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Redactioneel 
 
 
Dit 4e nummer van HymenoVaria is enigszins mager 
gevuld. We kregen deze keer minder kopij dan we de 
laatste jaren gewend waren.  
De aankondiging van de zomerexcursie wordt 
herhaald, evenals de tijden etc. van de excursie in het 
voorjaar.  
Er zijn verslagen van de studiedag in januari en van de 
excursies van de sectie van afgelopen jaar. Enkele 
leden hebben weer een bijdrage geleverd voor de 
rubriek ‘leuke vangsten’. 
John Smit beschrijft in ‘Veldobservaties’ een 
waanzinnige excursie met als excursiethema Stylops. 
‘Artikelen’: Wijnand Heitmans neemt ons mee naar de 
wonderlijke wereld van de kindermoordenaars onder 
de dieren. Jan Smit geeft een overzicht van de stand 
van zaken van Polistes in ons land.  
Bij ‘Literatuur’ het vermelden van de verschijning van 
nr. 4 van ‘Ampulex’. Erik van der Spek geeft uitleg 
over een artikel. 

Stuttgart komt er dit najaar weer aan, de Tagung staat 
aangekondigd, daar willen we weer met een delegatie 
naar toe. 
Bij de ‘Oproepen’ een overzicht van de stand van 
zaken rond de contributiebetaling.  
Bij de ‘Mededelingen’ informatie over het ‘Jaar van de 
bij 2012’ en het jaarverslag van de sectie. De uitslag 
van een tweetal enquêtes die we onder de leden 
hebben gehouden wordt hier eveneens gegeven.  
 
Raymond Broersma heeft gewoontegetrouw diverse 
samenvattingen in het Engels vertaald, waarvoor onze 
dank.  
 
Veel leesplezier, Jan, Theo & Hans 
 
 

 

Nieuwsbrief sectie Hymenoptera van de 
Nederlandse Entomologische Vereniging 

Redactie 
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Redactieadres 
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Excursie 
 

Voorjaarsexcursie 

 
 
Elperstroom  
21 april (reservedatum 28 april) 
Verzamelen 10.00 uur: Pannekoekenrestaurant De 
Stroohoed, Schoonloerweg 19, 9442 PL Elp 
www.destroohoed.nl 
In HymenoVaria 3 is de uitgebreide aankondiging met de 
te bezoeken gebieden te vinden. 
 
 

Zomerexcursie Slikken van 
Bommenede en het 
Dijkwater, 25 augustus 
 
Reservedatum 1 september 
 
 
Slikken van Bommenede  
De Slikken van Bommenede (Ac. 57-415/416) (Fig. 1) 
liggen ten noorden van Zonnemaire op Schouwen-
Duiveland. Ze hebben een oppervlakte van 90 ha. Het 
gebied is na de afsluiting van de Grevelingen 
drooggevallen. Er bevinden zich enkele ondiepe 
kreken die de invloed van de zoute Grevelingen tot 
ver in het gebied laten doordringen. Aan de noordkant 
van het gebied ligt een recreatieterreintje. 
De Slikken van Bommenede zijn niet alleen een 
interessant plantengebied, maar zijn ook van groot 
belang voor vogels, zoogdieren, reptielen en insecten. 
Door de lage ligging worden grote gedeelten nog 
overspoeld met zout water. Dit heeft tot gevolg dat de 
begroeiing grotendeels uit zoutminnende planten zoals 
Zeekraal, Schorrenkruid en Zeeaster bestaan. In de 
zomermaanden grazen hier koeien. 
 
Het Dijkwater  
Het Dijkwater (Ac. 60-411) (Fig. 2) ligt tussen 
Dreischor en Sirjansland en is een voormalige 
vaargeul, met zanderige oeverlanden en hogere 
schorgronden. Het Dijkwater ontstond tijdens de St 
Aagatenvloed in 1288 en is in 1954 definitief van de 
Grevelingen afgesloten. 130 ha is in beheer bij 
Staatsbosbeheer. De zanderige oeverlanden zijn nat en 
kalkrijk. De schrale graslanden worden begraasd en 
deels als hooiland beheerd. 

 

Voor meer informatie zie: 
www.grevelingen.nl 
www.dorpsraad-sirjansland.nl/natuur 
 
Locatie samenkomst 
Verzamelen 10.00 uur: kantoor Staatsbosbeheer haven 
Bommenede Zonnemaire, de boswachter zorgt voor 
koffie. 
Opgave: spek-druif@introweb.nl 
 

Fig. 1. Slikken van Bommenede 

Fig. 2. Het Dijkwater 
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Verslagen 
 

Verslag van de studiedag 
Coelioxys en Megachile 
 
Kees Goudsmits 
 
 
Op 14 januari 2012 kwamen ruim 20 bijenfreaks ietwat 
onwennig bij elkaar in Museum Naturalis te Leiden. 
Na jaren was het oude vertrouwde en knusse 
Zoölogisch Museum Amsterdam ingeruild voor een 
open moderne, multifunctionele, “interactieve life-
experience ruimte”. We werden echter gastvrij 
ontvangen door Kees Achterberg namens Naturalis. 
Na met elkaar kennis te hebben gemaakt en de weg 
naar de wc en de koffie te hebben gevonden kon Hans 
Nieuwenhuijsen met zijn inleiding over het 
bijengeslacht Coelioxys beginnen. Het leuke was dat 
hierbij ook bezoekers van het museum konden 
aanschuiven, terwijl aan de andere kant van de zaal 
mensen met tweekleppigen aan de slag waren en niet 
ver van het bijenpracticum-gedeelte een Maanvis werd 
ontleed. Ondanks zijn ervaring als leraar en kundig 
betoog kon Hans niet verhinderen dat gaande weg 
vrijwel alleen de harde (hymenopterologen-) kern 
overbleef. Zelfs levensechte afbeeldingen van 
genitaliën konden dat niet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar niemand stoorde zich daar aan en zo hoorden 
we dat binnen de subfamilie der Megachilinae: 
Coelioxys en Megachile fylogenetisch zeer verwant zijn, 
terwijl ze er behoorlijk verschillend uit zien en een 
broedparasiet/gastheer relatie hebben. Verder kwamen 

sommige aspecten uit de tabel voorbij, die met fraaie 
kleuren macro-opnames van kegelbijen op een scherm 
verduidelijkt werden. Ook werden enkele correcties op 
de Coelioxys-tabel naar voren gebracht. 
En toen moest iedereen aan de slag! Er stonden 
binoculairs op tafels klaar en iedereen kon met het 
meegebrachte materiaal de tabel testen. Ook was er 
een referentie collectie van Nederlandse soorten van 
Coelioxys, om te kijken of je echt op de goede soort was 
uitgekomen. Het werd zo een drukke en levendige 
bedoening, terwijl ouders en kinderen van het publiek 
zich onder ons mengden, om te zien wat we aan het 
doen waren. En ja: wie heeft wel eens naar een twintig 
keer vergrootte bij gekeken?!!......... 
In de middagpauze was er de mogelijkheid om in 
stapels gratis overdrukken over allerlei aculeaten te 
snuffelen. Gelukkig mochten we niet eten of drinken 
in de zaal wat geen pretje zou zijn geweest met de 
toenemende Maanvislucht ……. 
 
Na de pauze ging Hans verder met het genus Megachile: 
de behangersbijen. Waar die naam vandaan komt werd 
geïllustreerd met een filmpje van een vrouwtje die haar 
nest met stukjes blad bekleedde. Spectaculair was een 
filmpje uit Amerika waar een struik zwaar gehavend 
was door massaal bezoek van bladsnijder / 
behangersbij-vrouwtjes. 
De mannetjes van veel soorten hebben speciale 
aanpassingen (uitsteeksels) aan de kaken en wangen 
om tijdens de paring de antenneschacht van de 
vrouwtjes te kunnen omklemmen en zo met de 
geurklieren op de metatarsen het vrouwtje te 
beïnvloeden. 
Verder werd gemeld dat de zogenaamde “grote 
metselbijen” tegenwoordig tot een apart genus worden 
gerekend en wel Chalicodoma. Op internet vond ik dat 
ook de grootste bij ter wereld tot dit geslacht hoort: 
Chalicodoma pluto (Indonesië). 
De Megachile-tabel werd op dezelfde manier doorlopen 
als die van Coelioxys in de ochtend, waarbij opnieuw 
enkele lastige soortkenmerken met foto’s zijn 
verduidelijkt en enkele correcties zijn doorgevoerd. 
Daarna ging iedereen weer achter de binocs en zo 
werd het een nuttige, leerzame dag, maar ook een dag 
om contacten te leggen en gezellig bij te praten! 
 
Summary 
Twenty members were present for the first study day 
that took place in museum Naturalis. They studied the 
genera Coelioxys and Megachile. First each genus was 
discussed. Then the members spent time identifying 
their own material. Museum visitors were also present, 
something the members weren't used to. 
 
 

Foto 1. Hans geeft uitleg over Coelioxys. Foto Raymond 
Broersma. 
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Voorjaarsexcursie 2011, 
Winterswijk e.o. 
 
Erik van der Spek 
 
 
Inleiding 
De voorjaarsexcursie op 14 mei 2011 van de sectie 
ging op uitnodiging van Staatsbosbeheer naar Willinks 
Weust (Ac. 250/251-442) bij Winterswijk. Van 
Natuurmonumenten en het Gelders Landschap 
hadden we toestemming om onder andere de 
Borkense Baan te bezoeken. Beide gebieden zijn ook 
tijdens de voorjaarsexcursie op 17 juni 2000 bezocht, 
de waarnemingenlijst (Peeters 2001) van die excursie is 
een mooie basis voor dit bezoek. Aan de excursie 
namen 9 leden deel, met als gasten Barry Teunissen, 
beheerder van Natuurmonumenten, en Frits van 
Wijngaarden, voormalig boswachter van 
Staatsbosbeheer. De gegevens zijn aangevuld met 
waarnemingen uit de periode 13-20 mei, daarbij zijn 
ook andere locaties in de omgeving van Winterswijk 
bezocht. De in 2000 bezochte locatie Het Steenhuis is 
niet meer bezocht aangezien die dusdanig in cultuur is 
gebracht dat deze niet erg interessant meer is. 
Deze excursie leverde dertien soorten bijen op die nog 
niet vermeld waren in de Voorlopige atlas van de 
Nederlandse bijen (Peeters et al. 1999). Meest 
bijzonder is de vondst van de tormentilzandbij 
Andrena tarsata in Willinks Weust en van de 
dubbeldoornwespbij Nomada femoralis in Muggenhoek. 
Beide soorten zijn zeer zeer zeldzaam en ernstig 
bedreigd in Nederland. De op de Borkense Baan 
gevonden donkere dubbeltand Nomada obscura is net zo 
zeldzaam, maar de situatie voor deze soort is beperkt 
tot gevoelig. Op de Borkense Baan zijn de volgende 
nieuwe soorten voor Winterswijk gevonden: variabele 
zandbij Andrena varians, roodbuikje Andrena ventralis, 
borstelwespbij Nomada stigma en de bosmetselbij Osmia 
uncinata. Dat de zeer zeldzame geriemde zandbij 
Andrena angustior behalve bij Winterswijk ook in 
Lichtenvoorde voorkomt, maakt deze soort weer iets 
minder kwetsbaar. In totaal zijn 63 soorten bijen en 22 
soorten wespen gevonden. 
 
Willinks Weust (Ac. 251-442) 
Willinks Weust is een kleinschalig en afwisselend 
gebied ten oosten van Winterswijk. Het gebied 
bestond vroeger uit woeste gronden (‘weust’) met 
enkele kleine ontginningen. Op de woeste grond 
ontwikkelde zich langzamerhand een landschap met 
afwisselend blauwgrasland, natte heide, heischrale 
graslanden en bijzondere jeneverbesstruwelen. 
Daaromheen staan arme en rijke loofbossen op natte 
of vochtige bodems. Ze bestaan voor een flink deel uit 

eiken-haagbeukenbossen, oude eikenbossen en 
elzenbroekbos. Ook een inmiddels verlaten kalksteen-
groeve maakt deel uit van het Natura 2000-gebied. 
Het gebied is bijzonder omdat de ondergrond deels uit 
(Muschel)kalk bestaat. Het loofbos heeft dankzij de 
kalkbodem een rijke ondergroei met onder andere 
slanke sleutelbloem en bosanemonen. Ook groeien er 
wilde taxusbomen. In restanten van de vroegere 
heidevelden komen plantensoorten voor die houden 
van kalkrijke bodems: geelhartje, fraai hertshooi, 
zeegroene zegge en verschillende blauwgrasland-
soorten: karwijselie, spaanse ruiter, blauwe knoop en 
klokjesgentiaan. In het gebied leven bijzondere 
vlindersoorten, zoals de kleine ijsvogelvlinder.  
Een deel van het 67 hectare grote gebied wordt 
beheerd door Staatsbosbeheer. De verlaten groeve is 
vanwege het broedseizoen in mei niet te bezoeken. 
Bezocht is het nat schraalland (N10.01), door 
haagbeuken essenbos (N14.03) omsloten en het 
afwijkende gedeelte daarvan aan de rand van de 
groeve. Ook is gekeken langs de bosranden en bermen 
bij de toegang. Het droog schraalland en vochtig 
hooiland verderop in dit gebied bleken in ieder geval 
in deze periode niet interessant te zijn.  
De zeer zeer zeldzame en ernstig bedreigde 
tormentilzandbij Andrena tarsata is hier als nieuwe 
soort vastgesteld. Ook de zeer zeer zeldzame donkere 
dubbeltand Nomada obscura is hier als nieuwe soort 
voor de omgeving vastgesteld. Andere soorten waar 
het in Nederland niet goed mee gaat en die hier 
voorkomen zijn: geriemde zandbij Andrena angustior, 
paardebloemzandbij Andrena humilis, combigroefbij 
Lasioglossum intermedium en de tuinbladsnijder Megachile 
centuncularis. 
Overige soorten die hier zijn gezien: beekoeverjuffer, 
azuurwaterjuffer, kleine woudzwever, bloedrode 
bladloper, de roofvlieg Pamponerus germanicus, meikever 
en de spin Heliophanes flavipes. 
 
Conclusies 
Het natte schraalland is rijk aan verschillende soorten 
drachtplanten met veel randen.  De bosrand zou door 
gefaseerd afzetten nog aantrekkelijker kunnen worden 
voor insecten. Bij de fasering van het afzetten er voor 
zorgen dat de beperkte hoeveelheid struiken en bomen 
die een stuifmeel- of nectarbron kunnen zijn, niet 
tegelijk worden afgezet. Er was nauwelijks staand 
dood hout in de bosrand zichtbaar; dit tekent zich af 
in het geringe aantal soorten dat nestelt in kevergangen 
en andere holtes in de dode bomen die een deel van de 
dag door de zon worden beschenen.  
 
Borkense Baan (Ac. 249-438; 250-437) 
Vroeger liep er een spoorlijntje, nu is er natuur. De 
Borkense Baan is een voormalige goederenspoorlijn 
tussen Winterswijk en Borken. Hij is in 1989 ter 
gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de NS 
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overgedragen aan Natuurmonumenten en het Gelders 
Landschap. Meer dan twintig jaar geleden reed hier bij 
Winterswijk het laatste goederentreintje. Sindsdien zijn 
bielzen en rails weggehaald en is de Borkense Baan 
uitgegroeid tot een natuurgebied vol reptielen en 
vlinders. De Borkense Baan is een belangrijke 
natuurverbinding tussen het Maathuisbos bij Kotten 
en het Buskersbos. Voor de zandhagedis is de 
Borkense Baan een paradijs.  

 
Overige waarnemingen 
Los van soorten uit onze eigen soortgroepen was het 
zien van verschillende bont dikkopjes een mooie 
bonus. Daarnaast zijn nog de volgende soorten gezien: 
groentje, viervlek, noordse witsnuitlibel, 
azuurwaterjuffer, vuurjuffer, de zweefvlieg Pipizella 
varipes en schietmot Hagenella clathrata. 
Conclusies 

Het gedeelte van de Borkense Baan (Ac. 250-437) dat 
door Gelders Landschap wordt beheert is het meest 
interessant. Dat dit deels omsloten wordt door recente 
natuurontwikkeling en minder door landbouwgrond 
draagt hier zeker aan bij. Het kaal gehouden bed van 
de vroegere spoorbaan en de bermen ervan bieden 
nestgelegenheid voor graafbijen en graafwespen. In de 
omgeving moet redelijk wat staand dood hout zijn dat 
geschikt is als nestgelegenheid voor bijen die in 

kevergangen nestelen. Er zijn 
aantrekkelijke zomen met 
ruigtekruiden en bramen, 
bron van voedsel en 
nestgelegenheid voor 
bewoners van holle stengels. 
Het gedeelte van 
Natuurmonumenten (Ac. 
249-439) wordt deels ook 
mooi schraal gehouden, waar 
onder andere de blauwe 
ertsbij dankbaar gebruik van 
maakt. 
De zeer zeer zeldzame 
borstelwespbij Nomada stigma 
en de variabele zandbij 
Andrena varians, roodbuikje 
Andrena ventralis gewone 
smaragdgroefbij Lasioglossum 
leucopus, kleigroefbij 
Lasioglussum pauxillum en de 
bosmetselbij Osmia uncinata 
hier als nieuwe soorten zijn 
vastgesteld. Soorten waar het 

in Nederland niet goed mee gaat die hier voorkomen 
zijn: geriemde zandbij Andrena angustior, sporkehout-
zandbij Andrena fulvida, paardenbloemzandbij Andrena 
humilis, combigroefbij Lasioglossum intermedium en de 
borstelgroefbij Lasioglossum nitidiusculum. 
 
Over 2011 zijn waarnemingen aangeleverd door Jan 
Smit, Erik van der Spek, Pim Kuijken, Stijn Schreven, 
Wim Klein.  
 
Literatuur 
Peeters, T., 2001. Borkense Baan, Willinks Weust en 

Het Steenhuis, verslag van een excursie op 17 juni 
2000. - Bzzz 13: 2-5. 

 
Summary 
Nine members and two guests visited Willinks Weust 
and the Borkense Baan. Rare species were found at 
both sites, demonstrating the importance of these sites 
for bees. We give advice concerning nature 
management in the report. There is a list of 
observations included. 
 
 Fig. 1. Bont dikkopje. Foto Stijn Schreven. 

Fig. 2. Borkense Baan. Foto Stijn Schreven. 
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Tabel 1. Waarnemingen van de excursie in Winterswijk en omgeving. 
 
Locaties (00 = 2000, 11 = 2011) 
BB = Borkense Baan (Ac. 249-438, 250-437) 
WW = Willinks Weust (Ac. 251-442) 
W (00) = Steenhuis Ac. 244-441) 
W (11) = De Haar, Dwarsweg, Kotten, Masterveld, Muggenhoek, Rosenhaege 
KV = Korenburgerveen (Ac. 242-445) 
LV = Lichtenvoorde, Koolmansdijk en Nijkamperheide (Ac. 235-448, 234-449) 
 
Wespen (S = Status) 
Z = zeldzaam 
VZ = vrij zeldzaam 
MA = minder algemeen 
VA = vrij algemeen 
A = algemeen 
 
Trend wespen 
A = afgenomen 
S = stabiel 
T = toegenomen 
ST = sterk toegenomen

Bijen (S = Status) 
zzz = zeer zeer zeldzaam 
zz = zeer zeldzaam 
z = zeldzaam 
 
Rode lijst categorie bijen 
EB = ernstig bedreigd 
BE = bedreigd 
KW = kwetsbaar 
GE = gevoelig 
TN = thans niet bedreigd

 
      BB BB WW WW W W KV LV 

  S RL 00 11 00 11 00 11 11 11 

Chrysididae goudwespen 

Elampus panzeri   MA S 
     

  
x 

Hedychrum gerstaeckeri   MA S 
 

x x 
 

x 
   Hedychrum nobile   A S 

    
x 

   Tiphiidae keverdoders 

Tiphia minuta kleine keverdoder MA S           x     
Mutillidae mierwespen 
Myrmosa atra bruine mierwesp VA A x               
Pompilidae spinnendoders 
Anoplius infuscatus gewone borstelspinnendoder A S x 

 
x 

 
x       

Anoplius nigerrimus zwarte borstelspinnendoder MA A x x 
  

x       
Arachnospila spissa eentand-zandspinnendoder VA A 

 
x x x 

       
Auplopus carbonarius koolzwarte metselspinnendoder VA S 

  
x 

  
      

Caliadurgus fasciatellus tuinspinnendoder VA A 
  

x 
  

      
Priocnemis fennica noordse zaagpootspinnendoder VA T 

 
x 

   
      

Priocnemis perturbator grote zaagspinnendoder A T 
 

x 
   

      
Vespidae plooivleugelwespen 
Ancistrocerus nigricornis   VA S 

     
 

x   
Ancistrocerus parietum   VA A 

  
x 

  
  

  
Ancistrocerus trifasciatus   A S 

 
x x 

  
  

  
Eumenes penduculatus   MA S 

     
  

  
Symmorphus bifasciatus   A S 

 
x x 

  
  

  
Symmorphus gracilis   MA S x x 

   
x 

 
  

Polistus dominulus Franse veldwesp Z ST 
     x 

 
  

Vespa crabo hoornaar VA S 
 

x x x 
 

  
  

Sphecidae langsteelgraafwespen 
Ammophila sabulosa grote rupsendoder A A x x 

 
x 

 
x     

Crabonidae graafwespen 
Argogorytes mystaceus   VA S 

  
x 

  
   Astata boops grote wantsendoder MA ST x 

 
x 

 
x 

   Cerceris quadricincta   MA A x 
 

x 
  

   Cerceris rybyensis groefbijendoder A S x x x 
 

x 
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      BB BB WW WW W W KV LV 

  S RL 00 11 00 11 00 11 11 11 

Crabro cribrarius grote zeefwesp A S 
 

x 
   

   Crabo peltarius kleine zeefwesp A A x 
    

   Crabo scutellaris bleke zeefwesp A S x 
 

x 
  

   Crossocerus cetratus   VA A 
  

x 
  

   Crossocerus megacephalus   VA A 
  

x 
  

   Crossocerus nigritus   VA S 
  

x 
  

   Crossocerus ovalis   VA A x 
    

   Crossocerus wesmaeli   A A 
    

x 
   Diodontus insidiosus   VZ S 

    
x 

   Diodontus minutus   A S 
 

x 
  

x 
   Ectemnius continuus   A S 

  
x 

  
   Lestica subterranea gewone vlinderdoder VA S x 

    
  

x 
Lindenius albilabris   A S x 

    
   Lindenius panzeri   MA A 

     
  

x 
Mimumesa atratina   MA S 

    
x 

   Mimumesa dahlbomi   Z T 
  

x 
  

   Nysson spinosus   MA A 
 

x x 
  

   Oxybelus bipunctatus   A S x 
  

x x 
   Oxybelus uniglumis   A A x 

   
x 

   Pemphredon inornata   A S 
    

x 
 

    
Pemphredon lethifer   VA A x x 

  
x 

 
    

Pemphredon lugubris   A S x 
    

 
    

Pemphredon rugifer   VZ A x 
   

x 
 

    
Rhopalum clavipes   VA S x 

    
 

    
Tachysphex pompiliformis   A S x x 

   
 

    
Trypoxylon attenuatum   VA A 

  
x 

  
 

    
Apidae s.l. bijen 
Andrena angustior geriemde zandbij zz KW x x 

 
x 

 
  

x 
Andrena barbilabris witbaardzandbij a TNB 

     x 
  Andrena bicolor tweekleurige zandbij z TNB x 

 
x x 

 
   Andrena carantonica meidoornzandbij a TNB 

   
x 

 
x x 

 Andrena cineraria asbij z TNB 
   

x 
 

   Andrena dorsata wimperflankzandbij z TNB 
 

x 
 

x 
 

   Andrena flavipes grasbij a TNB x x 
   

   Andrena fucata gewone rozenzandbij z TNB 
  

x 
  

   Andrena fulvida sporkehoutzandbij zz BE x x 
   

   Andrena haemorrhoa roodgatje a TNB 
   

x 
 

   Andrena helvola valse rozenzandbij zz TNB 
 

x 
   

x 
  Andrena humilis paardebloemzandbij zz KW 

 
x 

 
x 

 
x 

  Andrena minutula gewone dwergzandbij z TNB 
 

x x x 
 

  
x 

Andrena nigroaenea zwartbronzen zandbij a TNB 
 

x 
   

   Andrena nitida viltvlekzandbij a TNB 
 

x 
   

   Andrena ovatula bremzandbij z KW x 
    

  
x 

Andrena subopaca witkopdwergzandbij a TNB 
 

x x x 
 

x 
  Andrena tarsata tormentilzandbij zzz EB 

   
x 

 
   Andrena varians variabele zandbij z KW 

 
x 

   
   Andrena ventralis roodbuikje z TNB 

 
x 

   
   Andrena wilkella geelstaartklaverzandbij z KW 

 
x 

   
   Anthidium strigatum kleine harsbij z TNB x 

    
   Bombus hortorum tuinhommel a TNB 

   
x 

    Bombus hypnorum boomhommel a TNB 
 

x 
 

x 
 

x 
  Bombus lapidarius steenhommel a TNB 

 
x 

      Bombus lucorum/terrestris veld- of aardhommel     x 
 

x 
 

x 
   Bombus lucorum veldhommel a TNB 

 
x 

   x x x 
Bombus norvegicus boomkoekoekshommel zz TNB 

  
x x 
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      BB BB WW WW W W KV LV 

  S RL 00 11 00 11 00 11 11 11 

Bombus pascuorum akkerrhommel a TNB x x x x x x x x 
Bombus pratorum weidehommel a TNB x x x x 

 
x 

  Bombus sylvestris vierkleurige koekoekshommel a TNB 
   

x 
 

  
x 

Bombus terrestris aardhommel a TNB 
 

x 
 

x 
 

x x 
 Ceratina cyanea blauwe ertshommel zz TNB x x 

  
x 

   Chelostoma florisomne ranonkelbij z KW 
     

 
x 

 Halictus tumulorum parkbronsgroefbij a TNB 
 

x x 
  

   Hyaleus annularis brilmaskerbij z TNB 
 

x 
   

   Hyaleus brevicornis kortsprietmaskerbij z TNB 
  

x 
  

   Hyaleus communis gewone maskerbij a TNB 
  

x 
 

x 
   Hyaleus confusus poldermaskerbij a TNB x x 

   
   Hyaleus pictipes kleine tuinmaskerbij zz TNB 

  
x 

  
   Lasioglossum albipes berijpte geurgroefbij z TNB 

  
x 

  
   Lasioglossum calceatum gewone geurgroefbij a TNB 

     
x 

  Lasioglossum fulvicorne slanke groefbij z TNB 
  

x 
  

   Lasioglossum intermedium combigroefbij zzz BE 
 

x 
 

x 
 

   Lasioglossum leucopus gewone smaragdgroefbij z TNB 
 

x 
   

   Lasioglossum leucozonium matte bandgroefbij a TNB x x 
   x x 

 Lasioglossum morio langkopsmaragdgroefbij z TNB 
  

x 
 

x 
   Lasioglossum nitidiusclum borstelgroefbij zz BE 

 
x 

   
 

x 
 Lasioglossum pauxillum kleigroefbij zz TNB 

 
x 

   
x 

  Lasioglossum sextrigatum gewone franjegroefbij a TNB 
     

 
x   

Lasioglossum villosulum biggekruidgroefbij a TNB x x 
   x x   

Macropis europaea gewone slobkousbij a TNB x        
Megachile centuncularis tuinbladsnijder z KW    x     
Megachile versicolor gewone behangersbij z TNB  x       
Megachile willughbiella grote bladsnijder a TNB     x    
Nomada fabriciana roodzwarte dubbeltand z TNB    x     
Nomada femoralis dubbeldoornwespbij zzz EB      x   
Nomada flava gewone wespbij a TNB  x       
Nomada flavoguttata gewone kleine wespbij z TNB  x  x     
Nomada obscura donkere dubbeltand zzz GE    x     
Nomada ruficornis gewone dubbeltand a TNB    x     
Nomada panzeri sierlijke wespbij z TNB   x      
Nomada ruficornis gewone dubbeltand a TNB       x  
Nomada sheppardana geeltipje a TNB  x   x    
Nomada stigma borstelwespbij zzz GE  x       
Nomada striata stomptandwespbij zz BE x  x      
Nomada succincta geelzwarte wespbij z TNB  x  x     
Osmia cornuta gehoornde metselbij zz KW       x  
Osmia leucomelana zwartgespoorde houtmetselbij zz TNB       x  
Osmia uncinata bosmetselbij zz TNB  x       
Osmia rufa rosse metselbij a TNB  x    x   
Panurgus banksianus grote roetbij z TNB x      x  
Sphecodes gibbus pantserbloedbij z TNB  x       
Sphecodes monilicornis dikkopbloedbij a TNB  x       
Sphecodes pellucides schoffelbloedbij a TNB  x  x     
Sphecodes reticulatus rimpelkruinbloedbij z TNB x x       
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Zomerexcursie 2011, Fort 
Ruigenhoekse Dijk e.o. 
 
Erik van der Spek 
 
 
Inleiding 
Met acht leden van de sectie, een introducee en 
boswachter Bert van Dijk van Staatsbosbeheer 
profiteerden we van een van de weinige mooie dagen 
in augustus 2011. De ochtend is besteed aan het 
verkennen van het fortterrein, een eiland van zand in 
het laagveengebied. De zeer extensieve begrazing met 
Soayschapen zorgde voor verschillende steile randen 
en schraal begroeide plekken, terwijl er toch nog 
behoorlijk wat bloemen konden bloeien. Door het 
vroege voorjaar waren veel bloeiende planten eerder 
uitgebloeid dan normaal, wat zeker in het schraalland 
goed te merken was. Dit fort is zo goed gerestaureerd/ 
onderhouden, dat het voegwerk eigenlijk geen ruimte 
bood aan nestelende bijen en wespen. Dood hout is 
als alternatief maar beperkt aanwezig.  

 
Resultaat 
Er zijn tijdens de excursie 28 soorten wilde bijen en 36 
soorten wespen aangetroffen. De gewone slobkousbij 
Macropis europaea verzamelde op grote wederik 
stuifmeel en olie. Dit is één van de twee bijensoorten 
in Nederland die ook plantaardige olie verzamelen. 
Deze soort was te verwachten. Dat de bijbehorende 
koekoeksbij, de bonte viltbij Epeoloides coecutiens, ook is 
aangetroffen, was een verrassing. Van de bonte viltbij 
staat alleen een oude waarneming in het zuidoosten 
van de provincie Utrecht in de voorlopige bijenatlas 
(Peeters et al. 1999). De gewone behangersbij Megachile 
versicolor is als nieuwe soort voor de omgeving van de 
stad Utrecht gevonden. De bladluizendoder Pemphredon 
morio is nog niet eerder in deze provincie gezien. De 
vondsten van de minder algemene blokhoofdwesp 
Ectemnius lituratus, de koekoeksgraafwesp Nysson 

trimaculatus als nieuwe soorten voor deze omgeving, 
passen binnen het toenemende voorkomen van deze  
soorten. De goudwesp Chrysis leptomandibularis is als 
nieuwe soort voor de provincie gevonden.  
Andere soorten die op het fort zijn waargenomen zijn: 
kleine vuurvlinder, bruin zandoogje, bruine 
winterjuffer, steenrode heidelibel, watersnuffel, 
paardenbijter en lantaarntjes. Op de schraallanden: 
bruine glazenmaker, moerassprinkhaan en gewoon 
spitskopje. En in de Gagelpolder bruine glazenmaker, 
groene glazenmaker, zompsprinkhaan, houtpantser-
juffer en het kervelgitje. 
 
De terreinen 
Het Fort op de Ruigenhoekse Dijk vlakbij Groenekan 
is gebouwd tussen 1867 en 1870 als onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bij het fort zijn diverse 
loopgraven gemaakt die nog duidelijk zichtbaar zijn. 
Na de Tweede Wereldoorlog heeft het fort zijn 
verdedigingstaak verloren en in 1997 is het beheer 
overgedragen aan Staatsbosbeheer. Achter het fort 
liggen schraallanden, moeras en laagveenbos van de 
Gagelpolder. Er is een kleine oppervlakte schraalland 
aanwezig met een zomer maaibeheer. In de 
Gagelpolder gaat het om veenheide met dophei en 
pijpenstrootje. Met deels een blauwgrasland karakter 
met soorten als spaanse ruiter en blauwe knoop. 
Bijzonder is het voorkomen van het klimopklokje. Het 
schraalland  in Ruigenhoek is deels droger met op de 
hogere delen kamgrasweide en in de lagere delen 
vegetaties van het type blauwe knoop en tandjesgras.  
 

Beheer 
Voor in kevergangen en spleten nestelende soorten is 
de hoeveelheid dood hout op het fort te gering. Het 
aanwezige staande dode hout sparen is van groot 
belang. In het laagveenbos vormen dode bomen, 
samen met holle stengels van riet en bramen en lege 
gallen de belangrijkste nestplaatsen voor wilde bijen en 
wespen. Van het grootste belang zijn (deels) dode 
bomen die in ieder geval een deel van de dag door de 
zon beschenen worden. Er zijn buiten het fort  veel 
overgangen tussen moerasbos en andere vegetaties 
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aanwezig met vaak goed ontwikkelde zomen. De 
ruigtekruiden en bramen daarin bieden zowel 
stuifmeel en nectar als nestgelegenheid voor bewoners 
van holle stengels, zoals de maskerbijen. Voor de in de 
bodem nestelende soorten is het fort letterlijk een 
eiland in het laagveen. Iets meer kale of schaars 
begroeide grond geeft ze nog meer ruimte in deze 
oase. 
 
Gegevens zijn aangeleverd door: Jeroen de Rond, 
Huib Koel, Hans Nieuwenhuijsen, Erik van der Spek, 
Stijn Schreven en Leo Blommers. 
 
De foto’s zijn van Raymond Broersma.

Literatuur 
Peeters, T., Raemakers, I., Smit, J., 1999. Voorlopige atlas 
van de Nederlandse bijen (Apidae). - EIS-Nederland, 226 p. 
 
Summary 
There were 10 members present at the summer 
excursion. They visited the Fort on the Ruigenhoekse 
Dike and the gagelpolder. The different terrains are 
described, along with the notable discoveries. Advice 
is given concerning nature management in the report. 
There is a list of observations included.  

 
 
 
Tabel 2. Waarnemingen van de excursie Fort Ruigenhoekse Dijk en omgeving. 
 
Locaties (00 = 2000, 11 = 2011) 
F = Fort Ruigenhoekse Dijk 
S = Schraalland Ruigenhoekse Dijk 
Gm = Gagelpolder, moerasbos 
Gv = Gagelpolder, veenheide 
 
Wespen  
VZ = vrij zeldzaam 
MA = minder algemeen 
VA = vrij algemeen 
A = algemeen 
 
RL = Trend wespen 
A = afgenomen 
S = stabiel 
T = toegenomen 
ST = sterk toegenomen

Bijen  
zzz = zeer zeer zeldzaam 
zz = zeer zeldzaam 
z = zeldzaam 
a = algemeen 
 
RL = Rode lijst categorie bijen 
EB = ernstig bedreigd 
BE = bedreigd 
KW = kwetsbaar 
GE = gevoelig 
TN = thans niet bedreigd

 
  

  
F S Gm Gv 

  
status RL 

    Chrysididae - goudwespen 
Hedychrum nobile 

 
A S x 

   Tiphiidae - keverdoders 
Tiphia femorata  gewone keverdoder VA A x 

   Pompilidae - spinnendoders 
Anoplius infuscatus gewone borstelspinnendoder A S x 

   Arachnospila anceps gewone zandspinnendoder A S x 
   Aupolpus carbonarius metsselspinnendoder VA S x 
   Calliadurgus fasciatellus tuinspinnendoder VA S x 
   Vespidae - plooivleugelwespen 

Ancistrocerus gazella 
 

VA A 
  

x 
 Ancistrocerus quadratus 

 
VZ SA 

   
x 

Ancistrocerus trifasciatus 
 

A S 
   

x 
Symmorphus bifasciatus 

 
A SA x 

 
x 

 Vespula germanica Duitse wesp A A 
  

x 
 Vespula vulgaris gewone wesp A S x x x 
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F S Gm Gv 

  
status RL 

    Crabronidae - graafwespen 
Cerceris rybyensis  groefbijendoder A S 

    Crabo cribrarius grote zeefwesp A S 
 

x 
  Crossocerus podagricus 

 
MA S 

  
x 

 Crossocerus quadrimaculatus steekmuggendoder A S x 
   Crossocerus varus 

 
A S x 

   Diodontus tristis 
 

VA A x 
   Ectemnius continuus 

 
A S x x x x 

Ectemnius lapidarius 
 

VA A x x x 
 Ectemnius lituratus 

 
MA T 

  
x 

 Gorytes laticinctus  
 

VA ST 
 

x 
  Mellinus arvensis gewone vliegendoder A A x 

   Nysson trimaculatus  
 

MA T x 
   Oxybelus bipunctatus  

 
A S x 

   Pemphredon inornata 
 

A S 
 

x x x 
Pemphredon morio var. clypealis 

 
MA S 

 
x 

  Rophalum coarctatum 
 

VA S x 
 

x 
 Tachysphex pompiliformis  

 
A S x 

   Trypoxylon attenuatum 
 

VA A 
   

x 
Apidae s. l. - bijen  

Andrena denticulata kruiskruid zandbij zz BE x 
   Bombus campestris  gewone koekoekshommel a TNB x 
   Bombus hypnorum boomhommel a TNB x 
   Bombus lapidarius steenhommel a TNB x 
   Bombus pascuorum akkerhommel a TNB x 
 

x 
 Bombus pratorum weidehommel a TNB x 

   Bombus sylvestris vierkleurige koekoekshommel a TNB x 
   Bombus terrestris aardhommel a TNB x 
   Epeoloides coecutiens bonte viltbij zz TNB x x 

  Halictus confusus heidebronsgroefbij z TNB x x 
  Halictus rubicundus roodpotige groefbij a TNB x 

   Heriades truncorum tronkenbij z TNB x 
   Hylaeus communis gewone maskerbij a TNB x x x x 

Hylaeus confusus poldermaskerbij a TNB 
 

x x x 
Lasioglossum calceatum gewone geurgroefbij a TNB x 

  
x 

Lasioglossum leucozonium matte bandgroefbij a TNB x 
   Lasioglossum morio  langkopsmaragdgroefbij z TNB x 
   Lasioglossum villosulum biggekruid groefbij a TNB x 
   Macropis europaea gewone slobkousbij a TNB 

 
x 

 
x 

Megachile centuncularis tuinbladsnijder z KW x 
   Megachile circumcincta ruige behangersbij zz BE 

   
x 

Megachile versicolor  gewone behangersbij z TNB 
  

x 
 Megachile willughbiella grote bladsnijder a TNB 

   
x 

Nomada flavoguttata  gewone kleine wespbij z TNB x 
   Sphecodes geoffrellus glanzende dwergbloedbij z TNB x 
   Sphecodes gibbus pantserbloedbij z TNB x 
   Sphecodes monilicornis dikkopbloedbij a TNB x 
   Sphecodes reticulatus  rimpelkruinbloedbij z TNB x 
    

Bladwespen 
In het moerasbos van de Gagelpolder: Ametastegia equiseti, Dulophanes morio, Hemichroa crocea. En in de veenheide: 
Tenthredo omissa. 
 
In de veenheide van de Gagelpolder ook de sluipwesp Gasteruption jaculator. 
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Leuke waarnemingen 2011 
 
GK = Kees Goudsmit 
KJ = Jaap van Kemenade 
KP = Pim Kuijken 
LA = Anne Jan Loonstra 
LM =  Margriet Louwen 
NJ = Joop van de Nieuwegiessen 
SH = Henk Spijkers 
SS = Stijn Schreven 
SJ = Jan Smit 
SE = Erik van der Spek 
WW = Wopke Wijngaard 
 
Bethylidae – platkopwespen 
 
Laelius femoralis [KJ, SH] 

Vijf vrouwtjes op nestblokken in Tilburg De 
Kaaistoep (Ac. 128-394) tussen 11 juni en 30 juli. 
Een vrouw op 17 juli op een bijenhotel in Tilburg 
Moerenburg (Ac. 136-296). 

 
Chrysididae - goudwespen 
 
Chrysis immaculata [KJ, SH] 

Een vrouw op 30 juli op een bijenhotel in Tilburg 
De Kaaistoep (Ac. 128-394). 

Chrysis indigotea [KJ, SH] 
Twee vrouwen op resp. 6 juni en 3 juli op 
bijenhotels in Tilburg De Kaaistoep (Ac. 128-394). 

Omalus biaccinctus [GK] 
Op 2 juni een exemplaar op vliegbasis Soesterberg 
(Ac. 147-459). 

 
Vespidae - plooivleugelwespen 
 
Ancistrocerus ichneumonideus [SJ] 
 Op 20 augustus een vrouwtje in een zandkuil in de 

Sallandse Heuvelrug, in de buurt van Nijverdal (Ac. 
227.0 – 485.2) (Zie ook NFM 36: 107-109). 

Euodynerus dantici [SJ] 
 Een vrouwtje op 2 juni in de Geuzenwaard bij 

Lobith (Ac. 205-430). En op 2 augustus een 
vrouwtje in de Klompenwaard, bij fort Pannerden 
(Ac. 199/200-432).  

Pterocheilus phaleratus [GK] 
Een mannetje en een vrouwtje op 15 augustus op het  
Breeveen bij Leersum (Ac. 157-449). Ze zaten hier  
bij loopgraven uit WOII. 

Stenodynerus xanthomelas [SS] 
 Een mannetje op 27 juli in de Bruuk bij Groesbeek 

(Ac. 194.9-419.6). 
 
 

Sphecidae - langsteelgraafwespen 
 
Isodontia mexicana [WW] 
 Nadat deze soort in 2010 nieuw voor de 

Nederlandse fauna ontdekt was in een tuin in St. 
Michielsgestel (Ac. 151,9 – 405,5), is deze 
langsteelwesp daar ook in 2011 weer waargenomen.  

 
Crabronidae - graafwespen 
 
Astata minor [SS] 

Op 4 en 26 juni een mannetje bij station 
Molenhoek, braakliggend terrein (Ac. 188-419). 

Spilomena beata [SS] 
Een vrouwtje op 1 augustus op de Sint Jansberg op 
een klaphek (Ac. 191-418). 

 
Apidae s.l. - bijen 
 
Andrena bicolor [LA] 
 Op 10 juli twee vrouwtjes in Buitenpost (Fr.) (Ac. 

205,173-585,727) in de kruidentuin. 
Andrena chrysosceles [SJ] 
 Op 1 oktober twee verse mannetjes in de tuin in 

Duiven (Ac. 198.7-440.6), op bloeiende klimop. (Zie 
ook HymenoVaria 3: 49 en www.natuurpunt.be 
Zwoele herfst lijkt vroege lente). 

Andrena dorsata [LA] 
 Op 5 juli 2 vrouwtjes in Groningen, Helperdiepje 

(Ac. 234,909-580.425) en op 11 juli 1 vrouwtje in de 
Bornholmstraat (Ac. 236.209-580.320) 

Andrena gravida [KP] 
Op 29 maart een mannetje, Oosterduinse meer 
Noordwijkerhout (Ac. 94-477). 

Andrena humilis [GK] 
Een vrouwtje werd gevangen op de Hoge Veluwe  

Fig. 1. Isodontia mexicana man op Ceanotus in 2011. Foto 
Wopke Wijngaard. 
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bij de Eikehoutbergen (Ac. 187-452) op 15 juli. 
Andrena rosae [SS] 

Op 15 juli twee vrouwtjes en twee mannetjes op 
akkerdistel op Tiengemeten (Ac. 81-417 en 79-418). 

Andrena synadelpha [NJ]  
Hijken, Rheeveld (Ac. 230.0-544.6), op 11 mei 2 ex. 

Andrena tarsata [SE] 
 Een vrouwtje op Willinks Weust (Ac. 250/251-442)  

tijdens de excursie van de sectie op 14 mei.  
Anthidium punctatum [KP] 

Op 3 juni een mannetje en een vrouwtje, op 4 juni 2 
vrouwtjes in het Langeveld Noordwijkerhout. 
Overigens vliegt daar ook A. manicatum. 

Anthophora aestivalis [SJ] 
 Op 10 april een mannetje in de Geuzenwaard bij 

Lobith (Ac. 205-430). (zie ook NFM 36: 111-114) 
Bombus magnus [GK, SS]  

Een mannetje op vliegbasis Soesterberg op 10 
september (Ac. 148-459). Een man op 10 september 
op Heumensoord (Ac. 188-423) en een man in De 
Bruuk (Ac. 194-419) op 24 september. 

Bombus rupestris [SS] 
De Rode koekoekshommel is dit jaar op enkele 
plekken in de regio Nijmegen gevonden: een man 
op 2 juni, bezocht braam op de Sint Jansberg (Ac. 
192-417); een man op 26 juni op slangenkruid op 
een braakliggend terrein naast station Molenhoek 
(188-419); op 11 juli een man op Mulderskop (Ac. 
189-420) en 2 mannetjes langs het oude spoor 
Nijmegen-Kleve (Ac. 191-420); 12 juli een man op 
de dijk bij Ewijk (Ac. 179-432). 

Coelioxys alata [SS]  
Op 25 juli in De Bruuk (Ac. 194-419) een vrouwtje 
op knoopkruid in een van de schraalgraslanden. 

Coelioxys quadridentata [= conica] [KP] 
Op 23 mei een mannetje op de Franse Kampheide 
(Ac. 138-474). 

Colletes marginatus [GK] 
Twee mannetjes op vliegbasis Soesterberg: 20 juni 
(Ac. 145-461) en 26 juni (Ac. 146-459). 

Epeoloides coecutiens [SE, SS] 
Op twee locaties tijdens de excursie van de sectie op 
20 augustus naar Fort Ruigenhoekse Dijk.  
Twee mannetjes op wilde marjolein op de dijk bij 
Ewijk (Ac. 179-432) op 12 juli. In De Bruuk (Ac. 
194-419) op 25 en 27 juli zowel mannetjes als 
vrouwtjes, op knoopkruid en waterkruiskruid; 
slechts lokaal gezien in de graslanden, op zonnige 
warme plaatsen, enigszins in de luwte gelegen 
(struweel, ruigte of bomen vlakbij).  

Eucera longicornis [SE] 
Tussen 3 juni en 1 augustus een grote populatie op 
Texel, Den Hoorn (Ac. 112-559). Op 20 augustus  
vier vrouwtjes op Texel, Oost (Ac. 122-567). 

Hoplitis leucomelana [KP] 
Een man en vrouw op de Willem Arntz-Hoeve bij 
Den Dolder op 30 mei (Ac. 145-462). 

Een vrouwtje op braam op het Breeveen bij 
Leersum (Ac. 157-449) op 15 augustus. 

Hoplitis tridentata [SJ, KP] 
Twee vrouwtjes op 4 juni, in de Millingerwaard (Ac. 
196-431), op rolklaver. (zie ook HymenoVaria 3: 52-
54). Een vrouwtje op 28 juni op station Eysden (Ac. 
177-309). 

Hylaeus clypearis [SS] 
Een vrouwtje op een braakliggend terrein naast 
station Molenhoek (Ac. 188-419) op 28 juli. 

Hylaeus gredleri [SS] 
Op 12 juli een mannetje op de dijk bij Ewijk (Ac. 
179-432) (det. H. Nieuwenhuijsen). 

Hylaeus styriacus [KP] 
Een vrouwtje bij groeve ’t Rooth (Ac.182-318). 

Megachille alpicola [SE] 
Op 20 mei een vrouwtje bij Winterswijk, op de 
Borkense Baan (Ac. 250.1-437.8). 

Megachile ligniseca [SE, KP, SS] 
Op 27 juni een vrouwtje op Texel, Alloo (Ac. 
112.2-566.0) en op 22 augustus een man op Texel, 
Buiten Muy (Ac. 114.4-570.7). Een man op 28 juli 
in groeve ’t Rooth (Ac..182-318).  
Op 14 augustus 3 vrouwtjes in De Bruuk (Ac. 194-
419), gevonden op circa 50-100 meter afstand van 
de vindplaats van C. alata. Alle vlogen alleen op 
speerdistel, hoewel akkerdistel en kruldistel er ook 
bloeiden. De plek betreft een pad langs de 
voormalige vuilstort, die overschaduwd wordt door 
oude hoge wilgen en met veel ruigteplanten 
(berenklauw, distels, braam). 
Een vrouwtje gevonden op 28 juli bij station 
Molenhoek (Ac. 188-419). 

Nomada armata [SJ] 
 Op 2 juni een vrouwtje op knautia op de dijk bij 

Tuindorp, Tolkamer (Ac. 203-430). (Zie ook EB 
72(1-2): 36-40.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Epeoloides coecutiens, vrouwtje, slapend aan 
raaigras. Foto Pieter van Breugel. 
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Nomada bifasciata [GK, KP] 
Twee vrouwtjes op 21 april op het Werk aan de 
Korte Uitweg bij Tull en ’t Waal (Ac. 139-444).  
En een vrouwtje op  26 april, Oosterduinse meer 
(Ac. 94-477). 

Nomada femoralis [SE] 
Op 20 mei twee vrouwtjes bij Winterswijk, 
Muggenhoek (Ac. 253.5-445.7). 

Nomada obscura [SE] 
Op 20 mei een vrouwtje bij Winterswijk, Willinks 
Weust (Ac 251.2-442.8). 

Nomada sexfasciata [ML, SJ] 
 Een vrouwtje bij Fort Pannerden Klompenwaard 

(Ac. 199-432) op 26 april. Op 21 mei nog een 
vrouwtje in de Klompenwaard, bij het fort 
Pannerden. (Zie ook EB 72(1-2): 36-40.) 

Nomada stigma [SE, SS] 
Op 20 mei een mannetje bij Winterswijk, Borkense 
Baan (Ac. 249,9-438,1).  
Een vrouwtje in een schraal grasland bij Berg en Dal 
(Ac. 192-425), op 21 mei. 

Nomada striata [GK] 
Op 4 juli een vrouwtje op braam op het Breeveen bij 
Leersum (Ac. 157-449). 

Nomada zonata [LA] 
 Een vrouwtje op 7 juli in Groningen, Duinkerke-

straat (Ac. 235.941-579.841), eerste waarneming in 
deze provincie. 

Osmia aurulenta [KP] 
In mijn tuin in Zandvoort op 26 april een man. Een 
vers ex. met de totale geel/oranje kleur van de 
vrouwtjes. 

Osmia leaiana [KP] 
Een man op de Willem Arntz-Hoeve bij Den 
Dolder op 30 mei (Ac. 145-462).  

Osmia uncinata [SE] 
Op 14 mei een vrouwtje bij Winterswijk, Borkense 
Baan AC (249.9-438.1).  

Panurgus banksianus [SJ]  
Een mannetje op 28 mei, in het waterwingebied bij 
St. Jansteen (Ze) (Ac. 62-362). Deze soort was niet 
eerder in Zeeland waargenomen.  

Sphecodes rubicundus [GK] 
Een vrouwtje op het Nijkampsveld bij Zieuwent 
(Ac. 234-449) op 13 mei. 

Trachusa byssina [KP]  
Een mannetje op 28 juni in de Meertensgroeve (Ac. 
196-315). 

 

 

 

Fig. 2. Andrena rosae, vrouwtje. Foto Albert de Wilde. 
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Veldobservaties 

 

Stylops frenzy 
 
J.T. Smit  
 
 
Zaterdag 3 maart 2012, op het programma van de 
vlinderwerkgroep IVN Eemland staat een 
zandbijwaaiertjesexcursie(!)  
Hoe heeft het zo ver kunnen komen? 
 
Een jaar geleden, op 13 februari, ontdekten Remco 
Vos en Violet Middelman een grote populatie Andrena 
vaga op het militair terrein De Stompert bij Soest 
(Amersfoortcoördinaten: 149,12-461,29).  Na het 
invoeren van de waarneming op waarneming.nl was 
het Ivo Raemakers die hen er op attendeerde dat de 
datum wel erg vroeg was voor A. vaga en dat de reden 
ook goed zichtbaar was op foto: een vrouwtje Stylops 
melittae tussen de tergieten. 
Een nieuw bezoek aan het terrein bracht meer 
gestylopiseerde Andrena vaga´s aan het licht waarbij 
zelfs enkele mannetjes werden waargenomen.... enkele! 
 
Na wat heen en weer gemail met ondergetekende over 
levenswijze, verspreiding en dergelijk werd de afspraak 
gemaakt om in 2012 eens samen op pad te gaan.  
Op 25 februari werden bij een eerste bezoek door 
Remco en Violet 29 Andrena vaga´s waargenomen, 
allemaal gestylopiseerd, waarbij 4 mannetjes Stylops 
melittae werden waargenomen. Drie daarvan waren aan 
het paren met vrouwtjes in het achterlijf van de 

Andrena´s. Hiervan zijn zelfs filmbeelden gemaakt. 
Deze waarneming  leidde er toe dat Violet een excursie 
organiseerde voor de  vlinderwerkgroep IVN 
Eemland, waar ik ook voor uitgenodigd werd. Deze 
overtrof de stoutste verwachten van eenieder. In totaal 
waren we met 9 personen en hebben we het stukje 
grasveld en aangrenzend heidestukje afgezocht waarbij 
de aantallen Andrena´s en Stylopsen ons versteld deden 
staan. Een zware onderschatting is een aantal van 
minimaal 500 Andrena vaga´s. Persoonlijk heb ik er 
zo´n 80 door mijn vingers laten gaan en elk dier was 
gestylopiseerd: of er bevond zich een gat tussen de 
tergieten waar zich een pop van een mannetje had 
bevonden of er zat minimaal 1 vrouwtje in het 
achterlijf, maar vaker twee a drie tot een maximum van 
vier vrouwtjes per bij. Voorzichtig hebben we het 
aantal Stylops melittae vastgesteld op hetzelfde aantal als 
de bijen. Er waren naar schatting 200 mannetjes S. 
melittae gezien en de vrouwen hebben we daarmee 
vastgesteld op 300. Het verzamelen van enkele 
exemplaren voor het DNA barcoding project was 
geen probleem, ik kon zo een stuk of 10 dode 
mannetjes oprapen van de grond. 
 
De mannetjes liepen zenuwachtig wapperend met hun 
vleugels over de grond, klimmend over het gras en de 
heide om vervolgens weg te vliegen op zoek naar een 
vrouwtje. Elke bij met een vrouwelijk exemplaar in het 
achterlijf werd letterlijk belaagd door mannetjes S. 
melittae. Was er niet reeds een mannetje bezig met 
copuleren dan was het een kwestie van enkele 
seconden tot minuten wachten tot er een mannetje 
arriveerde. Verschillende malen zijn dubbele tot 
drievoudige copulaties waargenomen op één enkele 

bij. Kortom het was een Stylops 
frenzy! 
 
Bijgevoegd enkele plaatjes van 
de Stylops-en en de bijen, 
Videobeelden gemaakt door 
Remco Vos op: 
http://www.youtube.com/u
ser/violet1remco?feature=m
hee. 
 
 
 

Fig. 1. Andrena vaga, vrouwtje 
met een mannetje Stylops 
melittae, die aan het paren is 
met een vrouwtje. Foto John 
Smit. 
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Oproep 
Mocht u zelf in het veld geparasiteerde bijen of 
wespen tegenkomen dan hou ik me ten zeerste 
aanbevolen voor waarnemingen.  
Daarnaast zou ik tevens erg graag materiaal ontvangen 
voor het project DNA barcoding 
(http://science.naturalis.nl/research/dna-barcoding). 
Vroeger werden verschillende soorten Stylops 
onderscheiden aan de hand van hun verschillende 
Andrena gastheren. Voor Halictoxenos die parasiteert in 
Halictus en Lasioglossum geldt dat nog steeds. Wat is 
beter dan te proberen aan de hand van DNA barcodes 
te zien of de verschillende individuen uit verschillende 
gastheren voldoende van elkaar verschillen om ze tot 
verschillende soorten te rekenen? Materiaal, het liefst 
droog(!) kunt u sturen naar EIS-Nederland, tav J.T. 
Smit, Antwoordnummer 10430, 2300 WB, Leiden.

Fig. 2. Andrena vaga, vrouwtje met een parende Stylops melittae. 
Rechts detailopname. Foto’s John Smit. 

Fig. 3. Twee uitkomende 
mannetjes van Stylops melittae. 
Foto John Smit. 

Fig. 4. Stylops melittae, mannetje. Foto John Smit. 
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Artikelen  

 

Infanticide bij de tropische 
veldwesp Ropalidia 
marginata volgens het 
scenario van ‘Wie is de 
mol?’ 
 
Wijnand R.B. Heitmans 
 
 
Inleiding  
Infanticide of kindermoord is een wijd verspreid 
verschijnsel onder zeer verschillende (dier)groepen. Bij 
dieren houdt infanticide in: het doden van jonge 
nakomelingen door volwassen dieren van de eigen 
soort. Het verschijnsel is het best bestudeerd bij 
primaten, inclusief de mens, maar ook bij andere 
zoogdieren, zoals katachtigen. Het komt echter ook 
voor bij amphibieën, vogels, en bij sommige 
ongewervelden, zoals insecten en radardiertjes 
(Rotifera) (Hausfater & Hrdy, 1984). Om het begrip 
infanticide biologisch te interpreteren dient het 
duidelijk te worden onderscheiden van enige, op het 
eerste gezicht, verwante verschijnselen. Destructie van 
eieren (ovicide) kan een analoog begrip zijn, maar het 
afstoten van een foetus (arborticide) of het doden van 
nakomelingen voor consumptieve doeleinden (een 
vorm van kannibalisme) dient uitgesloten te worden 
van het begrip. Kannibalisme kan zich bijvoorbeeld 
voordoen bij piscivore roofvissen die (meestal) bij 
relatief hoge populatiedichtheden geen onderscheid 
maken tussen juveniele soortgenoten en de eigenlijke 
prooidieren. 
In deze publicatie zullen enige typen van infanticide 
worden besproken, geïllustreerd met enkele 
voorbeelden, inclusief die bij Hymenoptera. De 
Polistinae worden vervolgens als studieobject 
voorgesteld. 
Een waarneming van infanticide in gevangenschap bij 
de tropische veldwesp Ropalidia marginata (Lepeletier, 
1836) wordt gemeld en bediscussieerd in het licht van 
het scenario uit de reality televisieproductie “Wie is de 
Mol?”. 
 
Onderscheid tussen typen van infanticide 
Infanticide wordt vaak in verband gebracht met een 
seksueel conflict waarbij de pleger (meestal een 
mannetje) de nieuwe seksuele partner wordt van de 

ouder van het slachtoffer. Zonder die daad verricht te 
hebben zou de dader geen kans hebben zich voort te 
planten. Infanticide representeert fitnesswinst voor de 
dader en fitnessverlies voor de ouders van wie de 
nakomeling(en) gedood werden. Dit is een voorbeeld 
van infanticide die binnen de moderne, evolutionaire 
denkkaders eenduidig kan worden verklaard. Dat ligt 
in andere gevallen veel problematischer. 
Bij filiale of familiegebonden infanticide (FI) is de 
dader een van de ouders, dus maternaal, paternaal of 
in sommige gevallen beide ouders of iets verder weg 
neven of nichten. FI kan voorkomen door 
voedselgebrek en moet dan worden aangeduid met 
filiaal kannibalisme. Vormen van FI en kannibalisme 
zijn bekend bij veel groepen zoogdieren, onder andere 
katachtigen en knaagdieren, zoals gerbils, hamsters en 
muizen. Maar ook bij hondachtigen en beren, 
waaronder panda’s. Vroeger kwam het geregeld voor 
dat een tijgerin of leeuwin in gevangschap haar 
nakomelingen doodde zonder ze op te eten. In 
dierentuinen gaf men de katachtigen via de nieuwste 
dierpsychologische inzichten een betere leefomgeving, 
bood men andere voedervormen en dieten aan, of 
stelde men de fokgroep anders samen. Dit heeft tot 
enorme successen geleid bij internationale 
fokprogramma’s in dierentuinen. Zelfs circustijgers 
gaan aan de anticonceptiepil om zich maar niet 
onstuitbaar te vermeerderen. Hoe anders ligt dit bij de 
mens. Als een moeder haar kind doodt belandt zij via 
een juridische procedure in een gevangenis of 
psychiatrisch centrum met beperkingen in de 
bewegingsruimte (kleine kooi), krijgt zij vermoedelijk 
een saai dagrantsoen als dieet en geen verbreding van 
haar sociale contacten. Dus de mens zelf reageert, heel 
opmerkelijk, met een tegengestelde reactie op FI als 
het de eigen soort betreft (begrip en lotsverbetering 
tegen straf en beperkingen). Ook het bereikte resultaat 
is het tegenovergestelde ten einde dat de menselijke 
dader zich, heel wenselijk naar het schijnt, niet meer 
voortplant. Heel uitzonderlijk is tevens dat de mens op 
grote schaal en heel selectief nakomelingen kan doden 
op basis van het geslacht, meestal zijn meisjes vaker 
het slachtoffer dan jongens (Mungello, 2008). FI is 
vaak moeilijk te verklaren in evolutionaire termen, 
omdat een ouder (of beide ouders) om onbegrijpelijke 
redenen alleen maar fitnessverlies ten deel valt. 
 
Infanticide bij Hymenoptera 
Bij parasitoide angeldragers als de tangwespen 
Haplogonatopus atratus Esaki & Hashimoto (Dryinidae) 
op de gastheer Laodelphax striatellus (Fallén) 
(Hemiptera: Delphacidae) en Echthrodelphax fairchildii 
Perkins (Dryinidae) op Nephotettix- en Sogatella-soorten 
(Cicadellidae) prikt een tweede vrouwtje het ei of de 
larve dood van een voorganger met haar angel 
(Yamada & Kitashiro, 2002; Yamada & Ikawa, 2003). 
Door het doden van de nakomeling van een 
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soortgenoot vergroot het tweede vrouwtje de 
overlevingskans van haar eigen nakomeling 
(fitnesswinst). Als de wespen de nakomelingen van een 
voorganger niet zouden doden, moeten hun larven de 
voedselbron (een cicade) samen delen (een geval van 
superparasitisme) en dat levert fitnessverlies op en in 
het onvoordeligste geval de dood.  
Ook bij de echte sluipwespen komt infanticide voor. 
Het vrouwtje van de Aziatische, polysphinctine 
Ichneumonide, Zatypota albicoxa (Walker), verwijdert 
ieder eerder gelegd ei of larve van een soortgenoot op 
de spinnengastheer, Parasteatoda tepidariorum (Koch), 
door langs de cuticula te wrijven met haar legboor op 
de plek waar het ei gelegd zal gaan worden. Op die 
manier vindt infanticide plaats op de nakomeling van 
een voorganger (Takasuka & Matsumoto, 2011; 
Takasuka, 2010, 2011). Tena et al. (2008) publiceerden 
over de ingewikkelde biologie van de facultatief 
gregaire endoparasitoid, Metaphycus flavus 
(Hymenoptera: Encyrtidae) op de dopluis, Coccus 
hesperidum (Hemiptera: Coccidae), waar infanticide 
deels samengaat met de mogelijkheid tot 
superparasitisme afhankelijk van de tijd die tussen het 
produceren van het eerste en tweede legsel is 
verstreken. Hier kan de tweede wesp eieren dood 
prikken van de eerste (infanticide), terwijl de larven 
van het eerste vrouwtje de larven van het tweede 
kunnen consumeren (kannibalisme) als er maar 
voldoende tijd tussen de eerste en de tweede 
parasitering zit.  
Bij (eu)sociale Hymenoptera vindt FI plaats tegen 
verschillende achtergronden. Honingbijen (Apis 
mellifera L) doden hun larven die geïnfecteerd zijn met 
een bacteriële ziekte, genaamd vuilbroed (Amerikaans 
vuilbroed wordt veroorzaakt door Paenibacillus larvae 
ssp. larvae en Europees vuilbroed door Melissococcus 
plutonius). Hierbij worden de geïnfecteerde larven 
selectief uit de broedcellen getrokken en buiten het 
nest gedeponeerd. Door FI op de larven te plegen kan 
de honingbij de verspreiding van de ziekte vermijden 
en voorkomen dat het volk fitnessverlies lijdt. 
Vuilbroed ontwikkelt zich in het darmstelsel van de 
larve. Vooral Amerikaans vuilbroed is erg schadelijk en 
kan tot de ondergang van het hele bijenvolk leiden. 
Het effectieve, infanticidale gedrag kent bij de 
honingbij een ingewikkelde, genetische achtergrond 
die in verband staat met de allelen die zijn betrokken 
bij het nesthygiënisch gedrag: een zeer belangrijke, 
genetische survival kit voor gecompliceerde, eusociale 
soorten. 
Honingbijen doden eveneens de larven die 
experimenteel in een verkeerde broedcel werden 
gestopt, bijvoorbeeld werksters in darrencellen. Ook 
hier is FI van groot belang, omdat de kaste-ordening 
in de kolonie gehandhaafd moet blijven.  
Selectieve FI op genetisch minder verwante eieren en 
larven is gerapporteerd van honingbijen (Ratnieks & 

Visscher, 1989), houtbijen (Xylocopa spec., Ceratina 
spec.) (Hogendoorn & Velthuis, 1999) en Belonogaster 
petiolata (Afrikaanse Polistinae)(Keeping, 1992). Ook 
nakomelingen van concurrenten (vaak zijn dit zusters 
van de koningin) worden in de genoemde groepen 
door de heersende koningin gedood als ei of jonge 
larve. Bij de honingbij zijn dit meestal de eieren van 
leggende werksters. Bij Xylocopa bleek tevens dat de 
lichaamsgrootte een positieve rol speelt bij de 
dominantie in het nest en de gepleegde FI. Bij de 
bovengenoemde voorbeelden van selectieve FI 
ondervindt niet alleen de heersende koningin 
fitnesswinst, maar mogelijk ook de hele kolonie.  
In de Nearctische Polistes metricus en P. fuscatus kunnen 
niet-foeragerende vrouwtjes en mannetjes zich 
vergrijpen aan de eieren en jonge larven in de 
broedcellen (Hunt, 2007). Na de slachting wordt het 
nest verlaten. Dit is dus een vorm van destructieve 
infanticide, die door Hunt, terecht, als kannibalisme 
wordt aangeduid. Het is overigens opvallend dat in 
twee gezaghebbende boeken over sociale wespen de 
term infanticide niet een keer valt (Ross & Matthews, 
1991; Hunt, 2007). 
 
Polistinae als studieobject 
Polistinae zijn ideale wespen om (a)sociaal gedrag te 
bestuderen. Vooral bij de primitieve groepen met hun 
open (gymnodome) nesten zijn alle gedragshandelin-
gen goed waar te nemen en mogelijk vast te leggen op 
video. Bovendien zijn de meeste soorten niet agressief 
tegen of gevaarlijk voor de waarnemer, zodat men in 
open kooien kan filmen. Prettige bijkomstigheden zijn: 
primitieve veldwespen zijn te houden in relatief kleine 
behuizing, vertonen geen zwermgedrag, kunnen met 
relatief weinig warmte toe, zijn geen voedselspecia-
listen en accepteren allerlei papier of karton eenvoudig 
als materiaal voor de nestbouw. De kolonie blijft bij 
veel soorten tamelijk klein. Het nest bestaat minimaal 
uit een enkel vrouwtje tot maximaal 125 individuen. 
Bij Ropalidia marginata kan de kolonie bij uitzondering 
uit ruim 200 wespen bestaan en 700 broedcellen. 
Dergelijke, grote nesten heb ik niet gezien in Sri 
Lanka. Veldwespvrouwtjes (en soms ook de 
mannetjes) hebben gemiddeld een levensverwachting 
van ruim een half jaar tot soms wel negen maanden en 
zijn dus langdurig in hun levensloop te volgen. De 
(middel)grote soorten (Polistes (wereldwijd), Belonogaster 
(vooral Subsahara Afrika) en Mischocyttarus (Zuid-
Amerika)) zijn bovendien individueel makkelijk 
herkenbaar te maken door ze te merken. Aan de kleine 
soorten uit de tribus Ropalidiini (tropisch Azië 
inclusief Noord-Australië en Papoea/P. Nieuw 
Guinea) is het meeste fundamentele onderzoek 
verricht. Bij de primitieve groepen is er steeds een 
actieve koningin die weinig met de werksters 
communiceert en haar dominantie met chemische 
middelen onderstreept door telkens met het metasoma 
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langs het nest te wrijven en daarbij non-volatiele 
feromonen aan te brengen. De heersende koningin is 
het enige vrouwtje dat eieren legt. 
Als de koningin sterft of wordt weggenomen door een 
onderzoeker staat haar opvolger direct klaar, maar wie 
uit de groep gekandideerd wordt is voor een 
waarnemer niet te voorspellen. De vrouwtjes zijn op 
morfologische gronden niet te onderscheiden en een 
grote groep vrouwtjes kan in principe de taak als 
koningin overnemen of op eigen initiatief veroveren. 
De hierarchie is gebaseerd op de dominantierang, 
gedragsrepertoir, de leeftijd, ovariole conditie en soms 
ook op de lichaamsgrootte. Bij een machtsovername 
vertoont de nieuwe koningin veel agressief gedrag 
zonder dat de nestgenoten daar tegenin gaan. Het lijkt 
wel of ze zich er onmiddellijk bij neerleggen dat de 
kandidaat koningin reeds bekend is (gelijk aan 
menselijke vorstenhuizen). Een intrigerende kwestie is 
of de nieuwe koningin overgaat tot larvale infanticide 
op de larven van haar voorgangster. Daar is 
betrekkelijk weinig concreets in de literatuur over 
gepubliceerd, maar het onderstaand relaas is misschien 
een goed voorbeeld. 
 
Waarneming van infanticide bij Ropalidia 
marginata, een relaas 
In januari 2011 nam ik twee kleine nesten mee van de 
ondersoort R. m. marginata uit Kandy (Sri Lanka). 
Ropalidia-soorten zijn kleine veldwespen, beduidend 
kleiner dan Polistes, die hun open nesten bouwen in 
verborgen structuren. In mijn geval vond ik er een 
groot aantal in verstopte en dus droge drainerings-
pijpen (diameter(ø) 25 cm) in een rotswand (fig. 1a en 
1b).  
 

Nest en wespen kunnen makkelijk ’s nachts worden 
verzameld in een plastic zak, dan is het ook zeker dat 
de koningin er bij zit. De neststeel (een enkele petiool 
bij een jong nest) kan aan de basis met een scalpel 
worden losgesneden. Het materiaal moet gescheiden 
worden vervoerd om te voorkomen dat de wespen uit 
stress het nest kapot maken en ook onderling 
destructief gedrag kunnen vertonen. Het laatste had ik 
niet helemaal strict uitgevoerd met het gevolg dat er in 
de eerste dagen veel mortaliteit bij de wespen optrad. 
De oude nesten werden gescheiden opgehangen in 
closetrollen aan het plafond van een metaalgazen kooi. 
Er was geen broed in de nesten aanwezig 
(waarschijnlijk vanwege de uitzonderlijk lange regentijd 
in 2011). Na aanvankelijk enige belangstelling getoond 
te hebben, werden de nesten toch niet meer 
geaccepteerd door de overlevende wespen. 
Als voedsel was er een dopje met verse bijenhoning 
beschikbaar gesteld en een omkeerwaterbakje voor in 
de volière met water in een tissue. Na een dag of tien 
(18.01.2011) begon een van de vrouwtjes (de koningin) 
met de bouw van een nieuw nest. Bouwmateriaal werd 
van de closetrollen afgeschaapt. Andere soorten papier 
werden (in dit geval) niet gebruikt. De koningin werkt 
aanvankelijk solitair bij de bouw van de petiool en de 
daaraan gebouwde, eerste broedcel. In deze fase heb ik 
het nest getoond aan de sectieleden Hymenoptera op 
de jaarlijkste studiedag, die toevallig over solitaire 
Eumeniden ging (laatste bijeenkomst in het ZMA, 
23.01.2011). 
Nadat er ongeveer acht kleine basiscellen gebouwd 
waren, werden die ook belegd. Naarmate het nest 
groter werd door het aanbouwen van meer 
broedcellen, begonnen drie andere vrouwtjes aan de 
bouw van het nest mee te werken. Een vijfde vrouwtje 
werd almaar niet geaccepteerd. Zij werd geweerd en 
vermoedelijk was dit een overlevende werkster van het 

Fig. 1a & 1b. Een klein en een groter nest van Ropalidia marginata hangend aan het plafond in een droge, verstopte 
drainagepijp in Kandy, Sri Lanka. Foto Wijnand Heitmans. 
A small and a larger nest of Ropalidia marginata attached to the ceiling of the  inner side of a dry and clogged drainpipe in 
Kandy, Sri Lanka. Photo Wijnand Heitmans. 
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andere, meegenomen nest. Dit vrouwtje 
begon helaas zelf niet met de nestbouw. De 
groei van het nieuwe nest nam gestaag toe 
vanaf het moment dat de vier wespen 
samenwerkten. De wanden van de 
broedcellen werden langer gemaakt en 
“groeien dus mee” met de grootte van de 
larve. De wespen accepteerden stukjes 
meelworm, buffaloworm en vleesvlieg als 
prooi. Deze werden fijngekauwd 
(gemallaxeerd), naar het nest gebracht en 
aan de inmiddels uitgekomen larven 
gegeven. Het voeren gebeurde meestal door 
twee vrouwtjes, terwijl de andere twee 
vrouwtjes zich meer met de mallaxatie van 
de aangeboden prooien bezighielden. De 
tijdsbesteding heb ik overigens niet precies 
kunnen bijhouden. De buit werd meestal 
overgenomen en verdeeld over de 
‘voedervrouwtjes’ die zich met de 
overdracht van het voedsel bezig hielden. 
Communicatief stomodeaal contact 
(trophallaxis) tussen de wespen en de larven 
vond zo nu en dan plaats. Foerageergedrag 
wordt meestal gestimuleerd nadat de larven 
chemische signaalstoffen hadden afgegeven 
aan de wespen.  
Na ongeveer 5 weken, eind februari, was de eerste 
larve volgroeid en die begon zich in te spinnen voor 
de verpopping. De kap stak duidelijk ver uit de 
broedcel, zoals gebruikelijk bij Polistinae. Twee dagen 
later werd de cocon (de kap) opengebeten, de larve 
onthoofd door een wesp en naar buiten getrokken. Zij 
viel in een petrischaaltje dat op de bodem onder het 
nest was geplaatst. De larve werd niet geconsumeerd 
en ook niet gemallaxeerd, zoals dat gebruikelijk is bij 
prooidieren. Om de 3-4 dagen ondergingen zes nieuw 
ingesponnen larven hetzelfde lot. Deze werden vaak 
niet onthoofd, maar intact uit hun broedcel getrokken 
om vervolgens in het petri-schaaltje op de bodem te 
belanden. Hoewel ik niet ieder infanticidegeval direct 
heb kunnen waarnemen vermoed ik dat de FI 
waarschijnlijk door een enkele werkster werd 
uitgevoerd en zeker niet door de koningin. Eigenaardig 
was dat de moord niet plaats vond op de eieren of de 
jongere, niet ingesponnen larven. Tijdens de 
infanticidale handelingen, die toch wel 1 à 2 uur in 
beslag namen, kwam geen van de andere wespen met 
een tegenactie. De hulpeloze larve kreeg geen 
levensreddende steun.  
De lege broedcellen werden na enige dagen opnieuw 
belegd, waarschijnlijk door het moordende vrouwtje. 
Om verdere infanticide te voorkomen en de kolonie 
voor mogelijk uitsterven te behoeden heb ik larve 
nummer 7 en 8 (fig. 2) uit het nest geknipt met een fijn 
prepareerschaartje. Helaas overleefden deze larven de 
operatie niet en stierven na enige dagen in hun cocon  

in de vrijgeprepareerde broedcel.  
Na de verwijdering van de cellen is het nest weer 
teruggebracht in de kooi op dezelfde plaats en positie. 
Het werd echter niet meer geaccepteerd. De wespen 
vertoonden een soort van alarmerend gedrag en 
weigerden er meesttijds op te landen. Het leek er sterk 
op dat er een persistent alarmferomoon was 
geproduceerd, dat ook de dagen erna zijn werking 
behield. Het nest werd voortaan volledig genegeerd 
wat de dood ten gevolge had van het aanwezige broed. 
Een korte tijd na de opgave van het oude nest begon 
de koningin zowaar opnieuw te bouwen aan een nest 
(25.03.2011). Ditmaal bleef het echter bij een petiool 
en een enkele, kleine broedcel die niet belegd werd. 
Vermoedelijk was dit het gevolg van de ouderdom en 
inactiviteit van de ovariolen. Ook de andere vrouwtjes 
toonden geen initiatief om het nest verder af te 
bouwen. Dit was het einde van het experiment. 
Alle vier de wespen van het nest en de ene wesp die 
werd uitgesloten stierven pas in de maand juni 2011; 
de koningin pas op 30.06.2011. Hun leeftijd schat ik 
op 8-9 maanden. Een dergelijke leeftijd kan ook 
worden bereikt bij inheemse en tropische Polistes-
soorten onder dezelfde condities. Voor het bereiken 
van die ouderdom is het niet nodig dat ze een nest 
hebben. 
 
Conclusies en discussie 
Het beschreven geval van infanticide is niet eenvoudig 
te interpreteren. Waarom gaat een werkster tot FI 
over? 

Fig. 2. Onderkant van een nest van Ropalidia marginata geconstrueerd 
in gevangschap met twee bijna volgroeide larven (nummer 7 en 8) en 
zes grote, ‘lege’ nestcellen met eieren, nadat de volgroeide larven uit de 
cellen zijn gedood en uit de cellen zijn getrokken (zie tekst voor 
verdere uitleg). Foto Wijnand Heitmans. 
Underside of a nest of Ropalidia marginata built in captivity with two 
nearly mature larvae (number 7 and 8) and six large ‘empty’ cells with 
eggs, after that the mature larvae were killed and removed from their 
cells (see Dutch text for explanation). Photo Wijnand Heitmans. 
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Het beschreven geval kan niet worden verklaard door 
voedselschaarste of een vorm van kannibalisme. De 
wespen werden om de dag gevoerd, terwijl ze meestal 
om de 3-4 dagen foerageergedrag vertoonden. 
Bovendien werd geen van de vermoorde larven 
geconsumeerd, ook niet door de andere werksters. De 
larven van primitieve Polistinae groeien relatief 
langzaam en zijn opmerkelijk hongerresistent. De 
larven kunnen naar omstandigheden zeker twee tot 
drie weken buiten voedsel. Dit is waarschijnlijk een 
aanpassing aan koud en/of slecht weer wanneer de 
werksters geen voedsel kunnen zoeken en ook geen 
voedselvoorraad (honingcel) hebben aangelegd. 
Zou de FI kunnen liggen in de verwantschapsrelatie 
en/of overnamegedrag van een werkster? De 
genetische verwantschap van de in het veld 
verzamelde Ropalidia-wespen was onbekend. Op grond 
van de theorie van verwantenselectie (kin selection) 
kun je vormen van non-coöperatief gedrag verwachten 
bij non kin. Non-coöperatief gedrag kun je echter ook 
verwachten bij een werkster die de taak van de 
koniningin wil overnemen als de dominantie van de 
oude koningin afneemt en ze verder geen eieren meer 
legt. In het beschreven geval vertoonde het 
infanticidale vrouwtje (een werkster) aanvankelijk 
nestbouwactiviteiten en co-ouderlijke broedzorg. 
Werksters hebben baat bij coöperatief gedrag om de 
koloniefitness te vergroten, zodat ze bij een eventuele 
overname een groot verzorgingsapparaat ter 
beschikking hebben om na de overname hun eigen 
larven van voldoende voedsel te voorzien. Het 
geschetste scenario lijkt dan op die van een strategie 
volgens het principe “Wie is de Mol?”, waarin een 
groep geselecteerde kandidaten samenwerkt in een 
spelprogramma om een bepaald doel te bereiken (de 
beloning is een som geld). Echter een individu (= de 
Mol, die werkt in opdracht van de producers) 
ondermijnt stiekum het proces met het doel zelf een 
deel of al het prijzengeld op te strijken (en die van de 
producers van het programma). Als het prijzengeld 
biologisch in fitnesstermen zou kunnen worden 
vertaald zou het gepresenteerde FI-geval metaforisch 
voldoen aan het scenario van het televieprogramma. 
Bij Ropalidia is “de Mol” dan uiterst succesvol door alle 
volgroeide larven te vermoorden ten bate van haar 
eigen nakomelingen.  
Blijft er nog een vraag open: waarom werden de 
jonge(re) larven niet gedood? 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de broedcel-
len door de koningin beschermd worden door ze te 
merken met een persistent non-volatiel feromoon als 
onderdeel van haar dominantiepatroon (Ross & 
Matthews, 1991; Hunt, 2007). Als de larven volgroeid 
zijn, verdwijnt het biochemische merk, omdat de 
cocon over de broedcel uitsteekt. Pas dan worden de 
larven kwetsbaar voor wespen met zelfzuchtige 
plannen. 

Bij eerder door mij gedane observaties in 
gevangenschap aan Europese en Amerikaanse Polistes-
soorten en bij Oegandese Belonogaster-soorten heb ik 
nooit een vorm van infanticide kunnen constateren. 
Wel weet ik dat bij deze observaties de nestgenoten 
genetisch verwant waren en dan ligt FI minder in de 
lijn der verwachting. Bij Belonogaster werd het bestaande 
broed na een overname van de oude koningin niet 
gedood. De broedcellen worden bij dit genus 
afgebroken als de nieuwe wesp de cel heeft verlaten. 
Een broedcel gaat, anders dan bij Ropalidia, maar een 
keer mee. Een verstoten koningin bouwt geen nieuw 
nest meer en sterft meestal na enige dagen of weken. 
Een jonge koningin vertoont de eerste week agressief 
gedrag ten opzichte van de nestgenoten zonder dat dit 
nadelig is voor de larven. Bij Polistes kunnen larven 
potentiële infanticide of kannibalisme voorkomen 
door bij agressief gedrag van de wespen een druppel 
vocht te produceren dat na het oplikken direct 
kalmerend werkt op de wespen (Hunt, 2004).  
 
PS Infanticide bij de hoornaar in Nederland? 
In september 2011 ontving ik een bericht van 
hymenopteroloog Peter Megens over een mogelijk 
geval van infanticide bij de hoornaar (Vespa crabro). In 
dit geval was het nest gebouwd tussen het dakbeschot 
en het plafond alwaar vanaf mei de wespen af- en 
aanvlogen. Vanaf medio augustus tot in begin 
september werden er volgroeide larven in grote 
aantallen uit het nest verwijderd en op de grond 
gedeponeerd. De hoornaarlarven waren niet 
beschadigd. Zij konden door ons beiden goed 
geïdentificeerd worden. Volgens de waarnemer was 
een van de hoornaars die af- en aanvloog duidelijk 
groter dan de rest. Het zou hier kunnen gaan om een 
zeldzaam waargenomen overname van een jonge 
koningin of een werkster met koninginnenpotentie, die 
de larven vemoordde van de koningin-moeder. Het 
nodige bewijs is echter niet geleverd. Hoe het met het 
nest is afgelopen is mij onbekend. Het nest ligt zo 
verborgen dat het niet kan(kon) worden bestudeerd, 
aldus Peter. 
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Summary 
Infanticide is a widespread phenomenon throughout 
the animal world. Definition and different types of 
infanticide are stated with some examples. Special 
references were made to some observations in solitary 
and eusocial Hymenoptera. Filial infanticide towards 
six mature larvae in the cocoon was observed in a 
small captive colony of Ropalidia marginata originating 
from Kandy, Sri Lanka. The killing was likely be done 
by a single female/worker. Other nest mates did not 
resist against the repetitively destructive behaviour 
towards the brood. Young larvae and eggs were 
obviously no targets of the process of infanticide. 
After the killing new eggs were deposited in the empty 
brood cells. These were probably laid by the killer 
worker representing a gain in selfish fitness in this 
way. The strategy of the killer worker looks like very 
much of that of the reality television game show The 
Mole in which the players work together to complete a 
defined challenge (expressed not in terms of fitness, 
but in an amount of money), but one initial 
contributer undermines the activities of the group in 
favour of himself (and the producers of the game). 
 
 
 

Fig 3. Nest van Ropalidia marginata. 
Foto Raghavendra Gadagkar 



 nr. 4, april 2012 

 

 24

Hymeno

Missie geslaagd: heel 
Nederland veroverd! 
 
Jan Smit 
 
 
Inleiding  
In 2003 is de toenmalige stand van zaken rond de 
veldwespen Polistes dominula (Christ, 1791) en P. biglumis 
(Linnaeus, 1758) in Nederland beschreven (Smit 
2003). Van beide soorten werd vermeld dat ze zich in 
ons land aan het uitbreiden waren, gebaseerd op de 
gegevens tot en met 2002. Dat artikel eindigde destijds 
met een oproep om waarnemingen en vangsten van 
deze beide veldwespen door te geven. Als hulp bij het 
waarnemen was een determinatietabel in het artikel 
opgenomen. Aan die oproep hebben velen gehoor 
gegeven, alleen al op de website Waarneming.nl zijn 
van 2004 tot oktober 2011 bijna 1100 waarnemingen 
gemeld van veldwespen. Deze zijn echter niet allemaal 
gevalideerd, alleen degene die van een herkenbare foto 
voorzien zijn. In het databestand van EIS-Nederland 
zijn vanaf 2002 in totaal zo’n 300 waarnemingen van 
de beide Polistes-soorten toegevoegd. Zo langzamer-
hand is het tijd om opnieuw de balans op te maken 
omtrent de verspreiding van de beide veldwespen in 
Nederland. 
 
Polistes dominula 
In de jaren volgend op de publicatie in 2003 hebben 
we de opmars van de Franse veldwesp Polistes dominula 
behoorlijk goed kunnen volgen aan de hand van de 
ingebrachte waarnemingen. In 2003 was de Franse 
veldwesp al een vaste gast in de stedelijke gebieden in 
Midden Limburg (Anonymus 2004). In 2005 werd het 
eerste nest in Zeeuws-Vlaanderen gevonden (Calle 
2007). De uitbreiding in Zeeland is in 2008 al goed te 
zien in het boek ‘Bijen en wespen in Zeeland’ (Calle & 
Jacobusse 2008). In Limburg en een groot deel van 
Gelderland is de opmars goed in kaart gebracht door 
een veelheid aan waarnemingen. Opvallend is dat er 
van de Veluwe geen meldingen zijn. Tijdens een 
inventarisatie van de bijen en wespen in het 
Deelerwoud in 2007 en 2009 is deze wesp daar ook 
niet aangetroffen. Uit de rest van Nederland zijn er 
veel minder waarnemingen dan uit de drie hiervoor 
genoemde provincies. Pas in 2007 verschijnt er een 
publicatie met de eerste meldingen uit Noord-Brabant 
(Peeters 2007). Uit het westen (Noord- en Zuid-
Holland), Flevoland en de drie noordelijke provincies 
zijn er slechts mondjesmaat meldingen van deze 
veldwesp. Uit Friesland is er slechts één, niet 
gevalideerde, melding op Waarneming.nl (Fig. 1). 

 
Op Waarneming.nl staan vanaf 2004 ruim 1050 
meldingen van Polistes dominula (niet allemaal 
gevalideerd). Opvallend is de ‘explosie’ aan 
waarnemingen vanaf 2009, in dat jaar zijn er 230 
waarnemingen geplaatst, in 2010 waren dat er 297 en 
in 2011 zijn dat er 293. Uit deze laatste drie jaar komt 
driekwart van de waarnemingen. 
 
Op 22 september 2011 ontving ik van EIS enkele 
foto’s met de vraag of ik de bijen en wespen, die daar 
op afgebeeld waren, van een naam kon voorzien. Op 
één van de foto’s was een vrouwtje van Polistes dominula 
te zien (Fig. 2). Die foto was genomen op Zuiderduin, 
dat ligt iets ten zuiden van Rottumeroog in de 
Waddenzee, gemaakt door Mark Zekhuis, op 20 
augustus 2011 (pijl in figuur 3). Daarmee kunnen we 
dus stellen dat Polistes dominula heel Nederland 
‘veroverd’ heeft, hetgeen wordt bevestigd door het 
verspreidingskaartje (Fig. 3). Door hun expansiedrift 
haalden deze wespen zelfs de (regionale) pers (Jansen 
2011).  
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Alle waarnemingen van Polistes dominula 
in Nederland op Waaaneming.nl, gevalideerd 
en ongevalideerd. 
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Fig. 5. Waarnemingen van Polistes biglumis in Nederland. 
Bron: database van EIS-Nederland. 

Fig. 3. Waarnemingen van Polistes dominula in 
Nederland. Bron: database van EIS-Nederland. 
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Polistes biglumis 
Met de bergveldwesp Polistes biglumis is het veel minder 
voortvarend gegaan. De soort was tot 2002 bekend 
van het uiterste zuiden en van de zuidwestkant van 
Zuid-Limburg, langs de Maas. In 2002 is er in deze 
regio een nest gevonden, tussen Epen en Cottessen 
(Anonymus 2003). De eerste waarneming buiten Zuid-
Limburg komt in 2005 uit Midden-Limburg, langs de 
spoorlijn tussen Weert en Budel (Anonymus 2006). In 
de jaren daaropvolgend zijn er meer waarnemingen uit 
deze regio: in 2006 uit Meijel (Slaats 2007), in 2008 uit 

het Leudal, in 2009 uit Nationaal 
park de Meinweg 
(Waarneming.nl). Ook in 2010 is 
Polistes biglumis op verschillende 
plekken gevonden in Midden-
Limburg; bij Thorn (Anonymus 
2011), Echt en Ohé en Laak 
(Waarneming.nl). Uit 2011 zijn 
er op Waarneming.nl meldingen 
van Montfort, Paarlo, Susteren 
en uit de Meinweg. Uit augustus 
2011 is er een melding op 
Waarneming.nl uit Afferden in 
Noord-Limburg.  
Tot 2011 zijn alle waarnemingen 
van de bergveldwesp uit de 
provincie Limburg. De meest 
noordelijke vondst was eveneens 
geplaatst op Waarneming.nl en 
werd per e-mail aan de auteur 
doorgegeven. Tjibbe Hunink, 

een boswachter uit de Achterhoek, had een nest van 
Polistes biglumis gevonden bij Doetinchem. Deze 
melding werd op 15 augustus geplaatst op deze 
website. Een dag later (16-8) werden detailfoto’s 
toegevoegd, waardoor de soort duidelijk te herkennen 
is (Fig. 4 ). Figuur 5 geeft de verspreiding van Polistes 
biglumis weer tot en met 2011. 
 
 
 
 
 
 

< 1980 
 > 1980 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Vrouwtje van Polistes dominula op Zuiderduin, ten zuiden van Rottumeroog. 
Foto Mark Zekhuis. 
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Discussie 
Polistes dominula komt in het hele land voor, maar is 
vooral goed vertegenwoordigd in het zuid-westen en 
(zuid-) oosten van ons land. Uit de westelijke en 
noordelijke provincies zijn slechts weinig 
waarnemingen bekend. Een verklaring hiervoor is niet 
voorhanden. Waardoor deze veldwesp wel veel in 
Zeeland en Limburg wordt waargenomen en heel 
weinig in het daar tussen liggende Brabant is 
onduidelijk. Ook de afwezigheid op de Veluwe, terwijl 
er uit de rest van Gelderland veel waarnemingen zijn, 
is opvallend. Uit de waarneming op het onbewoonde 
Zuiderduin blijkt dat de afwezigheid van menselijke 
bewoning niet een reden hiervoor is. Wat dat betreft is 
er nog wel het een en ander verder te onderzoeken. 
Interessant kan ook zijn de uitbreiding in het westen 
en noorden van ons land te blijven volgen. 
 
Polistes biglumis maakt in 2011 in twee stappen een 
flinke sprong naar het noorden, vanuit Midden-
Limburg via Noord-Limburg tot in de Achterhoek. De 
laatste waarneming zou ook een uitbreiding naar het 
westen kunnen zijn, indien deze veldwesp zich vanuit 
Duitsland hier gevestigd heeft. Van onze Duitse 
collega’s zijn er echter geen signalen binnen gekomen, 
dat deze soort zich daar aan het uitbreiden is. Uit 
Nordrhein-Westfalen is slecht één recente vondst 
bekend, ter hoogte van België. Het nest bij 
Doetinchem kan ook een gevolg zijn van het verslepen 
van een koningin, bijvoorbeeld in een caravan. De 
vondst uit Noord-Limburg doet echter vermoeden dat 
de uitbreiding van deze soort vanuit het zuiden komt. 
We zullen ook deze soort op de voet blijven volgen in 
de komende jaren. 
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Summary 
We discuss the continued advance, since 2003, of  both 
species of  paper wasps: Polistes dominula and Polistes 
biglumis. Polistes dominula has reached the far northern 
parts of  the Netherlands at Rottumerplaat. This 
species is found sporadically in the north and west of  
the country. Polistes biglumis has advanced from middle 
Limburg to the Achterhoek in 2011. 
 
 

Fig. 4. Vrouwtje van Polistes biglumis bij Doetinchem. Foto Tjibbe Hunink. 
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Entomologische Berichten 
 
Jan Smit 
 
 
In het kader van het bijenjaar 2012 is het nieuwste 
nummer van Entomologische Berichten nr. 72(1-2) 
geheel gewijd aan bijen, getiteld: Bijen - bedreigingen, 
biologie en bescherming.  
Voor de leden van de sectie die tevens lid zijn van de 
Nederlandse Entomologische Vereniging is dat 
intussen geen nieuws meer, zij hebben dit 
themanummer reeds ontvangen. 

 
 
Exemplaren van dit themanummer zijn te bestellen 
door 15 euro per gewenst exemplaar over te maken op 
rekeningnummer 188130 (IBAN: NL47 INGB 0000 
1881 30, BIC: INGB NL2A), t.n.v. de Nederlandse 
Entomologische Vereniging, Amsterdam.  
Plaats in het mededelingenveld ‘themanummer bijen’ 
en het bezorgadres. 
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Raemakers: Waardplantvoorkeur van hommels: 
terugkijken in de tijd 

- Jan Smit: Verwacht en uiteindelijk gevonden in de 
Gelderse Poort: de broedparasieten Nomada 
armata en Nomada sexfasciata (Hymenoptera: Apidae) 

- Anne Jan Loonstra: Het ondergrondse leven van de 
gewone sachembij, Anthophora 
plumipes (Hymenoptera, Apidae) 

- Marinus J. Sommeijer, Jos Neve, Chiel 
Jacobusse: The typical development cycle of the 
solitary bee Colletes halophilus 

- Jochem Kühnen: Nesten van de donkere 
rimpelrug, Andrena bimaculata, in een geploegde akker 
– enkele observaties 

- Rosita Moenen: De broedparasiet Cacoxenus 
indagator (Drosophilidae) en de parasitoïden Melittobia 
acasta (Eulophidae) en Coelopencyrtus sp. (Encyrtidae) 
bij solitaire bijen in kunstmatige nestgelegenheid 

- J. Dick M. Belgers, A.P.J.A. (Dré) 
Teunissen: Zonder de gewone 
sachembij, Anthophora plumipes (Hymenoptera, 
Apidae), geen Sitaris muralis (Coleoptera, Meloidae) in 
Nederland 

- Wijnand R.B. Heitmans, Anne Jan 
Loonstra: Anoetus alicola: bodyguard van de kleine 
bandgroefbij, Lasioglossum quadrinotatum, nieuw voor 
Nederland 

- Theo M.J. Peeters: Slaapgedrag en 
slaapgezelschappen van solitaire bijen (Apidae s.l.) 

- Herman van den Bijtel, André 
Aptroot: Kleurdimorfisme bij mannelijke 
pluimvoetbijen, Dasypoda hirtipes (Hymenoptera: 
Melittidae s.l.) 

- Manja M. Kwak: Generalisten en specialisten op 
duifkruid: wie bestuift wanneer het beste? 

- Erik van der Spek: Effecten van honingbijen, Apis 
mellifera, op insecten in natuurterreinen 

- Menno Reemer, Ruud Beringen, Wout van der 
Slikke: De knautiabij, Andrena hattorfiana: bedreigde 
kroon op de beemdkroon 

- A.C.M. (Bram) Cornelissen: Bijen in en rond de 
stad; een literatuurstudie 

- Pieter van Breugel: Nesthulp voor solitaire bijen en 
wespen 

- Theo M.J. Peeters, Jinze Noordijk: Synthese, 
bijenonderzoek in Nederland 
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Ampulex 4 
 
Jan Smit 
 
 
Zojuist is van het Duitse tijdschrift voor 
hymenopterologen Ampulex nummer 4 verschenen. 
Dit tijdschtift is via Internet binnen te halen van : 
www.ampulex.de 

 
 
In dit vierde deel diverse artikelen over faunistische en 
biologische zaken van aculeaten in Duitsland. Maar 
ook een artikel over nieuwe soorten Bembix van de 
Canarische eilanden.  
 
Belangrijk voor veel Nederlandse hymenopterologen is 
het artikel waarin Christian Schmid-Egger kritische 
opmerkingen maakt bij de Andrena-tabel van de 
Zwitsers (Amiet et al. 2010). Hij verwijt deze Zwitsers 
dat ze met betrekking tot de taxonomie veel recent 
onderzoek niet hebben meegenomen en soortnamen 
gebruiken die al gesynonimiseerd zijn, of soorten 
synonimiseren, die wel goed te onderscheiden zijn. 
Hier haalt hij o.a. de artikelen aan over de onderzoe-
kingen in ons land naar de status van Andrena rosae en 
Andrena stragulata, die zoals is aangetoond synoniem 
zijn (Reemer et al. 2008). En meer van dit soort 
voorbeelden.  

Degenen van ons die met dit werk determineren, doen 
er goed aan deze opmerkingen door te nemen en 
eventueel bij te schrijven in hun Amiet-tabel. 
 
Ook heeft Schmid-Egger aanmerkingen op de 
tabellen, waarbij volgens hem vaak moeilijke 
kenmerken gebruikt worden, terwijl er gemakkelijkere 
kenmerken bestaan om soorten te onderscheiden. Als 
voorbeeld geeft hij o.a. de kleurkenmerken van de 
haren, die vaak verbleken, zeker als de dieren in 
alcohol bewaard zijn. 
 
Literatuur 
Amiet, F., M. Hermann, A. Müller, R. Neumeyer, 2010. 

Fauna Helvetica 26, Apidae 6. - Schweizerische 
Entomologische Gesellschaft, 316 p. 

Reemer, M, D.S.J. Groenenberg, C.v.Achterberg, T.M.J. P., 
2008. Taxonomic asessment of Andrena rosae and A. 
strangulata by DNA-sequencing (Hymenoptera: Apoidea: 
Andrenidae). - Entomol Gener 31(1): 21-32. 

 
 

Resultaten van onderzoek 
 
Erik van der Spek 
 
 
Onderzoekers publiceren hun resultaten regelmatig in 
vaktijdschriften. Van een van deze artikelen hier een 
samenvatting. 
 
Pywell, R.F, W.R. Meek, L. Hulmes, S. Hulmes, K.L. James, 
M. Nowakowski, C. Carvell, 2011. Management to enhance 
pollen and nectar resources for bumblebees and butterflies 
within farmed landscapes. - Journal Insect Conservation 15: 
853-864. 
 
Samenvatting 
Verbetering aanbod pollen en nectar in agrarisch 
landschap 
Wereldwijd is de diversiteit aan hommels, vlinders en 
andere bestuivende insecten drastisch aan het 
afnemen. De meest effectieve methode om de 
abundantie en diversiteit van hommels in het agrarisch 
landschap te verbeteren is het zaaien van eenvoudige, 
goedkope mengsels met bloemplanten die rijk zijn aan 
pollen en nectar, zoals voorgeschreven volgens de 
Britse agrarisch natuurbeheer programma’s.  
Onderzocht is welk zaadmengsel, twee regelingen 
hebben ieder een ander mengsel, en welk maaibeheer 
bij perceelrandbeheer met een mengsel van kruiden en 
grassen het beste resultaat heeft. Geadviseerd wordt 
een zaadmengsel te gebruiken met kruiden die midden 
in het seizoen bloeien zoals rode klaver Trifolium 
pratense, basterdklaver Trifolium hybridum, gewone 
rolklaver Lotus corniculatus en de laatbloeiende soorten 
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knoopkruid Centaurea jacea en Muskuskaasjeskruid 
Malva moschata. De laatste soorten zijn vooral van 
belang omdat ze bloeien tijdens de reproductieperiode 
van de hommelkolonies.  
 
Sterk concurrerende grassen moeten niet in het 
zaadmengsel opgenomen worden. Verder onderzoek 
naar de wenselijkheid van het volledig verwijderen van 
grassen is gewenst. Deze grassen zijn wel van belang 
als voedselplant voor vlinderrupsen, maar mogelijk is 
het effectiever daarvoor aparte plekken in te richten.  
Bij dit beheer ontbreekt voedsel voor hommel-
koninginnen en vroege vlinders. Daarom wordt 
aanbevolen verspreid door het landschap 
vroegbloeiende plantensoorten aan te planten of de 
aanwezige te beschermen (wilg Salix, appel Malus, 
witte dovenetel Lamium album, hondsdraf Glechoma 
hederacea). 
 
De huidige Britse beheerrichtlijn om de perceelranden 
in de zomer, mei of begin juni, te maaien bevorderen 
de bedekking met kruiden en verlengen de bloeitijd. 
De precieze datum van maaien moet afhangen van het 
groeistadium, de seizoenvariatie en geografische 
verschillen. Zodat de bloei piekt en de meeste pollen 
en nectar aanwezig zijn wanneer daar de grootste 
behoefte aan is bij de hommels en vlinders van het 
agrarische landschap. Bij voorkeur moet het maaisel 
verwijderd worden. Het maaien in de zomer beperken 
tot 50% van de oppervlakte verminderd de mogelijke 
schade aan zich voortplantende vlinders en aan nesten 
van hommels. Ook bij uitstekend beheer van 
perceelranden zijn deze perceelranden met 
drachtplanten maar 3-4 jaar effectief en is daarna 
opnieuw inzaaien nodig.  

Belgische berichten 
 
 
Op de website www.natuurbericht.be van onze 
zuiderburen zijn de afgelopen tijd diverse stukjes over 
bijen en wespen verschenen, vervaardigd door Natuurpunt 
Studie, van de hand van Jens D’Haeseleer.  

 
 
Enkele titels:  
• Oliekevers met een geurtje lokken bijen in de val 
• Zeldzame roodrandzandbijen gespot in Vlaanderen 
• Zwoele herfst lijkt vroege lente. 
• Aziatisch steekspel voor het eerst in België. 
• Tweelobbige wolbij, nieuw voor Vlaanderen. 
• Zilverlinde nefast voor hommels? 
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Aculeaten in het buitenland 

 

Hymenopterologen-
Tagung in Stuttgart 
 
 
In Stuttgart wordt om de twee jaar een 
'Hymenopterologen-Tagung' (symposium voor 
Hymenoptera-liefhebbers) georganiseerd. Dit jaar is de 
10e editie van dit symposium. De voorgaande 
bijeenkomsten hebben we met een groepje 
Nederlanders bezocht.  
 
Ook dit jaar willen we met een groepje dit 
informatieve en gezellige weekend gaan bezoeken. 
Wie heeft zin en tijd om mee te gaan?  
Geef je op bij Jan Smit (smit.jan@hetnet.nl). 
 
We regelen de aanmelding, het vervoer en de 
reservering van het hotel centraal. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Einladung zur 10. Hymenopterologen-
Tagung Stuttgart 
 
5. bis 7. oktober 2012 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
ich freue mich, Sie/Euch zur 10. Hymenopterologen- 
Tagung nach Stuttgart einladen zu können. Diese Ta- 
gung ist ein Forum für die mitteleuropäischen Hyme- 
nopterologen und wird alle zwei Jahre vom Staatli- 
chen Museum für Naturkunde Stuttgart und dem Ar- 
beitskreis Wildbienen-Kataster des Entomologischen  
Vereins Stuttgart ausgerichtet. Sie findet wie gewohnt  
in den Räumen des Staatlichen Museums für Natur- 
kunde (Museum am Löwentor) statt.  
 

 
Anmeldung verbindlich bis zum 31.07.2012 an:  
Dr. Lars Krogmann  
Abteilung Entomologie, Sektion Hymenoptera  
Staatliches Museum für Naturkunde  
Rosenstein 1  
70191 STUTTGART  
GERMANY  
E-Mail: krogmann.smns@naturkundemuseum-bw.de  
 
Anmeldungen für Vorträge und Poster (Abstracts 
gleichzeitig digital per E-Mail einreichen!) bis 
spätestens 30.06.2012.  
 
Das Tagungsprogramm wird Mitte per E-Mail 
versendet.  
 
Tagungsort und -gebühr  
Das Staatliche Museum für Naturkunde ist von 
Stuttgart-Hauptbahnhof mit den S-Bahnlinien 4, 5 und 
6 sowie mit der Straßenbahnlinie U15 (Haltestelle: 
Nordbahnhof) zu erreichen.  
 
Die Teilnahmegebühr beträgt € 35.-, bzw. € 20.- für 
Studenten und beinhaltet Kaffee/Getränke, belegte 
Brote/Gebäck während der Veranstaltung sowie den 
Tagungsband.  
Überweisung erbeten bis zum 31.07.2012 an:  
Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.  
Kennwort: "Hymenopterologen-Tagung 2012"  
Landesbank Baden-Württemberg  
BLZ 600 501 01, Konto Nr. 2582368  
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Oproepen 
 

Van de penningmeester 
 
Zoals gewoonlijk publiceert de peningmeester in het 
eerste nummer van het jaar een overzicht van de tot 
dusver betaalde contributie. Kijk in de onderstaande 
tabel of je je bijdrage voor 2012 hebt voldaan. 
Wanneer dat niet het geval is, maak dan het bedrag  
- € 10 per jaar - over vóór 1 juni 2012 op 
postbanknummer 6435909 ten name van H. 
Nieuwenhuijsen, Frans Halsstraat 10, 1816 CN 
Alkmaar. Onder vermelding van “contributie sectie 
Hymenoptera + ja(a)r (en)”.   
Hebben wij op 1 juni nog geen contributie voor 2012 
van je ontvangen dan gaan we ervan uit dat je hebt 
bedankt als lid van de sectie.  
 
Contributie sectie Hymenoptera N.E.V. per 1-3-2012. 
 
Naam Lid 

van 
2012 2013 2014 2015 

M.T. van Adrichem 03 x    
C. van Achterberg 95 x    
A. Baaijens 02     
E.H. van Beers 01 x    
H. Beers 03 x    
D. Belgers 08 x    
M.P. Berg 10 x    
R.M. Bink-Moenen 02 x x x  
L. Blommers 95 x    
P. van Breugel 95 x    
R.J. Broersma 97 x    
R. Brouwer 99 x    
A. Brouwers 00     
B. Brugge 96     
L.L. Calle 00 x    
A.J. Dees 07 x    
Ch. Deschepper (B) 11     
J. Devalez (B) 04     
A. van Diemen 08 x    
S.M.A.J. Dobbelaar 04 x x   
A.P.W. van Eck 03     
K. Eradus 10 x x   
H.P.A.J. Gilissen 10     
C. Goudsmits 02 x    
J. D’Haeseleer (B) 11 x    
M. Hartman 11     
J. de Heer 09 x    
W. Heitmans 95 x x x x 
J.T. Hermans 96 x    
Imkersver. Arnhem Velp 11 x    

 

Naam Lid 
van 

2012 2013 2014 2015 

B. Jeucken 06 x    
R. de Jonghe (B) 10     
W. Klein 95     
R. Kleukers 97     
H.P.L. Koel 03 x    
F. Kok 99     
J.J. Kroon 12 x    
J.M. Kuhnen 08     
P. Kuijken 95 x    
J. Kuper 08 x    
A. Loonstra 04     
G. Loos (B.) 95 x    
Ch. Van Meel (B) 12 x    
F. van der Meer 96     
P. Megens 95     
A. Mol 99 x    
A. Neve 05 x    
J. van der Nieuwegiesen 95     
H. Nieuwenhuijsen 95 x    
L. den Ouden 96 x    
J. Ouwendijk 10 x    
B. Padberg 99     
Th. Peeters 95     
H.J. Prijs 03 x    
J. Prinsen 05     
J.H.N. Pijfers 98 x    
I. Raemakers 97 x    
J. Ravoet 10 x    
M. Reemer 02     
A. Rietveld 11 x    
J. de Rond 95     
M. Roos 95     
S. Schreven 10     
J. Slot 02 x    
J. Smit 95 x    
J. Smits 01     
R. Sommeijer 99 x    
E. van der Spek 04 x x x  
A.H. van Stipdonk 11 x    
Y. Taams-Neuhaus 08 x    
M. van Veen 05     
A. van der Veen 98 x    
R.L. Veenendaal 04 x    
A. de Wilde 10 x    
E. Willems (B) 09 x    
C. Zwakhals 97 x    
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Mededelingen
 

Jaar van de Bij 2012 
 
 
Dit jaar is uitgeroepen tot het Jaar van de Bij, door: 
KNNV, de Bijenstichting, EIS-Nederland, Ned. 
Bijenhouders Vereniging en het IVN. De bedoeling 
van dit bijenjaar is meer aandacht te vragen voor de 
bijen in ons land; zowel honingbijen als wilde bijen. 
Op de website www.jaarvandebij is meer over de 
deelnemers en allerlei activiteiten te vinden. 
 
De sectie heeft een folder voor algemeen publiek 
uitgegeven ter gelegenheid van dit bijenjaar. Op onze 
studiedag in Naturalis, op een locatie waar ook publiek 
kwam, hebben we deze uitgedeeld. Verschillende leden 
hebben ook folders gekregen om ze uit te delen bij 
activiteiten. De folder is van onze website te 
downloaden (www.nev.nl/hymenoptera/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij vieren het jaar van de bij  
Dat doen we met een actieve email-petitie. Teken onze 
petitie door ons een email te sturen met uw naam en 
woonplaats samen met een foto van uzelf naast uw 
lievelings-bijenhotel. De leukste foto, opgestuurd door 
een lid van de NEV kan 5 euro winnen. De leukste 
foto opgestuurd door een leek kan 10 euro winnen. 
Enkele foto's willen wij in de loop van het voorjaar en 
de zomer publiceren. (Wij publiceren niet als u 
expliciet zegt dat u anoniem wenst te blijven.) In 
september worden de beide winnaars bekend gemaakt 
en sturen wij alle namen, emailadressen en foto's naar 
staatssecretaris Bleker, als teken van het belang van het 
jaar van de bij. 
Email met naam, woonplaats, wel/geen anonimiteit en 
foto sturen naar:  
sectie_hymenoptera”AT”yahoo.com (waar “AT” = 
@) 
Raymond Broersma 

Summary 
We celebrate the year of the bee by initiating an active 
email petition. Sign our petition by sending us an email 
with your name, city of residence and photograph of 
yourself next to your favorite bee-hotel. The best 
picture made by a member of the NEV can win 5 
euros. The best picture by a non-member can win 10 
euros. 
We would like to publish some of these pictures 
during the spring and summer of 2012. (We will not 
publish any pictures or names if you explicitly state 
that you wish to remain anonymous.) And in 
September we declare two winners and send a list of 
all email addresses, names, cities and bee-hotel pictures 
to the Dutch State Secretary Bleker as a sign of the 
importance of the year of the bee. 
Send email with name, city of residence and 
photograph to: 
sectie_hymenoptera”AT”yahoo.com (where “AT” = 
@) 
 
 

Jaarverslag sectie 2011 
 
 
Het jaar begon met de traditionele studiedag, voor het 
laatst in het ZMA. Dit jaar zijn de Eumeninae 
bestudeerd. Theo Peeters verzorgde een presentatie, 
waarin biologie, verspreiding, oorzaken van 
achteruitgang en uiteraard de identificatie aanbod 
kwamen. Het determinatiegedeelte werd door Jan Smit 
verzorgd. 
De website is ook dit jaar weer is onderhouden door 
Raymond Boersma. In april en november verschenen 
de nummers 2 en 3 van HymenoVaria, totaal 83 
pagina’s.  
Voor de excursielocaties hebben we ons mede laten 
leiden door belangstelling bij boswachters van 
Staatsbosbeheer naar een inventarisatie van de 
voorkomende bijen en wespen. De voorjaarsexcursie 
was naar Winterswijk, waar we terreinen van 
Staatsbosbeheer bij Willinks Weust en de Borkense 
Baan van Natuurmonumenten en het Gelders 
Landschap bezochten. De beheerder van 
Natuurmonumenten heeft aan deze excursie 
deelgenomen.  
Voor de zomerexcursie maakten we gebruik van de 
uitnodiging om Fort Ruigenhoekse Dijk met de naast 
gelegen schraallanden en de Gagelpolder te bezoeken. 
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Aan deze excursie is deelgenomen door de boswachter 
van Staatsbosbeheer.  
Er is verder door verschillende leden gewerkt aan de 
in 2012 te verschijnen bijenatlas en het maken van 
Nederlandstalige tabellen. Daarvan zijn die van de 
geslachten Melitta, Anthidium, Chelostoma, Megachile en 
de generatabel gepubliceerd.  
Een aantal partijen heeft 2012 uitgeroepen tot het 
bijenjaar. De sectie heeft zich er op voorbereid om 
haar werk in dat jaar wat meer onder de publieke 
aandacht te brengen. Hiervoor is een folder 
ontwikkeld, waarvoor het bestuur van de NEV een 
bijdrage heeft gegeven. 
Het aantal leden bedroeg aan het eind van het jaar 75, 
de groei komt mede door de toename van het aantal 
Vlaamse leden. 
 
 

Uitslag enquêtes 
 
 
Het bestuur heeft de leden de afgelopen periode via 
twee enquêtes geraadpleegd over het beleid. De 
verwachting, dat op deze manier meer leden bij de 
besluitvorming betrokken kunnen worden dan tijdens 
de studiedag of een excursie, kwam uit. Ook het per 
mail herinneren aan de aanmelding voor excursies en 
studiedag lijkt effectief. Uiteraard bestaat de kans dat 
we op deze manier niet iedereen bereiken, van een 
enkel lid hebben wij geen elektronisch adres en 
sommige adressen kloppen mogelijk niet. U kunt ons 
helpen door wanneer u het afgelopen half jaar geen 
mail van ons ontvangen heeft uw juiste adres door te 
mailen naar spek-druif@introweb.nl.  
Wanneer u NEV-lid bent is het ook goed om uw adres 
in het jaarboek te controleren en wijzigingen ook door 
te geven via www.nev.nl/leden. 
 
HymenoVaria digitaal of op papier 
De eerste enquête ging over het digitaal of gedrukt 
toesturen van HymenoVaria. De reden voor deze 
raadpleging was dat de contributie de portokosten van 
het verzenden niet meer dekte. Daarnaast had een 
aantal leden aangegeven de nieuwsbrief het liefst 
digitaal te krijgen. Het blijkt dat 27 leden de voorkeur 
geven aan de digitale versie en 21 aan de papieren 
versie, van de overige leden ontvingen we (nog) geen 
reactie.  
Diegenen die de nieuwsbrief per mail willen krijgen 
deze ook op die manier toegestuurd, de anderen op 
papier. 
 
Studiedag in Naturalis 
We hebben een tweede enquête gehouden onder de 
leden, naar aanleiding van de studiedag, die deze keer 

behoorlijk anders van opzet en vooral van uitvoering 
was dan we gewend zijn. Enkele reacties hadden we al 
gekregen op de studiedag zelf. Hieronder volgt een 
samenvatting van alle reacties. 
 
Acht deelnemers aan de studiedag en zeven niet-
deelnemers reageerden op de enquête. De deelnemers 
zijn over het algemeen tevreden met de locatie 
Naturalis.  
Eén niet deelnemer gaf aan niet gekomen te zijn 
vanwege de keuze voor Leiden, die geeft net als één 
deelnemer de voorkeur aan Tilburg.  
Een niet deelnemer gaf aan niet gekomen te zijn 
vanwege de aanwezigheid van publiek bij de studiedag.  
De meeste deelnemers waren positief en één was 
negatief over de aanwezigheid van publiek. De kans 
om mensen kennis te laten maken met 'onze' dieren 
wordt als positief ervaren. Wel is breed aangegeven dat 
we dit een volgende keer anders moeten organiseren.   
Bijvoorbeeld naast de vakinhoudelijke presentaties ook 
publiekspresentaties, bij voorkeur via film en kistjes 
met beesten, die het publiek een beeld geven van de 
verscheidenheid. En (bij toerbeurt) mensen die het 
publiek door de binoculair laten kijken en uitleg geven 
terwijl anderen 'studeren'.  
 
Ook is er behoefte aan onderlinge ontmoeting zonder 
de verplichting te voelen mensen te woord te staan.  
Het uit vier elementen bestaande beeldscherm kreeg 
veel kritiek, te vaak zaten de kenmerkende elementen 
juist in het kruis tussen deze schermen. Voor de 
studiebeelden is een andere oplossing gewenst.  
Deze vakinhoudelijke presentaties zijn duidelijk niet 
geschikt voor het publiek en zouden bij voorkeur in 
een aparte ruimte gegeven moeten worden.  
 
Kortom een goed idee om meer naar buiten te treden, 
maar een volgende keer op een iets andere manier 
uitvoeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toekomstige leden? Foto Raymond Broersma. 
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Activiteiten 
Mierenwerkgroep 
 

 
Dit jaar zijn de volgende activiteiten van de 
Mierenwerkgroep van de Nederlandse 
Entomologische Vereniging voorzien: 
 
2 juni lezing en excursie Venlo  
 
7 juli (uitwijk 14) Mierenwerkgroep excursie Ommen 
 
24 november Mierenwerkgroep determinatiedag in 
Het Groene Wiel te Wageningen 
 

De Mierenwerkgroep heeft tot doel het bundelen en 
bevorderen van de kennis van mieren (Formicidae), 
mede met het oog op natuurbehoud en milieubeheer. 
 
Jaarlijks organiseert de MWG een bijeenkomst, enkele 
excursies en een determinatiedag, ervaren leden helpen 
met determinatie. 
 
Meer informatie op de website van de nev 
(www.nev.nl). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Veranderingen in de 
ledenlijst 
 
 
Per 1 maart 2012, aantal leden 76  
 
Nieuwe leden 
 
J.J. Kroon (Jan)  Ds. J.A. Visserstraat 41 
 2995 AK Heerjansdam 

 078-6773135 
 mailto.jankroon@hotmail.com 
 
Ch. Van Meel (Chris) Hanewijk 56 B 
 3118  Werchter 
 België 
 chris.vanmeel@skynet.be 
 
 
Adreswijzigingen 
Mark van Veen, Brugakker 3708, 3704 LV Zeist 
 
E-mailadreswijziging 
Wijnand Heitmans
 wijnand.heitmans@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bestuur sectie Hymenoptera 
 
Voorzitter 
Jan Smit 
Voermanstraat 14 
6921 NP  Duiven 
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