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Redactioneel 
 
 
Een goed gevuld 21ste nummer van onze nieuwsbrief. 
In maart j.l. is ons lid Harry Pijfers overleden, Wim 
Klein heeft een In Memoriam geschreven. 
Er is een tweetal Veldobservaties. 
Het hoofdstuk ‘Artikelen’ is goed gevuld met 13 heel 
verschillende bijdragen, van kort, minder dan 1 pagina, 
tot lang, 11 pagina’s. Heel fijn dat zoveel leden hun 
ervaringen op papier willen zetten. De onderwerpen 
van deze artikelen varieren zeer: van bijen, bodem- en 
andere nesten, graafwespen en hoornaars, tot 
schildwespen en Scelionidae. We zouden haast zeggen: 
voor elk wat wils.  
 
Zoals gewoonlijk in het novembernummer bij 
‘Literatuur’ een overzicht van de verschenen artikelen 
en boeken van het vorige jaar (HymenoBiblio 2019). 
Verder een drietal boekbesprekingen door Erik van 
der Spek en Anneke Teepe en enkele resultaten van 
onderzoek. 
 
Bij ‘Oproepen’ wordt gevraagd de bijdrage voor 
komend jaar (2021) over te maken. Verder de vraag 
om ‘Leuke waarnemingen en vangsten uit 2020’ op te 
sturen. Erik van der Spek wil graag de gegevens van 

deelnemers aan de excursies van de sectie naar de 
Strabrechtse heide ontvangen.  
Nieuw is een oproep van Regina Oors om bijdragen 
aan te leveren voor het Instagram-account van de 
sectie. 
 
Bij ‘Mededelingen’ stelt Regina Oors, de nieuwe 
voorzitter van de sectie zich voor. Verder de 
aankondiging van een studiedag, die we willen gaan 
houden in Naturalis. Dit wel op voorwaarde dat het 
museum ons dan mag ontvangen en dat we corona-
proof kunnen werken. Dat zal in ieder geval met een 
beperkt aantal deelenemers zijn.  
Frederique Bakker (Naturalis) legt uit wat de gevolgen 
van het Nagoya-protocol kunnen zijn voor degenen 
die hun collectie willen doneren aan een museum. 
 
Jorgen Ravoet wordt hartelijk bedankt voor het 
vertalen van enkele samenvattingen in het Engels. 
 
We wensen je veel leesplezier, Jens, Theo, Erik en Jan 
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In memoriam Harry 
Pijfers 
 
Wim Klein 
 
 
Op 9 maart overleed Harry Pijfers op 93-jarige leeftijd. 
In hem verliezen we een markant lid dat regelmatige 
bijdragen schreef voor Bzzz de voorloper van 
HymenoVaria. De laatste jaren was Harry vanwege 
zijn gezondheid niet zo actief meer, maar de oudere 
leden zullen zich zijn markante verschijning – altijd 
samen met zijn vrouw Wil – zeker herinneren. 
Harry is geboren en getogen onder de rook van het 
grote Dominicanen klooster in Zwolle. Hij had een 
grote belangstelling voor de natuur, met name voor 
aculeaten en orchideeën en werd in 1945 lid van de 
Zwolse afdeling van de NJN. Daar leerde hij Wil 
kennen en al gauw hadden ze de naam ‘pleisterpaar’ 
niet alleen omdat ze altijd pleisters bij zich hadden, 
maar ook omdat ze onafscheidelijk waren. Toen hij 
ouwe sok werd, was het niet meer als vanzelfsprekend 
dat hij lid werd van de KNNV. Zijn ‘leermeesters’ op 
het gebied van aculeaten waren Thijsse en Bouwman 
en later pater Benno. 
Harry deed de kweekschool en zijn eerste aanstelling 
als onderwijzer was in Ootmarsum. In de avonduren 
ging hij op voor de hoofdakte. Hij verhuisde naar 
Veenendaal en van Veenendaal naar Nijmegen waar 
hij een aanstelling kreeg als hoofd van de school. Na 
zijn pensionering vestigde hij zich in Zelhem. 

 
Zijn passie voor insecten en orchideeën was groot: 
verscheen er een boek over: hij had het, kon het 
gefotografeerd worden, hij deed het; kon hij iemand er 
over vertellen, hij deed het. Hij had plezier in het 

schrijven en schreef er ook veel over. Harry was kortom 
een echte onderwijzer.  
Zijn tuin was niet groot (zo’n 200 m2), maar was wel zo 
ingericht dat er zoveel mogelijk verschillende habitats in 
waren om zoveel als mogelijk verschillende insecten erin 
te hebben. Hij was dan ook erg teleurgesteld dat op 
kattenstaart niet de kattenstaartbij verscheen. Toen die bij 
uiteindelijk toch gesignaleerd werd, was Harry tevreden 
en werd de lijst met soorten met één soort uitgebreid. Het 
werden er uiteindelijk meer dan 203 soorten bijen en 
wespen [zie Bzzz 25].  
Zijn collectie is opgenomen in die van het natuurmuseum 
Rotterdam. 
Harry was overigens niet alleen in insecten en orchideeën 
geinteresseerd. Hij was ook degene die het 
midwinterhoorn blazen in Zelhem weer introduceerde.  
 
Bibliografie 
Een complete bibliographie van Harry Pijfers geven, is 
bijna niet mogelijk. Harry heeft veel geschreven in de 
blaadjes van de KNNV-afdelingen waarvan hij lid was. 
Wat hieronder volgt, is dus maar een klein deel van zijn 
oevre. 
Pijfers, J.H.N., 2000. Solitaire bijen, wespen en mieren in enkele 

SBB-reservaten in N.O.-Twente. Seizoen 1999. - Veelpoot 
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Nazomerweekend Ootmarsum, 25, 26, 27 augustus 2000. - 
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Pijfers, H., 2002. Anthophora plagiata ...... verleden tijd? - 
Nieuwsbrief sectie Hymenoptera NEV, Bzzz 15: 26-27. 
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minuta? - Nieuwsbrief sectie Hymenoptera NEV, Bzzz 17: 23. 
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Bzzz 18: 44. 
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Springendal. - Nieuwsbrief sectie Hymenoptera NEV, Bzzz 
19: 27-29. 

Pijfers, H., 2004. De aculeaten van een aantal gebieden in N.O. 
Twente. 2. De kruidentuin in Vasse. - Nieuwsbrief sectie 
Hymenoptera NEV, Bzzz 20: 58-59. 
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Hymenoptera NEV, Bzzz 21: 29-30. 

Pijfers, H., 2005. De aculeaten van een aantal gebieden in N.-
O. Twente. 4. De Noordelijk Manderheide. - Nieuwsbrief 
sectie Hymenoptera NEV, Bzzz 22: 48-50. 

Pijfers, H., 2005. De Kleine knotswesp, Sapygina decemguttata. - 
Nieuwsbrief sectie Hymenoptera NEV, Bzzz 22: 66-67. 

Pijfers, H., 2006. Dood hout leeft..... - Nieuwsbrief sectie 
Hymenoptera NEV, Bzzz 23: 33-34. 

Pijfers, H., 2006. De aculeaten van een melkvee-bedrijf in Zuid-
Limburg. - Nieuwsbrief sectie Hymenoptera NEV, Bzzz 24: 
57-59. 

Pijfers, H., 2007. De angeldragers van een Achterhoekse 
dorpstuin. - Nieuwsbrief sectie Hymenoptera NEV, Bzzz 25: 
11-12. 

Pijfers, H., 2007. De groefbij Halictus leucaheneus: terug van 
weggeweest? - Veelpoot 18 (1): 18. 
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Guldenmond, J., J. Pijfers & E. den Belder, 2007. De 
betekenis van agrarisch natuurbeheer voor bijen en 
wespen op een melkveebedrijf in de Graafschap. - 
Entomologische Berichten 67 (6): 198-203. 

Raemakers, I. & H. Pijfers, 2004. Krijgt Hylaeus difformis 
vaste grond onder de poten? - Nieuwsbrief sectie 
Hymenoptera NEV, Bzzz 19: 34-36. 

Smit, J. & H. Pijfers, 2006. Nieuwe vondsten van de 
zuidelijke gouden groefbij Halictus leucaheneus in Nederland 
(Hymenoptera: Apidae s.l.). - Nederlandse Faunistische 
Mededelingen 24: 21-24. 

 
Over Harry Pijfers werd ook geschreven: 
Bosch, H. van den, 2002. Insectenparadijs in dorpstuin. 

Ruim 120 soorten solitair levende bijen en wespen. - 
Landleven 7 (2): 80-85. [interview met Harry Pijfers] 

Slieker, F. & R. Vis, 2012. De collectie bijen, wespen en 
mieren is digitaal ontsloten. - Straatgras 24 (3): 61-62. 
[Natuurhistorisch Museum Rotterdam met o.a. collectie 
van Pijfers] 

Thissen, T., 2004. In dienst van de angeldragers. - Bijen 13: 
322-323.  [interview met Harry Pijfers] 

Loo, E. van & E. Korndewal, 2020. In memoriam Harry 
Pijfers. – De composiet, KNNV afdeling Regio 
Doetinchem 2020-2. 

Veldobservaties 
 

Bijzonderheden uit een 
nest van de veldhommel 
Bombus lucorum 
 
Jan Smit 
 
 
Inleiding 
Wij hebben al jaren in onze tuin in Duiven een 
takkenwal, waar we al ons snoeihout op gooien. Deze 
wal is een geliefde schuilplaats voor allerlei dieren: 
padden, salamanders, slakken, enzovoort. Ieder jaar 
hebben we er wel een hommelnest in. Tot nu toe 
meestal van de akkerhommel Bombus pascuorum, 
verleden jaar van de weidehommel Bombus pratorum. 
 
Aardhommels 
Dit jaar zagen we op een gegeven moment 
aardhommels (Bombus terrestris-groep) in en uit vliegen, 
in het begin van het jaar een koningin, later werksters. 
Wij genoten, zittende in de tuin, van de activiteit van 
de hommelwerksters. In de week van 25 mei zagen we 
echter wel erg grote werksters in en uit vliegen, het 
leken wel koninginnen. Ik kon me eigenlijk niet 
voorstellen dat er toen al nieuwe koninginnen zouden 
zijn. Gedurende een paar weken zagen we deze, naast 
de ‘gewone werksters’, regelmatig uitvliegen en soms 
met stuifmeel aan de poten terug keren. Al tellende 
kwamen we op minimaal 5 van deze grote ‘werksters’. 
 
Dode hommels 
Begin juni vonden we een paar keer een stervende of 
dode hommel. Ik had eerst niks in de gaten, was ook niet 
echt alert. We vinden wel eens vaker een dode hommel, 
maar ik vond in een week tijd 4 stuks. Dat was wel wat 
veel. Ik dacht dat er mogelijk nectargebrek zou zijn door 
de droogte. Of dat iemand in de buurt met gif had 
gewerkt. Tot ik op 11 juni een dode werkster vond, 
nummer 5, die ik eens beter bekeek en waarbij me toen 
opviel dat de rechtervoorvleugel ontbrak (Fig 1). Deze bij 
heb ik mee genomen naar binnen en onder de 
microscoop goed bekeken. Die bewuste voorvleugel was 
niet ontwikkeld, maar het was een stompje. Dat deed me 
er aan denken dat ik eens had gelezen dat hommels 
tegenwoordig ook last kunnen hebben van het Deformed 
Wing Virus (DWV), dat normaliter bij honingbijen 
voorkomt.  
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Een dag later (12 juni) vond ik zo’n groot exemplaar, 
helemaal zonder ontwikkelde vleugels (Fig. 2). Deze 
heb ik gefotografeerd en de foto opgestuurd naar 
Pierre Rasmont, waarmee ik intussen al via de mail in 
gesprek was over dit virus bij hommels. Hij 
antwoordde dat dit een koningin was van Bombus 
lucorum, de veldhommel. Hij mailde me dat hij de 
koninginnen van de aardhommelsoorten uit de 

Benelux uit elkaar kon houden, maar uit bijvoorbeeld 
Scandinavië niet meer. 
 
Ah, een koningin. Toen ging er een ander lampje 
branden, in HymenoVaria 20 stond een artikel van 
Martijn Kos over jonge hommelkoninginnen die 
stuifmeel verzamelen voor hun geboortenest (Kos 2020). 
Dan waren die ‘grote werksters’ van eind mei, dus toch 
jonge koninginnen. 
 
Deformed Wing Virus  
Het Deformed Wing Virus (DWV) of verkreukelde 
vleugelvirus is in het begin van de 80er jaren van de 
afgelopen eeuw voor het eerst ontdekt in Japan bij 
honingbijen. Dit virus veroorzaakt zoals de naam al zegt 
verkreukelde vleugels en soms een verkort achterlijf. Het 
virus wordt verspreid door varroamijten in de 
honingbijenkolonie en het virus vermeerdert zich ook 
binnen in deze mijten (Miranda & Genersch 2010). 
Intussen was ook al bekend geworden dat dit virus bij 
Bombus terrestris voorkwam. In Engeland is aangetoond dat 
het DWV dat voorkwam bij hommels afkomstig was van 
honingbijen (Fürst et al. 2014). Tegenwoordig is het virus 
wereldwijd verspreid. Men vermoedt dat het virus via 
bloemen overstapt van honingbijen naar hommels.  
 
Literatuur 
Fürst, M.A., D.P. McMahon, J.L. Osborne, R.J. Paxton & 

M.J.F. Brown, 2014. Disease associations between honeybees 
and bumblebees as a threat to wild pollinators. – Nature 506: 
364-373. 

Kos, M., 2020. Waarom verzamelen jonge hommelkonin-
ginnen voor hun winterslaap stuifmeel? – HymenoVaria 20: 
36-39. 

Miranda, J.R. de & E. Genersch, 2010. Deformed wing virus. - 
Journal of Invertebrate Pathology 103: 48-61. 

 
Summary 
In a Bombus lucorum nest, young queens helped to supply 
the nest. Later, workers and queens with deformed wing 
virus symptoms emerged from the nest. 
 
 
  

Figuur 1. Werkster van Bombus lucorum, rechter 
voorvleugel is misvormd. Foto Jan Smit. 

Figuur 2. Koningin van Bombus lucorum, zonder vleugels, 
tengevolge van het DWV. Foto Jan Smit. 
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Gedrag van de kleine 
muurspinnendoder 
(Agenioideus sericeus) 
 
Bas de Wit 
 
 
Op zestien september van dit jaar liep ik in die vroege 
middag door de tuin van mijn studentenhuis in Velp 
(Gelderland) (Fig. 1). Het was lichtelijk bewolkt en de 
temperatuur zal rond de negentien graden geweest 
zijn. In deze ietwat rommelige, beschutte tuin had ik al 
eerder een paring gezien van de koolzwarte 
metselspinnendoder (Auplopus carbonarius). Mijn eerste 
gedachte was dat het om deze spinnendoder ging, toen 
ik op kleine maagdenpalm (Vinca minor), die aan de 
voet van de buitenmuur groeide, een vrouwtje 
spinnendoder zag zitten. Het vrouwtje vloog wat 
zenuwachtig van het ene blad naar het andere. Ik ben 
er bij gaan zitten om naar het schouwspel te kijken en 
heb ondertussen aantekeningen op mijn mobiel getypt. 
 
Toen ik zat viel het me op dat het wespje erg klein was 
en een zwarte band op de vleugel had. Ik wist dat het 
niet om de metselspinnendoder kon gaan omdat deze 
heldere vleugels heeft. Hierdoor was mijn interesse 
extra gewekt. Ik zag dat er een mannetje aangevlogen 
kwam. Het vrouwtje bleef om de paar seconden 
wisselen van blad. Op het blad vibreerde zij heftig met 
de antennes en vleugels, terwijl zij aan het rondlopen 
was. Het mannetje vloog een aantal keren tevergeefs 

op het vrouwtje af, waarna ze zich snel uit de voeten 
maakte. Na vier pogingen kon het mannetje dichtbij 
genoeg komen en beet zich razendsnel vast aan haar 
propodeum. Hierna krulde het mannetje het achterlijf 
onder het achterlijf van het vrouwtje waarna een 
paring plaats vond, die ongeveer 15 seconden duurde. 
Op dat moment wist ik nog niet om welke soort het 
ging. En ik stond klaar om na de paring het mannetje 
te vangen voor determinatie. Na de paring liet het 
mannetje zich vallen en had ik de mogelijkheid hem te 
vangen. Na determinatie wist ik dat het om de kleine 
muurspinnendoder (Agenioideus sericeus) ging. 
Het viel me op dat na de paring het vrouwtje op min 
of meer dezelfde plek bleef zitten en veel minder 
vloog. Ze liep na vijf minuten de stengel van de kleine 
maagdenpalm af. Het beestje liep met een omweg 
door de plantenborder naar de muur waar zij met 
vibrerende vleugels kort bleef zitten. Hierna liep ze 
ongeveer tien centimeter tegen de muur op waar zij 
een voeg in liep. Daar bleef ze even zitten tot dat ze 
plotseling weg vloog naar de voet van de muur waar zij 
een waarschijnlijke huiszebraspin (Salticus scenicus) 
belaagde. Dat dier kon de eerste aanval ontkomen 
door in een groef weg te duiken, waarna een korte 
achtervolging volgde. De zebraspin werd uiteindelijk 
eerst uit de voeg getrokken met de kaken van de 
spinnendoder, waarna de spin een enkele steek in het 
borststuk kreeg. Daarna liet de spinnendoder de spin 
even met rust. Hierdoor kon ik zien dat het om een 
vrouwtjesspin ging. Hierna stopte de spinnendoder het 
vrouwtje huiszebraspin in dezelfde gleuf weg als waar 
ze de spin vandaan had getrokken. Na twee minuten 
zag ik de spinnendoder wegvliegen waarna ik haar 
kwijt raakte. 

   

Figuur 1. Locatie waar ik de 
kleine muurspinnendoder tegen 
kwam. Foto Bas de Wit. 
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Artikelen  
 

Bijen op Zuid-Hollandse 
dijken 
 
Linde Slikboer 1) & Niels Godijn2) 
 
Inleiding 
Op dijken in Rhoon (Zuid-Holland) werden in 2017 
en 2018 opzienbarende vondsten van ongewervelden 
gedaan. Het ging om vier soorten die elk nooit eerder 
in Zuid-Holland waren aangetroffen: een hooiwagen, 
een snuitkever en twee soorten bijen. Eén van de 
bijen, de kraagbloedbij Sphecodes spinulosus, was in de 
21e eeuw geheel niet meer waargenomen in Nederland 
en stond te boek als uitgestorven. 
 
Onderzoek 
Deze vondsten deden vermoeden dat dijken in het 
algemeen, ook in het zeekleigebied, een bijzondere 
entomofauna kunnen herbergen. In 2019 zijn wij 
daarom op zoek gegaan naar entomologisch 
waardevolle dijken op de Zuid-Hollandse eilanden. 
Tijdens een voorverkenning in februari hebben we een 
aantal dijken geselecteerd op de eilanden Voorne 
Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. De 
selectie vond plaats op basis van de vegetatie: lage 
grasvegetaties met een open structuur, de aanwezig-
heid van kale grond, al dan niet kruidenrijk, de ligging 
in het landschap, de expositie ten opzichte van het 
zuiden en indicatieve vaatplanten zoals kruisdistel.  
Zo werden elf (delen van) dijken geschikt bevonden 
voor dit vrijetijdsonderzoek, met een lengte van 250 
tot 1.200 meter (totaal 5,58 km). Deze zijn tijdens het 
zomerseizoen elk één tot vier maal bezocht, 
afhankelijk van de beschikbare tijd. Er is uitsluitend 
naar soortenrijkdom van wilde bijen gekeken, het 
aantal individuen en het voorkomen van overige 
soortgroepen werd slechts incidenteel genoteerd. 
 
Resultaten 
In totaal werden 82 soorten wilde bijen vastgesteld 
(Tabel 1). Veertien van de aangetroffen bijensoorten 
staan op de Rode Lijst. De aanwezigheid van soorten 
hing soms duidelijk samen met de omgeving. Zo 
waren veenhommel en moshommel slechts aanwezig 
ten zuiden van het Haringvliet, en wilgenspecialisten 
telkens nabij wilgenopstanden.  
Een opvallend verschijnsel is de rijkdom aan parasi-
taire soorten uit de geslachten Nomada en Sphecodes. 
Waaronder de zwarte bloedbij Sphecodes niger, een zeer 

zeldzame soort die voorheen vrijwel alleen uit 
Limburg bekend was. Het determinatiekenmerk is 
zichtbaar: het gladde vlakje onder de vleugelbasis (Fig. 
1). 

De soort met de hoogste presentie is de grasbij 
Andrena flavipes, die op elke dijk voor kwam (Fig. 4). 
Gevolgd door de steenhommel Bombus lapidarius en de 
dikkopbloedbij Sphecodes monilicornis. Daarna volgt de 
zeldzame weidebij Andrena gravida, die op acht van de 
elf onderzochte dijken werd aangetroffen. 

Verder werd op één dijk ook de gewone oliekever 
Meloe proscarabaeus gevonden (Fig. 3), een kever die als 
parasiet van grondnestelende bijen sterk afhankelijk is 

Figuur 2. Vrouwtje van bonte wespbij Nomada bifasciata, 
broedparasiet van de weidebij Andrena gravida. Foto 
Linde Slikboer. 

Figuur 1. Mannetje van zwarte bloedbij Sphecodes 
niger - een zeer zeldzame soort die voorheen vrijwel 
alleen uit Limburg bekend was. Het determinatieken-
merk is zichtbaar: het gladde vlakje onder de 
vleugelbasis. Foto Linde Slikboer. 
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van de talrijkheid ervan. Dit is een nieuwe vindplaats 
van een soort die nagenoeg lijkt te zijn verdwenen in 
het zuidwesten van Nederland. Toevalligerwijs werden 
diezelfde maand ook op twee andere plekken 
oliekevers gefotografeerd (waarneming.nl). In beide 
gevallen ging het om waarnemingen op dijken rondom 
het Haringvliet. 
 

 
Conclusies 
Uit deze inventarisatie blijkt dat het geen toeval was 
dat in Rhoon grote bijzonderheden op dijken werden 
aangetroffen. Ook andere dijken in de regio Zuid-
Holland-zuid blijken een rijke en bijzondere 
entomofauna te bezitten. Het beheer op deze 
verschillende dijken is uiteenlopend, van een botanisch 
gericht hooibeheer tot begrazing met runderen of 
schapen. In enkele gevallen ook een regulier 
maaibeheer. In alle gevallen was het beheer echter 
zodanig dat zich een schrale, open vegetatie 
ontwikkeld heeft. Een overeenkomst tussen de 
onderlinge dijken is mogelijk de langdurige stabiliteit in 
beheer. Dankzij hun onpraktische vorm worden veel 
dijklichamen slechts extensief benut, maar zijn door 
hun functie als (secundaire) waterkering toch vaak al 
honderden jaren behouden gebleven.  
 
Vervolg 
Als vervolg op de bijzondere vondsten op dijken in de 
afgelopen jaren is vanuit EIS Kenniscentrum Insecten 
in samenwerking met Grauwe Kiekendief 
Kenniscentrum Akkervogels een grootschalig 
onderzoek naar insecten op slaperdijken opgezet: 
‘Rijke Dijken van de Delta: entomologische waarde 
van slaperdijken’. Tijdens dit project worden ten 
minste 30 dijken in de Zuidwestelijke Delta (Zeeland, 
West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden) 
geïnventariseerd op bijen, dagvlinders en andere 
insectengroepen. Een belangrijk doel is om de 
entomologische waarden van dijken zo beter in beeld 
te krijgen, evenals het belang van dijken voor 
biodiversiteit in het agrarisch gebied. Verder hopen we 

meer inzicht te krijgen in de factoren die de 
aanwezigheid van een rijke bijenfauna op dijken 
bepalen.  
We zullen de sectie in de aanstaande HymenoVaria’s 
op de hoogte houden van de voortgang en resultaten 
van het project.  
 
Tabel 1. Wilde bijen op dijken op Zuid-Hollandse 
eilanden. 
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RL Z 

Andrena bicolor 1 9% TNB a 

Andrena bimaculata 3 27% KW zz 

Andrena chrysosceles 7 64% TNB a 

Andrena cineraria 2 18% TNB a 

Andrena dorsata 3 27% TNB a 

Andrena flavipes 11 100% TNB a 

Andrena fulva 6 55% TNB a 

Andrena gravida 8 73% KW z 

Andrena haemorrhoa 9 82% TNB a 

Andrena helvola 1 9% TNB zz 

Andrena labiata 1 9% KW zz 

Andrena minutula 1 9% TNB z 

Andrena mitis 2 18% TNB zz 

Andrena nitida 9 82% TNB a 

Andrena praecox 3 27% TNB a 

Andrena proxima 4 36% TNB z 

Andrena rosae 1 9% BE zz 

Andrena scotica 4 36% TNB a 

Andrena semilaevis 1 9% KW zz 

Andrena subopaca 6 55% TNB a 

Andrena tibialis 5 45% TNB z 

Andrena trimmerana 1 9% GE zzz 

Andrena vaga 3 27% TNB a 

Andrena ventralis 4 36% TNB z 

Anthophora plumipes 4 36% TNB a 

Bombus bohemicus/vestalis 1 9% KW z 

Bombus campestris 2 18% TNB a 

Bombus hortorum 3 27% TNB a 

Bombus hypnorum 1 9% TNB a 

Bombus jonellus 1 9% KW z 

Bombus lapidarius 10 91% TNB a 

Bombus muscuorum 3 27% BE zz 

Bombus pascuorum 7 64% TNB a 

Figuur 3. Vrouwtje van gewone oliekever Meloe 
proscarabaeus. Foto Linde Slikboer. 
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Bombus pratorum 1 9% TNB a 

Bombus terrestris-complex 8 73% TNB a 

Chalicodoma ericetorum 1 9% TNB z 

Ceratina cyanea 1 9% TNB zz 

Colletes cunicularius 3 27% TNB a 

Colletes marginatus 1 9% TNB zz 

Dasypoda hirtipes 1 9% TNB a 

Halictus tumulorum 7 64% TNB a 

Heriades truncorum 1 9% TNB a 

Lasioglossum calceatum 5 45% TNB a 

Lasioglossum fulvicorne 1 9% TNB z 

Lasioglossum leucopus 3 27% TNB z 

Lasioglossum leucozonium 1 9% TNB a 

Lasioglossum minutissimum 2 18% TNB z 

Lasioglossum morio 3 27% TNB a 

Lasioglossum pauxillum 3 27% TNB z 

Lasioglossum punctatissimum 1 9% TNB z 

Lasioglossum sexnotatum 2 18% TNB z 

Lasioglossum villosulum 2 18% TNB a 

Lasioglossum xanthopus 3 27% TNB zz 

Lasioglossum zonulum 1 9% TNB z 

Megachile centuncularis 1 9% TNB a 

Megachile willughbiella 1 9% TNB a 

Melecta albifrons 1 9% KW zz 

Melitta leporina 1 9% TNB z 

Nomada bifasciata 4 36% KW zz 

Nomada conjungens 3 27% TNB zz 

Nomada fabriciana 5 45% TNB z 

Nomada ferruginata 2 18% TNB z 

Nomada flava 3 27% TNB a 

Nomada flavoguttata 6 55% TNB z 

Nomada flavopicta 1 9% TNB z 

Nomada fucata 6 55% TNB a 

Nomada fulvicornis 3 27% KW zz 

Nomada goodeniana 6 55% TNB z 

Nomada lathburiana 2 18% TNB a 

Nomada marshamella 6 55% TNB z 

Nomada panzeri 3 27% TNB z 

Nomada ruficornis 6 55% TNB a 

Nomada signata 4 36% TNB z 

Nomada zonata 2 18% TNB z 

Osmia bicornis 1 9% TNB a 

Bijensoort D
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RL Z 

Sphecodes albilabris 1 9% TNB a 

Sphecodes crassus 3 27% TNB z 

Sphecodes geoffrellus 2 18% TNB z 

Sphecodes miniatus 1 9% TNB z 

Sphecodes monilicornis 8 73% TNB a 

Sphecodes niger 1 9% GE zzz 

Sphecodes spinulosus 1 9% VN x 
 
RL = Rode Lijst 2018 
Z = zeldzaamheidsklasse 
 
1) EIS Kenniscentrum Insecten,   
2) Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels. 
 

 
Summary 
In 2017-2018, special observations of invertebrates, 
including very rare bees, were made on dikes in South 
Holland. As a result of these observations, in 2019 
more potentially interesting dikes were investigated by 
the authors for the species richness of bees. A total of 
5.58 km of dike length was visited several times during 
spring and summer. Here 82 species of bees were 
identified, 14 of which were Red List species. In 
addition, the rare common oil beetle Meloe proscarabeus 
was found. This leisure study is now followed by the 
research project "Rijke dijken van de delta" (2020-
2021). 
  

Figuur 3. Vrouwtje van grasbij Andrena flavipes op 
raapzaad. Foto Linde Slikboer. 
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Mummies in de tuin 
 
Pieter van Breugel 
 
 
Inleiding 
Al enkele jaren valt me op dat er op verschillende 
planten gemummificeerde luizen zitten. Licht 
gekleurde bolletjes waar gemakkelijk de poten en 
antennes van afbreken. U begrijpt dat ik aan zo’n 
mysterie niet goedgelovig voorbij ga.  
Na verloop van tijd komt er aan de achterkant een 
keurig rond gat in zo’n luis. Die mummie herbergde 
dus een ander beestje. Een sluipwespje.   
 
We hadden binnen een paar gekregen viooltjes staan 
die helemaal vol luizen zaten waaronder een boel 
gemummificeerde exemplaren. Daarvan kon ik de 
betreffende sluipwespjes gemakkelijk terugvinden 
tegen de ruit. Na wat zoeken bleken het wespjes van 
het genus Aphidius (familie Braconidae) te zijn, amper 
2 mm groot (Fig. 1). Daar heb je een flink aantal 
soorten van. 
 
Veel mummies 
Ook dit voorjaar (2020) tijdens coronatijdgenoeg trof 
ik veel mummies aan op onder andere Japanse 
bottelroos, venkel, vingerhoedskruid en beemdkroon. 
Mogelijk veroorzaakt door evenzoveel soorten 
Aphidius of verwante soorten. Het aantal mummies op 
vingerhoedskruid was werkelijk ongelooflijk (Fig. 2, 3). 
Er was geen enkele luis die niet geparasiteerd was en 
nog probeerden mieren er zoete honingdauw te 
melken.  
Op Japanse bottelroos en venkel blijken de luizen, die 
zich ziek voelen en een verandering tot mummie 
voelen naderen, plekken op te zoeken vanwaar de 
wespjes gemakkelijk kunnen wegvliegen. Bij de roos 
gingen ze vaak boven op het blad zitten en bij venkel 
zochten ze de uiteinden van de buitenste sprietblaadjes 
op (Fig. 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Een sluipwespje van het genus Aphidius op 
beemdkroon.  

Figuur 2. Veel gemummificeerde luizen op 
vingerhoedskruid; uit de meeste is een sluipwespje 
gekomen.  

Figuur 3. Een Aphidius op de luis waaruit ze kwam op 
vingerhoedskruid. 

Figuur 4. Uit deze mummieluis op venkel is een Aphidius 
gekomen, de uitwerpselen ervan zijn net te zien. 
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Biologie 
Zo’n sluipwespje kromt haar achterlijf onder haar 
borststuk door tussen de poten en steekt dan in een 
flits haar legboor in een nog heel jonge luis en spuit er 
een miniem eitje in (Fig. 5). Pas als die luis alle 
vervellingen heeft doorgemaakt begint de sluipwesp te 
eten. De luis zwelt op en verhardt, maar haar buik 
verslijmt waardoor ze zichzelf vastlijmt aan de 
ondergrond. Dan sterft ze, helemaal leeggegeten.  
Die verharde luizen vormen een beschermend pantser 
voor het sluipwespje. Ik zag dat zelfs een 
gaasvlieglarve er met zijn scherpe kaken geen raad mee 
wist (Fig. 6). 
 
Na een aantal dagen bijt de nieuwe wesp een mooi gat 
aan de achterkant van de luis en komt er uit om op 
haar beurt op luizenjacht te gaan, of te overwinteren. 
Op figuur 2 met de mummieluizen op 
vingerhoedskruid  kun je veel ronde openingen zien, 
dikwijls met het dekseltje er weer op. De sluipwesp  
maakt dus een rond deurtje, dat zich niet zelden weer 
sluit.  
 
Maar ik zag op beemdkroon naast die ei-schietende 
Aphidius nog een kleiner wespje (Fig. 7), nauwelijks 
een mm groot, dat steeds op een jonge luis ging zitten. 
De luis reageerde dan door heftig met haar lijf op en 
neer te slaan, maar na een korte tijd was ze aan haar 
berijdster gewend. Het is allemaal zo klein dat de 
optische mogelijkheden van mijn camera eigenlijk net 
niet toereikend waren en met een loep moest ik de 
plant vastpakken om iets te kunnen zien en dan 
verdween dat miniminiwespje. Maar de foto’s waren 
goed genoeg om te kunnen zien dat midden onder het 
achterlijf een legboor in het lichaam van de luis werd 
gestoken (Fig. 8).   
 
Raadselwespje!  
Tussen de mummies op digitalis en op beemdkroon 
ontdekte ik exemplaren waar het gat niet achteraan 
gemaakt was, maar waar aan de zijkant een gat zat (Fig. 
9, rechts). Dus zoeken op internet en al heel gauw 
vond ik wat er gebeurd was. Dat tweede wespje is een 
zogenaamde hyperparasiet. Ze leeft ten koste van de 
eerste parasiet. Dat gaat als volgt. Ze nadert een jonge 
luis en met haar antennes besnuffelt ze die. Als ze 
ruikt dat er al een ei van een Aphidius in zit, dan 
beklimt ze de luis en legt geduldig een ei met haar 
legboortje in de buik van de luis. Die eindigt als 
mummie, zoals hiervoor beschreven. Daar binnenin 
verpopt de Aphidius-larve nadat ze alle opgespaarde 
uitwerpselen (meconium) heeft geloosd tegen de 
binnenwand van de perkamenten luis. Nu begint de 
larve van de hyperparasiet aan haar maaltje en eet die 
pop op, leegt haar darmen en verpopt zelf. Als zij uit 
de mummie kruipt bijt ze aan de zijkant een gat. Dat is 
om mensen te helpen om het verschil te zien. 

Figuur 5. Een Aphidius vlak voor het steken van een 
luis op beemdkroon. 

Figuur 6. De larve van een gaasvlieg probeert een 
mummieluis te kraken op bottelroos. 

Figuur 7. Aphidius (onder) en Alloxysta bij elkaar op 
beemdkroon. 

Figuur 8. Een Alloxysta besnuffelt met haar antennes 
een luis. 
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In zo’n luis waar twee wespjes in zaten vind je ook 
twee zwarte hoopjes uitwerpselen van het formaat 
zandkorrel. Ook van deze tweede parasiet bestaan 
diverse soorten.  
 
Overigens  wordt in wetenschappelijke literatuur niet 
gesproken van parasieten, maar van parasitoïden. 
Parasieten laten hun slachtoffers in leven en 
parasitoïden eten zoveel van hun gastheer dat die 
sterft. 
 
Wat blijkt nu. Die Aphidius-soorten worden ingezet als 
biologische bestrijders van luizen in kasteelten. Maar 
daarbij kunnen ze die hyperparasieten missen als 
kiespijn, zodat ook die weer biologisch bestreden 
moeten worden. Wat een getob! 
In de internetverwijzing hieronder is in een korte 
mededeling van Koppert, het bedrijf dat biologische 
bestrijders levert aan telers, sprake van twee groepen 
van hyperparasieten. Eén die een ei legt in de 
mummieluis en een groep die dat doet in een nog 
jonge luis. Waarschijnlijk behoort de hyperparasiet op 
beemdkroon tot het genus Alloxysta (Fig. 10). Ik zoek 
nu natuurlijk iemand die voor mij kan uitzoeken welke 
soort het betreft. Zijn er misschien kandidaten voor 
binnen de sectie Hymenoptera?  
 
En misschien is er ook nog een kandidaat om de 
veroorzaker van een ander type mummies op 
beemdkroon te identificeren. De sluipwespjes van het 
geslacht Praon eten ook luizen leeg die min of meer 
mummificeren, maar ze zwellen niet op. De larve van 
de sluipwesp verlaat die mummie aan de onderkant en 
spint dan een typerende cocon onder het lijkje (Fig. 
11). 
 
Summary 
Mummification of aphids on various types of plants 
appears to be caused by parasitic wasps from the 
genus Aphidius, which are therefore good aphid 
control agents. On field scabious, a smaller parasitic 
wasp from the genus Alloxysta has been observed to 
lay eggs in the aphids that Aphidius has punctured. The 
larvae only develop when the pupa of Aphidius is 
present in the mummified aphid and do this at the 
expense of that pupa. Alloysta is therefore a problem in 
the propagation of Aphius species for greenhouse 
cultivation. The exit hole of Aphidius is located at the 
end of the body of the mummified aphid. Alloysta 
emerges from the side. 
 
Literatuur 
https://pure.knaw.nl/ws/portalfiles/portal/9077710/
Hyperparasieten.pdf 

  

Figuur 9. Op beemdkroon links een mummie waaruit 
een Aphidius kwam en rechts een waaruit een Alloxysta 
naar buiten kroop. 

Figuur 10. Een Alloxysta prikt een luis aan met haar 
legboor die recht onder haar achterlijf staat. 

Figuur 11. Een lege luis met daaronder de cocon van 
een sluipwespje uit het genus Praon. 
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Nestelplek en gedrag van 
de gebandeerde dwerg- 
zandbij Andrena niveata 
 
Menno Reemer 
 
 
Inleiding 
Over de nestelgewoonten van de gebandeerde 
dwergzandbij Andrena niveata (Fig. 1) is voor zover ik 
heb kunnen vinden niets bekend. Toen ik de soort in 
2019 en 2020 in het park Matilo te Leiden aantrof, heb 
ik daarom verschillende vergeefse pogingen gedaan 
om de nesten te vinden. In 2020 vond ik echter een 
andere populatie van de soort bij de Klinkenbergerplas 
in Oegstgeest, ongeveer 6 kilometer ten noord-
noordwesten van de Leidse vindplaats. Hier lukte het 
me op 29 mei 2020 wel om een nest van deze 
zeldzame soort te vinden. In dit artikel beschrijf ik de 
nestelplaats, aangevuld met enkele andere 
waarnemingen van gedrag en bloembezoek op zowel 
de vindplaats in Leiden als in Oegstgeest.  

 
Nestelplek Oegstgeest 
Het nest bevond zich in een circa vier meter hoge, 
tientallen meters lange heuvel van lichte klei 
(lutumgehalte 25-50%), afkomstig uit de enkele jaren 
geleden gegraven Klinkenbergerplas. Het zat vlak 
onder de top van de heuvel (Figuur 2), in een bijna 
loodrecht (hellingshoek 80°) gedeelte (Figuur 3). De 
nestingang (Figuur 4) zat aan de noordwestzijde. Door 
deze oriëntatie lag de nestingang 80% van de dag in de 
schaduw van de wal zelf, alleen aan het eind van de 
middag kon de zon er even op schijnen. Doordat het 
nest vlakbij de top van de heuvel lag, ontving het 
misschien toch nog vrij veel zonnewarmte. Rondom 
de nestingang was de bodem grotendeels kaal. Op 

enige meters afstand was er op de wal veel begroeiing 
van geelbloeiende Brassicaceae.  

 
Gedrag 
Toen ik een eerste dwergzandbij het nest zag 
binnengaan, wist ik nog niet zeker dat het A. niveata 
betrof. Ik plaatste daarom een doorzichtig potje op de 
nestopening. Na enkele minuten kwam het dier naar 
buiten en had ik het in het potje gevangen, zodat ik de 
determinatie kon bevestigen.  
Kort na de vangst van het eerste dier (dat ik nog 
gevangen hield) kwam er een tweede vrouwtje A. 
niveata aanvliegen dat dezelfde(!) nestopening betrad. 
Ook deze kwam na enige tijd weer uit het nest. Dit 
dier ging op enkele centimeters afstand van de 
opening op de grond zitten, waarna het opvloog en 
met steeds groter wordende zigzag-bewegingen 
(vermoedelijk om zich te oriënteren) langzaam van het 
nest wegvloog. Hiervan heb ik met mijn telefoon een 
filmpje gemaakt, dat is te zien op 
https://www.youtube.com/watch?v=QeAtukjUk0s  
 

Figuur 1. Gebandeerde dwergzandbij Andrena niveata, 
vrouwtje. Leiden, park Matilo, 25 mei 2019. Foto 
Menno Reemer. 

Figuur 2. De heuvel in Oegstgeest met vlak onder de 
top het nest van Andrena niveata (aangeduid door pijl). 
Foto Menno Reemer. 

Figuur 3. De nestopening van dichtbij. Foto Menno 
Reemer. 
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Enkele meters verderop op dezelfde heuvel zag ik 
mannetjes van Andrena niveata patrouilleren. Ze vlogen 
vlak boven de grond over het kale paadje dat in 
lengterichting over de heuvel liep (Fig. 2).  
 
Bloembezoek 
Vrouwtjes heb ik in zowel Leiden (Matilo) als 
Oegstgeest (Klinkenbergerplas) bloembezoekend 
gezien op gele Brassicaceae: raap-/koolzaad Brassica 
rapa / B. napus, zwarte mosterd B. nigra en herik Sinapis 
arvensis. Ook zag ik één maal een vrouwtje op 
herderstasje Capsella bursa-pastoris. Mannetjes heb ik in 
Leiden op bloemen van madeliefjes gezien.  
 
Discussie 
Voor zover ik weet is dit de eerste gepubliceerde 
beschrijving van een nestelplek van Andrena niveata. 
Het is er slechts één, dus in hoeverre deze 
representatief is voor de soort moet nog blijken. 
Gezien de biotopen waarin de soort doorgaans 
gevonden wordt, dynamische plekken met veel 
Brassicaceae, lijkt wel voor de hand te liggen dat de 
soort vaker nestelt op plekken zoals hier beschreven. 
Zulke plekken zijn ook op de vindplaats in Leiden 
ruimschoots voorhanden, alleen is het me daar nog 
niet gelukt om een nestelplek te vinden. Mogelijk is de 
combinatie van kale, steile nestelgrond met grote 
groeiplaatsen van kruisbloemen cruciaal. De nestelplek 
hoeft blijkbaar niet noodzakelijkerwijs op een zeer 
zonnige plek te liggen.  
 
Het is intrigerend dat ik twee verschillende vrouwtjes 
dezelfde nestopening heb zien binnengaan. Dit doet 
denken aan een communale nestelwijze. Aanvullende 
waarnemingen zouden echter wenselijk zijn om dit te 
bevestigen, want communaal nestelen is slechts van 
enkele andere Andrena-soorten bekend, en nog 
helemaal niet van dwergzandbijen (Peeters et al. 2012).  
 
Literatuur 
Peeters, T.M.J., H. Nieuwenhuijsen, J. Smit, F. van der 

Meer, I.P. Raemakers, W.R.B. Heitmans, M. Kwak, A.J. 

Loonstra, J. de Rond, M. Roos & M. Reemer 2012. De 
Nederlandse bijen (Hymenoptera: Apidae s.l.). - Natuur 
van Nederland 11: 1-544. 

 
Summary 
A nest of Andrena niveata was found in a 4 m high hill 
of clay soil in Oegstgeest (Province of Zuid-Holland, 
the Netherlands). It was situated in a northwest-facing, 
steep (80°) slope, which received direct sunlight only 
at the end of the afternoon. Remarkably, two different 
females were observed entering the same nest 
entrance. This might suggest communal nesting habits, 
but more observations are required to support this.  
 
 

 ‘Wit gebit’ 
 
Pieter van Breugel 
 
 
Inleiding 
Onze tuin is niet alleen een lust voor het oog maar 
ook een trefplaats van boeiende beestjes. Zo zijn 
luizen vreselijk interessant. Er zijn zoveel soorten van, 
die allemaal hun eigen plantensoort bezuigen en zelfs 
in hun leven van zuigplant wisselen, dat je er duizelig 
van wordt. Maar hun snelle reproductie (ze poepen 
jonkies) zou fataal zijn voor de planten als er niet veel 
soorten insecten waren die luizen als nuttig voedsel 
zien. Veel sluipwespjes hebben zich op luizen 
gespecialiseerd en lieveheersbeestjes in diverse soorten 
leven er van. Gaasvliegen en oorwormen eten ook 
luizen en mieren betrommelen de luizen met hun 
voelsprieten om honingdauw uit ze te krijgen. Ze 
vervoeren ze zelfs af en toe naar geschiktere plekken. 
Dat is dus wat minder nuttig voor de planten. De 
zwarte houtmier bijvoorbeeld brengt luizen met 
enorm lange zuigsnuiten in de winter naar de wortels 
van eiken om ze daar nuttig te gebruiken.   
 
Prooien 
Maar het leukste vind ik dat luizen een gewilde prooi 
zijn voor diverse soorten graafwespjes die gebruik 
maken van mijn bijenhotel. Meestal in gangen met 
diameters van 2 tot 3 mm.  
Toen ik bezig was met het fotograferen van 
sluipwespjes op luizen, kwam om de paar minuten een 
kleine slanke wesp zenuwachtig in de buurt. Ze landde 
op een blad, vloog naar een stengel , schoot weer terug 
en weer naar een andere stengel en bevond zich 
uiteindelijk op de stengel van knoopkruid (Fig. 1).  
 
Ik dacht dat ik haar in de weg zat, maar na geduldig 
observeren bleek het haar gewoonte te zijn om de plek 
terug te vinden waar haar favoriete luizen met hun 

Figuur 4. De ingang van het nest. Foto Menno Reemer. 
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zuigsnuit in de stengel van knoopkruid zaten. Alleen 
die luizen hadden haar belangstelling. Er waren genoeg 
andere soorten op andere planten in de buurt, maar 
die bleken niet interessant. 
Het zenuwachtige gedoe, zo bleek later, kwam ook 
omdat er een concurrent was. Dat snapte ik pas toen 
ze toevallig alle twee tegelijk een luis kwamen halen. Ik 
herken onderhand heel wat insecten aan een 
combinatie van uiterlijk gedrag en voedselkeuze, dus ik 
wist meteen dat het om een Passaloecus ging.  Steeds 
landde zo’n wespje onder de luizen op de stengel, keek 
om zich heen of ze gezien was, liep wat naar voren, 
ging zitten nadenken en tjoep een luis tussen de kaken 
en weg. Dat was leuk. Ik heb dus mijn best gedaan om 
het op de foto te krijgen, maar veel talent als 
fotomodel hebben ze niet. Ze zijn me meestal gewoon 
te vlug af. 
Al enkele dagen voordat ik dit stelen van luizen zag, 
was me opgevallen dat een van de gangetjes in mijn 
bijenhotel was dichtgemaakt door zo’n Passaloecus. Dat 
is heel herkenbaar want deze graafwespjes maken hun 
gangen dicht met hars en sommige soorten omringen 
die gang dan met kleine harsdruppeltjes (Fig. 2), 
waarvan de functie geen andere kan zijn dan een beetje 
lol trappen. 

Welke soort? 
Maar welk beestje was het nou precies? Dus heb ik 
mijn foto’s opgestuurd aan Wim Klein. Dat is in 
Nederland dé expert op het gebied van graafwespen. 
Er wat bleek nu, de witte kaken en de witte bovenlip, 
laten we zeggen het ‘witte gebit’ (Fig. 3),  in 
combinatie met de witte schouderknobbels sluiten alle 

soorten Passaloecus uit op twee na. Passaloecus pictus en 
Passaloecus insignis zijn dan nog kandidaten. Maar omdat 
de eerste soort in ons land nauwelijks ooit is 
waargenomen zal het wel de tweede soort zijn, 
Passaloecus insignis. Er zijn (nog) geen Nederlandse 
namen voor deze graafwespjes. Wil ik het helemaal 

zeker weten dan moet ik een van die beestjes aan een 
speld steken en opsturen naar Wim, maar dat gaat me 
te ver. Genieten gaat boven zekerheid. 
Overigens hadden die twee graafwespjes in een uur 
alle luizen van die stengel van knoopkruid 
buitgemaakt. Het rare is, dat luizen niet verlamd 
hoeven te worden door een gifinjectie. Als je ze op de 
juiste manier in hun kraag bijt, blijken ze vanzelf 
verlamd te raken (Fig. 4). Dat kunstje kennen alle 
wespjes die luizen voor hun larven verzamelen. Meer 
in hoofdstuk 18 van mijn boek ‘Gasten van 
bijenhotels’ (zie www.bestuivers.nl/publicaties).  

Figuur 1. Vrouwtje van een Passaloecus, op een stengel 
van knoopkruid. Foto Pieter van Breugel. 

Figuur 2. Nestafsluiting van een Passaloecus, met 
harsdruppels er omheen. Foto Pieter van Breugel. 

Figuur 3. Waarschijnlijk Passaloecus insignis. Foto Pieter 
van Breugel. 

Figuur 4. Passaloecus, met een bladluis in de houdgreep. 
Foto Pieter van Breugel. 
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Summary 
A few specimens of a Passaloecus species catch aphids 
from the stems of brown knapweed. The white jaws 
and white shoulder lump justify the suspicion that it 
concerns P. insignis. 
 
 

De ene malaiseval 
(vangbus) is de andere niet 
 
Erik van der Spek 
 
 
Inleiding 
Jaren geleden ben ik vanuit het ZMA gevraagd om 
voor het ZMA met een malaiseval insecten te vangen 
op Texel (Fig. 1). Later ben ik hier met deze vangtent 
mee door gegaan om jaarlijks een seizoen op een 
andere locatie insecten te bemonsteren.  
Zelf houdt ik mij vooral met bijen en een deel van de 
grotere angeldragende wespen bezig. Dieren uit deze 
soortgroepen kwamen weinig in de malaiseval terecht, 
maar anderen waren blij met wat er uit andere 
soortgroepen in de val zat en dit maakte het beeld van 
de op Texel voorkomende insectensoorten completer. 
Ook leverde het nieuwe soorten voor Nederland op, 
zoals 6 soorten schildwespen (zie pag. 80 van dit 
nummer).  
 
Materiaal 
Het schrijven van het artikel ‘Inventarisatie en 
monitoring van bijen’ (Spek 2018), was aanleiding om 
het artikel in Entomologische Berichten van Kees van 
Achterberg uit 2009 goed te bestuderen (Achterberg 
2009). Hij beschrijft hierin niet alleen een ander model 
van de vangtent, waardoor de interceptieoppervlakte 

groter is, maar ook het effect van de maat van de 
vliegopening richting de vangbeker. Door hiervoor 
een PVC-buis (koppelstuk van een bouwmarkt) met 
een diameter van 75mm te gebruiken verbeterde de 
vangsten van Hymenoptera. Van de vangtent van het 
ZMA was de vangbuis van vergelijkbaar materiaal 
overgebleven, echter met een diameter van 65mm. 
Toen deze vangtent versleten was heb ik een kant en 
klare nieuwe set aangeschaft, de opening van de 
vangbuis daarvan was 40mm. Nadeel van deze set is 
dat de koppeling tussen de vangmond en de 
verzamelbus erg kwetsbaar is. Het koppelstuk is 
weliswaar los te bestellen, maar dat is toch omslachtig. 
Voor mijn gevoel maakte het voor de vangst niet erg 
uit welke van beide vangbussen werd gebruikt voor de 
samenstelling van de vangst. Dit jaar heb ik gewerkt 
met een tent volgens het model van Kees van 
Achterberg, met een vangbus met een opening van 
75mm.  
De malaiseval is gemaakt van fijnmazig gaas bestemd 
voor tenten, een steviger materiaal dan dat van kant en 
klare exemplaren. Iets wat de duurzaamheid sterk 
verbeterd, zeker op een winderig eiland. 
 
Resultaat 
Het verschil in de vangst van aantallen en soorten 
Hymenoptera was groot. Bijen, spinnendoders, 
goudwespen en mannetjes van de gewone mierwesp 
zijn in een veel grotere diversiteit en aantallen 
verzameld dan in andere jaren. Minder spectaculair 
lijkt dit ook voor bladwespen te gelden, maar dat kan 
ook door de locatie komen. Het lijkt er wel op dat het 
aantal microaculeaten dat gevangen wordt minder 
talrijk en minder gevarieerd is.  
 
Summary 
An improved model of the malaise trap, but probably 
mainly a wider opening between tent and trap, ensures 
that many more (species and numbers) bees and large 

aculeate wasps are observed 
in the trap. The opposite 
appears to be the case with 
micro wasps. 
 
Literatuur 
Achterberg, K. van, 2009. Can 
   Townes type Malaise traps be  
   mproved? - Entomologische  
   Berichten 69(4): 129-135. 
Spek, E. van der, 2018.  
   Inventarisatie en monitoring  
   van bijen, hoe doe je dat? –  
   HymenoVaria 17: 54-58. 
 

Figuur 1. Malaiseval. Foto Erik van der Spek. 
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Het Bodemnestelregister: 
stand van zaken najaar 
2020 
 
Menno Reemer 
 
 
Inleiding 
In het voorjaar van 2020 introduceerde ik het 
Bodemnestelregister in HymenoVaria (Reemer 2020), 
te vinden op www.bestuivers.nl/bodemnestelregister. 
Doel van dit register is het op gestandaardiseerde wijze 
verzamelen van informatie over de nestelplekken van 
in de bodem nestelende bijen. Inmiddels is er een 
aardig aantal waarnemingen verzameld, dus het is tijd 
voor een stand van zaken.  
 
Resultaten 
In totaal zijn nu 141 waarnemingen opgenomen in het 
Bodemnestelregister (zie Dankwoord voor de 
waarnemers). Deze waarnemingen zijn verdeeld over 
57 soorten (Tabel 1). Het aantal waarnemingen per 
soort is over het algemeen laag. Slechts voor enkele 
algemene soorten zijn wat meer waarnemingen 
beschikbaar. Het heeft nu dus nog weinig zin om de 
gegevens van verschillende soorten met elkaar te 
vergelijken.  
Het interessantst zijn de waarnemingen van bijzondere 
soorten waarvan nog weinig over de nestelgewoonten 
bekend is. Van Andrena niveata zijn bijvoorbeeld in de 
literatuur nog geheel geen gegevens over 
nestelplaatsen te vinden (zie elders in deze 
HymenoVaria). Ook van bijvoorbeeld Andrena coitana, 
A. trimmerana en Megachile analis zijn zelfs kleine 
aantallen waarnemingen al heel waardevol.  
 
De meest ingevoerde soort is de grijze rimpelrug 
Andrena tibialis met 15 waarnemingen. Om een 
voorlopig idee te geven van de mogelijkheden om 
nestelgewoonten te beschrijven, zijn enkele ingevoerde 
eigenschappen samengevat in Figuur 1-3. Er zijn nog 
te weinig waarnemingen om veel waarde aan deze 
figuren te hechten, maar bij een groter aantal 
waarnemingen kunnen dergelijke figuren meer inzicht 
bieden in de eisen die bijensoorten aan hun omgeving 
stellen.  
 
Vervolg 
Het Bodemnestelregister wordt in 2021 vervolgd. 
Hopelijk groeit het aantal waarnemingen gestaag, 
zodat na verloop van tijd van steeds meer soorten de 
nestelgewoonten duidelijker worden.  
 

Figuur 1. Andrena tibialis: grondsoort van de nesten (n 
= 15). 

Figuur 2. Andrena tibialis: percentage beschaduwing van 
de nesten per dagdeel (n = 15). 

Figuur 1. Andrena tibialis: oriëntatie van de 
nestopening ten opzichte van de zon (alleen bij nesten 
op een helling) (n = 7). 
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De informatie in het Bodemnestelregister is voor 
iedereen beschikbaar. Ben je om welke reden dan ook 
benieuwd naar de gegevens van bepaalde soorten? 
Laat het me weten, dan stuur ik je de gegevens toe.  
 
Meedoen? 
Meedoen is makkelijk. Ga naar 
www.bestuivers.nl/bodemnestelregister, lees de 
toelichting en vul het formulier in. Het beste kun je dit 
ter plekke in het veld doen, als de waarneming nog 
vers is en je alle informatie bij de hand hebt. Daartoe 
kun je het Bodemnestelregister in de favorieten op je 
mobiele telefoon opslaan, zodat je er altijd snel bij 
bent als je een bodemnest tegenkomt.  
 
Dankwoord 
Mijn dank gaat uit naar de volgende personen voor het 
doorgeven van waarnemingen: Johan van 't Bosch, 
Anne Marie van Dam, Niels Godijn, Roy  
Kleukers, Marcel Mutsaers, Hans Nieuwenhuijsen, 
Flor Rhebergen, Linde Slikboer, Jan Smit, John Smit, 
Erik van der Spek, Albert de Wilde en Theo Zeegers.  
 
Literatuur 
Reemer, M. 2020. Het Bodemnestelregister. - HymenoVaria 

20: 55. 
 

Tabel 1. Overzicht van het aantal waarnemingen per 
bijensoort dat is ingevoerd in het Bodemnestelregister.  
 
Soort Aantal waarnemingen 

Andrena argentata 2 
Andrena barbilabris 3 
Andrena bimaculata 1 
Andrena carantonica 1 
Andrena chrysosceles 3 
Andrena cineraria 1 
Andrena coitana 1 
Andrena dorsata 1 
Andrena flavipes 7 
Andrena florea 2 
Andrena fulva 3 

Andrena gravida 2 
Andrena haemorrhoa 8 
Andrena labialis 1 
Andrena labiata 1 
Andrena mitis 1 
Andrena nigroaenea 1 
Andrena nitida 5 
Andrena niveata 1 
Andrena ovatula 1 
Andrena praecox 1 
Andrena proxima 1 
Andrena rosae 1 
Andrena scotica 1 
Andrena tibialis 15 
Andrena trimmerana 1 
Andrena vaga 12 
Andrena ventralis 4 

Anthidium punctatum 3 
Anthophora plumipes 1 
Bombus terrestris-complex 1 
Bombus  humilis 1 
Bombus  hypnorum 1 
Bombus  muscorum 1 
Colletes cunicularius 5 
Colletes hederae 1 
Dasypoda hirtipes 6 
Eucera  longicornis 1 
Halictus scabiosae 1 
Halictus tumulorum 4 
Lasioglossum calceatum 3 
Lasioglossum laticeps 1 
Lasioglossum leucopus 1 
Lasioglossum leucozonium 1 
Lasioglossum lucidulum 1 
Lasioglossum minutissimum 1 
Lasioglossum morio 8 
Lasioglossum parvulum 1 
Lasioglossum pauxillum 2 
Lasioglossum quadrinotatulum 2 
Lasioglossum sexstrigatum 5 
Lasioglossum vilosulum 1 
Lasioglossum zonulum 1 
Megachile analis 2 
Panurgus calcaratus 1 
Sphecodes albilabris 1 
Sphecodes niger 1 
 
Summary 
The author has recently initiated a trait-database for 
observations of nesting sites of ground-nesting bees in 
the Netherlands (the 'ground-nester registry', see 
www.bestuivers.nl/bodemnestelregister). The database 
records traits such as soil type, exposure to sunlight, 
slope, and vegetation cover, in order to learn more 
about the places gound-nesting bees choose to build 
their nests. Thusfar, 141 observations are included in 
the database, belonging to 57 species. These include 
observations of several little known species, e.g. 
Andrena coitana, A. niveata, A. trimmerana and Megachile 
analis. The numbers of observations per species are 
still low, but the database will continue to grow, so in 
the future it will be possible to use it for more detailed 
descriptions and comparisons of ground-nesting bee 
habits.  
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Op zoek naar bijen in de 
Zandvoortse duinen 
 
Pim Kuijken 
 
 
Inleiding 
Het Corona virus was er de oorzaak van dat ik het dit 
jaar wat dichter bij huis moest zoeken. Door de 
droogte had ik niet het idee dat dit erg succesvol zou 
zijn. De duinen waren erg droog en er bloeiden 
nauwelijks bloemen.  
 
Mooi terrein 
Op mijn zoektocht door het Zandvoortse duin 
ontdekte ik bij toeval een strook langs het spoor waar 
tot mijn verrassing wel veel bloeide. Het betrof een 
strook langs het spoor van ruim 100 meter. Deze 
vindplaats betreft kaartvak Ac. 98-488. Deze strook is 
10m. breed en grenst aan een naaldbos wat ruim 35 
jaar geleden is aangelegd. Het is daardoor beschermd 
tegen de noordenwind en is pal op het zuiden gelegen 
(Fig. 1). Kortom een plek voor warmte minnende 
soorten en met bloeiende planten. 
Hier groeide vooral veel ossetong en wilde reseda met 
hier en daar slangenkruid. Ik bezocht deze plek vanaf 
26 mei tot 25 juni. In het begin bijna elke dag en vanaf 
begin juni tweemaal per week. Begin juni begon ook 
het Slangenkruid te bloeien (Fig. 2). 

Vangsten 
Wat ik hier ving en waarnam overtrof mijn stoutste 
verwachtingen. Megachile maritima vloog hier in deze 
periode algemeen. In het begin veel mannetjes en later 
veel vrouwtjes. De grote kegelbij Coelioxys conoidea was 
ook voortdurend aanwezig vanaf de tweede week van 
juni. Ik ving 2 v en 4 m. Beide soorten op ossetong 
vliegend. Megachile leachella vloog algemeen op wilde 

reseda met daaromheen de duinkegelbij Coelioxys 
mandibularis. Anthophora furcata, eindelijk na 15 jaar weer 
gevangen: 3 mannen. En op 27 mei ook de 
koekoeksbij Coelioxys conica 1 v. De kegelbij Colioxys 
inermis was daar ook aanwezig, daarvan ving ik half juni 
3 mannen. Verder werd er 1 man en 1 vrouw 
gevangen van Megachile versicolor en van Megachile 
willughbiella 1 man. Een andere soort die je ook niet 
vaak tegenkomt was de geelgespoorde houtmetselbij 
Hoplitus claviventris, in totaal 7 mannen. Van Hoplitus 
leucomelana de zwartgespoorde houtmetselbij 4 
mannen. En dan als klap op de vuurpijl op 9 juni 
Nomada armata de knautiawespbij 1 m. Ongelooflijk, 
maar ja het blijven zwervers. 
Ik heb genoten en vind de aanvulling van de 
verspreiding van diverse (zeer) zeldzame soorten erg 
welkom. 

Onderstaande lijst completeert het overzicht van de 
vangsten in de genoemde periode (26/5-25/6). 
Andrena bicolor  ........................ m ................. v 
Andrena barbilabris  ............... 1m 
Anthidium punctatum  ........... 1m 
Anthidium manicatum   ......... 1m 
Chelostoma rapunculi  ...... div. m 
Colletes fodiens  ................. div. m 
Colletes marginatus  ........... div. m 
Dasypoda hirtipes  .................. 1m 
Epeolus variegatus  ................. 1m 
Halictus tumulorum  .....................  ............... 3v 
Hyleaus confusus  ................... 1m 
Hyleaus signatus  ................ div. m ......... div. v 
Hyleaus communis ................. 1m 
Nomada fucata  .............................  ............... 1v 
Osmia aurulenta  .................... veel ............ veel 
Osmia spinulosa  .................... veel ............ veel 
Sphecodes gibbus  ................... 1m 
 
Summary 
In the dunes near Zandvoort a strip with many flowers 
was found along the railroad. Many different bee 
species were found here. 

Figuur 1. Het terrein, links de bosrand. Foto Pim 
Kuijken. 

Figuur 2. Veel bloei: ossetong en slangenkruid. Foto 
Pim Kuijken. 
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Zes nieuwe soorten 
schildwespen voor 
Nederland gevonden op 
Texel 
 
Erik van der Spek 
 
 
Inleiding 
Jaarlijks zet ik op Texel op een andere locatie 
gedurende het hele seizoen een mailaiseval neer, 
meestal in de duinen. In een malaiseval worden vooral 
rondvliegende dieren gevangen, die wanneer ze ergens 
tegenaan vliegen naar boven kruipen en dan in de 
vangbus terecht komen. In 2018 stond de malaiseval 
in de Grote Vallei in de Eiderlandse Duinen (Ac. 
117,779-575,148), het noordelijkste deel van het 
Nationaal Park Duinen van Texel. Nadat rond 1170 de 
Waddeneilanden ontstonden was Eierland het 
noordelijkste van de drie eilanden die nu samen Texel 
vormen. In 1630 is Eierland met Texel verbonden via 
een stuifdijk en vanaf 1855 is geprobeerd het strand 
voor deze stuifdijk in te polderen, dat lukte maar 
gedeelte lijk en aan het mislukte deel hielden we De 
Slufter over. De Grote Vallei was de noordelijkste 
uitloper van de Sluftervlakte, het zuidelijke deel ervan 
is ontgonnen tot weiland. Tijdens de Watersnoodramp 
is de zee hier nog een keer op bezoek geweest. De 
vallei is verdroogd door agrarische ontwatering en 
vooral door kustafslag. De malaiseval stond in het 
zuidelijke deel van het niet ontgonnen gedeelte van 
deze vallei tegen een natuurlijk bosje aan (Fig. 1)  
 

Resultaten 
In een malaiseval vang je ook dieren uit soortgroepen 
waar je niet thuis in bent. Gelukkig zijn er ook voor 

deze dieren gegadigden om uit te zoeken wat er op 
Texel rondvliegt.  
Tussen de in 2018 verzamelde sluipwespen trof Kees 
van Achterberg zes schildwespen aan als nieuwe 
soorten voor de Nederlandse fauna: Doryctes heydenii, 
Doryctes undulatus, Alysia truncator (Fig. 2), Epimicta 
marginalis (Fig. 3), Opiognathus pactus en Opius pulicariae.  
 
Schildwespen of Braconidae vormen de tweede familie 
in grootte binnen de sluipwespen. Er zijn heel veel 
soorten, (in Nederland 652 + 6 bekende soorten, maar 

dit is volgens de verwachting van Kees hooguit de 
helft van het aantal soorten in  Nederland) en weinig 
mensen die ernaar kijken. Dat maakt het vinden van 
nieuwe soorten voor Nederland goed mogelijk, zelfs in 
het noordwesten van het land op Texel, waar instroom 
vanuit buurlanden niet het meest voor de hand ligt.  
 
Vrouwelijke sluipwespen hebben geen angel maar een 
legboor. Die bestaat uit drie delen die langs elkaar 

Figuur 1. Malaiseval in de vallei. Foto Erik van der 
Spek. 

Figuur 3. Epimicta marginalis.  CBG Photography 
Group, Centre for Biodiversity Genomics Creative 
Commons - Attribution Non-Commercial Share-
Alike (2019) 

Figuur 2. Alysia truncator.  CBG Photography Group, 
Centre for Biodiversity Genomics Creative Commons 
- Attribution Non-Commercial Share-Alike (2019) 
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kunnen bewegen plus twee beschermdelen (de 
schede). De eieren worden gelegd door ze via het 
centrale kanaal van de legboor te persen. Schildwespen 
spuiten ook gif mee om de gastheer van hun larven al 
of niet tijdelijk te verlammen, soms wordt er ook een 
virus meegeleverd. Schildwespen gebruiken veel 
groepen als gastheer; van de zes soorten leven volgens 
Kees van Achterberg beide Doryctes soorten op 
keverlarven in hout en de andere vier leven op 
vliegenmaden, vooral van mineerders.  
 
Summary 
In 2018, six new species of braconid wasps for the 
Netherlands were found in malaise trap material on 
Texel: Doryctes heydenii, Doryctes undulatus, Alysia 
truncator, Epimicta marginalis, Opiognathus pactus en Opius 
pulicariae.  
 
 

Waarnemingen aan de 
nesten van de gewone 
sachembij Anthophora 
plumipes 
 
Jon Silber & Hans Nieuwenhuijsen 
 
 
In het voorjaar van 2019 constateerde Jon Silber dat in 
het oppervlak van een pizza oven op het tuinencom-
plex ‘Amsterglorie’ in Amsterdan de gewone 
sachembij (Anthophora plumipes) nesten maakte. Ook 

trof hij bij de oven de bruine rouwbij (Melecta albifrons) 
aan, de broedparasiet van de sachembij. Beide auteurs 
besloten op 25 oktober 2019, de pizza oven wordt in 
dat najaar ontmanteld, een poging te doen een aantal 
nesten van deze bijensoort  vrij te prepareren.  
De nestingangen bevonden zich uitsluitend aan de 
oostzijde van de oven en we kozen zes ingangen uit 
voor verder onderzoek. Bovendien bleek op de oven, 
met de opening naar het westen, een buisvormig nest 
G te liggen (Fig. 1.). 
Om de bouw van een nest te reconstrueren begonnen 
we met ingang B. De diameter van de ingang is 1,5 cm. 
Daarna maten we met behulp van een geleide draad de 
lengte van de ingang: 5 cm. Bij het voorzichtig 
wegbeitelen van de omgeving van nest B kwam een 
plak leem los met een dikte van 3 cm. We zagen twee 
cellen onder de ingang van B. Op grond van deze 
gegevens vermoed den we dat een nest er uit ziet als in 
figuur 2. 

 
 

Eén broedcel van dit nest bleek leeg, 
de andere bevatte een larve (Fig. 3). 
Het opkweken van de larve is helaas 
mislukt. Bij het loslaten van dit deel 
van de oven kwam ook nest E aan het 
licht. Hier vonden we twee lege 
broedcellen en twee cellen, waarin zich 
mannetjes (imago’s) bevonden. Er is 
nog één van de mannetjes te zien (Fig. 
3). 
 
Bij het openen van nest A kwam weer 
een stuk leem vrij. Het blijkt dat de 
buitenste laag van de oven, 2,5 tot 3 
cm dik, als een schil om de hardere 
binnenwand van de oven ligt. Figuur 4 
laat zien wat we bij A aantroffen. 
Het nest A bevat drie cellen, één bevat 
een mannetje, één een vrouwtje en de 
derde een sachembijoliekever Sitaris 
muralis. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Figuur 1. Overzicht van het oostelijk oppervlak van de lemen pizza oven. 
Foto Jon Silber. 

Figuur 2. Vermoedelijke bouw van het sachembij nest. 
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Bij het vrijmaken van F kwam er weer een hele schil 
los, waardoor ook C en D vrijkwamen. Die laatste 
twee hebben we niet verder geanalyseerd want F gaf al 
genoeg werk (Fig. 5). 
Nest F bleek uit 14 cellen te bestaan met de volgende 
bewoners: drie mannetjes, drie vrouwtjes, een dode 
larf, een dode pop, een larf (niet uitgekweekt) twee 
met schimmel, twee met de poppen van een 
muurrouwzwever (Antrax antrax) en een lege cel (Fig. 
6). Waarschijnlijk hebben we hier te maken met het 
nest van meer dan één vrouwtje. 

 
Bij verdere afbraak, die we niet gedocumenteerd 
hebben, kwam nog een aantal mannetjes en vrouwtjes 
van de sachembij vrij. Pas de volgende dag, toen hij de 
oven verder ontmantelde, heeft Jon nog een vrouwtje 
bruine rouwbij in een broedcel gevonden. 
 
Tot slot: wat leverde nest G op? Waarschijnlijk is dit 
lineaire nest gemaakt door een sachembij, daarna 
verlaten en ingenomen door de rosse metselbij Osmia 
bicornis. Het nest is 10 cm lang. In de laatste 5 cm van 
het nest vonden we eerst twee poppen van de 
muurrouwzwever en daarachter 4 donkerbruine 
cocons. In mei 2020 kwamen uit de cocons twee 

vrouwtjes van de rosse metselbij en 
twee muurrouwzwevers. 
 
Een samenvatting van onze 
resultaten 
De nestingangen liggen op het 
oosten. 
De gewone sachenbij vormt kleine 
aggregaties. Hier zes nesten op 45 x 
45 cm. 
Het nest wordt gemaakt in de 
buitenste leemlaag, heeft een gang 
van circa 5 cm en de cellen liggen 
op de grens van ‘zachte’ en ‘harde’ 
leem.     
Het aantal cellen per nest varieert 
van twee tot 14 cellen. In het laatste 
geval is er waarschijnlijk sprake van 
meer vrouwtjes, die dezelfde ingang 
gebruikten. 

Figuur 3. De nesten B en E, zwarte pijl ♂. 

B 

E 

Figuur 4. De nesten A, B en E. 

B 

E 

A 

Figuur 5. Overzicht van de zes nesten. 

E 

B 

A 

F 

D 

C 

Figuur 6. De inhoud van de cellen van nest F. 
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De elliptische broedcel is 1 cm breed en 1,5 cm lang 
en van binnen bekleed met een wit laagje. Bij een 
uitgeprepareerde broedcel was aan de binnenkant van 
de deksel het gaatje te zien waardoor het vrouwtje de 
binnenkant van de deksel ook van een laagje voorzag.  
In de cellen werden veel imago’s en maar weinig 
larven aangetroffen, geen bijenpoppen. (Bij bijen die 
de cellen bekleden met een laagje waterafstotend 
secreet vormt de larve geen cocon). Omdat de nesten 
in de herfst werden geopend ontbraken de andere 
ontwikkelings-stadia van deze bijensoort. 
De gewone sachembij overwintert als imago. 
Van de 24 verzamelde imago’s bleken er 12 mannetje 
en 12 vrouwtje. De seks ratio is 1:1. De imago’s 
kwamen in een vlinderkast gevuld met oude kranten 
en dode bladeren in een schuur de winter door. Van 
de vrouwtjes waren er acht dood, van de mannetjes 4. 
Als parasieten werden waargenomen: de 
sachembijoliekever en de bruine rouwbij. Ook 
schimmels eisten hun tol. In de literatuur wordt de 
muurrouwzwever als parasitoide van de gewone 
sachembij niet genoemd. Of dit is de eerste 
waarneming of de beide cellen van nest F waren cellen 
bezet door de rosse metselbij, die wel bekend is als 
gastheer, zie nest G. Ons lijkt dat laatste 
onwaarschijnlijk maar we kunnen het niet uitsluiten. 
 
Anne Jan Loonstra (2009, 2012) heeft in het verleden 
uitgebreid onderzoek gedaan naar de nesten en naar de 
ontwikkeling van de gewone sachembij. Met 
uitzondering van het substraat van de nestplaats 
sluiten onze waarnemingen over de nestbouw mooi op 
de zijne aan. Omdat we de nesten in het najaar 
ontmantelden hebben we niets kunnen waarnemen 
over de voedselinhoud van de cellen noch over de 
ontwikkeling van de bij. 
Hij vermeldt als nestplaats een bloembak gevuld met 
zavel, zand en resten compostaarde. Hij merkt op dat 
van nature ook in leemwanden wordt genesteld zoals 
hier in een lemen pizza oven. De nesten, die hij 
bestudeerde, bestaan uit een gang van circa 4 cm 
lengte met een diameter van circa 1 cm. Aan het einde 
van de gang lopen korte zijgangen naar de  drie tot vijf 
broedcellen, die dicht bij elkaar liggen als clusters, 5 – 
10 cm onder de grond. Wij nemen een schuine gang 
van zo’n 5 cm waar, de diameter van de ingang is 1,5 
cm, we zien geen zijgangen maar wel duidelijk de 
cellen in clusters. Wat betreft de grootte, vorm, 
bekleding en het deksel komen onze waarnemingen 
overeen.  
We besluiten dit artikel met een aantal aanwijzingen 
voor het bouwen van een mini-leemwand (Fig. 7) 
Hopelijk stimuleert het de lezer zoiets te bouwen om 
de gewone sachembij zelf eens aan het werk te zien. 
 
 

Aanwijzingen voor het bouwen van een mini-
leemwand 
Benodigdheden : 
Houten bekisting, de diepte moet minimaal 15cm zijn, 
hoogte en breedte zijn variabel. Maar men moet er 
rekening mee houden dat een met leem gevulde kist 
een enorm gewicht vertegenwoordigt.  
Leemstuc (zak Tierrafino Basisleemstuc, 25kg) bij de 
biologische bouwmarkt 
Zand, water, aanbevolen: (tuin)handschoenen voor het 
mengen  
Eén deel leem en één deel (scherp) zand grondig 
mengen en beetje bij beetje met water aanlengen tot 
een mengsel van ‘brooddeeg’-kwaliteit bereikt is. 
Hiermee de bekisting laag voor laag opvullen. Telkens 
goed aanduwen. Het vullen van de hele kist moet in 
één keer gebeuren om het goed hechten van de 
verschillende lagen te garanderen. Vooral ook aan de 
randen goed aanduwen. 
In de natte leem enkele 2 a 3 cm diepe gaten met een 
diameter van 1 a 2  cm aanbrengen. Laten drogen 
alvorens te plaatsen. 
Tip: de leemkistjes horizontaal plaatsen vermindert de 
kans op instorten. Zorg voor voldoende beschutting 
tegen regen.  
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Summary 
One nest of the hairy-footed flower bee (Anthophora 
plumipes) in the outer layer of a pizza-oven,made of 
foam, on the  allotment park ‘Amsterglorie’ in 
Amsterdam was analysed. Diameter entrance 1,5 cm, 
main burrow 5 cm and at the end two broodcells. 
Trying to prepare the other five nests it became clear 
that the oven had an outer layer (3 cm). It  broke into 
three pieces, revealing the other nest and their 
broodcells. All the cells were on the boundery of the 
soft shell and the hard core. The number varies 
between two and 14. Dimensions: 1 x 1,5 cm, with a 
thin white layer in the inside. In the cells imagines of 
males and females (october!), one Melecta albifrons, two 
with moulds, two with Antrax antrax and two with the 
beetle Sitaris muralis. With exeption of the nesting 
substrate  and the parasitoide Antrax  all observation 
were in accordance with the thorough investigations of 
Anne Jan Loonstra (2009, 2012). A prescription is 
given to make a small wall of laom to attract 
Anthophora plumipes. 
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Inleiding tot de 
wespenfamilie Scelionidae 
in Nederland 
 
Theo M.J. Peeters 
 
 
Inleiding 
Al enkele jaren verzamel ik allerlei kleine wespen, o.a. 
van de familie Scelionidae. Gewoon uit interesse en 
om ooit nog eens serieus aan te kunnen werken. Een 
eigen verzameling met vergelijkingsmateriaal is dan 
handig om een goede start te kunnen maken. Je zou 
daarvoor ook de collectie in een natuurhistorisch 
museum kunnen raadplegen en tegenwoordig wordt 
steeds meer met behulp van foto’s en apps met 
fotoherkenning gedetermineerd. Voor het 
determineren van de meeste kleine wespen werken 
deze apps nu nog onvoldoende en dus ben je 
aangewezen op microscoop, binoculair, detailfoto’s en 
goede determinatietabellen. Zo nu en dan probeer ik 
een opvallend exemplaar op naam te brengen. Dat lukt 
soms en soms ook (nog) niet. Veel verder ben ik nog 
niet gevorderd met de familie Scelionidae. Toch wil ik 
me met het werk aan dit artikel, dat vooral op 
literatuurstudie berust, ietwat meer verdiepen in deze 
familie en haar tevens breder onder de aandacht 
brengen. Enkele soorten die recent zijn 
gedetermineerd dienen als illustratie van dit inleidende 
verhaal. 
 
Informatiebronnen 
De gegevens voor dit inleidende overzicht zijn vooral 
afkomstig uit eigen literatuuronderzoek, databanken 
op het internet en uit contacten met mede-
entomologen. Voor de soortenaantallen van de wereld, 
Europa, de ons omringende landen en Nederland, is 
o.a. gebruik gemaakt van HOL 2020, FE 2020, Buhl et 
al. 2016 (GB), Deense soortenbank Allearter (DK), 
Buhl 2001 (DU) en Debauche 1947 (BE). De 
soortenlijsten in Fauna Europaea en van de ons 
omringende landen werden nagelopen, aangevuld en 
verbeterd met informatie uit recente literatuurbronnen 
waarvan hier alleen de belangrijkste worden 
opgesomd. Per genus werd gezocht naar 
determinatietabellen en informatie over de biologie. 
Op de valreep toch opgenomen in dit overzicht zijn 
een viertal Russische determinatietabellen waarvan ik 
pdf’s ontving, al kon de informatie in die werken door 
mij nog niet worden gebruikt. Van de meeste genera in 
Europa zijn revisies gevonden. Helaas is dat niet het 
geval voor soortenrijke genera zoals Trimorus en 

Telenomus. Voor die genera blijft het behelpen met 
verouderde literatuur.  
In dit artikel gebruik ik het woord taxon of taxa in 
plaats van resp. soort of soorten voor een soortnaam 
genoemd uit een publicatie van de 19e eeuw of als we 
nog een slecht idee hebben van de werkelijke 
soortenrijkdom van een genus omdat een goede revisie 
ontbreekt. 
Al die gegevens zijn bij elkaar gebracht in een 
excelsheet die gebruikt wordt als 
achtergrondinformatie en die wordt aangepast als 
nieuwe bronnen beschikbaar komen. 
 
Scelionidae 
In ons land behoren de parasitaire wespen van de 
familie Scelionidae samen met de Platygastridae 
(platbuikwespen) en de Sparasionidae 
(sprinkhaanwespen) tot de superfamilie van de 
Platygastroidea. Een zeer soortenrijke superfamilie 
waar in ons land nog weinig onderzoek naar is gedaan. 
Alleen aan de familie Platygastridae heeft in het 
verleden een serieuze Nederlandse onderzoeker 
gewerkt (zie in Peeters 2018). 
De familie Scelionidae wordt tot op heden verdeeld in 
drie subfamilies Scelioninae, Teleasinae en 
Telenominae, die weer worden opgedeeld in een groot 
aantal tribus. Bij gebrek aan een beter uitgewerkte 
tribus-indeling volgen we hier Austin & Field (1997) 
aangevuld met Taekul et al. (2014). Maar met als 
verschil dat we het genus Sparasion alvast tot een aparte 
familie rekenen zoals ook McKellar & Engel (2012), 
Engel (2015) en Buhl et al. (2016) doen. Dit op grond 
van de moleculaire analyse van Murphy et al. (2007) 
die laten zien dat de subfamilie Scelioninae niet 
monofyletisch is. 
Een toepasselijke, goed bekkende Nederlandse naam 
ontbreekt nog voor de familie Scelionidae. Ze lijken 
qua uiterlijk sterk op platbuikwespen, de Nederlandse 
naam voor Platygastridae. Met in het achterhoofd de 
veranderingen in de afbakening van de Scelionidae die 
nog gaan komen, noem ik ze hier voorlopig 
scelioniden. 
In deze paragraaf wordt aan de hand van de literatuur 
een kort algemeen overzicht gepresenteerd van de 
familie. 
 
Diversiteit en verspreiding 
De familie Scelionidae kan verspreid over de gehele 
wereld worden aangetroffen. Het betreft een grote en 
diverse groep van kleine, vaak zwarte of roodbruine 
wespen (0,5 - 12 mm). Vleugelloze soorten en 
kortvleugelige exemplaren tref je regelmatig aan 
binnen de scelioniden. 
De oudste fossielen van Scelionidae stammen uit 
Libanees amber van zo’n 112-122 miljoen jaar oud 
(Nel & Azar 2005, Johnson et al. 2008). 
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Een (verouderde) catalogus voor de soorten geeft 
Johnson (1992). Tegenwoordig fungeert de website 
Hymenoptera Online (HOL) als catalogus en bron van 
informatie over o.a. deze familie. Echter die website is 
al een tijd in bewerking en kon voor dit overzicht 
helaas niet worden gebruikt. 
Van Europa zijn zo’n 41 genera met in totaal meer dan 
600 taxa gemeld. De geschatte soortenrijkdom per 
genus in Europa wordt weergegeven in tabel 1. 
Opvallend is het groot aantal genera binnen de 
subfamilie Scelioninae. Van 14 genera is slechts één 
soort gemeld. Twee genera, nl. Trimorus en Telenomus 

met respectievelijk 137 en 225 taxa, herbergen samen 
meer dan de helft van het totaal aantal taxa in Europa. 
Echter revisie van deze twee genera op Europese of 
wereldschaal heeft nog niet plaatsgevonden. 
Als we de soorten gemeld uit de ons omringende 
landen op een rij zetten kunnen we daaruit destilleren 
wat we zo ongeveer in ons eigen land kunnen 
verwachten. Uit Groot-Brittannië zijn 96 soorten, uit 
Denemarken 76, Duitsland 54 en België slechts zes 
soorten gemeld. De lage soortenrijkdom in Duitsland 
en België is het gevolg van gebrek aan aandacht voor 
deze familie. Op grond van deze soortenaantallen 
kunnen we in ons land tenminste zo’n 100 soorten 
verwachten. 

 
Tabel 1. Schatting van het aantal taxa in 41 genera van de familie Scelionidae in Europa. Bronnen: FE 2020 
aangevuld met recente literatuur. 
Toelichting: rood = subfamilie Scelioninae, groen = Teleasinae (Ceratoteleas – Xenomerus) en zwart = Telenominae 
(Eumicrosoma – Trissolcus); Trimorus = 137 en Telenomus = 225 taxa. 
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Biologie 
Over de biologie en het gedrag van scelioniden is veel 
geschreven en in deze paragraaf worden slechts enkele 
aspecten daarvan gememoreerd. Voor meer informatie 
wordt verwezen naar Clausen (1940) en Austin et al. 
(2005). 
De soorten van de familie Scelionidae zijn ei-
parasitoïden van allerlei insecten en spinnen. Hun 
gehele ontwikkeling speelt zich af in één enkel 
gastheerei. De meeste scelioniden zijn solitair; van 
enkele Telenominae, die grote eieren parasiteren, is 
bekend dat ze gregair zijn. De gastheerspecificiteit 
varieert. Sommige soorten zijn specifiek en beperken 
zich tot één gastheer, andere soorten zijn 
generalistischer. Veel soorten parasiteren eieren van 
wantsen en vlinders en sommigen daarvan worden 
ingezet bij de biologische bestrijding van plagen (Orr 
1988, Austin et al. 2005). Bekende voorbeelden zijn 
Trissolcus basalis die wereldwijd wordt ingezet ter 
bestrijding van de Zuidelijke groene schildwants 
Nezara viridula, diverse Telenomus-soorten tegen 
vlinderplagen en Scelio-soorten voor de biologische 
bestrijding van sprinkhaanplagen. Nederlandse 
bijdragen aan de biologie van enkele eiparasieten 
waaronder Scelionidae zijn voortgekomen uit de 
landbouwkundige onderzoeken die in het verleden 
plaats vonden in de toenmalige kolonie Nederlands 
Indië (van der Vecht 1933, van Vuuren 1935, van der 
Goot 1949). Een recentere Nederlandse bijdrage op 
dit gebied is het onderzoek aan Telenomus nitidulus die 
parasiteert op de eieren van de Satijnvlinder Leucoma 
salicis (Grijpma 1984). 
De kleur, vorm en grootte van de soorten hangt 
samen met de temperatuur tijdens de ontwikkeling en 
het type ei waaruit de wesp te voorschijn komt. Vooral 
van de soorten die op eigroepjes, bijvoorbeeld van 
wantsen, vlinders, sprinkhanen, dazen of spinnen, 
parasiteren zijn de gastheren bekend. Het merendeel 
van de gastheren is echter nog onbekend, vooral de 
soorten die in de humuslaag leven of parasiteren op 
gastheren met solitaire eieren (Austin et al. 2005). Het 
zelf uitkweken van (groepjes) eieren kan dan ook 
verrassende resultaten opleveren (Kessler & Fokkinga 
1973, Voogd & Groenendijk 2007).  
Hoe vinden die kleine wespjes hun gastheerei(eren)? 
Van enkele soorten is bekend dat ze meeliften op de 
gastheer (foresie). Bij parasitaire wespen komt dit 
gedrag vooral voor bij soorten die als ei-parasieten 
bekend staan (Clausen 1976, Huigens & Fatouros 
2013). Bekende voorbeelden van foresie bij 
Scelionidae zijn soorten van de genera Scelio op 
veldsprinkhanen (Acrididae) en Mantibaria op 
bidsprinkhanen (Mantodea). Onze landgenoot van 
Vuuren (1935) beschreef het liftgedrag van Telenomus 
[= Phanurus] beneficiens (Zehntner, 1896) op de 
rijstboorder Schoenobius bipunctifer Walker op Java. 
 

Determinatie 
De orde van de Hymenoptera wordt verdeeld in 
superfamilies en families. Om de families te leren 
kennen kun je gebruik maken van bijvoorbeeld van 
Achterberg (1982) of Goulet & Huber (1993). Voor de 
morfologische terminologie van de Scelionidae 
verwijzen we hier naar Mikó et al. 2007. De genera van 
de familie Scelionidae kunnen gedetermineerd worden 
met de tabellen van Kozlov (1988) en Masner (1976, 
1980). 
Kozlov (1988) behandeld 34 van de 41 Europese 
genera, en wijkt ook nog af wat betreft de indeling van 
de genera. Maar voor de Nederlandse fauna kom je 
daarmee toch nog vaak op een juist genus uit. Het is 
echter raadzaam daarnaast ook de tabellen van Masner 
te gebruiken, al is ook die voor Europa niet meer 
compleet. Dit laat zien dat onze kennis van de 
scelioniden vooral de laatste drie decennia fors is 
toegenomen. Helaas is echter de afbakening van 
diverse genera nog steeds een probleem en zullen er 
ook binnen de familie nog diverse verschuivingen 
plaatsvinden. Bij de genera in Nederland die hieronder 
genoemd worden zijn tabellen tot de soort opgesomd. 
 
Scelionidae in Nederland 
Op de website nederlandsesoorten.nl staan van de 
Scelionidae slechts vier genera met 4 soorten: Baeus 
seminulum, Scelio rugosulus, Telenomus dalmanni en Thoron 
metallicus. Door literatuuronderzoek kunnen 17 soorten 
aan die lijst worden toegevoegd (tabel 2). Controle van 
de genoemde taxa gemeld uit de 19e eeuw in tabel 2 is 
gewenst, maar was door sluiting van de collectie in 
NCB Naturalis i.v.m. corona op dit moment niet 
mogelijk. 
Hieronder worden de 11 genera en de taxa uit tabel 2 
kort besproken. Tevens worden drie nieuwe soorten 
voor Nederland voorgesteld. 
 
Subfamilie Scelioninae 
Deze subfamilie is een samenraapsel van zeer diverse 
genera en wordt wereldwijd opgedeeld in maar liefs 16 
tribus (Austin & Field 1997). Moleculair onderzoek 
van Murphy et al. (2007) toont echter aan dat de 
subfamilie Scelioninae niet monofyletisch is evenals de 
meeste tribus binnen de familie. Echter om de 
(enigszins) verwante genera bij elkaar te zetten wordt 
hier toch nog de gangbare tribus-indeling gebruikt. 
 
Tribus Baeini 
Hier wordt de indeling van Carey et al. (2006) gevolgd 
waarbij in dit tribus naast enkele kleine genera het 
soortenrijke monofyletische genus Baeus, en de 
polyfyletische genera Idris en Ceratobaeus worden 
onderscheiden. Het genus Ceratobaeus wordt recent 
meestal tot het genus Idris s.l. gerekend (Huggert 
1979).  
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Tabel 2. Taxa van de familie Scelionidae uit Nederland 
gevonden in de literatuur en drie Fyspecies. 
Toelichting: SvV = Snellen van Vollenhoven; K = Kieffer. 
 

Taxa (24) 

S
v
V

 1
8
7
3
 

S
v
V

 1
8
7
6
 

K
 1

9
2
6
 

Diverse auteurs 

Scelioninae     
Baeus seminulum    1 Sijstermans 2020 
Gryon pedestre  1    
Idris flavicornis    1 Kessler & 

Fokkinga 1973 
Macroteleia bicolora    1 Fnsp: dit artikel 
Scelio rugosulus 1   1 Polaszek 1996 
Scelio vulgaris    1 Fnsp: dit artikel 
Thoron metallicus 1   1 Polaszek 1996 
Teleasinae      
Teleas clavicornis 1     
Trimorus filicornis 1     
Trimorus procris 1     
Trimorus thomsoni  1    
Trimorus varicornis 1     
Xenomerus calligetus    1 Miko et al. 2010 
Xenomerus ergenna    1 Miko et al. 2010 
Telenominae      
Telenomus chrysopae    1 Johnson & Bin 

1982 
Telenomus dalmanni   1 1 Snellen van 

Vollenhoven 1858, 
Joman 1923 

Telenomus heteropterus    1 Huggert 1983 
Telenomus laricis    1 Huggert 1983, 

Polaszek 1996 
Telenomus nitidulus    1 Grijpma 1984 
Telenomus othus    1 Huggert 1983 
Telenomus phalaenarum    1 Moraal 1989 
Telenomus tetratomus    1 Moraal 1990 
Trissolcus flavipes    1 Moraal 1992 
Trissolcus cultratus    1 Fnsp: dit artikel 

 
BAEUS Haliday, 1833 
Wereldwijd zijn zo’n 53 soorten beschreven, slechts 
een piepklein deel van de verwachtte soortenrijkdom 
(Stevens & Austin 2007, Johnson et al. 2018). Uit 
Europa zijn vier soorten gemeld (Kononova & Fursov 
1999). De vrouwtjes zijn vleugelloos en de mannetjes 
gevleugeld. Gastheren zijn spinneneieren uit 6 families 
maar vooral van de Araneidae en Theridiidae. 
Op de wintervergadering van de NEV van 8 februari 
2014 werd door Liekele Sijstermans Baeus seminulum 
Haliday, 1833 gemeld van zijn tuin in Geldermalsen 
(GE). Publicatie van deze soort bleef uit tot in 2020 de 
soort werd opgenomen als nieuw voor de Nederlandse 
fauna in de soortenlijst van De Kaaistoep in Tilburg 
door dezelfde auteur (Sijstermans 2020). De soort is 
algemeen in ons land maar gedetailleerd onderzoek 
(met behulp van SEM) aan dit genus in Europa 

ontbreekt en het is de vraag of we in ons land met een 
of misschien toch meerdere soorten te maken hebben. 
Kononova & Fursov (1999) geven een Russische tabel 
tot de vijf soorten van de palaearctische regio. De man 
van Baeus seminulum wordt beschreven door Pintureau 
& Al-Nabhan (2003). 
 
IDRIS Förster, 1856 
Wereldwijd gezien een groot genus met tenminste 160 
soorten (Johnson et al. 2018). Idris is echter een 
polyfyletisch genus en we moeten eerder denken aan 
vele honderden soorten (Carey et al. 2006, Murphy et 
al. 2007). In Europa zo’n 31 soorten. 
Alle soorten van dit genus, op één na, parasiteren de 
eieren in de eicocons van spinnen uit 11 families 
(Carey et al. 2006, Lomeli-Flores et al. 2019). 
Uit ons land is tot op heden alleen Idris flavicornis 
Förster, 1856 (als Acolus krygeri) gemeld, die van 
Schiermonnikoog (FR) werd gekweekt uit de eieren 
van vooral Pardosa nigriceps (Thorell) en in mindere 
mate ook van P. pullata (Clerck)(Kessler & Fokkinga 
1973). Maar zie ook andere gastheeropgaven in Rádai 
et al. (2018). 
Huggert (1979) geeft een tabel tot 19 west-
palaearctische soorten. Daaraan zijn door Kononova 
& Kozlov (2001) nog een reeks nieuwe soorten 
toegevoegd.  
 
Tribus Gryonini 
 
GRYON Haliday, 1833 
Een van de meest soortenrijke genera in de subfamilie 
Scelioninae. In Europa zijn 52 soorten aangetroffen. 
Soorten van dit genus zijn gekweekt uit wantseneieren 
van allerlei wantsenfamilies (Heteroptera). 
Uit ons land is tot op heden alleen Gryon pedestre (Nees 
von Esenbeck, 1834) bekend. Snellen van 
Vollenhoven (1876) meldt een mannetje op 18 juli van 
Den Haag, leg. v.d. Wulp (als Prosacantha pedestris 
Nees). 
Voor determinatie bruikbaar zijn Masner 1983, Mineo 
& Caleca 1984 en Kononova & Kozlov (2008). 
 
Tribus Calliscelionini 
 
MACROTELEIA Westwood, 1835 
Een van de grootste en langste scelioniden die bekend 
zijn. Lijken veel op soorten uit het genus Triteleia die 
iets minder slank zijn. Wereldwijd zijn zo’n 130 
soorten beschreven en uit Europa worden 11 soorten 
gemeld (Chen et al. 2013, FE 2020). De soorten van 
dit genus zijn eiparasitoïden van sabelsprinkhanen 
(Tettigoniidae). In Nederland kunnen we een aantal 
soorten verwachten. Hier wordt een man van 
Macroteleia bicolora Kieffer, 1908 als nieuw voor onze 
fauna gemeld en afgebeeld (Fig. 1). Vangstgegevens: 1 
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man, 8-25.vii.2016 Leuvenum, Ac. 178.83-482.40, 
Malaiseval, leg. R. Ketelaar. 
Determinatie van de vrouwen van drie soorten die ook 
in Noord-west Europa voorkomen is mogelijk met de 
tabel in Notton et al. (2014). 

Tribus Scelionini 
 
SCELIO Latreille, 1805 
Uit Europa zijn 16 soorten gemeld. 
Een kosmopolitisch en soortenrijk genus van solitaire 
parasitoïden van de eieren van veldsprinkhanen 
(Acrididae). Soorten van het genus Scelio zijn 
potentieel belangrijke biologische bestrijders van 
sprinkhaanplaagsoorten. 
In Nederland was tot op heden alleen Scelio rugosulus 
Latreille, 1805 gemeld van Driebergen (UT), Utrecht 
(UT), Rhoon (ZH), Staalduin (ZH), Walcheren (ZE) 
en Udenhout De Brand (NB) (Snellen van 
Vollenhoven 1873, Polaszek 1996). Hier kunnen we 
een tweede soort toevoegen nl. Scelio vulgaris Kieffer, 
1804 (Fig. 2). Vangstgegevens: 5 vrouwen en 5 
mannen, 8-25.vii.2016 Leuvenum, Ac. 178.83-482.40, 
Malaiseval, leg. R. Ketelaar. 

Determinatie van Scelio’s is mogelijk met Hellen (1971), 
Kozlov (1988), Kononova & Kozlov (2008). 
 

Tribus Thoronini 
 
THORON Haliday, 1833 
Wereldwijd zijn 9 soorten beschreven waarvan er twee 
ook in Europa zijn aangetroffen (Johnson & Masner 
2004). 
Soorten van dit genus parasiteren de eieren van 
waterschorpioenen (familie Nepidae). In Nederland 
komt alleen Thoron metallicus Haliday, 1833 voor. Twee 
mannetjes bij Driebergen (UT) en beide sexen aldaar 

Figuur 1. Man Macroteleia bicolora Kieffer, 1908, dorsaal 
en lateraal, grootte 3.6 mm. Foto’s Rik Delhem. 

Figuur 2. Vrouw Scelio vulgaris Kieffer, 1908, dorsaal en 
lateraal, 3.4 mm. Foto Rik Delhem. 
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in mei leg. Six werden al gemeld door Snellen van 
Vollenhoven in 1873. Recentelijk werden twee 
mannetjes gevonden tussen 7-21 juli 1990 in een 
Malaiseval in Udenhout De Brand (NB) (Polaszek 
1996). De soort is gekweekt uit de eieren van de 
waterschorpioen Nepa cinerea (Ferrière 1916). 
Determinatie met Kozlov (1988) en Johnson & 
Masner (2004). 
 
Subfamilie Teleasinae 
Sterk verwant aan Scelioninae. Als gastheren zijn de 
eieren van enkele keverfamilies bekend. Het merendeel 
van de soorten is beschreven in het genus Trimorus. 
 
Tribus Teleasini 
 
TELEAS Latreille, 1809 
Genus met in Europa 23 soorten. Volgens Murphy et 
al. (2007) is het genus niet monofyletisch. 
Over de biologie van Teleas is nog weinig bekend. 
Soorten van het genus zijn gekweekt uit eieren van 
loopkevers (Carabidae)(Kozlov 1988). Uit ons land is 
alleen Teleas clavicornis (Latreille, 1805) gemeld. Het 
betreft oude waarnemingen van mannetjes bij Utrecht 
(UT) en De Haag (ZH) verzameld door Six (Snellen 
van Vollenhoven 1873 [als Teleas spinulosus Nees), 
1876]. 
Determinatietabellen tot de Europese soorten van dit 
genus kun je vinden in Fabritius (1964), Sharkey 
(1981), Kozlov (1988), Kononova & Kozlov (2001). 
 
TRIMORUS Förster, 1856 
Groot genus met wereldwijd tenminste 389 soorten 
waarvan in Europa zo’n 137 taxa zijn gemeld. Volgens 
Murphy et al. (2007) is het genus niet monofyletisch. 
Trimorus-soorten zijn ei-parasieten van loopkevers 
(Carabidae) en kortschildkevers (Staphylinidae). 
Uit ons land zijn op het eind van de 19e eeuw door 
Snellen van Vollenhoven, toen nog onder het genus 
Prosacantha, vier soorten gemeld: Trimorus filicornis 
(Ratzeburg, 1852), T. procris (Walker, 1836), T. thomsoni 
Ozdikmen, 2011 en T. varicornis (Walker, 1836). 
Controle van dit oude materiaal (waarschijnlijk 
aanwezig in de collectie van Naturalis te Leiden) door 
een specialist is gewenst. 
Een volledige determinatietabel voor dit genus 
ontbreekt. Bruikbaar bij het zoeken naar de juiste 
naam zijn Kozlov (1988) en Kozlov & Kononova 
(1983), maar het wachten is op betere overzichten van 
deze groep. 
 
Tribus Xenomerini 
 
XENOMERUS Walker, 1836 
Wereldwijd worden 31 soorten beschreven waarvan er 
drie ook in Europa voorkomen (Mikó et al. 2010).  

Voor X. ergenna Walker, 1836 worden als mogelijke 
gastheer de eieren van schorsloopkevers van het genus 
Dromius gemeld (Bin 1983). 
Uit ons land worden door Mikó et al. (2010) twee 
soorten gemeld: 
Xenomerus calligetus (Kononova & Kozlov, 2001) wordt 
gemeld van: Lienden (NB), 3 vrouwen viii.1977, 
Malaiseval leg. H. Vlug. Mannetjes van deze soort zijn 
niet bekend.  
Xenomorus ergenna Walker, 1836 wordt gemeld van: 
Gemert-Bakel Rips (NB), 1 vrouw ix.1978, Malaiseval 
leg. H.J. Vlug; Leersum Vinca (UT) 1 vrouw vii.1975, 
1 vrouw viii.1975, 5 vrouwen x.1975, leg. H.J. Vlug; 
Wijster Biologisch Station (DR), 1 man 28.v-4.vi.1976, 
Malaiseval leg. C. van Achterberg. 
Voor een uitgebreide beschrijving en determinatietabel 
wordt hier verwezen naar Mikó et al. (2010). 
 
Subfamilie Telenominae 
Deze wespen ontwikkelen zich in de eieren van 
Lepidoptera, Hemiptera, Diptera en Neuroptera 
(Taekul et al. 2014). Het merendeel van de soorten 
behoort tot de genera Telenomus of Trissolcus die geen 
van beiden monofyletisch zijn. 
 
Tribus Telenomini 
 
TELENOMUS Haliday, 1833 
Zeer groot genus waarvan in Europa zo’n 225 taxa 
worden gemeld. 
Het genus is polyfyletisch (zie ook Murphy et al. 2007) 
en wordt vooralsnog opgedeeld in meerdere 
soortgroepen die soms als genera worden beschouwd. 
De soorten parasiteren vooral de eieren van 
Lepidoptera, soms Heteroptera en ook wel Diptera en 
Auchenorrhyncha. En zelfs de op steeltjes staande 
eieren van gaasvliegen worden geparasiteerd door 
soorten van het genus Telenomus (Johnson & Bin 
1982). 
Uit Nederland zijn tot op heden acht soorten gemeld. 
Al in 1858 noteerde Snellen van Vollenhoven Teleas 
dalmanni Ratzeburg, 1844 ‘in menigte uit eijeren van 
Orgyia antiqua’, de witvlakvlinder. Ook Joman (1923) 
kweekte dezelfde soort uit de eieren van de 
witvlakvlinder. Tegenwoordig wordt deze wespensoort 
tot het genus Telenomus gerekend. Decennia later 
worden nog een zevental soorten van het genus voor 
onze fauna gemeld door verschillende auteurs. De 
meeste dieren werden gedetermineerd door de 
Europese specialist Lars Huggert. Voor de gastheren 
en vindplaatsen van de acht Telenomus-soorten in ons 
land verwijzen we naar tabel 3. 
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Tabel 3. Telenomus-soorten uit Nederland met gastheren en vindplaatsen. 
 

Soort Gastheer Vindplaats Literatuurbron 

T. chrysopae Chrysopa phyllochroma 
(gaasvlieg) 

Wageningen (GE) Johnson & Bin 1982 

T. dalmanni Orgyia antiqua 
(witvlakvlinder) 

?? Snellen van Vollenhoven 
1858, Joman 1923 

T. heteropterus ? Adelphocoris quadripunctatus 
(vierpuntsierblindwants) 

Langbroek Sandenburg (UT) Huggert 1983 

T. laricis ? blindwants (Miridae) Zevenaar (GE),  
Udenhout (NB) 

Huggert 1983, Polaszek 
1996 

T. nitidulus Leucoma salicis 
(satijnvlinder) 

Hollandse Hout (FL) Grijpma 1984 

T. othus ? Capsus ater 
(blindwants) 

Vierhouten (GE), 
Wageningen (GE)  

Huggert 1983 

T. phalaenarum Paranthrene tabaniformis 
(populierenwespvlinder) 

Wageningen (GE) Moraal 1989 

T. tetratomus Dendrolimus pini 
(dennenspinner) 

Tilburg (NB) Moraal 1990 

 
Determinatie van de soorten is een probleem omdat 
de tabellen verre van volledig zijn. Wereldwijd zijn er 
maar enkele specialisten die zich wagen aan dit enorme 
soortencomplex. Voorbeelden van gedegen studies 
aan dit genus zijn o.a. Johnson & Bin 1982, Fergusson 
1983, Huggert 1983, Kozlov & Kononova 1983, 
Johnson 1984, Johnson & Musetti 2003, Taekul et al. 
2014. 
 
TRISSOLCUS Ashmead, 1893 
Groot genus met in Europa 31 soorten. 
De soorten parasiteren vooral de eieren van wantsen 
(Heteroptera). 
Uit Nederland was slechts één soort gemeld: Trissolcus 
flavipes (Thomson, 1860). Deze eiparasitoïd werd 
gekweekt uit eihoopjes van een onbekende 
Pentatomidae verzameld op 18 juni 1990 van Pinus 
strobus te Wageningen en op 15 september 1990 van 
Quercus sp. te Arnhem. Alle 28 resp. 14 eitjes van de 
eihoopjes bleken geparasiteerd (Moraal 1992). 
Er zijn echter nog diverse soorten van Trissolcus in ons 
land te verwachten. Hier melden we alvast een vrouw 
van Trissolcus cultratus (Mayr, 1879) gevangen op 
27.vii.2020 in het Bergherbosch (GE) door Rudy 
Soethof (Fig. 3a,b). Voor nog meer detailfoto’s zie 
waarneming.nl.  
Overigens is controle van de in ons land gemelde T. 
flavipes met behulp van de nieuwe 
determinatieliteratuur gewenst omdat verwarring met 
T. cultratus zeer goed mogelijk is (zie Talamas et al. 
2015).  
Determinatie is mogelijk door recente revisies van het 
genus door Talamas et al. 2017, 2019 en Tortorici et 
al. 2019. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 3a. Habitus en detailfoto’s van een vrouw Trissolcus 
cultratus . 1. Habitus lateraal; 2. vleugels. Foto’s Rudy 
Soethof. 
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Wordt vervolgd 
Scelioniden zijn vrijwel allemaal kleine zwarte of 
bruinige wespjes, met een ongelooflijke morfologische 
vormen- en soortenrijkdom. Dit artikel is vooral 
bedoeld om de informatie over deze familie in ons 
land op een rij te zetten en mensen te stimuleren ook 
eens zelf exemplaren uit deze groep te verzamelen, te 
kweken en te determineren. In bijna elke soortenrijke 
wespenfamilie tref je moeilijke soort(groep)en aan, 
maar zoals je uit dit overzicht kunt destilleren zitten er 
voor een doorbijter toch altijd ook diverse makkelijke 
genera en soorten tussen. 
In de alcoholcollectie van de auteur staan inmiddels 
enkele honderden buisjes met Scelionidae te wachten 
op bewerking. Wie serieus aan de slag wil met deze 

groep en graag gebruik wil maken van dit materiaal 
kan contact met me opnemen. 
 
Dankwoord 
Voor de ondersteuning met literatuur en 
taxonomische antwoorden dank ik Norman Johnson. 
Van Rudy Soethof mocht ik zijn foto’s van Trissolcus 
cultratus gebruiken. En de verfraaiing met mooie 
habitusfoto’s werd verzorgd door Rik Delhem. 
 
Summary 
With help of a literature study a first overview of the 
family Scelionidae in the Netherlands is presented. In 
total 24 species in 11 genera are reported, with three 
new species for the Dutch fauna. The hosts and the 

Fig. 3b. Habitus en detailfoto’s van een vrouw Trissolcus cultratus . 3. metasoma dorsaal; 4. thorax lateraal; 5. kop anterior; 
6. kop dorsaal. Foto’s Rudy Soethof. 
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most important systematic literature of the species are 
summarized per genus. 
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De rietgalluizendoder 
Pemphredon fabricii in 
Nederland 
 
Wim Klein 
 
 
Inleiding 
Het is natuurlijk altijd leuk een nieuwe soort voor de 
Nederlands fauna te kunnen melden en dit keer wel 
een heel bijzondere: de rietgalluizendoder, Pemphredon 
fabricii (Müller, 1911), maar eerlijk gezegd is het niet 
een ‘echt’ nieuwe soort voor onze fauna. Ze was al 
inheems, maar door de vreemde bochten die 
taxonomen kunnen maken, niet als zodanig herkend. 
Daarom een wat uitgebreider verhaal over deze 
graafwesp (Fig. 1). 

 

Eerst iets over de biologie van deze luizendoder, want 
die heeft verschillende merkwaardige trekjes die we 
niet (vaak) bij graafwespen aantreffen. Vervolgens hoe 
deze luizendoder van de andere te onderscheiden, dan 
een kort stukje over de tot nu bekende verspreiding in 
Nederland en tenslotte de geschiedenis van deze soort. 
 
Biologie 
Wie Blösch (2000) aandachtig leest, zal het opvallen 
dat we van veel graafwespen niet weten hoe hun 
biologie in elkaar steekt. We weten meestal wel op 
welke prooidieren ze jagen en waar ze nestelen – in de 
grond, in dood hout, in muren, in holle stengels – 
maar heel veel is dat eigenlijk niet. Vergelijk je dat met 
wat Pieter van Breugel (2014) schrijft over de 
luizendoder Pemphredon lugens, de pottenbakkerswesp 
Trypoxylon figulus of enkele andere graafwespen, dan 
krijg je een idee hoe weinig we eigenlijk weten. Vaak 
wordt aangenomen dat de biologie van de ene soort 
wel zal lijken op die van een soort waar we wel wat 
van weten. Wespen mogen binnen één genus wel erg 
op elkaar lijken, maar dat betekent nog niet dat ze zich 
op eenzelfde wijze gedragen: de prooidierkeuze kan 
heel verschillend zijn, zo ook de nestplek of het 
paringsgedrag om maar een paar aspecten te noemen. 
Zelfs binnen één soort zijn er verschillen afhankelijk 
van de plek of het land waar die voorkomt. 
Terug naar Pemphredon fabricii. Deze luizendoder 
gebruikt als nestplek uitsluitend rietgallen; gallen die 
ontstaan zij door de rietgalvliegen van het genus Lipara 
en later hergebruikt worden door andere insecten. 
Andere luizendoders, bijvoorbeeld P. lethifer, gebruiken 
die rietgallen ook, maar niet uitsluitend. Petr Bogusch 
e.a. (2018) heeft vele rietgallen uitgekweekt en zo meer 
zicht gekregen op de biologie van de 
rietgalluizendoder. Hij beschrijft hoe deze wesp in 
tegenstelling tot de meeste andere graafwespen niet 
voor elk ei een aparte cel met proviand, verlamde 
prooidieren, maakt, zoals Pieter van Breugel dat voor 
Pemphredon lugens beschrijft, maar de hele holte van een 
rietgal vult met luizen en daar een aantal eieren bij legt, 
minstens 21, maar meestal meer dan 100 luizen en 
maximaal 8 eieren per gal. Als die eieren uitkomen 
consumeren de larven met elkaar de aanwezige 
prooidieren. En dan gebeurt er nog iets dat niet vaak 
bij graafwespen voorkomt: Het vrouwtje inspecteert 
na een tijdje de gal om te zien of het verzamelde 
kroost nog extra luizen nodig heeft. Ze doet dus aan 
broedzorg; iets dat we van niet veel graafwespen 
kennen. Tenslotte, als de larven volgroeid zijn, doen zij 
iets wat ook niet eerder van graafwespen was vermeld: 
de larven sorteren zich in een rij zodanig, dat de 
mannelijke, de kleinste, dicht bij de top van de gal 
liggen en de vrouwelijke, de grootste, aan de basis 
ervan. Zo komen de mannetjes als eerste naar buiten. 
De biologie van de rietgalluizendoder wijkt met dit Figuur 1. Pemphredon fabricii, vrouw. Foto Wim Klein. 
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alles behoorlijk af van de meeste andere luizendoders 
en graafwespen (natuurlijk voor zover bekend). 
 
Hoe te herkennen? 
Luizendoders zijn in principe goed te determineren 
met de tabel van Jacobs (2007). Het vergt echter wel 
enige oefening voor je alle kenmerken ook echt ziet en 
de variatiebreedte van die kenmerken onder de knie 
hebt. Veel materiaal bestuderen en kunnen beschikken 
over een referentiecollectie is onontbeerlijk. De tabel 
van van der Smissen (2003) is op zich heel precies, 
maar vereist wel enige ervaring en is lastig te lezen 
door de zeer uitgebreide beschrijvingen. 
Pemphredon fabricii is zeer verwant aan P. lethifer maar 
onderscheidt zich in beide geslachten door de vorm 
van de klauwtjes: die zijn spits bij P. lethifer (Fig. 2) en 
stomp bij P. fabricii (Fig. 3). Je moet dan wel recht van 
achteren op die klauwtjes kijken, anders zie je dit 
kenmerk niet goed.  

 
Daarnaast zijn de tyloiden bij de mannetjes van P. 
fabricii lang, smal en over bijna de hele lengte van de 
antenneleden (Fig. 4)en die van P. lethifer kort en 
stomp (Fig. 5).  
 
Ook het dorsaalveld van het propodeum van de 
mannetjes verschilt: glimmend en vrijwel glad bij 
lethifer en duidelijk gestructureerd bij fabricii (Fig. 6, 7).  
Tot slot zijn de mesopleuren voor de middelste poten 
bij vrouwtjes van P. fabricii  grover bestippeld en 
gerimpeld dan bij vrouwtjes van P. lethifer, maar dit 
kenmerk veronderstelt dat je beide soorten met elkaar 
kunt vergelijken. 
 
Verspreiding 
De rietgalluizendoder komt vermoedelijk in heel 
Nederland voor in rietkragen. Tot nu toe is zij met de 
hand gevangen in de duinen bij Den Haag (Frank van 
der Meer), met een malaiseval in Veenendaal  

 
(mondelinge mededeling Wim Arp) en uit rietgallen 
gekweekt die in de Brand bij Udenhout rond een 
poeltje stonden (Wim Klein). Ook Stijn Schreven heeft 
de rietgalluizendoder uit rietgallen gekweekt, 
verzameld in Groesbeek (schriftelijke mededeling).  
Nu de winter eraan komt, is het misschien een idee om 
wat rietgallen te verzamelen en ze uit te kweken. 
Mogelijk wordt dan ook duidelijk welke parasieten er 
in Nederland op deze luizendoder zitten. 
 
Geschiedenis van de soort (-naam) 
De rietgalluizendoder heeft zijn naam Pemphredon  
fabricii te danken aan M. Müller die de soortnaam 
‘fabricii’ opvoert in een artikel in de Entomologische 
Rundschau van zaterdag 1 augustus 1911, over de 
bewoners van rietgallen om een onduidelijkheid over 
de tot dan gebruikte soortnaam ‘unicolor’ op te heffen. 
Al vrij snel werd ze door Wagner in 1918 gesynonimi-
seerd met P. lethifer. Daardoor dreigde de soortnaam 
alleen nog maar in synoniemenlijstjes voor te komen. 
Wagner herzag echter in 1932 het genus Pemphredon en 
fabricii werd een vorm van lethifer. De verwarring was 
gesticht; nu niet meer over de naam zelf maar over de 
status van de soort en enkele tientallen jaren gaat 
fabricii door het leven als synoniem, als vorm van, dan 
wel als subsoort van lethifer.  

Figuur 2. P.lethfer, klauw Figuur 3. P.  fabricii, klauw. 
Foto’s Wim Klein. 

Figuur 4. Pemphredon fabricii, man, antenne. Foto Wim 
Klein. 

Figuur 5. Pemphredon lethifer, man, antenne. Foto Wim 
Klein. 
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Hermann Dollfuss herzag in 1995 het genus 
Pemphredon wereldwijd en synonimiseerde nog meer 
soorten met P. lethifer (o.a. P. enslini). Hij kon geen  
vaste kenmerken vinden, waarop de door hem tot 
synoniem verklaarde soorten van elkaar zouden 
verschillen. Jane van der Smissen (2003) onderzocht 
op haar beurt ook vele honderden luizendoders en 
vond wel verschillen tussen de door haar bestudeerde 
Europese soorten. Zij herstelde P. enslini en andere als 
rechtmatige soorten en noemde fabricii een vorm van 
P. lethifer. Tot slot verhief Jacobs (2007) fabricii weer tot 
een volwaardige soort en lieten Petr Bogusch e.a. zien 
dat die ook een geheel eigen biologie heeft. Kortom 
een soort kan een eigenaardige geschiedenis hebben. 
 
Summary 
Pemphredon fabricii, confirmed as a sphecid wasp in the 
Netherlands. 
Due to discussions on the taxonomic status of several 
species within the sphecid genus Pemphredon it was 
unclear if Pemphredon fabricii was a native species in the 
Netherlands. The publication by Bogusch e.a. (2018) 
with detailed observations on the biology of this wasp 
made it clear that it should be present in the 
Netherlands as its habitat is widespread over the 

country. With the key published by Jacobs (2007) 
recently collected material has been identified and it 
turned out this assumption was correct. The difference 
between P. fabricii and the very related P. lethifer are 
described as well the special biology of P. fabricii and 
the history of the species name. 
 
Literatuur 
Blösch, M., 2000. Die Grabwespen Deutschlands – 

Lebensweise, Verhalten, Verbreitung. - Die Tierwelt 
Deutschlands 71. Keltern: Goecke & Evers, 480 p. 

Bogusch, P., J. Havelka, A. Astapenkova & P. Heneberg, 
2018. New type of progressive provisioning as a 
characteristic parental behaviour of the Crabronid wasp 
Pemphredon fabricii (Hymenoptera Crabronidae). - Etholog, 
Ecology & Evolution 30(2): 114-127. 

Breugel, P. van, 2014. Gasten van bijenhotels. - Leiden: EIS 
Kenniscentrum Insecten & Naturalis, 486 p. 

Dollfuss, H., 1995. A Worldwide reveision of Pemphredon 
Latreille 1796 (Hymenoptera, Sphecidae). - Linzer 
Biologische Beiträge 27(2): 905-1019. 

Jacobs, H.-J., 2007. Die Grabwespen Deutschlands – 
Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae. - Die Tierwelt 
Deutschlands 79. Keltern: Goecke & Evers, 207 p. 

Müller, M., 1911. Hymenopteren in Lipara-Gallen, mit 
besonderer Berücksichtigung der Raubwespe Cemonus. - 
Entomologische Rundschau 28(15): 1-2. 

Smissen, J. van der, 2003. Zur Kenntnis der Untergattung 
Cemonus Jurine 1807 (Hymenoptera: Sphecidae, 
Pemphredon) mit Schlüssel zur Determination und Hinweis 
auf ein gemeinsames Merkmal untersuchter 
Schilfbewohner (Hymenoptera: Sphecidae, Pompilidae). - 
Notes Fauniques Gembloux 52: 53-101. 

Wagner, A.C.W., 1918. Über die Untergattung Diphlebus 
Shuck. - Deutsche Entomologische Zeitschrift 1918: 139-
143. 

Wagner, A.C.W., 1931. Beitrag zur Kenntnis der Gattung 
Pemphredon Latr. (Hym., Crabr.). - Deutsche 
Entomologische Zeitschrift 1931: 213-233. 

 
  

Figuur 6. Pemphredon lethifer, man, propodeum. Foto Wim 
Klein. 

Figuur 7. Pemphredon fabricii, man, propodeum. Foto Wim 
Klein. 
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Waarnemingen aan de 
nesten van de witbaard-
zandbij Andrena 
barbilabris 
 
Hans Nieuwenhuijsen. 
 
 
Inleiding 
Het is bekend dat de witbaardzandbij voor het 
aanleggen van een nest een voorkeur heeft voor 
horizontale vlakken zoals zandpaden, bestrate wegen 
(tussen de straatstenen) en dergelijke zandige plekken. 
Bovendien zijn het ‘gezellige’ nestelaars: ze vormen 
soms grote aggregaties van wel 100 nesten. De 
voorkeur van het vrouwtje gaat uit naar een 
zandbodem, waarvan de bovenlaag uit los zand 
bestaat. Daarin ‘zwemt’ het vrouwtje naar de 
nestingang in het vastere zand daaronder. Hoe het 
vrouwtje haar nest vindt blijft gissen. Wij zien aan het 
zandoppervlak niets bijzonders maar zij oriënteert zich 
waarschijnlijk met behulp van steentjes, takjes, e.d. 
Met behulp van de geur- receptoren in haar antennen 
ruikt zij dan de plek waaronder de nestingang ligt. 
 
Nestonderzoek 
Op 23 mei 2019 was ik rond 15.00 uur op een 
duinhelling in het Noord-Hollands Duin reservaat bij 
Egmond-Binnen op zoek naar de nesten van de grote 
zijdebij. Die vond ik niet, maar wel stootte ik op een 
stuifkuiltje in de helling (circa 40%) met een 
doorsnede van 20 cm, waarin ik een zandbijtje zag 
verdwijnen. Ik borstelde met een grove kwast het losse 
zand op de bodem weg en onthulde zes zandbolletjes 
(Fig. 1). In twee daarvan bevond zich een vrouwtje 
witbaardzandbij. 
Ik besloot twee nesten te onderzoeken door een witte 
draad in de gang te brengen (Fig. 2) en voorzichtig in 
een verticaal vlak langs de draad het zand weg te 
graven. Het eerste deel van nest 1 (Fig. 3) bestond uit 
los zand. Op de overgang van los zand naar donkere 
humusrijke aarde bevond zich de zandbol. Dan volgde 
een deel in donkere humusrijke grond dat overging in 
een lang deel in stevig duinzand. Op de bodem van 
deze gang zat een vrouwtje dat ik waarschijnlijk met 
mijn geleide draad heb voortgeduwd. Ik vond geen 
zijgangen of met stuifmeel gevulde cellen. 
Waarschijnlijk was het nest nog in aanbouw. 
 
De gang van het tweede nest week iets af. Eerst weer 
een kort stuk in het mulle zand, daarna, in het  
wat donkere zand een bocht naar rechts schuin naar  

 

Figuur 1. Open zandbolletjes boven nestingang. Foto 
Hans Nieuwenhuijsen. 

Figuur 2. Geleide draad in een nest. Foto Hans 
Nieuwenhuijsen. 
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beneden. De gang ging in het duinzand recht naar 
beneden. Ook hier vond ik op de bodem, op 24 cm 
diepte een (naar beneden geduwd?) vrouwtje. Ik vond 
geen zijgangen en geen broedcellen. 
 
Terwijl ik bezig was verscheen er een schoffel-bloedbij 
vrouwtje (Sphecodes pellucidus). Zij groef in het losse 
zand en kwam na 10 minuten weer tevoorschijn, 
reinigde twee minuten haar antennen, scharrelde nog 
wat rond en verdween. Een teken dat de nesten nog 
niet af waren? Trouwens hoe vond zij de nesten? 
 
Eerder onderzoek 
Rolf Witt heeft in 1989/1990 (Witt, 1992) de biologie 
van zowel de witbaardzandbij (Andrena barbilabris) als 
van haar broedparasieten de schoffelbloedbij (Sphecodes 
pellucidus) en de bleekvlekwespbij (Nomada alboguttata) 
bestudeerd op een zandpad bij Oldenburg (D).  
Hier leg ik een paar van zijn vele waarnemingen aan de 
nesten (Fig. 4) naast de weinige van mij. 
Allereerst de nestplek. Witt vermeldt dat die meestal 
op een horizontaal vlak ligt, maar zoals uit mijn 

waarneming blijkt kan dat ook op een helling zijn. Op 
een oppervlak van 10 x 10 cm telt hij soms 12 nesten. 
Ook op het duin blijken de vrouwtjes elkaar op te 
zoeken: op een oppervlak van 20 x 20 cm tel ik 
tenminste zes nesten. Dan de nestbouw activiteit. Witt 
neemt waar dat de nieuwe nesten in de namiddaguren 
worden aangelegd en dat de vrouwtjes, na sluiting van 
de gang, bovenin de gang overnachten. Ook ik 
constateer dat op het einde van de middag een paar 
vrouwtjes zich bovenin het nest in een zandbolletje 
bevinden. Aangezien ik geen  broedcellen aantrof (of 
over het hoofd zag) neem ik aan dat het hier verse 
nesten betrof en dat de vrouwtjes bovenin gingen 
overnachten. Witt vermeldt geen zandbolletjes maar 
wel dat hij vlak onder de ingang een tijdelijke zijgang 
vond (zie S in Fig. 4.). Hij vermoedt dat het vrouwtje 
die gang gebruikt om zich af en toe om te draaien 
tijdens het graafwerk want de doorsnede van de gang – 
5 mm- staat dat niet toe. Over het nest zelf (zie Fig. 3. 
en Fig. 4.) nog de volgende opmerkingen. Ik vond in 
plaats van de vestibule (S) een zandbolletje, waarin 
zich een vrouwtje bevond. Witt vermeldt dit soort 
bolletjes niet. Misschien heeft het te maken met het 
substraat en is zo’n bolletje te vergelijken met de 
vestibule. Een opvallend verschil is de lengte van de 
hoofdgang. Witt geeft een gemiddelde lengte op van 
12,8 cm terwijl mijn twee nesten respectievelijk 25 en 
24 cm lang zijn, Jammer is dat Witt geen onderscheid 
maakt tussen de lengten van de nesten in zijn  
proefkooi en die in het zandpad. Ik kan me zo 
voorstellen dat in de proefopstelling de nesten korter 
zijn. Hij geeft wel op dat het zandpadsubstraat bestaat 

Figuur 4. Nestbouw volgens Witt (1992). 

Figuur 3. Nest 1. 
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uit “71% fein Sand und 22% Grobsand”. Ik heb geen 
gegevens van dit duinzand. Misschien dat een mogelijk 
verschil in samenstelling het verschil in lengte kan 
verklaren. Het feit dat ik geen broedcellen vond wijst 
erop dat op deze nestplaats de nesten nog niet klaar 
waren. Ook het gedrag van de schoffelbij, die vrij kort 
in het nest bleef, wees daar, mijn inziens, op. 
 
Summary 
The sandpit mining bee (Andrena barbilabris) prefers a 
horizontal sandy nesting site. On a slope (40º) of a 
dune two nests of a small aggregation of six on a 
20x20 cm surface were excavated to reveal there 
archtecture. It is a main burrow (circa 25 cm). There 
were no side burrows nor broodcells. Females were 
found in a sandy sphere in the entrance of the burrow 
under a layer of lose sand. Probably the nests were 
under construction (no cells) and the females were 
spending the night in the balls of sand. A comparison 
is made with the results of Witt ( 1992) on the same 
species. Differences are that the nests here are on a 
slope and much deeper (12,8 cm average vs 25 cm). 
The vestibule he saw are probably the same as the 
sand ball here. 
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De Aziatische hoornaar in 
Nederland in 2020 
 
Jan Smit  
 
 
Inleiding 
De Aziatisceh hoornaar Vespa 
velutina nigrithorax komt sinds 
2017 voor in ons land (Smit 
2017). In het najaar van dat 
jaar werd een nest van deze 
wesp opgespoord in Dreischor 
en bestreden. Vanwege de 
Europese Unie staat deze 
wesp op een lijst van 
ongewenste invasieve exoten 
en moet derhalve bestreden 
worden. 
In 2018 zijn er twee nesten 
opgespoord, in Spijkenisse 
(ZH) en Schoondijke (Ze). 
Later bleek er nog een 

onondekt nest in Pernis (ZH) te zijn. In 2019 werd 
vroeg in het voorjaar een beginnend nest in 
Raamsdonk (NB) weg gehaald en laat in het jaar een 
nest in Vlaardingen (ZH). Dat was veel minder dan 
waarvoor gevreesd werd. 
 
2020 
Dit jaar (2020) zou echter totaal anders verlopen. In 
april werd een beginnend nest in een nestkastje in  
Terneuzen (Ze) weg gehaald. In Stein (Li) werd in juni 
een nestje in een bijenkorf ontdekt. In juli was het 
twee keer raak: in Zevenbergschen Hoek (NB) werd  
een nestje weggehaald en in Hoek bij Terneuzen (Ze) 
werd eentje in een spouwmuur bestreden. 
Intussen waren er in juli waarnemingen binnen 
gekomen uit Oirsbeek (Li) en Sittard (Li). Dit moesten 
twee nesten zijn, want de werksters gaan maximaal 2 
km van het nest, meestal niet verder dan 750 m.  
Augustus bracht nog meer locaties met waarnemingen 
van Aziatische hoornaars: Breda (NB), Geleen (Li), 
Veenendaal (Ut), Heerlen (Li), Wintelre (NB). In 
september ging het vrolijk door, met: Bruinisse (Ze), 
Heeze (NB), Maasbree (Li), Ritthem (Ze), Limbricht 
(Li) en Merkelbeek (Li). 
 
In september werden de nesten in Breda, Veenendaal 
en Sittard gevonden en bestreden. Opmerkelijk was 
dat het nest in Breda tegen een gebouw geplakt zat. In 
Veenendaal en Sittard zat het, zoals het hoort, hoog in 
een boom. In begin oktober zijn de nesten in Ritthem 
en Heeze gevonden. 
Ondanks uitgebreid zoeken in de meeste andere 
plaatsen zijn daar de nesten nog niet gevonden. Op het 
kaartje een overzicht van de vindplaatsen in dit jaar. 
Een ster is een gevonden nest, een rondje één of meer 
waarnemingen. 
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HymenoBiblio 2019 
 
Jan Smit & Erik van der Spek 
 
 
Een globaal overzicht van literatuur over 
hymenoptera, verschenen in het afgelopen jaar (2019).  
De lijst bevat literatuur uit het buitenland en uit 
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Boekbespreking: Wilde 
Bijen Parade 
 
Erik van der Spek 
 
 
Surentu L. & M. van Middelkoop, 2020. Wilde Bijen Parade, 
alles wat je over bijen wilde weten. - KNNV-uitgeverij, 89p., 
€ 19,95. 
 
Het feit dat het slecht gaat met de wilde bijen brengt 
heel wat mensen in beweging, die hun steentje willen 
bijdragen om het tij te keren. Deze schrijfsters kozen 
er voor de jeugd een inkijkje te bieden in de 
fascinerende wereld van de wilde bijen door een boek 
te realiseren dat veel informatie verschaft (alles is 
natuurlijk niet letterlijk mogelijk in één boek) en ideeën 
aan te dragen waardoor de lezers zelf een steentje aan 
verbetering van de omstandigheden voor wilde bijen 
kan bijdragen. Al was het maar door het 
zonnebloemenzaad dat met het boek wordt 
meegeleverd uit te zaaien. Het boek is uitnodigend 
geïllustreerd door de medewerking van 40 illustratoren 
en toch vormt het een logisch geheel.  
 
Het is een boek aan de hand waarvan volwassenen 
jonge kinderen mee kunnen nemen door het leven van 
de wilde bijen. Ook de honingbijen krijgen bescheiden 
aandacht. Er zijn vier hoofdstukken. In het eerste 
hoofdstuk gaat het over ‘Wat is een bij?’, inclusief de 
ontwikkeling van ei tot bij en de na-apers. In 
hoofdstuk twee; ‘Wat doet een wilde bij?’ Komen o.a. 
paring, nestelen in de grond aan de orde. De tuin als  
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bijenparadijs, bijenhotels, koekoeksbijen en winterrust 
aan de orde. Hoofdstuk drie ‘Wat eet een wilde bij?’ 
Behandelt het belang van bloemen, de rol van pollen, 
de weg vinden, verstening van het landschap, lekkere 
bloem en dorstige bijen. Het laatste hoofdstuk 
‘Welkom wilde bij!’ Behandelt o.a. de grote rol van 
kleine dieren, bestuiving van onze voedselplanten, 
bijen kijken en sluit af met bijenwoorden, een 
verklarende woordenlijst. Ook wordt verwezen naar 
een aantal bijenboeken, de soortzoeker bijen en sites 
als wildebijen.nl. 
 
Alle hoofstukken zijn ook voorzien van aanwijzingen 
om ook iets voor bijen of met het thema bijen te doen, 
zoals: Bijen van plastic soep, je eigen bijenhotel, 
bijenpannenkoek en eetbare tuin. 
Om te zorgen dat de verhalen over wilde bijen ook 
kloppen is de kennis van Pieter van Breugel en Arjen 
Strijkstra ingeroepen en zelf mocht ik ook nog een 
paar tips geven. Kortom een aantrekkelijk boek voor 
ouders en grootouders die hun (klein)kinderen willen 
laten zien dat wilde bijen cool zijn en dat je ze 
makkelijk een steuntje in de rug kan geven. Wie weet 
levert het ook nog een aantal toekomstige 
entomologen op. Nu nog een dergelijk boek over 
wespen. 
 

 

Boekbespreking: Basisgids 
Wilde Bijen 
 
Anneke Teepe 
 
 
Breugel, P., van, 2019. Basisgids Wilde bijen. - KNNV 
Uitgeverij, 176 p. Prijs: € 22,95 exclusief verzendkosten. 
 
Deze fotoveldgids past in de trend die gaande is in 
veel van de ons omringende landen om -waar 
mogelijk- steeds meer te determineren middels 
fotoherkenning. Niet enkel om enthousiaste leken te 
betrekken bij soortherkenning en lokale projecten, ook 
juist onder vakspecialisten. Door eerst de frequent 
voorkomende en eenvoudige te herkennen soorten uit 
te filteren hoeven minder exemplaren geprepareerd en 
microscopisch onderzocht te worden.  
 
In deze fotoveldgids biedt Pieter van Breugel, bekend 
van zijn boek ‘Gasten van bijenhotels’, op 
toegankelijke wijze handvatten om één derde van de 
Nederlandse wilde bijensoorten te herkennen middels 
foto’s.  Na een korte inleiding met bijenbasics volgt 
het boek een alfabetische indeling op basis van de 
genera. Deze zijn dus niet geclusterd naar familie. 
Binnen 29 van de 36 genera is met name gekozen voor 
de meest voorkomende soorten, een enkele keer 
aangevuld door een eenvoudig te herkennen zeldzame 
soort. In totaal zijn 133 van de 360 Nederlandse 
bijensoorten opgenomen in dit boek. De vele 
duidelijke foto’s en omschrijving van de belangrijkste 
(veld-) kenmerken per soort worden aangevuld met 
informatie over leefwijze, bloembezoek en 
bijbehorende belagers. Soms ook andere interessante 
weetjes, zoals opmerkelijk gedrag dat de 
veldherkenning kan ondersteunen. Wist je 
bijvoorbeeld dat de heidezandbij de bloem benadert 
met de kop omhoog gericht terwijl de heidezijdebij dit 
juist doet met de kop naar beneden? 
 
Enkele kleine kanttekeningen hieronder. Het 
benoemen van verschillen met mogelijke look-a-likes 
ontbreekt meestal en is in praktijk toch cruciaal. In het 
hoofdstuk van de wespbijen ontbreken de 
veldkenmerken volledig. Voor entomologen is de 
alfabetische volgorde van de genera en het ontbreken 
van een sleutel om de soortgroep te bepalen 
waarschijnlijk minder een probleem. Voor gebruik in 
citizen science zou het toevoegen van een 
soortgroepsleutel gebaseert op veldkenmerken, zoals 
ontwikkeld door onze collega’s van Aculea, wel zeer 
behulpzaam zijn geweest. Hetzelfde geldt voor het  
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geven van enkele algemene tips voor veldfotografie 
van bijen. 
Nu er steeds betere compactcamera’s beschikbaar zijn, 
uitgerust met microscoopfuncties, echter het preparen 
en doorploeteren van eindeloze tabellen een 
tijdrovende aangelegenheid blijft, is het best 
aanlokkelijk dit enkel te doen voor die soorten, die 
NIET middels veldherkenning op naam te brengen 
zijn. Het vraagt enige oefening en omdenken. Echter 
juist de specialist, die snel elke bij in het juiste genus 
weet te plaatsen, kan zich trainen om te weten welke 
microscopische details te fotograferen in het veld om 
minder werk (en gesneuvelde exemplaren) mee naar 
huis te hoeven nemen. Dit boek past daar geheel in en 
faciliteert deze ontwikkeling.  
 
Kortom: Een boek naar mijn hart en geheel van deze 
tijd. Moge het menigeen inspireren om zich (nader) te 
bekwamen in het (waar mogelijk vaker) determineren 
middels fotoherkenning. 
 
 
 

 

Boekbespreking: 
Insectenrijk 
 
Erik van der Spek 
 
 
Bouma, A., 2020. Insectenrijk. - Atlas Contact, 263p Prijs € 
22,99. 
 
Ondanks dat Hymenoptera niet de hoofdrol in dit 
boek spelen is er toch reden om dit boek in 
HymenoVaria te bespreken en niet omdat de auteur lid 
is van de sectie en een soort uit de orde Hymenoptera 
aan het ontstaan van het boek heeft bijgedragen, maar 
wel omdat het boek een uitstekend hulpmiddel is om 
mensen op luchtige en inhoudelijke manier kennis te 
laten maken met het insectenrijk. 

 
In de proloog gaat het over het gestoken worden door 
een hoornaar tijdens een vakantie en de tocht naar het 
ziekenhuis in Oostenrijk vanwege een 
levensbedreigende anafylactische shock. Uit deze 
beangstigende ervaring ontwikkelde zich een 
reusachtige fobie voor ongewervelden. De daarop, 
vele jaren later, volgende strijd tegen de fobie 
ontwikkelde zich juist tot een fascinatie voor de 
wondere wereld van de insecten en zorg over de 
ernstige bedreiging daarvan. 
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Daarna neemt Aglaia de lezer op een verfrissende 
wijze mee door de wereld van de insecten. Na het 
kennismakingshoofdstuk, gaat de tocht via de 
ontwikkelingsfases in het insectenleven: Flirt, Liefde, 
Bevrucht, Groei, Metamorfose en Ontpopping. Bij elk 
van deze hoofdstukken passeren soorten uit diverse 
orden de revue om de bonte verscheidenheid te 
illustreren. Een prachtig boek om uit te lenen of 
cadeau te doen aan mensen die niets van onze 
fascinatie voor insecten snappen. En zeker ook aan 
mensen die hun omgang met insecten kunnen 
verbeteren en hun voortbestaan bevorderen. 
 
 
 

Resultaten van onderzoek 
 
Erik van der Spek 
 
 
Onderzoekers publiceren hun resultaten regelmatig in 
vaktijdschriften. Van een paar recente artikelen hierbij 
een samenvatting om een beter beeld te krijgen van de 
resultaten van dit onderzoek. Het volledige verhaal is 
gewoonlijk digitaal te vinden. 
 
 
 
Voorlopige richtlijn plaatsing bijenkasten op 
defensieterreinen. 
 
Slikboer, L. & J.T. Smit, 2019. Voorlopige richtlijn plaatsing 
bijenkasten op defensieterreinen. - EIS2019-14, 14 p. 
 
Defensie beheert een groot aantal natuurterreinen in 
Nederland. Deze hebben vaak grote ecologische 
waarde, o.a. voor zeldzame en bedreigde bestuivende 
en nectarbehoevende insecten. Aan de andere kant is 
er een lange traditie van het laten plaatsen van 
bijenkasten. De recent vastgestelde sterke 
achteruitgang van het aantal insecten zorgt voor de 
behoefte aan een richtlijn voor het plaatsen van 
bijenkasten in deze terreinen. EIS-kenniscentrum 
insecten is gevraagd deze richtlijn op te stellen. In 
2019 is onderzoek in een aantal oefenterreinen gestart 
in combinatie met literatuur onderzoek. Dit onderzoek 
wordt de komende jaren voortgezet.  
 
Vooruitlopend op het definitieve resultaat is een 
voorlopige richtlijn voor plaatsing van bijenkasten in 
defensieterreinen opgesteld voor het Rijks Vastgoed 
Bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van 
deze gebieden. Voor de beheerders is dit samengevat 
in een beslisboom. Er is voortgebouwd op het advies 
van van der Spek (2012) dat gebruik maakt van de 

honingbijdruk die volgens imkers (Kuypers 1997) tot 
een optimale honingoogst per kast leidt. Defensie wil 
in het belang van de natuur een grote terughoudend-
heid hanteren. Gecombineerd met nieuwe kennis over 
het effect van bijenstallen in natuurterrein komt dit 
rapport tot een voorlopige richtlijn die het advies uit 
2012 met een factor 3 verkleind.   
 
Recente gepubliceerde onderzoeken en de 
toenemende achteruitgang van wilde bijen geven alle 
aanleiding om het advies uit 2012 aan te scherpen. Ik 
ben erg benieuwd of het lopende onderzoek in 
defensieterreinen in combinatie met andere kennis 
aanleiding geeft om het advies aan beheerders van 
natuurterreinen verder te verbeteren. 
 
Het rapport met de richtlijn is te vinden via 
https://is.gd/w1zdC3 
 
Literatuur 
Kuypers, A., 1997. Druk op drachtgebieden. - Maandblad 

voor imkers, januari 1997: 3-4. 
Spek, E. van der, 2012. Effecten van honingbijen, Apis 

mellifera, op insecten in natuurterreinen -  Entomologische 
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Samenstelling van landbedekking, samenstelling 
van lokale plantengemeenschap en dichtheid van 
honingbijenkolonies beïnvloeden assemblages 
van wilde bijensoorten in een hotspot van de 
mediterrane biodiversiteit. 
 
Ropars, L.,  L. Affre, L. Schurr, F. Flacher, D. Genoud, C. 
Mutillod & B. Geslin, 2020. Land cover composition, local 
plant community composition and honeybee colony density 
affect wild bee species assemblages in a Mediterranean 
biodiversity hot-spot. -  Acta Oecologica 104: 1-29. 
 
Het herkennen van omgevingsfactoren die de 
soortensamenstelling van wilde bijensoorten bepalen, 
lijkt essentieel bij een wereldwijde achteruitgang van 
bestuivers. Tijdens een tweejarig onderzoek 
bestudeerden de schrijvers de soortensamenstelling 
van wilde bijen in een beschermd gebied van 85 km2. 
Het is het Calanques National Park, gelegen in Zuid-
Frankrijk. Dat gebied wordt gedomineerd door het 
mediterrane kreupelhout.  
 
De doelstellingen van de onderzoekers was om vast te 
stellen:  
1. de soortensamenstelling van de wilde bijen  
2. het effect van:  

a. samenstelling van bodembedekking (antropogene 
zone, laag struweel, bos- en rotsachtige 
bodembedekking) te onderzoeken,  

b. samenstelling van de lokale plantengemeenschap  
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c. effect van de dichtheid aan honingbijvolken op 
samenstelling van wilde bijensoorten.  

 
In 17 cirkelvormige percelen van 100 m2 verzamelden 
ze 541 exemplaren van 87 wilde bijensoorten. Ze 
ontdekten dat grote bijensoorten significant werden 
beïnvloed door de samenstelling van landbedekking 
binnen een straal van 1000 m. Meer specifiek stelden 
ze vast dat de aanwezigheid van een diverse samenstel-
ling van bodembedekking binnen een straal van 1000 
m de rijkdom van grote wilde bijensoorten 
maximaliseerde. De talrijkheid en soortenrijkdom van 
wilde bijen werden negatief beïnvloed door de 
dichtheid van honingbijen.  
 
Kleine wilde bijensoorten werden beïnvloed door de 
samenstelling van de lokale plantengemeenschap 
binnen percelen van 100 m2 en door de samenstelling 
van bodembedekking binnen een straal van 1000 m. 
Hun voorkomen was gerelateerd aan de lokale 
samenstelling van planten die op dikke bodemlagen in 
kreupelhout groeien.  
Het Calanques National Park, het enige Europese park 
dat aan de rand van een grote stad ligt en daardoor te 
lijden heeft onder antropogene druk, kent 
verschillende soorten bodembedekking die gunstig zijn 
voor een grote diversiteit aan bijen. We willen de 
parkbeheerders echter bewust maken van de 
bijenteeltactiviteiten in dit gebied dat diverse soorten 
vegetaties bevat die belangrijk zijn voor  wilde 
bijensoorten. 
 
 
 
Populatiebeoordeling en foerageer-ecologie van 
nestaggregaties van de zeldzame solitaire bij, 
Eucera longicornis op Gatwick Airport, en 
implicaties voor hun beheer. 
 
Hennessy, G., D. Goulson & F.L.W. Ratnieks, 2020. 
Population assessment and foraging ecology of nest 
aggregations of the rare solitary bee, Eucera longicornis at 
Gatwick Airport, and implications for their 
management. - Journal Insect Conservation, 
https://doi.org/10.1007/s10841-020-00266-8. 
 
De gewone langhoornbij Eucera longicornis is een 
zeldzame solitaire bij waarvan in het hele versprei-
dingsgebied in Groot-Brittannië en in andere 
Europese landen de populatie achteruit gaat. Twee 
nestaggregaties die in 2014 zijn ontdekt op grond die 
eigendom is van en beheerd wordt door Gatwick 
Airport in Zuid-Engeland. Deze zijn in 2017, 2018 en 
2019 bestudeerd om informatie te vinden die relevant 
is om de populaties te helpen overleven. De omvang 
van de deelpopulaties is met behulp van merken en 
hervangen ingeschat. Geschat wordt dat de grotere 

aggregatie een maximale omvang had van 659 
vrouwelijke individuen in 2018, terwijl de kleinere 
aggregatie een maximale populatieomvang van 221 
individuen bereikte in 2019. Van naar hun nest 
terugkerende vrouwtjes is stuifmeel afgenomen, dat 
bleek afkomstig van in totaal 12 plantentaxa, gezien 
over alle jaren en van beide aggregaties. Stuifmeel van 
vlinderbloemingen Fabaceae was aanwezig in 100% van 
de monsters en maakte gemiddeld 90% van elk 
monster uit, de soort is dus oligolectisch. Beide 
nestaggregaties bevonden zich in hellende oevers met 
kale grond en steile randen, veroorzaakt door 
werkzaamheden aan de luchthaven in 1999. Floristisch 
onderzoek van het landschap binnen 100 m van beide 
aggregaties maakte duidelijk dat vlinderbloemigen het 
meest talrijk zijn door de aanwezigheid van een 
peulvruchtenrijke bloemenweide langs de aangrenzen-
de rivier de Mole, die werd ingezaaid door Gatwick 
Airport. Eucera longicornis op Gatwick Airport is een 
voorbeeld van hoe industriegebieden, mits goed 
beheerd, waardevolle schuilplaatsen kunnen zijn voor 
zeldzame dieren in het wild. 
Het beheeradvies omvat: 
Jaarlijks eind september maaien van het weiland om 
vlinderbloemigen te behouden. (Ik zou dit voor andere 
soorten gefaseerd doen en een deel overlaten staan.) 
Hakhoutbeheer van zoommantelvegetatie in kleine 
delen. Eind september verwijderen van vegetatie van 
bestaande en potentiële nestlocaties. 
Omdat monitoring via de merk- en terugvangmethode 
erg intensief is, worden hiervoor andere methodes 
geadviseerd: 
- Wekelijkse transecttelling van mannen en vrouwen in 

de weide. 
- Wekelijkse telling voor een vaste tijdsperiode (1-2 

uur) op elke nestaggregatie tijdens de vliegtijd. 
- Nesten tellen per aggregatie, 2-3 maal per week 

tijdens de vliegtijd (10-15 min/bezoek). 
- Onderzoek  een of twee keer per seizoen potentiële 

nestlocaties in de buurt. 
 
De situatie op de nestlocaties wijkt af van die op de 
nestlocaties op Texel (Koel et al. 2020). Daar zijn 
aggregaties bekend uit begroeide oude dijken waar de 
nesten tussen de vegetatie worden uitgegraven. Wel is 
de vegetatie hier door begrazing voor of ook wel 
tijdens het vliegseizoen kort tot redelijk kort en/of vrij 
open. Het kaal houden van de bodem lijkt dus niet 
altijd essentieel voor de gewone langhoornbij, al zullen 
andere soorten dit wel waarderen. Het tellen van 
nestgaten is in de vegetatie wel lastiger. 
 
Literatuur 
Koel, H., E. Van der Spek & H. Nieuwenhuijsen, 

2020. Waarnemingen aan nesten van de gewone 
langhoornbij Eucera longicornis op Texel. - 
HymenoVaria 20: 23-28.  
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Oproepen 
 

Oproep penningmeester 
 
 
Beste mensen, zoals gewoonlijk in het najaarsnummer 
de oproep om je contributie voor de sectie 
Hymenoptera van € 10,- voor het komende jaar (2021) 
te voldoen.  
Graag voor 1 januari 2021 overmaken op:  
NL17TRIO0379625431 
t.n.v. L. van Kolfschoten, Uilenstede 58e  
1183 AK  Amstelveen.   
Onder vermelding van ‘contributie sectie 
Hymenoptera + jaar (of jaren)’. 
In het voorjaarsnummer (HymenoVaria 20) is de 
ledenlijst verschenen met de stand van de betaling van 
het lidmaatschaps-geld over dit jaar. Wie alsnog niet 
betaalde voor 1 juni werd geschrapt als lid en ontvangt 
het huidige nummer niet.  
 
 

Leuke waarnemingen in 
2020 
 
 
Gewoontegetrouw nemen we in het eerste nummer 
van het komende jaar (HymenoVaria nr. 22) weer de 
traditionele rubriek "Leuke waarnemingen" van het 
afgelopen jaar op. Met daarin een overzicht van 
vangsten en waarnemingen, die het vermelden waard 
zijn. 
Willen jullie voor deze rubriek de leuke, interessante, 
opmerkelijke en verrassende vangsten en 
waarnemingen van het afgelopen seizoen (2020) 
opsturen naar de redactie?  
Insturen vóór de kopijdatum (1 maart 2021) naar  
smit.jan@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 

Gegevens excursie 
“Strabrechtse hei” 
 
 
Op 1 augustus van dit jaar waren we met de sectie op 
excursie op de Strabrechtse hei. 
In het volgende nummer van HymenoVaria (22) willen 
we een verslag van deze excursie opnemen.  
Bij deze het verzoek aan de deelnemers aan de 
excursie van de sectie om hun waarnemingen en 
eventueel foto’s (Fig. 1) door te geven. Ook deze 
kunnen dan worden verwerkt in het verslag. 
Waarnemingen graag naar spek-druif@introweb.nl. 
 

 
 

Instagram-account van de 
sectie 
 
Sinds september is de sectie Hymenoptera ook op 
Instagram te vinden onder de naam 
Hymenoptera_nev. We plaatsen daar foto’s van 
Hymenoptera en/of bijenplanten of een gebied, met 
een kort informatief bericht.  
Je kunt de sectie volgen als je op Instagram zit.  
Je kunt ook een bijdrage doen met je zelfgemaakte 
foto’s. Die kun je met de gewenste tekst sturen naar 
rlamoors@gmail.com. 

 
  

Figuur 1. Pluimvoetbij vrouw op de Strabrechtse hei. 
Foto Mark van Veen. 
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Mededelingen 
 

Even voorstellen . . . .  
 
Regina Oors 
 
 
Vertrek Jan 
Na 25 jaar draagt Jan het voorzittersstokje over. Ik 
denk dat Jan zijn stempel wel gedrukt heeft op de 
sectie en we gaan hem missen als voorzitter. Maar 
gelukkig is hij niet ver weg. We blijven hem hopelijk 
vaak zien bij excursies, lezingen- en determinatie-
dagen. En als redacteur van ons mooie blad 
HymenoVaria is en blijft hij dichtbij, en dat is fijn!  
 
Nr 99 en het imago van bijen en wespen 
Dan nu een nieuw gezicht. Toen ik me drie jaar 
geleden aanmeldde als nieuw lid van de sectie 
hoorde ik van Erik van der Sprek dat ik nét niet lid 
nummer 100 was: ik was de 99e die zich had 
aangemeld bij de sectie Hymenoptera. En we zitten 
nu, drie jaar later op maar liefst 129 leden. Een groei 
van zo’n 30% in een zeer korte tijd. Zegt deze snelle 
groei in heel korte tijd iets over wat er in onze 
samenleving gaande is ? 
Er lijkt de laatste jaren meer aandacht voor de bij en 
de bedreigingen voor de bij. De bij lijkt een nieuw 
troeteldier te worden. Of daar de uitkomst van het 
wetenschappelijk onderzoek uit Duitsland voor 
nodig was, waaruit bleek dat in de natuurgebieden 
aldaar de insectenstand met 75% was gedaald in 30 
jaar tijd, weet ik niet. Het rapport (Hallman et al., 
2017) kreeg op enig moment wel ineens erg veel 
aandacht. De afgelopen jaren worden er lokaal en 
landelijk allerlei zaaiacties georganiseerd en 
bijenhotels geplaatst. Nederland Zoemt, de 
introductie van Nationale zaaidag in 2017, Honey 
Highway, om er zo een paar te noemen. Wat er ook 
van zij en wat er op de acties mogelijk ook aan te 
merken is: op zich lijkt het me een prima 
ontwikkeling dat er meer aandacht is en waardering 
komt voor onze natuur, waaronder de wilde bij.   
Bekend maakt kennelijk bemind. De interesse voor 
de bij zorgt ook voor meer (wilde) bloemen en 
interesse in wat er zoal nog méér vliegt. Zo komt er 
ook meer aandacht voor al het andere mooie en 
waardevolle in onze nabije natuur. Zouden we 
wellicht zo ook een bijdrage kunnen leveren aan het 
verbeteren van het imago van de wesp ? Van ‘eng 
beest’ dat verdelgd moet worden naar mooi, nuttig 
en interessant beest ?  

 
Vorig jaar stond ik een middag op de IVN stand op 
het tuinevenement Bloem & Tuin. Het thema van de 
IVN stand was ‘Laat uw tuin zoemen’. Ik werd op 
die ene middag maar liefst twee keer aangesproken 
door mensen die een wespennest in hun tuin hadden 
(de ene had de Hoornaar en de andere de Duitse of 
Gewone wesp) en beiden wilden die nesten niet weg 
laten halen! We bespraken samen de mogelijke 
risico’s en ik deelde hun mening: ik zag ook geen 
noodzaak om de nesten te verdelgen. Het maakte 
mij blij en hoopvol.  
In de omgeving van Groningen is een man 
begonnen met een bedrijf genaamd Ecowesp (op 
twitter: @wespenvriend). In plaats van verdelgen, 
kijkt hij of het nest gewoon kan blijven waar het is. 
Hij geeft dan voorlichting. Als het echt weg moet 
dan kijkt hij of verhuizen mogelijk is. Ook dat is een 
mooie ontwikkeling. Van verdelgen naar 
beschermen. Ik ben benieuwd waar we over drie jaar 
staan op het onderwerp van het imago van ‘de 
wesp’.  
 
Dan toch even echt voorstellen 
Affijn, u weet nu nog niet veel van mij. Ik ben dit 
jaar 50 geworden en mijn Lief heet Maarten en we 
zijn inmiddels 32 jaar samen en 27 jaar getrouwd. Ik 
heb een hond, Willem, waarmee ik ook twee keer 
per week samen een hommelroute loop voor het 
Meetnet van de Vlinderstichting. Ik werk als jurist 
bij een verzekeraar. 
 
Mijn hart ligt bij ‘de bloemen en de beestjes’. Nou 
vermoed ik dat dat niet echt een onderscheidend 
kenmerk is aangezien ik die interesse bij alle 129 
leden wel vermoed.  
En verder ben ik in het groen actief geworden toen 
de gemeente Nuenen, jaren geleden, uit 
bezuinigingsoverwegingen besloot om struikgewas 
‘om te vormen’ tot intensief bemaaid gras. Een 
onzalig plan en slecht voor de biodiversiteit. 
Daarom heb ik toen de IVN werkgroep 
BijenVlinder opgericht. Het doel was om die 
intensief bemaaide gemeentebermen om te vormen 
tot bloemrijke bermen. In vier jaar tijd is de 
werkgroep uitgegroeid tot 17 veldjes die beheerd 
worden door tientallen gepassioneerde vrijwilligers. 
Het is heerlijk om te zien. Maar nog mooier is dat 
onze gemeente haar bermenbeheer drastisch heeft 
omgegooid en streeft naar het KleurKeur Kenmerk. 
Een fantastische ontwikkeling die me erg blij maakt! 
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En zo is uit dit onzalige plan van de gemeente toch 
iets moois voortgekomen. Want ik ben, door het 
oprichten van de werkgroep, me serieus gaan 
verdiepen in bermbeheer en insecten. Volgde een 
cursus Wilde Bijen van Pieter van Breugel en daar 
sloeg het vlammetje in de pan. Werd lid van de 
NEV en de sectie, maar wilde meer verdieping. En 
dankzij Wim Klein vond ik die bij de insectenwerk-
groep Tilburg. Daar helpt Aad van Diemen mij ook 
waar het de wilde bijen betreft. Inmiddels valideer ik 
ook wilde bijen op waarneming.nl.  
En omdat ik graag naar de lezingen, determinatie-
dagen en excursies van de sectie kom, ben ik vereerd 
dat ik gevraagd ben om voorzitter te worden van 
deze sectie. Nu is ons clubje met 129 leden ook niet 
bijster groot, dus wij spreken elkaar wat mij betreft 
snel! 
 
Literatuur 
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More than 75 percent decline over 27 years in total 
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doi.org/10.1371/journal.pone.0185809, 1-21. 

 
 

Studiedag 9-1-2021: Bijen 
determineren, deel II  
 
Onder leiding van Hans Nieuwenhuijsen, 
Martijn Kos & Jan Smit 
 
 

Onder corona-voorbehoud!! 
 
Op zaterdag 9 januari 2021 vindt (hopelijk) de 
jaarlijkse studiedag van de sectie plaats in Naturalis 
in Leiden.  
Adres: Darwinweg 2, 2333 CR Leiden.   
Zie voor de bereikbaarheid van Naturalis, zowel per 
auto als per openbaar vervoer de website: 
www.naturalis.nl/museum/praktische-informatie. 
 
We kunnen gratis parkeren op parkeerterrein 2 (P2). 
Bij het aanrijden via de Mendelweg is dat het 
parkeerterrein aan de rechterkant. Er staat een bord 
bij, waarop 'P2, parkeren medewerkers' staat 
aangegeven. Bij voorkeur hier parkeren.  
Alleen wanneer dit terrein vol is, het wordt gebruikt 
als overloop voor bezoekersauto’s,  en het andere 
parkeerterrein is ook vol, dan is het parkeren ergens 
anders, voor eigen kosten. 
 

Inloop vanaf 10.00 uur, we beginnen om 10.30 en 
sluiten af om 16.00 uur. Let op: bij het binnenkomen 
een mondkapje dragen. Wanneer je op je plek zit 
kun je deze af doen. Wanneer je echter gaat lopen, 
naar de koffie, het toilet, etc. moet deze weer op. 
Je kunt je eigen lunch meenemen, of een lunch 
gebruiken in het restaurant van het museum, hoewel 
momenteel niet duidelijk is of dat dan open is. De 
lunch wordt in een andere ruimte gebruikt, dan waar 
de mikroskopen staan. 
 
In november zal het boekje “Bijen determineren 
deel 2’ verschijnen. Hierin staan determinatietabellen 
voor de bijen van de genera Andrena, Bombus, 
Lasioglossum, Halictus, Hoplitis en Osmia. Op de 
studiedag gaan we aan het werk met de genera 
Andrena, Bombus, Hoplitis en Osmia. De beide andere 
genera zijn in januari van dit jaar aan de beurt 
geweest 
• De ontvangst is in “De Tribune”, met koffie en 

thee. Hier worden we ontvangen door onze 
voorzitter Regina Oors.  

• Frederique Bakker van Naturalis zal enkele 
huishoudelijke (corona-) mededelingen doen.  

• Ter inleiding op de groepen waarmee we gaan 
werken, wordt er een korte inleiding gegeven. 

• Daarna gaan we zelf aan het determineren in 
enkele andere ruimtes, waar microscopen staan. 
Uiteraard op 1,5 m. afstand.  

Neem je eigen bijenmateriaal mee. Mogelijk is er ook 
wat materiaal van het museum zelf, dat je kunt gaan 
determineren. 
 
Corona 
Uiteraard is een en ander sterk afhankelijk van wat 
de regering voor coronamaatregelen treft en wat de 
leiding van Naturalis voor voorwaarden stelt. Het 
kan zijn dat de studiedag op korte termijn wordt 
afgeblazen, of juist wel door gaat. Alles is 
momenteel nog onzeker. 
  
Opgave 
We willen ons goed aan de corona-voorschriften 
houden, daardoor is er plek voor maximaal 15 
deelnemers.  
Graag zo spoedig mogelijk op geven, doch uiterlijk 2 
januari. Naturalis vraagt of we van te voren een lijst 
van deelnemers kunnen sturen.  
Opgave bij Erik van der Spek;  
spek-druif@introweb.nl. 
Wanneer je verhinderd bent of ziek, geef dat a.u.b. 
zo snel mogelijk door, dan kunnen we iemand van 
de reservelijst laten komen. 
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Hoe het Nagoya-protocol 
ook u kan raken  
 
Frederique Bakker (Naturalis)  
 
 
Wilt u in de toekomst uw collectie doneren aan een 
natuurhistorisch museum? Dan is het goed om op 
de hoogte te zijn van de meest recente wetgeving, 
zodat uw collectie door het museum van uw keuze 
mag worden aangenomen. 
 
In 2014 is het Nagoya Protocol in werking getreden. 
Dit schept verplichtingen voor de landen die het 
protocol hebben ondertekend. Nederland is een van 
die landen. Het Nagoya Protocol is bedoeld om de 
voordelen van het verzamelen van biologisch 
materiaal eerlijker te verdelen tussen het land dat een 
verzameltrip organiseert en het land waar het 
materiaal verzameld zal worden. Dat is in principe 
een goed streven, waar natuurhistorische musea zich 
graag achter scharen.  
 
Echter, een belangrijk aspect van het Nagoya 
Protocol is dat musea niet langer materiaal mogen 
opnemen in hun collecties waarvoor geen 
vergunning kan worden getoond. Dat is een stukje 
wetgeving dat ook van wezenlijk belang is voor 
iedere amateurverzamelaar die ter zijner tijd 
zijn/haar collectie graag zou willen doneren aan een 
natuurhistorisch museum.  
Gelukkig werkt de wetgeving niet met 
terugwerkende kracht, dus alle materiaal van voor 
2014 waarvan de vergunning in het verleden niet is 
bewaard kan nog altijd aan een museum worden 
gedoneerd.  
Maar voor al het materiaal van 2014 en jonger geldt 
dat het alleen wordt geaccepteerd als er een 
vergunning bij is. Het verdient daarom aanbeveling 
om vergunningen goed te bewaren voor de 
toekomst, mocht u voornemens zijn uw collectie in 
de toekomst te doneren aan een natuurhistorisch 
museum. 
 

Veranderingen in de 
ledenlijst 
 
Per 1 november 2020, aantal leden 133.  
 
In verband met de nieuwe privacywetgeving 
vermelden wij alleen de naam en woonplaats van 

nieuwe leden. Leden die graag het adres willen 
hebben van een nieuw lid, kunnen dit opvragen bij 
het bestuur. 
 
Nieuwe leden 
 
Jack van der Berg Roermond 
 
Bart Jacobs Teteringen 
 
Vera Rovers  
 
Sonja Verhoeff Roermond 
 
 
Wijziging mailadres 
 
Peter Megens heeft een ander mailadres. 
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