ook mensachtigen 
zullen als jagers en verzamelaars levend de inhoud van 
een hommelnest waarschijnlijk niet versmaad hebben. 
Natuurlijk geven hommels hun nest niet zomaar op en 
beschikken ze met hun angel over een geducht wapen. 
De verdediging van het nest is dus een belangrijk 
aspect van het gedrag van hommels. Gek genoeg is 
hierover in de literatuur echter zeer weinig te vinden. 
Het weinige wat we weten stamt uit eind 19e eeuw en 
begin 20e eeuw toen entomologen nog regelmatig 
hommelnesten verzamelden. In de publicaties uit die 
tijd wordt het verdedigingsgedrag meestal slechts 
terloops en weinig gedetailleerd beschreven. Het lijkt 
op het eerste gezicht misschien ook niet bijster 
interessant: een hommelnest wordt aangevallen en de 
werksters verdedigen het nest door de aanvaller te 
steken. Einde verhaal. Dat er meer over te zeggen valt 
blijkt echter al uit het feit dat niet alle hommelsoorten 
zich hetzelfde gedragen bij verstoring van het nest 
(Alford 1975, Goulson 2010). Zo staan de meeste 
soorten uit het subgenus Thoracobombus, waaronder 
akkerhommel, grashommel en zandhommel, bekend 
als zachtaardig. Bij verstoring vliegen de werksters 
meestal niet op de indringer af, maar gaan op hun rug 
liggen, klaar om alles wat ze aanraakt te steken of met 
poten of kaken vast te grijpen (Alford 1975, Smit & 
van der Jagt 2017). De moshommel behoort tot het 
zelfde subgenus, maar bij deze soort schijnt het nest 
bijzonder fanatiek verdedigd te worden door de 
werksters die hun doelwit daarbij achterna vliegen en 
steken (Brauns 1891, Friese 1895, Johnson 1897, 
Sladen 1912, Vuyck 1921).  Ook van de tegenwoordig 
zeldzame en ernstig bedreigde moshommel (Reemer 
2018) stammen observaties omtrent de verdediging 
van het nest dus van lang geleden en zijn nogal 
summier. De tweede auteur was deze zomer echter in 
de gelegenheid de nestverdediging bij de moshommel 
waar te nemen. Het gedetailleerde verslag van zijn 
observaties volgt hieronder.  
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Gebied en nest 
De waarnemingen aan het moshommelnest (RDS-
coördinaten 125.645-495.831) zijn gedaan in het 
Varkensland waarvan een deel van ca. 20 ha door de 
tweede auteur samen met andere vrijwilligers wordt 
beheerd. Het Varkensland is een natuurgebied in de 
gemeente Waterland (NH) en is eigendom van 
Staatsbosbeheer. Dit veenweidegebied ligt tussen de 
plaatsen Broek in Waterland, Ilpendam en Watergang 
en maakt deel uit van het Natura 2000-gebied 
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. De 
vegetatie rond het nest is veenmosrietland. Er bloeide 
in de buurt van de nestlocatie veel koninginnenkruid, 
watermunt, moeraswalstro, moerasrolklaver, grote 
kattenstaart, grote wederik,wolfspoot en 
schermbloemigen. Uitgebloeid waren echte 
koekoeksbloem (veel), gele lis, kale jonker (veel) en 
akkerdistel (weinig). Voor het maaien lag het nest in de 
rietkraag  op ongeveer 1 meter van een pad. De 
rietkraag is daar zo’n 2 m breed van sloot tot pad. In 
de vorige herfst is de sloot opgeschoond en zijn 
bagger, riet, gras en flap op de kant getrokken. In het 
voorjaar is het riet weer gaan groeien door het uit de 
sloot getrokken materiaal. Het nest bevond zich op de 
grond op ongeveer 1 m van de sloot (Fig. 1) en 
bestond uit plukken gras met riet, vermengd met de 
baggerlaag uit de slootrand (Fig. 2). Via de 
nabijgelegen stuw wordt het water regelmatig 10 à 15 
cm omhoog gezet. 

 
Observaties 
Op vrijdag 9 augustus ‘s avonds rond 20.00 uur was ik 
aan het maaien met een eenasser met messenbalk. 
Vlakbij een waterstuw gekomen had ik plotseling een 
heleboel zoemende en prikkende hommels om me 
heen, schatting 60 à 70 exemplaren. Maaier laten staan 
met draaiende messen en motor en hard weggehold. 
De hommels waren overal, vooral rond mijn hoofd, 
maar ook mijn handen vormden een doelwit. Na zo’n 
30 meter gerend te hebben was ik de meeste kwijt. Na 
nog zo’n 20 meter was ik alleen en kon even mijn 
gezicht en handen bevoelen. ‘s Avonds 13 augustus is 

mijn hand weer de normale dikte, mijn gezicht was 
gelukkig 11 augustus weer redelijk pijnvrij. Na even 
gewacht te hebben -zeker 5 minuten- weer langzaam 
terug richting maaier en nest. Op 15 meter afstand 

kwam weer een groep van ongeveer 20 exemplaren op 
een hoogte van 1,5 m tot 2 m vliegend op mij af. Na 
nog enkele steken opgelopen te hebben ben ik weer 
een stuk naar achteren gegaan. Na een kwartier weer 
geprobeerd, nu kon ik weer tot ongeveer 15 m 
naderen. Er kwam weer een groep -niet afgewacht- op 
mij af. Besloot toen om te lopen naar andere zijde van 
maaier en nest. Had inmiddels door dat het 
waarschijnlijk moshommels waren. Na omgelopen te 
hebben -duur ongeveer 20 min- kwam ik van de 
andere kant. Ik kon nu tot ongeveer 10 m naderen. Bij 
ongeveer 7 m werd ik weer belaagd door een kleiner 
groepje van ongeveer 20 exemplaren. De maaier 
draaide nog steeds bij het nest. Na zo’n kwartiertje 
gewacht te hebben overall, handschoenen en pet met 
daaroverheen vlindernet uit boot gehaald, zodat mijn 
gezicht, handen en benen beschermd waren. Dacht ik, 
maar ze staken door mijn werkhandschoenen heen en 
nog een op mijn wang. Toch heb ik de machine bij het 

Figuur 1. Plek van het moshommelnest (witte pijl geeft 
het nest aan), 13.viii.2019. Foto Nico Dekker. 

Figuur 2. Moshommelnest, de door de maaimachine 
blootgelegde cellen zijn al niet meer te zien, 13.viii.2019. 
Foto Nico Dekker. 

Figuur 3. Door verstoring met maaimachine 
blootgelegde cellen van moshommelnest met werkster, 
10.viii.2019. Foto Nico Dekker. 
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nest vandaan gekregen. Thuis gekomen bleek er nog 
een verstekeling in mijn overall te zitten welke ik op de 
plaat en op Waarneming.nl heb gezet en de volgende 
dag weer teruggebracht heb. Tevens op afstand foto’s 
gemaakt van nest, raat, etcetera (Fig. 3). 
Op zondag 11 augustus (n.a.v. reactie van Martijn 
Kos) teruggegaan om bevindingen en observatie te 
doen. Ik kon op ongeveer 1 m van het nest staan. Ze 
vlogen en zoemden om me heen zonder aanval. 
Op 12 augustus ‘s middags ongeveer 1 uur bij het nest 
gezeten. Regelmatig gingen werksters op pad, soms 6 à 
7 in 10 min. Dan weer een kwartier niets. Zo af en toe 
kwam er een koningin uit (qua grootte). In dat uur drie 
keer, deze heb ik niet terug zien komen. De terugkeer 
van werksters was duidelijk minder dan er in dat uur 
uit gingen. Als ze er uitkwamen (Fig. 4), keken ze voor 
ze naar buiten gingen eerst naar links en rechts bij 
ingang, vlogen dan even een rondje boven het nest om 
vervolgens in zuidelijke richting te vertrekken. Na 
hevige regenval was uitvlieggat gesloten. Helaas geen 
moshommels kunnen peilen op bloemen. Wel aard-, 
steen-, weide- en akkerhommel. 
3 september. Een week terug was er geen activiteit 
meer bij het nest, vandaag heb ik wat plaatjes gemaakt 
en zag geen vliegopeningen meer bij het nest. 
Benieuwd naar hoe het nest er uit zag tilde ik met een 
stok een stukje nestmateriaal op en tot mijn grote 
verbazing zaten er nog minimaal 8-9 exemplaren 
(misschien wel meer) in die gelijk naar buiten kwamen. 
Met moeite heb ik een steek kunnen voorkomen en 
het nest weer mooi kunnen sluiten, ze gingen allemaal 
weer naar binnen. 
19 september. Het moshommelnest in het 
Varkensland is nog af en toe actief met in- en 
uitgaande hommels. 

20 september. Was vandaag in de buurt van het nest, 
was open gehaald en raten lagen open en bloot - 
kapot. Er vloog nog een mannetje moshommel boven 
het nest, hij ging in het nestmateriaal en verdween. 
Heb vandaag naast diverse buizerds ook drie 
wespendieven laag over zien vliegen toen ik daar aan 
het klussen was. Wie weet had er een honger. 

Discussie 
De hier beschreven fanatieke verdediging van het nest 
door moshommels komt overeen met eerdere 
beschrijvingen in de literatuur (Brauns 1891, Friese 
1895, Johnson 1897, Sladen 1912, Vuyck 1921). De 
observatie van Vuyck (1921) is typerend: ‘Verleden 
zomer had ik aan een hollen weg bij Gulpen een 
dergelijk nest, dat ik, ofschoon weinig talrijk bevolkt, 
niet heb kunnen uithalen, daar ik mij bij de geringste 
poging daartoe snel uit de voeten moest maken, omdat 
ze zeer snel en doelbewust optraden.’ Ook de manier 
van aanvallen, gericht op hoofd en handen waarbij de 
menselijke belager een tijdje wordt achtervolgd, komt 
overeen met de waarnemingen van andere auteurs. Zo 
beschrijft Sladen (1912) dat bij verstoring van het nest 
de werksters ‘in a most menacing manner’ rond zijn 
hoofd vlogen en dit bleven doen waar hij ook ging 
gedurende een minuut of twee. Johnson (1897) meldt 
dat hij in een soortgelijk geval in zijn hand werd 
gestoken. Sladen (1912) vergelijkt het 
verdedigingsgedrag van de moshommel met dat van 
de aardhommel die volgens hem in tegenstelling tot de 
moshommel alleen de lagere delen van het lichaam 
aanvallen en een mens niet over grotere afstand 
achtervolgen. Volgens Vuyck (1921) is de moshommel 
de enige hommelsoort waarvan de werksters een mens 
die het nest verstoord, aan hoofd en handen aanvallen 
en hem nog een tijd lang achtervolgen. Sommige 
aspecten van het nestverdedigingsgedrag van de 
moshommel worden hier voor zover bekend voor het 
eerst beschreven. Zo wordt het aantal aanvallende 
hommels nergens in de literatuur vermeld. Ook het bij 
terugkeer van de waarnemer al op enige afstand van 
het nest weer aangevallen worden is nog niet eerder 
beschreven. 
Waarom gedraagt de moshommel zich bij verstoring 
van het nest zo anders als andere hommelsoorten en 
dan met name de nauw verwante soorten uit het 
subgenus Thoracobombus? Behalve het 
nestverdedigingsgedrag verschilt de moshommel nog 
op een ander punt duidelijk van zijn verwanten. 
Moshommels hebben namelijk een duidelijke voorkeur 
voor vochtige biotopen zoals laagveengebieden, natte 
heide, uiterwaarden en oevers van meren (Brauns 
1891, Sladen 1912, Alford 1975, Benton 2006, Peeters 
et al. 2012). Nesten worden bij voorkeur in de buurt 
van water gebouwd, vaak direct aan de oever (Brauns  
1891, dit artikel). Vuyck (1921): ‘De Heer Van 
Giersbergen deelde me onlangs nog mede, hoe hij zich 
herinnerde, dat in de weilanden nabij den Bosch, die 's 
winters onder water staan, enkele hoogere en dus 
droogliggende deelen zoodanig met de nesten van 
moshommels waren bezet, dat de maaiers de uiterste 
voorzichtigheid moesten betrachten, die nesten niet te 
verstoren.’ 
De nesten van de moshommel kunnen dus kennelijk 
op specifieke plekken in het landschap in hoge 

Figuur 4. Moshommel komt uit nestingang, 12.viii.2019. 
Foto Nico Dekker. 
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dichtheden voorkomen. De twee door Sladen (1912) 
gevonden nesten lagen ook slechts ongeveer 9 m van 
elkaar. Daarmee zijn de nesten van moshommels 
misschien makkelijker te vinden voor geïnteresseerden 
dan de nesten van bijvoorbeeld akkerhommels. De 
felheid en vasthoudendheid waarmee moshommels 
een belager aanvallen zou daarnaast te maken kunnen 
hebben met het feit dat het nest zich op de grond 
bevindt en slechts door wat mos of gras is bedekt en 
daarmee dus veel kwetsbaarder is dan het nest van een 
ondergronds nestelende soort zoals de aardhommel. 
Eenmaal ontdekt is het in een paar happen weg. Er is 
overigens weinig bekend over nestpredatie bij de 
moshommel. Pinchen in Benton (2006) maakt melding 
van twee nesten die door dassen waren geopend en 
vernield. De oeverzones van rivieren en meren zijn 
ook plekken waar onder natuurlijke omstandigheden 
kuddes wilde grote hoefdieren zoals paarden en 
runderen zich concentreren om te drinken en te 
grazen. Het feit dat zich precies in deze gebieden de 
nesten van moshommels bevinden maakt dat het risico 
van vertrapping van nesten door grote grazers relatief 
groot is. Het lijkt daarom niet onwaarschijnlijk dat het 
verdedigingsgedrag zich oorspronkelijk heeft 
ontwikkeld om grote grazers te verjagen. Het tot op 
grote afstand van het nest achtervolgen van en 
reageren op verstoorders zou ervoor kunnen zorgen 
dat na een verstoring ook de rest van de kudde 
onmiddellijk weggejaagd wordt uit de omgeving van 
het nest. 
Het is duidelijk dat we nog heel veel niet weten over 
hommels, in het bijzonder over aspecten die met het 
nest te maken hebben. Ook over algemene soorten die 
in de achtertuin vliegen is nog veel onbekend. Hopelijk 
inspireert dit stukje anderen om bij het vinden van een 
hommelnest gedetailleerde observaties te doen en deze 
ervaringen in de HymenoVaria of elders te delen. 
 
Summary 
An account of the nest defence behaviour of the moss 
carder bee (Bombus muscorum) is given. After 
disturbance of the nest with a mowing machine the 
second author was attacked by 60-70 workers that flew 
mainly around his head and that stung his face and 
hands. After running for 30 m most attackers were 
gone, after another 20 m all were gone. Repeated 
attempts to approach the nest resulted in groups of 
about 20 workers attacking at a distance of 15 m from 
the nest. At least 40 min after the disturbance the nest 
was approached from the other side and about 20 
workers attacked at 7 m from the nest. Two days later 
it was possible to stand at 1 m from the nest without 
being attacked. It is discussed why moss carder bees 
defend their nest so pugnaciously compared to other 
carder bees (subgenus Thoracobombus). The nests of 
moss carder bees are frequently found at high densities 
near water. It is hypothesized that this makes them 

more likely to be found by vertebrate predators. 
Another selective force in the evolution of nest 
defence behaviour could have been the risk of 
trampling by large grazers which are attracted by the 
water near nest sites. 
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Reactie op nieuwe 
Nederlandse namen voor 
Belgische bijensoorten 
 
Jens D’Haeseleer 
 
 
In Hymenovaria 18 deed ik een voorstel voor de 
Nederlandse naamgeving voor 41 soorten wilde bijen 
die op de Belgische soortenlijst staan (D’Haeseleer 
2018). Op dat artikel kwam uitgebreid reactie van Jelle 
Devalez. Hij groeide op in het Gentse (Vlaanderen), 
maar heeft de afgelopen jaren vooral de Estse en 
Griekse contreien onveilig gemaakt. Hierdoor heeft hij 
heel wat ervaring met bijensoorten die in onze Lage 
Landen slecht gekend zijn. Zijn opmerkingen waren 
meer dan waardevol en ik wil hem dan ook erg danken 
hiervoor.  
 
Aangepaste voorstellen 

• Voor Andrena cinerea had ik de Nederlandse 
naam ‘Grauwe zandbij’ voorgesteld. Volgens Jelle is dit 
een zeer algemene soort in Griekenland. Er zijn 
verschillende andere soorten zandbijen die onder de 
noemer ‘grauwe zandbijen’ vallen. Gezien de soort 
enkele kenmerken deelt met de verwante 
Paardenbloembij (Andrena humilis) stelde Jelle de naam 
‘Grauwe paardenbloembij’ voor.  
• Ook Andrena limata, die als voorstel ‘Roodbruine 
zandbij’ mee kreeg is blijkbaar een algemene soort in 
Griekenland. Jelle’s voorstel is om deze soort 
‘Zwartbruine zandbij’ te dopen, gezien ze hetzelfde 
kleurenpatroon heeft als de Zwartflankzandbij 
(Andrena thoracica).  
• De groefbij Halictus simplex kreeg in mijn 
oorspronkelijk voorstel de weinig zeggende naam 
‘Simpele groefbij’. Na enige correspondentie kwam het 
voorstel om de soort simpelweg ‘Simpele 
holkopgroefbij’ te noemen, gezien de soort verwant 
is aan de Holkopgroefbij (Halictus compressus) en de 
Lombardgroefbij (Halictus langobardicus). Vrouwtjes van 
deze 3 soorten zijn in het veld zelfs niet te 
onderscheiden van elkaar. De mannetjes van Halictus 
simplex zijn dan weer te onderscheiden van mannetjes 
van beide andere soorten door de smallere kaken. Bij 
de andere soorten is de basis van de kaken sterk 
‘opgeblazen’. ‘Smalkaakholkopgroefbij’ mag dan wel 
een volledige beschrijving geven van de soort, lekker 

bekt die naam niet. Ik leg me dan ook neer bij het 
voorstel van Jelle: ‘Simpele holkopgroefbij’. Soms kan 
het ook gewoon simpel zijn.  
• Hylaeus bifasciatus zou beter de naam ‘Rode 
lookmaskerbij’ krijgen, in plaats van 
‘Tweebandmaskerbij’, wat mijn oorspronkelijk 
voorstel was op basis van de wetenschappelijke, 
Franse en Duitse naam. De soort is blijkbaar sterk 
gelinkt aan looksoorten, net als de Lookmaskerbij 
(Hylaeus punctulatissimus). De vrouwtjes zijn daarnaast 
ook sterk rood gekleurd. Deze naam is dan ook een 
stuk logischer. 
• De naam ‘Zwartscheengroefbij’ voor 
Lasioglossum nigripes is blijkbaar bar slecht 
gekozen. Jelle wist me te vertellen dat het gaat om een 
geurgroefbij en dat deze rimpels heeft op tergiet 1. 
Door beide kenmerken te combineren komen we uit 
op ‘Rimpelgeurgroefbij’.  
• Een andere groefbij, meer bepaald Lasioglossum 
subfasciatum had ik ‘Blauwe groefbij’ gedoopt, op 
basis van de Franse en Duitse naam. De soort mag 
dan wel een blauwe berijping hebben, net als de 
Berijpte geurgroefbij (Lasioglossum albipes), toch stelt 
Jelle dat de naam slecht gekozen is. Finaal kwam hij 
met het voorstel om deze soort ‘Verscholen 
bandgroefbij’ te noemen, aangezien de soort op veel 
plaatsen in Europa verdwenen is. Zelf vond ik de 
naam ‘Berijpte bandgroefbij’ beter. Volgens Alain 
Pauly, dé specialist van Halictidae in België is de soort 
sterk bedreigd in heel Europa.  
• Bij de keuze voor een naam voor Rophitoides 
canus had ik uit het oog verloren dat er reeds een 
Nederlandse naam voor het genus bestond, namelijk 
‘slurfbijen’. In plaats van ‘Luzernegrauwbij’ willen we 
deze soort dan ook ‘Luzerneslurfbij’ dopen.  
 
Indien er geen reactie komt op deze voorstellen of die 
uit Hymenovaria 18, dan zullen deze namen zo snel 
mogelijk geïmplementeerd worden in 
www.waarnemingen.be en www.waarneming.nl.  
De volledige lijst staat hieronder nogmaals vermeld 
(Tabel 1). 
 
Literatuur 
D’Haeseleer, J., 2019. Nieuwe Nederlandse namen voor 

Belgische bijensoorten. - HymenoVaria 18: 33-35. 
 
 
 
 

  



 nr. 19, november 2019 

 

 94

Tabel 1. Voorstellen voor Nederlandse namen van Belgische bijensoorten. 
 

Wetenschappelijke naam voorstel Nederlandse naam 

Aglaoapis tridentata (Nylander, 1848) Donkere tweetandbij 
Andrena anthrisci Blüthgen, 1925 Kerveldwergzandbij 
Andrena chrysopus Pérez, 1903 Aspergezandbij 
Andrena cinerea Brullé, 1832 Grauwe paardenbloembij 
Andrena floricola Eversmann, 1852 Mosterddwergzandbij 
Andrena limata Smith, 1853 Roodbruine zandbij 
Andrena nana (Kirby, 1802) Mini-dwergzandbij 
Andrena potentillae Panzer, 1809 Ganzerikzandbij 
Bombus wurflenii Radoszkowski, 1859 Ruige hommel 
Ceratina cucurbitina (Rossi, 1792) Zwarte ertsbij 
Coelioxys emarginatus Förster, 1853 Gerande kegelbij 
Colletes hylaeiformis Eversmann, 1852 Kruisdistelzijdebij 
Dasypoda argentata Panzer, 1809 Zilveren pluimvoetbij 
Halictus simplex Blüthgen, 1923 Simpele holkopgroefbij 
Heriades rubicola Pérez, 1890 Braamtronkenbij 
Hoplitis mitis  (Nylander, 1852) Klokjesmetselbij 
Hylaeus bifasciatus (Jurine, 1807) Rode lookmaskerbij 
Hylaeus kahri Förster, 1871 Kahr’s maskerbij 
Hylaeus nigritus (Fabricius, 1798) Composietmaskerbij 
Hylaeus sinuatus (Schenck, 1853) Gegolfde maskerbij 
Lasioglossum breviventre (Schenck, 1853) Kortbuikgroefbij 
Lasioglossum glabriusculum (Morawitz, 1872) Rimpelgroefbij 
Lasioglossum interruptum (Panzer, 1798) Roodrandgroefbij 
Lasioglossum nigripes (Lepeletier, 1841) Rimpelgeurgroefbij 
Lasioglossum politum (Schenck, 1853) Glimmende groefbij 
Lasioglossum puncticolle (Morawitz, 1872) Groefwanggroefbij 
Lasioglossum subfasciatum (Imhoff, 1832) Berijpte bandgroefbij 
Lasioglossum subhirtum (Lepeletier, 1841) Ruige groefbij 
Megachile octosignata Nylander, 1852 Achtvlekkige behangersbij 
Melitta dimidiata Morawitz, 1876 Esparcettedikpoot 
Nomada castellana Dusmet y Alonso, 1913 Castiliaanse wespbij 
Nomada facilis Schwarz, 1967 Composietwespbij 
Osmia andrenoides Spinola, 1808 Rode slakkenhuisbij 
Osmia brevicornis (Fabricius, 1798) Kruisbloemmetselbij 
Osmia mustelina Gerstäcker, 1869 Grote rotsmetselbij 
Osmia pilicornis Smith, 1846 Longkruidmetselbij 
Osmia rufohirta Latreille, 1811 Rosse slakkenhuisbij 
Panurgus dentipes Latreille, 1811 Heuphaakroetbij 
Rhophitoides canus (Eversmann, 1852) Luzerneslurfbij 
Seladonia subaurata (Rossi, 1792) Gouden bronsgroefbij 
Stelis odontopyga Noskiewicz, 1926 Slakkenhuistubebij 
 
Opmerking Jelle Devalez over bestaande naam 
Volgens mij moet Breedkaakgroefbij (Lasioglossum laticeps) eigenlijk Breedkopgroefbij heten. Het is de brede kop en 
niet de brede kaak die kenmerkend is, daarom is het ook Breitkopf-Schmalbiene of Broad-faced Furrow Bee. 
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Stuntman Hans 
 
Jeroen de Rond 
 
 
In juli 1998 kampeerden wij met het gezin in Petten. 
Hans kwam met de fiets op bezoek en we gingen 
samen op pad om de duinen te verkennen. Op zeker 
moment was Hans afgeleid en kwam de stok van zijn 
vlindernet tussen de spaken van zijn voorwiel. Hij 
maakte een formidabele smak en zijn fiets was ernstig 
verwrongen. Dat was een tragisch einde van die dag.  
 
In juli 2015 hebben we het weer eens eens overgedaan 
in de stuivende delen van de Kennemerduinen. 
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Excursie 
 

Voorjaarsexcursie 2020: 
Westfriese Zeedijk en 
Oude Schoorlse Zeedijk 
 
Hans Nieuwenhuijsen 
 
Dijken blijken een ideaal biotoop voor wilde bijen. 
Meestal is er bloei genoeg- mits er niet teveel schapen 
zijn- en de hellingen, met open plekken, liggen vaak 
gunstig voor in de grond nestelend bijen. 
 
Westfriese zeedijk 
(110-529 tm 531). (IPI 633 Binnendijk). 
Dit is een deel van de Westfriese Omringdijk tussen 
Krabbendam en Sint-Maarten, in de buurt van 
Eenigenburg. De Eenigenburg Stichting, die ook het 
Museum beheert, heeft in 2018 een onderzoek laten 
doen naar de biodiversiteit op de dijk (verslag op te 
vragen bij Erik van der Spek), die op dit moment als 
‘matig’ wordt beoordeeld. Het rapport bevat suggesties 
ter verbetering. De Stichting apprecieert het dat wij 
eens gaan kijken naar de bijen- en wespendiversiteit.  
Die was in de jaren negentig hoog, zo stelden Henny 
Wiering en Hans Nieuwenhuijsen vast (Wiering 1996). 
We onderzoeken bermen, dijkhelling en de randen van 
de wielen. 
 
Oude Schoorlse zeedijk   
(107/108 – 528/529). (IPI 633 Binnendijk). 
Ook hier bekijken we weer de dijkhellingen 
en de vegetatie langs het water, dat enigszins 
brak is.  
De oudste gedeelten van de Schoorlse 
Zeedijk stammen waarschijnlijk uit de 12e 
eeuw. Na de afdamming van de Rekere met 
de Rekerdam in 1264 werd als Schoorlse 
Zeedijk bekend de Zeedijk vanaf Petten 
over deze dam naar de Westfriese 
Omringdijk bij Krabbendam. 
Vergeet af en toe niet van her schitterende 
uitzicht te genieten. 
 
Datum: 18 april 
Verzamelpunt/tijdstip: Of 9.30 station 
Alkmaar, achteruitgang (niet Centrum), of 
10.00 Museum Eenigenburg, Kerkweg 5 
Eenigenburg. 

Het beginpunt is moeilijk te bereiken voor hen, die op 
het openbaar vervoer zijn aangewezen. Voor hen is 
het startpunt station Alkmaar, NIET uitgang centrum 
maar de andere kant. Geef je op, voor 11 april, bij Erik 
zodat we met voldoende auto’s klaar staan. 
Na Eenigenburg gaan we met auto’s naar het 
beginpunt van de Oude Schoorlse Zeedijk. We gaan 
eerst via de N9, richting Alkmaar tot Burgervlotbrug. 
Bij de rotonde rechtsaf richting Petten, Pettemerweg. 
Neem dan de eerste afslag links, Belkmerweg en volg 
de rechte weg tot aan de dijk. Daar begint deel 2 van 
de excursie. 
Opgave: spek-druif@introweb.nl 
Reservedatum: 25 april. 
 
Literatuur 
Wiering. H. 1996. Bijen en wespen van de Westfriese 

Zeedijk. Bzzz, Nieuwsbrief van de sectie Hymenoptera 
van de Nederlandse Entomologische Vereniging. 4: 18-20. 
www.knnv.nl  Nieuwsbrief 5 Plantenwerkgroep 2019.  

Cyril Liebrand (EurECO) 2018 Rapport “Westfriese 
Omringdijk traject Westfriese Zeedijk. Opwaardering van 
een kansrijk traject van de Westfriese Omringdijk. P 33. 

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieve
n/archieven-2/details/NL-AmrRAA-15.2.1.013/path/8 
16-10-2019 

 
 

Zomerexcursie 2020 De Meinweg 
Datum: 1 augustus (8-8 reservedatum) 10.00uur 
Meer informatie in de volgende Hymenovaria 
 
 

  

Kadastrale kaart 1811-32 bron RCE; excursie gebied, zuid en zuid-oost 
grens 
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Veldobservaties 
  
 
Deze rubriek is door Hans in het leven geroepen, eerst 
met een voorloper van waarnemingen aan gedrag van 
spinnendoders in de rubriek ‘Artikelen’. Deze rubriek 
is onder deze naam echt van start gegaan in Bzzz 
nummer 28, november 2008. Met een eerste bijdrage 
van Hans op bladzijde 37: ‘De zilveren zandbij 
(Andrena argentata) in de Schoorlse duinen’. 
 
 

Xylocopa violacea in de 
tuin 
 
Jan Smit 
 
 
Gedurende vele jaren hebben wij een flinke pol van de 
brede lathyrus (Lathyrus latifolius) in de tuin, die over 
een wal van gesnoeide takken groeit. De bloemen van 
deze plant worden veelvuldig bezocht door de 
lathyrusbij (Chalicodoma ericetorum). Verder komen er 
veel akkerhommels (Bombus pascuorum) op de bloemen 
af, ook aardhommels (Bombus sp.) bezoeken ze graag, 
maar breken in aan de achterkant. Wij knippen de 
uitgebloeide bloemen altijd uit de plant, zodat deze zo 
lang mogelijk nieuwe bloemen blijft produceren, ten 
behoeve van de bijen. 
Op 18 juni van dit jaar zag ik ineens een grote zwarte 
bij op de lathyrus: een blauwzwarte houtbij (Xylocopa 
violacea) (fig. 1). Dit was mijn eerste waarneming in ons 
land van deze soort. Zo te zien was deze bij nectar aan 
het drinken, mogelijk dat ze tevens stuifmeel mee nam 
aan de poten. Dat was niet goed te zien.  
 
In de eerste helft van de vorige eeuw was de houtbij 
een tamelijk veel voorkomende soort in het zuid-
oosten van ons land. Daarna was ze een tijdlang bijna 
niet aanwezig. Pas de laatste jaren worden ze weer 
meer gezien, wat tevens een waarnemerseffect is, door 
het gebruik van Waarneming.nl. 
 
Ook de volgende dag (19-6) heb ik de houtbij weer 
waargenomen in de tuin, aan de achterpoten had ze 
een laag stuifmeel. Vanaf die tijd werd ze op veel 
dagen op de brede lathyrus gezien. Op diverse dagen 
twee keer of vaker. De laatste waarneming was op 22 
september. Ik had de indruk dat het steeds hetzelfde 
exemplaar was.  

Jonge houtbijen komen in augustus uit de pop en 
overwinteren als volwassen bij, wat betekende dat deze 
bij minstens 13 maanden oud moest zijn. Het is 
bekend dat deze bijen lang leven, en dat ze hun 
nakomelingen nog zien. 
 
In (zuid-) Europa komen vier soorten houtbijen voor 
en een ondersoort waarvan de status nog niet zeker is: 
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758), Xylocopa valga 
Gerstaecker, 1872, Xylocopa cantabrita Lepeletier, 1841 
(bruinbehaard, zonder violette weerschijn op de 
vleugels; zuidwest Europa), Xylocopa iris (Christ, 1791) 
en Xylocopa iris uclesiensis Pérez, 1901 (bruine beharing, 
met nauwelijks violette weerschijn op de vleugels; 
Iberisch schiereiland). 
 
Summary 
From 18 June till 22 September a female Xylocopa 
violacea was observed several days in a garden in 
Duiven on Lathyrus latifolius. Two or three times at 
different days. 
 

Figuur 1. Vrouwtje van Xylocopa violacea op brede 
lathyrus. Foto Bianca Smit. 
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Nestonderzoek door Hans 
 
Erik van der Spek 
 
 
Inleiding 
Er valt heel veel te onderzoeken aan wespen en bijen, 
veel soorten zijn nog niet eens beschreven en is dit wel 
zo, dan weten we vaak niet veel meer dan de naam en 
een vindplaats. Hans Nieuwenhuijsen is een van de 
mensen die meer wil weten dan naam en verspreiding. 
En daar zijn bijdrage aanlevert via veldwaarnemingen 
en de beschrijving daarvan. Een van deze acties heb ik 
mogen meemaken; onderzoek naar de nestbouw van 
de gewone langhoornbij Eucera longicornis, een soort die 
in Nederland veel minder gewoon is dan de 
Nederlandse naam doet vermoeden.  
 
Nestonderzoek 
Op Texel komt een deel van de Nederlandse populatie 
voor en daar is een erg grote nestaggregatie, wat het 
verantwoord maakte om hier onderzoek te doen naar 
de nestbouw van deze bijzondere soort.  
Met toestemming van het waterschap Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier heeft Hans hier twee 
maal een nest uitgegraven uit een binnendijk om de 
opbouw te kunnen bestuderen en beschrijven. Van de 
eerste keer is verslag gedaan door Vroege Vogels, 
waarbij ook het geluid van de gravende langhoornbij te 
horen was.  
 
Werkwijze 
Hans bracht voor het uitgraven eerst met een slangetje 
een dun gipsmengsel in het nest (fig. 1-4). Nadat het 
water in de gips even de tijd had gekregen in de grond 
te trekken en de gang hopelijk helder af te tekenen 
volgde het uitsteken, een spa diep, van het nest. De 
klomp klei, met hopelijk minimaal één compleet nest 
er in, is vervolgens goed verpakt meegesjouwd op de 
veerboot, om thuis voorzichtig te ontleden en de 
geheimen vast te leggen. Een in meerdere opzichten 
inspannende klus, waarvan het resultaat nog gepubli-
ceerd zal worden.  
Onze kennis over de gewone langhoornbij zal 
hierdoor weer iets groter worden. De nesten in stevige 
klei lijken voor deze grote bij niet heel erg diep. Maar 
ondanks het zware graafwerk in de klei lijkt het er op 
dat ze meerdere gangen naar de broedcellen graven. 
Eigenlijk zouden we allemaal naast onze bijdrage aan 
het verspreidingsonderzoek net als Hans meer 
veldwaarnemingen moeten doen en vastleggen. 
 
Summary 
Besides research on the distribution of species, Hans 
Nieuwenhuijsen reports also many field observations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
For example, on Texel he dug out nests of Eucera 
longicornis to describe the structure of the nests. 

 

Figuur 1-4. Het inspuiten van een gipsmengsel in het 
nest door Hans. Foto‘s Erik van der Spek. 
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Astata-mannetjes in 
gevecht 
 
Wopke Wijngaard 
 
 
Op 19 juli 2019 zag ik in onze tuin op de rugleuning 
van een tuinstoel twee mannetjes van het 
graafwespengenus Astata, waarschijnlijk Astata boops 
(Fig. 1).  
 

 
Elk mannetje schoot steeds weg om daarna op 
ongeveer dezelfde plaats terug te komen. Ik heb dit 
gedrag gefilmd met 250 beelden per seconde. Uit de 
filmpjes van het wegspurten kon worden bepaald dat 
de versnelling waarmee ze vertrekken ongeveer drie 
maal de versnelling van de zwaartekracht is. Dit geeft 
de indruk van wegflitsen.  
De mannetjes  blijken ook een territoriaal gedrag te 
vertonen. Ze proberen elkaar te verjagen en raken 
soms met elkaar in gevecht. Deze confrontaties duren 
maar kort. Figuur 2 geeft de beginfase van een 
worsteling, die ongeveer 0.3 seconde duurt. In Figuur 
3 wordt het mannetje rechts weggejaagd, de aanval van 
links duurt ongeveer 0.2 seconde.  
Een beschrijving van het gedrag van mannetjes Astata 
is te vinden in het boek “Wasp Farm” van Howard E. 
Evans op pagina 44-45. 

 

Summary 
A brief report of territorial battles between males of 
Astata boops. 
 
Literatuur 
Evans, H.E., 1985. Wasp Farm. - Cornell University 

Press, 178 p. 
 
 

Honingbijen bezoeken 
pijpenstrootje 
 
Theo Peeters 
 
 
Op zaterdag 31 augustus 2019 bezocht ik samen met 
André van Eck natuurgebied De Kaaistoep bij Tilburg. 
In de droge naaldbossen zochten we tussen tien en elf 
uur naar een brandplek van enkele jaren oud. Daar 
aangekomen werden door André bijen op grassen 
waargenomen. Dat foerageergedrag had ik nog nooit 
waargenomen dus concentreerden mijn zinnen. Het 
bleken honingbijen (Apis mellifera) te zijn die stuifmeel 
van pijpenstrootje (Molinia caerulea) verzamelden. 
 
Bijen en grassen 
De familie van de grassen (Poaceae) is een grote en 
diverse plantengroep waartoe ook de belangrijkste 
voedingsgewassen behoren zoals mais, rijst, tarwe en 
sorghum. Deze gewassen worden vooral door de wind 
bestoven. Maar sommige grassen worden ook bezocht 
door bijen. 
Zo herinnerde ik me een artikel over bijen en grassen 
uit Zuid-Afrika (Immelman & Eardley 2000). Deze 
auteurs melden vier bijensoorten van het genus 
Lipotriches (groefbijenfamilie Halictidae) die uitsluitend 
pollen van grassen verzamelen. Schmidt & Bothma 
(2005) verzamelden op sorghum naast honingbijen en 

Figuur 3. Het mannetje rechts wordt weggejaagd. Foto 
Wopke Wijngaard, van filmpje. 

Figuur 1. Astata mannetje. Foto Wopke Wijngaard. 

Figuur 2. Begin van een worsteling op de tuinstoel. 
Foto Wopke Wijngaard, van filmpje. 
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een soort van het genus Lipotriches tevens solitaire 
bijensoorten van 4 andere genera van de 
groefbijenfamilie. En uit o.a. Afrika en Noord-
Amerika zijn diverse meldingen van bloembezoek van 
honingbijen op grassen (Bogdan 1962). 
Toch, als je aan bijenplanten denkt kom je niet snel op 
de proppen met grassen. In het boek ‘Bijenplanten: 
nectar en stuifmeel voor honingbijen’ staan 240 
bijenplanten met daartussen geen enkel gras. Maar ook 
in ons land bezoeken honingbijen onder bepaalde 
omstandigheden grassen. Bekend is o.a. het 
stuifmeelbezoek van honingbijen op bloeiende 
(voeder)mais (Blacquière & van Dooremalen 2013). 
Over foerageergedrag op grassen in ons land heb ik 
verder (nog) niks gevonden en die waarnemingen zijn 
wellicht relatief zeldzaam. Waarom eigenlijk? 
 
Belangrijke voedselbron? 
Als voedselbron voor bijen bieden grassen alleen 
stuifmeel. Nectarklieren ontbreken bij grassen. De 
pollenkorrels van pijpenstrootje zijn klein (diameter 28 
micrometer). En over het proteïnegehalte, 
(waarschijnlijk) het belangrijkste element van 
pollenkorrels voor bijen, heb ik geen informatie 
kunnen vinden. Of honingbijen het eiwitgehalte van 
pollenkorrels kunnen detecteren en gebruiken bij het 
verzamelen van hun stuifmeelvoorraden was in het 
verleden onderwerp van discussie (Cook et al. 2003). 
Recent onderzoek en ontwikkelingen in deze discussie 
heb ik (nog) niet opgezocht. De eiwitten in pollen 
bestaan vooral uit enzymen die een rol spelen tijdens 
de groei van de pollenbuis. Waarschijnlijk speelt voor 
de plantensoort het aantrekken van bestuivers een 
minder belangrijke rol dan de groei van de 
pollenbuizen door de stempel naar het vruchtbeginsel 
(Roulston et al. 2000). Dat honingbijen in onze 
omgeving zelden op grassen vliegen is een feit. Maar 
zijn hiervoor, naast waarschijnlijk een laag eiwitgehalte, 
goede verklaringen? 
 
Gebrek aan andere bloemplanten? 
Of duidt dit foerageergedrag simpelweg op gebrek aan 
beter? In droge naaldbossen met weinig ondergroei 
kan ik me voorstellen dat een dergelijke verklaring 
goed past op dit gedrag. De ondergroei bestaat op de 
plek van waarneming in De Kaaistoep voornamelijk 
uit pijpenstrootje en bochtige smele (Deschampsia 
flexuosa). Van deze twee grassen bloeide alleen het 
pijpenstrootje en wellicht zijn de honingbijen ook te 
zwaar voor de fijne bloeiwijzen van bochtige smele. 
Toch waren enkele honingbijen door verkenners op 
pad gestuurd om stuifmeel te verzamelen op de vrij 
stevige bloeiwijzen van pijpenstrootje. Het aanbod op 
deze open brandplek leek in elk geval groot genoeg. 
En met de zon erbij was het ook nog aangenaam 
verpozen voor de vlijtige werksters. 
 

Summary 
At 31-8-2019, several honey bee workers collected 
pollen on purple moor-grass (Molinia caerulea) in a dry 
pine forest nearby Tilburg. Several possible 
explanations are proposed in this article for the fact 
that honey bees in our environment forage so little on 
grasses. 
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Een Hans zonder boeken kunnen we ons niet 
voorstellen. Kijk naar zijn studeerkamer, die zou 
zonder boeken onherkenbaar worden! Dat hij over 
angeldragers veel leest blijkt ook uit zijn boekbespre-
kingen in onze nieuwsbrief en voor Entomologische 
Berichten. Meer dan 30 boeken heeft hij onder de loep 
genomen. Als anglofiel zitten daaronder ook veel 
engelstalige boeken over bijen en wespen. Boeken… 
een leuke bijkomstigheid is dat je ze soms van een 
auteur of redactie krijgt toegestuurd om te 
bespreken.ze maken je nieuwsgierig. Met prachtige 
zinnen en afbeeldingen verrassen ze je zinnen. 
Boeken.... je kunt er letterlijk en figuurlijk makkelijk in 
verzuipen. 
 
 

Boekbespreking: Bees in 
the genus Rhodanthidium 
 
Jan Smit 
 
 
Kasparek, M., 2019. Bees in the genus Rhodanthidium: A 
review and identification guide. - Entomofauna, Supplement 
24, 132 p. ISSN- 0250-4413. Prijs: € 38,- exclusief 
verzendkosten. 
 
Een tabel voor de bijen van het genus Rhodanthidium, 
een bijengeslacht dat in ons land niet voorkomt. Dit 
boekje is dan ook met name interessant voor degenen 
die zich ook in zuidelijk Europa met bijen bezig 
houden en daar ongetwijfeld de zeer algemene 
Rhodanthidium septemdentatum tegen komen.  
Michener (2000) heeft in zijn bijenstandaardwerk reeds 
de status van het genus Rhodanthidium vastgesteld. 
Door diverse auteurs wordt het genus echter gezien of 
behandeld als een subgenus van Anthidium (Warncke 
1980, Amiet et al. 2004, Scheuchl 2006). 
 
Na wat inleidende informatie is er een hoofdstuk met 
taxonomische informatie, waarin een tabel is 
opgenomen voor de genera van de Anthidiini waarbij 
het ariolus (hechtlap aan laatste tarslid) present is. 
Vervolgens is er een lijst van de taxa in het genus 
Rhodanthidium, gevolgd door een  determinatietabel 
voor de soorten. Deze is spaarzaam geïllustreerd. 
 

Dan komt een hoofdstuk over de biologie en ecologie 
van de soorten. Sommige soorten nestelen in lege 
slakkenhuizen. In deze paragraaf is ook een landenlijst 
met de verspreiding van de soorten  
opgenomen. 

 
Hoofdmoot van het boek vormen echter de 
soortbesprekingen. Deze zijn zeer uitgebreid, eerst alle 
synoniemen, dan een korte karakterisering van de 
soort, daarna worden het vrouwtje en het mannetje 
uitvoerig beschreven. Vervolgens komt de biologie aan 
bod, tenslotte de verspreiding. Dit alles met 
tekeningen, veel kleurenfoto’s van de habitus en 
diverse onderdelen, en een verspreidingskaartje.  
 
Het boek eindigt met een uitgebreide literatuurlijst. 
Zoals gezegd: een boek voor diegenen onder de 
bijenliefhebbers die ook in het buitenland verzamelen. 
Wel weer een goed boek, met zo op het oog een goede 
determinatiesleutel. Deze heeft als bijzonderheid, dat 
er geen kenmerken van de buikzijde gebruikt worden, 
omdat die kant in collectiemateriaal vaak moeilijk te 
zien is.  
Ik hoop dat Kasparek zijn werk voortzet met de rest 
van de Anthidiini; mij doet hij er in ieder geval een 
groot plezier mee. 
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Boekbespreking: De 
tuinjungle 
 
Erik van der Spek 
 
 
Goulson, D., 2019. De tuinjungle. – Uitg. Atlas Contact, 
304 p. Prijs: paperback € 24,99 exclusief verzendkosten, e-
book € 14,99. 
 
Wanneer je het nieuwste boek van Dave Goulson mag 
bespreken in HymenoVaria denk je gelijk: ja, leuk. Het 
boek ‘De tuinjungle’, met als ondertitel ‘Tuinieren om 
de wereld te redden’, is in zijn bekende aanstekelijke 
stijl geschreven en is een plezier om te lezen. Het 
onderwerp is van groot ecologisch belang, doordat 
tuinen (en parken) naast natuurgebieden steeds 
belangrijker worden voor het overleven van veel 
soorten insecten, waaronder ‘onze’ Hymenoptera. Het 
agrarisch buitengebied is nog steeds in belangrijke 
mate een ecologische woestijn. Hopelijk wordt het 
Agrarisch Natuurbeheer mede onder invloed van de 
beginnende Natuur Inclusieve Landbouw zo succesvol 
dat, ook al merken we het nu nog niet of nauwelijks, 
we later kunnen zeggen dat het roer van de 
supertanker landbouw wel al om is. 
Voorlopig is het versterken van de natuurkwaliteit van 
onze tuinen, inclusief het bevorderen van de 
ontstening daarvan, belangrijk om de resterende 
soortenrijkdom in ons land te behouden. 
Het boek is geen tuinboek in de traditionele zin, geen 
handleiding voor aanleg, onderhoud en keuze van 
plantensoorten. Het geeft wel een beeld hoe 
natuurlijke processen, als wij ze de ruimte geven, 
bijdragen aan een gezonde, productieve en 
soortenrijke tuin. En tussen door krijg je inzicht in de 
grote soortenrijkdom in de natuur en in de samenhang 
daartussen. 
 
Elk hoofdstuk begint met een recept met grondstoffen 
uit eigen tuin. Voor het eerste recept heb je de meeste 
tijd nodig, het begint met het kweken van een 
moerbeiboom. Daarna behandelen de hoofdstukken 
diverse onderwerpen die zowel van belang zijn om de 

eigen tuin gezond te maken, als de milieubelasting van 
ons tuinieren te beperken. Het  gebruik van tuinturf in 
potgrond is slecht en onnodig. Veel tuinplanten uit 
tuincentra zitten vol gif. Ook de vlooienbanden en -
druppels van onze huisdieren zorgen voor gif in de 

tuin.  
Een hoofdstuk gaat over bijen. Daarin komt zowel het 
leven van de honingbij aan bod als de bedreiging van 
de toenemende stadsimkerij voor de wilde bijen. Voor 
de wilde bijen wordt aandacht besteed aan 
voedselplanten en nestgelegenheid. Het laatste vanaf 
hommelkasten en bijenhotels tot nestgelegenheid voor 
bodemnestelaars. Al kan de auteur vooral voor het 
laatste kennelijk nog wel bij Pieter van Breugel in de 
leer. Het zo snoeien dat er zonder het maken van 
bijenhotels nestgelegenheid voor stengelbewoners 
ontstaat, komt jammer genoeg niet aanbod. 
Het boek bevat veel handvatten om met kleine 
aanpassingen van onze tuin een klein natuurreservaatje 
te maken, dat samen met andere tuinen een keten van 
leefgebieden voor veel soorten kan vormen. Onze 
moestuin kan daarnaast ook een belangrijke 
voedselbron zijn. Tijdens de wereldoorlogen had men 
in Groot Brittannië, zonder kunstmest en pesticiden, 
een oogst van 31 tot 40 ton per hectare per jaar. Vier 
tot elf keer het gewicht dat bij de moderne landbouw 
wordt gerealiseerd. Wanneer de ervaringen uit de 
volkstuinen vertaald zou worden naar de landbouw, 
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kan de extensieve landbouw heel veel mensen meer 
voeden en een grote bijdrage leveren aan het herstel  
van de biodiversiteit. 
 
 

Boekbespreking: 
Ichneumonid wasps 
 
Paul Hoekstra 
 
 
Broad, G.R., M.R. Shaw & M.G. Fitton, 2018. Ichneumonid 
Wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae): their Classification 
and Biology. RES Handbooks for the Identification of 
British Insects. Vol 07/12, 418pp. Prijs € 68,- exclusief 
verzendkosten (te bestellen bij Vermandel). 
 
Al enkele jaren staat er een determinatiesleutel op 
internet van Gavin Broad tot de onderfamilies van de 
Ichneumoniden. Nu is die determinatiesleutel 
verbetert en met veel extra informatie uitgegeven als 
een RES handboek. Dit boek is gericht op Engeland, 
maar ze behandelen ook de onderfamilie 
Brachycyrtinae, waardoor dit boek ook compleet is 
voor Nederland en alle Ichneumoniden van west 
Europa tot op onderfamilie te determineren zijn. Dit 
boek maakt de moeilijke familie van de 
Ichneumoniden nu een stuk toegankelijker en vormt 

hierbij de basis voor eenieder die zich in de 
Ichneumoniden wil verdiepen.  
In de inleidende hoofdstukken komt een 
verscheidenheid aan informatie over de familie aan 
bod, de biologie van Ichneumoniden, verschillen in 
biologie tussen Ichneumoniden en schildwespen, 
bescherming, classificatie en fylogenie, trends in 
gastheerassociaties, verzamelen, kweken en bewaren, 
en een checklist van de Britse genera van 
Ichneumoniden. Deze hoofdstukken bevatten veel 
beknopte informatie, alleen het stuk over kweken had 
ik graag wat uitgebreider gezien. Ze verwijzen nu 
vooral naar andere literatuur. Voor de indeling in 
onderfamilies en genera hebben ze de allernieuwste 
inzichten gebruikt, zelfs ongepubliceerde informatie. 
Een paar van de grootste veranderingen die zij 
gebruiken is dat de onderfamilie Cryptinae in 3 
onderfamilies wordt opgesplitst, de Cryptinae s.s., de 
Phygadeuontinae en de Ateleutinae. Tevens 
behandelen ze de Neorhacodinae weer opnieuw als 
een eigen onderfamilie, in plaats van het te 
synonimiseren met Tersilochinae. 
 
In een volgend hoofdstuk wordt de morfologie van de 
Ichneumoniden behandelt. Het probleem bij de 
terminologie van Ichneumoniden is dat verschillende 
auteurs vaak verschillende benamingen hebben voor 
dezelfde structuur. Ook heb ik zelf weleens zitten 
stoeien met een determinatie omdat ik naar de 
nervellus keek in plaats van de nervulus. Erg 
verhelderend zijn daarom ook de figuren van de 
vleugeladering waarin ook nog een tekening staat met 
de terminologie zoals gebruikt door Townes, waardoor 
dit hoofdstuk ook handig is bij het gebruik van oudere 
determinatieliteratuur .   
 
In het volgende hoofdstuk staan de determinatie-
sleutels. Eerst komt een sleutel om de Braconidae van 
de Ichneumonidae te onderscheiden en daarna volgt 
de sleutel tot de onderfamilies van Ichneumonidae. 
Deze sleutels zijn erg duidelijk, bij elk punt in de 
sleutels staan foto’s en/of tekeningen met daarop met 
een pijltje het betreffende determinatiekenmerk 
aangeduid. Een extra voordeel hierbij is dat je niet op 
en neer naar het morfologie-hoofdstuk hoeft te 
bladeren als je even niet meer weet welke ader ook 
alweer 1cu-a is en je kan hierdoor duidelijk zien wat ze 
bedoelen met elk kenmerk. Je zou haast denken dat je 
niet meer fout kan determineren met deze sleutel; 
inderdaad heb ik het merendeel van mijn verzamelde 
beesten relatief makkelijk tot op onderfamilie kunnen 
determineren. Helaas ben ik toch een enkele keer fout 
gegaan met de sleutel. Zo had ik een exemplaar dat 2 
bullae op ader 2m-cu moest hebben, maar die bullae 
waren zo groot en vervloeid dat ik in de sleutel voor 1 
bulla had gekozen. Ook had ik een Metopiinae fout 
gedetermineerd, omdat die volgens de sleutel verkorte 



 nr. 19, november 2019 

 

 104

voortarsleedjes moest hebben, maar bij de 
begeleidende foto’s stond een veel extremer voorbeeld 
van verkorte voortarsleedjes, als ik echter beter de 
tekst na de komma had gelezen was ik waarschijnlijk 
toch wel op Metopiinae uitgekomen. Een handig 
hulpmiddel bij deze probleemexemplaren is dat de 
eerste auteur van het boek actief is in de 
hymenopterists group in facebook. Hij helpt je meestal 
met de onderfamilie als je op die pagina foto’s van 
Ichneumonidae upload.  
 
De daaropvolgende hoofstukken behandelen één voor 
één de verschillende onderfamilies van 
Ichneumoniden. Ze behandelen steeds eerst de 
herkenning, waarin ze nuttige tips geven hoe je de 
betreffende onderfamilie kan herkennen zonder eerst 
de determinatiesleutels te doorlopen. Daaropvolgend 
komt een uitgebreid literatuuroverzicht en 
samenvatting met wat er bekend is over de biologie. 
Dit stuk kan behoorlijk uitgebreid zijn bij 
onderfamilies waar soorten zitten die veel gekweekt 
worden, terwijl het behoorlijk kort is bij bijvoorbeeld 
de Brachycyrtinae waar nog bijna niks bekend is over 
de biologie. Ook zitten er interessante weetjes tussen, 
zo kunnen Netelia vrouwtjes overlijden als ze hun 
eieren niet snel genoeg kwijt raken, doordat dan de 
eieren al in de buik uitkomen en de larven hun moeder 
van binnen beginnen op te eten. Na de biologie wordt 
een overzicht van de meest recente determinatie-
literatuur voor de betreffende onderfamilie gegeven. 
Dat overzicht is ook zeer bruikbaar voor Nederland, 
ook al is dit boek gericht op de Britse eilanden. 
Bijvoorbeeld bij de onderfamilie Rhyssinae citeren ze 
ook de literatuur waarmee de Europese soorten van 
het genus Megarhyssa te determineren zijn, ook al is dat 
genus nog niet waargenomen in Engeland. Ook alle 
overige literatuur die ik wel eens heb gebruikt om 
Ichneumoniden te determineren wordt vermeld, zo 
snel heb ik nog geen ontbrekende literatuur gevonden 
van voor 2019. Ook vermelden ze her en der literatuur 
die in prep is, zo is het fijn om te lezen dat ze bezig 
zijn met RES handboeken voor de Cryptini, Perilissini 
en een update na 30 jaar van de Britse Pimplinae en 
aanverwante onderfamilies. Op het einde van het boek 
staat nog 1 hoofdstuk waar ze de kennis van de 
onderfamilies die niet in Europa voorkomen en van 
fossiele onderfamilies in het kort samenvatten. 
 
Al met al is dit een onmisbaar boek voor een ieder die 
zich in de Ichneumonidae wil gaan verdiepen en 
ondanks de ietwat hoge prijs van 55 pond zeker de 
moeite waard. 
 

HymenoBiblio 2018 
 
Jan Smit & Erik van der Spek 
 
 
Een globaal overzicht van literatuur over 
hymenoptera, verschenen in het afgelopen jaar.  
De lijst bevat literatuur uit het buitenland en uit 
Nederland. Wanneer er een determinatietabel in de 
publicatie opgenomen is, staat er achter:  ##. 
Met dank aan Theo Peeters voor het aanvullen van de 
lijst. 
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Resultaten van onderzoek 
 
Erik van der Spek 
 
 
Onderzoekers publiceren hun resultaten regelmatig in 
vaktijdschriften. Van een recent artikel hierbij de 
samenvatting om een beter beeld te krijgen van de 
resultaten van dit onderzoek. Het volledige verhaal is 
gewoonlijk digitaal te vinden. 
 
 
 
Honingbijen verstoren de structuur en functionaliteit 
van plant-bestuiver netwerken 
Honeybees disrupt the structure and functionality of plant-
pollinator networks 
Alfredo Valido, Maria C. Rodrígues-Rodríguez & Pedro 
Jordano, 18-05-2019 Scientific Reports 9:4711  
https://doi.org/10.1038/s41598-019-41272-5 
 
De honingbij is de belangrijkste gedomesticeerde 
bijensoort in de wereld, zowel als bestuiver van 
gewassen als voor de productie van honing. Door de 
imkerij heeft de relatief hoge abundantie van 
honingbijen mogelijk invloed op de structuur en het 
functioneren van bestuivingsnetwerken in natuurlijke 
ecosystemen. Aangezien bewijsmateriaal over de 
impact van de imkerij beperkt is tot observationele 
studies van specifieke soorten en theoretische 
simulaties, ontbreken nog experimenten die 
grootschaliger de effecten van honingbijen op de 

biodiversiteit meten. In een driejarig veldexperiment in 
een natuurlijk ecosysteem zijn de effecten van voor en 
na het plaatsen van honingbijvolken op de 
bestuivingsnetwerkstructuur en reproductiesucces van 
planten vergeleken. De resultaten tonen aan dat 
imkerij de diversiteit aan wilde bestuivers en de 
werking van bestuivingsnetwerken vermindert. Het 
reproductieve succes van plantensoorten die door 
honingbijen worden bezocht vermindert ten opzichte 
van het succes bij bezoek door wilde bestuivers. 
Gehouden honingbijen met een hoge dichtheid in 
natuurgebieden lijken een blijvende, ernstiger 
negatieve impact op de biodiversiteit te hebben dan 
eerder werd aangenomen volgens de onderzoekers. 
 
De westelijke honingbij (Apis mellifera) is een 
economisch belangrijke soort afkomstig uit Eurazië en 
Afrika, die bijna wereldwijd is geïntroduceerd voor de 
bestuiving van gewassen en de productie van honing. 
Behalve in Afrika, worden de meeste van hun huidige 
populaties feitelijk ondersteund door de imkerij. De 
honingbij is een superalgemene bestuiver die een 
aanzienlijk deel van de bloemenvoorraad 
monopoliseert en in het algemeen de interacties tussen 
wilde bestuivers en planten verstoort. Dit bevordert 
niet-wederzijdse afhankelijkheden tussen partners en 
verhoogt ook de zelfbestuiving en interspecifieke 
afzetting van stuifmeel, waardoor fruit- en zaadset 
wordt aangetast. Toch blijven de effecten van 
honingbijen op de algehele netwerkstructuur en 
werking van de plant-bestuiverrelaties grotendeels 
onontgonnen in natuurlijke ecosystemen.  
 
De ecologische invloed van imkerij is onderzocht met 
behulp van een gerepliceerd, driejarig (2007-2009) 
experiment in het Teide National Park (Tenerife, 
Canarische eilanden). Er worden tot 2.700 bijenkorven 
geïntroduceerd in dit gebied van 189,9 km2 (14,2 
volken per 100ha) voor honingexploitatie op het 
hoogtepunt van de voorjaarsbloei. De 
bestuivingsnetwerkstructuur voor en na het plaatsen 
van deze volken is vergeleken, maar ook de gevolgen 
voor het voortplantingssucces van planten door twee 
complementaire veldexperimenten te gebruiken 
(waarbij de reproductieve uitkomst op individueel 
niveau van vijf plantensoorten is vergeleken onder 
aanwezigheid / afwezigheid van honingbijen, en door 
afstand van bijenstallen te gebruiken als een proxy van 
de relatieve overvloed van honingbijen bij één 
plantensoort. In 2007 zijn er geen honingbijen 
geplaatst in de zuidwestelijke sector van het Nationaal 
Park. Dit maakte het ons dus mogelijk om gegevens 
uit 2007 te gebruiken als een controlejaar, waarbij 
honingbijen praktisch het hele seizoen afwezig waren 
in dit deel van het gebied. 
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Resultaten en discussie  
Gedurende drie opeenvolgende jaren zijn 23.096 
interacties tussen 99 bestuivers en 17 bloeiende 
plantensoorten vastgelegd. Honingbijen bezochten 13 
plantensoorten, en waren ook een van de meest 
voorkomende bloemenbezoekers (9,2% van alle 
bezoeken), samen met de kevers Anaspis proteus 
(15,8%) en Attalus aenescens (12,2%) en de maskerbij 
Hylaeus canariensis (10,5%).  
Het moment dat honingbijen werden geplaatst leidde 
tot aanzienlijke verschuivingen en een vermindering 
van het aantal bestuiversoorten. Interessant is dat 5 
(2008; Lasioglossum loetum, Bombus canariensis, Cyclirus 
webbianus, Nyctia lugubris, Sphaeniscus filiolus) en 9 (2009; 
Gallotia galloti, Melecta curvispina, Dilophus beckeri, Sciaridae 
sp., Limnophora sp., Sphaeniscus filiolus, Bruchidius 
lichenicola, Attalus pellucidus en Attalus monticola) van deze 
ontbrekende soorten wel werden gezien in 2007 in het 
gebied waar toen geen honingbijen zijn geplaatst. 
Bovendien werden de meeste plantensoorten (9 in 
2008 en 12 in 2009) bezocht door een lager aantal 
bestuiversoorten in de periode dat honingbijen waren 
geplaatst. Uit de gegevens van het controlejaar (2007) 
blijkt juist een tegengestelde trend, een toename van 
zowel het aantal bestuivende soorten (5,8%) in de 
periode dat in de andere jaren honingbijen in het 
gebied zijn geplaatst.  
 
De inheemse soorten, bijvoorbeeld Andrena chalcogastra, 
Colletes dimidiatus, Melecta curvispina en Osmia canaria 
hadden 35,8% minder interacties met te bestuiven 
planten in de periode na de plaatsing van honingbijen 
vergeleken met de periode daarvoor in 2008-2009. De 
resultaten van dit onderzoek tonen dus aan dat de 
imkerij vooral die inheemse supergeneralistische 
soorten treft die bloemen delen (d.w.z. Echium 
wildpretii, Spartocytisus supranubius, Nepeta teydea, 
Chamaecytisus proliferus) met honingbijen. In het 
controle jaar 2007 trad deze vermindering van 
bloembezoek door deze soorten niet op.  
 
Bovendien bleek de aanwezigheid van honingbijen en 
dus minder bestuiving door wilde bijen een negatief 
effect te hebben op de zaadzetting van bijzonder 
plantensoorten in het gebied. De plantensoorten die 
veel werden bezocht door honingbijen (E. wildpretii en 
S. supranbius) vertoonden een significant lager aantal 
zaden / vruchten wanneer ze bestoven zijn in de 
periode dat de honingbijen aanwezig zijn. Er is bij S. 
supranubius gekeken of de afstand tot de bijenstallen 
invloed had op de zaadzetting. Planten die dichter bij 
bijenstallen groeiden bleken een significant lager aantal 
zaden/ vruchten te produceren dan die op grotere 
afstanden. Bijvoorbeeld, de 41,8% en 30% vruchten 
die zijn bemonsterd uit planten die het dichtst bij de 
bijenstallen zijn (respectievelijk op 0 en 100m 
afstandsklassen) waren leeg (met alleen afgebroken 

zaden) in vergelijking met die verzameld op 500m 
(3,1%) en 1000 ( 3,6%). De hoge abundantie van 
honingbijen ten opzichte van niet-Apis-bestuivers kan 
het patroon langs deze afstandgradiënt verklaren, 
gegeven het feit dat de overvloed aan honingbijen 
gelijkmatig afneemt met een grotere afstand tot de 
bijenkorven. Dit ging gepaard met een parallelle 
toename van de diversiteit van wilde bijen. De 
bestuivingseffectiviteit van honingbijen ten opzichte 
van niet-Apis bestuivers varieert sterk tussen 
plantensoorten.  
Het vergroten van de aanwezigheid van bijen als 
gevolg van menselijke bijenteelt in natuurgebieden  
kan een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit 
van wilde bestuivers, het functioneren van 
ecosystemen en uiteindelijk hun weerstand tegen 
wereldwijde milieuverandering. De resultaten van dit 
onderzoek suggereren volgens de onderzoekers dat de 
toename van de wereldwijde bijenteelt mogelijk 
ernstiger en langduriger negatieve effecten heeft voor 
natuurlijke ecosystemen dan momenteel wordt 
aangenomen. 
 
Desgevraagd gaf Alfredo Avildo de volgende 
aanvullende informatie: ‘Er zijn op Tenerife omstreeks 
14.000 (2010 en mogelijk toegenomen) bijenkasten. 
20% daarvan reist tijdens de 1-2 maanden duren 
massale bloeiperiode naar het nationaal park Teide. De 
intensieve imkerij heeft een ecologisch effect op de 
inheemse bestuivers (ongeveer 50% van de wilde 
bestuivers in nationaal park Teide zijn endemisch op 
de Canarische Eilanden) en planten (35% daarvan is 
endemisch). Nog steeds staat het nationaal park toe 
dat 2.700 (14,2/100ha) volken in dit bijzondere gebied 
worden geplaatst. Jammer genoeg kon hij niet 
aangeven welk percentage van de oppervlakte van het 
gebied in bloei kan staan en is daardoor de graasdruk 
van honingbijen per hectare niet goed in beeld te 
brengen.’ 
 
Commentaar 
Dat wilde planten een slechtere zaadzetting / 
vruchtvorming hebben na bestuiving door honingbijen 
verbaast mij niet, dat is voor een indrukwekkende lijst 
van bestuivers afhankelijke land- en tuinbouwge-
wassen al aangetoond. Dit negatieve effect van 
gehouden honingbijen op wilde planten is jammer 
genoeg nog nauwelijks bekend, laat staan in 
beheersmaatregelen meegewogen. 
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Wild pollinator activity negatively related to honey bee 
colony densities in urban context 
Ropars, L., Dajoz, I., Fontaine, C., Muratet, A., Geslin, B.  
PLoS One. 2019 Sep 12;14(9):e0222316. doi: 
10.1371/journal.pone.0222316. eCollection 2019. 
 
Aangezien de afname van het aantal bestuivers steeds 
vaker wordt gemeld uit natuurlijke en agrarische 
omgevingen, worden steden gezien als schuilplaatsen 
voor bestuivers vanwege de lage blootstelling aan 
pesticiden en de grote diversiteit aan bloemen 
gedurende het hele jaar. Dit heeft geleid tot de 
ontwikkeling van milieubeleid ter ondersteuning van 
bestuivers in stedelijke gebieden. Dit beleid is echter 
vaak beperkt tot het bevorderen van honingbijen, wat 
resulteerde in een sterke toename van het aantal 
bijenstallen in steden. Er is wel aandacht voor de 
concurrentie om bloemenbronnen tussen wilde 
bestuivers en honingbijen in semi-natuurlijke 
omgevingen, maar het is onbekend of de stedelijke 
bijenteelt invloed heeft op wilde bestuivers in de stad. 
Uit dit onderzoek blijkt dat in de stad Parijs de 
aantallen bloembezoeken van wilde bestuivers negatief 
gecorreleerd is met de dichtheid aan 
honingbijenkolonies in de omgeving. Zo zijn hoge 
percentages  bezoek door solitaire bijen- en kevers 
negatief beïnvloed door de dichtheid aan 
honingbijenkolonies binnen een afstand van 500m en 
hommelbezoekersaantallen zijn negatief beïnvloed tot 
op een afstand van 1000m van bijenstallen. Het 
negatieve effect van de aanwezigheid van honingbijen 
is aangetoond bij grote soorten wilde bijen, kleine 
soorten lijken hierdoor niet getroffen te worden. 
Honingbijen blijken de neiging te hebben om hun 
foerageeractiviteit te concentreren op cultuurplanten 
in plaats van op wilde plantensoorten, terwijl wilde 
bestuivers zowel cultuurplanten als wilde soorten 
bezochten. In onderzoeksperiode telde Parijs 6,5 
bijenkast per km2. (Londen (10) en Brussel (15)). 
De onderzoekers pleiten voor maatregelen die de hoge 
dichtheid honingbijenkolonies in stedelijke 
omgevingen beperken.  
 
 
 
 
Honingbij versus wilde bij: Strijd om stuifmeel in het 
Bargerveen 
Beek, I. van & N. Sytsma, 2019. UItg. Van Hall 
Larenstein/Staatsbosbeheer, 72 p. 
 
Aanleiding voor dit onderzoek was de zorg of het 
gebruik van het natuurgebied Bargerveen als gebied 
om bij te komen voor honingbijen die ingezet zijn 
voor bestuiving in de glastuinbouw een bedreiging 
voor de wilde bijen vormt. Een groot deel van het jaar 

komen 515 – 525 honingbijvolken in het gebied op 
krachten, nadat zij als bestuivers zijn ingezet. 
Daarnaast wordt het gebied gebruikt door ongeveer 70 
volken honingbijen die op particuliere percelen rond 
het natuurgebied staan met name wanneer de 
struikheide bloeit.  
 
Bij een omvang van 15.000 – 50.000 bijen per volk 
levert dit 8,8 tot 29,9 miljoen honingbijen op. In het 
Bargerveen is het areaal dophei in deze periode 303ha 
en het areaal struikhei 868ha. Met deze hoeveelheid 
aan kasten kan het een effect hebben op het 
voedselaanbod voor wilde bijen. Het is de vraag of er 
daardoor nog sprake is van een duurzaam beheer van 
het natuurgebied. Op 40 locaties in het Bargerveen 
zijn transecten gelopen en kleurvallen geplaatst in de 
periode 12 juli t/m 4 september 2018. Van de 
verzamelde dieren is het stuifmeel afgenomen, 
gedetermineerd en geteld. De meeste soorten wilde 
bijen (21 van de 34) zijn gevonden op droge tot 
vochtige heide en de minste (beide 11 soorten) zijn 
gevonden op soortenrijke natte heide en op 
soortenarme heischrale graslanden. In totaal zijn er 
995 exemplaren gevangen in de transecten. Hierbij zijn 
de hoogste aantallen wilde bijen (254) en de meeste 
honingbijen (218) aangetroffen in droge tot vochtige 
heiden. 135 honingbijen en 230 wilde bijen zijn 
aangetroffen met stuifmeel. Struikhei (93%) was voor 
honingbijen de belangrijkste voedselbron, dit was 
dichtbij (<900m) de kasten sterker het geval dan ver 
(>1.800m) daarvandaan. Daar werden planten uit de 
rozenfamilie (6,5%) een alternatief. Individuele 
honingbijen konden dan >80% stuifmeel van 
roosachtigen dragen. Voor wilde bijen was dopheide 
een belangrijke voedselbron, met soms meer dan 90%. 
Dit was vooral bij heidehommel, hommels uit de 
aardhommelgroep en akkerhommel het geval. Wilde 
bijen met >90% struikheidestuifmeel waren hommels 
uit de aardhommelgroep, veenhommel, akkerhommel, 
heidehommel, steenhommel en heizijdebij.  
 
Tijdens het onderzoek zijn een aantal punten naar 
voren gekomen die op concurrentie wijzen: 
• Honingbijen en wilde bijen gebruiken dezelfde 

stuifmeelbronnen (struikheide en roosachtigen) 
• Honingbijen droegen een groter aandeel 

struikheidestuifmeel. 
• Wilde bijen met een hoog aandeel 

struikheidestuifmeel zijn vaak verder  van de 
honingbijenkasten gevangen dan dichterbij. 

 
Wat er op zou kunnen wijzen dat er geen concurrentie 
optreed is: 
• Wilde bijen verzamelen naast struikheipollen juist 

veel andere pollen, terwijl honingbijen dat niet 
deden. 
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• Wilde bijen verzamelen ook pollen van vlinder-
bloemigen terwijl de honingbijen dit niet deden. 

• Een hoge dichtheid aan aangetroffen honingbijen 
leidde niet tot minder wilde bijen.  

 
In het Bargerveen kunnen honingbijen mogelijk een 
concurrent zijn van wilde bijen die gebonden zijn aan 
struikhei of braam. Voor wilde bijen die kunnen 
uitwijken naar andere plantensoorten is er in het 
Bargerveen minder kans dat er concurrentie optreed, 
behalve in de periode voordat de struikhei bloeit. 
Dit betekent volgens de onderzoekers dat 
Staatsbosbeheer aan de volgende punten zou moeten 
werken: 
1. Standplaatsen honingbijen verplaatsen tot 1,5km 

vanaf de vindplaatsen van ernstig bedreigde Rode 
Lijst soorten. 

2. Bufferzones met drachtplanten (zonnebloem, 
boekweit en braam) voor honingbijen realiseren. 

 
 
 
 
Aanvullende informatie  
Piet Ursum van Staatsbosbeheer:  
Het toestaan van het plaatsen van honingbijen is 
ingegeven door de wens om controle te krijgen op de 
plaatsing, die eerder aan de rand van het Bargerveen 
plaatsvond. Bijenvolken van dit bedrijf zijn jaarrond in 
het Bargerveen aanwezig. 
 
Opmerkingen bij dit rapport 
Het Bargerveen heeft 868 ha struikhei, volgens het 
Staatsbosbeheer beleid zou hier ruimte voor 
medegebruik door 434 volken honingbijen zijn vanuit 
het uitgangspunt dat minimaal 50% van het stuifmeel 
en de nectar beschikbaar moet zijn voor wilde 
stuifmeel- en nectareters. Dit is gebaseerd op het feit 
dat imkers (Kuypers 1997) er van uitgaan dat boven 
twee volken per hectare de honingopbrengst per volk 
significant daalt door concurrentie en de aanname dat 
er een vergelijkbaar aantal honingbijen in het gebied 
foerageert van buiten het natuurgebied als dat er in het 
gebied geplaatst mag worden. De begrazingsdruk door 
honingbijen zou daarmee op 868 volken mogen 
komen. De feitelijke begrazingsdruk in het Bargerveen 
blijkt 589-598 te zijn. Dat de onderzoekers bij dit 
aantal volken honingbijen vaststellen dat wilde bijen 
die veel struikheidestuifmeel vaker ver (>1.800m) van 
de kasten worden gevonden dan dichtbij wijst erop dat 
de huidige norm (Spek van der 2012) te hoog zou zijn. 
Het is veiliger om de norm te zetten op ½ volk per 
hectare struikhei ongeacht of deze volken binnen of 
buiten natuurterrein staan aangezien bij omstreeks ¾ 
volk/ha al een negatief effect lijkt op te treden. 
 

Het Bargerveen kent 303 ha dopheide, volgens het 
Staatsbosbeheerbeleid is hier ruimte voor medegebruik 
door 76 volken honingbijen zijn. Dit onderzoek geeft 
geen antwoord op de vraag of deze norm inclusief 
invloed van buiten het terrein geplaatste volken niet 
tot een onaanvaardbaar medegebruik op dopheide 
leidt.  
 
Dit onderzoek geeft ook geen antwoord op de vraag 
van het effect van de plaatsing van honingbijen in het 
Bargerveen wanneer beide heidesoorten niet bloeien. 
Het is te verwachten dat in deze periodes het aantal 
bloeiende planten veel lager is en dus het negatieve 
effect groter. Dit misschien met uitzondering van de 
periode dat wilgen bloeien, wanneer het areaal daarvan 
betekenisvol is. 
Aangezien de bloeiperioden van deze heidesoorten 
grotendeels niet samenvallen mogen deze aantallen 
niet bij elkaar worden opgeteld, zoals terecht niet is 
gebeurd.  
 
Het Bargerveen is voor het onderzoek naar 
concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen tijdens 
de bloei van struikheide geen maatgevend gebied. 
Wilde bijen die voor stuifmeel afhankelijk zijn van 
struikheide ontbreken bijna volledig. Voedsel genoeg, 
maar nestgelegenheid voor deze zandbodemnestelaars 
ontbreekt grotendeel. Mogelijk is dit veranderd door 
de recente aanleg van dammen om het water in het 
gebied vast te houden om de hoogveengroei te 
bevorderen. Wilde bijen die zoals heidezandbij en 
heizijdebij en hun specifieke koekoeksbijen afhankelijk 
zijn van struikheidestuifmeel, zijn waarschijnlijk veel 
kwetsbaarder dan soorten waar het één van de 
mogelijke voedselbronnen is. Juist het effect op deze 
voedselspecialisten is bepalend of medegebruik van 
imkers van een natuurgebied acceptabel is. Het feit dat 
soorten die niet gespecialiseerd zijn op struikheide bij 
deze aantallen honingbijvolken al negatief beïnvloed 
lijken te worden is niet hoopvol voor struikheide-
specialisten. 
 
Dat pas ver (> 1.800m) vanaf de honingbijkasten 
wilde bijen weer naar believen volop op struikheide 
lijken te vliegen, betekent dat zij op een heel groot 
areaal deels van hun mogelijk favoriete voedselbron 
worden verdrongen. De meeste soorten wilde bijen 
foerageren binnen enkele honderden meters vanaf hun 
nestlocatie. Wat verdringing van de meest aanwezige 
voedselbron voor hun reproductie betekent is voor 
zover bekend nergens onderzocht. 
 
De onderzoekers zien de aanplant van bufferstroken 
met voedsel voor (honing-) bijen als een taak van 
Staatsbosbeheer, omdat revalidatie van honingbijen 
voor de glastuinbouw van vitaal belang is. Waarom 
zou dit een taak van een terreinbeheerder als 
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Staatsbosbeheer en een functie van natuurterreinen 
zijn? 
 
Waarom het verminderen van het aantal 
honingbijvolken door Staatsbosbeheer volgens de 
onderzoekers niet realistisch is, wordt niet duidelijk. 
Dat de glastuinbouwer daar een probleem mee heeft is 
een andere zaak en zou aanleiding kunnen zijn voor 
een beperkte overgangsperiode. 
Te verwachten is dat het feitelijk aanwezige aantal 
honingbijen dichter bij het maximum dan het 
minimum van de omvang in dit rapport zal liggen. In 
de onderzoeksperiode zullen volken dicht bij hun 
maximale omvang zijn. 
 
In nieuwe N2000-beheerplannen zou het aantal 
honingbijvolken dat binnen 2 km afstand van het 
gebied mag worden geplaatst moeten worden 
gelimiteerd. Deze limitatie zou per bloeiperiode en 
massaliteit van drachtplanten moeten plaatsvinden. 
Waarbij ook rekening moet worden gehouden met de 
aanwezigheid van voedselspecialisten, in het bijzonder 
bedreigde Rode lijstsoorten. Pas nadat onderzoek 
heeft aangetoond dat een bepaalde mate van plaatsing 
geen bedreiging is voor de beschikbaarheid van 
stuifmeel en nectar voor wilde bestuivers en er geen 
gevaar is voor verminderde zaadzetting bij 
plantensoorten in het gebied, kunnen deze 
beperkingen verminderd worden. 

Onderzoek naar de draagkracht van natuurgebieden 
voor het gebruik door imkers zou gestimuleerd 
moeten worden, waarbij ook aandacht besteed moet 
worden aan mogelijke slechtere zaadzetting van de 
planten waarvoor natuurgebieden belangrijk zijn. Het 
onderzoek van Valido et al. (2019) in Nationaal Park 
El Teide toonde aan dat zeldzame planten onder 
invloed van de aanwezigheid van honingbijen een 
slechter zaadzetting vertoonden dan bij hun 
afwezigheid. Dit onderzoek is nodig vanuit het 
voorzorgprincipe en zou uit budget voor de 
stimulering van de imkerij gefinancierd kunnen 
worden. 
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Aculeaten in het buitenland 

 

Hans en vangen in het 
buitenland 
 
Jan Smit 
 
 
Inleiding 
Wijlen Henny Wiering, leermeester van Hans 
Nieuwenhuijsen, had Hans in het verleden al 
meermalen verteld dat het toch zo goed en rijk 
aculeaten verzamelen was in het buitenland, met name 
richting zuidelijk Europa. Hans ging regelmatig naar 
het buitenland op vakantie, maar nam nooit een net 
mee en verzamelde dus daar ook niet. Dat vond 
Henny toch wel erg jammer.  
Totdat ik Hans begin 1999 vertelde dat ik van plan 
was in mei een week alleen naar Kreta te gaan, om 
daar bijen en wespen te verzamelen. Hij zei dat hij wel 
mee wou, om eens te kijken wat dat nou was die 
aculeaten in Zuid-Europa. Ik heb daarop een reis voor 
ons beiden geboekt. 
 
Kreta 
Op 30 april 1999 vertrokken we met vier uur 
vertraging, waardoor we wel fraai het koninginnedag-
vuurwerk onder ons konden zien op verschillende 
plekken in het land. We kwamen daardoor echter ook 
diep in de nacht aan op Kreta en moesten vervolgens 
nog een paar uur rijden naar Agia Galini waar ons 
hotel stond. Hier arriveerden we om vijf uur in de 
nacht. We hadden een kamer op de begane grond, met 
een klein eigen terrasje ervoor. Gelukkig had Hans een 
paar blikjes bier in de tas, die we op ons terras hebben 
opgedronken, in ons T-shirt. En dat op het koudst van 
de nacht. 
De volgende ochtend, bepaald niet vroeg, ging Hans 
ontbijten en raakte daarbij besmet met het Psiloritis-
virus. Tijdens de wandeling van het hotel naar het 
gebouw waar het ontbijt geserveerd werd, had je 
prachtig uitzicht op de besneeuwde toppen van de 
berg Psiloritis. Hans moest voortaan elke ochtend die 
berg begroeten, anders ging het volgens hem niet 
goed.  
 
Op jacht 
Later op de dag zijn we Agia Galini uit gereden en 
enkele kilometers daar buiten gestopt bij een 
olijfboomgaard, die vol met allerlei bloeiende planten 
stond, waaronder verschillende soorten orchideeën. 

We gingen vangen en Hans merkte meteen op: “Je 
komt hier ogen te kort. Er is veel te genieten en te 
vangen, ongelooflijk!” Hij ving ook vrijwel meteen dé 
grote spinnendoder: Cryptocheilus alternatus. Hij zei dat 
hij nu begreep wat de waarde was van het vangen in 
het buitenland, die vormenrijkdom en die overvloed. 
Hij was na deze eerste stop al zeer tevreden met de 
vangsten. We hebben een eind verderop nog een 
terrein bezocht en zijn daarna vermoeid terug gereden 
naar het hotel. Op het terrasje van onze hotelkamer 
hebben we een heerlijk koel Grieks biertje gedronken 
(Mythos). Daarna is Hans gaan zwemmen in het 
zwembad van het hotel. 

Later hebben we elkaars vangsten bekeken. Hans ging 
meteen alles prepareren (Fig. 1). Ik bewaarde het 
materiaal in een plastic doos met laurierkers, waardoor 
het zacht bleef en ik dat thuis netjes onder de 
microscoop kon prepareren.  
 
Vervolgens moest er lekker gegeten worden en werd 
een leuk restaurantje opgezocht. Dit werd het stramien 
van onze vakantie, naast het vangen vormden bier en 
goed eten belangrijke ingrediënten. Maar ’s ochtends 
na het ontbijt moest Hans wel altijd eerst een bakkie 
(oplos-) koffie, anders kon hij niet aan de slag.  
 
We hebben de rest van deze vang-vakantie door 
gebracht door met de huurauto rond te crossen over 
Kreta, op zoek naar allerlei leuke locaties waar we 
aculeaten konden vangen. We vergaten echter niet om 
te genieten van de verschillende fraaie landschappen 
en de grote diversiteit aan bloemen. Evenals van de 
boeren op hun ezeltjes, de schaapskuddes en de 
vernielzuchtige geiten. Hans zei echter: “Wie zijn wij 
om die mensen hun inkomsten via de geiten te willen 
ontzeggen.” Aan de andere kant kon hij ook lekker 

Figuur 1. Hans prepareert zijn vangsten. Foto Jan Smit. 
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smullen van geroosterde geit bij het eten, de vakantie 
kreeg dan ook als titel: “Kreta, the taste of goat”. 
 
Tijdens de autoritten, of aan het eind van de middag 
onder het genot van een biertje en onder het eten 
voerden we de leukste gesprekken. Met Hans is er 
altijd wel iets om dieper over door te praten. Daar heb 
ik altijd veel van geleerd en zeer van genoten! 
Aan het eind van deze week hadden we veel leuke 
vangsten gedaan, waar we zeker mee thuis konden 
komen. 
‘Traditie’ 
Dit was het begin van een soort traditie, eens in de 
twee jaar gingen Hans en ik in de maand mei samen 
een week op vangvakantie in zuid-Europa.  
We maakten achter elkaar de volgende bestemmingen 
onveilig:  
o Cyprus (2001) 
o Griekenland – Rhodos (2003) 
o Portugal – Algarve (2005) 
o Griekenland – Peloponnesos (2007).  

 
Daarna werd het stil. 
Door verschillende omstandigheden kwam het er niet 
meer van. Één van die omstandigheden was het feit 
dat Hans opa was geworden, een zeer belangrijk 
moment in zijn leven. Daarna was er gewoon minder 
tijd om samen op stap te gaan, kleinkinderen vragen 
veel aandacht en tijd. Bij Hans was de lust om er een 
week op uit te gaan ook minder geworden. 

Kreta 2  
In mei 2015 hebben we samen nog één keer Kreta 
bezocht, de foto’s bij dit verhaal zijn van die reis. 
Gelukkig kon ik een belofte aan Hans, gedaan voor 
onze eerste reis naar Kreta, waar maken. Ik had hem 
destijds met stelligheid vale gieren beloofd, maar we 
hebben er toen geeneen gezien. Deze keer wel, hij 
kreeg vale gieren te zien. Zijn kleinzoon zou trots op 
hem zijn, die was namelijk nu al dol op vogels.  
 
Tijdens deze reis heeft Hans opnieuw de Psiloritis 
kunnen zien, maar nu met beduidend minder sneeuw 
op de toppen dan in 1999. Ook waren veel van de 
olijfboomgaarden een stuk minder bloemrijk dan 
zestien jaar eerder. Op Kreta had men intussen deels 
ook de gewoonte overgenomen om de grond onder de 
olijfbomen kaal te maken, helaas. 
Toch hebben we ook deze reis genoten van het 
landschap, de vele bloemen en de insecten. Er waren 
voldoende leuke locaties waar wij op jacht konden 
gaan naar aculeaten (Fig. 2). En aan het eind van de 
middag lekker aan het bier en ’s avonds genieten van 
het eten. 
 
Summary 
In 1999 Hans and I have collected aculeates for the 
first time together in Southern Europe, at Crete. Hans 
experienced there the enormous wealth of species and 
forms. This was the start of a kind of tradition: once 
every few years together on a hunt for bees and wasps. 
  

Figuur 2. Hans op jacht naar spinnendoders. Foto Jan Smit. 
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Apoidea Gallica 2019 
 
Jan Smit 
 
 
In november afgelopen jaar ontving ik de vraag of ik 
wilde komen naar de jaarlijkse bijeenkomst van de 
Franstalige apidologen: Apoidea Gallica. Deze 
bijeenkomst zou worden gehouden op 16 en 17 maart 
2019 in Lille. Men wilde graag dat ik een verhaal zou 
houden over Nomada en zij zouden mijn reis- en 
verblijfkosten voor hun rekening nemen. Daar heb ik 
uiteraard ja op gezegd. 
Ik was 11 jaar geleden ook al op deze bijeenkomst 
geweest, toen in Parijs, tesamen met een groepje 
Belgische bijenkenners. Toen waren er in totaal 
ongeveer 30 bijenliefhebbers. Dit jaar hadden zich 70 
mensen aangemeld. Ook in Frankrijk zijn de bijen dus 
‘booming’. Het weekend begon op vrijdagmiddag voor 
de leden van l’Observatoire de Abeille, de rest van het 
weekend was ook voor geïnteresseerden toegankelijk. 
Ik zou er op zaterdag en zondag bij zijn. 
 
Ik had overwogen om met de trein te gaan, maar die 
reis zou vijf en een half uur duren. Bovendien kon ik 
niet erg vroeg beginnen met de reis, zodat ik pas 
ergens in het begin van de zaterdagmiddag aanwezig 
kon zijn. Dus ben ik op zaterdagochtend in alle 
vroegte met de auto vertrokken, voor een trip van iets 
meer dan 3 uur en kwam rond half tien in Lille aan. 
Een (onbetaalde) parkeerplek vinden was wel even een 
dingetje, maar het lukte toch, dankzij de tips van de 
organisatie. Ik werd allerhartelijkst ontvangen, vooral 
door Eric Dufrêne, de Nomada- en andere parasitaire 
bijen kenner uit Parijs, waar ik regelmatig contact mee 
heb.  
Op zaterdagochtend begon het programma met 
uitwisselen van materiaal en veel determineren, er 
waren diverse mikroskopen opgesteld en velen 
brachten hun eigen exemplaar mee. We waren 
verdeeld over twee ruimtes, dus werd er veel heen en 
weer gelopen. Er waren bijenliefhebbers uit België en 
heel Frankrijk, zelfs van Corsica. De ochtend heb ik 
doorgebracht met bijpraten met mensen die ik reeds 
kende en kennis te maken met lieden die ik alleen via 
de mail had gesproken. Zo ontmoette ik Quentin 
Rome, degene die mijn aanspreekpunt is in Parijs voor 
vragen over Vespa velutina en Thomas Wood, een 
jonge Engelsman, tegenwoordig werkzaam in Mons, 
die het Engels van een deel van mijn Nomada-tabel 
heeft gecontroleerd en verbeterd.  
Maar een groot deel van de ochtend was ik bezig met 
het determineren van Nomada’s, diverse mensen 
kwamen naar mij en Eric met vragen om determinaties 
te controleren of exemplaren te determineren. Ik kan 

me in Frankrijk enigszins verstaanbaar maken, maar 
uitgebreide gesprekken volgen lukt mij niet. Gelukkig 
kunnen veel Fransen tegenwoordig wel wat Engels, 
zodat er toch gesprekken mogelijk waren. Voor een 
prima lunch was gezorgd. 
De zaterdagmiddag werd gevuld met lezingen in een 
grote zaal. Ik kon dankzij de powerpointpresentaties 
het meeste redelijk volgen, alleen de gesproken tekst 
erbij ging me meestal veel te snel, zeker als er 
gediscussieerd werd. Ik heb mijn verhaal in het engels 
gedaan, dat lukt beter dan in het frans. Het 
programma bestond uit de volgende voordrachten: 
Jan Smit - Nomada in Europe 
Pierre Rasmont - La mort de Anton Fedchenko, un 

héros de la recherche entomologique 
Mira Boustani - Abeilles de Liban 
Quentin Rome - Gestion des données naturalistes au 

MNHN 
Bertrand Schatz & Isabelle Dajoz - GDR Pollineco 
Serge Gadoum - Présentation du site du PNA France 

Terre de pollinateurs 
Morgane Folschweiler & Gaetan Rey - Réalisations du 

projet SAPOLL et du plan d’action transfrontalier 
Jean-Sébastien Rousseau-Piot - Identification sur base 

de photos et sur le terrein 
 
Op zaterdagavond werd grotendeels gezamenlijk 
gegeten in een restaurant in de omgeving van het 
gebouw waar we zaten. Dat was uiteraard gezellig en ik 
heb met een paar mensen flink bij kunnen praten. 
Op zondag was er een vervolg van de uitwisselingen 
en determinatie-activiteiten. Na de lunch zijn diverse 
deelnemers vertrokken, ik ben rond drieën huiswaarts 
gereden. En heb zelfs nog dozen met Nomada’s mee 
genomen om die thuis te determineren. 
Het was me wel duidelijk geworden dat er ook in 
Frankrijk (en België) een hoop gebeurt rond wilde 
bijen, en in Frankrijk ook veel specifiek rond 
hommels, zowel in het noorden als in de Alpen. 
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Insekten schützen und ihre 
Vielfalt bewahren 
 
Geweldig nieuws van onze oosterburen! 
Onderstaand nieuws vonden we op de website 
https://www.bmu.de/insektenschutz/   
 
 
Aktionsprogramm Insektenschutz 
Fast drei Viertel aller Tierarten in Deutschland sind 
Insekten. Insekten sind für uns Menschen und unsere 
Ökosysteme unverzichtbar: für die Bestäubung von 
Pflanzen, für den Abbau organischer Masse, die 
biologische Schädlingskontrolle, die 
Gewässerreinigung und die Erhaltung der 
Bodenfruchtbarkeit.  
Sowohl die Gesamtmenge als auch die Artenvielfalt 
bei den Insekten sind jedoch dramatisch 
zurückgegangen. Um das Insektensterben aufzuhalten, 
hat das Bundesumweltministerium ein 
"Aktionsprogramm Insektenschutz" auf den Weg 
gebracht. Nach einem breiten öffentlichen Dialog hat 
das Bundesumweltministerium konkrete Vorschläge 
für eine Vielzahl an Maßnahmen zum Schutz von 
Insekten und ihrer Lebensräume auf den Tisch gelegt. 
Das Aktionsprogramm Insektenschutz wurde nun 
durch die Bundesregierung beschlossen. Das 
gemeinsame Ziel: den Trend umkehren und die 
Lebensbedingungen für Insekten insgesamt deutlich 
verbessern.  
 
Aktionsprogramm 
Bundeskabinett beschließt umfangreiches 
Aktionsprogramm für den Insektenschutz  
Das Bundeskabinett hat heute auf Vorschlag von 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze das 
"Aktionsprogramm Insektenschutz" beschlossen. Es 
handelt sich um das bisher umfangreichste 
Maßnahmenpaket der Bundesregierung zum Schutz 
von Insekten und ihrer Artenvielfalt. Mit konkreten 
Maßnahmen in neun Handlungsbereichen adressiert 
das Programm alle wesentlichen Ursachen des 
Insektensterbens, unter anderem mit deutlich 
strengeren Regeln zum Einsatz von Pestiziden. Der 
Bund stellt künftig jährlich 100 Millionen Euro mehr 
für den Insektenschutz und die Insektenforschung zur 
Verfügung.  
 
Bundesumweltministerin 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze: "Eine Welt 
ohne Insekten ist nicht lebenswert, wir Menschen sind 
auf die Leistungen der Insekten dringend angewiesen. 
Das Insektensterben ist dramatisch und es hat viele 
Ursachen. Aber mit den richtigen Maßnahmen in 

vielen Bereichen ist die Trendumkehr zu schaffen. Wir 
können das Insektensterben stoppen. Mit dem 
Aktionsprogramm liegt nun ein Maßnahmenpaket vor, 
das genau festlegt, was die Bundesregierung konkret 
unternehmen wird, um den Abwärtstrend bei den 
Insekten und ihrer Artenvielfalt aufzuhalten. Ich bin 
besonders froh, dass es uns gelungen ist, Insekten 
künftig auch in der Agrarlandschaft besser zu 
schützen: Die Bundesregierung verbietet den 
Glyphosateinsatz zum europarechtlich 
frühestmöglichen Zeitpunkt im Jahr 2023 und wird 
den Einsatz schon vorher deutlich einschränken. 
Mindestens genauso wichtig für die Insekten ist, dass 
auch der Einsatz von allen anderen Pestiziden deutlich 
verringert wird. Alles, was Insekten hilft, wollen wir 
fördern und alles, was ihnen schadet, werden wir 
vermeiden." 
 
Neben strengeren Regeln wird auch die Finanzierung 
des Insektenschutzes stark verbessert: Der Bund wird 
pro Jahr 100 Millionen Euro zusätzlich für die 
Förderung von Insektenschutzmaßnahmen innerhalb 
und außerhalb der Agrarlandschaft sowie für 
Insektenforschung bereitstellen. Dazu gehören Mittel 
in Höhe von 50 Millionen Euro pro Jahr für einen 
Sonderrahmenplan für den Insektenschutz im Rahmen 
der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der 
Agrarstruktur- und des Küstenschutzes" (GAK). Dazu 
kommen 25 Millionen Euro Bundesmittel für konkrete 
Insektenschutzprojekte auch außerhalb der 
Agrarlandschaft sowie weitere 25 Millionen Euro pro 
Jahr für die Insektenforschung und den Aufbau eines 
bundesweiten Insektenmonitorings.  
Zudem werden Schutzgebiete gestärkt und für 
Insekten besonders wichtige Lebensräume besser 
geschützt: der gesetzliche Schutz wird auf die Biotope 
"Artenreiches Grünland" und "Streuobstwiesen" 
erweitert und in einem Großteil der Schutzgebiete 
wird es ein vollständiges Verbot geben für den Einsatz 
von Herbiziden und biodiversitätsschädigenden 
Insektiziden. Auch wird bei der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln der Mindestabstand zu 
Gewässern auf zehn Meter festgelegt, beziehungsweise 
auf fünf Meter dort, wo die Abstandsfläche dauerhaft 
begrünt ist.  
Diese Regelungen werden noch in dieser 
Legislaturperiode durch ein Insektenschutzgesetz und 
parallele Rechtsverordnungen verbindlich vorgegeben, 
mit Änderungen im Naturschutzrecht, Pflanzenschutz-
recht, Düngerecht sowie im Wasserrecht.  
 
Weitere Maßnahmen des Aktionsprogramms widmen 
sich dem Schutz und der Wiederherstellung von 
Insektenlebensräumen vom Land bis zur Stadt; der 
Eindämmung der Lichtverschmutzung, der 
Reduzierung von Nähr- und Schadstoffeinträgen in  
Insektenlebensräume sowie der Unterstützung des  
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Engagements für Insekten in der gesamten 
Gesellschaft.  
 
Eckpunkte 
Mit dem Aktionsprogramm Insektenschutz will das 
Bundesumweltministerium die Lebensbedingungen für 
Insekten und die biologische Vielfalt in Deutschland 
verbessern, um dem Insektensterben 
entgegenzuwirken.  
Die Bundesregierung hat bereits am 20. Juni 2018 
Eckpunkte für das "Aktionsprogramm 
Insektenschutz" beschlossen. Diese umfassen unter 
anderem auch neun Handlungsbereiche, in den 
Maßnahmen zum Schutz von Insekten und ihrer 
Artenvielfalt ergriffen werden sollen:  
• Insektenlebensräume und Strukturvielfalt in der 

Agrarlandschaft fördern 
• Lebensräume für Insekten in anderen 

Landschaftsbereichen wiederherstellen und 
vernetzen  

• Schutzgebiete als Lebensräume für Insekten 
stärken 

• Anwendung von Pestiziden mindern 
• Einträge von Nähr- und Schadstoffen in Böden 

und Gewässer reduzieren 
• Lichtverschmutzung reduzieren 
• Forschung vertiefen – Wissen vermehren – Lücken 

schließen 
• Finanzierung verbessern – Anreize schaffen 
• Engagement der Gesellschaft befördern 
 
Auf Basis des Eckpunktepapiers hat das 
Bundesumweltministerium (BMU) Vorschläge für 
konkrete Maßnahmen in den neun 
Handlungsbereichen erarbeitet. Die  

 
Maßnahmenvorschläge des BMU wurden auf dem 9. 
Nationalen Forum zur biologischen Vielfalt am 10. 
Oktober 2018 durch Bundesumweltministerin Svenja 
Schulze vorgestellt. Die Veranstaltung war Auftakt 
und gleichzeitig Bestandteil einer öffentlichen 
Diskussionsphase, in deren Rahmen alle relevanten 
Akteure – bis hin zur einzelnen Bürgerin und zum 
einzelnem Bürger – Gelegenheit hatten, die 
Maßnahmenvorschläge zu bewerten und sich mit 
eigenen Ideen in die Weiterentwicklung des 
Maßnahmenkatalogs einzubringen.  
Die Beteiligung am Online-Dialog war sehr hoch. Es 
handelte sich um den bis dahin quantitativ 
erfolgreichsten offenen Online-Bürgerdialog des 
BMU. Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich mit 
über 27.500 Bewertungen, 1075 Kommentaren zu den 
Maßnahmen und mehr als 320 neuen 
Maßnahmenvorschlägen. Neben dem Online-Dialog 
gab es zu den BMU-Maßnahmenvorschlägen 
Gespräche mit den Verbänden, mit den Ländern sowie 
ein Planspiel mit Jugendlichen.  
Die Ergebnisse der öffentlichen Diskussionsphase 
wurden ausgewertet und sind in die Erarbeitung eines 
Gesamtentwurfs für das Aktionsprogramm 
Insektenschutz eingeflossen, der dann den anderen 
Bundesministerien zur Abstimmung vorgelegt wurde. 
Das Gesamtprogramm ist nun vom Bundeskabinett 
beschlossen worden. 
 
Zeer waarschijnlijk heeft het “Negen punten 
programma’ van het Insektenschutzsymposium op 19 
oktober in Stuttgart hier stevig aan bijgedragen. Zie 
verslag in HymenoVaria 18: 49-54. 
Een Engelstalige versie tref je aan op: 
https://biooekonomie.de/en/nachrichten/governmen
t-invests-insect-protection
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Oproepen 
 

Oproep penningmeester 
 
 
Beste mensen, zoals gewoonlijk in het najaarsnummer 
de oproep om je contributie voor de sectie 
Hymenoptera van € 10,- voor het komende jaar (2020) 
te voldoen.  
Graag voor 1 januari 2020 overmaken op:  
NL17TRIO0379625431 
t.n.v. L. van Kolfschoten, Uilenstede 58e  
1183 AK  Amstelveen.   
Onder vermelding van ‘contributie sectie 
Hymenoptera + jaar (of jaren)’. 
In het voorjaarsnummer (HymenoVaria 18) is de 
ledenlijst verschenen met de stand van de betaling van 
het lidmaatschaps-geld over dit jaar. Wie alsnog niet 
betaalde voor 1 juni werd geschrapt als lid en ontvangt 
het huidige nummer niet.  
 
 

Leuke waarnemingen in 
2019 
 
 
Gewoontegetrouw nemen we in het eerste nummer 
van het komende jaar (HymenoVaria nr. 20) weer de 
traditionele rubriek "Leuke waarnemingen" van het 
afgelopen jaar op. Met daarin een overzicht van 
vangsten en waarnemingen, die het vermelden waard 
zijn. 
Willen jullie voor deze rubriek de leuke, interessante, 
opmerkelijke en verrassende vangsten en 
waarnemingen van het afgelopen seizoen (2019) 
opsturen naar de redactie?  
Insturen vóór de kopijdatum (1 maart 2020) naar  
smit.jan@hetnet.nl 
 
 

Gegevens excursies 
 
 
Op 13 april van dit jaar waren we met de sectie, na een 
verregende excursie in 2018, opnieuw op bezoek op de  
Strijbeekse heide en in de Chaamse bossen. Beide 

terreinen waarvan slechts weinig bijen-gegevens 
bekend waren. 
Op 3 augustus waren we te gast in het Noord- 
Hollands Duinreservaat (Fig. 1). 
In het volgende nummer van HymenoVaria (20) willen 
we een verslag van deze beide excursies opnemen. Bij 
deze het verzoek aan de deelnemers aan de excursies 
van de sectie om hun waarnemingen en foto’s door te 
geven. Deze kunnen dan worden verwerkt in het 
verslag. 
Waarnemingen graag naar spek-druif@introweb.nl. 

 
 

Bijenhotels, reacties 
 
Er is reden voor terughoudendheid, maar gooi 
niet met het badwater het kind weg. 
 
In HymenoVaria 18 zijn de overwegingen van de 
Zwitserse wilde bijenstichting Wildbee.ch om met de 
verkoop van bijenhotels te stoppen gepubliceerd en is 
de vraag gesteld hoe wij daar tegenaan kijken. Pieter 
van Breugel, Jan Ligthart, Anne Jan Loonstra en Erik 
van der Spek reageerden hierop, hieruit zijn de 
volgende reacties voortgekomen: 
• Dat bijenhotels niet bijdragen aan de bescherming 
van wilde bijen is wat ons betreft een vraag die zonder 
onderzoek niet beantwoord kan worden. Bij dit 
onderzoek zou dan ook het belang van bijenhotels 
voor wespen meegenomen moeten worden. Dat 
bijenhotels vooral gebruikt worden door enkele 
soorten die algemeen voorkomen klopt. Dit is een 
reden om duidelijk te maken dat bijenhotels alleen niet 
de oplossing zijn om wilde bijen aan nestgelegenheid 
te helpen. Overigens zou uit analyse van de 
verspreidingsgegevens best eens kunnen blijken dat er 

Figuur 1. Een deel van de excursiegroep in het Noord-
Hollands Duinreservaat. Foto Erik van der Spek. 
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soorten zeldzame wilde bijen zijn, inclusief 
koekoeksbijen en wespen die ook profiteren van 
toegenomen nestgelegenheid door bijenhotels. 
• Bijenhotels zouden inderdaad de aanwezigheid van 
parasieten kunnen bevorderen, wat ook effect zou 
kunnen hebben op soorten die niet in bijenhotels 
nestelen. De vraag is of dit onnatuurlijk en negatief is. 
Ook onder de parasieten bevinden zich zeldzame 
soorten, waaronder koekoeksbijen, die hulp kunnen 
gebruiken. Ook onder natuurlijke omstandigheden, 
met o.a. voldoende aanbod van dode bomen, kunnen 
concentraties van nestelende bijen optreden. Dat een 
groot deel van de broedcellen in een bijenhotel geen 
nieuwe bijen oplevert hoeft niet te betekenen dat de 
sterfte onnatuurlijk groot is. Daarvoor zouden deze 
cijfers vergeleken moeten worden met de ontwikkeling 
onder natuurlijke omstandigheden. Dat een bijenhotel 
een makkelijke voedselbron voor insectenetende 
vogels kan zijn met een geconcentreerd hoog 
voedselaanbod klopt. Voor wie dit een bezwaar vindt 
is dit relatief eenvoudig te beperken door een 
vogelafscherming voor het bijenhotel aan te brengen. 
• Dat bijenhotels een verkeerd beeld scheppen van 
wat er gedaan moet worden om onze wilde bijen aan 
nestgelegenheid te helpen klopt. Te weinig wordt er bij 
de plaatsing aandacht besteed dat slechts 15-20% van 
de wilde bijensoorten, inclusief koekoeksbijen, er 
enigszins mee geholpen wordt. En dat is dan inclusief 
de soorten die maar in een klein deel van ons land 
voorkomen. Op veel locaties waar een bijenhotel 
wordt geplaatst kan makkelijk ook iets goeds voor in 
de grond nestelende soorten gedaan worden. Men kan 
ook hulp voor wilde bijen combineren door niet alleen 
een bijenhotel aan te leggen maar ook een (grote) 
zonnig gelegen nestheuvel. De heuvel zou voldoende 
schraal en droog moeten zijn zodat onderhoud vrijwel 
niet nodig is. Voor de heuvel langs zou een pad 
moeten lopen met een kleine omheining zodat de 
heuvel en de daar in nestelende bijen niet vertrapt 
worden. Een bijenhotel kan er dan naast geplaatst 
worden. Dat kan dan ook de plek zijn waar informatie 
over wilde bijen (en solitaire wespen) verstrekt wordt. 
Het minste wat we zouden kunnen doen is rond het 
plaatsen/verkopen van bijenhotels informatie 
verstrekken waaruit blijkt dat hiermee slechts een klein 
aantal soorten wordt geholpen en uitleggen hoe de 
overige soorten ook geholpen kunnen worden. 
• Het zorgpunt dat bijenhotels vaak te groot worden 
gemaakt klopt. Ook is waar dat veel bijenhotels zo 
slecht gemaakt worden dat ze nauwelijks te bewonen 
zijn. Dat geldt ook voor het feit dat bijenhotels vaak 
slecht te onderhouden zijn. Het is wenselijk dat een 
iets omvangrijker bijenhotel uit verschillende 
elementen bestaat die los van elkaar te vervangen zijn. 
De basis is uiteraard een goede constructie, iets wat in 
veel gevallen ontbreekt. Jammer genoeg is het feit dat 
een bijenhotel gemaakt is door een bedrijf dat zich 

(mede) hier in specialiseert geen garantie voor een 
goed resultaat. Veel nestgangen zijn te ondiep; niet 
goed glad afgewerkt; te ruime diameters; verkeerd 
materiaal, ongeschikt voor bijen (en wespen) wel 
geschikt voor hun predatoren. Het is prima om ook 
hotels voor b.v. oorwurmen te willen maken, maar 
maak hier dan een zelfstandig bouwwerk van. 
 
Ondanks dat veel van de kritiekpunten van de 
Zwitsers kloppen lijkt dit geen reden om tegen 
bijenhotels te gaan pleiten, wel voor beter dan nu 
meestal worden gebruikt. Bijenhotels in de tuin 
kunnen extra nestgelegenheid opleveren en mensen op 
een andere manier naar insecten laten kijken. Zo 
tuinieren dat er vanzelf nestgelegenheden in de tuin 
ontstaan is nog mooier, maar elke stap helpt. 
Daarnaast is ook het samen maken van een bijenhotel 
voor bijvoorbeeld een schooltuin een activiteit waarbij 
de vrijwilligers snel resultaat van hun inspanningen 
zien, wel ontbreekt het te vaak aan deskundige 
begeleiding. Ook een bijenheuvel opwerpen en andere 
grondnestgelegenheid realiseren is goed met 
vrijwilligers te doen, mits deskundig voorbereid. Een 
inspiratiebron daarbij kan zijn: 
https://ebooks.wildbee.ch/erdnister/ .  
Hopelijk motiveert dit zo dat er ook energie vrijkomt 
om er een heel bijenlandschap te creëren. Dat 
betekend voldoende voedselaanbod van half februari 
tot half november. Hierbij moet men denken aan 
(vroeg) bloeiende struiken en bomen en aan bloeiende 
kruiden over deze hele periode. Ook is er voor de 
voedselspecialisten specifiek aanbod nodig (bijv. 
breedbladige wilgen, klokjes, ereprijs, gewone wederik, 
wilgenroosje etc.). Concreet komt dat neer op zomen 
en mantels met een variatie aan struiken en bomen die 
aansluiten op open terreinen met (schrale) bloemrijke 
weiden. 
Er valt dus veel te verbeteren rond bijenhotels, maar 
de potentiele waarde als middel om belangstelling en 
waardering te ontwikkelen voor wilde bijen en solitaire 
wespen is het waard om aan te blijven werken. 
Uitgebreide informatie: Gasten van bijenhotels, 
2014, Pieter van Breugel. 
 
Summary 
The arguments of wildbee.ch to stop the sale of bee 
hotels contain many valuable opinions. Nevertheless, 
research is lacking that good bee hotels don’t have a 
positive effect bees and wasps nestling in cavities. It is 
certain that many bee hotels are not made properly, 
badly maintained or not at all, not be part of a bee 
community including nestling space for the many soil-
dwelling species and a good balanced food supply 
from early spring to late fall. So, there is a lot to 
improve but the potential value to improve the interest 
and appreciation for wild bees and solitary wasps is 
worth working on.
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Mededelingen 
 
 

Bestuurswijziging 
 
 
Er is een wisseling in het bestuur opgetreden. Arno 
van Stipdonk is om gezondheidsredenen gestopt als 
penningmeester en ledenadministrateur. Arno 
hartelijk bedankt voor het vele werk dat je hebt 
gedaan!  
 
Gelukkig is er ook al snel een nieuwe 
penningmeester gevonden: Lisette van Kolfschoten 
penningmeester@hymenovaria.nl. Lisette fijn dat je 
deze taak op je wilt nemen, van harte welkom en 
veel succes in deze functie! 
Hiermee verandert ook het bankrekeningnummer 
naar NL17TRIO0379625431 ten name van L. van 
Kolfschoten.  
Mocht je de € 10,-- voor dit jaar nog niet over 
hebben gemaakt dan is dit een mooie gelegenheid 
om onze nieuwe penningmeester te verwelkomen. 
Met ondertussen 123 leden is het wel zo gemakkelijk 
wanneer iedereen betaalt zonder daar aan herinnerd 
te moeten worden.  
 
 

Studiedag 11-1-2020: 
Lasioglossum  
 
Onder leiding van Frank van der Meer 
 
 
Op zaterdag 11 januari 2020 vindt de jaarlijkse 
studiedag van de sectie plaats in Naturalis in 
Leiden.  
Adres: Darwinweg 2, 2333 CR Leiden.   
Zie voor de bereikbaarheid van Naturalis, zowel per 
auto als per openbaar vervoer de website: 
www.naturalis.nl/museum/praktische-informatie 
 
We kunnen gratis parkeren op parkeerterrein 2 (P2). 
Bij het aanrijden via de Mendelweg is dat het 
parkeerterrein aan de rechterkant. Er staat een bord 
bij, waarop 'P2, parkeren medewerkers' staat 
aangegeven.  
Alleen wanneer dit terrein vol is, het wordt gebruikt 
als overloop voor bezoekersauto’s, dan is het 

parkeren op de andere parkeerplaats, voor eigen 
kosten. 
 
We beginnen om 10.30 en sluiten af om 16.00 uur. 
Je kunt je eigen lunch meenemen, of een lunch 
gebruiken in het restauramt van het museum. 
 
In de loop van 2020 zal het boekje “Bijen 
determineren deel 2’ verschijnen. Hierin komt een 
nieuwe determinatietabel voor de bijen van de 
genera Lasioglossum en Halictus van Frank van der 
Meer. Wij gaan op de studiedag al aan het werk met 
kopieën van de tabel van de groefbijen van het 
genus Lasioglossum (Fig. 1). 
Eerst is er een inleiding door Frank in een aparte 
ruimte, met koffie en thee. 
Daarna gaan we, met hulp van Frank, zelf aan het 
determineren in een andere ruimte, waar 
microscopen staan. 
Neem je eigen bijenmateriaal mee. Mogelijk is er ook 
wat materiaal van het museum zelf, dat je kunt gaan 
determineren. 
  
Opgave 
Graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 januari. 
Naturalis vraagt of we ruim van te voren een 
deelnemerslijst kunnen sturen. Opgave bij Erik van 
der Spek; spek-druif@introweb.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Lasioglossum sexstrigatum, vrouw. Foto Albert 
de Wilde. 
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Veranderingen in de 
ledenlijst 
 
 
Per 1 november 2019, aantal leden 126.  
 
In verband met de nieuwe privacywetgeving 
vermelden wij alleen de naam en woonplaats van 
nieuwe leden. Leden die graag het adres of het 
emailadres willen hebben van een nieuw lid, kunnen 
dit opvragen bij het bestuur. 
 
Nieuwe leden 
 
Lucas Alferink Zoetermeer 
 
Jens Bokelaar Wageningen 
 
Alfred van der Burgh Zwolle 
 
Dominic Dijkshoorn Schipluiden 
 
Tjomme Fernhout Leiden 
 
Marlies Kool Leerdam 
 
Dorien Kool Leerdam 
 
Paul van de Laak Den Bosch 
 
Jorg Schagen Limmen 
 
Jon Silber Amsterdam 
 
 
Adreswijziging 
 
Anneke Teepe Molenhoek 
 
Frank van der Meer Vriezenveen 
 
 
Nieuw emailadres 
 
Frank van der Meer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erratum  
 
 
In HymenoVaria 18, op bladzijde 22 is in het 
voorstel voor de Nederlandse namen een tikfout 
geslopen.  
De Nederlandse naam voor de Colletidae moet zijn 
korttongbijen (in plaat van kortongbijen). 
 
 
 

Activiteiten 
Mierenwerkgroep  
 
 
De komende periode is de volgende activiteit van de 
Mierenwerkgroep (MWG) van de Nederlandse 
Entomologische Vereniging: 
 
23 november, determinatiedag van de 
Mierenwerkgroep, Wageningen (Groene Wiel, 
Hendrikweg 14b), info: Jinze Noordijk, 06-
14605259. 
 
De Mierenwerkgroep heeft tot doel het bundelen en 
bevorderen van de kennis van mieren (Formicidae), 
mede met het oog op natuurbehoud en 
milieubeheer. 
 
Jaarlijks organiseert 
de MWG een 
bijeenkomst, enkele 
excursies en een 
determinatiedag, 
waarop ervaren 
leden helpen met 
determinatie. 
 
Meer informatie op 
de website van de 
nev (www.nev.nl). 
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Kopij-sluitingsdatum  

voor nummer 20: 
  

1 maart 2020 
 
 
 
 

  

Bestuur sectie Hymenoptera 
 
Voorzitter 
Jan Smit 
Voermanstraat 14 
6921 NP  Duiven 
0316-284793 
smit.jan@hetnet.nl 
 
Penningmeester 
Lisette van Kolfschoten 
Uilenstede 58e 
1183 AK  Amstelveen  
06-25540178 
NL17 TRIO 0379625431 
penningmeester@hymenovaria.nl 
 
Secretaris 
Erik van der Spek 
Wilhelminalaan 67 
1781 AM   Den Burg 
0222-318027 
spek-druif@introweb.nl 

 

Hans met een mooie vangst. Foto Erik van der Spek. 

Excursie in Noord-Hollands Duinreservaat. Foto Erik van der Spek. 
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