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RedactioneelRedactioneelRedactioneelRedactioneel    
 
 
Een nieuwe naam, of beter gezegd: eindelijk een echte 
naam! Bzzz bestaat niet meer. We hebben met veel 
plezier 31 nummers samengesteld en nu gaan we 

verder met HymenoVaria. Jeroen de Rond maakte een 
nieuwe voorkant en een nieuw naamontwerp, 
waarvoor onze dank. 
 
Qua inhoud zal deze nieuwsbrief jullie nog steeds 
bekend voorkomen. De rubrieken zoals we die de 
laatste jaren hebben ontwikkeld met elkaar, zijn 
gebleven.  
Het is een bomvol nummer geworden, mede dank zij 
de diverse artikelen die spontaan bij de redactie binnen 
kwamen. Steeds meer leden maken van de gelegenheid 
gebruik om hun bevindingen met anderen te delen.  
 
De voorjaarsexcursie wordt aangekondigd en er is een 
verslag van de excursie van het afgelopen voorjaar. We 
hebben twee bijdragen in de rubriek ‘Veldobservaties’, 
een van Jelle Devalez en een van Jochem Kuhnen.  
Het artikelenhoofdstuk is gevarieerd, met een bijdrage 
van Jan Slaats over de kielstaartkegelbij in de Peel, een 
verhaal van Rosita Moenen over moordpartijen en 
ander leed in haar nestkastjes voor aculeaten. Anne Jan 
Loonstra is opnieuw in de nesten en ontwikkeling van 
bijen gedoken, uiteraard weer fraai gedocumenteerd 

met foto’s. Deel 2 over de namen van de bijengenera 
wordt verzorgd door Aad van Diemen, Henk Meuffels 
en Theo Peeters. Nieuwe vindplaatsen van Colletes 
hederae in Midden-Limburg door Theo Peeters. En 
Theo nam een kijkje op de website van de nieuwe 
‘Bijenstichting’. 
 
De serie determinatietabellen wordt door Hans 
Nieuwenhuijsen vervolgd met een tabel voor Coelioxys.  
De literatuurmand is vol, met AcuBieb 2009 en drie 
boekbesprekingen.  
Uit het buitenland wordt verteld over een nieuw Duits 
tijdschrift en enkele deelnemers doen verslag van de 
Tagung in Stuttgart, in oktober 2010. 
Kijk ook even bij de oproepen en maak uw bijdrage 
over.  
We besluiten met de aankondiging van de studiedag in 
januari. We gaan dit keer Eumeninae (metselwespen) 
doen. 
 
Raymond Broersma heeft de samenvattingen in het 
engels vertaald, waarvoor onze dank. 
 
Tot een volgende keer, 
Jan, Theo, Hans. 
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ExcursiesExcursiesExcursiesExcursies    
 

Voojaarsexcursie Voojaarsexcursie Voojaarsexcursie Voojaarsexcursie 

Winterswijk e.o.Winterswijk e.o.Winterswijk e.o.Winterswijk e.o.        
 
Op 14 mei (reservedatum 21 mei). 
 
 
De voorjaarsexcursie van de sectie gaat in 2011 op 
uitnodiging van Staatsbosbeheer in ieder geval naar 
Willinks Weust Ac. 250/251-442 bij Winsterswijk.  
Een gevarieerd gebiedje met eikenhaagbeukenbos, nat 
en droog schraalland en vochtige hei. Er is nog overleg 
over het bezoek aan andere gebieden in de omgeving.   
Willinks Weust is een kleinschalig en afwisselend 
gebied ten oosten van Winterswijk. Het gebied 
bestond vroeger uit woeste gronden (‘weust’) met 
enkele kleine ontginningen. Op de woeste grond 
ontwikkelde zich langzamerhand een landschap met 
afwisselend blauwgrasland, natte heide, heischrale 
graslanden en bijzondere jeneverbesstruikstruwelen. 
Daaromheen staan arme en rijke loofbossen op natte 
of vochtige bodems. Ze bestaan voor een flink deel uit 
eiken-haagbeukenbossen, oude eikenbossen en 
elzenbosbroek. Ook een inmiddels verlaten 
kalksteengroeve maakt deel uit van het Natura 2000-
gebied. 

 
Het gebied is bijzonder omdat de ondergrond deels uit 
(Muschel)kalk bestaat. Het afwisselende loofbos heeft 
dankzij de kalkbodem een rijke ondergroei met onder 
andere slanke sleutelbloem en bosanemonen. Ook 
groeien er wilde taxusbomen. In restanten van de 
vroegere heidevelden komen plantensoorten voor die 
houden van kalkrijke bodems: geelhartje, fraai 
hertshooi en zeegroene zegge, en verschillende 
blauwgraslandsoorten: karwijselie, spaanse ruiter, 
blauwe knoop en klokjesgentiaan. In het gebied leven 
bijzondere vlindersoorten, zoals de kleine 
ijsvogelvlinder. Ook de zeldzame kamsalamander, de 
rugstreeppad en de levendbarende hagedis vinden er 
een geschikt leefgebied.   
Om de bijzondere natuurwaarden van Willinks Weust 
veilig te stellen is het aangewezen als Natura 2000-
gebied en wordt er een beheerplan opgesteld.   
Een deel van het 67 hectare grote gebied wordt 
beheerd door Staatsbosbeheer, de verlaten groeve is 
vanwege het broedseizoen in mei niet te bezoeken. 
 
We treffen elkaar om 10.00 bij een restaurant in 
Winterswijk. De treinen uit Zutphen en Doetichem 
komen om respectievelijk 9.42 en 9.41 in Winterswijk 
aan, al kunnen deze tijdstippen in de nieuwe 
dienstregeling wijzigen. Bij slechtweer wordt de 
excursie verschoven naar 21 mei 
 
Opgave bij Erik van der Spek: spek-druif@introweb.nl 
 
http://www.natura2000beheerplannen.nl/pages/willin
ks-weust.aspx 

Plattegrond Willinks Weust. 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
 

Voorjaarsexcursie 2010 Voorjaarsexcursie 2010 Voorjaarsexcursie 2010 Voorjaarsexcursie 2010 

KootwijkKootwijkKootwijkKootwijk    
 
Erik van der Spek 
Fotografie: Jap Smits 

 
 
De voorjaarsexcursie van de sectie ging dit jaar naar 
Kootwijk en omgeving. We waren uitgenodigd door 
Harry Hees, boswachter van Staatsbosbeheer. Niet 
alleen om te kijken welke acculeaten hier voorkomen, 
maar ook om te adviseren over de natuurinrichting op 
een aantal recent verworven bouwlandpercelen. Zijn 
vraag was of het voor de biodiversiteit gunstiger zou 
zijn om percelen, deels, niet om te vormen tot heide, 
maar in stand te houden als ruigtevegetatie. Tijdens de 
periode dat het terrein braak ligt, in afwachting van de 
herinrichting, groeien hier gedurende een groot deel 
van het jaar veel kruiden waar insecten dankbaar van 
profiteren. Ook in tijden dat er op de hei nog weinig 
voedsel te vinden is. Daarnaast zijn er in heidegebie-
den door uitspoeling, veroorzaakt door zure regen, 
belangrijke sporenelementen onbereikbaar geworden 
voor insecten (Siepel et al 2003, Vogels & Smits 2003). 
Bij het actief beheer van akkers komen door 
toevoegen van ruige stalmest en het bewerken van de 
bodem weer sporenelementen beschikbaar voor de 
entomofauna. Wroetende wilde varkens zorgen 
regelmatig voor nieuwe kiembedden. 
 

Het gebied is op 24 april bezocht door zeven leden 
van de sectie. Het was in het koude, laat op gang 

gekomen voorjaar, een redelijk zonnige dag. Op 6 mei 
en in de periode 25-28 mei zijn er nog aanvullende 
bezoeken gebracht. Het weer was op die dagen niet 
erg gunstig. Een overzicht van de waarnemingen per 
gebied, met beschikbare voedselplanten staat in tabel 1 
(pag. 6). 
 
1. Akker Aspel  
Een braakliggende akker (Ac. 184-468), die gezien de 
aanwezige mest in de winter met paarden begraasd is. 
De vegetatie is gemaaid of geklepeld, inclusief de 
opslag van Amerikaanse vogelkers langs de bosrand. 
Langs de bosrand zijn beperkt woelplekken van 
varkens te zien. In het perceel is de bouwvoor op één 
strook verwijderd en ligt daar op een richel naast. 
Nestelsporen waren vooral op het afgegraven gedeelte 
te zien. 
Langs de rand van de akker, naast de paardenboer, 
stond een rijtje bomen en grote struiken, waaronder 
wilg en esdoorn. De wilgen waren uitgebloeid, maar de 
esdoorn werd bezocht door Andrena’s (zandbijen). 
Meest voorkomende planten: paardebloem, 
akkerviooltje, jacobskruiskruid, muizenoor, klein 
tasjeskruid, akkerhoornbloem, bosdroogbloem, 
akkerdistel, duizendblad, vlasbekje, guldenroede, st. 
janskruid, biggenkruid, herderstasje. 
 
2. Akker Hoog Buurlo, Achterste Steenberg  
De akker (Ac. 185-468) wordt intensiever door 
varkens bezocht. In de wroetplekken zijn nestgaten 
gezien, ook zijn hier relatief vaak patrouillerende 
wespbijen gezien, zoals gewoon is op plekken waar 
deze koekoeksbijen nesten kunnen vinden waar ze hun 
eieren in kunnen leggen. Een klein bosje sleedoorn in 
de akker, dat op 24 april goed bloeide, was een 
belangrijke voedselbron voor bijen. Eind mei vervulde 
enkele bloeiende meidoorns een vergelijkbare rol. Op 
het bosje fijnsparren in een deel van het preceel zijn 
bijen gezien die kennelijk op de suikerpoep van de 
bladluizen afkwamen. 
Het zandpad en de bermen aan de zuidkant van het 
perceel werden door veel bijen als nestlocatie gebruikt. 
Meest voorkomende plantensoorten: paardebloem, 
hondsdraf, Arabis collina, klein tasjeskruid, 
duizendblad, muizenoor, bosdroogbloem, akkerviool, 
st. janskruid, sleedoorn.  
 
3. Bosrand Achterste Steenberg  
In deze open bosrand (Ac. 185-466) bloeide op 24 
april veel blauwe bosbes (Fig. 2), een belangrijke 
voedselplant in het vroege voorjaar. 
 
4. Kootwijkerzand  
Op 24 april bloeide er op het Kootwijkerzand (Fig. 1.) 
(Ac. 184-464) niets en zijn er nauwelijks bijen gezien. 
Spinnendoders waren wel actief. Er is een 
lentevuurspin (Fig. 3) waargenomen, voor de 

Fig. 1. Kootwijkerzand. 
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banksianus (grote roetbij), Panurgus calcaratus (kleine 
roetbij). Deze waarnemingen ondersteunen de mening 
dat kruidenrijke vegetaties een belangrijke rol kunnen 
spelen bij het verbeteren van het voedselaanbod voor 
stuifmeel en nectar etende insecten. Daar zullen ook 
de predatoren van deze soorten weer van profiteren. 

Literatuur  
Peeters, T.M.J. & M. Reemer, 2003. Bedreigde en 
verdwenen bijen in Nederland (Apidae s.l.). - Stichting 
European Invertebrate Survey – Nederland, 96 p. 

Siepel, H., H. Siebel, T.J. Verstrael, A.B. van den Burg &  J.J 
Vogels, 2003. OBN: van Standplaats tot Landschap; 
Herstel van lange termijn effecten van verzuring en 
vermesting in droog zandlandschap. - De Levende 
Natuur 110(3): 124-129. 

Vogels, J.J. &  J. Smits, 2003. Casus Faunagericht beheer op 
de  Strabrechtse Heide. - De Levende Natuur 110(3): 130-
133. 

 
Tabel 1: Resultaten van de excursie, de nummers verwijzen naar de gebieden (RL = Rode lijst categorie of 
zeldzaamheid, naar Peeters en Reemer 2003). 
 
Bijen voedselplanten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RL 
Andrena barbilabris, witbaardzandbij kruipwilg, meidoorn      x  x  a 
Andrena bicolor, tweekleurige zandbij sleedoorn x         z 
Andrena carantonica, meidoornzandbij kruipwilg  x    x    a 
Andrena cineraria, asbij meidoorn, bosbes, 

kruipwilg 
 x x x   x   z 

Andrena dorsata, wimperflankzandbij           z 
Andrena flavipes, grasbij sleedoorn  x        a 
Andrena fucata, gewone rozenzandbij           z 
Andrena fulva, vosje bosbes  x    x    a 
Andrena haemorrhoa, roodgatje meidoorn, kruipwilg, wilg x x  x   x   a 
Andrena helvola, valse rozenzandbij  x         zz 
Andrena humulis, paardenbloemzandbij          x KW 
Andrena lapponica, bosbeszandbij bosbes,vossebes      x    zz 
Andrena minitula, gewone dwergzandbij kruipwilg      x    z 
Andrena nigroaenea, zwartbronzen zandbij bosbes, muizenoortje x x x x    x  a 
Andrena nitida, viltvlekzandbij kruipwilg, meidoorn x x    x    a 
Andrena tibialis, grijze rimpelrug  x x        KW 
Andrena vaga, grijze zandbij meidoorn, kruipwilg, wilg  x     x   z 
Bombus pascuorum, akkerhommel  x x x       a 
Bombus pratorum, weidehommel          x a 
Bombus sylvestris, vierkleurige koekoekshommel     x      a 
Bombus terrestris, aardhommel  x x x       a 
Bombus vestalis, grote koekoekshommel bosbes   x       a 
Halictus confusus, heidebronsgroefbij muizenoortje        x  z 
Halictus rubicundus, roodpotige groefbij bosbes   x x      a 
Lasioglossum calceatum, gewone geurgroefbij kruipwilg x x    x    a 
Lasioglossum intermedium, combigroefbij muizenoortje        x  BE 
Lasioglossum leucopus, gewone smaragdgroefbij muizenoortje        x  z 
Lasioglossum leucozonium, matte bandgroefbij muizenoortje, meidoorn   x     x  a 
Lasioglossum parvulum, kleine groefbij muizenoortje        x  KW 
Lasioglossum pauxillum, kleigroefbij bosbes, muizenoortje   x    x   zz 
Lasioglossum punctatatissimum, fijngestippelde 
groefbij 

muizenoortje        x  z 

Lasioglossum villosulum, biggekruidgroefbij         x  a 
Nomada alboguttata, bleekvlekwespbij wilg     x x  x   z 
Nomada flava, gewone wespbij kruipwilg      x   x a 
Nomada fulvicornis, roodsprietwespbij      x x    BE 
Nomada goodeniana, smalbandwespbij bosbes x x x       KW 
Nomada lathburiana, roodharige wespbij bosbes, kruipwilg  x x  x x    z 
Nomada marshamella, donkere wespbij      x     z 
Nomada panzeri, sierlijke wespbij      x     z 
Nomada ruficornis, gewone dubbeltand bosbes x  x  x    x a 
Nomada sheppardana, kleine wespbij kl. schorseneer        x x a 
Nomada signata, signaalwespbij kruipwilg     x x    z 
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Nomada succincta, geelzwarte wespbij bosbes, wilg  x x x   x x  z 
Nomada zonata, variabele wespbij          x zzz 
Sphecodes ferruginatus, roestbruine roetbij     x      KW 
Sphecodes rubicundus, vroege bloedbij wilg       x   BE 
Mieren            
Lasius niger, wegmier  x x         
Lasius flavus, gele weidemier    x         
Lasius platythorax, humusmier       x      
Formica rufibarbis, rode baardmier   x          
Formica fusca, grauwzwarte mier    x   x      
Formica rufa, behaarde rode bosmier       x      
Plooivleugelwespen            
Dolichovespula saxonica, saksische wesp bosbes    x x x     
Eumenes coarctatus wilg       x    
Vespa crabro, hoornaar   x         
Spinnendoders            
Anoplius viaticus, roodzwarte 
borstelspinnendoder 

 x x         

Priocnemis coriacea, ruwe zaagpootspinnendoder     x       
Priocnemis pertubator, grote zaagspinnendoder  x   x  x      
Spinnen            
Pisaura mirabilis, grote wolfsspin   x          
Eresus sandaliatus, lentevuurspin       x      
Argiope bruennichi, wespspin            
Agelena labyrinthica, trechterspin, labyrinthspin     x       
Dagvlinders            
Pieris napi, klein geaderd witje,    x          
Aglais urticae, kleine vos    x         
Gonepteryx rhamni, citroenvlinder     x        
Nachtvlinders            
Lasiocampa quercus, hagenheld (rups)  struikheide     x      
Kevers            
Cicindela hybrida, bruine bastaard zandloopkever     x       
Cicindela campestris, groene zandloopkever      x      
 
 
 
 
 
 
 

Looflesch 
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VeldobservatiesVeldobservatiesVeldobservatiesVeldobservaties    
 

Veldobservaties aan Veldobservaties aan Veldobservaties aan Veldobservaties aan 

spinnendodersspinnendodersspinnendodersspinnendoders    
 
Jelle Devalez 
 
 
In navolging van enkele boeiende stukjes van de hand 
van Hans Nieuwenhuijsen, wil ik hier ook enkele 
veldobservaties neerschrijven. 
Na enkele ontmoetingen met zaagpootspinnendoders 
(Priocnemis sp.) in het voorjaar, zag ik in mei 2009 de 
eerste muurspinnendoders. De soort Agenioideus 
cinctellus is vrij algemeen op enkele steile zandwanden 
en muren van geperforeerde stenen vol met zand langs 
een spoorlijn in Gent (België).  
Op 18 mei 2009 zag ik verschillende vrouwtjes en 
mannetjes op deze muur. Een vrouwtje had net een 
springspin (Heliophanus sp.) verlamd en was onderweg 
naar een geschikt plekje om de spin te verstoppen en 
een eitje te leggen. Onderweg werd ze lastiggevallen 
door een ander vrouwtje, dat een poging deed om de 
spin te ontfutselen. Ondertussen zat er ook een 
mannetje op de uitkijk, maar die ging zich niet 
bemoeien met de zaak en vloog even later weg. 
Na enkele spannende minuten touwtrekken met de 
spin, waarbij de twee vrouwtjes geen duimbreed 
toegaven, hield de "dievegge" het voor gezien. Zo kon 
het vrouwtje weer verder sleuren met de springspin. 
Op ongeveer een halve meter van de uiteindelijke 
nestplaats liet ze de prooi achter en inspecteerde ze de 
wand over een afstand van enkele meters gedurende 
enkele minuten. Vermoedelijk om te bepalen waar ze 
de spin zou verstoppen om een eitje te leggen. 
Ondertussen lag de kleine springspin nog te bewegen 
met haar pootjes en ze leek slechts lichtjes verlamd. 
De muurspinnendoder verdween even uit het zicht, 
maar even later vond ze de spin snel terug. Ze betastte 
de spin met haar voelsprieten en vond blijkbaar dat 
deze nog een verlammende steek kon gebruiken. Na 
nog een verlammende steek, zette ze haar tocht verder 
en sleepte ze de spin uiteindelijk tot bij een holte in de 
muur. In deze holte zijn er veel gaatjes (ongeveer halve 
cm in diameter) en één daarvan heeft ze uitgekozen als 
nestplaats. Ondertussen heeft ze minstens 5 à 10 
meter afgelegd met de spin. Na een vermoedelijke 
poetsbeurt van het nest (duurde toch wel 10 minuten) 
sleurde ze de prooi in het nest. De volgende minuten 
heb ik ze niet meer gezien. Het leggen van het eitje en 

het afwerken van het nest leek nog een tijdje in beslag 
te nemen en ik moest de observaties staken. 
 
Het was pas in de late zomer dat ik weer wat tijd vond 
om spinnendoders langdurig in hun doen en laten te 
volgen. Hiervoor moeten we niet altijd droge warme 
plekken opzoeken.  
Op 14 augustus 2009 liep ik, of beter ploeterde ik door 
het slijk langs de oever van ondiepe plassen in 
Verrebroek (vlakbij Antwerpen). Deze terreinen liggen 
tussen de "nieuwe natuur" van de haven, voornamelijk 
jarenlang braakliggende opgespoten terreinen. De 
ondiepe plassen hebben een zwak hellende oever met 
een brede slikrand. Op de hogere delen heeft zich een 
oevervegetatie ontwikkeld. In de oevervegetatie stond 
ook heel wat bloeiende Watermunt. Op een gegeven 
moment zag ik een zwarte, fijn gebouwde 
spinnendoder op een blad rusten. Ik heb nog even 
gekeken hoe ze met hevig trillende antennen en 
vleugels van oeverplant naar oeverplant sprong om 
even later de nectar te nuttigen van Watermunt. Toen 
verscheen er nog een spinnendoder van hetzelfde type. 
Even later zaten ze in mijn net. Gedaan met 
observeren.  
Het waren mannetjes, zag ik aan de smalle 
lichaamsbouw. Toen ik ze met de loupe bekeek zag ik 
direct die opvallende haarborstels op de sternieten. Ik 
begon al iets te vermoeden, maar pas bij thuiskomst 
kwam ik erachter dat het om Anoplius alpinobalticus 
ging. Een zeldzame soort en jawel gebonden aan natte 
gebieden. Het zou leuk zijn om ooit een vrouwtje te 
kunnen betrappen tijdens de jacht op spinnen.  
 
In een meer typisch spinnendodermilieu komt de 
verwante Anoplius nigerrimus voor. Op dezelfde 
zandwand waar ik al enkele maanden lang Agenioideus 
cinctellus kon observeren zag ik op 19 augustus daar 
weer enkele vrouwtjes van deze soort. Deze keer ging 
mijn aandacht echter naar een zwarte spinnendoder, 
die met een grote spin vlot de verticale steilwand 
opliep. Ze liep achterwaarts en de prooi was een 
wolfspin (Lycosidae). Het was duidelijk een 
getalenteerde spinnendoder. Het gemak waarmee ze 
de "reusachtige" wolfspin naar boven sleepte was 
opmerkelijk. Haar nest was een reeds bestaande holte 
in de zandige steilwand. Toen ze bij haar nest kwam 
liet ze de spin eventjes achter op een horizontale 
richel. Ze ging het nest binnen en niet veel later kwam 
ze weer buiten greep de spin vast en sleepte die naar 
binnen. Ze verstopte de spin en waarschijnlijk heeft ze 
dan een eitje gelegd op de spin. Tot mijn verbazing 
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duurde dat helemaal niet lang (nog geen twee 
minuten). Toen ze weer buitenkwam begon ze allerlei 
brokjes zand/leem, stukjes hout, stengel,... te 
verzamelen en stopte ze de nestingang daarmee toe. 
Het ging allemaal heel vlot en even later verdween ze 
uit het zicht. 
 
Een derde soort borstelspinnendoder die wat 
algemener lijkt te zijn dan voorgaande soorten, is 
Anoplius infuscatus. Elk jaar is het weer een plezier om 
deze tegen te komen, terwijl ze een nest aan het graven 
is of met een spin aan het sleuren is. Vooral in de 
maand augustus lijken ze wel zeer actief. Meestal zie ik 
de vrouwtjes met hevig trillende antennen onrustig 
rondlopen in een zandgroeve, een tuin of op een 
zandig pad.  
Ik heb ook kunnen zien hoe ze hier en daar beginnen 
met een nest te graven, maar dan plots stoppen en 
ergens anders weer beginnen. Een vrouwtje dat een 
volledig nest begon uit te graven (duurde toch een 
halfuurtje), leek daarna doelloos rond te lopen. 
Mijn geduld was dan toch op en er waren nog veel 
andere bijen en wespen in de buurt. Een tiental 
minuten later kwam ik terug en zag ik ze nog de laatste 
meters tot aan het nest sleuren met een kleine 
wolfspin. Naar goede gewoonte (al meerdere keren 
langdurig geobserveerd) verstopte ze de spin vlakbij 
het nest in een graspol. Dan ging ze weer verder met 
graven. Af en toe liep ze nog eens naar de spin (ter 
controle?). Toen het nest af was liep ze snel naar de 
spin, greep ze vast ergens aan de onderzijde van het 
lichaam en even later liep ze achterwaarts het nest in 
met de spin. Voor de afwerking van het nest verder te 
volgen had ik geen tijd, maar bij eerdere observaties 
was ik steeds verbaasd hoe minutieus dit wordt 
gedaan. Eerst gebeurt het grove werk, met snelle 
bewegingen van vooral de voorpoten, wordt het zand 
in de nestingang geveegd. Even later is deze volledig 
dicht en dan begint ze zeer nauwgezet het terrein te 
“reconstrueren” zodat je de nestingang niet meer kunt 
onderscheiden van de omgeving. Ze gebruikt hiervoor 
vooral haar tarskammen. Nadien leggen ze soms 
stukjes gras en ander plantenmateriaal schijnbaar 
willekeurig rond en op de nestopening. 
 
Een vrouwtjesspinnendoder van een kleinere soort 
kon ik gadeslaan op een zandig terrein in september.  
Het bleek om Arachnospila minutula te gaan bij 
thuiskomst, hoewel A. fuscomarginata niet met 
zekerheid kon worden uitgesloten op basis van de 
lengte van de antennesegmenten. Op 10 september 
2009 zag ik een vrouwtje een nest graven aan de rand 
van een wandelpad. Ze groef het nest in een verticaal 
zandwandje langs het pad. Ze maakte het zand los met 
haar kaken, waarna ze het zand met de voorpoten naar 
buiten veegde. De nestingang was zeer smal (nog geen 
halve cm). Even later werd ik afgeleid door enkele 

klimopbijen. Toen ik ze terug ging observeren was ze 
al bezig met het nest te sluiten. Ze heeft dus 
vermoedelijk binnen een tiental minuten de spin in het 
nest gesleept en een eitje gelegd. Deze soort heeft 
slechts een gereduceerde tarskam, vermoedelijk zal 
deze soort daarom meer gebruik maken van de kaken 
voor het maken van het nest. Het lijkt mij bijna 
onmogelijk om op deze manier lange nestgangen te 
graven, dus ik vermoed dat de soort vrij ondiep 
nestelt. 
 
Zoals velen weten is de spinnendoder Auplopus 
carbonarius een beetje een aparte spinnendoder in onze 
streken als het op nestbouw aankomt. Elke zomer 
verschijnt ze weer in de tuin, soms in vrij groot aantal. 
De vrouwtjes in mijn tuin zijn echte dievegges. In de 
zomer zie ik ze jaar na jaar voortdurend de 
leemwandjes van Osmia rufa en Osmia cornuta 
plunderen. Ze gebruiken het zand/leem natuurlijk 
voor hun mooie urntjes. Soms zijn alle leemwandjes 
weg na enkele weken. Gelukkig dat de metselbijen zo 
slim zijn om ‘luchtcellen’ te maken. De schade is altijd 
beperkt gebleven. Misschien maken ze het wel 
gemakkelijker voor koekoeksbijen of andere 
parasieten. Voor de bouw van de urntjes hebben ze 
ook water nodig en ik zie de vrouwtjes wel eens water 
halen bij de vijver. 
 
In augustus had ik nog een leuke ontmoeting met de 
Tuinspinnendoder Caliadurgus fasciatellus. Een jagend 
vrouwtje heeft me echt versteld doen staan van haar 
onverschrokken karakter. Op 5 augustus 2009 was ik 
aan een zandige steilwand om bijen en wespen te 
inventariseren. Enkele dagen daarvoor had ik al een 
vrouwtje C. fasciatellus gezien die een nest leek te 
graven. Nu had ik het geluk een vrouwtje te kunnen 
betrappen toen ze net in actie schoot en een reusachtig 
vrouwtje kruisspin (Araneus sp.) overmeesterde.  

Caliadurgus fasciatellus, vrouwtje. Foto Jelle Devalez. 
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Het ging allemaal heel snel. De vrouwtjesspin leek juist 
haar schuilplaats te verlaten, vermoedelijk gestoord 
door de spinnendoder (aan een hoek van het web aan 
een stengel had de vrouwtjesspin een schuilplaatsje 
gesponnen). Het verlaten van haar veilige schuilplaats, 
was haar doodsteek. De vrouwtjesspinnendoder 
schoot bliksemsnel toe. Na een verlammende steek, 
begon ze de vrouwtjesspin boven aan het web te 
versleuren. Ze ging ermee over het spinnenweb naar 
de grond. De spin bleef hier en daar in haar eigen web 
hangen en ook het spinnendodervrouwtje werd niet 
gespaard van kleverige spinnendraden. Ze liet de spin 
dan gewoon even hangen in het web en ging zich 
poetsen op een zonnig plekje. Uiteindelijk kreeg ze de 
spin uit het web. Toen ging het al iets vlotter. 
Achterwaarts lopend versleepte ze de vrouwtjesspin 
met gemak over allerlei hindernissen. Daarbij rustte ze 
soms uit, waarbij ze de spin achterliet en het verdere 
parcour verkende. Ze vond de spin altijd vrij snel 
terug, maar ze moest toch altijd even zoeken en liep 
hierbij (onbewust?) rondjes rond de spin. Hierbij trilde 
ze hevig met haar antennen op de grond (geurspoor 
volgen?). Op het moment dat ze de spin vond greep ze 
die met haar kaken, ergens aan de onderzijde tussen 
achterlijf en kopborststuk. Het hele traject was 
ongeveer tien meter tot aan haar nest. Het nest had ze 
al gegraven (of gebruikte dat van een ander) in 
tegenstelling tot eerdere waarnemingen bij andere 
spinnendoders. Ze ging direct naar binnen met de spin 
en dan bleef ze nog meer dan een uur werken aan het 
nest. Het nest is slechts enkele centimeters diep, 
waardoor je de spinnendoder voortdurend ziet werken 
aan het nest. Heel leuk! Nadat ze vermoedelijk een 
eitje had gelegd begon ze het nest af te werken en af te 
sluiten, maar dat deed ze van binnenuit en daardoor 
kon je ook de dagen daarna nog steeds de nestingang 
mooi zien. Het afsluiten en afwerken van het nest 
duurde enorm lang, zeker meer dan een uur en weer 
ontbrak de tijd om alles tot op het eind te volgen. 
Hopelijk vind ik het nest nog terug en kan ik dit jaar 
de nieuwe generatie spinnendoders zien uitsluipen. 
 
Als allerlaatste nog een kort observatie van de 
spinnendoder Dipogon variegatus.  
Op 16 september 2009 was ik in het centrum van 
Brussel vlakbij Koekelberg. Ik was daar samen met 
vele anderen om een grote aggregatie van klimopbijen 
te bewonderen. Ze nestelen daar in een steilwand op 
een verlaten terreintje tussen de woonblokken. Op een 
gegeven moment zagen we ook twee spinnendoders 
met donkere banden in de vleugels over de steilwand 
lopen. Een vrouwtje was net bezig met een gaatje in de 
steilwand af te sluiten met allerlei materiaal uit de 
directe omgeving (stukjes hout?,...). Bij thuiskomst 
bleek het om de zeldzame Dipogon variegatus te gaan en 
dat in hartje Brussel, vond ik toch wel opmerkelijk. De 
soort profiteert hier misschien van het warme 

microklimaat van de stad, maar nog steeds blijft de 
vraag hoe ze daar terechtkomen. Het terrein lijkt vrij 
sterk geïsoleerd te liggen in een sterk verstedelijkte 
omgeving. 
 
Summary 
Several species of spider wasps were observed during 
2009. Some notes on their nesting and hunting 
behaviour are described. 
 
 

BijenmassaBijenmassaBijenmassaBijenmassa    
 
Jochem Kuhnen 
 
 
Vorig jaar, eind maart, trof ik tijdens een wandeling in 
het bos Duivelsberg bij Beek Ubbergen een enorme 
hoeveelheid bijen aan boven een roggeakker (GPS 
coördinaten 51.82299, 5.94045). Het betreft een akker 
omringd door bos, maar heel dicht bij de polder, met 
verschillende wilgen in de directe omgeving. Boven de 
akker vlogen tienduizenden bijen (zéér ruwe 
schatting). Op het pad langs de akker lagen enkele 
dode exemplaren waarvan ik er één naar Ivo 
Raemakers heb gestuurd. Hij heeft deze bij als een 
vrouwtje Andrena bimaculata gedetermineerd. In het bos 
liggen nog twee van dit soort akkers waar ook veel 
bijen boven vlogen, maar de eerste akker waar ik ze 
tegenkwam was de drukste (dit is tevens de grootste 
akker). Boven de akker vooral bijen die typisch 
zigzaggend rondvlogen, waarschijnlijk mannetjes op 
zoek naar uitkomende vrouwtjes. Ik heb toen ook een 
vrouwtje kunnen filmen dat door enkele mannetjes 
werd belaagd (te vinden op internet op: 
http://www.youtube.com/watch?v=R9Fl95Yc82M) 
Later, eind juni, heb ik een tweede generatie zien 
vliegen. De eerste generatie vloog tussen enkele 
centimeters hoge rogge plantjes, de tweede tussen de 
planten waaraan aren zaten (ongeveer 1,5 meter hoog). 
Andrena bimaculata is niet erg algemeen, dus het leek 
mij een interessante waarneming. De roggeakkers 
worden elk najaar geploegd. Ik dacht dat hierbij 
ontzettend veel nesten verloren zouden gaan. 
 
Eind maart 2010 zag ik echter weer zo'n groot 
aantal bijen vliegen dat het haast niet anders kan, dan 
dat er toch veel nesten ongeschonden door het 
ploegen komen. Ik vroeg me af of bekend is hoe diep 
Andrena bimaculata nestelt en of het dus mogelijk is dat 
het ploegen ze niet schaadt. Maar ik kon hier niets 
over vinden. Ivo Raemakers leek het dan ook zinvol 
eens te kijken hoe diep de nesten zich dan bevinden. 
Ik had geen ervaring met het opgraven van nesten en 
heb dus bij hem en Anne Jan Loonstra (n.a.v. zijn 
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prachtige artikel over Anthophora plumipes in Bzzz nr. 
29) meer informatie opgevraagd. Uiteraard ben ik ook 
op zoek gegaan naar informatie over het gevoerde 
beleid. Harry Woesthuis van Staatsbosbeheer vertelde 
me dat lokale landschapsbeheervereniging ‘De 
Ploegdriever’ in opdracht van Staatsbosbeheer een 
beheer uitvoert met als doel het creëren van gunstige 
omstandigheden voor akkeronkruiden. Dat houd in 
dat de rogge in september na ondiep ploegen (20/25 
cm) dun ingezaaid word (niet meer dan 80 kilogram 
per ha). In augustus word de rogge gemaaid en samen 
met het stro tot balen geperst en afgevoerd. Voor 
akkeronkruiden levert dit beheer al lange tijd mooie 
resultaten op. 
Naar aanleiding van het gekregen advies en na het 
verkrijgen van een vergunning van Harry Woesthuis 
ben ik half april een poging gaan wagen wat nesten uit 
te graven. Ik had verwacht dat het lastig zou zijn en 
dat bleek geen onderschatting. Door een nestgang vol 
te laten lopen met zeer vloeibare gips zou de gang bij 
voorzichtig uitgraven te volgen moeten zijn. Het gips 
kwam echter niet dieper dan zo’n 15 centimeter de 
nestgang in. Ook het onder druk inblazen van meel 
bleek geen succes op te leveren. De stevigheid van de 
lemige grond zou naar mijn idee juist moeten helpen, 
maar het bleek zo lastig te graven dat de smalle gang 
niet te volgen was. Van de nesten die ik heb gepro-
beerd uit te graven heb ik bij geen van allen de nest-
gang dieper dan 20 cm kunnen volgen. Tijdens het 
vliegen van de tweede generatie heb ik niet meer 
geprobeerd nesten uit te graven. De roggeplanten 
staan vanaf eind juni ruim een meter boven de grond. 
De wortels van deze forse planten zouden het graven 
alleen maar bemoeilijken. In april heb ik tevens op 
diverse punten in de akker het aantal nestopeningen 
per vierkante meter geteld (Fig. 1).  

Aantal nesten per telplek 
1 - 39 3 - 44 5 - 42 7 - 29 
2 - 14 4 - 46 6 - 25  

 

Een dergelijk grote dichtheid van nesten van Andrena 
bimaculata levert natuurlijk ook de nodige aanverwante 
fauna op. Zo waren er bloedbijen (Sphecodes sp.), 
wespbijen (Nomada sp.) en Grote Wolzwevers 
(Bombylius major) te vinden. Op de akker zelf heb ik de 
volgende soorten gevangen: Andrena bimaculata (1 
vrouwtje), Andrena dorsata (1 vrouwtje) en diens 
nestparasiet Nomada zonata (2 vrouwtjes) en Sphecodes 
pellucidus (1 vrouwtje). Helaas niet de voor A. bimaculata 
genoemde koekoeksbij Nomada fulvicornis. Op 
bloeiende Sleedoorns aan de rand van de akker ving ik 
Andrena bimaculata (1 mannetje en een vrouwtje) en de 
wespbijen Nomada ferruginata (1 mannetje, gastheer is 
overigens Andrena preacox), Nomada flava (1 mannetje, 
N. flava heeft verschillende gastheren) en Nomada 
signata (1 mannetje, gastheer voor deze soort is Andrena 
fulva). 
Overigens komen op andere akkers in dit bos (nabij 
een vakantiewoning van Staatsbosbeheer en in het 
zogenaamde Dal Palland) ook grote hoeveelheden 
bijen voor. 
Ik heb dus helaas niet kunnen achterhalen wat de 
nestdiepte van A. bimaculata is. Als iemand volgend 
jaar april nog een poging zou willen wagen houd ik me 
aanbevolen. 
 
Met dank aan Ivo Raemakers voor zijn advies, de 
informatie en het determineren van alle vangsten! Zijn 
kennis heeft mijn interesse vergroot en me 
gestimuleerd te proberen meer te doen dan alleen van 
de aanwezigheid van de bijen te genieten. Ook bedank 
ik Anne Jan Loonstra voor zijn waardevolle tips en 
gedeelde ervaringen. 
Daarnaast bedank ik Dick Belgers en Arno van der 
Kruis voor hun hulp en natuurlijk Harry Woesthuis 
voor zijn hulp/info en het zo snel regelen van een 
vergunning (12 april aangevraagd, 12 april ontvangen!). 

Fig. 1. Rogge-akkers met locaties van nest-
telpunten. Bron: Google earth. 

Fig. 2. Andrena bimaculata, vrouw. 
Foto Jochem Kuhnen. 
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ArtikelenArtikelenArtikelenArtikelen    
 

Een Een Een Een kkkkielstaartkegelbijielstaartkegelbijielstaartkegelbijielstaartkegelbij    

((((Coelioxys alataCoelioxys alataCoelioxys alataCoelioxys alata)))) in de  in de  in de  in de 

PeelPeelPeelPeel    
 
Jan Slaats 
 
 
Waarneming 
Op vrijdag 2 juli bij een rondje door de Groote Peel 
viel mijn oog op een bruine kegelbij die aan het 
fourageren was op een kale jonker. De waarnemingen 
van kegelbijen zijn niet zo gewoon en een bruine 
kegelbij had ik nog nooit gezien. Deze bij gaf me 
ongeveer 30 seconden om er een aantal foto’s van te 
maken, waarna ze verder vloog. Ondanks een aantal 
pogingen om de kegelbij nog terug te vinden, lukte dit 
niet meer.  
Nadat de foto’s overgebracht waren op de PC, werd 
een poging gedaan om de bij op naam te brengen. Dit 
betekende internet afspeuren naar tabellen en plaatjes. 
Het beste dat te vinden was, was een sleutel voor de 
Britse kegelbijen van Rowson & Pavett zoals te vinden 
op: http://www.amentsoc.org/insects/fact-
files/orders/coelioxys-key-low-res.pdf. 
De beschrijving die het beste in de buurt kwam was 
die van Coelioxys rufescens (maar C. alata staat niet in 
deze tabel). Aangezien C. rufescens de meest algemene 
bruine kegelbij in Nederland is, werd ze ook onder 
deze naam op Waarneming.nl geplaatst (Fig. 1).  
 
 

Gelukkig kijkt Ivo Raemakers mee op Waarneming.nl  
en Ivo had gelijk gezien dat het een verkeerde 
determinatie was. Het betrof een kielstaartkegelbij 
(Coelioxys alata) (Fig. 2). Pas nadat ik deze naam had, 
kon ik ook een goed plaatje terugvinden op een 
website van onze zuiderburen: 
http://www.atlashymenoptera.net/page.asp?id=141. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een bijzondere soort 
C. alata is een bijzondere soort die in Nederland en 
omliggende landen zeer zelden waargenomen wordt. 
Het is een koekoeksbij die naar alle waarschijnlijkheid 
parasiteert bij de eveneens zeldzame Megachile ligniseca 
(Klaverbehangersbij) en mogelijk ook bij Anthophora 
furcata (Andoornbij) (Peeters et al., 1999). De 
vermoedelijk belangrijkste gastheer M. ligniseca geldt 
volgens de Rode Lijst als bedreigd (Peeters & Reemer 
2003) maar wordt recent weer meer waargenomen 
(Anonymus, 2004 & 2005; Calle & Jacobusse, 2008; 
Raemakers, 2004).  
De status voor C. alata in Nederland uit de Rode Lijst 
van 2004 is ‘Verdwenen uit Nederland’ (Peeters & 
Reemer 2003) en er zijn slechts enkele waarnemingen 
van deze soort uit ons land bekend. Tot voor kort 
stamden de meest recente uit 1938 (Borgharen) en 
1943 (Babberich) (Peeters et al., 1999; Peeters & 
Reemer, 2003). Op 2 augustus 2002 is de soort echter 
terug gevonden in de Kievittepolder bij Cadzand in 
Zeeland (Calle & Jacobusse, 2008).  
Ook in België, waar de kielstaartkegelbij eveneens zeer 
zeldzaam is, zijn er enkele recente vondsten. In 
Waarneming.be zijn 3 waarnemingen opgenomen, 
waarvan twee uit de provincie Antwerpen (beide 2009) 
en een uit Vlaams Brabant (2007). Vanwege de 
zeldzaamheid van C. alata is de precieze vindplaats 
onzichtbaar gemaakt en daardoor kan ik de vindplaats 
niet nauwkeuriger aangegeven. 
De status voor M. ligniseca in Nederland uit de Rode 
Lijst van 2003 is bedreigd. “Komt verspreid over het 
land voor, maar is behalve op de waddeneilanden in de 
noordelijke provincies nog nauwelijks verzameld. 
Recente waarnemingen vooral van Ameland (FR) en 
Terschelling (FR) en uit Limburg”. 
 
Beschrijving vindplaats 
De vindplaats is een gedeelte van de Groote Peel waar 
een droge heide grenst aan een overgang naar Figuur 1. Kielstaartkegelbij op kale jonker in de Groote 

Peel. Foto Jan Slaats. 

Figuur 2. Detail van de 
achterlijfspunt, waarop de 
extreem verbrede eindsterniet 
goed zichtbaar is.  
Foto Jan Slaats. 
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hoogveen. Hier ligt een oude akkertje waarop al meer 
dan 20 jaar een verschralingbeheer gevoerd wordt. In 
de overgang naar het hoogveengebied, ligt een 
boszoom met berk en wilg. In de zoom staan verder 
nog braam en enkele kale jonkers. Op deze plant werd 
C. alata foeragerend waargenomen. In de iets ruimere 
omgeving zijn er nog droge graslanden, met daarin op 
plaatsen veel jacobskruiskruid, droge heide, 
hoogveen en open eiken- en berkenbossen.  
 
Aanwezigheid gastheer 
De aanwezigheid van C. alata zou kunnen 
betekenen dat ook de gastvrouwbij er in de 
buurt zou zijn. Volgens de literatuur kunnen 
dit Megachile ligniseca en Anthophora furcata 
zijn. Gezien de flora van de Groote Peel 
waar andoornsoorten afwezig zijn, kunnen 
we A. furcata hier uitsluiten. In de omgeving 
zou daarom M. ligniseca te vinden kunnen 
zijn. Deze behangersbij gebruikt 
waarschijnlijk graafgangen in dood hout. 
Vaak zijn dit mogelijk de graafgangen van 
de Wilgenhoutrups in wilg en els (Peeters et 
al., 1999). Wilgen zijn op de vindplaats 
aanwezig. M. ligniseca is polylectische soort 
en vliegt op Asteraceae, Lamiaceae (Gogala: 
http://www2.pms-lj.si/andrej/meglig.htm). 
Composieten, in de vorm van distels zijn in 
kleine aantallen, jacobskruiskruid is in 
grotere aantallen in de omgeving aanwezig. 
Lipbloemigen zijn in de directe omgeving van de 
vindplaats niet te vinden. 
De naam klaverbehangersbij zou doen vermoeden dat 
ook vlinderbloemigen met graagte worden bezocht. In 
geen van de geciteerde bronnen worden 
vlinderbloemigen als bezochte plant beschreven. In de 
directe omgeving (binnen een afstand van 500 meter) 
zijn ook geen vlinderbloemigen aanwezig.  
 
Naar aanleiding van de vondst van C. alata is de 
omgeving afgezocht naar de gastvrouwbij M. ligniseca. 
In de directe omgeving van de vindplaats is deze bij 
niet aangetroffen. M. ligniseca is wel op andere plaatsen 
in de Groote Peel waargenomen, waar deze bij vloog 
op kale jonker (Cirsium palustris) en speerdistel (Cirsium 
vulgare) (Fig. 3). Verder zijn er waarnemingen in 
vergelijkbare biotopen in de ruimere omgeving en wel 
in het Molentje te Neerkant en de Mariapeel bij 
Griendtsveen. Hier blijkt M. ligniseca vrijwel uitsluitend 
op kale jonker te vliegen. Er lijkt een zeer grote 
voorkeur te zijn voor kale jonkers die in de schaduw 
op nattere plekken staan. Op de vliegplaatsen is in de 
boszoom altijd wilg aanwezig. Alleen kale jonkers die 
vlak bij de bosrand staan worden aangevlogen, 
exemplaren die verder van de boszoom af staan, of in 
het open veld staan, worden niet aangevlogen. Er 
werden op 5 tot 10 meter vanaf de bosrand geen M. 

ligniseca’s waargenomen, terwijl er op enkele plaatsen 
wel veel kale jonker aanwezig was. Er is een 
waarneming gedaan waarbij de M. ligniseca werd 
waargenomen op speerdistels die meer dan 20 meter 
van de bosrand af lagen. Dit was wel vroeg op de 
morgen bij een temperatuur onder de 20º Celsius.  
Het aantal dieren per vliegplaats lijkt steeds erg klein. 

 
Klaverbehangersbij in internetbronnen 
Dubitzky et al. (2005) zeggen over M. ligniseca: “Die 
Belegexemplare dieser polylektischen, seltenen Art 
wurden von Ende Juni bis Mitte August u.a. an 
Ligulifloren Asteraceen und Rubus caesius gefangen. 
Nach Dorn & Weber (1988) besiedelt diese 
Blattschneiderbiene vor allem Waldgebiete der 
montanen Stufe und gilt als ausgesprochen 
kälteliebend, kann aber auch in der Ebene und in 
Siedlungsgebieten angetroffen werden. Die univoltine 
Bienenart nistet bevorzugt in bereits vorhandenen 
Hohlräumen in Totholz (z. B. Fraßgänge des 
Weidenbohrers), nimmt aber auch Nisthilfen 
(Bohrungen in Holz) an.”  
Andrej Gogala zegt over de klaverbehangersbij: 
“Polylectic species. Pers. observations: Asteraceae, 
Lamiaceae. Nests in various pre-existing cavities, 
mainly in wood burrows. Cells are made of scraps of 
leaves.” 
 
Dat de klaverbehangersbij eigenlijk distelbehangersbij 
zou moeten heten werd eerder geopperd door Ivo 
Raemakers (2004). Hij beschrijft hierbij ook de 
voorkeur van deze bij voor distels. In het Peelgebied 
lijkt er een zeer grote voorkeur voor kale jonker en 
speerdistel. Indien M. ligniseca echt nauwelijks 

Figuur 3. M. ligniseca stuifmeel verzamelend op speerdistel. Foto Jan 
Slaats. 
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vlinderbloemigen bezoekt, zou de naam 
klaverbehangersbij misleidend zijn.  
 
Zoekbeeld voor C. alata 
Op basis van de vindplaats vermoed ik dat C. alata 
naar plaatsen zoekt waar kale jonkers (vaak ook nog in 
de schaduw) en/of speerdistels in de boszoom met 
wilg staan en inspecteert of er M. ligniseca aanwezig 
zijn.  
Het zoekbeeld voor C. alata zouden die plaatsen zijn 
waar M. ligniseca vliegt. Deze vliegt op plaatsen waar 
kale jonker en/of speerdistel in de zoom van 
wilgenstruweel staan. Vaak staan de bezochte planten 
in de schaduw of halfschaduw. Dit ligt weer in lijn met 
de opmerking van Dubitzky et al. (2005) dat M. 
ligniseca een koude minnende soort is. 
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Summary 
Coelioxys alata, a very rare cuckoo bee in the 
Netherlands, was found in the Groote Peel, in the 
southeastern part of the Netherlands. In the last 
century this bee had been found only four times in the 
Netherlands: our Red List gives this species the status 
“extinct.” This bee is also very rare in the surrounding 
countries.  
The similarly rare host bee Megachile ligniseca, was also 
found in the area. A brief description of the biotope of 
this bee is given. In this biotope this bee visits mainly 
Cirsium palustre and Cirsium vulgare, very near to willow 
vegetation. This is probably the same biotope where 
C. alata appears. 

Moordpartijen en ander Moordpartijen en ander Moordpartijen en ander Moordpartijen en ander 

leedleedleedleed    
 
Rosita Moenen 
 
 
Inleiding 
Het is leuk om nestgelegenheid voor bijen in de tuin 
aan te brengen zoals voorgeboorde houtblokken, maar 
je wilt ook kunnen volgen wat daarin gebeurd. Het 
kunstnest met glazen buisjes dat een keer voor me 
gemaakt is, biedt daarvoor de mogelijkheid maar heeft 
een groot nadeel en dat is dat het vocht niet weg kan. 
Vaak beschimmelt de inhoud. Wanneer het wespen 
betreft, kan de ontwikkeling in de eindcellen goed gaan 
maar versnottert soms de inhoud van de 
tussenliggende cellen. De kast hing eerst tegen de 
zuidzijde van het huis tussen en boven de begroeiing, 
dus extra warm en vochtig. Die plaats had als een 
ander nadeel dat er veel oorwormen zaten die de 
buisjes als schuilplaats gebruikten en de inhoud 
verorberden. Het verrassende van die plek was wel dat 
er veel langkopsmaragdgroefbijen (Lasioglossum morio) 
zaten waarvan de mannetjes de buisjes ook regelmatig 

als schuilplaats gebruikten. Wat ik heel opmerkelijk 
vind voor een soort die in de grond nestelt. Na een 
fikse onweersbui zaten in een buisje zelfs een flink 
aantal bij elkaar (Fig. 1).  
 
Dit jaar heb ik de kast naar de oostzijde verplaatst. 
Hier hangt hij onder een overkapping en de grond er 
onder is betegeld. Of het hier veel beter gaat, is nog 
afwachten. In ieder geval kon ik het afgelopen seizoen 
een paar leuke waarnemingen doen. 
 
De bijen 
De rosse metselbij (Osmia rufa = O. bicornis) blijkt zich 
goed in de buisjes te kunnen ontwikkelen. 
Waarschijnlijk omdat deze een vrij droge voedselbrij 
aanlegt. Het is de eerste bewoner in het seizoen die 
meteen de buizen met de grootste openingen (5 en 6 
mm) inpikt. Deze bij heeft trouwens flink te lijden van 
de Drosophilidae Cacoxenus indagator die als 
voedselparasiet optreedt. Dit is direct waar te nemen 
aan de uitwerpselen van dit vliegje die eruitzien als een 

Figuur 1. Schuilende mannetjes van de langkopsma-
ragdgroefbij (Lasioglossum morio). Foto Rosita Moenen. 
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warreling van fijne, bruine draden. Voor de 
afsluitproppen en wandjes gebruikt de rosse metselbij 
leem dat in een overloopgootje naar de vijver is 
aangebracht. In de loop van het seizoen verdwenen dit 
jaar de afsluitproppen. Maar raadselachtig genoeg 
bleek bij controle de inhoud van de buizen intact. 
Juist de buisjes met een kleine opening van 3 mm 
leverden interessante waarnemingen op. Deze hadden 
dit jaar verschillende gebruikers. Het tronkenbijtje 
(Heriades truncorum) is altijd aanwezig. Het viel op dat 
de voedselbrij niet egaal van kleur maar geel en oranje 
gemarmerd is. Dit bijtje heeft een voorkeur voor een 
opening van 3 mm. Pas wanneer zulke buisjes bezet 
zijn,  worden de buizen met 5 mm opening gebruikt. 
In één geval werd daarbij een buisje gebruikt waar al 2 
broedcellen waren aangelegd door de blauwe metselbij 
Osmia caerulescens. 
Een buisje bleek in beslag genomen door wat een 
grote klokjesbij (Chelostoma rapunculi) moest zijn. 
Ergens tussen 21 en 26 juni werd het gevuld. Achter 
een lemen beginprop van 5mm werden twee cellen 
gevuld met een stevige, bleke brei. Van de 9 cellen die 
daarna kwamen waren er slechts 3 met inhoud. De 
cellen met inhoud waren gemiddeld 9 mm lang. De 
laatste lege cel was 17 mm lang en de vestibulecel zelfs 
25 mm. De tussenwandjes waren ongeveer een halve 
millimeter dik. Ik vond een artikel van Hol (1996) over 
kweekresultaten ter vergelijking. De voedselvoorraad 
die hij waarnam was zeer vochtig en paars. De 
voedselvoorraad die ik in de cellen zie, is wit en heeft 
de consistentie van klaverhoning. Waarschijnlijk is er 
gefoerageerd op het breedbladig klokje (Campanula 
latifolia) waarvan op dat moment de witbloemige 
variant in de tuin aanwezig was. Waarom de 
voedselvoorraad juist vrij stijf is in plaats van zeer 
vochtig kan ik niet verklaren. De cellengte was bij hem 
gemiddeld 7,6 mm.  De lengte hangt duidelijk af van 
de doorsnede van de buis. Zover ik op kan maken, 
was zijn kleinst beschikbare opening 4,5 mm terwijl 
hier de grootste nog beschikbare opening 3 mm was. 
Erg goed ging het trouwens niet. In de vijf gevulde 
cellen kwamen alleen de eerste drie larven tot 
ontwikkeling waarbij de derde voortijdig doodging en 
de andere twee geen cocon maakten. Volgens Hol 
(1999) zou dit na 30 dagen plaats moeten vinden. 
De resedamaskerbij (Hylaeus signatus) was actief in 
zeven buisjes. Schijnbaar zonder veel resultaat, er werd 
in de buisjes een propje voer aangelegd maar ik zag 
geen eitjes. Wel zag ik een bijtje de ingenieuze 
toegangspoort spinnen. Toch vond ik later drie 
volgroeide larven. Bij twee van deze larven zag ik 
sluipwespjes van nauwelijks een millimeter groot die er 
ongeveer uitzagen als de bronswesp Melittobia acasta in 
Peeters (2004) (Fig. 2).  
 
 
 

 
Deukwespen 
Twee buisjes met een 3 mm opening waren gevuld 
met larven van een bladkever. Omdat het zwarte 
larven zijn vermoed ik dat het larven zijn van het 
elzenhaantje. Gezien de afsluiting van leemachtig 
materiaal en de soort prooien leek het me 
waarschijnlijk dat dit het werk was van de 
deukmetselwesp Symmorphus bifasciatus. Weliswaar zijn 
dit vrij grote wespen, maar naar mijn idee moest een 
klein exemplaar er wel in kunnen. Wanneer ik in Witt 
(1998) kijk, zou de pop van deze wesp een bruine 
cocon moeten hebben, terwijl ik later gele, blote 
poppen zie. Per broedcel zaten er vijf of zes 
keverlarven en het ei was op de eerst verzamelde larve 
te zien (Fig. 3).  

 
De bladkeverlarven waren volgroeid en ik kon zien dat 
een aantal in de buis nog verpopte. Zover ik weet 
staan de dichtstbijzijnde elzen op minstens 500 meter 
maar je weet nooit wat mensen in hun tuin hebben. In 
een vervangend buisje vond ik ook weer van deze 
larven. De wesp was niet verder gekomen dan 
anderhalve cel en in de complete cel zaten dit keer elf 
larven. De larven leken me kleiner, het aantal zal dus 
wel van de grootte van de beschikbare prooien 
afhangen. Van de acht eieren in de eerste twee buisjes  
hebben alleen die in de buitenste cellen het tot 
volgroeide larve gebracht. Een ging alsnog dood, de 
andere drie verpopten. Van een van de drie die op 1 
juli een pop was, was het ei op 20 juni nog niet 
uitgekomen. Deze pop heeft 6 juli zwarte ogen 
gekregen. Tot mijn grote vreugde zie ik de wesp 
langzaam uitkleuren en 12 juli denk ik dat het een 
Microdynerus soort moet zijn. Op 15 juli heeft het 
mannetje zich door de celwand en de afsluitprop naar 
buiten geknaagd. De ontwikkeling moet ongeveer een 
maand in beslag genomen hebben. Bij de hoge 

Figuur 2. Sluipwespjes bij larf van de resedamaskerbij: 
van links naar rechts bijenlarf, 2 exemplaren van 
gedrongen sluipwesptype en 2 van slanke type.  
Foto Rosita Moenen. 

Figuur 3. Symmorphus-ei bij bladkeverlarven. Foto Rosita 
Moenen. 
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temperaturen van eind juni en de eerste helft van juli  
kan blijkbaar een (gedeeltelijke) tweede generatie 
optreden. Inmiddels ontdek ik een artikel van Smit & 
Megens (2008) over Microdynerus exilis met een 
overzicht van de gegevens die ze in de literatuur 
vonden en denk deze met mijn weliswaar beperkte 
kweekervaring te kunnen aanvullen. Toch knaagt het 
ergens, de tekening van de wesp is te geel en nadat het 
mannetje is opgezet blijkt het dan ook geen 
Microdynerus te zijn maar toch een Symmorphus, 
waarschijnlijk connexus.  
In de tussenliggende cellen zijn de keverlarven 
inmiddels versnotterd. Ook  met de anderhalve cel in 
het vervangende buisje is het niet goed gegaan. Maar 
tot mijn verbazing blijkt in de cel die gedeeltelijk 
gevuld was toch een larf te zitten samen met een 
sluipwespje. De vondst van deze met larven gevulde 
broedcellen had wel tot gevolg dat ik wat alerter was 
op wat er bij het kastje gebeurde en daar zag ik toen 
regelmatig een Symmorphus bifasciatus actief bezig. 
Alleen niet op een manier die ik verwachtte. In plaats 
van het opbouwen van cellen werden eindproppen 
afgebroken om de leem elders te gebruiken. Maar het 
raadsel van de verdwenen eindproppen was tenminste 
opgelost. Op de website van Cor Zonneveld wordt dit 
fenomeen overigens ook vermeld, met foto. 
 
Meer over de parasieten 
Inmiddels is er met de twee andere Symmorphus poppen 
die ik heb gekregen wel het een en ander gebeurd. Op 
een pop is op 9 juli een larf zichtbaar. Een ectoparasiet 
waarvan ik op dat moment niet kon opmaken of het 
een vlieg of een wesp is. Het boeiende is dat de 
parasiet er al die tijd heeft moeten zitten en pas actief 
is geworden op het moment dat de larf verpopt is. Een 
andere pop is niet goed te volgen door het vieze glas 
maar later blijkt deze vervangen door een larf. Die 
moet dus ook geparasiteerd zijn geweest. De 
wespenlarf uit de onvoltooide cel werd inmiddels 
opgegeten door sluipwesplarfjes, waarschijnlijk van 
Melittobia acasta, dezelfde soort als ik bij de 
resedamaskerbij vermoed. 
De ectoparasieten op de deukwesppoppen hebben er 
een dag of tien over gedaan om de pop te verorberen 
en drie dagen later zijn ze zelf verpopt en zien er uit 
als een Bombyliidae. Na ongeveer een week werkte 
een van de poppen zich naar buiten. Bij het raspen 
zette hij zich af met de doorntjes op de achterlijfspunt 
en zo te zien ook met de tarsen die onder de vleugels 
uitsteken. Regelmatig zag ik die bewegen. Omdat de 
leemprop toch niet goed tegen het glas gehecht was, 
werd deze langzaam naar buiten gedrukt. Binnen 10 
minuten nadat de pop uit de buis was, stond er een 
volwassen vlieg met opgepompte vleugels. Het was de 
muurrouwvlieg (Anthrax anthrax). De andere 
Bombyliidae-pop zou nooit uitkomen want werd op 
zijn beurt weer opgegeten door larfjes van M. acasta. 

De muurrouwvlieg blijkt dus een 2e generatie voort te 
kunnen brengen en ook een parasiet van wespen te 
zijn. Op een cocon van de rosse metselbij zie ik eind 
augustus een rouwvlieglarf, mogelijk in diapauze. Bij 
een leeggegeten cocon zit op dat moment een pop. 
Gezien het materiaal begin juli binnengehaald is, zou 
de 2e generatie gedeeltelijk kunnen zijn. De 
overwintering vindt waarschijnlijk plaats als 2e 
stadiumlarf en, mits de pop nog leeft, ook als pop. 
Waarschijnlijk pakt de vliegenlarve altijd de pop aan. 
Volgens een Amerikaanse website (Anoniem ?) zijn de 
larven van Bombyliidae die parasitair zijn bij bijen, 
altijd mobiel tot de bijenlarf verpopt is. 
De ene larf van de resedamaskerbij waar ik geen 
sluipwespjes bij zag, is op 8 juli omgeven door 
wespenlarfjes (Fig. 4).  
 

 
Op 12 juli is de larf verdwenen en gaan de larfjes 
verpoppen. Een deel van de popjes is wit met kleine 
rode oogjes. Later beginnen de eerste zwart te worden 
en op 19 juli komen de eerste wespjes uit maar op 24 
juli is nog steeds een deel een kleurloze pop. Bij de 
uitgekomen wespjes zit een afwijkend exemplaar; 
bruin met sikkelvormige sprieten. Deze zag ik 
bovenop een van de zwarte wespjes klimmen. De 
poten omklemden het achterlijf en de sprieten tastten 
de sprieten en kop van de ander af waarbij de 
middelste poten zo nu en dan zijwaarts bewogen. Het 
was daar langer mee bezig dan mijn geduld groot is. 
Later zie ik dat het wel degelijk een voorspel tot de 
paring was. Van den Assem (1976) beschrijft dat het 
eerst uitgekomen mannetje de volgende die uitkomen 
vermoord en de vrouwtjes daarna voor hem in de rij 
staan. Zelf heb ik dat niet waar kunnen nemen maar in 
tegenstelling tot in de kweek van Van den Assem 
hadden mijn exemplaren volop de ruimte. 
De andere twee larven van de resedamaskerbij zijn op 
12 juli ook omgeven door larfjes maar in plaats van 
een ongeordende kluit zoals in de eerste buis, liggen 
deze in een dichte slagorde om de bijenlarf. De 
poppen zien er anders uit, weliswaar ook wit maar met 
grotere ogen die weldra zwart zijn. Na een week 
hebben in een van de twee buisjes de volwassen  
dieren zich in hun pophuid ontwikkeld. Op 23 juli zijn 
ze zwart en nog weer drie dagen later komen ze vrijwel 
synchroon uit. Het lijkt erop of de eerst uitgekomen 
exemplaren de andere bijstaan bij het uitkomen. De 

Figuur 4. Larven die de gedrongen sluipwespvrouwtjes 
opleveren op larve van de resedamaskerbij. Foto Rosita 
Moenen. 
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slagorde is al die tijd blijven bestaan en binnenin moet 
het leeg zijn want ik zie daar uitgekomen wespjes in en 
uit lopen. Uiteindelijk zie ik een lege huls die uit lege 
hulsjes bestaat. Werden ze door een kleefstof bij elkaar 
gehouden? In de literatuur over de biologie (González 
et al., 2004 en Matthews et al., 2009) vind ik daar niets 
over. Er zijn nu alleen zwarte wespjes uitgekomen en 
geen bruine mannetjes. Maar deze zwarte wespjes zijn 
gedrongen en niet met een slank borststuk zoals in de 
gemengde groep. Het is dus nog maar de vraag of het 
ook M. acasta betreft.  
Het verschil in uiterlijk wordt wel gedeeltelijk door 
González et al. (2004) en Matthews et al. (2009) 
opgelost. Mannetjes en vrouwtjes zien er niet alleen 
verschillend uit maar er komen volgens deze auteurs 
ook twee typen vrouwtjes voor: vrouwtjes met 
ontwikkelde vleugels en vrouwtjes met korte vleugels 
zoals bij de mannetjes. Helaas hebben bij mij beide 
typen lange vleugels. (Het materiaal heb ik naar 
Naturalis opgestuurd en Kees van Achterberg 
bevestigde dat het M. acasta betreft.) De biologie van 
deze soort blijkt trouwens uitermate boeiend met 
volgens Matthews et al. (2009) zelfs een primitieve 
vorm van sociaal gedrag. Een onbevrucht vrouwtje 
blijft bij haar nageslacht tot er een zoon uitkomt om 
mee te paren. 
De mannetjes hebben wel kaken maar kunnen volgens 
Van den Assem (1976) niet eten. De slanke vrouwtjes 
bleken zonder eten zeker een week in leven te kunnen 
blijven. Om te eten prikken ze met hun legboor de 
gastheer aan en lebberen dan het wondvocht naar 
binnen. Volgens González et al. (2004) geven ze bij 
het prikken ook een stof af die het slachtoffer trager 
maakt en zijn ontwikkeling verstoort.  
 
Pottenbakkerswesp 
In vervangende buisjes met een doorsnede van 5 mm 
heeft zich inmiddels een pottenbakkerswesp gevestigd. 
Uit een ei dat waarschijnlijk op 13 juli gelegd is, heeft 
zich op 20 juli een volgroeide larf ontwikkeld die twee 
dagen later een cocon geworden is. De larf at gestaag 
door en onderbrak de maaltijd alleen maar om een 
volgend spinnetje tegen de borst te drukken. Op 22 
juli haal ik een buisje binnen met vier gevulde cellen 
met in de oudste cel een volgroeide larf en in de laatste 
cel een ei. In iedere cel zaten ongeveer 10 spinnetjes, 
in de laatste zeven.  

In één cel zit behalve het ei op het eerste spinnetjes op 
twee andere spinnetjes een witte, bestoven larf met 
een bruine kop. Ook in de cel ervoor zit zo’n larfje. 
Zijn het larven van een keversoort? (Fig 5)  Met 
spanning volg ik wat er zal gebeuren.  
Uiteindelijk blijken ook deze indringers ten prooi te 
vallen aan de vraatzucht van de wespenlarf.  
De volgroeide larven spinnen buisvormige 
coconnetjes (Fig. 6).  

 
Van de larf die het met zeven spinnetjes moest doen, 
is deze slechts half zo groot als van de andere. De 
wesp zelf heb ik, nadat ze op een bewolkte dag 
ondanks een temperatuur van 25º C in een leeg buisje 
een hele dag zat te niksen, maar aan een speld geregen. 
Met behulp van Klein (1999) besluit ik dat het 
Trypoxylon figulus moet zijn. Bij Blösch (2000) vind ik 
een uitgebreide beschrijving van de biologie van deze 
soort. Er zouden meer generaties per jaar voor kunnen 
komen en ik hoopte dat de larven het dit jaar nog tot 
volwassenheid zouden brengen. 
Intussen zijn er uit het buisje waar de eerste 
sluipwespjes uitgekomen zijn, een paar ontsnapt. Een 
wespje is de buis binnengedrongen waar zich slechts 
één cocon van de pottenbakkerswesp in bevindt. Niet 
veel later blijkt het door de leemwand de cel 
binnengedrongen te zijn en lijkt het eitjes in de cocon 
af te zetten. Een tweede wespje is door de 
harsafsluiting van een buisje met tronkenbijlarven 
heen gekomen. En dan zit er zelfs een wespje bij een 
andere cocon van de pottenbakkerswesp ondanks dat 
er aan de ene kant een wattenpropje en twee 
celwanden gepasseerd moesten worden en via de 
andere kant drie cellen en vijf celwanden. In González  
et al. (2004) staat een overzicht van gastheren van M. 
acasta. Hij blijkt behoorlijk polyfaag te zijn. Matthews 
et al. (2009) merken bovendien op dat het 
knaagvermogen legendarisch is en dat blijkt hier ook 
wel.  
De eerst besmette cocon die alleen in een buis zit, 
peuter ik er na 3 weken uit. Ik vind een kluit popjes 
met een uitgekomen mannetje en een dood vrouwtje. 
Het mannetje verlaat de kluit niet en lijkt te willen 
helpen bij het uitkomen van de popjes. Het worden 
vrijwel allemaal vrouwtjes. De andere cocon heb ik 
heel gelaten. Hieruit komen op een gegeven moment 
vrouwtjes te voorschijn waarvan er een aantal de 
volgende cel binnendringt. Buiten de cocon zie ik twee 
dode mannetjes en dat past weer goed bij het verhaal 

Figuur 6. Trypoxylon figulus:  links etende larf en rechts 
cocon. Foto Rosita Moenen. 

Figuur 5. Kever?-larf (pijltje) op spin in cel van 
Trypoxylon figulus. Foto Rosita Moenen. 



 nr. 1, november 2010 

 

 18 

Hymeno

van Van den Assem (1976). Ook zie ik buiten de 
cocon popjes van vrouwtjes die alleen maar door 
andere uitgekomen exemplaren (mannetjes?) naar 
buiten gewerkt kunnen zijn. Dergelijke waarnemingen 
wekken de nieuwsgierigheid op. Het is duidelijk dat M. 
acasta een soort is met een zeer complexe levenswijze, 
waar waarschijnlijk nog veel aan te ontdekken valt. 
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Bijlage: Resultaten 
Resultaat rosse metselbij 
Totaal 56 cellen 
15 cellen mislukt, het stuifmeel is verpulverd of 
ingedroogd, op een paar korreltjes na verdwenen of de 
inhoud is beschimmeld 
18 cellen zijn geparasiteerd door Cacoxenus indigator 
waarvan 8 mislukt met alleen al dan niet beschimmelde 
uitwerpselen van deze vliegenlarven 
23 cellen met cocon van de rosse metselbij, waarvan 1 
leeggegeten door A. anthrax en een met 2e stadium larf 
van A. anthrax  

Resultaat  infectie Melittobia acasta 
1e infectie buitenshuis circa 5 juli: 
Hylaeus signatus larf: mannetjes en slanke vrouwtjes  
H. signatus gezien larf met slank vrouwtje: uitgekomen 
gedrongen vrouwtjes 
H. signatus larf gezien met 2 slanke en 2 gedrongen 
vrouwtjes: uitgekomen gedrongen vrouwtjes 
Infecties binnenshuis met ontsnapte slanke vrouwtjes: 
Symmorphus connexus larf: slanke vrouwtjes, geen 
mannetjes gezien 
Anthrax anthrax pop: slanke vrouwtjes 
Heriades truncorum larf: meerdere legsels, enkele 
mannetjes en slanke vrouwtjes 
Trypoxylon figulus (geopende cocon): enkele mannetjes, 
slanke vrouwtjes en een dood vrouwtje 
Trypoxylon figulus (ongeopende cocon): slanke 
vrouwtjes, 2 dode mannetjes 
2e infectie buitenshuis circa 10 augustus: 
H. truncorum met slanke vrouwtjes: geen resultaat (1e 
cel is mislukt en voedselbrij blokkeert toegang naar 
volgende cel) 
 
Summary 
Several solitary bee and wasp species accept glass-
tubes as nesting place. Of these Osmia rufa and Heriades 
truncorum are the most common species. Glass tubes 
were taken out of the nest-box after the opening was 
closed. Mould appeared a major problem in these 
tubes. Nevertheless, some interesting observations 
could be done. A Symmorphus species, probably  S. 
connexus, occupied tubes with a diameter of 3 mm. 
Eggs were seen on the first Chrysomelid larva 
collected. The number of larvae depended on their 
size. This species appeared to have a second 
generation. Development time of specimen of the first 
generation lasted about one month. Their pupae are 
yellow and naked. Two specimen were eaten by the 
ectoparasite Anthrax anthrax. The larva of this parasite 
did not attack until the wasp larvae had pupated. 
Hylaeus signatus larvae were infested by Melittobia acasta. 
This parasite spread to the other glass-tubes. Also an 
A. anthrax pupa was eaten. M. acasta produced a few 
males and a lot of females with a slender thorax. In 
two lots there existed only females, in this case with a 
robust thorax. Both types were fully winged. 
On spiders collected by the sphecid Trypoxylon figulus 
were larvae of probably a beetle species. These larvae 
were eaten by the T. figulus larvae together with the 
spiders. 
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Hymeno

Een broedcel is ovaal van vorm, ongeveer 17 mm lang 
en 11-12 mm breed en oogt veelal als een verwijding 
van de nestgang. De wanden van de broedcel worden 
slechts glad gestreken en niet voorzien van een 
beschermend laagje uit de Dufour klier zoals dat bij 
veel soorten bijen het geval is. 
 

 
Voedselvoorraad 
De voedselvoorraad ligt als een balletje van 6,5 tot 7 
mm aan het einde van de broedcel (Fig. 4). Om deze 
voorraad voor de larven te beschermen tegen al teveel 
contact met de open en vochtige bodem worden 
onderaan de het balletje drie kleine pootjes 
geboetseerd. Hierdoor komt het geheel minder in 
contact met de bodem (Fig. 5). De voedselvoorraad 
wordt als volgt opgebouwd; eerst wordt stuifmeel 
verzameld en dit wordt op een klein hoopje op de 
bodem van de broedcel gelegd, tijdens het opgraven 
kwam ik twee maal een cel met los stuifmeel tegen. 
Wanneer er voldoende is verzameld voor één voorraad 
wordt dit waarschijnlijk vermengd met een beetje 
nectar om het goed aan elkaar te kunnen binden. Of 
hier nog een secretie van de bij zelf aan wordt 
toegevoegd, is me niet bekend.. Ik vermoed dat het 
balletje eerst wordt gevormd en dat de pootjes vanaf 
de zij- en bovenkant eraan worden geboetseerd, 
daarna wordt het balletje gekanteld en staat het op de 
pootjes. Een aanwijzing hiervoor is dat er vaak wat 
restjes zand aan de zijkanten kleven, bij pollenballen 
van andere bijen kwam ik dit niet tegen (maar mogelijk 
heeft het ook te maken met de onbehandelde 
broedcelbodem). Het balletje is vrij droog en wordt 
niet meer overgoten met nectar zoals bij sommige 
andere bijen. Het ei is ongeveer 5-5,5 mm lang en 
wordt bovenop het balletje gelegd, het kleeft hier 
lichtjes aan vast. Nadat het ei is gelegd, kan de 
broedcel worden afgesloten. 

 

 
Larven en poppen 
Ik heb niet kunnen vaststellen na hoeveel dagen het ei 
uitkomt of hoelang de larve over het consumeren van 
het voedsel doet. Wel heb ik op 18 augustus 2008 twee 
volgroeide larven gevonden (Fig 6), het is mogelijk dat 
deze hetzelfde jaar zijn volgroeid. Het is mij niet 
bekend of de larven een jaar over kunnen slaan. 
De larven verpoppen zich pas het volgende jaar en 
liggen tijdens de winter op de rug. Eén larve die ik op 
18 augustus 2008 heb verzameld, is het jaar daarop 
verpopt op 16 mei. Voordat de larve in winterrust gaat 
ontdoet deze zich van al het verteerde voedsel. Dit 
wordt als losse stukjes uitgescheiden en blijft als 
zodanig op de bodem van de broedcel liggen. De larve 
spint geen cocon. Dit lijkt een kwetsbare situatie om in 
te overwinteren maar de larven zijn tamelijk stevig van 
zichzelf en hebben een relatief dikke huid. Mogelijk 
biedt de dikkere huid een betere bescherming tijdens 
de winter in een onbeschermende broedcel. Dit in 
vergelijking met bijvoorbeeld larven van Anthophora 
plumipes die uiterst kwetsbaar zijn en een zeer dunne 
huid hebben, maar in een zeer beschermende harde 

Fig. 3. Schematisch overzicht van een beginstadium van 
een nest van Dasypoda hirtipes.  

Fig. 4. Broedcel met pollenbal en ei van Dasypoda 
hirtipes. Foto A.J. Loonstra 

Fig. 5. Pollenbal van Dasypoda hirtipes, van de zijkant. 
Foto A.J. Loonstra 


