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Redactioneel
Dit zesde nummer van onze nieuwsbrief is weer goed
gevuld.
De zomerexcursie wordt aangekondigd.
Bij de verslagen doet Erik van der Spek verslag van de
excursie van 1 september 2012 naar Zeeland. Stijn
Schreven brengt verslag uit van de 1000-soortendag in
2012 en plaatst de gegevens in een historisch
perspectief.
Het afgelopen jaar was gezien het weer geen geweldig
jaar voor aculeaten, toch is er nog veel moois
gevonden, zoals te lezen is bij de ‘Leuke
waarnemingen 2012’.
We hebben een gevarieerd aanbod van artikelen. René
Veenendaal verhaalt over de biologie van de goudwesp
Chrysis angustula. Erik van der Spek heeft de gegevens
van de Waddeneilanden naast elkaar gezet en trekt
daar voorzichtige conclusies uit. Henk ten Holt werd
aan zijn werktafel vergezeld door veldwespen, die bij
zijn (open) raam nestelden. Theo Peeters stelt ons
opnieuw een sluipwesp voor: Aulacus striatus. Jan
Kuper brengt een uitgebreide analyse van 10 jaar bijen
inventariseren in een stadstuin in Appingedam. Theo
Peeters en Aad van Diemen melden de tweede vondst
van Chrysis inaequalis uit Nederland.
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Onder de kop ‘Literatuur’ zijn twee boekbesprekingen
door Jan Smit opgenomen.
Let op de ‘Oproepen’, onder andere voor het betalen
van de contributie.
Bij de ‘Mededelingen’ vertelt het bestuur over een
bestuurswisseling, uitbreiding van de redactie van de
nieuwsbrief, het jaarverslag van de sectie over 2012 en
er zijn enkele activiteiten opgenomen, die spelen in het
land ten aanzien van wilde bijen.
Dank aan Raymond Broersma voor het vertalen in het
Engels van enkele samenvattingen.
Wij, Jens, Theo, Jan en Erik hopen dat jullie weer veel
leesplezier van dit gevarieerde nummer hebben!

Erratum HymenoVaria 5
Het bijschrift bij de foto op pag. 46 moet zijn: “Fig.1.
Leucophora obtusa. Foto Albert de Wilde.”
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Excursie
Voorjaarsexcursie
Elperstroom 20 april
Reservedatum 27 april
Herinnering voorjaarsexcursie, voor meer informatie
zie HymenoVaria 5.

zand op tot stuifduinen. Eerst groeiden er nog
gewoon planten en struiken. Maar toen boeren hun
vee op de duinen lieten grazen, verdwenen die snel.
Het zand ging stuiven en bedreigde de akkers.
Daarom werden de duinen vanaf 1890 met
naaldbomen beplant. In Nationaal Park De
Maasduinen werkt Staatsbosbeheer samen met de
gemeente Bergen, het Limburgs Landschap en
particuliere grondbezitters.

Locatie samenkomst
Verzamelen 10.00 uur:
Pannekoekenrestaurant De Stroohoed,
Schoonloërweg 19, 9442 PL Elp
www.destroohoed.nl
Opgave: spek-druif@introweb.nl

Zomerexcursie
Maasduinen 3 augustus
Reservedatum 10 augustus
Fig. 1. De Maasduinen.

Locatie samenkomst
Verzamelen om 10.00 uur bij Hotel-Restaurant
Rooland, Roobeekweg 1 5944 EZ Arcen
Opgave: spek-druif@introweb.nl

Alle beheerders zijn bezig met het omvormen van
de naaldbossen naar loofbossen. Die horen er
eigenlijk thuis. Ze zijn ook veel rijker aan planten en
dieren. In het bos mag dood hout blijven liggen.
In de te bezoek gebieden komen de volgende
natuurbeheertypen voor (zie Fig. 1-3):
N06.03 hoogveen
N06.06 zuurven en hoogveenven
N07.01 droge heide
N07.02 zandverstuiving
N12.02 kruidenrijk grasland
N12.05 kruiden- of faunarijke akker
N14.01 overstromingsbos
N14.02 broek- en bronbos
N15.02 dennen-, eiken- of beukenbos

De Maasduinen
De Maas en de wind hebben de Maasduinen vorm
gegeven. Steeds verlegde de rivier haar loop en nam
zij grote happen uit de oevers. Ook de wind blies
een partijtje mee. De Maas en Rijn zetten grote
hoeveelheden klei en zand af. De wind blies het

Landgoed de Hamert
Tussen Wellerlooi en Arcen ligt Landgoed de
Hamert (Ac. 209-391), 1084 ha groot. Dit gebied,
gesitueerd tussen Maas en Duitse grens, omvat een
breed scala aan landschapstypen: de Maasweiden,
droge loof- en naaldbossen, heidevelden, vennen,

De zomerexcursie 2013 van de sectie gaat naar het
Nationaal Park Maasduinen. Als eerste bezoeken we
een terrein van het Limburgs Landschap: De
Hamert en dan vooral het Geldernsch-Nierskanaal
(Ac. 209-391). Daarna het stuifzand van Bergerheide
en Reindersmeer (Ac. 203-400) van de gemeente
Bergen. Als laatste staat Het Quin, heide met
stuifplekken van Staatsbosbeheer op het programma
(Ac. 198-406). De locaties zijn uitgezocht door Peter
Megens.
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hoogveen, akkers en het snelstromende GeldernschNierskanaal, met zijn beekbegeleidende vochtige
bos.
Het landgoed maakt deel uit van Nationaal Park de
Maasduinen en zal de komende jaren, na een
natuurherstelproject op de Walbeckerheide,
naadloos verbonden zijn met het reservaat de
Dorperheide.

Voor meer informatie zie:
www.np-demaasduinen.nl
www.limburgs-landschap.nl
www.geocaching.com geocache De Kwen
www.staatsbosbeheer.nl

Fig. 3. Bergerheide en Reindersmeer.

Fig. 2. Landgoed De Hamert.

Bergerheide en Reindersmeer
Tussen Nieuw-Bergen en Well ligt de Bergerheide
(Ac. 203-400). De Bergerheide is een afwisselend
natuurgebied met heidevelden, bossen, vennen en
stuifzanden.
Het Reindersmeer bij Well is ontstaan door zand- en
grindafgravingen in de periode van 1971 tot 2001.
Door de afgravingen ging veel natuur verloren. Om
dit te compenseren werden de oevers op een
natuurlijke manier ingericht. Nu liggen er rondom
het Reindersmeer diverse lagunes, poelen en
vennen.
Het Quin
“Het Quin” (Ac. 198-406) of “De Kwen” zoals deze
mooie plek in de volksmond in Afferden wordt
genoemd, was oorspronkelijk een zandduin met een
aantal vennen in het 800 hectare grote Bergerbos.
Tegenwoordig maakt het onderdeel uit van een 110
hectare groot heidegebied waarin runderen en geiten
meehelpen dit gebied open te houden.
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Verslagen
Excursie Slikken van
Bommenede, Kop van
Schouwen en Schelphoek
Erik van der Spek
Op 1 september gingen we op uitnodiging van
boswachter Piet de Keuning van Staatsbosbeheer naar
Schouwen-Duiveland. Om 10.00 uur verzamelden we
voor de koffie in het kantoor aan de rand van de
Slikken van Bommenede. Na enige strijd met het
koffieapparaat was er voor ieder een bakkie troost.
Vanwege de matige weersomstandigheden is afgezien
van het geplande bezoek aan het Dijkwater. In de
vochtige vegetaties was nu niet veel te verwachten. In
plaats daarvan zijn duingebieden bezocht. Deze
omstandigheden maken het maar beperkt mogelijk om
iets te zeggen over een mogelijke relatie tussen de
waargenomen soorten en het beheer van het terrein.
Aan de excursie is deelgenomen door: Ron Brouwer,
Lucien Calle met als gast Klaas van Dort, Pim
Kuijken, Peter Megens, Joop van der Nieuwengiessen,
Jan Smit, Erik van der Spek en Albert de Wilde.
Slikken van Bommenede (Ac. 57-416 / 57-415)
De Slikken van Bommenede (ten noorden van
Zonnemaire op Schouwen-Duiveland) 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
Fig. 2. Slikken van
bestaan. In de
Bommenede.
zomermaanden grazen
hier koeien.
Tijdens de excursie zijn de zilte graslanden direct ten
oosten van de haven (Fig. 1), de struweelgordel aan de
rand van de havendijk en deze dijk bezocht.
De Maire (Ac. 39-416)
Het gebied tussen Nieuw-Haamstede en campings
langs de Maireweg is onderdeel van het
natuurmonument Kop van Schouwen. In het najaar
van 2005 vonden in dit gebied werkzaamheden plaats
om nieuwe kansen te creëren voor karakteristieke
duinvegetaties. Door het graven van laagtes ontstaan
er in de natte periode vochtige plekken in het gebied.
Ideale leefomstandigheden voor plantensoorten van
natte duinvalleien zoals parnassia en moeraswespenorchis. De grond die uit de laagtes komt is gebruikt
om lage duintjes te creëren. In dit droge zand leggen
zandhagedissen hun eieren. Plaatselijk gaat het
duingrasland over in een gevarieerd duinstruweel met
soorten als duindoorn, meidoorn en egelantier.
Staatsbosbeheer streeft ernaar om het gebied te
beheren met runderen en pony’s. Het gebied
kan gerekend worden tot de vroongronden.
Het gebied is tijdens de excursie doorkruist

Fig. 1. Hommels noteren op de Slikken van Bommenede. Foto Erik
van der Spek.

Fig. 3. De Maire.
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vanaf de plaats waar de weg aan de oostzijde de
oostgrens van dit kilometer hok doorsnijdt naar de
west-zuid-west hoek van de Verklikkerduinen en terug.
Het gebied was hier over bijna de hele oppervlakte
korter begraasd dan aan het einde van het groeiseizoen
wenselijk lijkt voor de entomofauna en er waren erg
weinig bloeiende planten.
Verklikkerduinen (Ac.39-417)
De Verklikkerduinen zijn “jonge” duinen. In de
middeleeuwen werd zand van bestaande duinen
opgenomen en landinwaarts geblazen, zo ontstonden
halfrond lopende duinen, de zogeheten paraboolduinen. De wind blies het zand tot aan het grondwater
weg waardoor er secundaire duinvalleien ontstonden.
Er zijn drie, goed onderhouden, natte duinvalleien; de
Buitenverklikker, de Binnenverklikker en het
Konijnencircus. De vorming van nieuwe jonge duinen
houd nog steeds aan en de valleien zijn nog steeds nat.
Deze duinen zijn vooral rijk aan bloemen en zeldzame
planten zoals het groenknolorchis met haar groene
bloemen, de wit bloeiende parnassia en het
lilabloeiende duizendguldenkruid.

Fig. 5. Schelphoek.

aangelegd. Staatsbosbeheer plantte bos bij het plaatsje
Serooskerke. Wij bezochten het kleine duingebiedje
tegen de dijk (Fig. 3). Hier was nestgelegenheid voor
de schorzijdebij Colletes haleophilus, terwijl de voedselplant zeeaster binnendijks te vinden is. Een van de
zeldzame plaatsen waar binnendijks groeiende zeeaster
wordt benut. Bijzonder was dat ook de schorviltbij
Epeolus tarsalis gevonden is. De voor de Zeeuwse Delta
endemische koekoeksbij was van deze locatie nog niet
bekend.

Fig. 4. Bembix rostrata op zeeraket. Foto Erik van der
Spek.

De Maire en de Verklikkerduinen zijn in de
soortenlijsten niet altijd gescheiden. Waar dit niet het
geval is, zijn de soorten aan de Verklikkerduinen
toegerekend, aangezien daar de meeste dieren zijn
verzameld.
Hier is alleen de zuidoost punt van een natte duinvallei
bezocht, die hier meer het karakter van open duin met
duinstruweel heeft. Er is relatief veel kaal of weinig
begroeid zand aanwezig en de diepe valleitjes
scheppen luwte. Hier zijn dan ook relatief veel bijen en
wespen waargenomen.
Schelphoek (Ac.45-413)
Dit krekengebied aan de kust van de Oosterschelde
ontstond uit een van de grootste dijkdoorbraken
tijdens de watersnoodramp. In het gevecht met het
kolkende water, is een ringdijk om de onheilsplek
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Fig. 6. Speuren naar aculeaten in Schelphoek. Foto
Erik van der Spek.
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Overige terreinen
Een van de deelnemers heeft nog de heide op de
Vroongronden (AC 41-415) bezocht in de hoop de
heideviltbij Epeolus cruciger te kunnen fotograferen, dit
is niet gelukt. Hem viel wel op dat binnen dit
heideterrein nauwelijks kale of weinig begroeide
plekken te vinden zijn, dit is ongunstig voor het
voortbestaan van de voor Zeeland unieke kleine
populatie van de heizijdebij Colletes succinctus.
Op enkele plaatsen was mooi te zien dat er bij
maaibeheer rekening gehouden wordt met insecten
(Fig. 7). Maar ook hier is in bossen en singels minder
dood te vinden dan gewenst. Kevergangen in staand
dood hout zijn belangrijke nestelplaatsen voor in

holtes nestelende bijen en wespen. In de duinen is
voldoende dynamiek om nestgelegenheid te bieden
aan bodem bewonende bijen en wespen.
Natuurtypen (Fig. 2, 3 en 5)
N01.01 grootschalig zout getijde water
N04.03 brakwater
N05.01 moeras
N08.03 vochtige duinvallei
N10.02 vochtig schraalland
N11.01 droog schraalgrasland
N10.02 vochtig hooiland
N12.02 fauna- en kruidenrijk grasland
N12.04 zilt overstromingsgrasland
N16.02 vochtig bos met productie
Summary
This report covers the excursion of the
section to various territories in
Schouwen-Duiveland on 1 September
2012. We discuss the four main
territories that were visited, plus a few
other grounds, and include some advice
about nature management. Notable bees
and wasps are mentioned. Finally, there
is a survey of the species that were found
there.

Fig. 7. Gefaseerd maaien langs de N57. Foto Erik van der Spek.

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

RL

St

Apidae s.l. - bijen
Bombus campestris
Bombus hortorum
Bombus jonellus
Bombus lapidarius
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus terrestris
Bombus vestalis
Coelioxys inermis
Coelioxys mandibularis
Colletes halophilus
Dasypoda hirtipes
Epeolus tarsalis
Halictus tumulorum
Halictus rubicundus
Hyaleus brevicornis
Hylaeus confusus
Hyaleus dilatatus
Lasioglossum brevicorne
Lasioglossum calceatum

gewone koekoekshommel
tuinhommel
veenhommel
steenhommel
akkerhommel
weidehommel
aardhommel
grote koekoekshommel
gewone kegelbij
duinkegelbij
schorzijdebij
pluimvoetbij
schorviltbij
parkbronsgroefbij
roodpotige groefbij
kortsprietmaskerbij
poldermaskerbij
brilmaskerbij
kortsprietgroefbij
gewone geurgroefbij

TNB
a
TNB
a
KW
z
TNB
a
TNB
a
TNB
a
TNB
a
TNB
z
BE zz
BE zz
TNB zz
TNB
a
GE zzz
TNB
a
TNB
z
TNB
z
TNB
a
TNB
z
KW zz
TNB
a

B M V

S O
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Lasioglossum leucozonium
matte bandgroefbij
Lasioglossum morio
langkopsmaragdgroefbij
Lasioglossum punctatissimum
fijngestippelde groefbij
Lasioglossum sexstrigatum
gewone franjegroefbij
Megachile versicolor
gewone behangersbij
Sphecodes albilabris
grote bloedbij
Sphecodes miniatus
dwergbloedbij
Vespidae - plooivleugelwespen
Ancistrocerus gazella
Ancistrocerus nigricornis
Microdynerus exillis
Vespula germanica
Duitse wesp
Vespula vulgaris
gewone wesp
Sphecidae - langsteelgraafwespen
Ammophila sabulosa
grote rupsendoder
Crabronidae - graafwespen
Bembix rostrata
harkwesp
Cerceris arenaria
snuittorrendoder
Cerceris rybyensis
groefbijendoder
Crossocerus wesmaeli
Gorytes laticinctus
Oxybelus quattuordecimnotatus
Pemphredon morio
Tachysphex pompiliformis
Pompilidae - spinnendoders
Arachnospila wesmaeli
Wesmael's zandspinnendoder
Pompilus cinereus
grijze spinnendoder

TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB
TNB

a
z
z
a
z
z
z

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

RL = Rode lijst
St = status
B = Slikken van Bommenede
M = Maire
V = Verklikkerduinen
S = Schelphoek
O = Overige

Bijen en wespen in Nationaal Park De Meinweg
Verslag van de 1000-soortendag 2012 en historisch perspectief
Stijn Schreven
Inleiding
Op 9 juni 2012 werd in Nationaal Park De Meinweg in
Limburg de 1000-soortendag gehouden, een initiatief
van EIS-Nederland in samenwerking met het
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL),
Staatsbosbeheer en Waarneming.nl. In het Jaar van de
Bij kon een excursie naar bijen (en wespen) natuurlijk
niet achterwege blijven. De excursie, geleid door
ondergetekende, bezocht verschillende bos- en
heidekavels langs de Lange Luier en het spoor en de
weilanden bij Vlodrop Station. Daarnaast werd een
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aantal vangsten gedaan rond het bezoekerscentrum
(Meinweg 2, Herkenbosch) van het Nationaal Park. In
dit artikel zullen de resultaten van deze excursie
gepresenteerd worden, en wordt een overzicht
gegeven van alle bijen en wespen (Aculeata exclusief
Formicidae) ooit waargenomen in Nationaal Park De
Meinweg.
Historie en beheer
De Meinweg is sinds 1995 officieel een van de twintig
Nationale Parken van Nederland en omvat een gebied
van 1700 hectare dat deel uitmaakt van het 7000
hectare grote Duits-Nederlandse Grenspark MaasSchwalm-Nette. Door het samenspel van breuklijnen
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(o.a. Peelrandbreuk), rivieren (Maas en Rijn) en beken
(Roode Beek en Boschbeek), heeft het gebied een
complexe geologie die weerspiegeld wordt in de
diversiteit aan biotopen en milieus (Bossenbroek &
Hermans 1999).
Van de Bronstijd tot in de Middeleeuwen werd het
gebied gebruikt voor bosbeweiding, houtkap,
strooiselroof en later heideplaggen, daardoor
transformeerde het ooit uitgestrekte bos langzaam in
een heidelandschap. Vanaf eind 19e eeuw won het bos
weer aan terrein, eerst door afnemende schapenteelt
en nieuwe bosaanplant, later in de jaren ’30 door
omspitten van heide en massale aanplant van grove
den. Dit resulteerde in de huidige verdeling van heide
en bos in De Meinweg. De spoorlijn AntwerpenRuhrgebied (IJzeren Rijn) werd in 1878 aangelegd,
maar is nu buiten gebruik (Lenders 2007).
Van oorsprong komen er nog steeds wilde zwijnen
voor in De Meinweg (Lenders 2007). Deze dieren
zorgen met hun gewroet voor veel pionierssituaties en
structuurverschillen op microschaal in het landschap.
Daarnaast wordt een deel van het gebied nu begraasd
door paarden (weilanden Roode Beek) en runderen
(Lange Luier). Het bos wordt door beheer geleidelijk
omgevormd van naald- naar loofbos. Op de
heideterreinen wordt vergrassing tegengegaan door
plaggen en begrazen, en verbossing aangepakt door
lokale houtkap (Bossenbroek & Hermans 1999).
Gebieden
De Lange Luier (Ac. 205-352) is een zandpad
waarlangs overwegend naaldbos, eikenhakhout en
heide elkaar afwisselen. De Lange Luier is een oude
toegangsweg tot de Meinweg, die vroeger werd
gebruikt om vee van en naar de heide te brengen en
voor houttransport. We bezochten een kapperceel met
wilgenroosje, braam en witte dovenetel. Daarna
bezochten we een smal perceel in het bos met
vergraste heide, struiken en opslaande bomen, en
tenslotte een groter heideperceel gedomineerd door
pijpenstrootje. Alle plekken hadden een rijk reliëf door
het gewroet van wilde zwijnen.
Vlodrop Station (Ac. 208-351) had in 2001 nog het
“mooist ontwikkeld” Zilverhaververbond van de
IJzeren Rijn: een schrale vegetatie met onder anderen
grasklokjes, zandblauwtjes en muurpeper (Lenders
2001). Zes jaar later lijkt die situatie echter verleden
tijd: “Thans vinden we elementen van dit verbond wel
langs wegen en paden en bij Vlodrop-Station, zij het
vaak minder volledig” (Lenders 2007). Bij het bezoek
was het spoor grotendeels dichtgegroeid met jonge
boompjes; zandblauwtjes bloeiden nog verspreid langs
het spoor, maar stonden in de schaduw. Aan de rand
van de parkeerplaats bloeide slangenkruid. Tussen
station en Roode Beek ligt een aantal weilanden. Het
noordelijke deel hiervan is omheind en wordt begraasd
door paarden. Dit deel is grazig en heeft enkele

stuifzandplekken. Voorbij de omheining, meer
zuidelijk en dichterbij de beek, vindt men graslanden
van het Dotterbloemverbond, met veel gevlekte
orchissen (Lenders 2007). Verspreid in de weilanden
en aan de randen staan struwelen.
Rond het bezoekerscentrum (Ac. 203-352) is een
reliëfrijk terrein aangelegd met heuvels, hagen, ruige
vegetatie, gazon en kruidenrijk grasland. Op sommige
stukken bloeiden klaprozen en kamille. Bij het gebouw
staat een bijenhotel. Op de steile helling bij een vijver
was open zand te vinden waar verschillende bijen
nestelden. Bij de parkeerplaats was een uitheemse salie
aangeplant die veel hommels aantrok, en groeide ook
muurpeper.
Resultaten van de 1000-soortendag 2012
In totaal werden 22 soorten wilde bijen en 28 soorten
wespen gevonden (excl. 6 nog niet gedetermineerde
vangsten), waaronder de Rode Lijst-soorten Anthophora
furcata, Lasioglossum quadrinotatum en L. sexnotatum. De
resultaten staan in Tabel 1.
Het hoogste aantal soorten werd aangetroffen langs de
Lange Luier (31). Daar zagen we in totaal drie
mannetjes van de andoornbij (Anthophora furcata)
verspreid over de drie bezochte locaties. Langs het
zandpad zelf vlogen verschillende graafwespen en
spinnendoders. De meerderheid van de andere soorten
werd aangetroffen op bloeiende bomen of struiken.
Bij Vlodrop Station en de weilanden werden 25
soorten gevonden. Ook bijzonder waren de zes
veldkrekels die we in de weilanden hoorden. Rond het
stuifzand werd een aantal graafwespen gevonden
(Oxybelus, Crabro, Lestica), maar het merendeel van de
bijen en wespen hield zich op in de struwelen met
bloeiende braam, of bij de bloeiende bomen, wellicht
vanwege de koude wind.
Bij het bezoekerscentrum werden zes soorten
waargenomen, waaronder de kleine bandgroefbij (L.
quadrinotatum). Verschillende groefbijen nestelden op
de helling bij de vijver. Psenulus fuscipennis werd
gevangen bij het bijenhotel.
Historische gegevens
Het databestand van EIS-Nederland en de gegevens
van de 1000-soortendag samen bevatten 759
waarnemingen van bijen en wespen in De Meinweg.
De eerste waarneming dateert uit 1900. In Tabel 2 is
een overzicht te zien van de aantallen records en
soorten per periode (vóór 1970, 1970-1989 en 19902012, met binnen de laatste de opdeling vóór en na
2000) voor het hele Nationale Park en daarnaast
specifiek voor Vlodrop Station (Ac. 208-351). Over de
jaren zijn er enorme schommelingen in het aantal
records, met veel waarnemingen uit de jaren 1947-52,
1959-60, 1965-73, 1989-94, 2002, 2007, 2011, 2012 en
daartussen jaren met geen of weinig data.
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Tabel 1. Bijen en wespen van de 1000-soortendag 2012 in De Meinweg (LL = Lange Luier, VS = Vlodrop
Station, BC = bezoekerscentrum). Status van bijen gebaseerd op Peeters et al. 2012, van wespen op Peeters et al.
2004, Rode Lijst voor bijen uit Peeters & Reemer 2003.
Soort
Nederlandse naam
Apidae s.l. - bijen
Andrena fucata
Gewone rozenzandbij
Andrena subopaca
Witbaarddwergzandbij
Anthophora furcata
Andoornbij
Bombus hortorum
Tuinhommel
Bombus hypnorum
Boomhommel
Bombus lucorum
Veldhommel
Bombus pascuorum
Akkerhommel
Bombus pratorum
Weidehommel
Bombus sylvestris
Vierkleurige koekoekshommel
Bombus terrestris
Aardhommel
Bombus vestalis
Grote koekoekshommel
Hylaeus confusus
Poldermaskerbij
Hylaeus gibbus
Weidemaskerbij
Lasioglossum laticeps
Breedkaakgroefbij
Lasioglossum leucozonium
Matte bandgroefbij
Lasioglossum quadrinotatum
Kleine bandgroefbij
Lasioglossum sabulosum
Glanzende franjegroefbij
Lasioglossum sexnotatum
Zesvlekkige groefbij
Lasioglossum sexstrigatum
Gewone franjegroefbij
Lasioglossum villosulum
Biggenkruidgroefbij
Lasioglossum zonulum
Glanzende bandgroefbij
Nomada sheppardana
Geeltipje
Crabronidae - graafwespen
Cerceris arenaria
Grote snuittordoder
Cerceris quadrifasciata
Gladde knoopwesp
Cerceris rybyensis
Groefbijendoder
Crabro peltarius
Kleine zeefwesp
Diodontus minutus
Ectemnius cavifrons
Ectemnius lapidarius
Lestica subterranea
Gewone vlinderdoder
Oxybelus bipunctatus
Oxybelus uniglumis
Gladde spieswesp
Pemphredon lububris
Psenulus fuscipennis
Tachysphex pompiliformis
Trypoxylon minus
Sphecidae - langsteelgraafwespen
Ammophila sabulosa
Grote rupsendoder
Pompilidae - spinnendoders
Anoplius nigerrimus
Zwarte borstelspinnendoder
Anoplius viaticus
Gewone wegwesp
Arachnospila anceps
Gewone zandspinnendoder
Arachnospila spissa
Eentand-zandspinnendoder
Priocnemis perturbator
Grote zaagpootspinnendoder
Vespidae - plooivleugelwespen
Ancistrocerus nigricornis
Ancistrocerus oviventris
Ancistrocerus parietinus
Ancistrocerus trifasciatus
Eumenes coarctatus
Eumenes pedunculatus
Vespa crabro
Hoornaar
Vespula vulgaris
Gewone wesp
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LL

VS

v
v
m
w

v

BC

w
w
w

w
m
m, v

w
m
w

w
w
w

m
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
m, v

m

m
m, v
m, v
m
m

m
v
m
m
v
m
m
m, v

m
v
m
v
w

vrij algemeen
zeer algemeen
vrij zeldzaam
algemeen
vrij algemeen
algemeen
zeer algemeen
zeer algemeen
algemeen
zeer algemeen
vrij algemeen
algemeen
vrij algemeen
vrij zeldzaam
zeer algemeen
zeldzaam
vrij zeldzaam
vrij algemeen
zeer algemeen
algemeen
algemeen
algemeen

algemeen
minder algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
vrij algemeen
vrij algemeen
vrij algemeen
algemeen
algemeen
algemeen
m, v minder algemeen
algemeen
vrij zeldzaam

m

algemeen

m
v
m
m
v
v

Status

minder algemeen
algemeen
algemeen
vrij algemeen
algemeen
v
v
m
m

k

v

vrij algemeen
minder algemeen
vrij algemeen
algemeen
minder algemeen
minder algemeen
vrij algemeen
algemeen

RL

KW

BE
KW
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Tabel 2. Aantallen records en soorten in de Meinweg
en Vlodrop Station in de periode vóór 1970, 19701989 en 1990-2012.
Periode

Meinweg

Vlodrop Station

Records Soorten Records Soorten
<1970

333

160

0

0

1970-1989

83

55

1

1

1990-2012

343

151

196

106

1990-1999

185

96

138

76

2000-2012

158

86

58

43

Totaal

759

252

197

107

Uit Nationaal Park De Meinweg zijn 252 soorten
gedocumenteerd, waarvan 117 bijensoorten en 135
soorten wespen (zie Tabel 4 voor de volledige
soortenlijst). Bij vergelijking van de verschillende
periodes (Tabel 3) valt op dat er heel weinig overlap is
in de soortenrijkdom tussen periodes. Er valt echter
niet te zeggen of dit door veranderingen in de
daadwerkelijke soortensamenstelling van het gebied
komt (bv. door veranderingen in beheer of klimaat) of
door de variatie in het verzamelen van de gegevens
(bv. de verzamelaar, vangmethode, locatie, seizoen,
intensiteit, duur). Door de grote variatie over de
perioden is ook niet te schatten hoe groot de totale
soortenrijkdom van De Meinweg op dit moment is, of
hoe groot die is geweest in het verleden.
Tabel 3. Vergelijking soortenrijkdom van de
verschillende perioden (percentage
gemeenschappelijke soorten t.o.v. het totaal aantal
soorten in de twee perioden).
Meinweg

Meinweg <1970
1970-1989
Meinweg 1990-1999
Vlodrop
st.
1990-1999

19701989

Meinweg Vlodrop
st.
1990200020002012
2012
2012

21,5

27,6
17,8
23,8
13,3

Als de soortenrijkdom in kaart wordt gebracht per
kilometerhok (Amersfoortcoördinaten), zie Figuur 1,
valt op dat vooral Vlodrop Station eruit springt met
107 soorten (Ac. 208-351). Daarnaast is er een score
van 172 soorten in hok Ac. 206-354. Hier zijn echter
vraagtekens bij te plaatsen, want deze records staan in
het EIS-bestand grotendeels vermeld als “Meynweg”,
waarbij de kans bestaat dat deze coördinaten voor de
gehele Meinweg zijn gebruikt. Er is mij niet bekend of
er in dit hok ook een uitzonderlijk rijk gebied lag.

Vlodrop Station staat daarentegen bekend om zijn
speciale flora en is derhalve verschillende keren
bezocht door hymenopterologen. Dat uit dit gebied
een groot aantal soorten bekend is, is waarschijnlijk
een combinatie van een hoge diversiteit en een grotere
belangstelling van verzamelaars en waarnemers.
Discussie
De excursie op de 1000-soortendag resulteerde in 50
soorten bijen en wespen, ongeveer een vijfde van het
totaal aantal soorten dat bekend is uit Nationaal Park
De Meinweg. Uit de huidige en historische gegevens
blijkt dat in het gebied sinds 1900 een veelheid aan
soorten is aangetroffen. Het is echter onbekend
hoeveel hiervan nu nog voorkomt in het gebied.
Vergelijking van verschillende perioden toont grote
verschillen aan in de tijd, die echter ook met een grote
variatie in onderzoek te maken kan hebben in plaats
van met daadwerkelijke trends in de insectenfauna.
Hoewel de bijen- en wespenfauna wel degelijk
veranderd kan zijn, is dit niet eenvoudig te distilleren
uit de bestaande gegevens.
Een regelmatige en gestandaardiseerde monitoring van
De Meinweg of deelgebieden daarvan, kan beter
inzicht geven in het eventuele optreden van
veranderingen in angeldragergemeenschappen en kan
een betrouwbare schatting geven van de totale
soortenrijkdom van het gebied. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan een reeks
maandelijkse excursies om de vijf jaar, die telkens
dezelfde gebieden onderzoeken.
Vlodrop Station lijkt historisch gezien een hotspot
voor angeldragers in De Meinweg. In hoeverre deze
rijkdom beïnvloed is door de opslag rond het station
blijft vooralsnog onduidelijk, maar het is waarschijnlijk
dat het dichtgroeien van het spoor nadelige effecten
heeft (gehad) op de bijzondere fauna van bijen en
wespen ter plaatse. Nader onderzoek zou dit kunnen
uitwijzen.
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Summary
An overview of the bees and wasps (Hymenoptera:
Aculeata excluding Formicidae) is given for De
Meinweg National Park, a 1700-ha area in the
province of Limburg, The Netherlands. As an
initiative of several national and regional NGOs,
excursions were organised to record at least a

thousand species of wildlife in De Meinweg National
Park on 9th June 2012. The excursion on bees and
wasps visited three locations (Lange Luier, Vlodrop
Station and the surroundings of the information
centre) and recorded 50 species.
Combined with the historical data for De Meinweg,
this resulted in 759 records comprising 252 species
(117 bee species and 135 wasp species). Vlodrop
Station had a high species richness of 107 species,
compared to other 1-km squares, but due to varying
sampling efforts these findings may be strongly biased.
Little overlap was found between species richness of
subsequent time periods, but since variations in
sampling and species assemblages are confounded, it is
difficult to make any statement on real changes in
species communities and underlying environmental
causes. Standardised surveys on a regular basis could
provide better trends in species compositions and a
reliable estimate of the total species richness of De
Meinweg National Park.

Figuur 1. Soortenrijkdom per kilometerhok in De Meinweg. Kaart (achtergrond) uit de Topografische
inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland (2007).
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Tabel 4. Overzicht van de bijen en wespen van De Meinweg.
Familie
Soort
Ampulicidae
Dolichurus corniculus
Apidae s.l.
Andrena alfkenella
Andrena angustior
Andrena apicata
Andrena argentata
Andrena barbilabris
Andrena carantonica
Andrena chrysosceles
Andrena cineraria
Andrena clarkella
Andrena denticulata
Andrena dorsata
Andrena flavipes
Andrena florea
Andrena fucata
Andrena fuscipes
Andrena haemorrhoa
Andrena helvola
Andrena humilis
Andrena nigroaenea
Andrena nitida
Andrena ovatula
Andrena pilipes
Andrena subopaca
Andrena vaga
Andrena ventralis
Anthidiellum strigatum
Anthophora furcata
Apis mellifera
Bombus hortorum
Bombus hypnorum
Bombus lapidarius
Bombus lucorum
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus rupestris
Bombus sylvestris
Bombus terrestris
Bombus vestalis
Ceratina cyanea
Chelostoma rapunculi

Coelioxys inermis

Megachile circumcincta

Coelioxys quadridentata

Megachile versicolor

Colletes cunicularius

Nomada alboguttata

Colletes succinctus

Nomada baccata

Dasypoda hirtipes

Nomada fabriciana

Epeoloides coecutiens

Nomada femoralis

Epeolus cruciger

Nomada ferruginata

Epeolus variegatus

Nomada flava

Halictus confusus

Nomada flavoguttata

Halictus quadricinctus

Nomada fucata

Halictus rubicundus

Nomada fuscicornis

Halictus scabiosae

Nomada goodeniana

Heriades truncorum

Nomada lathburiana

Hoplitis adunca

Nomada leucophthalma

Hoplitis leucomelana

Nomada rufipes

Hylaeus brevicornis

Nomada sheppardana

Hylaeus communis

Nomada signata

Hylaeus confusus

Nomada striata

Hylaeus dilatatus

Nomada succincta

Hylaeus gibbus

Osmia uncinata

Hylaeus gredleri

Panurgus calcaratus

Hylaeus hyalinatus

Sphecodes crassus

Hylaeus signatus

Sphecodes ephippius

Hylaeus variegatus

Sphecodes gibbus

Lasioglossum albipes

Sphecodes longulus

Lasioglossum calceatum

Sphecodes miniatus

Lasioglossum fulvicorne

Sphecodes monilicornis

Lasioglossum intermedium

Sphecodes niger

Lasioglossum laticeps

Sphecodes pellucidus

Lasioglossum leucozonium

Sphecodes puncticeps

Lasioglossum lucidulum

Sphecodes reticulatus

Lasioglossum morio

Sphecodes rufiventris

Lasioglossum parvulum

Stelis ornatula

Lasioglossum punctatissimum

Chrysididae

Lasioglossum quadrinotatulum

Chrysis ignita

Lasioglossum quadrinotatum

Elampus panzeri

Lasioglossum sabulosum

Hedychridium ardens

Lasioglossum semilucens

Hedychridium coriaceum

Lasioglossum sexnotatum

Hedychrum gerstaeckeri

Lasioglossum sexstrigatum

Hedychrum nobile

Lasioglossum villosulum

Hedychrum rutilans

Lasioglossum zonulum

Omalus biaccinctus

Macropis europaea

Trichrysis cyanea

Megachile alpicola
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Crabronidae

Nitela borealis

Pompilus cinereus

Alysson spinosus

Nysson maculosus

Priocnemis cordivalvata

Astata boops

Nysson spinosus

Priocnemis coriacea

Bembix rostrata

Oxybelus bipunctatus

Priocnemis exaltata

Cerceris arenaria

Oxybelus mandibularis

Priocnemis gracilis

Cerceris quadrifasciata

Oxybelus quatuordecemnotatus

Priocnemis hyalinata

Cerceris rybyensis

Oxybelus uniglumis

Priocnemis minuta

Crabro cribrarius

Passaloecus borealis

Priocnemis parvula

Crabro peltarius

Passaloecus corniger

Priocnemis perturbator

Crabro scutellatus

Passaloecus eremita

Priocnemis schioedtei

Crossocerus cetratus

Passaloecus gracilis

Priocnemis susterai

Crossocerus distinguendus

Passaloecus insignis

Sphecidae

Crossocerus exiguus

Passaloecus singularis

Ammophila campestris

Crossocerus ovalis

Pemphredon inornata

Ammophila pubescens

Crossocerus palmipes

Pemphredon lethifer

Ammophila sabulosa

Crossocerus quadrimaculatus

Pemphredon lugubris

Podalonia affinis

Crossocerus tarsatus

Pemphredon rugifer

Podalonia hirsuta

Crossocerus varus

Philanthus triangulum

Tiphiidae

Crossocerus wesmaeli

Psenulus fuscipennis

Methocha ichneumonides

Diodontus minutus

Psenulus pallipes

Tiphia femorata

Dryudella stigma

Tachysphex nitidus

Tiphia minuta

Ectemnius cavifrons

Tachysphex obscuripennis

Vespidae

Ectemnius continuus

Tachysphex pompiliformis

Allodynerus delphinalis

Ectemnius dives

Trypoxylon clavicerum

Ancistrocerus gazella

Ectemnius guttatus

Trypoxylon minus

Ancistrocerus nigricornis

Ectemnius lapidarius

Mutillidae

Ancistrocerus oviventris

Ectemnius lituratus

Myrmosa atra

Ancistrocerus parietinus

Ectemnius sexcinctus

Smicromyrme rufipes

Ancistrocerus parietum

Harpactus lunatus

Pompilidae

Ancistrocerus scoticus

Harpactus tumidus

Anoplius infuscatus

Ancistrocerus trifasciatus

Lestica clypeata

Anoplius nigerrimus

Dolichovespula norwegica

Lestica subterranea

Anoplius viaticus

Dolichovespula saxonica

Lindenius albilabris

Arachnospila abnormis

Dolichovespula sylvestris

Lindenius panzeri

Arachnospila anceps

Eumenes coarctatus

Lindenius pygmaeus

Arachnospila ausa

Eumenes pedunculatus

Mellinus arvensis

Arachnospila spissa

Odynerus spinipes

Mimesa bicolor

Caliadurgus fasciatellus

Polistes biglumis

Mimesa equestris

Ceropales maculata

Stenodynerus xanthomelas

Mimesa lutaria

Dipogon subintermedius

Symmorphus bifasciatus

Mimumesa atratina

Episyron rufipes

Vespa crabro

Mimumesa unicolor

Evagetes crassicornis

Vespula germanica

Miscophus ater

Evagetes dubius

Vespula rufa

Miscophus concolor

Evagetes gibbulus

Vespula vulgaris

Miscophus spurius

Evagetes pectinipes
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Leuke waarnemingen 2012
FP = Pietsje Fleurbaaij
GK = Kees Goudsmit
KP = Pim Kuijken
MvdF = Frank van der Meer
PT = Theo Peeters
PH = Harry Pijfers
SD = Douwe Schut
SJ = Jan Smit
SS = Stijn Schreven
Xiphydriidae
Konowia betulae [PT]
Op 21 mei ving ik een man van deze soort op de
balustrade van mijn balkon aan de zuidkant van de
Bachflat op 16 hoog. Het bleek de tweede vindplaats
van deze soort in Nederland. Zie ook
http://waarneming.nl/waarneming/view/68648020
Ibaliidae
Ibalia leucospoides [PT]
Een vrouwtje verzameld op een fietspad naast een
boerderij met veel houtopslag in Weiteveen (Ac. 263521) op 14 augustus. Zie ook
http://waarneming.nl/waarneming/view/70633003
Chrysididae
Chrysura austriaca [GK]
Een man op 17 mei in De Piepert bij Wijlre (Z.Limburg).
Hedychridium cupreum [MvdF]
1 exemplaar op 4 juli in Ruygenhoek, Den Haag, Ac.
080-460.

Priocnemis pusilla [MvdF]
1 mannetje op 11 augustus in Meijendel, Wassenaar,
Ac. 084-461.
Vespidae
Discoelius zonalis [SJ]
Een vrouwtje vliegend rond een dode boom in de
Lippenhuister Heide (Ac. 201-561) op 18 augustus.
Dit is de noordelijkste vindplaats in ons land van
deze soort.
Microdynerus exilis [GK]
Een exemplaar in de duinen bij Nieuw-Haamstede
op 1 september, tijdens de excursie van de sectie.
Odynerus melanocephalus [SS]
Langs een zandwal in de Millingerwaard (Ac. 197,5431,3) tenminste één nestingang waar een dier in
vloog. In de buurt daarvan 1 mannetje verzameld.
Verder ook een schoorsteentje bij de oude
steenfabriek vlakbij de Theetuin (Ac. 196,9-431,8),
mogelijk van deze soort.
Een mannetje bij de steenfabriek in de Blauwe
Kamer (Ac. 170,8-430,4) op 31 mei.
Crabronidae
Argogorytes fargeii [SS]
Op 2 juni twee vrouwtjes in de Millingerwaard (Ac.
197,3-432,2) op cipreswolfsmelk in een
stroomdalgrasland.
Crossocerus exiguus [MvdF]
1 mannetje op 11 augustus in Meijendel, Wassenaar,
Ac. 084-461.
Oxybelus trispinosus [GK]
Een vrouwtje op 4 juli bij de Roer te Paarlo.
Apidae s.l.

Sapygidae
Sapyga similis [FP]
Een mannetje op 4 mei bij Tilburg, Huis ter Heide,
Galgeneind (Ac. 129.9-402.9). Ook gemeld op
Waarneming.nl
Pompilidae
Evagetes proximus [MvdF]
1 vrouwtje op 26 juli in Meijendel, Wassenaar, Ac.
084-463.

Andrena hattorfiana [PT & SD]
Tijdens een fietstocht op 2 juni op zoek naar nieuwe
vindplaatsen van de Knautiabij in de Gelderse Poort
werd op Beemdkroon (Knautia arvensis) een vrouw
van deze soort waargenomen op een plantenrijk stuk
van een dijk in de Ooijpolder (Ac. 190-430). Zie ook
http://waarneming.nl/waarneming/view/68950611
Andrena lathyri [SJ]
Op 23 mei een vrouwtje op de dijk langs de
Klompenwaard (Ac. 198-433).
Andrena pilipes [SS]
Een vrouwtje en twee mannetjes op knopherik op
een onkruidakker op de Mulderskop (Ac. 189,6-
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420,7), op 26 mei (Fig. 1). In 2010 werden er ook al
drie vrouwtjes gezien, maar niet in 2011. De
populatie is wellicht erg klein, omdat het de enige
akker met knopherik in de wijde omgeving is.

Halictus maculatus [GK]
Op 7 september een man langs de Grensmaas bij
Meers.
Hoplitis adunca [SS]
Op 2 juni een mannetje op slangenkruid bij
voormalig NS-terrein bij Station Molenhoek, NoordLimburg (Ac. 188,9-419,8). Daar ook mogelijk twee
vrouwtjes (veldobservatie). In 2011 werd deze soort
hier ook al gevonden, toen tenminste 2 vrouwtjes. Er
lijkt hier een kleine, kwetsbare populatie te zijn.
Hylaeus cornutus [GK]
Op 28 juni een mannetje in de Palmerswaard bij
Rhenen.
Op 27 juli 3 vrouwtjes bij de oude steenfabriek bij
Elst (Utrecht).
Nomada guttulata [SJ]
Deventer, in Vlierspadpark (Ac. 206-477), op 12 mei
een mannetje en op 13 mei een mannetje in het park
Jan Luykenkolk (Ac. 205/206-476).
Stelis minuta [PH]
In mei een vrouwtje op de houtblokken in de tuin in
Zelhem.

Fig. 1. Andrena pilipes, vrouwtje op knopherik. Foto
Stijn Schreven.

Andrena polita [PT]
Op Ruige leuwentand (Leontodon hispidus) ving ik een
vrouw van deze soort op 26 juni op de Verlengde
Winkelberg (Ac. 182-318). Zie ook
http://waarneming.nl/waarneming/view/69420173
Bombus muscorum [GK]
Een werkster op 15 juli op Tiengemeten tijdens een
plantenexcursie.
Bombus veteranus [GK]
Een aantal exemplaren en een nest gevonden op 15
juli op Tiengemeten tijdens een plantenexcursie.
Coelioxys conica [KP]
Een verrassende vangst van een vrouwtje in de
Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) op 19
juni (Ac. 93-477). Is nieuw voor de AWD. Gevangen
op Sedum.
Coelioxys elongata [GK]
Op 29 juni een mannetje in De Krakeling bij Zeist.
Colletes hederae [PT]
Een vrouw gravend (Fig. 2) in een steilrandje op de
Verlengde Winkelberg (Ac. 182-318) op 19 oktober.
Zie ook
http://waarneming.nl/waarneming/view/71749126
Epeoloides coecutiens [PH]
Op 14 juli een vrouwtje op kattenstaart (Lythrum) in
de tuin in Zelhem.
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Fig. 2. Colletes hederae, vrouwtje gravend. Onderste foto
steil wandje waarin het nest zat. Foto’s Theo Peeters.
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Stelis ornatula [GK]
Op 25 juli een vrouwtje in de Palmerswaard bij
Rhenen.
Stelis phaeoptera [SJ]
Een vrouwtje op 29 juli in de tuin in Duiven (197.8440.6).

Nomada pleurosticta, ook
in de Achterhoek
Erik van der Spek
Bij controle door Jan Smit van een Nomada die ik in
2011 tijdens de voorjaarexcursie van de sectie
Hymenoptera heb verzameld bij Winterswijk, bleek
een door mij als Nomada stigma gedetermineerde
wespbij in werkelijkheid een neushoornwespbij
Nomada pleurosticta te zijn. Ik heb kennelijk bij dij 3
naar de verkeerde haren gekeken, niet naar de
onderzijde, waar de haren op de basale helft dicht en
aanliggend zijn maar naar de lange afstaande haren van
de zijkant.
Nomada pleurosticta is nog maar sinds kort met drie
exemplaren uit Nederland bekend uit Zuid Limburg;
Kunderberg 1 ex. in 2005 en Maastricht 2 ex. in 2011
(Peeters et al. 2012).
Het mannetje van Nomada pleurosticta heb ik op 20 mei
2011 verzameld op de Borkense Baan (Ac. 249.9 438.1). Deze kalkgraslandsoort is zeer waarschijnlijk
koekoeksbij van de glimmende zandbij Andrena polita,
die in Nederland alleen uit het zuiden van Zuid
Limburg bekend is.
Volgens http://germany.hymis.eu/ is Nomada
pleurosticta niet uit het aangrenzende NordrheinWestfalen bekend, maar Andrena polita wel, waarbij niet
duidelijk is of de vindplaatsen ervan in de omgeving
van Winterswijk liggen.
Literatuur
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Artikelen
Aantekeningen bij de
biologie van Chrysis
angustula (Hymenoptera:
Chrysididae)
René Veenendaal
Inleiding
Gedurende het voorjaar van 2011 nestelden er weer
verschillende vrouwtjes van Symmorphus bifasciatus op
mijn balkon. Tijdens het observeren van een stukje
bamboe, waarin een van deze wespen een nestje had
gemaakt, werd mijn aandacht getrokken door een
Chrysis angustula die boven op het stukje bamboe
gezeten de nestbouw in de gaten hield. Nadat deze
goudwesp haar ei had gelegd en het Symmorphus
vrouwtje haar nest had afgesloten is het nest geopend
en de inhoud uitgekweekt.

stukje uit het achterlijf zodat ik concludeer dat er een
ei is gelegd. Hierna vliegt ze weg. Het Symmorphus
vrouwtje sluit de ingang verder af en vertrekt ook.
Het nestje, dat naar later blijkt uit drie cellen bestaat,
wordt weg genomen en de laatst gebouwde cel wordt
geopend. Op ± 1 centimeter van de uitgang ligt het ei
van de goudwesp (licht geel van kleur). Nog een paar
millimeter verder naar binnen liggen de keverlarven ( 7
stuks). Het ei van Symmorphus (wit van kleur) hangt
helemaal aan het begin van de cel aan een draadje aan
het plafond van de cel (Fig. 1).
Het was al eerder opgevallen dat het vrouwtje van
Symmorphus, als er een cel was afgesloten,
achterstevoren het nest inging om een ei te leggen. Het
eerst leggen van een ei en daarna provianderen van de
cel lijkt algemeen voor te komen bij plooivleugelwespen (Peeters et al. 2004). Nadat het ei is gelegd
wordt begonnen met het binnen brengen van de
keverlarven. Deze worden vooruit lopend naar binnen
gebracht waarna het vrouwtje altijd achteruit lopend
het nest weer verlaat, omdat dit te smal is om zich
binnen om te draaien. Ze gaat dus alleen achteruit de
cel binnen om een ei te leggen. Het bevestigen van een
ei aan het plafond aan het begin van de cel zag ik ook
bij o.a. Discoelius zonalis (Panzer, 1801) en Ancistrocerus
nigicornis (Curtis, 1826).

Ontwikkeling van de eieren en larven
Om de ontwikkeling van de eieren beter te kunnen
volgen
wordt de inhoud van de cel overgezet in een
Het parasiteren
namaakcel in een observatiekunstnestje.
Het is 20 mei 2011 15.00 uur. Een vrouwtje van
Op 22 mei om 1100 uur is er een duidelijk larfje in het
Symmorphus bifasciatus (Linnaeus, 1761) is bezig met het
ei van de goudwesp te zien. Om 14.30 uur is het ei van
afsluiten van de laatste cel van haar nestje dat ze in een
de goudwesp uitgekomen. Het larfje is iets torpedo
stukje bamboe heeft gebouwd. Boven op het stukje
vormig
met een grote kop.
bamboe zit al geruime tijd (meer dan een uur) een
Om
17.00
uur is de larve naar de eerste keverlarve
Chrysis angustula Schenck, 1856. Tijdens het
gekropen.
provianderen van het nest met larven van een
Om 19.00 uur is de larve niet meer te zien maar is om
bladhaantje door het Symmorphus vrouwtje heeft de
21.00 uur bij de 2e keverlarve aangekomen.
goudwesp af en toe eens in het nest gekeken, maar
De
volgende ochtend is de larve bij het ei van
ging daarna steeds weer boven op het nest zitten. Als
Symmorphus
aangekomen en eet ervan. Om elf uur is
het sluiten halverwege is en het Symmorphus vrouwtje
het duidelijk dat het ei van Symmorphus wordt leeggenieuwe specie haalt gaat de goudwesp naar de ingang
zogen; het ziet er nu slap en ingevallen uit. Om twaalf
van het nest, inspecteert dit, draait zich om en gaat
uur is de larve gestopt met eten en van het ei
met het achterlijf een stukje de uitgang in. Als ze weer
weggekropen.
Om drie uur eet ze weer van het ei. Op
helemaal buiten komt, steekt de legboor nog een
24 mei om 10 uur is
Figuur 1. Broedcel van Symmorphus bifasciatus, geparasiteerd door Chrysis angustula.
het ei op en rust de
larve. Kwart over
twaalf de larve eet nu
van een keverlarve.
Kwart over één: de
larve kleurt donkerder
door zuigen aan de
keverlarve; 15.30 uur:
zuigt nu aan een
andere keverlarve.
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25 mei Eet weer van de eerste larve. 23.00 uur; Eet nu
van derde larve.
26 mei Zuigt nog steeds aan derde larve.
27 mei Ook de inhoud van de nog resterende twee
cellen uit het bamboestokje wordt naar het kunstnestje
overgebracht. In de tweede cel blijkt ook een Chrysis te
zitten, in de eerste cel zit een Symmorphus-larf.
30 mei De Chrysis-larven hebben vrijwel alles
opgegeten er resteren slechts wat chitine pantsertjes.
De Symmorphus larve uit de eerste cel heeft een cocon
gesponnen.
31 mei; De Chrysis larven hebben nog wat van de
laatste restjes gegeten en er wordt aan de
tussenschotten (wc papier) geknaagd en verder aan
alles wat ze in de cel tegenkomen. 22.00 uur: Eten ook
de laatste stukjes chitine op. De larve uit cel 2 heeft
gedefeceerd en lijkt te spinnen. Nummer 3 kruipt nog
door de cel.
1 juni Er wordt gesponnen, nummer 3 heeft nu ook
gedefeceerd. De larven zijn nu bijna wit geworden. De
Symmorphus-larf uit cel nummer. 1 heeft niet
gedefeceerd in de cel. De cocon van deze is bruin en
glanzend geworden en vult de gehele doorsnee van de
cel (Fig. 2).

geboorde gaten van ± 3,2 mm, 4 mannetjes en 11
vrouwtjes van Chrysis angustula gekweekt. Van
Symmorphus bifasciatus zijn er 5 mannetjes en 6
vrouwtjes uitgekomen. Verder werden er bij controle
van de nesten nog 2 dode poppen van Symmorphus
aangetroffen.

Discussie
Het leggen van een ei in andermans nest, zonder dat
dit wordt opgemerkt, heeft mij altijd geboeid en ik
vroeg mij af hoe dat mogelijk was. Een vreemd ei zou
naar mijn idee toch op moeten vallen en door de
eigenaresse van het nest verwijderd of vernield
worden. Uit het bovenstaande blijkt dat dit Chrysis
vrouwtje het handig oplost; ze legt haar ei op het
moment dat de cel bijna of misschien al helemaal is
afgesloten. Hierbij handig gebruik makend van die
lange legboor. Doordat de cel al bijna of geheel
gesloten is zal het Symmorphus vrouwtje er weinig of
niets meer van merken. Gezien het hoge aantal
geparasiteerde cellen (meer dan 50%) een goede
strategie. Verder blijkt uit deze observatie dat het
Chrysis ei eerder uitkomt dan het ei van de gastheer
waardoor het Chrysis larfje slechts het ei hoeft op te
eten en geen gevecht hoeft aan te gaan met de
5 juni De larven 2 en 3 hebben de wanden van de hele
Symmorphus larve hetgeen door o.a. Linsenmaier (1997)
cel dun besponnen, daar binnen hebben ze een cocon
wordt verondersteld. De heer van Lith verzamelde en
gemaakt, die nu lichtbruin gekleurd is (figuur 2).
kweekte tussen 1947 en 1958 een groot aantal Chrysis
brevidens (syn. van
Figuur 2. Deel van het kunstnest dat gebruikt werd om de inhoud van het bamboestokje veilig
angustula) (van Lith
te stellen. Links de glanzende cocon van Symmorphus. De darminhoud is binnen het spinsel in de
1953, 1954, 1958). Hij
rechterbovenhoek zichtbaar, rechts Chrysis. De cocon ligt wat schuin van linksonder naar
verbaasde zich er
rechtsboven, de darminhoud ligt buiten het spinsel in de linker bovenhoek maar ook deels
over dat hij deze
uiterst rechts van de cel, tegen de afsluitprop.
wespen zowel uit
nesten van
Symmorphus debilitatus
(de Saussure) als uit
nesten van
Symmorphus bifasciatus
kweekte ondanks de
totaal verschillende
prooidieren die deze
wespen in hun nesten
binnen brachten (van Lith 1958). De heer Niehuis
Het kunstnestje is de rest van het jaar buiten gehouden
(2000) bekeek de 37 exemplaren C. brevidens van van
en daar ook overwinterd samen met de andere
Lith, die in het museum te Leiden staan, en kon de
Symmorphus nestjes.
dieren splitsen in 31 stuks Chrysis leptomandibularis
Op 26 maart 2012 is het nestje weer binnen gehaald.
sp.nov. en 14 exemplaren C. angustula. Op de etiketten
31 maart De Symmorphus larve en één van de Chrysis
van tenminste 3 exemplaren van C. leptomandibularis
larven zijn verpopt
was vermeld ‘uit nest Symmorphus debilitatus’. Dit zou
1 april Alle larven zijn verpopt.
erop kunnen wijzen dat beide soorten hun eigen
14 april De Chrysis-poppen beginnen te kleuren.
gastheer hebben.
21 april Er is één Chrysis vrouwtje uitgekomen.
Voor determinatie van boven genoemde Chrysis
22 april Er is één Symmorphus mannetje uitgekomen.
soorten verwijs ik naar Niehuis (2000) en voor de C.
23 april Er is nog één Chrysis vrouwtje uitgekomen.
ignita-groep als geheel naar van der Smissen (2010).

In totaal werden er uit 12 bamboe nestjes met gaten
van 3 tot 4 mm. en een beuken nestblokje, met 2
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Summary
Notes on the biology of Chrysis angustula
(Hymenoptera: Chrysididae)
In the spring of 2011 observations are made on the
Chrysidid wasp Chrysis angustula parasitizing a nest of
Symmorphus bifasciatus. Also development of the larvae
is observed. I found that the egg was placed in the
breeding chamber the moment that the female of
Symmorphus had almost finished closing the breeding
chamber with mud. For the breeding chamber see
figure 1. It shows the egg of Symmorphus whitch is put
there first, than the paralysed larvae of Chrysomela and
final the egg of Chrysis angustula. After about 48 hours
the egg of the Chrysis hatched and the larvae crawled
slowly to the egg of Symmorphus and start to eat it. This
took about 24 hours then the Chrysidid larvae started
to eat the Chrysomela larvae. After nine days al the food
was eaten. After defecation the larvae started spinning
a cocoon. After overwintering the cocoon in an
artificial nest (figure 2 right) a female Chrisidid was
born on the 21 of April 2012.

Wilde bijen van de
Waddeneilanden
Erik van der Spek
Het verschijnen van ‘De Nederlandse Bijen’ maakt
het vergelijken van de verspreiding van bijensoorten
tussen verschillende gebieden mogelijk met actuele
gegevens. Omdat ik zelf het meest actief ben op Texel
heb ik de verspreiding over de Waddeneilanden naast
elkaar gezet, aangevuld met recente eigen
waarnemingen. Atlassen zijn onherroepelijk bij
verschijnen al verouderd, door productietijd en
doordat vangsten nog niet zijn gedetermineerd of
doorgegeven. Dus ook dit overzicht is niet volledig.
Van de landelijk 357 soorten wilde bijen zijn er 153
van de Waddeneilanden bekend. Dat het aantal
soorten per eiland verschilt (tabel 1), heeft behalve met
de omvang en de variatie aan leefgebied, ook met
verschil in waarnemingsintensiteit te maken. Sinds
2000 is er op Texel intensiever rondgekeken dan op de
andere eilanden. Dat er veel meer soorten alleen op
Texel en niet op de andere eilanden voorkomen ligt
ook deels aan de aanwezigheid van een stuwwal met
pleistocene gronden.
Van de elf soorten die alleen van voor 1990 van Texel
bekend zijn, zijn er 4 ook landelijk verdwenen (Bombus
distinguendus, Bombus ruderatus, Lasioglossum sexmaculatum,
Osmia xanthomelana). Op Vlieland zijn dat er ook 4
(Bombus barbutellus, Bombus distinguendus, Bombus
ruderatus, Bombus subterraneus); Terschelling 3 (Bombus
distinguendus, Bombus ruderatus, Osmia xanthomelana);
Ameland 4 (Bombus confusus, Bombus cullumanus, Bombus
distinguendus, Bombus ruderatus).
De verdwenen soorten zijn vooral hommels die aan
bloemrijke graslanden of aan natte heide gebonden
zijn. Hommels die door hun lange ontwikkeling van
beginnend nest tot de ontwikkeling van de eieren
leggende koninginnen extra kwetsbaar zijn. Vanaf het
moment dat de koningin in het voorjaar met de
nestbouw begint tot het moment in de zomer dat het
volk nieuwe koninginnen aflevert moeten er
voldoende drachtplanten zijn en moet de nestplek
geschikt blijven.
Bij de grote aantallen soorten die op Vlieland en
Ameland recent niet meer zijn teruggevonden
verwacht ik dat dit op Vlieland meer een
waarnemerseffect zal zijn dan op Ameland. Op
Vlieland zullen de bijen het in het verleden ook vooral
van de duinen gehad moeten hebben door het
ontbreken van polderland. Op Ameland is het beheer
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buiten de duinen in polder en dorpen weinig
bijenvriendelijk, zoals we in 2012 tijdens de
zomerbijeenkomst van de NEV moesten ervaren.

Summary
With reference to the recent publication of a book
about bees in the Netherlands, we take a look at the
species of bees found on the various Wadden islands.
There is also a survey of the species which have
disappeared.

Omdat er in Nederland maar weinig mensen zijn die
goed naar bijen kijken, is zeker op lokale schaal het feit
dat een soort niet gezien is, niet altijd gelijk aan het
aan- of afwezig zijn van een soort. Het niet meer
gezien worden van een vroeger wel waargenomen
soort is wel een indicatie voor de ontwikkeling van de
kwaliteit van gebieden
Tabel 1. Aantallen bijensoorten van de Waddeneilanden
Texel
aantal soorten
uniek t.o.v.andere eilanden
verdwenen van eiland
+ landelijk verdwenen

Vlieland Terschelling Ameland

136
27
7
4

65
2
29
4

Nestelende Franse
veldwespen
Henk ten Holt
Inleiding
Als amateurentomoloog hou ik mij vooral bezig met
de Lepidoptera, maar zo nu en dan wordt mijn
aandacht getrokken door soorten uit andere
groepen. Wespen ken ik vooral, en in grote
aantallen, als bijproduct van het uitkweken van
vlinderlarven. Incidenteel verzamel ik ook wel eens
een enkele aculeaat in het veld. Soms hoef je voor
dat verzamelen geen moeite te doen en komt een
soort uit eigen beweging naar je toe.
Franse veldwespen
De eerste keer dat mijn aandacht getrokken werd
door Franse veldwespen was op 6 november 2010
toen zich twee exemplaren van deze zeer charmante
en uiterst vriendelijke wesp rond mijn huis te
Malden (GE) ophielden, duidelijk op zoek naar een
overwinteringsplek. Eén exemplaar werd gevangen
en gedetermineerd als Franse veldwesp. De
determinatie werd, aan de hand van foto’s, bevestigd
door Kees van Achterberg en het exemplaar is op
zijn verzoek, wegens het op dat moment geringe
aantal exemplaren in Nederlandse collecties, ter
beschikking gesteld aan de collectie van Naturalis.
In het daarop volgende voorjaar ging mijn
werkgever failliet en ben ik met twee collega’s een

96
5
9
3

59
3
25
4

Schiermonnikoog
58
1
10
-

Rottum's
7
-

eigen adviesbureau begonnen. Om vanuit het eigen
huis te kunnen gaan werken, heb ik een pal op het
zuiden gelegen kamer met schuin dak, een dakkapel
en nog een tuimelraam ingericht als werkkamer.
Deze kamer ontvangt zon van tien uur ’s morgens
tot circa zes uur ’s middags en is daardoor verreweg
de warmste kamer van het huis. Werkend in deze
kamer werd ik in 2011 met grote regelmaat bezocht
door Franse veldwespen die mij aan mijn bureau
gezelschap kwamen houden en nog een beetje extra

Fig.1. Polistes dominula vrouwtje. Foto Henk ten Holt.

leven in het advieswerk brachten (Fig. 1).
Het duurde enige tijd voor ik erachter kwam waar al
deze wespen vandaan kwamen. Het tuimelraam
bevindt zich in het schuine dak ongeveer op
borsthoogte en de bovenkant van het raam onttrekt
zich daardoor aan het zicht. Pas toen ik het
geopende raam eens in zijn geheel inspecteerde,
ontdekte ik de nesten aan de binnenzijde van een
metalen afdekstrip die aan de buitenkant langs de
bovenrand van het raam is aangebracht. Blijkbaar
bestaat er net voldoende ruimte tussen deze
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afdekstrip en het raam in gesloten toestand om de
wespen in staat te stellen hier te nestelen. Door de
lastige plek was het fysiek moeilijk om de nesten en

Vorm van het nest
Het nest uit 2010 is sterk afgeplat en heeft vrijwel
overal dezelfde dikte, pas bij de buitenste twee of

Fig. 2. Drie nesten van Polistes dominula op een rij. Foto’s Henk ten Holt

wespen te fotograferen zodat ik het bij één
fotosessie op 22 juli 2011 heb gehouden.
Op de foto’s (Fig. 2) is te zien dat er in de zomer
van 2011 drie nesten aanwezig waren. Het grootste
van deze nesten, dat in (juli) 2011 niet meer in
gebruik was, meet circa 8,5 x 5 x 2 centimeter en
bevat, geteld over de grootste lengte, zeventien
broedcellen en in de breedte tien. Het totale aantal
broedcellen in dat nest bedraagt circa 170. Dit nest,
dat vermoedelijk uit 2010 stamt, is bewaard
gebleven.
Het middelste nest, iets meer dan half zo groot, was
op het moment van fotograferen in gebruik bij de
wespen. Het omvat circa elf bij negen broedcellen
waarin zich op dat moment tien poppen bevonden.
Tevens bevatte een groot aantal kamers eitjes, op de
foto’s goed zichtbaar.
Het kleinste nest, dat eveneens niet in gebruik was in
2011, maar er juist erg vers uitzag, omvat zeven bij
zes broedcellen.
Hoewel dit niet zorgvuldig gedocumenteerd is, is
vanzelfsprekend ook in 2012 gelet op de
ontwikkeling van de populatie. Het hiervoor
genoemde kleine nest bleek, in 2012, in gebruik te
zijn genomen door de wespen. Het is na juli 2011
niet of nauwelijks uitgebreid. Het aantal wespen in
2012 was ook beduidend lager dan in 2010 en 2011,
hetgeen hoogstwaarschijnlijk met het relatief koude
en sombere weer in voorjaar en zomer van 2012 te
maken heeft. 2010 en 2011 hadden beide een warme
en zonnige lente en zomer.
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drie ringen neemt de dikte sterk af. Ondanks de
schuinere plaatsing zijn de broedcellen daar
beduidend kleiner dan die van de binnenste ringen.
Het nest wordt niet direct op de ondergrond
gebouwd, maar wordt geschraagd door een groot
aantal steeltjes van circa 4 á 5 mm lang. Verder valt
op dat een aantal broedcellen duidelijk langer is dan
de overige (koninginnen?).
Tot slot
De eerste waarnemingen van de Franse veldwesp in
november 2010 te Malden waren naar alle
waarschijnlijkheid geen waarnemingen van
zwervende exemplaren. De soort had al voor 2011,
in ieder geval in 2010 en mogelijk eerder, een
populatie in Malden. Verder, maar dit is
hypothetisch omdat het proces niet consequent
gevolgd en gedocumenteerd is, zou de Franse
veldwesp een toekomstplanner kunnen zijn die
tijdens het seizoen het begin van een nest voor het
volgende seizoen bouwt.
Summary
The development of three nests of Polistes dominula at
one location in Malden (Gelderland) has been
followed. The form and number of nest cells are
discussed.
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Aulacus striatus in
Nederland
Theo M.J. Peeters
Inleiding
In 2012 kwam deze sluipwesp met een prachtige
fotoreeks van John Bouwmans op waarneming.nl te
staan en daarna kreeg ik via Paul van Wielink enkele
data over deze soort van zijn waarnemingen aan
houtstapels in De Kaaistoep te Tilburg. Voor mij
redenen genoeg om de informatie in de collectie van
Naturalis in Leiden, samen met de literatuur over
deze familie te bestuderen. Hieronder een verslag
van mijn eerste ontdekkingen, waarbij ik een
soortgelijk format volg als bij Ibalia leucospoides
(Peeters 2011).

Plaats binnen de Hymenoptera
Aulacidae zijn verwant aan de families Evaniidae en
Gasteruptiidae, waarbij Gasteruptiidae de
zusterfamilie van de Aulacidae vormt. Samen
vormen deze drie families de superfamilie
Evanioidea. Van de Evaniidae (vlagwespen) is uit
Nederland alleen de soort Brachygaster minuta bekend.
Van de Gasteruptiidae (hongerwespen) zijn tot op
heden 9 soorten bekend (van Achterberg 2013).
Wereldwijd zijn van de Aulacidae 2 genera en 242
soorten beschreven. Van het genus Pristaulacus 166
soorten en van het genus Aulacus zijn 76 soorten
beschreven (Turrisi & Smith 2011). Het genus
Aulacus is parafyletisch en zal in de toekomst nog
worden opgesplitst. Aulacidae komen voor in alle
zoogeografische regio’s behalve Antarctica en meer
dan 100 soorten zijn nog onbeschreven (Turrisi et al.
2009). In Europa zijn 9 soorten aangetroffen
(Oehlke 1983). Daarvan is Aulacus striatus Jurine,
1807 in ons land de enige vertegenwoordiger van de
familie Aulacidae. Deze soort en familie hebben nog
geen Nederlandse naam.
Uiterlijk

Figuur 1. Fotoserie op een dode elzenboomstam in Amerongen op 30 mei 2012. a. Aulacus striatus vrouw op elzenboomstam,
b. de gastheer Xiphydria camelus aan de eileg, c. Aulacus striatus volgt haar gastvrouw Xiphydria camelus, d. Aulacus striatus vrouw
aan de eileg; haar legboor wordt door de groef in de verlengde achterheupen duidelijk ondersteund en gestuurd. Foto’s John
Bouwmans.
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De wespen in de groep van de Evanioidea hebben
het eerste achterlijfssegment (niet laag maar) hoog
ingeplant op het eind van het borststuk.
Aulacus striatus is in ons land in het veld
herkenbaar aan de habitus in combinatie met
habitat en gedrag (Fig. 1). Onderkant gezicht en
kaken, poten (excl. coxa, trochanter en
trochantellus) en het midden van het achterlijf zijn
rood tot roodbruin; de rest van het lichaam is
zwart gekleurd. Antennen lang, iets korter dan de
voorvleugels, en ingeplant ter hoogte van de
onderkant van de ogen. Bij de vrouwtjes met 14
antennenleden en bij de mannetjes met 13 leden.
Kop staat op ietwat verlengde hals. Voorkant van
de kop tussen antenneninplant en ocellen met
dwarse rimpeling. De achterkoprand zonder
opstaande lijst. Vleugels doorzichtig met een
duidelijk donker stigma en zonder vlekken. Voor
kenmerkende adering zie figuur 1. Borststuk naar
de voorzijde hoger, duidelijk verdeeld in
verschillende velden en grof dwarsgerimpeld.
Klauwtjes slechts met een klein basaal tandje.
Achtertarsen normaal (niet verdikt). Achterlijf
elliptisch en enigszins zijdelings afgeplat van vorm
en hoog ingeplant op een ietwat verheven
propodeum.
Figuur 2. Verspreiding van Aulacus striatus in Nederland (Bron:
De vrouwtjes met een uitwendige legboor;
EIS-Nederland).
mannetjes niet. Legboor iets korter dan de
voorvleugel. De boorrichting van de legboor is
Nederland gekweekt uit hout van wilg (Salix) en
parallel aan de achterheupen, die bij de vrouwtjes op
berk (Betula), maar ook op andere houtsoorten zoals
het eind zijn verlengd met aan de binnenkant een
els
(Alnus), populier (Populus) en allerlei palen van
lengtegroef (ovipositor guide)(zie figuur 1d).
diverse
houtsoorten worden hun gastheren in ons
Lichaamslengte: 5,5 - 10,5 mm.
land waargenomen. De houtwesp X. camelus lijkt in
De Kaaistoep, waar diverse stapels van verschillende
Verspreiding
houtsoorten (berk, els, grove den, ratelpopulier, es)
Aulacus striatus is een west-palaearctische soort die is
naast elkaar worden aangeboden, berken- en
gevonden tot in China (Sun & Sheng 2007). In
elzenhout te prefereren boven ander loofhout
Europa aangetroffen van Engeland tot in de
(schrift. meded. Paul van Wielink). Overdag zijn de
Oekraïne en van Scandinavië tot in Italië (Fauna
vrouwtjes
borend te zien terwijl op korte afstand de
Europaea 2004).
parasiet
Aulacus
striatus toeziet (zie ook figuur 1).
In Nederland kan de soort verspreid over het gehele
Het
paringsgedrag
van Aulacus striatus is gefilmd
land worden aangetroffen. Alleen uit de kuststreek
door
Skinner
&
Thompson
in 1960 (Jennings &
zijn tot op heden weinig waarnemingen bekend (Fig.
Deans
2006).
De
ovaria
van
Aulacus striatus bevatten
2).
ongeveer 200 eieren die volgroeid 0.6 mm lang zijn
(Bugnion & Popoff 1911 in Jennings & Deans
Biologie
2006). De larve van Aulacus striatus wacht met haar
De biologie van slechts enkele soorten uit deze
eigen
ontwikkeling tot de gastheerlarve zich na een
familie is goed bekend. Waarschijnlijk zijn het allen
jaar
heeft
volgevreten en dicht bij het houtoppervlak
parasitoïden op houtbewonende Coleoptera (vooral
ligt
(koinobiont).
Ze eet dan snel de gastheerlarve op
Buprestidae en Cerambycidae) en Hymenoptera
en
spint
een
rozerode
cocon om in te verpoppen.
(Xiphydriidae). Uit de Nederlandse literatuur is
Het
volwassen
dier
sluipt
ongeveer twee weken later
Aulacus striatus bekend als parasitoïd van Xiphydria
uit
door
een
gat
naar
buiten
te knagen door het nog
camelus (Smits van Burgst 1916, 1920, Evenhuis &
maar
dunne
houtlaagje
(Skinner
& Thompson 1960
Vlug 1975). Ook Xiphydria prolongata en de niet
in
Jennings
&
Deans
2006).
De
larve
is beschreven
inheemse X. picta worden als gastheren genoemd
door
Short
1952,
1959
in
Jennings
&
Deans 2006).
(Wall 1994). De dieren worden dan ook meestal
Een
deel
van
de
populatie
ligt
minstens
een jaar over
gevonden op dode of levende boomstammen. In
(eigen waarneming Kees van Achterberg).
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Van de 96 onderzochte exemplaren in ons land werd
tot op heden slechts éénmaal bloembezoek vermeld
en wel van een vrouwtje op Grote weegbree
(Plantago major) in een tuin te Waarder (ZH). In
Groot-Brittannië is bloembezoek waargenomen op
schermbloemen (Apiaceae) (Crosskey 1951). Of ze
gericht planten bezoeken voor nectar en/of
stuifmeel is niet bekend, al vermoeden Jennings &
Deans (2006) op grond van eigen onderzoek dat het
alleen nectarbezoeken zijn.
Vliegtijd van begin mei tot eind augustus. De
vroegste datum van 1 vrouw op 13 april 2008 komt
van een kweek uit berk (Betula) uit Maarn (UT) van
F. van Nunen (Fig. 3). De soort is univoltien.

Figuur 3. Vliegtijd Aulacus striatus in Nederland (Bron:
EIS-Nederland).

Gebruikte dataset voor dit artikel
De dataset voor verspreiding en vliegtijddiagram is
afkomstig uit de collecties van Naturalis (incl. ZMA,
excl. Wageningen), Natuurmuseum Brabant, de
privécollecties van Kees Zwakhals en Leo Blommers
plus de waarnemingen op waarneming.nl. In totaal
betreft het 76 records (72 vrouwen en 24 mannen)
verzameld van 1915-2012. Het merendeel van de
exemplaren is gevangen met een malaiseval.
Dankwoord
Hartelijk dank aan John Bouwmans die zijn
prachtige foto’s beschikbaar stelde voor dit artikel.
André van Loon dank ik voor het maken van de
kaart en het vliegtijddiagram. Van Paul van Wielink

kreeg ik een samenvatting van zijn waarnemingsreeks aan houtstapels in De Kaaistoep. Kees van
Achterberg stelde zijn gegevens over de Nederlandse
Gasteruptiidae en kweekgegevens van Aulacus striatus
beschikbaar. Fabrizio Turrisi stuurde me enige
recente literatuur. Kees Zwakhals en Leo Blommers
stuurden hun collectiegegevens. Voor toegang tot de
collectie van Naturalis dank ik Federique Bakker.
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Summary
The visual characteristics, distribution, flght period
and biology of Aulacus striatus (Hymenoptera:
Evanioidea: Aulacidae) in The Netherlands are
outlined.
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Tien jaar bijen bijeen in
een stadstuin in
Appingedam: een
methodologische en
ecologische analyse
Jan Kuper
Inleiding
Geïnspireerd door het enthousiasme van Stichting
Bargerveen-collega Theo Peeters, die mij wees op
de start van het APIS-project om witte hokken met
bijen te vullen, ben ik in 2003 begonnen met onder
andere een bijeninventarisatie van mijn tuin in het
stadscentrum van Appingedam, Groningen. Met het
verschijnen van het boek ‘De Nederlandse bijen’
(Peeters et al 2012) in december 2012 en de
afsluiting van ‘het Jaar van de Bij’ lijkt het een gepast
moment om na 10 jaar de waarnemingen te
evalueren. Het doel van dit artikel is om
methodologische en ecologische analyses weer te
geven.
De tuin
De tuin (Fig. 1) waar het om gaat is gelegen aan de
rand van een eind jaren 1980 gebouwde

nieuwbouwwijk met veel bloemrijke tuintjes en een
ruim oppervlak aan kale bodem. De tuin bevindt
zich aan de noordkant van mijn huis in het centrum
van Appingedam, Groningen (AC 253,2-593,8). De
bodem bestaat uit ‘zwarte grond’. Deze grond is in
de midden jaren 1980 aangebracht toen bleek dat de
oorspronkelijke bodem vervuild was met
olieproducten afkomstig van de garage van de
toenmalige Damster Autobus Maatschappij, de
DAM. In het late voorjaar, zomer en vroege herfst
wordt de tuin tussen ca. 9 uur ’s ochtends en 17 uur
’s avonds door de zon beschenen. De tuin is ca. 47
m2 (4,5m x 10,5m) groot. De tuin wordt aan drie
kanten omgeven door een 2 tot 4 meter breed
looppad van stoeptegels en bakstenen. De tuin
wordt aan de oost-, zuid- en westkant begrensd door
huis- en schuurmuren. Aan de noordkant gaat de
tuin over in een grasveld. Dit grasveld is in het
najaar van 2004 in de plaats gekomen van een
moestuin. In de moestuin werden voornamelijk
aardappels en aardbeien geteeld. De overgang werd
gescheiden door een dichte coniferenhaag, die in het
voorjaar van 2010 is verwijderd. Hierdoor kreeg de
wind meer vat op de tuin, maar tevens is de
bereikbaarheid van de tuin voor de bijen vergroot.
De noordoostkant wordt beschaduwd door een
hoge, meer dan 75 jaar oude conifeer. Onder de
hoge conifeer is een ondergroei van struiken en
klimop aanwezig, afgewisseld met kale bodem. Aan
de zuid- en westkant is de tuin bloemrijk, met
Isotoma (Isotoma fluviatilis, de kleine blauwwitte
bloemetjes op de foto) vanaf half mei/begin juni tot

Figuur 1. De tuin in Appingedam waar gedurende 2003-2012 de bijeninventarisatie plaatsvond. De foto is genomen op
2 juli 2011 (foto Jan Kuper).
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in augustus als beeldbepalende bloemensoort.
Gedurende het bijenseizoen hebben de bijen naar
schatting 20 tot 30 plantensoorten tot hun
beschikking. Hiervan is geen inventarisatie gemaakt
en daarom wordt er hier niet nader op ingegaan.
Methode
De inventarisaties werden uitgevoerd door scannend
rond de tuin te lopen. Met een vlindernet werden
bijen gevangen en waar mogelijk in de hand op
naam gebracht als dat in het veld niet mogelijk was.
Lukte dat niet, dan werden de bijen verzameld en
dezelfde dag geprepareerd om later te worden
gedetermineerd. Veelal is er op één dag tijdens
meerdere perioden geobserveerd, maar aantal en
tijdsduur is niet genoteerd. Het aantal observatieuren loopt in de tientallen. De inventarisaties werden
niet gestandaardiseerd uitgevoerd. Niet alle
individuele onbekende bijen werden verzameld voor
determinatie en niet alle individuen van algemeen
voorkomende soorten werden genoteerd. De
analyses hierna zijn daarom niet gebaseerd op
aantallen individuen.
De informatie en vergelijkingen die in dit artikel zijn
verwerkt, zijn gebaseerd op ‘De Nederlandse bijen’
van Peeters et al. (2012), tenzij anders vermeld. Er is
niet uitgebreid gezocht naar relevante internationale
literatuur.
Waarnemingstatistieken
De ‘Bijlage’ geeft een overzicht van de waargenomen
soorten. Er is een groot verschil in het aantal
waargenomen individuen per soort. Naast het reële
verschil in de aantallen, zijn deze verschillen voor
een deel te verklaren door de zichtbaarheid: grote
soorten als Steenhommel (Bombus lapidarius) en
actieve soorten als Anthophora plumipes worden
natuurlijk sneller waargenomen dan de meer
verborgen vliegende soorten als Nomada fulvicornis of
de kleinere soorten als Lasioglossum sexstrigatum.
Aardhommels (Bombus terrestris s.l.) en
Akkerhommels (Bombus pascuorum) bijvoorbeeld zijn
daarentegen niet altijd genoteerd vanwege het vele
voorkomen in de tuin.
De inventarisatie werd op 22 maart 2003 gestart met
de waarneming van een Weidehommel-koningin
(Bombus pratorum) en voorlopig beëindigd op 28 mei
2012 met een Boomhommel-werkster (Bombus
hypnorum). In de 10 jaar zijn gedurende 162 dagen
tijdens 372 waarnemingen in totaal 531 individuen
genoteerd, waarvan 172 individuen zijn verzameld.
Dit leverde 48 soorten op.
De vroegste vondst was een Aardhommel-koningin
(B. terrestris) op 24 februari 2007. De meest late
vondst was een mannetje L. sexstrigatum op 4
september 2005. Hierbij moet aangetekend worden
dat hommels (die toch bekend staan om hun lange

vliegperiode) later in het jaar niet altijd meer werden
genoteerd.
Niet elk jaar is er even fanatiek geïnventariseerd. Het
aantal waarnemingen varieerde van slechts 9 in 2008
tot 67 in 2007 (Fig. 2). Een waarneming is een
observatie van één of meerdere individuen van een
soort op dezelfde dag. Door het verschil in jaarlijkse
waarneemintensiteit was er ook een verschil in het
jaarlijks aantal waargenomen soorten (Fig. 3). Er was
een duidelijke correlatie tussen het jaarlijkse aantal
waarnemingen en het aantal vastgestelde soorten
(Fig. 4). Bij een inspanning van ca. 50 waarnemingen
per jaar lijkt er een maximum van ca. 25 soorten per
jaar te kunnen worden gevonden. Als deze

Figuur 2. Het aantal waarnemingen per jaar.

Figuur 3. Het aantal soorten per jaar.

Figuur 4. Het verband tussen het aantal waarnemingen
en het aantal soorten per jaar.

hypothese klopt dan kan gesteld worden dat alleen
in 2004 en 2007 voldoende waarnemingen zijn
gedaan om een maximum aan soorten te kunnen
vaststellen. Het aantal soorten dat jaarlijks voor het
eerst werd gezien is in de beginjaren, in dit geval
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2003 (19 eerste waarnemingen) en 2004 (12 eerste
waarnemingen), vanzelfsprekend het grootst (Fig. 5).
Daarna werden er jaarlijks nog 0 tot 5 nieuwe
soorten gevonden. Andrena flavipes en Nomada
flavoguttata werden in 2012 als laatste aan de tuinlijst
toegevoegd. Gezien de nog immer doorgaande
uitbreiding van het aantal soorten, met één tot twee
nieuwe soorten per jaar na 2008, lijkt de tuinlijst nog
niet compleet te zijn (Fig. 5).

Figuur 7. Het totaal aantal soorten per maand van
2003 tot en met 2012.

Figuur 5. Het cumulatief aantal soorten van 2003 tot
en met 2012.

In april en mei werden 71,8% van alle
waarnemingen gedaan, waarvan in april alleen al
44,3% (Fig. 6). Dit is ongetwijfeld het gevolg van
het enthousiasme aan het begin van een nieuw
bijenseizoen! Mede daardoor zijn de meeste soorten
per maand vastgesteld in april en mei (Fig. 7). Toch
is het aantal soorten in juni en juli relatief hoog,
gezien het duidelijk lagere aantal waarnemingen in
die maanden. Het rechtlijnig verband tussen het
aantal waarnemingen per maand en het aantal
soorten (Fig. 8) vlakt sterk af voor april en mei
(omcirkeld). Voor de laatste twee punten lijkt een
surplus aan waarnemingen te zijn gedaan, waar het
genoemde enthousiasme debet aan is. De meeste
nieuwe soorten werden eveneens in april en mei
gevonden (Fig. 9). De vroegste waarneming van een
nieuwe soort was de eerder genoemde
Weidehommel-koningin van 22 maart 2003. De
meest late eerste waarneming was van een mannetje
L. sexstrigatum op 16 augustus 2003.

Figuur 6. Het totaal aantal waarnemingen per maand
van 2003 tot en met 2012.
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Figuur 8. Het verband tussen het aantal waarnemingen
en het aantal soorten per maand.

Figuur 9. Het aantal nieuwe soorten per maand van
2003 tot en met 2012.

Gedrag in de tuin
De meeste bijen werden foeragerend in de tuin
gezien, waarbij aantekeningen van 21 bezochte
bloemplanten zijn gemaakt. Dit waren voornamelijk
uitheemse planten. Ook rustende en/of zonnende
individuen werden vaak gezien. Nomada-soorten
werden vooral laag boven de grond zoekend
waargenomen. Van 15 soorten is van verzamelde
vrouwtjes vastgesteld dat zij beladen waren met
stuifmeel. De grote conifeer produceert in april
jaarlijks grote hoeveelheden stuifmeel. Dit trok met
name zandbijen aan en dan vooral Andrena
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carantonica, A. fulva, A. haemorrhoa en A. tibialis. Maar
ook de bijna jaarlijks vastgestelde Melecta albifrons
werd meestal op de conifeer gespot. Of het
stuifmeel werd verzameld voor het nest of voor
eigen consumptie is onduidelijk.
Van slechts vier soorten zijn nesten gevonden: de
Akkerhommel (B. pascuorum) heeft één jaar een nest
onder een pol Engels gras (Armeria maritima cultivar)
gehad, de Boomhommel heeft één jaar een
koolmezenhokje bezet, L. sexstrigatum heeft
genesteld tussen de stoeptegels en O. bicornis maakt
jaarlijks flink gebruik van het bijenhotel en van gaten
in twee betonnen palen.
Van de 172 verzamelde bijen bleek één mannetje
van A. nitida gestylopiseerd te zijn door een vrouwtje
Stylops sp. Het individu is op 6 april 2007 verzameld.
Dat is vroeg in de activiteitsperiode van A. nitida,
wat gebruikelijk is voor individuen die zijn
gestylopiseerd.
Nieuwe soorten en hun jaarlijks voorkomen
Figuur 10 geeft het aantal jaarlijks nieuw gevonden
soorten weer, onderverdeeld in het aantal jaren dat
een soort, inclusief het jaar van de eerste
waarneming, is gezien. Het aantal jaren dat een soort
kon worden waargenomen is dus maximaal 10, maar
neemt natuurlijk af met de jaren. Na twee jaar
inventariseren zijn alle soorten waargenomen die in
meer dan drie van de tien inventarisatiejaren zijn
gevonden. Na 2006 werden alle nieuwe soorten
slechts eenmalig waargenomen. Van de 48

vastgestelde soorten zijn er tijdens de
inventarisatieperiode 21 soorten gedurende vier jaar
of vaker gezien. Negetien soorten zijn slechts één
jaar gevonden, in 17 gevallen met maar één
waarneming. De overige 8 soorten zijn gedurende
twee of drie jaar vastgesteld. Twee soorten zijn in
alle jaren waargenomen, te weten Anthophora plumipes
en Osmia bicornis. Hieruit volgt de conclusie dat de
tuin voor een beperkt aantal bijensoorten echt van
belang lijkt te zijn. Een tweede hier op aansluitende
conclusie is dat ‘zwervers’ (de eenmalig
waargenomen soorten) met bijna 40% een
belangrijke bijdrage in de soortensamenstelling
vormen. En de derde conclusie is dat met een
intensieve inventarisatie gedurende twee jaar een
goed beeld van de regelmatig in de tuin
voorkomende bijen kon worden gevormd.
Veranderingen tussen 2003 en 2012
Als de soortensamenstelling van 2003 en 2004 als
uitgangssituatie wordt genomen, dan blijkt dat van
2005 tot en met 2012 minimaal 72,7% in 2006 tot
maximaal 94,7% in 2009 van de in dat jaar
waargenomen soorten in de uitgangssituatie al te zijn
vastgesteld (figuur 11). Het zijn jaarlijks vooral de
eenmalig vastgestelde soorten die de overlap met
2003-2004 niet 100% maken. Van slechts twee
soorten die na 2003-2004 voor het eerst zijn
waargenomen, zijn na dat eerste jaar van
waarneming nog vondsten gedaan. Het gaat om
Megachile centuncularis, die na de eerste waarneming in

Figuur 10. Het aantal nieuw gevonden soorten per jaar, onderverdeeld in het aantal jaren dat een soort tijdens de
inventarisatieperiode is waargenomen (maximaal 10 jaar). Een getal in een balk is het aantal jaren dat deze soorten gezien
zijn.
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Figuur 11. Het relatief aandeel van de soorten per jaar ten opzichte van het 1e jaar van waarneming. De waarnemingen
van 2003 en 2004 zijn samengevoegd. In een balk staat het 1e jaar van waarneming.

2005 nog in 2006 en 2008 is waargenomen, en om
Andrena subopaca, die na de eerste waarneming in
2006 nog gevonden is in 2007 en 2010.
Soorten van de Rode Lijst
Er zijn acht bijensoorten van de Rode Lijst (Peeters
& Reemer 2003) in de tuin gevonden (tabel 1). Dat
is 16,7% van alle in de tuin gevonden soorten. Dat is
relatief weinig, want op de landelijke Rode Lijst
staan maar liefst 56% van de Nederlandse
bijensoorten. Met de publicatie van ‘De Nederlandse
bijen’ (Peeters et al 2012) lijkt dit percentage
waarschijnlijk iets genuanceerder te liggen: van alle
Nederlandse bijen vertoond 35% een negatieve
trend. Van de acht Rode Lijst-tuinsoorten zijn er
drie Bedreigd en vijf Kwetsbaar. Met de nieuwe
inzichten lijkt hiervan alleen de parasitaire

N. fulvicornis een zorgenkindje te zijn. Deze soort is
in Nederland vrij zeldzaam en vertoont een
afnemende trend in de verspreiding. In de tuin is de
soort van 2003 tot en met 2012 in vijf jaar
vastgesteld, waaronder het eerste en laatste
waarneemjaar. Met A. nigroaenea en A. tibialis zijn
tevens twee gast-soorten van N. fulvicornis in de tuin
vastgesteld. Hiervan is A. nigroaenea maar één jaar
vastgesteld. Echter, A. tibialis is eveneens in vijf jaar
gevonden, waaronder ook in het eerste en laatste
waarneemjaar. Al met al lijkt hiermee de status van
N. fulvicornis in de tuin als ‘niet bedreigd’ te kunnen
worden gekarakteriseerd.

Vergelijking met de regio
Tussen 1990 en 2011 zijn 137 soorten bijen
gevonden in de provincie Groningen, de Groningse
Waddeneilanden niet meegerekend. In de tuin is met
de 48 vastgestelde soorten 35,0% van dit provinciale
Tabel 1. Tuinsoorten van de Rode Lijst en hun
totaal gevonden. De provincie Groningen is in een
status in Nederland (Peeters & Reemer 2003).
noordelijke zeekleiregio en een zuidelijke
Gegevens over voorkomen en trend zijn ontleend
binnenlandse zandgrondenregio ingedeeld, met ieder
aan Peeters et al. (2012).
een eigen soortensamenstelling. Appingedam ligt in
de zeekleiregio. Met de 96 soorten bijen van
Andrena denticulata
Bedreigd
vrij algemeen sterk toegenomen
de zeekleiregio heeft de Damster tuin een
Melecta albifrons
Bedreigd
vrij zeldzaam geen trend
overlap van 50,0%. Daarnaast bestaan delen
Nomada fulvicornis
Bedreigd
vrij zeldzaam afgenomen
van het Lauwersmeer, de Eemshaven en de
Andrena tibialis
Kwetsbaar vrij algemeen geen trend
havenmond van Delfzijl voor een groot deel
Megachile centuncularis Kwetsbaar algemeen
geen trend
Nomada goodeniana
Kwetsbaar algemeen
toegenomen
uit met zand opgespoten terrein, waar andere
Osmia caerulescens
Kwetsbaar vrij algemeen geen trend
soorten bijen kunnen voorkomen die niet op
Stelis punctulatissima
Kwetsbaar vrij zeldzaam sterk toegenomen
zeeklei voorkomen. Wanneer soorten die
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binnen de provincie Groningen alleen op deze
opgespoten terreinen voorkomen, ook uit de lijst
worden gehaald dan blijven er voor het echte
Groninger zeekleigebied 59 soorten over. Daarmee
heeft de Damster tuin een overlap van maar liefst
81,4%! Het ziet er dus naar uit dat de
soortensamenstelling van de tuin een hele mooie
weergave is van het totaal aan bekende soorten van
de zeekleiregio van Groningen. Cornelissen (2012)
vat een aantal (inter)nationale onderzoeken samen
waarin een vergelijking is gemaakt van het aantal
bijensoorten in stedelijk gebied en de omringende
regio. Daaruit blijkt dat van het aantal bijensoorten
in de regio 13% tot 40% ook in stedelijk gebied
werd gevonden. Het percentage Damster bijen valt
hier binnen als wordt vergeleken met de provincie
Groningen als geheel. Dit is de meest reële
vergelijking omdat in de onderzoeken geen
onderscheid is gemaakt in bijvoorbeeld eventuele
verschillen in bodemtype tussen het stedelijk gebied
en de regio. Lefeber (1983a, 1983b) vond 40% van
alle Nederlandse soorten op drie locaties in
Maastricht. Dit percentage is nog hoger als alleen
wordt gekeken naar het aantal soorten in de regio
(Cornelissen 2012). Dit gaat dan meer lijken op het
Damster percentage in de vergelijking met de
zeekleiregio. Het hoge percentage in de Damster
tuin is echter zonder twijfel ook het gevolg van de
intensieve inventarisatie.
Vergelijking met andere tuinen
In een aantal andere tuin-inventarisaties van bijen in
Nederland zijn tussen de 36 en 80 soorten
waargenomen, met een uitschieter van 133 soorten
in Zuid-Limburg (Bink-Moenen 2007, Dobbelaar
2007, Van de Nieuwegiessen 2000, Peeters et al
2012, Pijfers 2007, Raemakers 2001). Ook deze tuininventarisaties zijn over meerdere jaren uitgevoerd.
Het aantal soorten dat kan worden gevonden is niet
alleen afhankelijk van de inventarisatie-inspanning,
tuinoppervlakte en andere biologische en fysische
eigenschappen van de tuin, maar ook van het aantal
soorten dat in de omgeving kan worden gevonden.
Het valt buiten de doelstelling van dit artikel om de
resultaten van de andere tuinen verder te analyseren.
Wel mag geconcludeerd worden dat het aantal
soorten in de Damster tuin binnen de range van de
overige inventarisaties valt.
Soorten en ecologie
Van de 48 soorten zijn er 29 polylectisch, 4 zijn
oligolectisch en 14 soorten zijn parasitair (Bijlage,
Fig. 12). In stedelijke omgeving is het aandeel
polylectische soorten doorgaans groter dan in
natuurgebieden (Cornelissen 2012).
Het aandeel parasitaire soorten in de tuin is 29,2%.
Dat is iets hoger dan het voor de Nederlands bijen

als geheel gevonden aandeel van 26,5%. Het hoge
percentage in de Damster tuin in vergelijking met
het landelijke percentage is in tegenspraak met ander
onderzoek (Cane 2005, gerefereerd in Cornelissen
2012). Doordat populaties van gast-soorten in
stedelijk gebied vaak kleiner zijn, zou het aandeel
parasitaire bijen worden beperkt in vergelijking met
buiten-stedelijke gebieden.

Figuur 12. Verdeling van de gevonden bijensoorten in
voedselkeuze. Getallen representeren het aantal soorten.

Figuur 13. Verdeling van de gevonden bijensoorten in
nestplaatskeuze. Getallen representeren het aantal soorten.

Van de 34 niet-parasitaire soorten nestelen 17
soorten uitsluitend ondergronds (Fig. 13), zoals alle
zandbijen (Andrena spp.) en de meeste groefbijen
(Lasioglossum spp., Halictus rubicundus). Van uitsluitend
bovengronds nestelende soorten zijn acht soorten
gevonden uit zeven genera, waaronder Lasioglossum
nitidulum en Osmia caerulescens. Van deze laatste groep
wordt voor hout- en stengelbewonende soorten in
de stedelijke omgeving in toenemende mate
geschikte nestelgelegenheden gecreëerd. Zo ook in
de Damster tuin, waar een bijenhotel is opgehangen.
Iets meer dan 2/3e van het aantal soorten heeft één
generatie per jaar (Fig. 14). Drie soorten hebben
mogelijk twee generaties per jaar en zeven soorten
kunnen onder gunstige omstandigheden een tweede
(partiële) generatie ontwikkelen. Vijf soorten hebben
twee generaties per jaar, waaronder vier Nomada spp.
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in de tuin is aangetroffen en het aantal jaren dat een
broedparasiet is aangetroffen (Fig. 15). Blijkbaar is er
niet altijd een correlatie tussen het voorkomen van
één gast-soort en één broedparasiet. Is er sprake van
een ander verband tussen gast-soorten en
broedparasieten? Vijf parasitaire tuinsoorten hebben
twee tot vier potentiële gast-soorten in de tuin.

Figuur 14. Verdeling van de gevonden soorten over het
aantal generaties per jaar. Getallen representeren het aantal
soorten. 1 /jr = 1 generatie per jaar; 1(-2?) /jr = 1 en
mogelijk 2 generaties per jaar; 1(-2) /jr = 1 tot 2 (partiële)
generaties per jaar; 2 /jr = 2 generaties per jaar
.

Het is waarschijnlijk dat van Megachile willughbiella
(meest late waarneming op 31 juli 2004) en O.
caerulescens (meest late waarneming op 29 juli 2006)
ook individuen uit de tweede generatie zijn
waargenomen. Van de overige soorten met een
(mogelijke) tweede generatie zijn geen vondsten
gedaan die op individuen uit een tweede generatie
wijzen.

Gast-soorten en broedparasieten
Voor 15 van de 34 potentiële gast-soorten zijn één
of meerdere bijbehorende parasitaire soorten bijen
gevonden. Andersom, voor alle 14 soorten
parasitaire bijen zijn één of meerdere gast-soorten
gevonden. Het is niet verwonderlijk dat van gastsoorten die weinig jaren in de tuin zijn gevonden,
ook de bijbehorende broedparasiet(en) niet zijn
gevonden. Daarentegen wordt verwacht dat
naarmate een gast-soort vaker wordt gezien, de kans
op de aanwezigheid van de bijbehorende
broedparasiet toeneemt. Van zeven gast-soorten die
vier tot tien jaar zijn vastgesteld in de tuin werden
geen broedparasieten gevonden. Acht van de negen
bijbehorende potentiële broedparasieten hebben als
overeenkomst dat zij in Nederland zeldzaam of vrij
zeldzaam zijn en na 1989 niet in de provincie
Groningen zijn vastgesteld. De negende potentiële
broedparasiet is Bombus vestalis, die als gast-soort de
Aardhommel heeft, is in Nederland vrij algemeen,
maar is na 1989 in de provincie Groningen alleen in
de stad Groningen en in het uiterste zuidoosten van
de provincie gevonden. Bovendien wordt de soort
niet vaak in tuinen aangetroffen. Dus voor deze
negen parasitaire soorten is het goed te verklaren dat
zij niet in de tuin zijn gevonden terwijl hun gastsoorten minimaal vier jaar zijn waargenomen.
Voor gast-soorten en broedparasieten die wel in de
tuin zijn vastgesteld, is er echter geen correlatie
gevonden tussen het aantal jaren dat een gast-soort
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Figuur 15. Het verband tussen het aantal jaren
aanwezig van een gast-soort en het aantal jaren
aanwezig van de bijbehorende parasiet.

Figuur 16. Het verband tussen de som van het aantal
jaren aan- wezig van alle gast-soorten en het aantal
jaren aanwezig van de bijbehorende parasiet. In het
rood zijn de punten voor Psi- thyrus campestris en
Nomada goodeniana weergegeven. De combinatie gastsoort = 1 en parasiet = 0 bestaat uit drie gast soorten
waarvan de parasiet(en) binnen een straal van 20 km
van de tuin zijn gevonden.

Wordt het aantal jaren van aanwezigheid van alle
gast-soorten van één parasitaire soort opgeteld en
wordt dat vergeleken met het aantal jaren dat de
bijbehorende parasitaire soort in de tuin is
gevonden, dan is er wel degelijk een correlatie (Fig.
16). De correlatie lijkt echter niet te gelden voor
Bombus campestris en Nomada goodeniana, ondanks dat
het opgetelde aantal jaren van aanwezigheid van hun
gast-soorten juist het hoogste zijn van alle gevonden
parasitaire bijen (Fig. 16, de twee punten
rechtsonder). Gast-soorten voor B. campestris zijn
Akkerhommel en Weidehommel, die opgeteld 14
jaar aanwezig zijn geweest in de tuin, terwijl B.
campestris maar eenmalig met twee mannetjes is
waargenomen in 2010. De tuin bevindt zich in een
wijk zonder veel hoge bomen of hoog opgaande
begroeiing. Van B. campestris is bekend dat deze in de
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nabijheid van deze dekkingsmogelijkheden blijft. De
beperkte aanwezigheid van deze structuren kan een
verklaring zijn voor het weinige voorkomen in de
tuin. Van N. goodeniana werden vier waarschijnlijke
gast-soorten in de tuin gevonden, te weten Andrena
cineraria, A. nigroaenea, A. nitida en A. tibialis. De
laatste twee soorten zijn tussen 2003 en 2012
respectievelijk gedurende vier en vijf jaar vastgesteld,
de eerste twee soorten zijn beide één jaar vastgesteld.
Is het weinig voorkomen van N. goodeniana mogelijk
het gevolg van het voorkomen van andere bijen die
parasiteren op dezelfde gast-soorten? Inderdaad
parasiteert N. flava op A. nigroaenea en A. nitida, N.
fulvicornis parasiteert op A. nigroaenea en A. tibialis en
N. fabriciana parasiteert op A. nigroaenea. N. flava is
gedurende acht jaar vastgesteld, N. fulvicornis
gedurende vijf jaar en N. fabriciana gedurende één
jaar. Kortom, N. goodeniana heeft te maken met drie
concurrerende parasitaire bijen. Mogelijk is zij
minder concurrentiekrachtig dan de twee meest
voorkomende concurrenten. Bovendien is A.
cineraria, waarvan N. goodeniana de enige vastgestelde
broedparasiet is, maar eenmalig en met maar één
individu waargenomen, dus daar valt waarschijnlijk
ook niet veel te halen.
Algemene conclusies en discussie
Het aantal soorten dat jaarlijks werd gezien, was
sterk gecorreleerd met het aantal waarnemingen.
Een inspanning van ca. 50 waarnemingen per jaar
leek nodig om een maximum van ca. 25 soorten te
kunnen waarnemen. Na twee jaar waren alle soorten
gezien die in 2003-2012 gedurende 4 jaar of meer
werden waargenomen. Hiervoor waren 96
waarnemingen nodig, verspreid over 35 dagen in
2003 en 2004. Voor een kleine tuin (47m2) lijkt dus
een behoorlijke inspanning nodig te zijn om na twee
jaar een goed beeld van de regelmatig voorkomende
bijen te kunnen krijgen. Voor grotere tuinen met
meer variatie in structuur wordt waarschijnlijk een
nog grotere inspanning gevraagd voor een goed
beeld van de bijenbevolking, zeker als deze tuin zich
in een relatief groene stedelijke omgeving bevindt,
zoals voor de Damster tuin het geval is.
Waarschijnlijk is de inspanning in de vorm van het
aantal dagen te verlagen, door vanaf april tot en met
september één dag per maand alle bijen gedurende
één of twee uur consequent te verzamelen
(eventueel in een ochtend- en een middagsessie).
Bijkomend voordeel van deze gestandaardiseerde
inventarisatie is dat nu ook het aantal individuen van
verschillende soorten in goede verhoudingen
worden vastgesteld. Nadeel is dat soorten in lage
dichtheden een grotere kans hebben om te worden
gemist. Dit kan worden opgevangen door toch
regelmatig in de tuin te blijven observeren, waarbij
alleen op nieuwe soorten wordt gelet.

Tijdens de inventarisatieperiode werden jaarlijks tot
vier soorten uitsluitend in dat ene jaar vastgesteld.
De vraag is of dit zwervers zijn die buiten hun
nestelgebied verzeild zijn geraakt. Dispersie vindt
vooral plaats vlak vóór en direct na de
overwintering. Alle 19 soorten die slechts in één jaar
zijn vastgesteld, zijn in de hoofdvliegtijd van de
betreffende soort waargenomen. Hoewel het voor
individuen niet met zekerheid te zeggen is, wijst dit
gegeven er op dat het mogelijk geen zwervende
exemplaren betroffen. De eenmalig gevonden en
verzamelde vrouwelijke exemplaren van A. cineraria,
Andrena praecox en H. rubicundus hadden stuifmeel
verzameld, wat er op duidt dat deze individuen in
(de buurt van) de tuin hun nesten hadden.
Van de 48 soorten zijn 19 soorten slechts in één jaar
in de tuin vastgesteld. Van deze 19 soorten waren er
acht parasitair. Van deze broedparasieten zijn ook
de gast-soorten in de tuin vastgesteld. De hypothes
is daarom dat met het vinden van de combinatie van
deze parasitaire bijen met hun gast-soorten de kans
groter maakt dat zij in de omgeving van de tuin
nestelen.
Het relatief aantal soorten van de Rode Lijst dat in
de tuin is gevonden, is veel lager dan het landelijke
percentage van 56%. Dit sluit aan bij het gegeven
dat in stedelijk gebied het aandeel van generalistische
en polylectische soorten in de soortensamenstelling
groter is dan in natuurgebieden (Cornelissen 2012).
Op de Rode Lijst komen relatief veel oligo- en
monolectische of anderszins gespecialiseerde
soorten voor.
Er is een sterke correlatie gevonden tussen het
gesommeerde aantal jaren dat gast-soorten zijn
gevonden in de tuin en het aantal jaren dat de
bijbehorende parasitaire bij is gevonden (Fig. 16).
De best passende lijn, die ook ecologische betekenis
heeft, is de weergegeven kromme. Hiermee wordt
79,5% van de ligging van de punten verklaard. De
interpretatie voor de vorm van de grafiek is dat pas
vanaf een bepaalde hoeveelheid jaren van
aanwezigheid van gast-soorten ook de bijbehorende
broedparasiet recht evenredig meer jaren wordt
gezien. Beneden dat aantal jaren is de broedparasiet
met hetzelfde lage aantal jaren aanwezig, ongeacht
het aantal jaren van aanwezigheid van de gastsoorten. In andere woorden: het lijkt er op dat pas
vanaf een bepaalde dichtheid van gast-soorten (of
individuen van gast-soorten) de dichtheid van de
bijbehorende broedparasiet (of individuen van de
broedparasiet) recht evenredig toeneemt. Bij een
lagere dichtheid van gast-soorten (of individuen van
gast-soorten) is de dichtheid van de broedparasiet
(of individuen van de broedparasiet) ook laag of is
de broedparasiet niet aanwezig.
In Nederland zijn veel tuinen op bijen
geïnventariseerd (zie voor een aantal daarvan onder
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Figuur 17. Voorbeelden van soorten in de tuin. Vanaf linksboven met de klok mee: Andrena fulva, Andrena
subopaca, Apis mellifera, Colletes daviesanus, Osmia bicornis, Megachile willughbiella, Bombus pascuorum,
Anthophora plumipes. Foto’s Jan Kuper.
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‘Vergelijking met andere tuinen’). In deze data zit
veel informatie besloten. Internationaal zijn enkele
hierop betrekking hebbende artikelen gepubliceerd
(persoonlijke mededeling Jens D'Haeseleer). Vragen
die zouden kunnen worden beantwoord zijn
bijvoorbeeld of er verschillen in de eigenschappen
van bijengemeenschappen aanwezig zijn in een
gradiënt van noord naar zuid of van west naar oost,
bijvoorbeeld in de voedsel- of nestplaatsvoorkeur.
Hoe belangrijk zijn tuinen voor bijen? Raemakers
(2001) vond dat een aantal bijensoorten meer
voorkwamen in steden dan in natuurterreinen. Zijn
de relatief warme stadstuinen belangrijke habitats
voor warmteminnende soorten? Kunnen tuinen
refugia vormen voor zeldzame soorten? Kunnen
tuinen in uitgestrekte landbouwgebieden refugia
vormen voor bijengemeenschappen? Een hoop
vragen die mogelijk met het ontsluiten van
tuingegevens kunnen worden beantwoord.
Summary
Ten years of bee gathering in an urban garden
in Appingedam, The Netherlands: a
methodological and an ecological analysis.
An inventory of the solitary bee community in a
small garden in Appingedam, The Netherlands, was
made from 2003 to 2012. In total 48 species were
found. Number of species per year was positively
correlated with the observation effort. Even after 10
years from the start of the inventory still one to two
new species were found yearly. Two years after the
beginning of the inventory all 21 species that were
found in more than three years of the ten year
period had been established. During the inventory
period nineteen species were found in one year only.
Most species only visited the garden to forage. Four
species have been found to nest. Only Osmia bicornis
had nests every year. Eight species that were found
belong to the Dutch Red List. The garden
represented 35,0% of the species that have been
found in the province of Groningen. If only species
of the clay region of Groningen province were
considered, 50,0% of the species were found in the
garden. Moreover, if species were excluded that are
only known from large artificial raised land areas
within the clay region, 81,4% of the clay region
species were found in the garden.
Of all species 62,5% were polylectic and 29,2% were
parasites of other solitary bees. Of all species 50,0%
of the species build their nests underground,
whereas 23,5% and 26,5% build their nests above
ground or are able to do both respectively. Of all
species 68,8% have one generation per year. There
was a strong correlation between the sum of the
number of years of host species presence (mostly
Andrena spp.) and the number of years that their
parasitic bee (mostly Nomada spp.) was present.

In the Netherlands many gardens have been
observed for bees. A lot of information is hidden in
these data. Questions about the relevance of gardens
for bees in a broad sense might be answered.
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Bijlage
De soortenlijst van de tuin in Appingendam in de periode 2003-2012. ‘# ind.’ = het aantal gevonden individuen;
‘jaar’ = jaar van 1e waarneming; ‘# jaar’ = aantal jaren waargenomen; ‘1e’ / ‘2e’ = vroegste / meest late datum van
waarneming; onder ‘voedsel’ (Peeters et al 2012): poly = polylectisch oli = oligolectisch para = parasitair op
andere bijen; onder ‘nest’ (Peeters et al 2012): O = ondergronds B = bovengronds S = steilwand; onder ‘broed
broedparasieten cq. gast-soorten’ de bij de soorten in de eerste kolom in de tuin vastgestelde broed
broedparasieten cq. gast-soorten (Peeters et al 2012); ‘# gen .’ = aantal generaties per jaar (Peeters et al 2012);
onder ‘# gen.’: ? = mogelijk het genoemde aantal generaties, maar niet met zekerheid vastgesteld.
Soort
# ind. jaar # jaar
Andrena barbilabris
2 2007
1
Andrena carantonica
5 2003
4
Andrena cineraria
1 2003
1
Andrena denticulata
1 2011
1
Andrena flavipes
1 2012
1
Andrena fucata
1 2006
1
Andrena fulva
22 2003
7
Andrena haemorrhoa
18 2003
8
Andrena nigroaenea
1 2005
1
Andrena nitida
6 2004
4
Andrena praecox
1 2007
1
Andrena subopaca
8 2006
3
Andrena tibialis
14 2003
5
Anthidium manicatum
5 2004
2
Anthophora plumipes
118 2003
10
Apis mellifera
7 2003
2
Bombus hortorum
5 2004
4
Bombus hypnorum
14 2003
7
Bombus lapidarius
42 2003
6
Bombus pascuorum
19 2003
8
Bombus pratorum
14 2003
6
Bombus terrestris s.l.
23 2003
8
Chelostoma rapunculi
1 2011
1
Colletes daviesanus
13 2004
6
Halictus rubicundus
1 2006
1
Hylaeus gibbus
1 2004
1
Hylaeus hyalinatus
9 2004
3
Lasioglossum calceatum
5 2004
1
Lasioglossum nitidulum
7 2004
3
Lasioglossum sexstrigatum
13 2003
5
Megachile centuncularis
3 2005
3
Megachile w illughbiella
12 2003
5
Osmia caerulescens
8 2004
6
Osmia rufa
64 2003
10

1e
15-4
16-4
21-4
10-7
29-4
13-5
6-4
6-4
21-5
6-4
15-4
13-5
29-3
24-6
17-3
12-4
15-4
3-4
10-4
10-4
22-3
24-2
4-6
24-6
5-8
31-7
30-5
6-6
1-5
1-6
3-7
18-5
15-4
2-4

Bombus campestris
Bombus sylvestris
Epeolus variegatus
Melecta albifrons
Nomada fabriciana
Nomada flava
Nomada flavoguttata
Nomada fulvicornis
Nomada goodeniana
Nomada panzeri
Nomada ruficornis
Nomada sheppardana
Sphecodes miniatus
Stelis punctulatissima

7-8
para
31-5
para
29-7
para
2-4 30-5 para
1-5
para
12-4 3-6 para
12-5
para
14-4 7-5 para
22-4
para
13-4 2-5 para
12-4 25-4 para
28-5
para
3-7 28-8 para
28-6
para
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2
1
1
15
1
17
1
7
1
4
12
1
2
1

2009
2010
2006
2004
2005
2003
2012
2003
2007
2003
2003
2006
2004
2004

1
1
1
7
1
8
1
5
1
3
5
1
2
1

2e voedsel nest
22-4 poly
O
9-5 poly
O
poly
O
oli
O
poly
O
poly
O
25-5 poly
O
13-5 poly
O
poly
O
4-6 poly
O
oli
O
3-6 poly
O
14-5 poly
O
17-7 poly
B
27-5 poly
B/S
30-6 poly
B
2-7 poly
O/B
5-7 poly
B
28-8 poly
O/B
10-8 poly
O/B
4-7 poly
O/B
10-8 poly
O
oli
B
17-7 oli
O/B/S
poly
O
poly
B
18-6 poly
O/B
17-7 poly
O
22-8 poly
B/S
4-9 poly
O
15-7 poly
O/B
31-7 poly
O/B
29-7 poly
B
31-5 poly
B

broedparasieten, gastheren
Nomada flava
N. goodeniana

N. panzeri
N. panzeri
N. ruficornis
N. fabriciana, N. flava, N. fulvicornis, N. goodeniana
N. flava, N. goodeniana
N. flavoguttata
N. fulvicornis, N. goodeniana
Stelis punctulatissima
Melecta albifrons

Psithyrus campestris
P. campestris, P. sylvestris

Epeolus variegatus

N. sheppardana, Sphecodes miniatus

Bombus pascuorum, B. pratorum
B. pratorum
Colletes daviesanus
Anthophora. plumipes
Andrena nigroaenea
A. carantonica, A. nitida, A. nigroaenea
A. subopaca
A. nigroaenea,A. tibialis
A. cineraria, A. nigroaenea, A. nitida, A. tibialis
A. fucata, A. fulva
A. haemorrhoa
Lasioglossum sexstrigatum
L. sexstrigatum
Anthidium manicatum, Osmia spp.

# gen.
1(-2?)
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1(-2?)
1
1(-2)
1
1(-2)
1
1
1
1(-2)
1
1
1
1
1(-2?)
1(-2)
1
1
1
1
1(-2)
1(-2)
1
1
1
1
1
2
1
1(-2)
2
2
1
1
2
1
1
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Tweede vindplaats van
Chrysis inaequalis in
Nederland
Theo M.J. Peeters & Aad van Diemen
Inleiding
Meer dan 7000 opgeprikte bijen en wespen,
verzameld door Stichting Bargerveen, zijn vorig jaar
verhuisd van Nijmegen naar de collectie van het
Natuurmuseum Brabant te Tilburg. Bij de bewerking
en controle van niet gedetermineerde goudwespen
vond de tweede auteur een vrouwtje van de zeer
zeldzame Chrysis inaequalis. Voor ons reden genoeg
deze bijzondere vondst hier kort te bespreken.
Uiterlijk
Chrysis inaequalis Dahlbom, 1845 heeft een rood
achterlijf plus een blauw gekleurde kop en borststuk
soms met partijen groen ertussen. Ze is gemakkelijk
te herkennen aan een aantal morfologische
kenmerken. Ze heeft aan beide zijkanten van het

borststuk een tweelobbig uitsteeksel (Fig. 1a, pijl).
Op tergiet twee en drie in het midden met een
duidelijke lengtekiel (Fig. 1c) en tevens zijn de beide
zijden van tergiet 3 ingedrukt. Van de vier spitse
tanden aan de achterrand van tergiet 3 staan de
binnenste twee dichter bij elkaar (Fig. 1b). Het
gezicht is sterk uitgehold. Waarschijnlijk zijn deze
kenmerken bij man en vrouw even goed zichtbaar.
Lengte: 5-10 mm.
Chrysis inaequalis wordt door Linsenmaier (1997) tot
het subgenus Pentachrysis gerekend, maar Kimsey &
Bohart (1991) en Rosa (2006) rekenen haar tot de
inaequalis-groep. Deze groep is beperkt tot de
Palaearctische regio en bestaat waarschijnlijk uit
slechts twee soorten nl. C. inaequalis en de ZuidEuropese Chrysis mysticalis.
Verspreiding in Nederland
De nieuwe vondst is een vrouw gevangen op 23 juni
2005 tijdens het kalkgraslandonderzoek van
Stichting Bargerveen. Voor het veldwerk werd de
Bemelerberg verdeeld in hokken die genummerd
waren van A t/m F (Noordwijk et al. 2012) en deze
waarneming is een handvangst van de eerste auteur
op de meest oostelijke mergelgrotwand in hok F
(Ac. 182.0-317.9).
Figuur 1. Kenmerkende morfologische details van een
vrouw Chrysis inaequalis.
a. Het tweelobbige uitsteeksel aan de zijkant van het
borststuk,
b. tergiet 3 met 4 apicale tanden,
c. tergiet 2 en een iets uitgetrokken tergiet 3 (waardoor de
normaliter bedekte zwarte bovenrand zichtbaar wordt) met
duidelijke kiellengte. Foto’s Kees van Achterberg.
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Tot op heden was deze soort alleen gemeld van de
Looierheide bij Gennep in het noorden van
Limburg. Daar werden op 2 juni 2000 twee
vrouwtjes gevangen op een dode eik (Smit &
Megens 2001).
Biologie
De soort is gekweekt uit een nest van de urntjeswesp
Eumenes coronatus (Bettag 1990). Zeer waarschijnlijk
wordt deze urntjeswesp ook bedoeld met de
verwijzing in Kunz (1994) naar de gastheer Eumenes
coractatus. Ook de niet-inheemse Eumenes pomiformis is
als gastheer bekend en alle overige gastheren zoals
Odynerus- en Osmia-soorten vragen om bevestiging
(Agnoli & Rosa 2013, Linsenmaier 1997).
De urntjeswesp E. coronatus wordt in het zuidelijk
deel van ons land in het afgelopen decennium meer
aangetroffen (Smit 2005) en dus mag je verwachten
dat ook de kans om haar specifieke (?) goudwesp te
vinden toe neemt. Met pas vijf jaar later de tweede
vondst in ons land mogen we echter stellen dat het
zo snel nog niet lijkt te gaan met de toename van
deze gemakkelijk herkenbare goudwesp. Maar
misschien is deze aandacht genoeg om nog eens
door de ongedetermineerde Chrysis-soorten van je
collectie te lopen en meer vondsten op het spoor te
komen…
Dankwoord
Hartelijk dank aan Kees van Achterberg die weer ‘ns
tijd maakte om op de valreep nog enkele mooie
detailfoto’s te schieten.
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Summary
Second record of the gold wasp Chrysis inaequalis
(Hymenoptera: Chrysididae) in The Netherlands,
with description of morfological characteristics and
biology of the species.
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Boekbespreking: Vespine
wasps of the world
Jan Smit
Archer, M.E., 2012. Vespine wasps of the world. – Siri
Scientific Press, Manchester, 352 p. ISBN 978-0-9567795-71. Prijs: € 137,44 (£ 110,49) inclusief verzendkosten. Te
bestellen bij de NHBS.

De cyclus van de nestbouw van de kolonie.
Inclusief nestovername door andere koninginnen.
3 Een ethogram van het gedrag en het gebruik van
chemische communicatie, herkennen van
nestgenoten. Het ontdekken van voedselbronnen.
4 De organisatie van het werk in de kolonie. Het
voeden van de larven, broed vernietiging, eileggen door werksters, ontwikkeling van de
koninginnen.
5 Verdere ontwikkeling van de kolonie,
neststructuur en het broed.
6 Aantallen werksters, hun levensduur, het geslacht
van verzegeld broed.
7 Voedsel en nestmateriaal halen.
8 Populatie- en kolonie-ecologie.
9 Overzicht van de historie van
determinatiesleutels. Herziene determinatiesleutel
voor de Vespinae van de wereld.
10 Bespreking van de soorten, met
determinatiesleutels tot de ondersoorten.
Kleurenfoto van alle koninginnen.
Kortom een zeer gedegen boek over de Vespinae.
Met als enig minpuntje de lay-out. De pagina’s zijn erg
vol geschreven, met smalle marges. Er hadden in de
hoofdstukken wat foto’s geplaatst kunnen worden,
vooral voor de lezers die visueel ingesteld zijn. De
kwaliteit van de kleurenfoto’s van de geprepareerde
koninginnen is niet geweldig, sommige zijn niet echt
scherp en de achtergrondkleur verschilt per foto.
Voor liefhebbers van de Vespinae desondanks echt
een aanrader, dit boek!

Michael Archer heeft de kennis van al zijn
onderzoekingen van de laatste 40 jaar, plus datgene
wat de laatste jaren over de Vespinae door anderen
gepubliceerd is, samengevoegd tot een nieuw
standaardwerk over de Vespinae.
In 10 hoofdstukken worden alle facetten van het
sociale wespenleven besproken. Hieronder wordt per
hoofdstuk kort de inhoud weergegeven.
1 Overzicht van de familie Vespinae
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Boekbespreking:
Comportement d’abeilles
Colletidae (Hymenoptera)
Jan Smit
Janvier, H., 2012. Comportement d’Abeilles Colletidae
(Hymenoptera). - Entomofauna Monographie 2: 1-181. €
32,- plus verzendkosten. Te bestellen bij: M. Schwarz email:
Maximilian.schwarz@liwest.at

Wat bezielt je om een relatief duur boek (vergeleken
met onze bijenatlas) in het Frans te gaan lezen? Nou
heel simpel, de inhoud is prima en nergens anders te
vinden.
Eind januari was ik een week op bezoek bij Max
Schwarz in Oostenrijk om aan Nomada te werken. Hij
liet me dit boek zien en vertelde over de historie ervan.
De auteur hiervan, Hippolyte Janvier, is namelijk al in
1986 overleden. Het manuscript van dit boek lag
echter bij Schwarz thuis, hij is de uitgever van
‘Entomofauna’. Hij heeft de andere ‘editors’ jarenlang
bewerkt om dit manuscript eens te lezen en te
bewerken. En eindelijk is het dan zover gekomen, het
is verschenen, in beperkte oplage, gefinancierd door
Schwarz zelf.
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Het werk van Janvier past in de Franse
entomologische traditie, met een grote interesse in het
gedrag van insecten. Denk aan namen als R.-A.
Reaumur, J.H. Fabre, M.Ch. Ferton en E. Gros. Met
name Fabre inspireerde in Nederland J.P. Thijsse en
N. Tinbergen tot gedragsonderzoek bij insecten.
Het boek beschrijft de nestbouw en de ontwikkeling
van de larven van een flink aantal Europese soorten
van Hylaeus en Colletes, alsmede van enkele Chileense
bijensoorten.
Wat vind je in dit boek dat voor een Nederlandse
hymenopteroloog interessant is? Een schat aan
informatie over nestwijze, nestbouw en larven van een
aantal soorten van onze Colletes en Hylaeus. De teksten
zijn voorzien van veel pentekeningen, met veel
detailtekeningen van o.a. de nesten, de larven en hun
onderdelen. De wijze van nestbouw en de
ontwikkeling van de larven wordt uitgebreid
beschreven.
Van de Nederlandse soorten staan hierin: Hylaeus:
bipunctatus, cornutus, brevicornis, hyalinatus, angustatus,
annularis, clypearis, communis, confusus, gibbus, pectoralis,
pictipes, rinki, variegatus en euryscapus, alsmede van
Colletes: cunicularius, succinctus, daviesanus, impunctatus,
marginatus en similis.
Het is eigenlijk jammer dat deze informatie nu pas
beschikbaar is, hier staat veel in wat bruikbaar was
voor de auteurs van ons bijenboek!
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Oproepen
2013

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 2013 hebt voldaan.
Wanneer dat niet het geval is, maak dan het bedrag
- € 10 per jaar - over vóór 1 juni 2013 op ASNbank:
70.84.59.382 ten name van A.J. Loonstra, Spijkerboor.
Onder vermelding van “contributie sectie
Hymenoptera + ja(a)r (en)”.
Hebben wij op 1 juni nog geen contributie voor 2013
van je ontvangen dan gaan we ervan uit dat je hebt
bedankt als lid van de sectie.

B. Jeucken
R. de Jonghe (B)
W. Klein
R. Kleukers
H.P.L. Koel
F. Kok
J.J. Kroon
J.M. Kuhnen
P. Kuijken
J. Kuper
A. Loonstra
G. Loos (B.)
Ch. Van Meel (B)
F. van der Meer
P. Megens
A. Mol
A. Neve
J. van der Nieuwegiesen
H. Nieuwenhuijsen
L. den Ouden
J. Ouwendijk
Th. Peeters
H.J. Prijs
J. Prinsen
J.H.N. Pijfers
I. Raemakers
J. Ravoet
M. Reemer
A. Rietveld
M. Roos
S. Schreven
J. Slot
J. Smit
J. Smits
R. Sommeijer
E. van der Spek
A.H. van Stipdonk
Y. Taams-Neuhaus
M. van Veen
A. van der Veen
R.L. Veenendaal
A. de Wilde
E. Willems (B)
C. Zwakhals

2006
2010
1995
1997
2003
1999
2012
2008
1995
2008
2004
1995
2012
1996
1995
1999
2005
1995
1995
1996
2010
1995
2003
2005
1998
1997
2010
2002
2011
1995
2010
2002
1995
2001
1999
2004
2011
2008
2005
1998
2004
2010
2009
1997

x

Contributie sectie Hymenoptera N.E.V. per 1-3-2013.

2003
1995
2002
2001
2003
2008
2010
2002
1995
1995
1997
1999
2000
1996
2000
2007
2011
2004
2008
2004
2003
2010
2010
2002
2011
2011
2009
1995
1996
2011

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

2016

2013

M.T. van Adrichem
C. van Achterberg
A. Baaijens
E.H. van Beers
H. Beers
D. Belgers
M.P. Berg
R.M. Bink-Moenen
L. Blommers
P. van Breugel
R.J. Broersma
R. Brouwer
A. Brouwers
B. Brugge
L.L. Calle
A.J. Dees
Ch. Deschepper (B)
J. Devalez (B)
A. van Diemen
S.M.A.J. Dobbelaar
A.P.W. van Eck
K. Eradus
H.P.A.J. Gilissen
C. Goudsmits
J. D’Haeseleer (B)
M. Hartman
J. de Heer
W. Heitmans
J.T. Hermans
Imkersver. Arnhem Velp

2015

Lid
van

2014

Naam

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

2016

Lid
van

2015

Naam

2014

Van de penningmeester

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
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Gevraagd: spinnendoders
met spin
Onze deskundige op het gebied van de spinnendoders
Hans Nieuwenhuijsen ontvangt graag spinnendoders
die samen met een door hen gevangen spin zijn
gevangen. Beide dieren, in elk geval de spin op alcohol
bewaren.
Met deze vangsten kan meer duidelijk worden over de
soorten spinnen die bepaalde spinnendoders als prooi
vangen. Van jonge stadia van de spin kan zo nodig via
DNA de soort worden bepaald.
Graag opsturen naar H. Nieuwenhuijsen, Frans
Halsstraat 10 1816 CN Alkmaar.

‘De Nederlandse bijen’
In december jongstleden verscheen ons bijenboek: ‘De
Nederlandse bijen’. Er zijn 2000 exemplaren gedrukt
en drie maanden later zijn er al 1200 verkocht. (mond.
Meded. Paul Kemmeren).
Inmiddels heb ik op het Bijen, wespen en mieren
forum van waarneming.nl een topic aangemaakt waar
ik alle verbeteringen en aanvullingen van het bijenboek
verzamel, zie
http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=2
12727.0 Ook jouw commentaar is welkom.
Tevens verzamel ik alle besprekingen van het
bijenboek voor mijn archief. Zie hieronder als
voorbeeld de bespreking van ons boek op BWARS, de
website van onze Engelse collega’s. Dus als je iets
tegen komt, stuur een copie op of informeer me s.v.p.
even, dan kan ik kijken of die bespreking in mijn
archief nog ontbreekt.
Graag opsturen naar: Theo Peeters, Bachlaan 752,
5011 BR Tilburg. Of per mail naar ptheo@xs4all.nl.
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Review: De Nederlandse Bijen,
Peeters, Theo M.J. et al.
This book is one of those great rarities in the Bee literature: a comprehensive
work covering the entire Apifauna of the country and represents the first
major work of this kind since Paul Westrich’s seminal work Die Wildbienen
Baden-Württemburgs, published in 1989.
The text (in Dutch) outlines the distribution (both in the Netherlands and
generally), Habitat, Life History ecology and traits of all 358 species of bee on
the Dutch list. The whole work is lavishly illustrated with a wonderful
collection of colour photographs of bees and their habitats, full distribution
maps and phenology charts.
At the beginning is an extremely thorough and interesting introductory
section which covers important and relevant information on a range of bee
topics, including habitats, the nature of parasitism within bees, sociality, and
some wonderful line drawings by Kees van Achterberg to illustrate the key to
Genera.
At the end of the book is a huge and comprehensive bibliography and a
potentially very useful traits and trends spreadsheet.
The Dutch text may put off a few potential buyers (not many though I
suspect), as may a lack of keys to species. This lack of keys will be addressed
in another publication in 2013, and the work under review should be
regarded as a companion to this. It is certainly well worth the 50 Euro price
tag.
Theo Peeters and his team of bee specialists in the Netherlands deserve our
thanks and congratulations. The book is hardbound and stitched and has
extremely high production values throughout. It is a remarkable work and
provides an excellent showcase for what modern publishing can produce. It is
likely to remain the standard work on Dutch bees for many years to come.
If your regular book dealers do not have any copies in stock, it can be
purchased here
Stuart Roberts
February 2013
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Mededelingen
Bestuurswisseling
Hans Nieuwenhuijsen heeft te kennen gegeven te
willen stoppen met zijn bestuursfunctie als
penningmeester, na deze functie 17 jaar te hebben
vervuld.
Wij bedanken Hans heel hartelijk voor de vele jaren
dat hij op een goede manier de financiële kant van de
sectie heeft willen beheren.
Een opvolger hebben we gevonden in de persoon van
Anne Jan Loonstra.
Anne Jan van harte welkom als bestuurslid, we wensen
jou veel succes toe.
Anne Jan heeft als penningmeester een ander
bankrekeningnummer: ASN bank: 70.84.59.382 t.n.v.
Dhr. A.J. Loonstra, Spijkerboor.

Uitbreiding redactie
De redactie van HymenoVaria is aangevuld met Erik
van der Spek en Jens D’Haeseleer. Erik heeft al
geruime tijd een belangrijke inbreng vanuit het beheer
en alsd secretaris van de sectie. Jens is een van onze
Belgische leden. Jens is goed ingevoerd in de Vlaamse
bijen- en wespengroep. Het aantal Belgische leden van
onze sectie neemt nog steeds toe en die kunnen we op
deze wijze een stem geven in onze nieuwsbrief.
Bovendien kan op deze manier de samenwerking
tussen Belgische en Nederlandse liefhebbers meer
vorm krijgen. We hopen dat ook meer Belgische
collega’s bijdragen aan de nieuwsbrief gaan leveren.

Jaarverslag sectie 2012
Erik van der Spek, secretaris sectie Hymenoptera.
Het jaar begon voor de sectie op 14 januari met de
eerste studiedag van ons in Naturalis. Dit jaar zijn de
geslachten Coelioxys en Megachile bestudeerd. Hans
Nieuwenhuijsen verzorgde een presentatie, waarin
biologie, verspreiding, oorzaken van achteruitgang en
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uiteraard de identificatie aan bod kwamen. Bij het
determineren werden de door hem gemaakte
Nederlandstalige tabellen uitgeprobeerd.
Bijzonder was dat tijdens de hele studie dag het
publiek van Naturalis ook aanwezig was. Veel
bezoekers bekeken voor het eerst een wilde bij door
een binoculair.
De studiedag was daarmee onze eerste bijdrage aan de
activiteiten in het kader van het Jaar van de Bij.
De folder ‘Wilde bijen, kent u ze?’ die de sectie met
financiële steun van de NEV voor dit jaar heeft
uitgegeven, ondersteunde deze educatieve activiteiten.
Deze folder is door leden ook bij lezingen en veldwerk
uitgedeeld en met name digitaal ook aan anderen
beschikbaar gesteld om het Jaar van de Bij te
ondersteunen.
De website is ook dit jaar weer onderhouden door
Raymond Boersma, waarvoor onze dank!
In april en november verschenen nummer 4 en 5 van
HymenoVaria, totaal 68 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
naar de Elperstroom moest vanwege slecht weer
worden uitgesteld tot 2013.
Voor de zomerexcursie maakten we gebruik van de
uitnodiging om op de reservedatum (1 september) op
Schouwen de Slikken van Bommenede, de
Verklikkerduinen en Schelphoek te bezoeken. Op de
laatste locatie troffen we een nieuwe vindplaats van
onze endemische ondersoort Epeolus tarsalis aan.
Een bijzondere actie vanwege het Jaar van de Bij
volgde uit het verzoek van de Gemeente Deventer aan
de sectie om daar de wilde bijen te inventariseren en te
adviseren over het beheer. Vier leden van de sectie
hebben deze inventarisatie uitgevoerd, het rapport
hierover is tijdens een lezing voor belangstellenden aan
de wethouder overhandigd. Jan Smit coördineerde dit
werk.
Het Jaar van de Bij werd voor de sectie mooi
afgesloten met de presentatie van de lang verwachte
Bijenatlas. Veel leden van de sectie hebben er aan
meegeschreven en uiteraard hebben alle leden
bijgedragen aan de gegevens voor verspreidingskaarten.
Het aantal leden bedroeg eind van het jaar 76.
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Per 31 december nam Hans Nieuwenhuijsen afscheid
als penningmeester en redactielid. Anne Jan Loonstra
vervangt hem als penningmeester. In de redactie van
HymenoVaria is Hans vervangen door Erik van der
Spek, terwijl de redactie ook is aangevuld met Jens
D’Haeseleer, een van onze Belgische leden.

Email-adressen
Als bestuur corresponderen we regelmatig met de
leden via de E-mail. Van een aantal leden krijgen we
daarbij foutmeldingen op verzonden mails. Het kan
zijn dat wij een onjuist mailadres hebben of dat hun
spamfilter mails via spek-druif@introweb.nl niet
doorlaat. Willen: Arjen Neve, Mervyn Roos en Hans
Ouwendijk dit controleren of mij een mail sturen met
het juiste adres?

Activiteiten in Nederland
Wilde bijen cursus
Anne Jan Loonstra is benaderd voor het verzorgen
van een cursus wilde bijen als onderdeel / vervolg op
een imkerscursus. Onder andere het verschijnen van
het boek ‘De Nederlandse Bijen’ is de aanleiding om
aandacht te geven aan wilde bijen.
Daarbij wordt ook gedacht aan het gaan inventariseren
in de omgeving van Zwolle, waarvoor geleerd moet
worden om de bijen te determineren.
Anne Jan heeft het initiatief genomen om contact te
leggen tussen leden die zich hier al mee bezig houden.
Dit ook omdat dit jaar bij de Jeugdbonduitgeverij het
eerste deel van de Nederlandstalige tabellen uit zal
komen, wat meer mensen kans biedt om zich te
helpen de verspreiding van wilde bijen in kaart te
brengen. Het idee is cursusmateriaal te ontwikkelen
dat door ieder van ons, die hiervoor gevraagd wordt,
gebruikt kan worden.
Op dit moment wordt gedacht aan een introductie
wilde bijen voor mensen die iets meer over deze
insecten willen weten. En daarnaast een basiscursus
wilde bijen inventariseren en determineren om mensen
op weg te helpen bij het gebruik van de nieuwe
tabellen.
Heb je hier belangstelling voor meldt het dan bij Anne
Jan: ajloonstra@hotmail.com.

Wilde bijen en beheer
Huib Koel wil ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan
van de website www.wildebijen.nl tegen het eind van
de zomer een studiedag organiseren, met als thema
Wilde bijen in het landschap.
Tijdens deze dag moet vooral aan de orde komen hoe
bij het beheer van het landschap en begrazing, van
stedelijk groen tot natuurgebieden, rekening gehouden
kan worden met wilde bijen.
Heb je ideeën geef ze door aan Huib:
huib@wildebijen.nl.

Goed beheer voor wilde bijen
Landschap Noord-Holland organiseert in opdracht
van de provincie Noord-Holland een voorlichtingsbijeenkomst voor terreinbeheerders op 10 april 2013,
van 13.30-16.15 uur in Aristo Amsterdam.
Motto: Een gezonde wilde bijenpopulatie voor NoordHolland door ecologisch beheer.
Sprekers:
Ben Brugge
Entomoloog, collectiebeheer-der/onderzoeker bij
Naturalis
Jaap Molenaar
Voorzitter Bijenstichting, Hoofd groenploegen,
Landschap Noord-Holland
Jeanine Hamers
Projectleider Soortbeschermingsregeling 2013,
Landschap-Holland
Walter Menkveld
Dagvoorzitter, Hoofd afdeling Onderzoek en Advies
Landschap Noord-Holland
Deelname aan deze middag is gratis. Van tevoren
aanmelden bij Anne Copier van Landschap NoordHolland, tel. 088-0064497,
a.copier@landschapnoordholland.nl
Hoe gaat het met onze wilde bijen?
Hoe zorgen we voor een wilde bijenpopulatie, die de
rol van honingbijen kunnen overnemen?
De rol van andere bloembezoekers, bv. Zweefvliegen
en vlinders als bestuivers.
Welk beheer en welke inrichting zorgen voor voedsel
en nestgelegenheid?
Kansen in het stedelijk groen.
Waarom en wanneer zijn de kosten voor dit beheer
lager?
Is het wenselijk om kasten van honingbijen in
natuurterreinen te plaatsen?
Wat zijn de effecten op onze voedselvoorziening als
de honingbijen wegvallen?
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Wilde bijen en blauwe bessen
Anne Jan Loonstra is benaderd door telers van blauwe
bessen die meer aandacht willen schenken aan wilde
bijen in hun bedrijf, vanwege hun belang als
bestuivers. Via Anne Jan hebben verschillende leden
van de sectie verwezen naar publicaties waar deze
telers (en de wilde bijen) hun voordeel mee kunnen
doen.
Dit onderwerp kan goed aansluiten bij de studiedag
van Huib en naar het onderzoek dat momenteel wordt
uitgevoerd door EIS en Alterra naar het belang van
wilde bestuivers voor de landbouw.

Activiteiten in Vlaanderen
Overgenomen van de website aculea.be
Wilde bijen in het bos van Aa (Zemst-Laar)
Zondag 7 april 2013, 11.00 uur – 17.00 uur
Maximaal 10 deelnemers
Inschrijven verplicht.
Het bos van Aa is een voormalig zandwinningsgebied
(brusseliaan) met een grote bijenpopulatie die vooral
aanwezig is op enkele schrale graslanden en nog meer
in een steile zandberm van een dertigtal meter lang en
drie meter hoog (pal zuidwaarts gericht) waar al
minstens 20 jaar bijen broeden.
Contact: Herman Dierickx
(herman.dierickx@gmail.com of 0498/64.62.18)
Begeleider: Jens D'Haeseleer
(jens.dhaeseleer@natuurpunt.be)
Wilde bijen in de Steenbergse bossen
Zondag 14 april 2013, 14.00 – 17.00 uur.
De Steenbergse bossen is een klein
bronbossencomplex in de Vlaamse Ardennen. Door
de hoge variatie aan bodems, habitats en de vele (ijzeren kalktuf-) bronnen heeft het een heel hoge
ecolgische waarde. In het voorjaar staat het vol met
voorjaarsbloeiers waaronder enkele echte
zeldzaamheden
Contact: Diederik Volckaert (staffelientje@gmail.com
of 0475/614193)
Begeleider: Jens D'Haeseleer
(jens.dhaeseleer@natuurpunt.be)
Stadsbijen in Leuven
Woensdag 1 mei 2013, 10.00 – 17.00 uur.
Steden zijn over het algemeen net iets warmer dan het
platteland in de parken, langs de stadse Dijle,
botanische tuin en rond de historische gebouwen gaan
we op zoek naar warmteminnende soorten.

46

Contact: Koen Vandenberghe
(koen.vandenberghe(at)gmail.com of 0485/162619),
Koenraad Reynaert (koenraad.reynaert(at)gmail.com
of 0497/53 21 51)
Bijen en wespen in de heidegebieden en
bloemenrijke graslanden van Cassenbroek en
Mispeldonk
Zaterdag 8 juni 2013, 10.00 – 16.00 uur.
Door een grote variatie aan biotopen, gaande van
heischrale graslanden, recent herstelde en al goed
ontwikkelde natte en droge heidegebieden,
bloemenrijke graslanden, hagen en heggen,
bramenstruwelen, zijn er zeker een heleboel bijen en
wespensoorten te vinden.
Contact: Diane Appels (diane.appels(at)skynet.be,
015/51.69.97 of 0498/64.00.93 enkel op
de dag zelf)
Begeleider(s): Chantal Deschepper
(ch.deschepper(at)skynet.be), Peter Hendrickx
Bijeninventarisatie weekend in de Virion
Juni 2013
Inschrijven verplicht
In voorbereiding
De Viroinvallei heeft het allemaal; bloemrijke
valleihooilanden, heischrale en blauwgraslanden,
uitgestrekte open bossen, en rotsige kalkgraslanden.
Dit is een van de absolute topgebieden in ons landje
voor tal van insecten zoals sprinkhanen en
dagvlinders. Ook de diversiteit aan solitaire bijen en
wespen is er extreem groot met zeldzame soorten als
gouden slakkenhuisbij, rode zandbij of texelse zandbij.
Er valt echter nog veel te ontdekken. Samen met de
lokale beheerders gaan we enkele van de meest
veelbelovende gebiedjes uitkammen.
Contact: Pieter Vanormelingen
(pietervanormelingen(at)hotmail.com of 0487/53 01
63)
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Veranderingen in de
ledenlijst
Per 1 maart 2013, aantal leden 74
Adreswijzigingen
Albert Dees
Anne Jan Loonstra

Slijpkruikweg 39
6712 DJ Ede
Veenweg 6
9656 PD Spijkerboor
Tel.: 0598-433935
Mob.: 06-15180838

Wijziging emailadres
J. v.d. Nieuwegiessen jvdnieuwegiessen@gmail.com

Bestuur sectie Hymenoptera

Kopij-sluitingsdatum
voor nummer 7:
1 oktober 2013

Voorzitter
Jan Smit
Voermanstraat 14
6921 NP Duiven
0316-284793
smit.jan@hetnet.nl
Penningmeester
Anne Jan Loonstra
Veenweg 6
9656 PD Spijkerboor
050-5291776
ASNbank: 70.84.59.382
ajloonsta@hotmail.com
Secretaris
Erik van der Spek
Wilhelminalaan 67
1781 AM Den Burg
0222-318027
spek-druif@introweb.nl
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