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Redactioneel
Blijkbaar was het voorwoord in het vorige nummer
over het spontaan sturen van artikeltjes iets te
enthousiast; deze keer kregen we beduidend minder
bijdragen toegestuurd. Met enig navragen zijn we er
echter toch weer in geslaagd een goed nummer te
fabriceren.
De zomerexcursie wordt aangekondigd en er is een
verslag van de zomerexcursie van 2010. Plus een
verslag van de studiedag in januari 2011.
De rubriek ‘Leuke waarnemingen’ is deze keer wat
mager, we kregen niet zoveel meldingen binnen.
Er staat een vijftal artikelen in dit nummer. Volgens
Jelle Devalez staat de dageraadbij te dringen aan de
Nederlandse grens. Hij heeft onderzoek aan deze soort
gedaan. Henk Vlug vertelt over de bestrijding van
rozenkevers met behulp van keverdoders. Stijn
Schreven heeft het gebied de Foeperpot in Groesbeek
geïnventariseerd en doet daar verslag van. Theo
Peeters verhaalt over zijn zoektocht naar de vroegste
gegevens van Virgilius Lefeber en diens excursies in
het buitenland. Huib Koel is op zoek geweest naar
Osmia parietina in de Amsterdamse Waterleiding
Duinen.
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Kees van Achterberg heeft een generatabel voor de in
Nederland voorkomende bijengenera gemaakt. Jan
Smit maakte een tabelletje voor de bijen van het genus
Melitta.
Bij de ‘Literatuur’ enkele boekbesprekingen, van Erik
van der Spek en Hans Nieuwenhuijsen. Theo Peeters
geeft een overzicht van interessante websites voor
literatuur over aculeaten. Huib Koel geeft informatie
over zijn website Wildebijen.nl.
De penningmeester roept degenen die dat nog niet
gedaan hebben op, om de bijdrage voor dit jaar over te
maken.
Bij ‘Mededelingen’ enige informatie van het bestuur,
evenals het jaarverslag van de sectie over 2010.
Raymond Broersma heeft de meeste samenvattingen
weer vertaald, waarvoor onze dank.
Veel leesplezier Jan, Theo & Hans.

Hymeno

nr. 2, april 2011

Excursie
Excursie
Fort Ruigenhoekse Dijk
Datum: 20 augustus 2011

We verzamelen om 10.00 bij het restaurant Fort aan
de Klop, 1e Polderweg 4, 3534 MC Utrecht.
Bereikbaar met bus 6, 26 en 36 vanaf Utrecht CS.
Zie ook www.fortaandeklop.com
Graag van tevoren opgeven bij Erik van der Spek:
spek-druif@introweb.nl

Op 20 augustus (reservedatum 27 augustus) gaan we
naar het Fort op de Ruigenhoekse Dijk (Ac. 137.350 460.100) vlakbij Groenekan. Dit fort is gebouwd
tussen 1867 en 1870 als onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Bij het fort zijn diverse
loopgraven gemaakt die nog duidelijk zichtbaar zijn.
Na de Tweede Wereldoorlog heeft het fort zijn
verdedigingstaak verloren en in 1997 is het beheer
overgedragen aan Staatsbosbeheer. Achter het fort
liggen de schraallanden, moeras en laagveenbos van de
Gagelpolder. In de omgeving licht ook het jonge
recreatiebos het Gagelbos.
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de sectie de aftocht ook geblazen. De voorspellingen
voor de zondag waren erg slecht, wat ook volledig uit
kwam.

Verslagen
Excursie boswachterij
Staphorst 2828-0808-2010
Jan Smit, Cees Goudsmit, Jap Smits
Het zou een noviteit worden voor onze sectie: een
tweedaagse excursie. We zijn door Staatsbosbeheer
uitgenodigd om in de boswachterij Staphorst bij
Punthorst tijdens het diversiteits-weekend te komen
inventariseren. Binnen de VOFF worden afspraken
gemaakt om met vrijwilligers die zich met allerlei
soortgroepen bezighouden dat weekend de
soortenrijkdom van deze boswachterij vast te stellen
en zo het belang van de biodiversiteit in het UNbiodiversiteitjaar onder de aandacht te brengen.
Helaas waren de weergoden niet op onze hand. De
voorspellingen voor de zaterdag (28-8) gingen nog,
maar waren wel zodanig matig, dat slechts enkele leden
van de sectie de tocht naar Staphorst gemaakt hebben.
Aan het eind van de eerste dag werd door de leden van
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Excursies
Met het kleine aantal leden van de sectie, aangevuld
met enkele geïnteresseerden werd op de zaterdag een
zonnige periode afgewacht, waarna we op stap gingen.
Als eerste werd een heidegebied bezocht: de Vier
Bergen (Ac. 215,1-516,4), nr. 1 op de kaart. Dit terrein
bestond, voor zover we het hebben kunnen bekijken,
uit oude heide. Tegen de middag kwam er een flinke
hoosbui, die ons terug spoelde naar het droge
onderkomen van Staatsbosbeheer.
Hier troffen we later nog een tweetal leden van de
sectie aan. Aldus versterkt zijn we er tijdens een
nieuwe zonnige periode weer op uit getrokken, naar
heideveld nr. 2 (Ac. 215,2-515,7). Dit gebied bestond
deels uit oude heide, die goed bloeide en deels uit
afgeplagde heide. Op deze laatste plekken zijn de
meeste soorten aculeaten waargenomen. Waar we, na
een korte zonnige periode, ook weer even moesten
schuilen onder de achterklep van de auto, waarna een
langere periode met zon volgde. Die uiteraard
opnieuw met noodweer werd beëindigd.
De veldschuur van Staatbosbeheer, voorzien van
koffie, was een prima toevluchtsoord.
Tegen het eind van de middag werd nog een bezoek
gebracht aan heidegebied nr. 3 (Ac. 214,8-517,1), waar
ook enkele kleinere delen van het terrein geplagd
waren.
Resultaten
Ondanks de vrij korte
zonnige perioden, werd het
blijkbaar toch warm en
droog genoeg voor een
aantal soorten aculeaten
om te gaan vliegen. Dat het
aantal soorten beperkt was,
spreekt voor zich.
Alle vier de bijensoorten
die gebonden zijn aan
heidevelden, werden
aangetroffen. Maar alleen
Andrena fuscipes en Epeolus
cruciger zijn in redelijke
aantallen gevonden. Van
de beide andere soorten,
Colletes succinctus en Nomada
rufipes, werden
respectievelijk één en twee
exemplaren gevonden.
Een overzicht van de
soorten en de locaties waar
ze gevangen zijn staat in
tabel 1.
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Tabel 1. Resultaten excursie.

Punthorst, boswachterij Staphorst
Nederlandse naam

Mutillidae - mierwespen
Myrmosa
atra
bruine mierwesp
Tiphiidae - keverdoders
Tiphia
femorata
gewone keverdoder
Pompilidae - spinnendoders
Anoplius
viaticus
roodzwarte borstelspinnendoder
Arachnospila
trivialis
zilveren zandspinnendoder
Priocnemis
fennica
noordse zaagpootspinnendoder
Vespidae - plooivleugelwespen
Ancistrocerus
nigricornis
vroege muurwesp
Eumenes
coarctatus
gewone urntjeswesp
Dolichovespula
saxonica
saksische wesp
Dolichovespula
saxonica
saksische wesp
Dolichovespula
saxonica
saksische wesp
Vespula
rufa
rode wesp
Vespula
vulgaris
gewone wesp
Sphecidae – langsteelgraafwespen
Ammophila
pubescens
behaarde rupsendoder
Crabronidae – graafwespen
Cerceris
arenaria
snuittorrendoder
Cerceris
quadricincta
geelbuikknoopwesp
Cerceris
rybyensis
groefbijendoder
Crossocerus
megacephalus
breedmond knotcelwesp
Mellinus
arvensis
gewone vliegendoder
Philanthus
triangulum
bijenwolf
Apidae s.l. - bijen
Andrena
fuscipes
heidezandbij
Andrena
fuscipes
heidezandbij
Bombus
lapidarius
steenhommel
Bombus
pascuorum
akkerhommel
Bombus
pascuorum
akkerhommel
Bombus
pratorum
weidehommel
Bombus
terrestris
aardhommel
Colletes
succinctus
heizijdebij
Epeolus
cruciger
heideviltbij
Halictus
rubicundus
roodpotige groefbij
Lasioglossum
leucozonium
matte bandgroefbij
Lasioglossum
villosulum
biggenkruidgroefbij
Nomada
rufipes
heidewespbij
Nomada
rufpies
heidewespbij

* aangetroffen bij de camping
Opmerkingen beheer
Het bezoek was veel te kort en te fragmentarisch om
een goed beeld te krijgen van het geïnventariseerde
gebied en het beheer.
Op enkele van de bezochte locaties waren stukken
geplagd. Hier werd nestactiviteit vastgesteld van
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aculeaten, locatie 2 en 3. Ook langs de randen van de
zandpaden werden nesten aangetroffen.
Het plaggen rond de vennen kan beter niet haaks op
de gradiënt plaatsvinden (zoals bij het ven op locatie 2)
maar met de gradiënt mee, zodat reptielen en
bijvoorbeeld loopkevers en spinnen het ven kunnen
bereiken zonder over een kale plagstrook te hoeven
waar ze gemakkelijk gepredeerd kunnen worden.
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Wat mij opviel dat er veel strakke bosranden langs de
heidevelden zijn. Voor de entomofauna is het van
belang dat er geleidelijke overgangen op de
grens van hei en bos voorkomen (Veling et al. 2004).
Daar kan nog wel wat aandacht aan besteed worden.
Literatuur
Veling, K., J. Smit & V. Siebering, 2004. Bosrandbeheer
voor vlinders en andere ongewervelden. – KNNV
Uitgeverij, 96 p.

Summary
Due to the weather there was but a small group of
people that participated in the excursion to the
Boswachterij (“forest area”) Staphorst. In between
rainshowers we collected insects. An overview of the
observations is supplied, along with advice about
nature management.

Studiedag Eumeninae
2222-0101-2011
Huib Koel
Op zaterdag 22 januari kwamen 18 leden van de sectie
Hymenoptera bijeen in het museum in Amsterdam
voor de jaarlijkse studiedag die dit keer ging over de
metselwespen: Eumeninae.
Theo Peeters hield een lange, maar interessante
inleiding over wat hij beschreef als een onderbelichte
subfamilie van de Vespidae die met 12 geslachten en
41 soorten in de atlas van de Wespen en Mieren van
Nederland beschreven staat. Onderbelicht omdat er
van een aantal soorten nog vrij weinig bekend is. Theo
deed een oproep om speciaal eens op zoek te gaan
naar Ancistrocerus scoticus, behorend tot de muurwespen.
Het is een bedreigde soort van vooral de Zeeuwse
kust, de Zuid-Hollandse eilanden en de Friese
Waddeneilanden, waarvan het vrouwtje te
onderscheiden valt door de zwart met rood gekleurde
poten.
De Eumeninae vormen een subfamilie die in
Nederland mogelijk in aantal soorten gaat groeien, niet
alleen door het ‘meeliften’ met het internationale
transport en vakantieverkeer over de weg, maar ook
door importen via de lucht van bijvoorbeeld
Bonsaiboompjes. Met de verandering van het klimaat
is ook uitbreiding van het leefareaal van enkele soorten
vanuit het zuidoosten, via de Rijn- en Maasvallei te
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verwachten, aldus Theo Peeters. Die komen dus op
eigen gelegenheid.
Toch zijn er, zoals bij vele insecten, ook soorten die
met uitsterven bedreigd worden. Metselwespen
werden voorheen ook vaak leemwespen genoemd
vanwege de nestlocatie in lemen muren van ‘ouderwets
gebouwde’ schuren en huizen (vakwerkbouw). Het
verdwijnen van dit soort gebouwen betekent verlies
aan nestplekken. Ook het verdwijnen van houtwallen
in het landschap betekent verlies aan geschikt biotoop.
Dat het aanbieden van ‘alternatieve nestplekken’ in
zogenaamde insectenhotels werkt, bewijst onder meer
het succes dat Dick Belgers heeft in zijn particuliere
tuin. De schoorsteenwesp Odynerus spinipes is zo’n wesp
die graag van een verticale leemwand gebruik maakt
om vervolgens de nestingang te voorzien van een
pijpvormige toegangsbuis.
Onder de metselwespen zijn er qua nestbouw:
- gravers
- huurders, zij gebruiken bijvoorbeeld oude
kevergangen in dood hout, of knikkergallen van
galwespen, maar ook holle stengels van dode
planten
- metselaars
Voedsel zoeken de metselwespen voor hun larven bij
diverse andere soorten insecten: rupsen van vlinders
(microlepidoptera), keverlarven (vooral die van
haantjes en snuitkevers) en bladmineerders.
Aan de hand van fraaie macro-opnames uit de tuin van
Albert de Wilde werd verder ingegaan op het leven
van de urntjeswespen, waarvan er vier soorten
voorkomen in Nederland. Nectar voor de nodige
energie haalt de urntjeswesp vooral van sporkehout of
vuilboom (Rhamnus frangula), guldenroede (Solidago
spp), gewone berenklauw (Heracleum sphondylium).
Albert heeft vele foto’s van de urntjeswepsen (o.a. de
bouw) op zijn website staan.
Voordat aan het gebruikelijke determinatiewerk, dit
keer onder leiding van Jan Smit, begonnen werd, liet
Wijnand Heitmans een primitieve wespsoort zien
(Ropalidia marginata) die hij een week voor de studiedag
had meegenomen uit Shri Lanka. In een aquarium
waren ze bezig om een nest te bouwen, alsof ze nog
gewoon in Colombo waren in plaats van in Nederland.
Voor mij was het een leerzame dag en ik wil graag de
organisatoren bedanken. Ben benieuwd naar het
onderwerp voor volgend jaar en naar de locatie waar
die gehouden wordt.
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Leuke waarnemingen 201
2010
BJ
BvP
HW
KP
KJ
PP
PT
SS
SJ
SvdE
VR

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Judith Bouma
Pieter van Breugel
Wijnand Heitmans
Pim Kuijken
Jan Kuper
Piet Peeters
Theo Peeters
Stijn Schreven
Jan Smit
Erik van der Spek
Rob Versteeg

Bethylidae
Epyris brevipennis [HW]
Een mannetje op 16 mei. Een nieuwe soort voor
Vlieland (Ac 131,5-590,3). De gastheer Crypticus
quiquilius Payk. was als volwassen kever volop
aanwezig.
Chrysididae
Hedychrum femoratum [SJ]
Op 19-06-2010, een vrouwtje bij Nieuw Bergen (Li),
Reindersmeer (Ac. 203-399).
Holopyga generosa [SS]
Een vrouwtje op 26 juni op de Bergerhei, NieuwBergen (Ac. 203-400).

Pompilidae
Anoplius alpinobalticus [SS]
Een mannetje bij het Needse Vleer (Ac. 240.9-462.7)
op 1 augustus. De eerste waarneming in Overijssel.
Exemplaar werd gevangen op een laaggelegen
drassig (vermoedelijk afgeplagd) perceel met niet
gesloten vegetatie, samen met A. infuscatus.
Vespidae
Allodynerus delphinalis [SS]
Een mannetje (27 juli) in het Needse Achterveld
(Ac. 240.3-464.4) op een verruigend natuurontwikkelingsperceel en op 28 juli een vrouwtje op het
Buurserzand (Ac. 251.6-463.8).
Polistes biglumis [KJ, PP]
Op 21 juli een nest bij Dolkesberg, ca. 1 km ten
noordwesten van Schin op Geul (Ac. 188,3-319,0)
Aan de noordrand van een kalkgrasland in ontwikkeling op een voormalige mergelgroeve. Nest
gebouwd op de zuidkant van enkele grote stenen.
In de tuin te Thorn (Ac. 186-352) een vrouwelijk
exemplaar van de bergveldwesp op 3 oktober. (In
deze tuin vliegt Polistes dominula regelmatig sinds
2004.)

Mutillidae
Mutilla europaea [BJ]
Een vrouwtje op 16 juni in het Fochtelooërveen,
Friesland (Ac. 222,06-557,18).

Nest van Polistes biglumis. Foto Jan Kuper.

Sphecidae

Mutilla europaea, vrouwtje. Foto Pieter van Breugel.

Podalonia affinis [SJ]
Twee vrouwtjes op 5 juni op de Nieuw Bussumer
heide (142,3-478,3).
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Crabronidae
Argogorytes fargei [SS]
Op 29 mei een man A. fargeii en man A. mystaceus op
fluitenkruid in De Bruuk, Groesbeek (Ac. 194.3419.4), langs een ruige struweelzoom tussen het
voormalig stort en het hooilandreservaat.
Cerceris ruficornis [SvdE]
Een mannetje op Texel, Den Burg, in een tuin (Ac.
115.6-563.3) op 13 juli.
Crossocerus assimilis [SS]
Een vrouwtje op 14 augustus in De Bruuk (Ac.
194.8-419.0).
Ectemnius borealis [SS]
Een vrouwtje op 25 juli op het Buurserzand, vlakbij
Buursermeertje (Ac. 251.5-463.7).
Mimumesa beaumonti [SS]
Op 15 augustus in De Bruuk (Ac. 194.3-419.2) een
vrouwtje. Op datzelfde perceel ook M. unicolor.
Apidae
Andrena denticulata [SS]
Op 19 juli rond de twintig mannetjes en vrouwtjes in
extensief begraasde weilanden van Sint-Jansberg
(Ac. 191-418) vliegend op Jakobskruiskruid. Ook
Nomada rufipes aanwezig.
Andrena lathyri [SJ]
Een mannetje op 6 mei op de dijk langs de
Klompenwaard (Ge.) (Ac. 198,7-433,6). Op deze
dijk waren flinke bestanden van heggewikke.
Andrena minutula [SvdE]
Een vrouwtje op Texel, Krimbos (Ac. 119.4 -574.7)
op 23 mei. Nieuw voor de Waddeneilanden.
Anthidium manicatum [PT]
Op weg naar een feestelijke bijeenkomst in het
Natuurhistorisch Museum in Maastricht bezocht ik
op 18 september even een stukje stadsmuur met tuin
(Ac. 176-317). Naast exemplaren van de klimopbij
(Colletes hederae) en een vrouwtje van Eumenes coronatus
op klimop, werd in de tuin een laat vliegend
mannetje van de grote wolbij waargenomen. Het
dier was enigzins afgevlogen.
Anthidium punctatum [SJ]
Op 29 mei een vrouwtje op de dijk bij Gendt langs
de Gendtsche Polder (Ac. 194,6-431,3). Op 3 juli
een mannetje in de Klompenwaard, bij fort
Pannerden (Ac. 199/200-432). Na de melding van
deze soort van afgelopen jaar bij Tolkamer, lijkt het
er op dat deze soort zich al langer in het
rivierengebied gevestigd heeft.
Andrena pilipes [SS]
Op 4 juli drie vrouwtjes op een kleine onkruidakker
op de Mulderskop (Ac. 189.6-420.7), vliegend op
knopherik.
Andrena ruficrus [SS]
Een vrouwtje tijdens de sectie-excursie (determinatie
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haalde verslag niet) op 24 april bij Looflesch (Ac.
177-464).
Bombus cryptarum [SS]
Een koningin in De Bruuk (Ac. 194.6-419.1) op 27
maart.
Bombus hypnorum [PT]
Tijdens een wandeling door Maastricht op weg naar
de Sint Pietersberg op 20 juni wees een van de
medewandelaars me op een merkwaardig
verschijnsel rond een nestkastje in een tuin. Ik had
dit zelf ook nog nooit waargenomen maar kon het
meteen duiden. Het was een groepje van een tiental,
misschien twintig, mannetjes van de boomhommel
(Bombus hypnorum) die ‘onrustig door elkaar heen
vlogen en wachtten’ op het uitvliegen van de
maagdelijke koninginnen. Het nestkastje was ietwat
ver weg en lag op dat moment (11.30 uur) in de
schaduw, maar met de kijker konden we geen
activiteit waarnemen in het vlieggat.
Bombus jonellus [SS]
Een werkster op Terschelling in een duinvallei bij de
Noordvaarder (Ac. 141.5-598.8), op 12 juni.

Bombus jonellus op vossebes. Foto Pieter van Breugel.

Bombus magnus [SS]
Een koningin op 30 april in gedund naaldbos op
Heumensoord (Ac. 188.7-422.7).
Bombus rupestris [SS]
Op 18 juli drie mannetjes langs de oude spoorlijn
Nijmegen-Kleef ter hoogte van Groesbeekse Bos
(Ac. 191.3-421.0), op valse salie tussen veel andere
hommelmannen.
Coelioxys conoidea [KP]
Noordwijkerhout, Langeveld (Ac. 93-478) op 15 juni
2 mannetjes, op 20 juli 1 mannetje en 2 vrouwtjes.
Er zit daar dus een populatie.
Eucera nigrescens [SJ]
Op 6 mei twee mannetjes verzameld in de
Klompenwaard, bij fort Pannerden (Ac. 199/200432), er vlogen echter nog meer exemplaren. Op 29
mei een vrouwtje gevangen op de dijk langs de
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Klompenwaard (Ge.) (Ac. 198,7-433,6). Ook hier
vlogen meer vrouwtjes, die veelal de bloemen van
heggewikke bezochten. Ook vlogen hier enkele
mannetjes rond.
Hylaeus rinki [SS]
Twee vrouwtjes in De Bruuk (Ac. 194.3-419.2) op
14 en 20 augustus, beide vliegend op tormentil.
Hyleaus spilotus [KP]
Amsterdamse Waterleidingduinen (Ac. 93-478) op
19 juli 3 mannetjes op heggerank net achter de
eerste duinenrij. Bijzonder was dat ik op 24 juli 1
mannetje ving op het Langeveld, dus de
binnenduinrand, 100 m. van de bollenvelden.
Megachile genalis [SvdE]
Een man bij Swalmen, Ouborch, in een ruigte (Ac.
199.6-360.4), op 30 juni. De eerste man van deze
soort in ons land.
Nomada bifasciata [SvdE]
Een vrouwtje op Texel, in de Zandkuil, op
heischraalgrasland (Ac. 117.4-561.7) op 14 juli.
Panurgus calcaratus [SvdE]
Een mannetje op Texel, in de Zandkuil, een
heischraalgrasland (Ac. 117.4-561.7), op 14 juli.
Nieuw voor de Waddeneilanden.
Stelis minuta [BvP]
In Veghel (Ac. 166-404) werden op 11 en 17 juni
twee vrouwtjes op een nestblok gevangen. En op 28

juli een vrouwtje op boerenwormkruid (Tanacetum
vulgare).
Stelis ornatula [KP]
Op de St. Pietersberg (Ac. 175-315) 1 mannetje op
23 juni. Op 3 juni 1 mannetje in de Meertensgroeve,
bij Vilt (Ac. 196-315).
Xylocopa violacea [VR]
Een vrouwtje gefotografeerd bij Maastricht, op de
St. Pietersberg (N50°48.955' - E5°40.899'), op
3 juni.

Xylocopa violacea, vrouwtje. Foto Pieter van Breugel.

Stelis minuta op
boerenwormkruid.
Foto Pieter van Breugel.
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Artikelen
De Dageraadbij Andrena
nycthemera Imhoff staat
aan de BelgischBelgischNederlandse grens
Jelle Devalez
Inleiding
In 1953 werd de dageraadbij voor het eerst in België
opgemerkt op een steenworp afstand van de
Nederlandse grens, in de buurt van Lanaye (Leclercq,
J., 1972). In de jaren 1954, 1965 en 1966 werd de soort
daar ook in de omgeving teruggevonden (BDFGM,
2009; det. J. Leclercq, J. Petit & K. Warncke).
Daarna was het even stil rond deze zandbij. In 1994 en
1995 werd de soort op verschillende locaties in België
opgemerkt tijdens een inventarisatie van zandwinningputten in Wallonië (Remacle, 2005). De laatste drie
jaar bleken verlaten zandwinningputten of gelijksoortige biotopen in het noorden van België ook dikwijls
nestlocaties van deze bijzondere zandbij te herbergen.
In totaal werd de soort op 15 plaatsen aangetroffen
(Fig. 1), nabij de plaatsen Besinne, Bioul, Blaton,
Braine-l'Alleud, Eine, Elouges, Gent, Lanaye,
Merendree, Mont-Saint-Guibert, Oret (Florennes),
Vinderhoute en Waulsort (Onhaye) (BDFGM, 2009;
Guerard, pers. comm., Devalez, pers. obs.).
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Andrena nycthemera
De vrouwtjes die in het voorjaar net zijn uitgeslopen,
vertonen een karakteristiek kleurenpalet van zwarte,
witte, grijze en geelbruine haren op de kop, het
borststuk en het achterlijf (Fig. 2, 3).
Op dat moment zijn de vrouwtjes niet te verwarren
met een andere soort zandbij, ook al door de vroege
vliegperiode. De kleur van de antenneleden lijkt te
variëren van zwart tot gedeeltelijk roodachtig op de
onderzijde van de segmenten, wat ook vrij ongewoon
is bij zandbijen.
De grootte van de vrouwtjes is vergelijkbaar met die
van de vrouwtjes van de verwante Andrena clarkella.
Zoals bij de meeste zandbijen is de grootte van de
mannetjes vrij variabel. Ze zijn heel wat kleiner dan de
vrouwtjes en onopvallend grijs behaard op de kop, het
borststuk en het achterlijf (Fig. 4). De lichaamsbouw
en het genitaalapparaat vertonen veel gelijkenis met die
van mannetjes van Andrena clarkella.

Fig. 2: Pas uitgekomen vrouwtje van Andrena nycthemera in
voorjaar 2008. Foto Jelle Devalez.

Fig. 3: Pas uitgekomen vrouwtje van Andrena nycthemera in
voorjaar 2009. Foto Jelle Devalez.
Fig. 1: Verspreidingskaart van Andrena nycthemera in België.
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ook de grootste nestaggregatie waarvan melding wordt
gemaakt in de literatuur.

Fig. 4: Mannetje van Andrena nycthemera bij een nestaggregatie. Foto Jelle Devalez.

De soort werd voor het eerst beschreven in
Zwitserland (Schmiedeknecht, 1882) en sinds het eind
van de 19e eeuw is de soort verspreid over Europa
teruggevonden van Scandinavië tot in Zuid-Europa.
Toch is de soort zeldzaam in het gehele
verspreidingsgebied (Dylewska, 1987; Saure, 2010;
Schmid-Egger & Scheuchl, 1997; Schönitzer &
Klinksik, 1990b; Warncke, et al., 1974).
In de buurt van België en Nederland wordt de soort
nog gemeld uit verschillende locaties in het noorden
van Frankrijk: Saint-Laurent bij Charleville-Mézières,
Pinon bij Laon en Fatouville bij Le Havre (Cavro,
1950; Pigeot, 1903; Stallegger & Livory, 2008). In
Duitsland is de soort teruggevonden in Münsterland
langs de Ems in Nordrhein-Westfalen (Bischoff et al.,
2011; Vecht, 1928)
Onderzoek
Op enkele nestplaatsen in de buurt van Gent werd de
soort wat uitgebreider onderzocht. Er werd vooral
aandacht geschonken aan de fenologie. Over de
meeste zandbijen van Nederland en België is wel iets
bekend over de ecologie en verspreiding. Het gebeurt
echter zelden dat zowel het gedrag, als de ecologie van
een zeldzame zandbij heel uitgebreid en in detail werd
onderzocht.
Van de bijna 90 soorten zandbijen die in Nederland en
België voorkomen (Rasmont et al., 1995) is dit één van
de beter bestudeerde soorten. In dit artikel gaat niet zo
diepgaand worden ingegaan op het gedrag. Wie meer
wil weten over het gedrag van A. nycthemera wordt
aangeraden de studie van K. Schönitzer en C. Klinksik,
(1990b) te lezen.
Tussen 1983 en 1990 werd een nestaggregatie in
Hebertshausen (Dachau) in Duitsland in detail
bestudeerd. Tijdens de vliegperiode in de vroege lente
werd het reilen en zeilen in deze aggregatie van soms
bijna 100 nesten nauwlettend in het oog gehouden
(Schönitzer & Klinksik, 1990a). Dit is zonder twijfel

Biologie
In de omgeving van Gent werden nooit meer dan 20
vrouwtjes samen gezien. De nestplaatsen liggen op
zwak tot steil hellende open zandige plaatsen, die bijna
steeds op het zuiden zijn gericht. De mannetjes en
vrouwtjes kunnen bij gunstige weersomstandigheden
al eind februari uitsluipen, andere jaren verlaten ze de
ondergrondse nesten pas in de tweede helft van maart.
Ook in Hebertshausen was de nestaggregatie op het
zuiden gericht (Schönitzer & Klinksik, 1990b).
De fenologie kan sterk verschillen van jaar tot jaar. In
2008 werden in Gent de eerste observaties gedaan en
werd een vrouwtje nestgravend aangetroffen op 29
februari. De mannetjes en vrouwtjes waren bijna zeker
al enkele dagen ervoor uitgeslopen. De gemiddelde
temperatuur lag hoog die winter en er werden bijna
geen vorstdagen opgetekend tot in maart, waarna wel
een koudeperiode volgde. Ook de wilgenkatjes van de
Boswilg stonden bijna in bloei de laatste week van
februari.
De winter van 2009 was echter zeer koud met heel wat
vorstdagen. De temperaturen kwamen nooit boven de
10°C voor de tweede week van maart. Zowel mannetjes als vrouwtjes werden dat jaar pas voor het eerst
waargenomen op 11 maart. In 2010 was de winter
gelijklopend met die van 2009 en toen werden ook na
de tweede week van maart de eerste mannetjes en
vrouwtjes gezien. Hetzelfde patroon werd ook gezien
bij de verwante Andrena clarkella, alleen vliegt deze
soort gemiddeld één tot twee weken vroeger in het
jaar.
De mannetjes en vrouwtjes van A. nycthemera
verschijnen gelijktijdig op de nestplaatsen, net zoals de
iets vroeger vliegende Andrena clarkella in Gent. Ook in
Hebertshausen kwamen mannetjes en vrouwtjes A.
nycthemera vanaf de eerste dag tegelijkertijd tevoorschijn
uit de ondergrondse nesten. De aantallen mannetjes
liggen in het begin van de vliegperiode veel hoger dan
het aantal vrouwtjes en de mannetjes zijn veel trouwer
aan de nestlocatie op zoek naar net uitgeslopen
vrouwtjes. Vrouwtjes lijken na het uitsluipen snel te
beginnen met verkenningsvluchten en kunnen soms
langdurig afwezig zijn op de nestplaatsen. De
mannetjes werden vooral de eerste week na uitsluipen
gezien op de nestplaatsen, daarna werden ze slechts
zelden waargenomen.
In 1990 werden de eerste mannetjes en vrouwtjes ook
zeer vroeg op het jaar gezien op de nestplaats te
Hebertshausen. Ook in het jaar 1900 was A. nycthemera
al actief in de buurt van Charleville-Mézières
(Frankrijk) op het einde van de maand februari
(Pigeot, 1903). Na een zachte winter met weinig
sneeuw en een warme februarimaand verscheen A.
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nycthemera reeds op 23 februari te Hebertshausen. In
1985, 1986 en 1987 werden de eerste individuen na
een lange winter pas gezien op 24 en 25 maart
(Schönitzer & Klinksik, 1990b). Ook het einde van de
vliegperiode varieert van half april tot begin mei
(Schönitzer & Klinksik, 1990b).
Op verschillende nestplaatsen werd bloembezoek
waargenomen. De vrouwtjes werden steeds teruggevonden op mannelijke wilgenkatjes van de boswilg
(Salix caprea). Ook andere bronnen vermelden wilgen
als voornaamste stuifmeelbron (Friese, 1895;
Schönitzer & Klinksik, 1990b)
Op de nestplaatsen van Andrena nycthemera in Gent
komen ook heel wat andere bijen voor, waarbij vooral
A. vaga, A. clarkella, A. ventralis, A. flavipes en Colletes
cunicularius heel talrijk kunnen zijn. Ook hun koekoeksbijen Nomada lathburiana, N. leucopthalma, N. alboguttata,
N. fucata en Sphecodes albilabris werden betrapt op het
binnendringen van het gastheernest.
Deze koekoeksbijen waren dikwijls in de buurt van de
nestingangen van A. nycthemera te vinden, maar
vertoonden geen broedparasitair gedrag. Op ongeveer
50 meter is er een nestaggregatie van Andrena
barbilabris met de bijhorende koekoeksbijen Nomada
alboguttata en Sphecodes pellucidus. Deze laatste bloedbij
wordt genoemd als koekoek van A. nycthemera
(Schönitzer & Klinksik, 1990b), maar Sphecodes
pellucidus werd in Gent niet bij de nesten van A.
nycthemera aangetroffen.
Wel werden dikwijls kleine vliegjes waargenomen, die
de meeste nestelende zandbijen inclusief A. nycthemera
tot aan het nest volgden. Het gaat hier waarschijnlijk
om Leucophora obtusa (Anthomyiidae), die als mogelijke
nestparasiet te boek staat (Schönitzer & Klinksik,
1990b)
Een andere groep van parasieten zijn de Strepsiptera.
In de omgeving van Straatsburg (Frankrijk) werd
Stylops melittae veelvuldig als parasiet aangetroffen bij
A. nycthemera (Friese, 1895; Friese, 1906). Op andere
vindplaatsen in Duitsland en Hongarije werd geen
melding gemaakt van parasitisme door Stylops melittae
(Friese, 1886; Friese, 1894).
Bescherming
In heel wat Europese landen zijn er beschermingsmaatregelen genomen voor A. nycthemera. In Zweden
zijn er 190 soorten invertebraten opgenomen in 210
soortbeschermingsplannen, waaronder een actieplan
voor A. nycthemera (Gärdenfors, 2008). In Duitsland
staat de soort zowel op de landelijke rode lijst, als op
de rode lijst van verschillende deelstaten (Westrich et
al., 2007). Ook in Zwitserland staat de soort op de
rode lijst. De categorie verschilt van lijst tot lijst en het
staat vast dat meer inventarisaties op potentieel
geschikte nestplaatsen nodig zijn om de werkelijke
status van de soort te bepalen.
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Summary
In early spring 2008, 2009 and 2010 the mining bee
Andrena nycthemera Imhoff was found during several
field trips in the north of Belgium. Several nesting sites
were found and visited several times during the flight
period. In general only few nests were found at
aggregations in sandy habitats and it seems the species
occurs in low number, but can be found widespread.
All the nesting locations from Belgium are listed and a
distribution map is drawn. The species is expected to
be found in the Netherlands the coming years. Some
of the nesting locations are very close to the border.
At last, the phenology of the species has been studied.

Rozekeverdolkwesp
(Tiphia femorata F.)
Henk Vlug
(Insect Consultancy, www.insectconsultancy.nl)
Keverdoders
Tiphia soorten (keverdoders) zijn solitaire ectoparasieten van engerlingen (larven van Scarabaeidae). In
Nederland komen vier soorten voor: T. femorata F., T.
minuta Van de Linden, T. ruficornis F. en T. villosa F. T.
morio F. wordt opgevat als een synoniem van T. villosa
(Schmid-Egger & Burger, 2005). De rozekeverdolkwesp, (door Peeters et al., 2004 met de Nederlandse
naam aangeduid als gewone keverdoder en elders
roodpotige keverdoder) lijkt gespecialiseerd te zijn op
de engerlingen van de rozekever (Phyllopertha horticola),
een van de meest algemene en schadelijkste soorten
engerlingen in grasland. Tiphia femorata is te beschouwen als een cultuurvolger via zijn gastheer in
sportvelden, golfterreinen en gazons. De naam
rozekeverdolkwesp is voor het eerst gebruikt door
Vlug (2001). Een enkele maal werd deze wesp
aangetroffen op engerlingen van de junikever
(Amphimallon solstitialis), hoewel het niet vast staat dat
het hier inderdaad om deze combinatie van gastheer
en parasiet ging. De uit Zuid Europa afkomstige en in

de Verenigde Staten geïntroduceerde ‘european chafer’
(Rhizotrogus majalis) wordt daar geparasiteerd door T.
vernalis. In Zuid Europa komt deze met de junikever
nauw verwante soort veel voor maar Tiphia soorten
zijn niet als parasiet gevonden. Uit vangbakgegevens
van meerdere jaren op een plaats waar zowel de
rozekever als ook vier andere soorten engerlingen
voorkwamen, werden veel exemplaren van T. femorata
gevangen die een zeer sterke variatie vertoonden in
zowel de lengte van het dier als ook de kleuren van
voornamelijk de poten. Mogelijk wordt dit veroorzaakt
door de ontwikkeling op verschillende gastheren
waarbij de grootte van de gastheer de verschillen
induceert. Het is mogelijk dat er zich meerdere soorten
in dit materiaal bevonden maar alle vangsten zijn
afkomstig uit enkele vangbakken op dezelfde plaats en
in dezelfde tijd (augustus). Verspreidingskaartjes
(Peeters et al., 2004) van de verschillende soorten laten
zien dat de meeste soorten vrij zeldzaam zijn behalve
T. femorata. De gastheer P. horticola komt voor op hoge,
droge en warme zandgronden in West Europa. De
verspreiding van T. femorata komt hiermee overeen. T.
villosa wordt in de literatuur vermeld als parasiet van de
junikever, een soort die specifiek gebonden is aan
wortels van grassen en vooral in het zuiden van ons
land als zeer schadelijk op kan treden op sportvelden.
Tussen de vele duizenden engerlingen van de
junikever die door mij gedurende de laatste 30 jaar
bekeken zijn werden echter geen door Tiphia soorten
geparasiteerde exemplaren aangetroffen. De vele
opgaven in de literatuur van gastheren van Tiphia
soorten berusten vaak op zowel verkeerde
determinaties van de wesp als van de engerling. In het
Nederlandse graslandareaal komen zeven soorten
engerlingen voor die slechts door een specialist goed
uit elkaar gehouden kunnen worden. De drie
verschillende larvestadia zijn onderling ook nog
verschillend zodat er gesproken kan worden van 21
verschillende larvenvormen.
Gedrag
Keverdoders verlammen hun prooi (engerlingen) door
een steek. Van deze tijdelijke verlamming maakt de
wesp gebruik door uitvoerig een stukje huid met haar
kaken dun te schrapen en vervolgens een ei stevig vast
te kleven op het dunne plekje huid. De larve van de
keverdoder komt spoedig daarna uit het ei en begint
zich door de geschraapte huid heen te voeden met de
vloeibare lichaamsinhoud van de engerling (Fig. 1). In
alle gevallen werden de eieren en de larven gevonden
op de onderzijde van het tweede abdominale segment
van de engerling. Dit kan in verband worden gebracht
met het onvermogen van de engerling om met zijn
krachtige kaken deze plaats te bereiken om zo zijn
parasiet te verwijderen of door een beet te doden.
De voorpoten van de rozekeverdolkwesp zijn
voorzien van speciale sterke lijsten die dienst doen als
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Fig. 1. Larve van de rozekever (Phyllopertha horticola)
met larve van Tiphia femorata. Foto Henk Vlug.

graafwerktuig. De wesp graaft zich een weg door de
grond op zoek naar de engerlingen. Het ei wordt, zoals
hierboven beschreven, vastgekleefd waarna de
engerling weer enigszins bij komt uit de verlamming.
De engerling graaft zich vervolgens naar beneden tot
een diepte van ongeveer 30 cm. Hier begint de Tiphia
larve zich te ontwikkelen. De inhoud van de engerling
wordt leeggezogen en de parasiet-larve ontwikkelt
zich. Daarna verpopt deze zich in een bruin, los
spinsel waarbinnen zich de lichtbruine pop bevindt.
Op deze wijze wordt de parasiet-pop beschermd tegen
de regen die door de grond sijpelt. Door het naar
beneden gaan zorgt de engerling er in feite voor dat
zijn vijand goed kan overleven in de bodem. De
rozedolkwesp heeft de mogelijkheid om veel eieren te
leggen. Deze eieren komen niet in één keer tot
ontwikkeling omdat het achterlijf dan te vol en te dik
zou zijn om gemakkelijk door de grond te graven. Om
deze reden ontwikkelen de eieren zich niet in één keer
in de ovaria maar komen er gestaag eieren vrij in het
ovarium. Hiervoor is een eiwitrijke voeding nodig.
Bloembezoek
Dit wordt verkregen door het eten van eiwithoudende
pollen van de bloeiwijze van planten. ‘Host feeding’
wordt in de literatuur genoemd als vorm van proteine
voeding maar dit werd door mij nooit waargenomen.
Eenmaal beschadigde engerlingen vertonen door
beschadiging al spoedig zwarte plekken en sterven. Dit
komt alleen maar voor bij zeer hoge populaties
engerlingen waarbij ze elkaar bijten. Een verband
tussen ‘host feeding’ en zwarte plekken kon nooit
worden aangetoond. Planten die het meest in
aanmerking komen als bron voor pollen zijn
schermbloemigen. Van deze groep planten is wilde
peen (Daucus carota) de meest ideale soort omdat er een
rijke bloei is met veel pollen en omdat deze soort juist
bloeit in de periode dat de rozekeverdolkwesp
verschijnt (de gehele maand augustus) Fig 2.).
Een bijkomend voordeel van het bloembezoek aan de
wilde peen is de welkome bron van energie in de vorm
van de door de plant gevormde nectar. Deze suikers
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Fig. 2. Tiphia femorata op wilde peen. Foto Henk Vlug.

zijn nodig voor de parasiet als energiebron om
intensief te kunnen graven in de bodem op zoek naar
prooi. Op terreinen waar rozekevers een probleem
vormen zoals op sportvelden en particuliere tuinen,
wordt steeds meer wilde peen ingezaaid om te komen
tot een ecologische beheersbaarheid van de plaag. In
de Verenigde Staten wordt gewerkt met suikeroplossingen die verspoten worden over delen van sportvelden die aangetast worden door engerlingen. Deze
methode wordt in Nederland minder wenselijk geacht.
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Summary
Gardenchafer tiphia (Tiphia femorata F.)
Tiphia spp. are solitary ectoparasites of white grubs
(larvae of Scarabs). Tiphia femorata F. is recorded from
the Netherlands, parasitizing the grubs of Phyllopertha
horticola. It seems to be specialized on this host as far
as the long experience of the author goes. T. femorata
needs a proper energy source in the form of nectar for
its need of digging through the soil in search of its
host. At the same time the parasite takes pollen as a
protein source for the production of eggs next to host
feeding. Wild carrot (Daucus carota) appears to be the
most suitable plant as food source. For this purpose it
has been introduced on golf courses and sportsfields
in the Netherlands.
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Foeperpot, aculeatenaculeatenrijkdom op een snipper
van twee hectare
Stijn Schreven
Inleiding
Veel aculeatenliefhebbers struinen voor hun geliefde
groep vaak de droge en warme gebieden af. Uit dit
verslag blijkt dat ook een drassig gebiedje aardig wat
bijen en wespen kan herbergen. Dit ondanks – of
misschien juist dankzij – de menselijke invloeden
eromheen.
Het terrein
De Foeperpot (Ac. 193-420) is een klein, drassig
natuurgebied bij Groesbeek. Het gebied omvat 2
hectare en bestaat uit een aantal bloemrijke hooilanden
en enkele struwelen met wilg, meidoorn en sleedoorn.
De hooilanden herstellen zich geleidelijk tot
veldrusschraallanden (Crepido-Juncetum) en
blauwgraslanden (Junco-Molinion) sinds
herintroductie van het hooilandbeheer in 1988 door de
Werkgroep Milieubeheer Groesbeek (Brinkhof 2003).
Met haar geringe grootte ligt het gebied als een
natuursnipper geïsoleerd in de bebouwing: aan de
noordzijde loopt een fietspad met een oude eikenlaan,
aan de westzijde ligt ook een fietspad, aan de
zuidoostzijde een weg en aansluitend aan deze wegen
en paden liggen woonwijken (Fig. 1).

Fig. 1. De Foeperpot (bron: GoogleEarth).

Onderzoek
In 2009 bezocht ik dit gebied voor het eerst lettend op
angeldragers. Op de toen (25 mei) bloeiende

wateraardbei was het een komen en gaan van hommels
(Bombus lucorum, B. hypnorum, B. terrestris, B. pratorum, B.
pascuorum). Een maand later, op 17 juni, waren het de
kattenstaart en moerasrolklaver die de aandacht van de
meeste bijen trokken. Verschillende bijen werden
verzameld, maar pas in februari het jaar erop – toen ik
de literatuur ervoor had – kregen ze namen. Naast een
man Chelostoma rapunculi en verschillende Megachile
willughbiella, bleek een man te zijn gevangen, van een
nieuwe soort behangersbij voor Nederland. Deze
wordt binnenkort gepubliceerd in Nederlandse
Faunistische Mededelingen nr. 35. Vanwege deze
opwindende vondst heb ik me voorgenomen om in
2010 opnieuw het gebied te bezoeken en vast te stellen
of de soort er gevestigd is. Op 26 juni 2010 zijn Hans
Nieuwenhuijsen, Jan Smit en ik op zoek gegaan naar
de nieuwe soort. Daarbuiten heb ik op 12 april, 16
mei, 9 juli, 20 juli en 20 augustus een bezoek gebracht,
om ook een beeld te krijgen van de angeldragerdiversiteit over het seizoen.
Resultaten
In totaal zijn 52 soorten angeldragers gevonden (tabel
1). Dit aantal is exclusief nog niet gedetermineerde
groepen (groefbijen (7 ex.), bloedbijen (1) en onzekere
determinaties (2)). Van de 33 bijensoorten die
aangetroffen zijn, staan er acht op de Rode Lijst
(Peeters & Reemer 2003): Andrena bimaculata, A.
gravida, Chelostoma florisomne, Megachile centuncularis, C.
ericetorum, Nomada fulvicornis, Osmia niveata en Stelis
punctulatissima. Bijzondere andere angeldragers zijn
Holopyga generosa, Eumenes papillarius, Crossocerus
podagricus en C. vagabundus. De Franse veldwesp is
talrijk in het gebied.
Bloemaanbod
Blauwgraslanden en andere natte, schrale graslanden
staan bekend om hun bloemenrijkdom, die pas
losbarst in mei en juni. De maanden daarvoor is het
bloemaanbod in deze velden nog karig, en zouden
vroege angeldragers in de problemen komen. De
wilgen, sleedoorns en meidoorns aan de rand van het
gebied heffen dit gebrek aan voorjaarsbloeiers op en
zorgen zo voor een erg nuttige aanvulling. Later in het
seizoen, als de hooilanden zelf in volle bloei staan,
treden vooral moerasrolklaver, kale jonker, grote
kattenstaart, wateraardbei, waterkruiskruid, enkele
schermbloemen en moerasspirea op als belangrijke
voedselplanten. Een aantal hiervan bloeit langer door
en krijgt ook in juli en augustus nog de meeste
angeldragers. Voor wespen bleek één vuilboomstruik
in het gebied een geliefde nectarplant, die een groot
deel van het seizoen bleef bloeien.
Conclusie
Hoewel de nieuwe soort in 2010 niet meer is
aangetroffen, werden er veel bijzondere vangsten
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gedaan. De soortenrijkdom aan angeldragende bijen en
wespen in een klein drassig gebied als de Foeperpot is
aanzienlijk. De vraag is dan: hoe is deze rijkdom te
verklaren?
Wat opvalt is dat 22 soorten ondergronds nestelen (als
nestelaar danwel broedparasiet), 18 soorten
bovengronds en 11 soorten onder- of bovengronds
(Fig. 2). Men zou, op basis van het natte karakter van
het gebied, in eerste instantie een verdeling verwachten
die juist gedomineerd wordt door hout- en
stengelnestelaars. Dat de verdeling nu min of meer
gelijk is, kan liggen aan aanvullende nestgelegenheid
buiten het gebied: de paden en wegen (hoge droge
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Het beheer zal en hoeft waarschijnlijk niet aangepast te
worden om de diversiteit te behouden: de nadruk ligt
sterk op behoud van de flora en zolang dit betekent
dat eind augustus gemaaid wordt kan het merendeel
van de angeldragers overleven. Bovendien kunnen
laatvliegende soorten na het maaien uitwijken naar
omliggende tuintjes. Wel is het voor voorjaarssoorten
belangrijk dat de struwelen behouden blijven, alsook
de plaatselijke bramenstruiken, die nestgelegenheid
bieden. Een onderzoek naar de daadwerkelijke rol van
de tuinen als nest- en voedselvoorziening zou
interessant zijn, zeker nu de Nederlandse particuliere
tuinen sterk verstenen.
Literatuur

nest ondergronds
1
2%

broedparasiet ondergronds
18
34%

18
35%

nest onder- of bovengronds
broedparasiet onder- of
bovengronds
nest bovengronds

1
2%

10
19%

4
8%

broedparasiet onbekend

Fig. 2. Nestelwijze van de soorten in de Foeperpot (aantal soorten en
corresponderend percentage). "broedparasiet onbekend" slaat in dit geval
op Holopyga generosa, waarvan de gastheer nog niet vastgesteld is.

bermen), de struwelen en de tuintjes. In een ander
drassig gebied in de buurt, De Bruuk, vond ik
eenzelfde verrassende verdeling, met zelfs ruim 50%
van de soorten (totaal 73) in de bodem nestelend. Het
zou interessant zijn de verspreiding van de nestlocaties
van soorten in zulke drassige gebieden eens nader te
onderzoeken.
Onder de aangetroffen soorten zijn bovendien enkele
cultuurvolgers en ook veel soorten die o.a. goed
gedijen in stedelijk gebied. Dit kan dus wijzen op een
positieve wisselwerking tussen bebouwing en het
natuurgebied, die ervoor zorgt dat er meer soorten
kunnen voorkomen dan normaliter in een drassig
hooiland. Daarnaast is natuurlijk de bloemenrijkdom
van het gebied zelf belangrijk: tot eind augustus is hier
veel en divers voedsel, daarna wordt het gemaaid.

Brinkhof, H. 2003. 15 jaar vegetatieontwikkeling van de Foeperpot. Groesbeeks Milieujournaal 113: 30-34.
Peeters, T.M.J. & M. Reemer 2003.
Bedreigde en verdwenen bijen in
Nederland (Apidae s.l.). Basisrapport
met voorstel voor de Rode Lijst. - EIS
Nederland, Leiden, 96 p..
Peeters, T.M.J., C. van Achterberg,
W.R.B. Heitmans, W.F. Klein, V.
Lefeber, A.J. van Loon, A.A. Mabelis,
H. Nieuwenhuijsen, M. Reemer, J. de
Rond, J. Smit, H.H.W. Velthuis, 2004.
De Wespen en Mieren van Nederland
(Hymenoptera: Aculeata). Nederlandse
Fauna 6. – KNNV / EIS Nederland,
Leiden, 507 p.

Summary
We collected quite a surprising amount of aculeates in
a two-hectare, isolated, marshy meadow reserve in
Groesbeek: 33 species of bees and 19 other species of
aculeates. These were found during two visits in 2009
and six visits in 2010. A new species for the
Netherlands was discovered during the visit in 2009,
and this was the reason for the series of visits in 2010.
One could possibly explain the diversity by showing a
positive feedback between nature reserve and nearby
development. The nature reserve provides flowers; the
shrubs, gardens and paths provide nesting. And that
could be scarce in that wet area.

Tabel 1. Angeldragende bijen en wespen van de Foeperpot in 2209 en 2010. RL staat voor Rode-Lijstcategorie of
zeldzaamheid (in geval van TNB); Zeldz. staat voor zeldzaamheid volgens Peeters et al. 2004.
Bijen
Andrena bicolor
Andrena bimaculata
Andrena chrysosceles
Andrena dorsata
Andrena flavipes
Andrena gravida

16

Tweekleurige zandbij
Donkere rimpelrug
Goudpootzandbij
Wimperflankzandbij
Grasbij
Weidebij

RL
z
BE
z
z
a
BE

Bloembezoek
Filipendula ulmaria
Anthriscus sylvestris, Filipendula ulmaria
Taraxacum officinale
Taraxacum officinale
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Andrena haemorrhoa
Andrena nitida
Anthidium manicatum
Anthidium strigatum
Bombus hypnorum
Bombus lapidarius
Bombus lucorum
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus terrestris
Chalicodoma ericetorum
Chelostoma florisomne
Chelostoma rapunculi
Coelioxys elongata
Heriades truncorum
Hylaeus hyalinatus
Macropis europaea
Megachile centuncularis

Roodgatje
Viltvlekzandbij
Grote wolbij
Kleine harsbij
Boomhommel
Steenhommel
Veldhommel
Akkerhommel
Weidehommel
Aardhommel
Lathyrusbij
Ranonkelbij
Grote klokjesbij
Slanke kegelbij
Tronkenbij
Tuinmaskerbij
Gewone slobkousbij
Tuinbladsnijder

a
a
z
z
a
a
a
a
a
a
KW
KW
z
BE
z
a
a
KW

Prunus spinosa
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus
Cirsium palustre
Cirsium palustre
Comarum palustre

Jacobaea aquatica
Lythrum salicaria
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria, Lotus pedunculatus
Lythrum salicaria, Lotus pedunculatus, Rubus
sp.

Megachile willughbiella
Grote bladsnijder
a
Megachile sp.
*
Melitta nigricans
Kattenstaartdikpoot
zz
Lythrum salicaria
Nomada fabriciana
Roodzwarte dubbeltand
z
Jacobaea aquatica
Nomada fulvicornis
Roodsprietwespbij
BE
Nomada signata
Signaalwespbij
z
Osmia niveata
Zwartbronzen houtmetselbij
BE
Cirsium palustre
Osmia rufa
Rosse metselbij
a
Panurgus calcaratus
Kleine roetbij
z
Mimulus guttatus
Stelis punctulatissima
Geelgerande tubebij
KW
Goudwespen
Zeldz. Bloembezoek
Holopyga generosa
z
Hedychrum gerstaeckeri
ma
Graafwespen
Zeldz. Bloembezoek
Argogorytes mystaceus
va
Cerceris arenaria
Grote snuittordoder
a
Cerceris quadricincta
Geelbuikknoopwesp
va
Cerceris rybyensis
Groefbijendoder
a
Crabro peltarius
Kleine zeefwesp
a
Crossocerus podagricus
ma
Crossocerus vagabundus
ma
Lindenius albilabris
a
Mellinus arvensis
Gewone vliegendoder
a
Psenulus pallipes
va
Trypoxylon attenuatum
va
Plooivleugelwespen
Zeldz. Bloembezoek
Ancistrocerus nigricornis
va
Ancistrocerus trifasciatus
a
Dolichovespula media
Middelste wesp
a
Dolichovespula saxonica
Saksische wesp
a
Eumenes papillarius
ma
Rhamnus frangula
Polistes dominulus
Franse veldwesp
z
Symmorphus bifasciatus
a
Vespula germanica
Duitse wesp
a
* eerste waarneming voor Nederland. Publicatie volgt in Nederlandse Faunistische Mededelingen nr. 35 (2011).
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Op zoek naar Lefebers
eerste vangsten
Theo Peeters
Inleiding
Voor het schrijven van gedenkwoorden over onze
collega Virgilius Lefeber, overleden in augustus
2007, heb ik destijds wat speurwerk verricht aan de
hand van EIS-databestanden. Ik was bijvoorbeeld
benieuwd wanneer en waar hij zijn eerste bijen
en/of wespen ving en welke dieren dat waren. Het
antwoord kon ik helaas niet in de EIS-bestanden
terugvinden omdat sortering op zijn leg. nummer
(508) data gaf tussen 1895-2000!
Dus schreef ik destijds maar: ‘In een krantenartikel
uit 1971 vertelt Virgilius dat hij zich sinds 1950 is
gaan specialiseren in bijen en wespen. Wanneer hij
zijn eerste bijen en wespen ving, weten we niet
precies’ (Peeters 2007).
Dat kleine, vrij onbelangrijke feitje bleef echter
knagen. Enerzijds vond ik het jammer dat de data in
de EIS-bestanden, grotendeels door Lefeber zelf op
formulier gezet, niet geheel juist bleken te zijn.
Anderzijds was ik gewoon nieuwsgierig naar
antwoorden op de vragen die ik me gesteld had.
Dus heb ik eind 2008 gedurende enkele dagen
enkele uren besteed aan ’n collectie-onderzoekje te
Leiden. Daarbij waren de EIS-bestanden uit 2007
mijn leidraad. Tevens noteerde ik gedurende dit
speurwerk zo veel mogelijk verschillende
etiketgegevens van angeldragers die Virgilius in het
buitenland verzamelde. Want ook van zijn werk over
de grens wisten we relatief weinig.
Verzamelen in België
Wel was duidelijk en voor de hand liggend dat
Virgilius, wonend in Maastricht, veel in aangrenzend
België verzamelde. Dat blijkt onder andere uit zijn
publicaties waarin vele Belgische vangsten en kweek
van aculeaten worden opgesomd zoals bijvoorbeeld
in Lefeber (1967, 1969, 1976, 1992) en Lefeber &
Petit (1970, 1974).
Lefeber had goede contacten met diverse Belgische
collega’s zoals Jean Leclercq en Raymond Wahis, en
niet te vergeten zijn vriend Jacques Petit, waarmee
hij gezamelijke excursies maakte en die hij regelmatig
bezocht in zijn woonplaats Wonck en later
Bassenge. Petit overleed enkele jaren geleden.
Favoriete vangplekken in de aangrenzende delen van
België waren o.a. het Belgische deel van de Sint
Pietersberg, Plombières, Kelmis, de heidegebieden
van Mechelen, Gruitrode, de bermen van het
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Albertkanaal, Petit Lanaye, Opkanne. Een
overzichtskaart van de plekken in België waar
Lefeber aculeaten van verzamelde en determineerde
geeft figuur 1. Tabel 1 geeft het aantal records in
België van Virgilius in de periode 1951-2000. Deze
gegevens geven helaas een ietwat vertekend beeld,
omdat bij de oude records geen onderscheid
gemaakt werd tussen verzamelaar en determinator.
Uit de kaart blijkt echter dat de zuidoosthoek van
België door Lefeber uitgebreid werd bemonsterd.

Figuur 1. Hokken (10 x 10 km) in België met vangst- en
determinatiegegevens van Virgilius Lefeber. Bron:
Banque Faunique Gembloux & Mons, 4-3-2011.

Tabel 1. Aantal records in België met vangst- en
determinatiedata van aculeaten van Virgilius Lefeber.
Bron: Banque Faunique Gembloux & Mons, 4-32011.
Periode
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000
Totaal

België
Bijen

Wespen
210
1.655
4.194
2.584
45
8.688

298
1.838
3.018
1.578
54
6.786

Buitenlandse reizen
Naast zijn uitgebreide verzamelingen in België
maakte Virgilius Lefeber ook nog diverse
buitenlandse reizen waarbij wespen en bijen werden
verzameld. In tabel 2 zijn de gevens daarvan, die
tijdens het speurwerk in de collectie te Leiden
werden aangetroffen, bij elkaar gezet. Dit overzicht
is misschien niet compleet maar geeft toch een
aardige indruk van zijn reizen.

Hymeno

nr. 2, april 2011

Tabel 2. Buitenlandse reizen van Virgilius Lefeber
(Bron: collectie NCB Naturalis, Leiden).
Land
Luxemburg
Frankrijk

Frankrijk

Frankrijk
Luxemburg
Marokko
Spanje
Spanje
Spanje

Regio

Locatie

Morvan
Corrèze

Roche, Chateau
St. Priest, Corrèze, Gare de Corrèze,
Beaulieu, Clergoux
Chaumont
Clairvaux
Tullins
Vercheny, Espenel
Auxey
Boulouris
Mersch

Hte. Marne
Jura
Isère
Drôme
Côte d’Or
Var

Valencia
Catalonië
Catalonië

Benidorm
Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Calella
Malgrat de Mar, Pineda de Mar

De eerste aculeaten die Virgilius verzamelde?
Al snel na de start van m’n speurwerk bleek dat het
nalopen van alle records uit het EIS-bestand, met
het legnummer van Virgiel Lefeber (508),
onbegonnen werk was. Weliswaar zijn de soorten in
de collectie van Naturalis te Leiden voor mij vrij
makkelijk te vinden, maar de aantallen per soort zijn
vaak groot en het nakijken van de etiketten van alle
exemplaren is tijdrovend. Na enkele dagdelen werd
dan ook gestopt met dit speurwerk. Intussen had ik
toch diverse nieuwe gegevens verzameld en kreeg
daardoor enigszins zicht op de antwoorden die ik
zocht.
Veel gegevens tussen 1895 en 1950 met legnummer
508 bleken dieren verzameld door diverse
verzamelaars zoals Oudemans, Ritsema, Teunissen,
Verhoeff, Sanders, Benno, etc.
De oudste vangst met een gedrukt etiket met
daarop leg. B.V. Lefeber stond onder een koningin
van de hoornaar Vespa crabro gevangen in 1933 te
Zevenaar. Het was het jaar dat de twaalfjarige Ben
vanuit zijn geboorteplaats Amsterdam naar de ULO
in Zevenaar vertrok. Deze vangst was voor de jonge
natuurliefhebber vast een enorme opsteker. In
Zevenaar en later tijdens zijn verblijf en opleiding
aan de kweekschool in Maastricht bouwde Ben aan
zijn eerste insectenverzameling, die helaas tijdens de
tweede wereldoorlog verloren is gegaan. Was de
hoornaar uit Zevenaar zijn enige pronkstuk dat de
oorlog overleefde?
In 1941 sloot Ben zich aan bij de ‘Broeders van
Maastricht’ en in 1943 verhuisde hij naar Helmond,
waar hij tien jaar aan de lagere school stond. Op het
eind van zijn Helmondse periode in 1953 werd
Virgilius lid van de NEV en begon hij zich steeds
meer te specialiseren in bijen en wespen. Zijn eerste
artikelen in de Jeugdnatuurwachter (Lefeber 1956a-

Dag - Maand
24-04
08/27-07

Jaar
1965
1978

10/29-07

1979

23-05/07-06
17/27-06
25-02/12-03
28-04-1993
25-09/04-10
17/29-05

1982
1987
1988
1993
1995
1998

d, 1957) getuigen nog van zijn enthousiasme over
deze Helmondse periode en eerste schreden op het
pad van de angeldragers. Een waarneming uit die tijd
die daar ongetwijfeld ook aan heeft bijgedragen, was
de vangst van een mannetje van de blauw-zwarte
houtbij Xylocopa violacea op 28 juli 1951 in de schooltuin te Helmond (Lefeber 1956b).
Bijzondere vangsten, de aandacht daaromtrent en de
nieuwe mensen die je daarmee ontmoet, geven voor
veel mensen vaak aanleiding, een extra stimulans om
je diepgaander met die stof bezig te houden. Was dat
ook het geval bij Ben Lefeber? Over de rol van deze
mooie vangsten, over zijn mooiste waarnemingen en
ook de rol van allerlei mensen die Lefeber ontmoette
tijdens zijn jeugd en latere leven, kunnen we hem
niet mee bevragen. Ze blijven een van de geheimen
die hij meenam.
Tenslotte
Het onderzoek in de collectie te Leiden was niet
uitputtend. En het moge duidelijk zijn dat de data
gebruikt in de tabellen en verspreidingskaartjes
gepubliceerd in Peeters (2007) en ook de gegevens
uit België zoals die hier worden gepresenteerd ietwat
overdrijven. Het is echter met de databanken die mij
ter beschikking stonden niet mogelijk om een exact
beeld te schetsen. Ik had bij het schrijven van het
stuk in 2007 al zo’n vermoeden en heb de periode
Lefeber toen ook pas vanaf 1951 laten beginnen.
Welliswaar verzamelde hij zijn eerste dieren al
eerder, maar waarschijnlijk waren de aantallen, die
daarvan bewaard zijn gebleven, klein.
De gegevens die bij dit speurwerk verzameld werden
zijn onlangs doorgegeven aan EIS-Nederland. Alles
bij elkaar kwamen door dit collectie-onderzoekje
toch weer enkele zaken boven water die voor velen
onbekend waren en die een nieuwe paragraaf

19

Hymeno
toevoegen aan de enorme bijdrage aan de faunistiek
van bijen en wespen door Virgilius Lefeber.
Dankwoord
Voor de gegevens uit de Banque de Données
Faunique de Gembloux et Mons dank ik Yvan
Barbier.
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Summary
We went looking in the NCB Naturalis (Leiden)
collections for the first bees and wasps collected by
brother and colleague Virgilius Lefeber (deceased:
2007). We discovered a Vespa crabro (1933:
Zevenaar) and a Xylocopa violacea (1951: Helmond)
that could possibly explain his interest in wasps and
bees. We include an overview of Lefeber's numerous
catches in Belgium and in other countries.
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Osmia parietina
Huib Koel
Bijenonderzoek
In 2002 werd in de Amsterdamse
Waterleidingduinen een inventarisatieproject gestart
onder leiding van Jeroen de Rond. Door middel van
een lezing en een boekje met 15 in het veld goed
herkenbare bijensoorten werd een onderzoeksgroep
geformeerd. Deze onderzoeksgroep heeft een aantal
jaren het circa 3500 hectare grote duingebied
onderzocht op deze interessante insectenfamilie.
Vanaf het voorjaar tot aan de herfst werden de
diverse biotopen wandelend bezocht. Dit
inventarisatieonderzoek leidde mede tot de
verspreidingsatlas: ‘Wilde bijen in de Amsterdamse
waterleidingduinen’ (De Rond, 2004).
De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) zijn
circa 4 kilometer breed. In deze 4 kilometer is een
aantal verschillende landschapszones te vinden. Zo
kent de eerste duinenrij vanaf de zee gezien een
geheel andere planten- en bijenwereld dan de
bosrijke gebieden die aan de binnenduinrand liggen.
Zout, wind, de bodemsoort, temperatuur en de
waterhuishouding bepalen welke planten waar
kunnen groeien en bloeien. Deze diversiteit aan
landschappen in een smalle strook vormt het
biotoop voor vele dieren, ook voor vele solitaire
bijensoorten. Uitgekiend beheer kan deze unieke
biodiversiteit behouden c.q. verder vergroten.
Eén van de taken die de AWD-bijenonderzoeksgroep zichzelf oplegde was om te zien of de
bosmetselbij (Osmia uncinata) of de boommetselbij
(Osmia parietina) nog in de duinen voorkwamen.
Deze bijen vliegen op warme dagen, vooral in juni.
Beide bijensoorten waren bij een insectenexcursie in
de jaren 90 van de vorige eeuw twee keer
waargenomen in de waterleidingduinen, aan de
binnenduinrand. De bosmetselbij (Fig. 1) wordt in
Nederland vaker waargenomen dan de
boommetselbij (Fig. 2). Helaas werden beide bijen
ondanks gericht speurwerk in 2003 en 2004 niet
aangetroffen.
Nestgelegenheid
Zowel de bos- als de boommetselbij houden van
zon en warmte. Zelfs zo dat een geschikte nestplaats
alleen gebruikt wordt als deze in de volle zon ligt en
graag een beetje beschut. Ze nestelen in hout: dood
dennenhout is favoriet (Bouwman, 1922). Knagen in
het hout doen ze niet zelf, ze gebruiken liever de

20

Hymeno

nr. 2, april 2011

Fig. 1. Waarnemingen van Osmia uncinata in Nederland
tussen 1980-2010.

oude gangen van de larve van een kever en ook hier
lijkt er weer een voorkeur te zijn. De gangen van de
gewone dennenboktor (Rhagium inquisitor), ook wel
grijze ribbelboktor genoemd, zijn favoriet bij de
bosmetselbij (Douglas, 2003). Deze larven knagen
zulke mooie gangen: er blijft geen rafeltje hout
achter waar een dergelijk vliesvleugelig insect als de
metselbij haar vleugels aan zou kunnen beschadigen.
Deze boktor is een relatieve nieuwkomer in
Nederland (eerste waarneming in 1920) en breidt
haar territorium sinds 1950 gestaag uit. Ondanks dat
er vele dennen aan de kust zijn aangeplant, komt
deze boktor in de Noord-Hollandse duinen nog niet
vaak voor. De gewone dennenboktor heeft een
voorkeur voor dood naaldhout.
In 1991 deed keverdeskundige Siem Langeveld zijn
eerste waarneming van de gewone dennenboktor in
de AWD. In april van dat jaar, zo weet hij nog
precies, zag hij vijf exemplaren die zojuist uit hun
nestwiegje waren gekropen (jonge dennenboktorren
overwinteren in hun ‘geboortewiegje’ onder de
schors van de dennenboom). Dit was de tweede
waarneming van deze tor in de Amsterdamse
waterleidingduinen, de eerste dateerde uit 1976. In
1994 hebben Theo Peeters en Jan Smit de
boommetselbij aangetroffen vlak bij de plek waar
Langeveld drie jaar eerder de boktor ontdekte
(Databestand EIS Nederland ). Het is goed mogelijk
dat ook de Boommetselbij de gangen van de gewone
dennenboktor gebruikt.

Fig. 2. Waarnemingen van Osmia parietina in Nederland
tussen 1980-2010.

Bosbeheer in de Amsterdamse
Waterleidingduinen
Op één van de genoemde inventarisatierondes in
2004 ontmoette ik Hein den Elzen, werkzaam in het
natuurbeheer van de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Den Elzen was toen bezig om
bomen te merken langs het Noordoosterkanaal, de
binnenduinrand van de AWD. Vele bomen waren te
groot geworden en moesten worden geruimd. Op
mijn verzoek heeft hij niet alleen bomen laten
kappen, maar ook enkele dennenbomen laten
‘ringen’ (Fig. 3).

Fig 3. Geringe en gekapte dennen in de AWD.
Foto Huib Koel.
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Speciaal die bomen die goed in de zon stonden,
bomen die geschikt zijn als nestplaats voor de
boom- en bosmetselbij. Ringen is een
beheermethode waarbij de sapstroom in de boom
onderbroken wordt. Hierdoor sterft de boom heel
langzaam en blijft ze nog geruime tijd als ‘staand
hout’, in dode staat, in het landschap aanwezig. En is
op die manier beschikbaar voor allerlei insecten.
Het vormt zo een schakel in de voedselpiramide van
diverse dieren, o.a. vogels maar ook reptielen als de
zandhagedis.
Boommetselbij in 2010
Op een warme dag in juni was ik op zoek naar O.
aurulenta in de AWD. Dit slakkenhuisbijtje had ik elk
jaar gezien dicht achter de zeereep in de duinen,
maar nog nooit in de binnenduinrand, vlak bij mijn
huis. Maar die dag vlogen er meerdere exemplaren
op drie kilometer afstand van het strand. Reden om
mijn fototoestel te pakken en foto’s te maken. Op
dat moment zag ik ook een ander bijtje foeragerend
op rolklaver, klein en zwart en met een viltige
achterlijfspunt. Het was Ivo Ramaekers die vanaf de
foto’s het bijtje determineerde naar O. parietina (Fig.
4). Later die maand met Jeroen de Rond een
exemplaar gevangen, waarmee de determinatie
bevestigd kon worden.
Diverse dode en halfdode dennenbomen, vol in de
zon op een naar het zuiden geëxposeerde helling
blijken een aantrekkelijk biotoop te vormen voor de
Boommetselbij. Meerdere exemplaren van het
vrouwtje boommetselbij werden op verschillende
dagen gesignaleerd foeragerend op gewone rolklaver.

Fig 4. Osmia parietina, vrouwtje. Foto Huib Koel.
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En dat op enkele tientallen meters van de geringde
dennenbomen (Pinus nigra & Pinus sylvestris). En
opmerkelijk genoeg werd ook de gewone
dennenboktor op dezelfde locatie aangetroffen. Of
er sprake is van een relatie tussen de solitair levende
metselbij en de dennenboktor als de ‘nestgangmaker’, is een aardig onderzoeksproject voor de
komende jaren.
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Summary
Six years after having started with specific forest
management (ringcutting pine trees on the southfacing side) Osmia parietina was signaled in the
Amsterdam Waterleiding dunes. This is the second
observation in this area and the seventh in total
since 1980. The long-horned beetle Rhagium inquisitor
was also found at ths location. Is there a relation
between the presence of the mason bee and the
long-horned beetle?
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Tabellen
Tabel tot de Nederlandse genera van de familie
Apidae s.l.
Kees van Achterberg
N.B. De families Andrenidae (alléén Andrena en
Panurgus), Apidae, Colletidae (alléén Hylaeus en Colletes),
Dasypodaidae (alléén Dasypoda), Halictidae,
Megachilidae en Melittidae (Macropis en Melitta)
worden niet gebruikt in de tabel omdat de
onderscheidene kenmerken vaak moeilijk te zien zijn
en voor een deel ook variabel zijn. In Nederland
komen 36 genera voor, waarvan 14 genera met 1 soort
in Nederland: Ammobates, Anthidiellum,Apis, Biastes,
Ceratina, Chalicodoma, Dasypoda, Epeoloides, Heriades,
Rophites, Tetralonia, Thyreus, Trachusa en Xylocopa.

Vrouwtjes hebben een angel, 12 antennesegmenten en
maar 6 zichtbare achterlijfstergieten. Mannetjes zijn te
herkennen (naast de genitalia) aan de 13
antennesegmenten (behalve Biastes), waarbij soms de
pedicellus (= tweede segment) grotendeels ingesloten
kan zijn door de scapus (= eerste antennesegment) en
7 zichtbare achterlijfstergieten. Als de terminilogie in
Michener (2007) afwijkt, dan wordt deze tussen
vierkante haakjes vermeld na de gebruikte term.

1 Vleugels blauwzwart en achterste deel duidelijk gerimpeld;
derde submarginale cel van voorvleugel duidelijk groter dan
eerste submarginale cel (a); grote bijen (20-23 mm bij de
enige soort in Nederland: X. violacea (Linnaeus)).....................
.................................................................. Xylocopa (houtbijen)
- Vleugels doorzichtig tot zwak verdonkerd en weinig of niet
gerimpeld; derde submarginale cel van voorvleugel even
groot als eerste submarginale cel of kleiner (aa) of afwezig
(aaa); grootte variabel, meestal minder dan 20 mm............... 2
2 Voorvleugel met 3 gesloten submarginale cellen (a) ............. 3
- Voorvleugel met 2 gesloten submarginale cellen (aa) ........ 18

3 Achtertibia zonder sporen (a); marginale cel van
voorvleugel ongeveer 6 maal langer dan breed, parallel en
reikt ver voorbij de voorkant van de derde submarginale cel
(b); ader cu-a [cu-v] van de voorvleugel ver antefurkaal (c);
[tweede submarginale cel sterk versmald bovenaan]; in
Nederland alleen de honingbij, A. mellifera (Linnaeus)] ..........
....................................................................... Apis (honingbijen)
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- Achtertibia met minstens 1 duidelijke spoor (aa); marginale
cel van voorvleugel hoogstens 4 maal langer dan breed,
vaak versmald aan het eind en reikt minder ver voorbij de
voorkant van de derde submarginale cel (bb); ader cu-a [cuv] van de voorvleugel interstitiëel of postfurkaal (cc), soms
enigszins antefurkaal ................................................................. 4
4 Submarginale cellen van voorvleugel ongeveer even groot
(a); middelgrote tot grote bijen (8-34 mm) ............................ 5
- Submarginale cellen van voorvleugel van verschillende
grootte (aa); kleine tot middelgrote bijen (4-16 mm) ........... 6

5 Ocelli min of meer op één lijn (a); eerste submarginale cel
van voorvleugel met een zwakke dwarsader (b); tweede
discale cel [mediale cel] van voorvleugel breed vooraan (c);
clypeus van mannetje zwart ....................Bombus (hommels)
N.B. Soorten van het parasitaire subgenus Psithyrus Lepeletier
(koekoekshommels) hebben de achtertibia van het vrouwtje
convex, gepunkteerd en zonder korfje (en van het mannetje
minder dan 1,2 maal zo lang als breed [cf.]), de genitalia van het
mannetje licht gesklerotiseerd en het hypopygium van het
vrouwtje met convergerende lijsten.

- Ocelli vormen een driehoek (aa); eerste submarginale cel
van voorvleugel zonder zwakke dwarsader (bb); tweede
discale cel [mediale cel] van voorvleugel smal vooraan (cc);
clypeus van mannetje vaak geel of wit .....................................
........................................................Anthophora (sachembijen)
N.B. Als er tussen de tarsklauwtjes geen arolium (hechtlapje)
aanwezig is en het achterlijf duidelijk afgegrensde haarbandjes
heeft, cf. het genus Amegilla Friese.

6 Tweede achterlijfstergiet bovenaan duidelijk convex (a);
achterlijf achteraan afgeknot door een bijna vertikaal 6de
(vrouw) of 7de (man) tergiet (b); 5de tergiet groter dan het
4de tergiet (c); lichaam met groen- of blauwzwarte
metaalglans of zwart; [in Nederland komt alleen de soort C.
cyanea (Kirby) voor] .................................Ceratina (ertsbijen)
- Tweede achterlijfstergiet bovenaan vrijwel vlak (aa);
achterlijf achteraan gepunt (bb); 5de tergiet ongeveer gelijk
aan het 4de tergiet of korter (cc); lichaam bijna altijd zonder
groen- of blauwzwarte metaalglans, kleur variabel ............... 7
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7 Tweede submarginale cel van de voorvleugel onbehaard en
buitenste ader [1r-m] sterk gebogen (a); labrum aan het eind
enigszins omhoog gebogen (b) ............................................... 8
- Tweede submarginale cel van de voorvleugel fijn dicht
behaard en buitenste ader [1r-m] vrijwel recht (aa); labrum
aan het eind vlak (bb), hoogstens met een opstaande tand
in het midden ............................................................................ 9

8 Arolium (hechtlapje) tussen tarsklauwtjes afwezig (a);
scutellum vlak (b) en achterrand ingekeept [en met een
bosje witte haren] (c); labrum met korte beharing (d); [in
Nederland alleen de soort T. orbatus (Lepeletier)]
.............................................................. Thyreus (vlekkenbijen)
- Arolium (hechtlapje) tussen tarsklauwtjes aanwezig (aa);
scutellum min of meer convex (bb) en achter aan de zijkant
met twee tandjes of doorns (cc); labrum met lange beharing
(dd) .............................................................Melecta (rouwbijen)
9 Ader 1-M [M] van de voorvleugel veel langer dan ader 1mcu (a); ader 1m-cu in het verlengde van ader 2-CU1 [cu] (b);
eerste subdiscale cel [2de cubitale cel] sterk versmald aan de
basis (c) ..................................................................................... 10
- Ader 1-M [M] van de voorvleugel ongeveer even lang als
ader 1m-cu (aa); ader 1m-cu niet in het verlengde van ader
2-CU1 [cu] (bb); eerste subdiscale cel [2de cubitale cel]
relatief breed aan de basis (cc) .............................................. 11
10 Marginale cel van de voorvleugel aan het eind afgerond en
duidelijk verwijderd van de voorrand van de vleugel (a);
propodeum vertikaal (b); achterlijf met witte vlekken (maar
soms bij mannetje afwezig) en mat .......... Epeolus (viltbijen)
- Marginale cel van de voorvleugel aan het eind spits en
dichtbij de voorrand van de vleugel (aa); propodeum schuin
(bb); achterlijf met gele, rode of witte banden en glanzend ..
................................................................... Nomada (wespbijen)
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11 Marginale cel van de voorvleugel aan het eind afgerond (a)
en verwijderd van de voorrand van de vleugel (b); ader 1-M
[M] van de voorvleugel in het midden recht (c) ................. 12
- Marginale cel van de voorvleugel aan het eind spits (aa) en
dichtbij de voorrand van de vleugel (bb); ader 1-M [M] in
het midden soms duidelijk gebogen (cc) ............................. 13
12 Achterlijf aan het eind spits (a); achterlijf met hoogstens één
haarband; antenna van het mannetje half zo lang als de
voorvleugel; clypeus en labrum zwart; achtertibia en tarsus
van het vrouwtje kort behaard (b); pterostigma normaal (c);
[in Nederland komt alleen de soort E. coecutiens (Fabricius)
voor] ....................................................... Epeoloides (viltbijen)
- Achterlijf aan het eind afgeknot (aa); achterlijf met 3-4
haarbanden; antenna van het mannetje 0,9 maal zo lang als
de voorvleugel; clypeus en labrum van mannetje geelwit;
achtertibia en tarsus van het vrouwtje lang en dun behaard
(bb); pterostigma kort (cc); [maxillaire palp met 3-4
segmenten; in Nederland komt alleen de soort T. macroglossa
(Illiger) voor] ..............................Tetralonia (langhoornbijen)

13 Ader 1-M [M] van voorvleugel duidelijk gebogen en maakt
een stompe hoek met ader 1-SR [RS] (a) ............................ 14
- Ader 1-M [M] van voorvleugel licht gebogen of recht,
maakt een scherpe hoek met ader 1-SR [RS] en min of meer
in elkaars verlengde (aa); [als de marginale cel afgeknot is
aan het eind, cf. Astata spp. (een graafwesp;
wantsendoders)] ...................................................................... 16

14 Voorlaatste achterlijfstergiet van vrouwtje met vlak en
relatief groot onbehaard gebied (a); clypeus van mannetje
vaak min of meer geelwit; ogen in zijaanzicht relatief smal
(b); achterlijf meestal geheel of gedeeltelijk zwart of
donkerbruin, als gedeeltelijk rood is, dan is het achterlijf
langgerekt .................................................................................. 15
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- Voorlaatste achterlijfstergiet van vrouwtje grotendeels
behaard, hoogstens met een klein kaal gebiedje (aa); clypeus
van mannetje zwart; ogen in zijaanzicht relatief breed (bb);
achterlijf meestal geheel of grotendeels rood en eivormig
............................................................... Sphecodes (bloedbijen)
15 Achterlijfssegmenten in zijaanzicht zonder lichte
haarbandjes aan het eind (a), hoogstens aan de basis
aanwezig (aaa); eerste en tweede achterlijfstergieten van
vrouwtje midden bovenop grotendeels glad en kaal (b);
aderen 1r-m en 2r-m (of alleen ader 2r-m) minder
ontwikkeld dan ader 2-SR [2de RS] (c) en minder duidelijk
bij mannetjes ................................. Lasioglossum (groefbijen)
- Achterlijfssegmenten in zijaanzicht met lichte haarbandjes
aan het eind (aa); eerste en tweede achterlijfstergieten van
vrouwtje midden bovenop grotendeels gepuncteerd en
behaard (bb); aderen 1r-m en 2r-m even duidelijk
ontwikkeld als ader 2-SR [2de RS] (cc) Halictus (groefbijen)
16 Tweede submarginale cel van de voorvleugel ongeveer even
groot als de derde submarginale cel (a); wangen vaak
ontwikkeld en ogen duidelijk gescheiden van de
mandibelbasis (b) .................................... Colletes (zijdebijen)
- Tweede submarginale cel van de voorvleugel duidelijk
kleiner dan de derde submarginale cel (aa); wangen vaak
vrijwel afwezig en ogen raken bijna de mandibelbasis (bb),
maar méér ontwikkeld bij sommige Andrena soorten (bbb) 17

17 Frons van het vrouwtje met ondiepe viltige
voorhoofdsgroeven (a; bij mannetjes meestal zwak
ontwikkeld); laatste antennesegment van mannetje
onderaan afgerond (b), maar soms spits aan het eind (bbb);
tong relatief kort en aan het einde min of meer afgerond (c)
................................................................... Andrena (zandbijen)
- Frons van het vrouwtje zonder voorhoofsgroeven (aa);
laatste antennesegment van mannetje afgeknot onderaan
(bb); tong lang en aan het eind spits (cc)
.................................................................Melitta (dikpootbijen)
18 Ogen dicht behaard (a); achterlijf kegelvormig (b);
scutellum met een duidelijke doorn aan de zijkant (c);
achterlijf van mannetje achteraan met 6-8 doorns (d
................................................................ Coelioxys (kegelbijen)
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- Ogen kaal (aa); achterlijf elliptisch, ovaal of cilindrisch (bb);
scutellum zonder duidelijke doorn aan de zijkant (cc),
hoogstens met een klein tandje; achterlijf van mannetje
achteraan zonder doorns (dd), soms met lobben (ddd)..... 19
19 Achterlijf breed afgeknot of afgerond achteraan (a); eerste
achterlijfstergiet met duidelijke dwarslijst (of carina; b); [in
Nederland komt alleen de soort H. truncorum (Linnaeus)
voor] ................................................. Heriades (tronkenbijen)
- Achterlijf gepunt (aa) of smal afgeknot (aaa) achteraan;
eerste achterlijfstergiet zonder dwarslijst (bb), maar soms
zwak ontwikkeld bij Megachile soorten ................................. 20
20 Parastigmale ader [prestigma] langer dan pterostigma (a) en
marginale cel afgerond (b); derde antennesegment van
vrouwtje bijna zo lang als scapus en veel langer dan breed
(c), bij mannetje vierde antennesegment langer dan scapus;
antenne van mannetje sterk verlengd, ongeveer 2,5 maal zo
lang als breedte van kop (d); [clypeus van mannetje meestal
geelwit] ............................................. Eucera (langhoornbijen)
- Parastigmale ader [prestigma] ongeveer zo lang als
pterostigma (aa) of korter en marginale cel spits (bb),
afgeknot (bbb) of afgerond (bbbb); derde antennesegment
van vrouwtje korter dan scapus (cc); antenne van mannetje
normaal, korter dan 1,5 maal breedte van kop (dd) .......... 21
21 Mesopleuron en pronotale lob met een lijst (of carina)
vooraan (a), maar bij sterk behaarde soorten niet goed te
zien; scutellum plaatvormig uitstekend boven propodeum
(b); [in Nederland komt alleen de soort A. strigatum (Panzer)
voor] ................................... Anthidiellum (kleine harsbijen)
- Mesopleuron en pronotale lob min of meer afgerond,
zonder een lijst vooraan (aa); scutellum convex en
nauwelijks of niet uitstekend boven propodeum (bb) ...... 22

22 Basis van propodeum met gecrenuleerde groef (a); 3de
antennesegment ongeveer zo lang als 2de segment of korter
(b); 3de antennesegment van vrouwtje ongeveer zo lang als
breed (c) .......................................................... Stelis (tubebijen)
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- Basis van propodeum zonder groef, min of meer glad of
rugose (aa); 3de antennesegment langer dan 2de segment
(bb); 3de antennesegment van vrouwtje langer dan breed
(cc) ............................................................................................. 23
23 Ader 2m-cu min of meer interstitiëel (a) of postfurkaal
(aaa); tarsklauwtjes van vrouwtje met kleine tand (b) en
pterostigma afgeknot aan het eind (c); achterlijf vaak met
patroon van gele vlekken of banden, behalve in T. byssinum
.................................................................................................... 24
- Ader 2m-cu antefurkaal (aa); tarsklauwtjes van vrouwtje
zonder kleine tand (bb) of pterostigma spits aan het eind
(cc); achterlijf met lichte haarvlekken of banden, zonder
geel patroon ............................................................................. 25
24 Buitenzijde van achtertibia dicht en kort behaard (a); klein
arolium (hechtlapje) aanwezig tussen tarsklauwtjes (b);
zesde achterlijfstergiet van mannetje zonder doorns of
lobben aan zijkant (c); [clypeus met kleine tandjes aan het
eind; snijdt bladstukken af als behangersbijen; in Nederland
komt alleen T. byssinum (Panzer) voor]
........................................................ Trachusa (grote harsbijen)
- Buitenkant van achtertibia spaars en relatief lang behaard
(aa); arolium (hechtlapje) afwezig tussen tarsklauwtjes (bb);
zesde achterlijfstergiet van mannetje met doorns of lobben
aan zijkant (c) ...... Anthidium (wol-, hars- of kaarderbijen)
25 Ader 1-SR [RS] 0.5-0.7 maal zo lang als ader 1-M [M] (a);
als 0.4 maal zo lang is (aaa) dan is pterostigma afgeknot (b)
.....................................................................................................26
- Ader 1-SR [RS] 0.2-0.3 maal zo lang als ader 1-M [M] (aa);
als 0.4 maal zo lang is (aaa) dan is pterostigma spits (bb) ..29

26 Arolium (hechtlapje) tussen tarsklauwtjes afwezig (a);
pterostigma duidelijk langer dan breed (b) ......................... 27
- Arolium (hechtlapje) tussen tarsklauwtjes aanwezig (aa);
pterostigma ongeveer zo lang als breed (bb) ...................... 28
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27 Mandibel met 2-3 duidelijke inkepingen (a); clypeus
afgeknot aan het eind en zonder knobbeltje (b); voortarsus
relatief kort behaard (c) ........... Megachile (behangersbijen)
- Mandibel met 1 duidelijke inkeping (aa); clypeus min of
meer driehoekig aan het eind en met knobbeltje (bb);
voortarsus zeer lang behaard (cc); [in Nederland komt
alleen C. ericetorum (Lepeletier) voor].
....................................................... Chalicodoma (metselbijen)
28 Parapsidale lijn duidelijk ingedrukt (a); punten bij de
parapsidale lijn duidelijk gescheiden van elkaar (b);
buikschuier wit (rood bij H. villosa, maar deze soort is na
1936 niet meer aangetroffen in Nederland) ............................
..................................................... Hoplitis (kleine metselbijen)
- Parapsidale lijn afwezig (aa), als zwak ontwikkeld is (aaa)
dan punten zonder duidelijke tussenruimte (bb);
buikschuier zwart, rood of zwart en rood
.................................................................... Osmia (metselbijen)
29 Achtertibia en basitarsus zeer lang en dicht behaard (a; bij
mannetje minder dicht) en mesoscutum mat en dicht
behaard; lichaam meestal langer dan 11 mm; tweede discale
cel [mediale cel] van voorvleugel relatief smal beneden (b);
[achterlijf zwart met duidelijke witte haarbandjes; in
Nederland komt alleen de soort D. hirtipes (Fabricius) voor]
...................................................... Dasypoda (pluimvoetbijen)
- Achtertibia en basitarsus vrij kort en minder dicht behaard
(aa, als relatief lang behaard is (aaa; Panurgus) dan
mesoscutum glanzend en relatief weinig behaard; lichaam
meestal korter dan 11 mm; tweede discale cel [mediale cel]
van voorvleugel in midden (bb) of beneden verbreed (bbb)
.................................................................................................... 30
30 Ader 1r-m van voorvleugel vertikaal (a); achtertibia en
basitarsus schaars behaard (b) en achtertibia slank (c); ader
1m-cu van voorvleugel min of meer interstitiëel (d); kop
vooraan vaak grotendeels geelwit, maar soms grotendeels
zwart .................................................... Hylaeus (maskerbijen)
Opm. Het genus Bioxys Lep. & Serv. komt in de omliggende
landen voor. Het heeft het labrum ongeveer zo lang als de
clypeus en het gezicht samen (zoals bij klokjesbijen), de tweede
submarginale cel van de voorvleugel is achteraan sterk verbreed
en de basis van het propodeum is rugose.
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- Ader 1r-m van voorvleugel duidelijk schuin (aa); achtertibia
en basitarsus meer behaard (bb), als intermediair is (bbb)
dan achtertibia breed (cc); ader 1m-cu van voorvleugel
duidelijk postfurkaal (dd); kop vooraan min of meer zwart
.................................................................................................... 31
31 Tarsklauwtjes van vrouwtje gespleten, met een duidelijke
binnentand (a); achterbasitarsus van vrouwtje sterk
verbreed t.o.v. volgende tarssegmenten (b), bij mannetje
slanker (bb); middentarsus van vrouwtje zeer dicht
viltachtig behaard (c); [vierde antennesegment veel korter
dan lang en derde segment zo lang als breed (mannetje) of
langer dan breed (vrouwtje)] ....... Macropis (slobkousbijen)
- Tarsklauwtjes van vrouwtje met 1 tand aan het eind en
zonder binnentand (aa) of met een kleine binnentand (aaa);
achterbasitarsus t.o.v. volgende tarssegmenten veel minder
verbreed (bb); middentarsus van vrouwtje normaal behaard
(cc) ............................................................................................. 32
32 Punt (apex) van marginale cel van voorvleugel afgeknot aan
eind (a); mandibel spits aan het eind (b) en met één tand (c)
.................................................................................................... 33
- Punt van marginale cel van voorvleugel afgerond aan eind
(aa) of spits (aaa); mandibel relatief breed aan het eind (bb)
en meestal met 2 tanden (cc) of afgeknot (ccc) ................. 34

33 Achterlijf rood of zwart met witachtige haarbanden of vlekken; mesoscutum mat of zwak glanzend; pterostigma
kort (a); vierde antennesegment van vrouwtje korter dan
vijfde segment (b); achtertibia en basitarsus van vrouwtje
kort behaard (c); tweede discale cel [mediale cel] van
voorvleugel smal bovenaan (d); [in Nederland komt alleen
de soort A. punctatus (Fabricius) voor]
..................................................... Ammobates (zandloperbijen)
- Achterlijf zwart en zonder witachtige haarbanden;
mesoscutum sterk glanzend; pterostigma middellang (aa);
vierde antennesegment van vrouwtje ongeveer zo lang als
vijfde segment (bb); achtertibia en basitarsus van vrouwtje
lang behaard (cc); tweede discale cel [mediale cel] van
voorvleugel breed bovenaan (dd) ....... Panurgus (roetbijen)
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34 Achterlijf cilindrisch (a); achterbasitarsus slank (b); eerste en
tweede achterlijfssegmenten zwak ingesnoerd (c); labrum en
mandibel van vrouwtje vergroot (d); tweede sterniet van
mannetje U-vormig vergroot (e) en achterlijf met 2 of 3
lobben achteraan (f) ..................... Chelostoma (klokjesbijen)
- Achterlijf eivormig of elliptisch (aa); achterbasitarsus
tamelijk robuust (bb); eerste en tweede achterlijfssegmenten
normaal, zonder insnoering (cc); labrum en mandibel van
vrouwtje normaal (dd); tweede sterniet van mannetje
normaal, vlak (ee) en achterlijf zonder lobben achteraan (ff)
..................................................................................................... 35
35 Achtertibia en basitarsus kort behaard (a); spoor van de
middentibia van vrouwtje ongeveer half zo lang als
basitarsus (b); achterlijf van vrouwtje ingekeept achteraan
(concaaf; c); antenna van vrouwtje nauwelijks verbreed aan
het eind (d); derde-zesde achterlijfssternieten van mannetje
met viltachtige beharing (e); antenne van mannetje kort en
met 12 segmenten (f); [in Nederland komt alleen de soort
B. truncatus (Nylander) voor] .............. Biastes (pantserbijen)
- Achtertibia en basitarsus lang behaard (aa); spoor van de
middentibia van vrouwtje 0.8-1.0 maal zo lang als basitarsus
(bb); achterlijf van vrouwtje afgeknot achteraan cc; antenna
van vrouwtje duidelijk verbreed aan het eind (dd); derdezesde achterlijfssternieten van mannetje kaal of schaars
behaard (ee); antenne van mannetje relatief lang en met 13
segmenten (ff) ......................................................................... 36
36 Achterlijf met duidelijke haarbandjes; tong (proboscis)
langer dan kop (a) en labial palp lang (b); derde
antennesegment van mannetje langer dan breed (c);
mandibel met één duidelijke tand of afgeknot (d); [in
Nederland komt alleen de soort R. quinquespinosus Spinola
voor] ........................................................ Rophites (slurfbijen)
- Achterlijf zonder duidelijke haarbandjes; tong korter dan
kop (aa) en labiale palp kort (bb); derde antennesegment
van mannetje klein, ongeveer even lang als breed (cc);
mandibel met twee tanden (dd) ........ Dufourea (glansbijen)
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Determinatietabel voor de bijen van het genus
Melitta in Nederland
Jan Smit

In Nederland (en België) komen 4 soorten bijen voor
van het genus Melitta:

Inleiding
De sectie Hymenoptera heeft als één van de
doelstellingen het stimuleren van de uitgave van
Nederlandstalige determinatietabellen voor
Hymenoptera. In een aantal nummers van Bzzz en in
het eerste nummer van HymenoVaria zijn reeds
tabellen verschenen voor het determineren van de
genera van de bladwespen van Ad Mol (Mol 2002a,
2002b, 2003) en van bijen van de genera Anthophora
(Nieuwenhuijsen 2007), Hylaeus (Nieuwenhuijsen &
Raemakers 2009), Colletes (Smit 2009), Stelis (Smit
2010) en Coelioxys (Nieuwenhuijsen 2010).

Melitta haemorrhoidalis (Fabricius 1775) - klokjesdikpoot
Melitta leporina (Panzer 1799) - klaverdikpoot
Melitta nigricans Alfken 1905 - kattenstaartdikpoot
Melitta tricincta Kirby 1802 - ogentroostdikpoot
De vrouwtjes van de beide eerste soorten zijn
oligolectisch. Die van Melitta haemorrhoidalis verzamelen
hun stuifmeel op klokjes, die van Melitta leporina
verzamelen het stuifmeel van vlinderbloemigen. De
beide andere soorten zijn monolectisch, Melitta nigricans
vliegt op kattenstaart en Melitta tricincta op rode
ogentroost. Alle vier de soorten danken hun
Nederlandse naam aan de plantensoorten waar ze op
vliegen.

1 Achterlijf met 6 segementen, antennes met 12 leden,
vrouwtjes ...................................................................................... 2
- Achterlijf met 7 segementen, antennes met 13 leden,
mannetjes...................................................................................... 5
Vrouwtjes
2 Scopa en tergiet 5 en 6 met rode beharing. Op tergiet 5
soms gemengd met zwarte haren. Achterranden van de
tergieten met zeer smalle licht gekleurde haarbandjes, of
deze ontbreken grotendeels.
[verzameld stuifmeel op klokjes (Campanula)]
.................................................................... M. haemorrhoidalis
- Tergiet 5 en 6 niet roodachtig behaard. Achterranden van
de tergieten met duidelijke en bredere haarbanden .............. 3
3 De haarbanden zijn breed, bedekken de hele achterrand van
de tergieten, steken er aan de achterkant nog een stuk over
heen.
(verzamelt stuifmeel op vlinderbloemen) ..................M. leporina
- Haarbanden smaller, bedekken slechts de helft van de
eindrand........................................................................................ 4
4 Mesonotum mat. Scheen 3 geelachtig behaard. Laatste
tarslid van poot 1 en 2 helderrood.
(verzamelt stuifmeel op kattenstaart) ...................... M. nigricans
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- Mesonotum in ieder geval achteraan in het midden
glanzend. Scheen 3 bovenaan bruin, onderaan wit behaard.
Laatste tarslid van poot 1 en 2 donkerbruin.
(verzamelt stuifmeel op ogentroost) .........................M. tricincta
Mannetjes
5 Tergieten zonder haarbanden. Antenneleden aan de
onderkant aan het eind verdikt (Fig. 1). Sterniet 6 vlak.
[vliegt vaak rond klokjes (Campanula)] ....... M. haemorrhoidalis

Fig. 1. Antenneleden Melitta haemorrhoidalis, man.

- Tergieten met licht gekleurde haarbanden. Antenneleden
aan de bovenkant in het midden verdikt (Fig. 2). Sterniet 6
met een kiel aan de basis (Fig. 3). ........................................... 6
6 De haarbanden bedekken de hele achterrand, de haren
staan deel overeind. Antenne aan de onderkant deels bruin.
(vliegt vaak rond vlinderbloemen).............................M. leporina

Fig. 2. Antenneleden Melitta nigricans, man.

- De haarbanden bedekken slechts de helft van de eindrand.
Antenne aan de onderkant zwartbruin.................................... 7
7 Tergiet 5 zonder lichte haarband op de eindrand. Beharing
aan de onderkant van dij 3 kort, half zo lang als de beharing
aan de bovenkant. Laatste tarslid van poot 1 en 2
helderrood.
(vliegt vaak rond kattenstaart) ................................. M. nigricans

Fig. 3. Sterniet 6 Melitta nigricans, man.

- Tergiet 5 met een lichte haarband op de eindrand. Beharing
aan de onderkant van dij 3 lang, even lang als aan de
bovenkant. Laatste tarslid van poot 1 en 2 donker.
(vliegt vaak rond ogentroost)........................................ M. tricincta
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Boekbespreking:
Beeconservation.
Evidence for the effects
of intervention
Erik van der Spek
Dicks, L.V, D.A. Showler & W.J. Sutherland, 2010. Bee
conservation. Evidence for the effects of intervention.
Beschikbaar als download op:
http://www.conservationevidence.com/Attachments/29
31ddc6-c4c1-486b-85ac-df7d48298565.pdf

Beeconservation is de eerste Synopses of
Conservation Evidence, een serie waarin
verschillende soortgroepen, en habitats behandeld
gaan worden. Per deel wordt een gecomprimeerde
samenvatting van de bewijzen voor de effectiviteit
van natuurbeheermaatregelen over de hele wereld
weergegeven. In dit deel zijn 59 maatregelen ten
behoeve van wilde bijen beschreven. Het gaat om de
effecten van maatregelen voor het beheer van
inheemse wilde bijen voor zover samengebracht op
www.conservationevidence.com, waaronder de
artikelen gepubliceerd in het tijdschrift Conservation
Evidence. Niet opgenomen is alles wat te maken
heeft met het houden van de grotendeels
gedomesticeerde honingbij (Apis mellifera). Gegevens
over het kweken van bijen die relevant zijn voor
bijvoorbeeld de herintroductie van inheemse wilde
bijensoorten zoals bedreigde hommels en in
Nederland niet voorkomenden angelloze bijen zijn
wel opgenomen.
Het boek bevat naast een introductie 11
hoofdstukken rond een thema zoals; veranderend
landbouwkundig gebruik, aanbieden van
kunstmatige nestgelegenheid voor bijen, educatie en
bewustzijnsverbetering. Een hoofdstuk begint met
sleutelboodschappen. Van een aantal thema’s wordt
in één of enkele zinnen de conclusie samengevat.
Voorbeelden uit veranderend landbouwkundig
gebruik:

Zorg voor braakliggende percelen
Twee herhaalde proeven in Duitsland tonen aan dat
de bijen soortenrijkdom die nestelen of foerageren
(voor beiden één studie) groter is op gedurende twee
of meer jaar braakliggende percelen boven ander
beheer. In het geval de studie naar het nestelen ging
het om bouwland.
Herstel van heides
Twee herhaalde studies in het Verenigd Koninkrijk
indiceren dat op de lange termijn (10-14 jaar) herstel
van droge laaglandheide kan leiden tot de vestiging
van een bijengemeenschap die vergelijkbaar is met
die op oude heide.
Beperk de graasintensiteit op weilanden.
Een herhaalde proef in Duitsland laat zien dat bij de
beperking van de intensiteit van zomerbegrazing met
koeien het aantal individuen, maar niet het aantal
soorten, van in holen nestelende bijen toeneemt.
Later wordt dit in een subhoofdstuk uitgewerkt,
waarbij ook de gebruikte literatuur is vermeld. Zoals
over de laatste sleutelboodschap:
Vergeleken zijn zes intensief (5,5 koe/ha) percelen
met zes waarop de begrazing is beperkt (1,5 koe/ha)
en zes niet begraasde weilanden in Duitsland. In de
intensief begraasde percelen was het gemiddeld
aantal uitsluipende individuen 27 per perceel en op
beperkt begraasden 47 per perceel. De soortenrijkdom en de abundantie waren op de niet begraasde
percelen het hoogst.
De bron is: Krues A. & Tscharntke T. (2002)
Grazing intesity and the diversity of grasshoppers,
butterflies and trap-nesting bees and wasps.
Conservation Biology 16: 1570-1580. Er wordt ook
ingegaan op andere onderzoeken die met de
begrazing en het voorkomen van bijen te maken
hebben. Deze zijn niet in de conclusie meegenomen
omdat in deze studies niet direct de graasintensiteit
is beperkt, zodat ze niet het effect van deze
maatregel aan tonen
Conservation Evidence is een Brits project dat de
kennis over de effectiviteit van
natuurbeheermaatregelen toegankelijk maakt. Het is
bedoeld om de praktijk van het natuurbeheer meer
gebruik te laten maken van bewezen effectieve
maatregelen en om duidelijk te maken waar de gaten
in de kennis zitten. Beheerders, adviseurs,
beleidsmakers, onderzoekers en anderen kunnen zo
hun keuzes op basis van de beschikbare kennis
maken. Tot nu toe heeft het project de kennis van
meer dan 2000 studies op het effect van
beheermaatregelen gebundeld. Waarbij alle
realistische maatregelen ten behoeve van diersoorten
of habitats zijn verzameld. Het project bestaat uit
drie onderdelen:
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1. Het online vrij toegankelijk tijdschrift
Conservation Evidence dat nieuw resultaat van
onderzoek naar de effecten van
beheermaatregelen publiceert.
2. Een steeds uitbreiden van de database van
samenvattingen van eerder gepubliceerde
onderzoeken. (Vaak zijn ook publicaties over
deze onderzoeken beschikbaar.)
3. Samenvattingen van de bewijzen van gegevens
uit deze onderdelen over speciale soortgroepen
of habitats.
Een welkome site voor mensen die geïnteresseerd
zijn in de beschikbare kennis over de effectiviteit
van natuurbeheermaatregelen. Een nadeel is dat
voor zover ik het heb gezien die kennis wel in een
Engelstalige publicatie moet zijn. Aangezien ook
veel onderzoek in niet Engelstalige landen in het
Engels is gepubliceerd is kennis uit die landen vaak
wel via dit kanaal beschikbaar. Interessant is ook dat
wordt aangegeven dat voor de effectiviteit van een
maatregel geen bewijs gevonden is.
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onderzochte groepen- zijn: het maken van
verspreidingskaarten, het signaleren van eventuele
veranderingen in de onderzochte fauna en het
vaststellen van hotspots in Surrey. De resultaten van
dit project worden gepubliceerd in The Surrey
Wildlife Atlas Series, waarvan tot nu toe 12 delen
zijn verschenen. Elf daarvan behandelen
insectengroepen -o.a. lieveheersbeestjes, vlinders en
zweefvliegen- en in de delen 11 en 12, die ik hier zal
bespreken, komen de bijen en wespen aan de beurt.

Boekbesprekingen: De
bijen en wespen van
Surrey
Hans Nieuwenhuijsen
David Baldock 2008. Bees of Surrey. Surrey Wildlife
Trust. 303 pp. ISBN 978-0-9556188-1-9. £ 16,00. (hard
cover).
David Baldock. 2010. Wasps of Surrey. Surrey Wildlife
Trust. 335 pp. ISBN 978-0-9556188-2-6. £ 18,00. (hard
cover).
(Te bestellen via www.surreywildlifetrust.org.)

Er verschijnen regelmatig publicaties die één of meer
groepen uit de insectenfauna van een land
beschrijven. Het gebeurt onder andere in Polen,
Zwitserland en in ons eigen land met de schitterende
serie ‘Nederlandse Fauna’. Ook op kleinere
geografische schaal wordt er naar de insectenfauna
gekeken. De Zeeuwen inventariseren het dierenleven
in hun provincie en publiceren hun resultaten in de
serie ‘Fauna Zeelandica’ en iets vergelijkbaars
gebeurt in de Duitse deelstaten NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz en Baden-Württemberg.
In Engeland is het Surrey Wildlife Atlas Project een
mooi voorbeeld van een inventarisatieproject op
provinciaal niveau. De doelstellingen van het project
met betrekking tot de angeldragende Hymenoptera ik neem aan dat ze ook gelden voor de andere
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Het graafschap Surrey in het zuid-oosten van
Engeland, onder de rook van Londen, is in
vergelijking met andere counties rijk bedeeld met
aculeaten. Van de circa 600 soorten bijen, wespen en
mieren in Engeland komen er 499 voor in Surrey.
Ongetwijfeld heeft dat te maken met de geologie en
de geografie van het gebied. Het is er voor Engelse
begrippen heet en droog en er komen voor
aculeaten aantrekkelijke habitats voor zoals droog
grasland, kalkgrasland, droge hei en oud loofbos op
klei. Het graafschap is geheel door land ingesloten
waardoor de soorten van de kustduinen en kliffen
van zacht steen ontbreken.
Het oorspronkelijke plan was de aculeaten in één
deel te behandelen maar dat bleek niet haalbaar. Het
zijn drie delen geworden: mieren, bijen en wespen.
Het bijen- en wespendeel bestaat uit drie afdelingen.
De inleiding, de soortbeschrijvingen, inclusief 48
pagina’s met kleurenfoto’s, en de bijlagen. De
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eerste twee afdelingen zijn ongeveer even groot en
omvatten zo’n 120 pagina’s.
De inleiding bestaat uit een twintigtal paragrafen,
die in beide delen hetzelfde zijn. Ik noem een paar
titels uit het bijenboek. (Voor die uit het
wespenboek moet de lezer ‘bij’ door ‘wesp’
vervangen). In de paragraaf ‘Wat is een bij’ wordt
kort de evolutie aangestipt, de uitwendige bouw
besproken en het verschil tussen het mannetje en
het vrouwtje aangegeven. De paragraaf
‘Geschiedenis van het inventariseren in Surrey’
noemt een aantal mensen die, vanaf 1830 tot heden,
gegevens hebben verzameld en vertelt iets over hun
achtergrond. In ‘Veranderingen in de bijenfauna’
vergelijkt de auteur de soortenlijst van de aculeaten
uit 1903 met die van nu en doet uitspraken over
achter- of vooruitgang. Zijn er voor de habitats in
Surrey karakteristieke bijensoorten aan te wijzen?
Die vraag komt in de paragraaf ‘Habitats en hun
karakteristieke bijen’ aan de orde. ‘Belangrijke
plekken voor bijen’ noemt een aantal bijen-hotspots
in Surrey. Andere paragrafen zijn ‘De nesten van
bijen’, ‘Tuinieren voor bijen’, ‘De systematische
indeling’, ‘Vijanden’en ‘Sociaal gedrag’.
De Inleiding bevat ook een geïllustreerde
determinatiesleutel, die voor de bijen tot op genus
gaat en voor de wespen tot op familie.
Over een paar paragrafen wil ik kort iets opmerken.
In de ‘Veranderingen in de fauna’s’ ‘meet’ de auteur
de veranderingen door een soortenlijst van de
aculeaten van Surrey van E. Saunders uit 1902 te
vergelijken met die van nu. Het is een methode, die
als je op je eentje werkt, voldoet, maar in vergelijking
met de trendberekeningen in ‘De Wespen en Mieren
van Nederland’ wat amateuristisch aandoet.
Opvallend is, net als in ons land, de dramatische
achteruitgang van hommels in Surrey.
De auteur doet in de interessante paragraaf ‘Habitats
en bijen- repectievelijk wespenassociaties’
voorstellen voor indicatorsoorten voor elk van de
vier belangrijkste habitats van Surrey. Hij deelt ze in
in drie klassen, klasse 1 heeft een sterke binding met
de habitat en klasse 3 een zwakke. Het is niet
duidelijk hoe hij die klassen ‘berekend’. Voor zover
ik dat kan beoordelen- met de Nederlandse situatie
in het achterhoofd- kan ik het wel met zijn
voorstellen eens zijn.
De determinatietabellen zijn rijk geïllustreerd met
heldere lijntekeningen en leveren bij gebruik geen
problemen op. De bijen kunnen worden
gedetermineerd tot op genus en achter het genus
staat de pagina waar het genus en zijn soorten
beschreven worden. In de inleiding van de tabel
wordt een Engelse tabel tot op soortniveau
aangekondigd, die bij mijn weten al jaren op
verschijnen staat, en wordt verwezen naar drie

Poolse boeken, in het Engels, met tabellen. Tabellen
in andere talen worden wel genoemd, maar alleen die
van Scheuchl staan in de literatuurlijst.
De wespentabel gaat tot op familie. Er ontbreekt
een verwijzing naar een pagina in het soortendeel,
zoals in het bijenboek. Hier worden wel enkele
Engelse soorttabellen genoemd maar niet de
uitstekende Engelse tabel van Pat Wilmer, die voor
bijen en wespen tot op genus gaat, terwijl de tabel
wel vermeld staat in de literatuurlijst. Vermelding
van continentale tabellen, zoals dat wel in het
bijendeel gebeurt, blijft hier achterwege.
Wat de systematiek van de bijen betreft het
volgende. De auteur merkt ergens op dat de
vroegere bijenfamilies nu subfamilies zijn geworden.
Volgens mij echter wijst alles erop dat onder de
mellitologen de voorkeur uitgaat naar een indeling in
families.
Bijzonder in het wespendeel is de paragraaf, die
gewijd is aan de fossiele wespen van Surrey.

De soortbeschrijvingen. In het algemeen bestaat
de soortbeschrijving uit de volgende onderdelen. Ze
begint met alleen de wetenschappelijke naam want
de auteur wil geen Engelse namen gebruiken. Soms
staat achter de wetenschappelijke naam het
plaatnummer waarop een foto van de soort te
vinden is. Rechts op de pagina staat de
verspreidingskaart met UTM coördinaten, waarop
per tetrade (2 km²) de vondst van een soort in heden
en/of verleden is weergegeven. Onder de naam
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staan de nationale status, de status in Surrey en de
status in Surrey in vergelijking tot Saunders
soortenlijst uit 1902. De begeleidende tekst geeft een
korte beschrijving van het uiterlijk, zijn nationale
verspreiding, de vliegtijd, bij bijen de voedselplanten
en bij wespen de prooien en indien bekend iets over
het nestelgedrag. Veel soortbeschrijvingen winnen
aan levendigheid doordat de auteur aan het einde
ervan vaak waarnemingen van zichzelf en anderen
opneemt.
Tussen de soortbeschrijvingen bevindt zich een
katern van 48 platen met kleurenfoto’s. Die
kleurenfoto’s vind ik uiterst geslaagd en bovendien
geven ze een mooi beeld van de verschillende bijenen wespengroepen.
Ik vind het jammer en onhandig dat de auteur de
soortbeschrijvingen gekoppeld heeft aan de
systematische indeling. Het is toch veel praktischer
de soorten alfabetisch te rangschikken, zoals
bijvoorbeeld Westrich dat doet.
De bijlagen vermelden nuttige adressen, een
verklarende termenlijst en de literatuur. Over die
laatste bijlage wil ik nog opmerken, dat het echt een
bijlage is en geen integraal deel van de boeken.
Nergens in de teksten tref ik een literatuurverwijzing
aan. Daardoor staat de literatuurlijst op zichzelf. Hij
heet nu ‘references’ maar hij had beter ‘further
reading’ kunnen heten.
Deze boeken bevatten zeker voor de inwoner van
Surrey een schat aan informatie op het gebied van
bijen en wespen. Ze zijn prettig leesbaar en mooi
geïllustreerd waardoor ze de lezer uitnodigen zich
verder in de aculeaten te gaan verdiepen. Ook de
Nederlandse lezer zal, zeker in de afdeling
‘soortbeschrijvingen’, nog informatie vinden die zijn
kennis van soorten aanvult. Wat jammer dat de
taalbarrière ervoor zorgt dat de informatiestroom
van het continent naar Engeland zo beperkt is want
wat had Baldock voor zijn wespendeel nog veel
informatie kunnen halen uit onze Mieren en Wespen
Atlas.

Links, links, links
Literatuur over angeldragende wespen en
bijen op het internet
Theo Peeters
Ik ben gek op literatuur over bijen en wespen, vooral
nieuwe literatuur. Maar dat is, na meer dan 10
jaargangen AcuBieb, geen nieuws! Tot voor kort had
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ik m’n favoriete tijdschriften en m’n favoriete
schrijvers die ik volgde door regelmatig in de
entomologische bibliotheken van Amsterdam en
Leiden de nieuwe jaargangen door te pluizen en
copieën te maken. Tegenwoordig surf ik regelmatig,
al of niet via bepaalde ingangen, het internet af op
zoek naar een pdf van het betreffende stuk of naar
interessante informatie.
Er staat tegenwoordig een enorme hoeveelheid
literatuur op het internet die vrij toegankelijk is voor
de liefhebber. Om mijn zoekproces enigzins te
sturen onderhoud ik lijsten van favoriete websites
die ik regelmatig bezoek. Uiteraard is dit slechts een
persoonlijk lijstje van mijn eigen ontdekkingen en
voorkeuren. Maar misschien staan op die lijsten ook
voor jullie interessante nieuwe informatiebronnen.
Welnu, hieronder een overzicht met links naar
verschillende plekken wereldwijd.
Ik heb het geheel voorlopig opgesplitst in een viertal
groepen: tijdschriften, organisaties/verenigingen,
onderzoekers/andere liefhebbers, diversen. Die
categorieën zijn niet altjd even goed te scheiden
maar ik ben zo vrij geweest hierin zelf te sorteren.
Alle lijstjes zijn alfabetisch van opzet.
Mijn lijstje van links heb ik vergeleken met die op
onze eigen website. Op beide plekken staan nog
diverse unieke links. Logisch, want beide lijstjes zijn
anders van opzet en gemaakt door verschillende
personen.
Tijdschriften
Op het web zijn tal van tijdschriften over bijen en
wespen te vinden die geheel of deels openbaar zijn.
Acta Zoologica Lituanica
http://www.ekoi.lt/lt/pages/view/?id=212
American Museum Novitates
http://digitallibrary.amnh.org/dspace/handle/2246/9
Ampulex
http://www.ampulex.de/
Annales de la Société Entomologique de France
http://ann.sef.free.fr/
Apidologie
http://www.apidologie.org/
Florida Entomologist
http://www.thefreelibrary.com/Florida+Entomologistp21985
Journal of the Kansas Entomological Society
http://www.bioone.org/loi/kent
Psyche
http://psyche.entclub.org/master-toc.html
Southwestern Naturalist
http://www.thefreelibrary.com/Southwestern+Naturalist
-p21992
ZooKeys
http://pensoftonline.net/zookeys/index.php/journal/ind
ex
Zootaxa
http://www.mapress.com/zootaxa/taxa/Hymenoptera.h
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Websites van organisaties, verenigingen
Ik heb de Nederlandse en buitenlandse plekken tot
op heden nog niet gescheiden.
http://antbase.org/
Dé ingang voor mieren wereldwijd.
http://www.archive.org/
Website met een archief van allerlei. Zoek je bijvoorbeeld
oude publicaties, probeer ‘t dan eens via deze weg.
BembiX
http://www.bembix.de/
Bijenstichting
http://www.bijenstichting.nl/
http://www.biodiversitylibrary.org
Website met een archief van allerlei. Zoek je oude
publicaties, probeer ‘t dan eens via deze weg.
BWARS
http://www.bwars.com/
http://www.discoverlife.org/
Zoek je bijvoorbeeld een naam van een bijensoort, genus,
familie of ander taxon van bijen dan kun je op deze
amerikaanse website enorm veel informatie vinden. Ook
determinatietabellen staan erop.
Kyushu University Institutional Repository (Japan)
https://qir.kyushuu.ac.jp/dspace/handle/2324/2918/simplesearch?query=Nomada
http://www.repository.naturalis.nl/
Inclusief heel veel publicaties van EIS-Nederland
(rapporten, tijdschriften).
Nederlandse Bijenhouders Vereniging (tijdschrift
Bijenhouden)
http://www.bijenhouders.nl/
Nederlandse Entomologische Vereniging, Sectie
Hymenoptera (tijdschrift HymenoVaria)
http://www.nev.nl/hymenoptera/index.html
Stichting Bargerveen
http://www.barger.science.ru.nl/
Met vele rapporten, publicaties en proefschriften op het
gebied van natuuronderzoek. Tevens zijn hier diverse
publicaties van Theo Peeters te downloaden.
Stichting EIS-Nederland
http://www.naturalis.nl/eis
Universiteiten Mons/Gembloux (België)
http://zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/
Met vele publicaties van de groep rond Pierre Rasmont en
rond E. Haubruge.

Websites van onderzoekers en andere
liefhebbers
Het is aan te raden als je literatuur zoekt van
bepaalde auteurs om op internet te zoeken naar
websites van deze mensen. Meestal hebben ze aan
de universiteit, het museum of onderzoeksinstituut
waaraan ze werken wel een lijst van publicaties met
pdf's staan. Hiertussen staan ook onderzoekers die
een eigen tijdschrift zijn gestart. Behalve de website
van Huib Koel over wilde bijen in Nederland (zie

ook verderop in dit nummer), heb ik alle
Nederlandse auteurs in deze lijst weggelaten.
Cameron Sydney A.
http://www.life.illinois.edu/scameron/
Danforth Bryan N.
http://www.danforthlab.entomology.cornell.edu/
Engel Michael S.
http://entomology.biodiversity.ku.edu/michael-engel
Goulson Dave
http://www.sbes.stir.ac.uk/people/goulson/index.html
Koel Huib
http://www.wildebijen.nl/
Kuhlmann Michael
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/staffdirectory/entomology/m-kuhlmann/index.html
Melo Gabriel A.R. & Danúncia Urban
http://zoo.bio.ufpr.br/hymenoptera/
Müller Andreas
http://blogs.ethz.ch/osmiini/
Website over de systematiek en biologie van de
palaearctische Osmiini.
Olesen Jens M.
http://mit.biology.au.dk/~biojmo/
Vooral over bloembiologie, maar ook enkele publicaties
over angeldragers.
Pickett Kurt
http://www.socialwasps.com/Pickett_Lab_of_Vespid_T
axonomy/Kurt_M._Pickett.html
Richards Miriam
http://www.brocku.ca/mathematicsscience/departments-andcentres/biology/people/miriam-richards
Roubik David Ward
http://www.stri.si.edu/english/scientific_staff/staff_scie
ntist/scientist.php?id=29
Tibbetts Elizabeth
http://sitemaker.umich.edu/socialwasps
Vereecken Nicolas J.
http://homepages.ulb.ac.be/~nvereeck/Sitelabo/Researc
h.html
De persoonlijk website van Nicolas Vereecken inclusief
toegang tot het tijdschrift OSMIA.
Wcislo William T.
http://www.stri.si.edu/english/scientific_staff/staff_scie
ntist/scientist.php?id=34
West-Eberhard Mary Jane
http://www.stri.si.edu/english/scientific_staff/staff_scie
ntist/scientist.php?id=35
Westrich Paul
http://www.wildbienen.info/index.php
Website en het tijdschrift EUCERA zijn op deze mooi
verzorgde plek te vinden.
Williams Paul
http://www.nhm.ac.uk/researchcuration/research/projects/bombus/
Dé website voor hommels op de wereld.

Diversen
En tenslotte nog een rijtje van een aantal
interessante plekken.
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Catalogi:
http://www.faunaeur.org/
http://www.moure.cria.org.br/
http://www.waspweb.org/Afrotropical_wasps/index.ht
m
Als je een foto wil laten determineren kun je o.a. terecht
op:
http://waarneming.nl/index.php
http://www.hymis.de/topical/topical.php?nav1=topical
Op deze foto-sites vind je nog veel meer verwijzingen
naar allerlei interessante websites van personen en
instellingen.

Wildebijen.nl: over
Bijen en hun relaties
Huib Koel
De website over solitaire bijen is nu nog
informatiever. Eind vorig jaar is gestart met het
maken van digitale determinatiesleutels tot op soort
niveau.
De website over wildebijen is een succes. Een breed
publiek weet de website te vinden en is verbaasd
over het feit dat er blijkbaar meer soorten bijen zijn
dan de honingbij. Ook de digitale camera zorgt voor
meer belangstelling: men wil graag weten welke vlieg
men gefotografeerd heeft. Doel van de website is
om een zo compleet mogelijk overzicht te geven van
de bijenfauna in Nederland (en Vlaanderen) en hun
relaties.
Door veel gegevens over bijengeslachten en
bijensoorten (uit diverse bronnen) op een
aantrekkelijke manier te presenteren, en door
gebruik te maken van het linken van pagina’s
(waardoor bezoekers gemakkelijk kunnen springen
van solitaire bij naar broedparasiet of drachtplant)
wisten vorig jaar bijna 40.000 bezoekers (27.846
unieke bezoekers) de website te vinden. Dat de
bezoekers niet direct wegklikken blijkt uit het
gemiddeld aantal pagina’s: 6,6 per bezoek, gemiddeld
blijft een bezoeker 3 minuten op de website, en dat
is lang. Aan de hand van de bezoekersaantallen kan
ik zien of het mooi “bijenweer” is. Op stralend
mooie dagen in april en mei vliegt het gebruik van
de website omhoog (totaal aantal geraadpleegde
pagina’s in 2010: 262.778).
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Naast de informatieve taak is er ook een educatieve
functie. De pagina “Hulp voor Bijen” is, mede
dankzij alle commotie rond de honingbijensterfte
één van de meest geraadpleegde pagina’s. Door
koppeling met een ‘plantengids’ krijgt de bezoeker
inzicht hoe zijn/haar tuin insectenvriendelijk in te
richten.
Om de informatieve kant nog verder te vergroten
zijn Jeroen de Rond en ik eind vorig jaar begonnen
met pagina’s te maken van de determinatiesleutels
van Sphecodes. Elke “ja/nee” leidt tot een nieuwe
pagina totdat de soort duidelijk is. En wanneer de
soortpagina aanwezig is, kan men deze direct raadplegen. Anderzijds kan men vanuit de soortpagina
ook zien hoe deze soort wordt uitgesleuteld door
naar de desbetreffende sleutelpagina te gaan. De
gebruikte determinatiesleutel is ontwikkeld door
Jeroen. Dankzij foto’s van Albert de Wilde en Tim
Faasen en enkele door mij gemaakte tekeningen en
foto’s is de sleutel voor de bloedbijen bijna
compleet, er ontbreken nog enkele detailtekeningen.
Determinatie van de Nederlandse sachembijen is via
de website ook mogelijk dankzij het gebruik van de
gegevens (tekst en tekeningen) van Hans
Nieuwenhuijsen. De komende tijd wordt er verder
gewerkt aan een tabel voor Megachile en Osmia. En
wellicht dat de andere geslachten nog gaan volgen.
Een bezoeker van Wildebijen.nl uit Breda stuurt de
volgende reactie: “Ik wilde u even bedanken voor de
zeer informatieve en mooie website. Mijn tuin heb ik
ingericht op een natuurlijke manier met veel
inheemse struiken en bloemen. Het blijft een genot
om de klokjesbijen in de vele Campanula's slapend
aan te treffen. Heb onlangs nog twee boswilgen
aangepland. Hopelijk zullen ze volgend jaar gaan
bloeien. Naast solitaire bijen is deze tuin ook zeer
geschikt voor vlinders en vogels dus iedereen
profiteert ervan.”
Jac.P. Thijsse was één van de eerste biologen die met
het Verkade-album “De Bloemen en haar vrienden”
het grote publiek wist te informeren over insecten.
Met de website wildebijen.nl wordt eenzelfde doel
nagestreefd, alleen dan op een eigentijdse manier.
Summary
The website www.wildebijen.nl began providing
identification keys about a year ago. Tables for
Sphecodes en Anthophora already exist. Osmia and
Megachile are next.
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Oproepen
Van de penningmeester
Zoals gewoonlijk publiceert de peningmeester in het
eerste nummer van het jaar een overzicht van de tot
dusver betaalde contributie. Kijk in de onderstaande
tabel of je je bijdrage voor 2011 hebt voldaan.
Wanneer dat niet het geval is, maak dan het bedrag
- € 10 per jaar - over vóór 1 juni 2011 op
postbanknummer 6435909 ten name van H.
Nieuwenhuijsen, Frans Halsstraat 10, 1816 CN
Alkmaar. Onder vermelding van “contributie sectie
Hymenoptera + ja(a)r (en)”.
Hebben wij op 1 juni nog geen contributie voor 2011
van je ontvangen dan gaan we ervan uit dat je hebt
bedankt als lid van de sectie.
Contributie sectie Hymenoptera N.E.V. per 1-3-2011.
Naam
M.T. van Adrichem
C. van Achterberg
A. Baaijens
E.H. van Beers
H. Beers
D. Belgers
M.P. Berg
A. v.d. Berg
R.M. Bink-Moenen
L. Blommers
P. van Breugel
R.J. Broersma
R. Brouwer
A. Brouwers
B. Brugge
L.L. Calle
A.J.Dees
J. Devalez
A. van Diemen
S.M.A.J. Dobbelaar
A.P.W. van Eck
K.Eradus
H.P.A.J. Gilissen
C. Goudsmits
J. D’Haeseleer
M. Hartmans
J. de Heer
W. Heitmans
J.T. Hermans
Imkersver. Arnhem Velp

2011 2012 2013 2014
x
x

x
x
x

x

x

x
x
€3

x

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

x
x

x

x

Naam
C. Jacobusse
B. Jeucken
Y. Jongema
R. de Jonghe
R.J. van Kats
Th.Ketelaar
W. Klein
R. Kleukers
H.P.L. Koel
F. Kok
R.F.M. Krekels
J.M. Kuhnen
P. Kuijken
J. Kuper
A.J. Loonstra
G. Loos
F. van der Meer
P. Megens
A. Mol
M. van den Munckhof
A. Neve
J. van der Nieuwegiesen
H. Nieuwenhuijsen
L. den Ouden
J. Ouwendijk
B. Padberg
T.M.J. Peeters
H.J. Prijs
J. Prinsen
J.H.N. Pijfers
I. Raemakers
J. Ravoet
M. Reemer
A. Rietveld
W. Roessingh
J. de Rond
M. Roos
S. Schreven
J. Slot
J. Smit
J.A.H. Smits
R. Sommeijer
E. van der Spek
Y. Taams-Neuhaus
M. van Veen
A. van der Veen
R.L. Veenendaal
A. de Wilde
E. Willems
C. Zwakhals

2011 2012 2013 2014
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
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x

x
x
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x

x
x

x
x
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Mededelingen
Mededelingen
Mededelingen van het
bestuur
Microscoop lenen
Voor jonge, beginnende entomologen is het mogelijk
om van het NEV-bestuur een goede stereomicroscoop
te lenen. Gewoonlijk is dit voor 2 à 3 periodes van 2
jaar. Jonge leden die hiervoor graag in aanmerking
willen komen, kunnen contact opnemen met het
sectiebestuur, of rechtstreeks met het NEV-bestuur.
Website NEV
De website van de NEV wordt verbouwd. De
mogelijkheden worden uitgebreid en het geheel wordt
gebruiksvriendelijker. Wij hebben als sectie
Hymenoptera hierop ook een pagina met eerste
informatie over de sectie. Verder is er een link naar
onze eigen website.
Zomerbijeenkomst NEV
Van 27 t/m 29 mei is de zomerbijeenkomst van de
Nederlandse Entomologische Vereniging. In dit
weekend gaan gelijkgestemden gezamenlijk op vangexcursie naar voor hen aantrekkelijke gebieden. ’s
Avonds, na een goede maaltijd, worden de vangsten
geprepareerd en ervaringen uitgewisseld. Voor de
zaterdag hebben we onze Belgische collega’s
uitgenodigd om mee op excursie te gaan.
Het weekend wordt gehouden in Hengstdijk (ZeeuwsVlaanderen). Kosten voor dit weekend bedragen € 45,of € 50,- voor het gehele weekend. Dat is inclusief 2 x
ontbijt, 2 x lunchpakket, 2 x diner en 2 overnachtingen. Bij korter verblijf zijn de kosten lager. Er zijn
vergunningen aangevraagd voor de terreinen van
Staasbosbeheer en Verdronken Land van Saeftinghe.

42

Jaarverslag sectie 2010
Het jaar begon met de traditionele studiedag in het
ZMA. Dit jaar zijn de hommels bestudeerd. Mervyn
Roos verzorgde een presentatie, waarin biologie,
verspreiding, oorzaken van achteruitgang en uiteraard
de identificatie aan bod kwamen. Bij het laatste helpen
de duidelijke afbeeldingen die op de website van de
sectie zijn te vinden.
De website van de secie is ook dit jaar weer onderhouden door Raymond Boersma.
In april verscheen het laatste exemplaar van Bzzz de
nieuwsbrief van de sectie, nummer 31 met 48 pagina’s.
In november opgevolgd door het eerste nummer van
HymenoVaria, 52 pagina’s. Hiermee is een lange
discussie over de naam van het sectieblad voorlopig
beëindigd. Een van de redenen voor de naamwijziging
is dat artikelen als regel niet met de naam Bzzz worden
geciteerd, maar met de functie nieuwsbrief.
Voor de excursielocaties hebben we ons mede laten
leiden door belangstelling bij boswachters van
Staatsbosbeheer naar een inventarisatie van de
voorkomende bijen en wespen.
De voorjaarsexcursie was naar Kootwijk, de
boswachter zit hier met de vraag wat te doen met
recent verworven landbouwgrond. De planning is
omvorming tot heide, maar hij had het idee dat beheer
als kruidenrijke akker misschien voor de biodiversiteit
wel gunstiger zou zijn. Ons advies is inderdaad delen
te behouden als kruidenrijke akker, waarbij soms de
wilde zwijnen kunnen helpen bij de instandhouding
van dit biotoop.
Voor de zomerexcursie maakten we gebruik van de
uitnodiging om naar de boswachterij Staphorst te
komen, dit viel samen met het EIS 1000 soortenweekend. De zaterdag was het weer redelijk, maar
vanwege de slechte verwachtingen voor de zondag is
de 2e dag terecht geschrapt.
Een delegatie van de sectie heeft de 9e
Hymenopterologen-Tagung in Stuttgart bijgewoond.
Er is verder gewerkt aan de bijenatlas en het maken
van Nederlandstalige tabellen. Daarvan zijn die van de
geslachten Stelis en Coelioxys gepubliceerd in Bzzz en
HymenoVaria.
Er begint samenwerking op gang te komen met onze
Vlaamse collega’s.
Het aantal leden bedroeg aan het eind van het jaar 75.
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Veranderingen in de
ledenlijst
Per 1 april 2011, aantal leden 80

Adreswijzigingen
Jorgen Ravoet Leopoldstraat 62 bus 2
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9050 Ledeberg, België
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A. Rietveld
Hoenderparkweg 19
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ahw@ahw.me
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