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Deze keer is het een overvol nummer van onze nieuwsbrief geworden. Hans Nieuwenhuijsen 
staat stil bij het overlijden van Henny Wiering in oktober van vorig jaar en Theo Peeters heeft 
Henny's bibliografie gemaakt.
Verder wordt de aankondiging van de beide excursies van dit seizoen herhaald. Op het 
moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt, heeft de eerste hiervan waarschijnlijk reeds plaats 
gevonden op 13 april.
Bij de verslagen kijkt Frank van der Meer terug op onze studiedag over het bijengenus 
Sphecodes en Theo Peeters doet verslag van de excursie van vorig jaar in het Gooi. Het 
traditionele 'Leuke vangsten' is eveneens weer present. 
In het hoofdstuk 'Artikelen' vindt u een scala aan verschillende artikeltjes. Het belangrijkste 
deel hiervan is het eerste deel van een tabel voor de bladwespen (Symphyta) van Nederland, 
geschreven door Ad Mol. Verder een stukje uit de 'oude doos' van Harry Pijfers, een 
vangstimpressie uit de tuin van Pim Kuijken en een stukje over een afwijkende Nomada door 
Jan Smit.
Onder het kopje 'Literatuur' een drietal boekbesprekingen.
Verder staan er enkele oproepen, onder andere van de penningmeester, om uw bijdrage over 
te maken. Niet betalen betekent geen Bzzz meer ontvangen. Namens EIS-Nederland doet 
John Smit een oproep voor het aanleveren van gegevens over gestylopiseerde bijen en 
wespen. Verder enkele vragen en mededelingen in dit nummer, waaronder de aankondiging 
van het Hymenopterologen-weekend in Stuttgart. 
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Berichten. In het onderstaande wil ik onder woorden brengen wat Henny 
voor mij als mentor en als mens betekend heeft. 
In de jaren ’80 nam ik het besluit mij serieus met de aculeaten te gaan 
bezig houden. Dit was een gevolg van de lectuur van vooral het werk van 
Jean Henri Fabre, maar ook van dat van Nico Tinbergen over de bijenwolf. 
Ik zocht contact met Willem Ellis van het Zoologisch Museum Amsterdam, 
afd. Entomologie, die ik nog kende van mijn biologiestudie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij stuurde mij een lijstje van potentiële 
mentoren. Daarop kwamen de namen voor van o.a. Lefeber, Van der 
Zanden, Vegter en Wiering. Hij raadde me aan contact met de laatste te 
zoeken, omdat die het dichtst bij Schagen, mijn toenmalige woonplaats, 
woonde. Ik belde hem op en maakte een afspraak.

Onze eerste ontmoetingen waren formeel: geen 
voornamen, maar ‘meneer’ en geen getutoyeer. Al 
vrij snel nodigde hij mij uit eens een zaterdag te 
komen determineren en te zijner tijd met hem op 
excursie te gaan in de duinen bij Bergen (N.H.) In die 
periode kreeg ik ook meer contact met zijn vrouw 
Hans en zijn twee jongste kinderen, de tweeling 
Liesbeth en Jaap, die toen nog op de middelbare 
school zaten. Dit contact, dat zich gaandeweg 
intensiveerde, duurt tot de dag van vandaag.
Na een paar bezoeken en excursies bleek dat Henny 
en ik elkaar goed lagen en er ontstond een hechte 
vriendschap. Vaak zijn we samen de duinen 

ingetrokken of we verzamelden op de Westfriese dijk bij Eenigenburg. Elke 
keer was het weer genieten, zowel van zijn gezelschap als van zijn grote 
kennis op het gebied van de aculeaten en de flora. Hoe vaak we elkaar 
niet gezegd hebben dat we zo’n mooie hobby hadden. Ook vonden we 
elkaar in de 'waardering' voor de Diptera: als we weer eens afstoven op 
een stip die bij nadering een vlieg bleek dan klonk van harte ‘bah, weer 
een vieze vlieg’.
We spraken regelmatig over het werk: hij over de ‘vreugden’ van het 
directeurschap van de Hortus in Amsterdam, ik over het werk als leraar, 
we hadden het over zijn tijd als dienstweigeraar, over het Amsterdamse 
biologenwereldje, over het reilen en zeilen van de N.E.V., over 
aculeatenzaken, die soms een gezamenlijk artikel in Bzzz opleverden, over 
onze kinderen, kortom over alles waar goede vrienden het zoal over 
hebben. Zijn vakantiegroeten bevatte meestal één mededeling namelijk 
een getal van vaak drie cijfers: het aantal vangsten. Bij zijn thuiskomst liet 
hij mij, handenwrijvend van plezier, de dozen vol mooie en bijzondere 
dieren zien, die hij samen met zijn vrouw Hans had gevangen. 
Soms kwamen we in het veld wel eens iemand tegen. Ik mocht dan graag 
een omtrekkende beweging maken, maar Henny niet. Die liet zich graag 
bevragen over wat ie met dat netje deed. En alras biologeerde hij zijn 
ondervrager met verhalen over onze gevaarlijke wespenstudie. Die ene 
keer dat we werden uitgemaakt voor ‘moordenaars‘ zit me nog dwars, 
maar Henny verblikte noch verbloosde.



Bij thuiskomst in Bergen namen we vaak vluchtig de vangsten door onder 
het genot van flink wat koffie en een stuk heerlijke taart uit Hans' eigen 
bakkerij.
Hij zag met veel plezier binnen de N.E.V. de belangstelling groeien voor de aculeaten. Eerst 
ontstond de Werkgroep Aculeaten, een naam die al gauw werd omgedoopt tot Sectie 
Hymenoptera. Hij bracht met veel genoegen zijn uitgebreide kennis op het gebied van de 
aculeaten, in het bijzonder die op het gebied van de Apidae, over op de nieuwe generatie 
liefhebbers.
Na zijn pensionering had hij weer alle tijd voor zijn beestjes. Hij begon er weer over te 
schrijven en hij leidde een drietal determinatiedagen in het museum in Amsterdam. Tot er in 
de morgen van 13 october plotseling een einde aan zijn leven kwam. Zijn familie, vrienden en 
mede-aculeatenvrienden, blijven verslagen achter. Henny, we missen je, je blijft in onze 
herinnering en we zullen je werk voortzetten. 
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Naar de Strabrechtse heide op 13 april en 3 augustus 2002

Op zaterdag 13 april 2002 en op zaterdag 3 augustus 2002 willen wij met 
de leden van de sectie Hymenoptera een bezoek brengen aan de 
Strabrechtse heide bij Heeze. Wij hebben dit keer gekozen voor twee 
excursies naar hetzelfde gebied. Eén in het voorjaar en één in de zomer. 
Noteer deze data vast in uw agenda!
De Strabrechtse heide beslaat een zeer grote oppervlakte, bijna 2000 ha. 
Het gebied bestaat uit uitgestrekte droge heidevelden, maar heeft ook 
zeer vochtige gedeelten, zoals het dal van de kleine Dommel. Wij vinden 
er naast stukken met stuifzand en dop- en struikheide, vennen.
In het voorjaar zullen wij met name het meer vochtige gedeelte van o.a. 
de Dommel bezoeken en in de zomer zal de heide en het stuifzand de 
vanglocatie zijn.
Het is een buitengewoon interessant gebied waar zeker nog veel te 
ontdekken valt en waar verdere inventarisatiegegevens zeer welkom zijn. 
Het zou leuk zijn als wij in het jaar 2002 een bijdrage kunnen leveren aan 
het vastleggen van gegevens over dit gebied.
De beheerder aldaar, ons lid Jap Smits, zal ons begeleiden naar 
interessante plekken om toch in een betrekkelijk korte tijd een goede 
impressie te krijgen van delen van het gebied. 
Mocht u in 2002 zin hebben om tussentijds een extra bezoek te brengen 
aan dit gebied, dan kan dat zonder meer. Echter neemt u dan vooraf 
contact op met de beheerder tel. nr. 06-54913489. Hij zorgt dan voor een 
vergunning. Uiteraard is er van onze kant de verplichting om de gegevens 
door te geven en uiteindelijk te publiceren in ons blad Bzzz.
Heeze is gemakkelijk met de auto te bereiken via de A2 en A67 afslag 
Heeze/Geldrop.

Met openbaar vervoer is het wat lastiger maar wel mogelijk. Indien u met 
de trein wilt komen, dan kan dat. Het is vanaf station Heeze nog ongeveer 
20 minuten lopen naar het kantoor van Staatsbosbeheer. Probeer een 
afspraak te maken met één van de andere leden van onze sectie om mee 
te rijden.
Er zal éénmalig tot 10.00 uur een auto klaar staan bij het station Heeze 
om u naar het kantoor van Staatsbosbeheer te vervoeren. Als u hiervan 
gebruik wilt maken graag even contact opnemen met onze secretaris Pim 
Kuijken.



Wij verzamelen bij het kantoor van Staatsbosbeheer,  Plaetse 71 in Heeze 
rond 10.00 uur. 
Wij gaan uiterlijk 10.30 uur het veld in.
Mocht de excursie op 13 april door slechte weersomstandigheden niet 
doorgaan dan zal deze op 20 april plaatsvinden. Dezelfde procedure geldt 
voor 3 augustus, met als uitwijkdatum 10 augustus. Heeze

Mocht u twijfelen over het doorgaan van de excursie belt u dan met de 
secretaris Pim Kuijken, tel.nr. 023-5713455. Mocht deze er onverhoopt niet 
zijn dan kunt u bellen met onze voorzitter Jan Smit tel. nr. 026-3612639.

Verslag van de Sphecodes-studiedag 
Frank van der Meer

Op 23 februari j.l. vond de jaarlijkse winterbijeenkomst plaats van de 
sectie Hymenoptera in het Zoölogisch Museum in Amsterdam met dit keer 
als onderwerp de determinatie van de bijen van het genus Sphecodes 
(bloedbijen of woekerbijen). Met een deelnemersaantal van zo'n dertien 
man, was de opkomst heel behoorlijk te noemen. Om tien uur 's ochtends 
werden wij als vanouds gastvrij ontvangen en van welkome faciliteiten 
voorzien door Willem Hogenes.

Een winterbijeenkomst zonder Henny Wiering: het was wennen en wij 
zullen de komende jaren nog vaak aan hem terugdenken. 
Jeroen de Rond heeft in het nabije verleden veel tijd en energie gestoken 
in het zoeken naar oplossingen met betrekking tot de 
determinatieproblemen van het moeilijke genus Sphecodes en was dan 
ook de aangewezen man om de dag te leiden. In hem vonden wij enkele 
van Henny's voortreffelijke eigenschappen terug: wetenschappelijke 
voorzichtigheid en bescheidenheid.

Aan het eind van het determinatieproces van een Sphecodes zijn er drie 
mogelijkheden:  
 totale euforie, als de soort met zekerheid op naam is gebracht (komt 

zelden voor)
 ernstige depressie, indien er nog geen flauw idee is wat het kan zijn 

(komt vaker voor)  
 (ver)twijfel(ing) met een zweem van moedeloosheid als het die en die 

soort zou kunnen wezen met een optie op nog minstens drie andere en 
een grote kans dat eerder in de tabel een verkeerde weg is ingeslagen 
waardoor de uitkomst nog onzekerder wordt (komt het meest voor).



Tot nu toe werkten de meeste bijendeterminators die zich aan Sphecodes 
waagden met de tabellen van Warncke (1992) of die van Amiet et al. 
(1999). In de tabel van Warncke zijn eenvoudige schetsen van de 
mannelijke genitaliën van alle soorten opgenomen, waardoor in een aantal 
gevallen de determinatie van de mannetjes succesvol kon worden 
afgerond. 
Along came de Rond .... en voor wij wisten wat er gebeurde voorzag hij 
ons van A-4tjes met daarop schitterende illustraties van zijn hand van de 
mannelijke genitaliën van àlle Nederlandse soorten. Om een idee te 
geven: Jeroen's tekeningen verhouden zich qua formaat, schoonheid en 
detaillering tot die van Warncke als de Sint-Jan in Den Bosch tot een nieuw 
filiaal van Blokker in een Vinex-wijk. En we mochten ze nog meenemen 
ook! 

Jeroen voerde ons door de geaccidenteerde landschappen van Sphecodes-
geslachtsdelen, en passant nieuwe termen introducerend om bijvoorbeeld 
de morfologie van de lobben aan de uiteinden van de parameren beter te 
kunnen aanduiden. Met een door hemzelf vervaardigde concept-tabel 
(waarbij voor de mannetjes uitsluitend het uiterlijk van de genitaliën werd 
gebruikt) en de tekeningen gingen de aanwezigen aan de slag om 
meegenomen exemplaren te trachten te determineren.

Het bleek nu mogelijk om al onze mannetjes vrijwel probleemloos op naam 
te brengen!
Met betrekking tot de vrouwtjes zijn in de tabel allerlei gedeeltelijk nieuwe 
sleutelkenmerken gebruikt (die in Warncke en Amiet niet voorkomen), 
voor een groot deel op succesvolle wijze. Wel bleek dat ter verduidelijking 
de tekst hier en daar aangescherpt kan worden, maar het was natuurlijk 
ook de bedoeling om op de bijeenkomst het concept daarop te testen. 
Indien Jeroen ook nog tekeningen maakt van een aantal beslissende 
kenmerken van de vrouwtjes (dat is gelukkig ook het plan) komt er een 
tabel die voor Nederland in een grote behoefte voorziet.
Zoals Jeroen zelf aangeeft: het onderscheid tussen Sphecodes miniatus- 
en S. marginatus-vrouwtjes blijft een probleem. Voorlopig wordt nu in zijn 
tabel de beharing van de basis van het einddeel van het derde tergiet als 
belangrijkste onderscheid gebruikt. Maar om zekerheid te verkrijgen doe ik 
namens Jeroen de oproep om als de lezer kolonies van S. marginatus 
weet, hiervan een aantal vrouwtjes naar hem op te sturen.
Zelf heb ik thuis mijn Sphecodes-vrouwtjes met de tabel nog eens 
doorgenomen. Behalve met S. miniatus en S. marginatus heb ik nu, 
althans met de soorten die tot mijn beschikking zijn, alleen nog problemen 
met afwijkende S. crassus. Jeroen gaf ook al aan dat daar soms reuzen-
exemplaren van voorkomen.

Namens de deelnemers bedank ik ons bestuur onder leiding van Jan Smit 
voor de goede organisatie, Hans Nieuwenhuijsen voor het hanteren van de 
microscoop-met-monitor, Willem Hogenes voor de gastvrijheid en 
ondersteuning en Jeroen voor al datgene wat hij ons geleerd heeft op deze 
succesvolle dag.
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SAPYGIDAE
Sapyga quinquepunctata [RB, RBM, TP]

Ook deze soort wordt toch vooral in tuinen gevonden. Het afgelopen jaar zag ik 
exemplaren uit een tuin te Bennekom op 21 april, een volkstuin te Utrecht-Zuid en op 13 
mei in de tuin van mijn ouders te Thorn rond een houtblok met nestgaten.

Sapygina decemguttata [PM, HP]
Op de Looierhei bij Gennep (L.), AC 197-414, drie mannetjes op 1 juli. Op 29 juli nog 
enkele exemplaren waargenomen.
Een vrouw gevangen in eigen (heem)tuin te Zelhem (Ac. 221.4-447.4) 
op 5
juli. Een forse verzameling nesthulp met veel Heriades truncorum is 
een
eenvoudige verklaring voor de vondst van deze nestparasiet. 

VESPIDAE
Ancistrocerus claripennis [JS]

Een mannetje in het Lieftinghs broek, bij Vlagtwedde (Gr.), op 16 juni. Dit is de eerste 
recente vangst (sinds 1980) uit de provincie Groningen.

Allodynerus delphinalis [LJE]
Een mannetje en een vrouwtje op de vloeivelden bij Ter Apel, gevangen op 16 juni. Deze 
soort was uit het noorden van ons land alleen bekend van het Bargerveen.

CRABRONIDAE
Mimumesa sibericana [PM]

Een vrouwtje op 25 augustus, op Schiermonnikoog.

APIDAE
Andrena denticulata [PM]

Een vrouwtje op 4 augustus, op de Zuiderhei bij Laren. Deze soort was nog niet eerder 
gemeld uit de provincie Hoord-Holland.
Drie vrouwtjes op de Looierhei, AC 197-414, bij Gennep (L.), op 29 juli.

Andrena gravida, etc. [TP]



Een nieuwe stippenexcursie (!) met de insectenwerkgroep van het KNNV-Tilburg naar 
natuurreservaat De Berk en de oude Haagse Dijk ten noordwesten van Breda op 22 april 
leverde meer dan 20 soorten voorjaarsbijen op waaronder Andrena gravida, A. mitis, A.  
tibialis, Nomada bifasciata en N. ferruginata.

Anthidium manicatum [JN]
West-Terschelling, AC 143-597. 21-08-200 een mannetje en een vrouwtje op Lavendel in 
de achtertuin van Duinweg 19. De bij is niet eerder op Terschelling verzameld.

Bombus campestris [TP, RBM]
De gewone koekoekshommel ook in stedelijke gebieden. Midden in Nijmegen nam ik een 
vrouwtje waar 5 mei op paardenbloem en in een tuin te Bennekom werden twee 
mannetjes gevangen op 24 juli.

Colletes similis [JS]
Een mannetje op het waterwinterrein van de ZOG bij Zeddam, op 24 juni.

Epeolus variegatus [JN, JS]
Hellevoetsluis Quackgors/Werkhaven, AC 67-427. Op 30 juni een 
mannetje vliegend boven de rand van een verhoogde, laag begroeide 
zandplaat. Op dezelfde vangplaats werden mannetjes van Colletes 
fodiens gevangen. 
Schiermonnikoog, Kobbeduinen, een vrouwtje op 25 augustus. Dit is de 
eerste waarneming van deze soort van dit waddeneiland. (zie Bzzz 14, 
pag. 24).
Lauwersoog, Ballastplaat een vrouwtje op 26 augustus. Dit is de eerste 
waarneming voor de provincie Groningen van deze soort.

Halictus tumulorum [PM, JS, AvdV]
Op 25 augustus, op het westelijk deel van Schiermonnikoog, 2 
vrouwtjes en 3 mannetjes. Dit zijn de eerste waarnemingen van deze 
soort van dit waddeneiland (zie Bzzz 14, pag. 24).

Hylaeus cornutus [JS]
Een mannetje op het emplacement van Westervoort op 26 juni. Dit is 
in ons land de eerste vangst buiten Midden- en Zuid-Limburg.

Melitta leporina [JN]
Goeree/Haringvlietdam, AMF 60-426. 29-06-2001 twee mannetjes op Trifolium. Niet 
eerder op Goeree gesignaleerd !?

Megachile lapponica [JS]
Een vrouwtje in Vlissingen Dishoek op 17 augustus. Dit is het eerste recente (na 1980) 
exemplaar uit het westen van het land en het eerste exemplaar uit Zeeland.

Megachile ligniseca [JN, JTS]
Goeree Stellendam, AC 61-425. Op 29 juni een mannetje op Rubus in een bosje net 
buiten Stellendam langs het fietspad naar Goedereede.
Een vrouwtje bij Swartbroek, De Krang, gevangen op 30 juli.

Nomada fulvicornis [MR]
Nog steeds aanwezig in het Gooi wat blijkt uit de vangst van een vrouwtje op 9 mei op 
paardenbloem op een grasveldje bij het hoofdkantoor van Natuurmonumenten. 

Nomada guttulata [JS]
Een mannetje op het emplacement van Westervoort op 12 mei.

Osmia adunca [PM]
Op de Looierhei bij Gennep (L.), AC 197-414, een mannetje op 1 juli.

Sphecodes gibbus [JS, AvdV]



Schiermonnikoog, Kobbeduinen, twee mannetjes op 25 augustus. Dit 
zijn de eerste waarnemingen van deze soort van dit waddeneiland (zie 
Bzzz 14, pag. 24).

Stelis punctulatissima [JN]
Hijken Rheeveld, AC 230-544. Op 24 juni een mannetje vliegend in de tuin. Gezien 
eerdere vangsten alhier van Anthidium manicatum in voorgaande jaren niet zo 
verwonderlijk. Wel is dit volgens de Voorlopige Atlas de meest noordelijke vangst van 
deze soort in Nederland.

Overzicht van de families en genera van de Nederlandse 
bladwespen (Hymenoptera: Symphyta). I

Ad Mol

Voor het Nederlandse taalgebied bestaat geen determinatiewerk voor 
blad-, hout- en halmwespen (Symphyta). Omdat de belangstelling voor 
deze insecten geleidelijk groeit, neemt ook de behoefte aan 
determinatieliteratuur toe. Via een soort groeimodel zal worden gepoogd 
in deze behoefte te voorzien. Eerst worden in drie afleveringen tabellen 
gegeven waarmee de Noord-west Europese Symphyta via de families tot 
op het genus-niveau op naam kunnen worden gebracht. Later zullen daar 
stapsgewijs tabellen voor soorten aan worden toegevoegd. Het gaat om 
proeftabellen, hetgeen inhoudt dat op- en aanmerkingen van gebruikers 
van harte welkom zijn en zullen worden gebruikt om over enige tijd een 
meer definitieve tabel op te stellen. 

Wat zijn Symphyta 
Symphyta zijn wespachtige insecten waarbij het achterlijf over de volle 
breedte is verbonden met het borststuk en de rugplaat van het eerste 
achterlijfssegment (eerste tergiet) niet is vergroeid met het borststuk (fig. 
2F). Dit eerste tergiet is bijna altijd ingesneden of aan de achterzijde 
uitgerand (fig. 2F, 17, 22, 69). Symphyta (met uitzondering van de 
Cephidae) bezitten zogenaamde cenchri: dat zijn twee lichtgekleurde 
vliezige structuren aan de achterrand van het metanotum (fig. 2C). De 
voorste schenen hebben meestal twee eindsporen. De vleugels bezitten 
een (voor Hymenoptera) goed ontwikkelde adering met vrij veel cellen. 
Kenmerkend voor Symphyta is de anaalcel in de vleugel (fig. 2D). De ♀ 
van de meeste families bezitten een zijdelings afgeplatte legboor die langs 
de onderrand veelal is voorzien van ‘zaagtanden’ (fig. 2H). Alleen de 
houtwespen (Xiphydriidae, Siricidae) en de Orussidae bezitten een lange 
ongezaagde legboor. De larven eten plantaardig materiaal (met 
uitzondering van de parasitaire Orussidae), zijn vrijlevend, bezitten 3 paar 
borstpoten en aan het achterlijf 6 tot 8 paar schijnpoten. Slechts bij enkele 



groepen die als larve mineren of in hout leven zijn de poten gereduceerd. 
Bladwespen kennen geen broedzorg.

De andere wespen (Aculeata en Parasitica) hebben een insnoering tussen 
borststuk en achterlijf (wespentaille), waarbij het eerste achterlijfssegment 
is vergroeid met het borststuk. Zij bezitten nooit cenchri en vrijwel nooit 
meer dan één eindspoor aan de voorste schenen. De vleugeladering kan 
soms sterk gereduceerd zijn en vormt geen anaalcel. De legboor van de ♀ 
is lang en smal, zonder zaagtanden. De larve zijn madevormig, zonder 
poten, en ontwikkelen zich in nestachtige structuren of als parasiet in 
andere organismen.

De bovengenoemde kenmerken van Symphyta, zoals het ontbreken van 
de 'wespentaille' en de vrijlevende larven, worden in het algemeen als 
'oorspronkelijk' gezien. Daarom worden de Symphyta aan de basis van het 
taxonomische systeem van de Hymenoptera geplaatst. Over 
bestaansrecht van Symphyta als taxonomische eenheid en de 
verwantschappen op familieniveau onderling én ten opzichte van de 
andere wespen, bestaan echter geen eenduidige inzichten. Figuur 1 geeft 
twee recente opvattingen over de verwantschappen weer. 
Overeenkomstig in beide visies is de volgorde van afsplitsing in de tijd van 
de Xyeloidea, de Tenthredinoidea (waartoe de meeste 'gewone' 
bladwespen behoren), de Megalodontesoidea (met o.a. de 
Spinselbladwespen) en de Siricoidea (Houtwespen). Dit is een lijn van 
generalisten naar specialisten. Duidelijk verschillend is echter de plaats 
van de Cephoidea (Halmwespen) en de Orussoidea (parasitaire 
‘bladwespen'). Ook de relatie ten opzichte van de Apocrita (parasitaire en 
angeldragende wespen) is in beide visies verschillend. Hanson & Gauld 
beschouwen de Apocrita als het ware als zeer ver door-geëvolueerde 
bladwespen, en geven daarmee aan dat zij de Symphyta niet als een 
homogene (monofyletische) groep beschouwen. Königsmann doet dit 
laatste wel (met uitzondering van de Cephoidea) en plaatst de Apocrita als 
zustergroep naast de Symphyta.

De bouw van Symphyta 
Bladwespen bestaan uit de normale onderdelen die bij veel groepen van 
insecten aanwezig zijn. In figuur 2 zijn de in de tekst gebruikte termen 
aangegeven. De bouw van monddelen en genitalia is voor het herkennen 
van families en genera niet van direct belang. Daarom worden deze 
onderdelen hier niet behandeld, maar zullen in een latere fase bij de 
soortstabellen worden toegelicht.

Verzamelen en conserveren
Bladwespen worden met een gewoon insectennet verzameld. Grotere 
soorten, die bloemen bezoeken of op bladeren van struiken en bomen 
zitten, kunnen ‘op het zicht’ worden verzameld. Veel kleinere soorten 
bezoeken nooit bloemen en vliegen weinig, waardoor het nodig is met het 
net (voorzichtig) door de vegetatie te slepen. Een alternatief is het 
plaatsen van een zogenaamde ‘Malaise-val’. De ervaring leert dat met 
handvangsten (op zicht en slepen) er meestal meer ♀ dan ♂ worden 



gevangen, terwijl in een Malaise-val gemiddeld twee maal zoveel ♂ als ♀ 
terecht komen. Voor echt inventarisatiewerk is de combinatie van 
handvangsten en vallen aan te bevelen.
Naast het ‘ad random’ verzamelen, is het zeker aan te bevelen om ook 
gericht naar soorten te zoeken. Omdat bladwespen als larve op planten 
leven, en als adult vaak weinig vliegen, zijn veel soorten meestal alleen in 
de directe omgeving van de voedselplanten te vinden. 

Gevangen bladwespen kunnen in normale vangpotten worden gedood. Bij 
gebruik van vloeistoffen, zoals azijnether, is het echter van het grootste 
belang er voor te zorgen dat de dieren niet met de vloeistof in contact 
komen. De vleugels van kleinere soorten plakken snel aan elkaar en 
bovendien worden bladwespen vaak erg vettig, mogelijk omdat de 
gebruikte vloeistoffen de lichaamsvetten oplossen die vervolgens, na 
verdamping van de vloeistof, aan de buitenzijde van de dieren worden 
afgezet. Een alternatief is het gebruik van cyaankali (Kalium-cyanide). 
Voor veel hymenopterologen is cyaankali een gruwel omdat de gele kleur 
van Aculeata en parasitaire Hymenoptera er door wordt aangetast (het 
geel wordt rood). Bladwespen hebben daar echter geen last van, met 
uitzondering van soorten van de familie Cephidae. Wanneer gevangen 
Cephidae echter binnen een kwartier uit de vangpot worden gehaald blijft 
ook daar de gele kleur gewoon geel.





Bladwespen vragen geen bijzondere wijze van prepareren. De dieren 
kunnen het best aan een normale insectenspeld worden geprikt die bij 
voorkeur door de rechter- of linker zijlob van het mesonotum wordt 
gestoken (zie figuur 2). Het is belangrijk om tijdens het drogen de vleugels 
zodanig te spreiden dat de adering van alle vier de vleugels goed is te zien 
en dat de bovenzijde van het achterlijf volledig vrij blijft. Verder is het een 
goede gewoonte om bij ♂ met een fijn pincet de genitaalcapsule iets naar 
achteren te trekken zodat hij na het drogen zichtbaar blijft, of de 
genitaalcapsule met wateroplosbare insectenlijm op een keverkartonnetje 
te plakken en onder het dier aan de speld te prikken. Ditzelfde geldt ook 
voor de zagen bij de ♀. Deze handelingen zijn wel een beetje bewerkelijk, 
maar omdat bij veel bladwespen de genitalia en zagen onmisbaar zijn bij 
de determinatie van veel soorten, heb je er in een later stadium erg veel 
voordeel van. Kleine soorten kunnen aan minutienaaldjes worden geprikt. 
Voor details daarover en voor het drogen van bladwespen die in alcohol 
zijn verzameld, verwijs ik naar Van Achterberg (1982). Het is af te raden 
bladwespen met chemicaliën te behandelen, zoals aceton, om 
bijvoorbeeld te proberen de kleuren te fixeren. De dieren worden er erg 
bros van, waardoor het later uitprepareren van onderdelen, zoals genitalia 
of zagen, erg lastig wordt.

Determinatie literatuur
Voor mensen die alvast aan de gang willen, volgt hier een beknopt 
overzicht van algemene determinatiewerken. Overigens bestaat er op dit 
moment geen goed, recent overzicht voor West-Europa. De meeste 
beschikbare werken zijn relatief oud en voor sommige groepen 
bladwespen achterhaald.

Benson, R.B., 1951-1958. Hymenoptera, Symphyta. - Handbooks for the 
identification of British insects. Vol VI, part 2a-c. 252 p. [Opvolger van 
Enslin’s (1912-1917) werk als standaard, maar inmiddels voor 
Nematinae verouderd. Bovendien is de Britse fauna armer dan de 
West-Europese waardoor relatief veel soorten ontbreken. Alleen 
antiquarisch. Van het eerste deel (part 2a) is een recente bewerking 
verschenen (Quinlan & Gauld, 1981)]

Berland, L., 1947. Hyménoptères Tenthredoïdes. - Faune de France 47. 
496 p. [Volgt bijna letterlijk het werk van Enslin. Met uitzondering van 
de Nematinae voor Nederland nog wel bruikbaar, maar voor Frankrijk 
zelf (vanwege het relatief grote aantal recent beschreven soorten) 
nog slechts beperkt bruikbaar. Alleen antiquarisch.]

Enslin, E. 1912-1917. Die Tenthredoidea Mitteleuropas. - Deutsche 
Entomologische Zeitschrift, Beihefte 1912-1917. 790 p. [Lange tijd de 
standaard voor het determineren van bladwespen. Bevat zeer 
uitvoerige beschrijvingen. Voor veel groepen nog steeds bruikbaar, 
maar met name voor verschillende subfamilies van de Tenthredinidae 
(zoals Dolerinae en Nematinae) niet langer bruikbaar. Alleen 
antiquarisch.] 

Enslin, E. 1914. Die Blatt- und Holzwespen (Tenthrediniden) Mitteleuropas, insbesondere 
Deutschlands. - In: Schröder, De Insekten Mitteleuropas, insbesondere Deutschlands. 
Bd III Hymenoptera, teil 3. p. 95-213. [Vereenvoudigde versie van het bovengenoemde werk. 



Tabellen voor veel genera tot op soort, maar voor moeilijke groepen alleen tabellen tot op genus. Alleen 
antiquarisch.]

Muche, W.H., 1967-1970. Die Blattwespen Deutschlands. - Entomologische Abhandlungen, 
Staatlichen Museum Tierkunde, Dresden. Bd. 36. 236 p. (Supplement). [Alleen familie 
Tenthredinidae zonder de meeste genera van de Nematinae. Bevat veel fouten en vaak slordige tabellen. 
Met voorzichtigheid te gebruiken. Nog verkrijgbaar. De ontbrekende genera van de Nematinae zijn later 
gepubliceerd in de supplementen 40 (1975) en 41 (1977) en in het Deutsche Entomologische Zeitschrift 
21 (1974): 1-137. Voor deze aanvullingen geldt dezelfde waarschuwing als voor het hoofdwerk.]

Zhelochovtsev, A.N., 1988. Symphyta (Chalogastra). Key to the 
identification of insects of European USSR. Volume 3. Hymenoptera. 
Part 6. 234 p. [Tekst Russisch, vrijwel geen originele figuren 
(grotendeels ontleend aan Benson). Recent werk dat ook voor West-
Europa vrij volledig is. Eenvoudige tabellen die voor een aantal 
‘kritische’ soorten vrij ongenuanceerd zijn. Goedkoop en nog 
verkrijgbaar. Er bestaat ook een peperdure Engelse vertaling.]

Verder verscheen in 1998 een werk van A. Taeger & S. Blank onder de 
hoopvolle titel ‘Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta)’ 
(Verlag Goecke & Evers, Keltern). Het is echter geen algemene bewerking 
van de Duitse bladwespen, maar een verzameling losse artikelen over 
bladwespen. Veel taxonomische beschouwingen die vooral interessant zijn 
voor specialisten. Bevat verder tabellen voor enkele families en 
subfamilies.

Voor de larven van bladwespen is slechts één werk verschenen:
Lorenz, H. & M. Kraus, 1957. Die larvalsystematik der Blattwespen 
(Tenthredinoidea und Megalodontoidea). - Abhandlungen zur 
Larvalsystematik der Insekten 1. 339 p.

Een vrij recente soortenlijst van alle Europese bladwespen is te vinden in:
Liston, A.D., 1995. Compendium of European sawflies. - Chalastros 
Forestry, Gottfrieding. 190 p.

Determinatie
Voor het determineren van genera van bladwespen is een binoculaire 
microscoop nodig met een vergroting van tenminste 40x. Voor het 
determineren van soorten is daarnaast een microscoop voor doorvallend 
licht met grotere vergroting wenselijk voor het bestuderen van 
penisvalven en zaagtanden. 

In onderstaande tabellen zijn alle Europese families opgenomen en alle 
genera die in Noord-west Europa zijn gevonden of mogen worden 
verwacht. Voor andere taxonomische niveau’s dan familie en genus 
(superfamilie, subfamilie en tribus) zijn geen afzonderlijke tabellen 
opgenomen, maar deze eenheden worden in de tabellen tussen haakjes 
vermeld. Per genus is kort aangegeven hoeveel soorten binnen het 
Nederlandse taalgebied zijn aangetroffen. Voor Nederland is dit gebaseerd 
op eigen onderzoek (soortenlijst in voorbereiding), de opgaven voor België 
zijn ontleend aan Magis (1994). Een deel van onze bladwespenfauna is van 
oorsprong niet inheems, maar heeft in het spoor van aangeplante 
gewassen onze gebieden bereikt. Dit geldt onder andere voor een groot 



aantal soorten die aan naaldhout zijn gebonden. In onderstaande 
overzichten wordt geen verschil gemaakt en worden alle bij ons 
aangetroffen bladwespen als inlands beschouwd.

Familietabel
1a. Antennen aan de onderrand van de kop, in vooraanzicht duidelijk lager ingeplant dan de 

onderrand van de ogen (fig. 3). De voorste ocellus omgeven door een kleine krans van 
stekeltjes (fig. 3). Voorvleugels met één gesloten cubitaalcel (fig. 4). (Orussoidea)
 .......................................................................................................................1. Orussidae

1b. Antennen in vooraanzicht ingeplant tussen de ogen (fig. 2B). Voorste ocellus zonder 
krans van stekeltjes. Voorvleugels met 2 of 3 gesloten cubitaalcellen (fig. 2D)...............2

2a. Voortibia met 1 spoor. Antennen snoervormig met tenminste 12 min 
of meer gelijkvormige leden. Vrij langgerekte dieren met een achterlijf 
dat in dwarsdoorsnede ongeveer even hoog als breed is....................3

2b. Voortibia met 2 sporen. Antennen vaak met minder dan 12 leden. 
Indien meer dan 12 antenneleden, dan zijn deze duidelijk 
ongelijkvormig, gekamd of gezaagd (fig. 9, 30,  45, 46, 55, 67, 68), óf 
het achterlijf is dorsoventraal sterk afgeplat........................................5

3a. Achterrand pronotum recht of zeer ondiep ingesneden en metanotum 
zonder cenchri (fig. 10). (Cephoidea)................................3. Cephidae

3b. Achterrand pronotum halfrond ingesneden en metanotum met 
cenchri (fig. 17, 22). (Siricoidea)..........................................................4

4a. Pronotum in bovenaanzicht met afgeronde zijhoeken (fig. 17). Laatste 
achterlijfssegment zonder achterwaarts gerichte stekel;  ♀wel met 
een buiten het achterlijf uitstekende zaagschede (fig. 18). Eerste 
cubitaalcel in voorvleugel minstens half zo groot als de tweede (fig. 
19)...............................................................................4. Xiphydriidae

4b Pronotum in bovenaanzicht met scherpe zijhoeken (fig. 22). Laatste 
achterlijfssegment met een duidelijke stekel: bij ♀ boven de 
zaagschede (fig. 23, 24), bij ♂ aan de achterrand van de 
subgenitaalplaat (fig. 25). Eerste cubitaalcel in voorvleugel veel 
kleiner dan de helft van de tweede (fig. 26-28)..................5. Siricidae

5a. Achterrand pronotum recht of ondiep uitgerand. Anale cel in 
voorvleugel volledig ontwikkeld met dwarsader; het apicale deel min 
of meer rechthoekig (fig. 7, 36). Costale cel in voorvleugel met 
langsader die aan het eind met een dwarsader is verbonden met de 
Costa en/of de Radius (ontbreekt bij de niet inlandse Megalodontes). 
Soms alleen een dwarsader halverwege de costale cel (Xyela) ..........6

5b. Achterrand pronotum halfcirkelvormig uitgerand. Anale cel in voorvleugel óf gesteeld 
of in het midden samengetrokken (fig. 47-49, 56, 57, 65) óf met een dwarsader, maar 
dan loopt het apicale deel zeer spits uit (fig. 2D, 58, 66). Geen langsader in costale cel; 
eventuele dwarsaderen alleen duidelijk voorbij het midden van de costale cel. 
(Tenthredinoidea) ...........................................................................................................8

6a. Antennen met 12 leden, waarbij het derde antennelid veel langer is 
dan elk van de 9 eindleden (fig. 9). Dieren niet sterk afgeplat en 
(zonder antennen en zaagschede) maximaal 7 mm lang en vaak zelfs 
veel kleiner. Zaagschede bij ♀ vaak veel langer dan paraproctplaten 
en ver buiten het achterlijf uitstekend. (Xyeloidea) ...........2. Xyelidae

6b. Antennen met meer dan 12 leden, waarbij het derde antennelid 
minstens twee maal korter is dan de eindleden samen. Dieren dorso-



ventraal sterk afgeplat en (zonder antennen en zaagschede) langer 
dan 7 mm. Zaagschede bij ♀ even lang als paraproctplaten en vrijwel 
niet buiten achterlijf uitstekend. (Megalodontesoidea) .......................7

7a. Antennen met schuin afgesneden eindleden en een platte uitloper 
aan de onderzijde (fig. 30). Costale cel in voorvleugel zonder 
langsader. Achterzijde van eerste tergiet over de volle breedte ondiep 
uitgerand (fig. 31).............................................6. Megalodontesidae

7b. Antennen met min of meer cylindervormige eindleden. Costale cel in 
voorvleugel met langsader. Achterzijde van het eerste tergiet in het 
midden sterk ingesnoerd (fig. 32).                       .......7. Pamphiliidae

8a. Antennen met 3-4 leden, waarbij het derde lid langer is dan de 
overige leden samen (fig. 45, 46, 54)...................................................9

8b. Antennen met tenminste 5 leden, het derde lid is maximaal even lang 
als de overige leden samen (en vaak veel korter)..............................10

9a. Radiale cel in voorvleugel zonder dwarsader (fig. 47-49). Antennen 
met 3 leden (fig. 45, 46), waarbij het laatste lid soms diep gevorkt is
.............................................................................................8. Argidae

9b. Radiale cel in voorvleugel met dwarsader (zie fig. 2D). Antennen met 
3 grote leden en een zeer klein laatste lid (fig. 54).............................9. 
Blasticotomidae

10a. Antennen knotsvormig verdikt (fig. 55), waarbij de verdikte eindleden 
tenminste 3x zo dik zijn als het derde antennelid en vaak vergroeid 
tot één eindlid. Achterzijde van voorste tergiet over de volle breedte 
ondiep uitgerand..........................................................10. Cimbicidae

10b.Antennen niet knotsvormig verdikt. Incidenteel kan de antenne naar 
het eind toe verdikt zijn, maar dan verloopt de verdikking geleidelijk, 
zijn de eindleden niet vergroeid en is het dikste eindlid minder dan 3x 
zo dik als het derde antennelid (fig. 2A). Achterzijde van het voorste 
tergiet in het midden sterk ingesnoerd en het tergiet soms geheel in 
tweeën gedeeld (fig. 2F, 69, 70).........................................................11
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11a. Antennen met meer dan 12 leden; sterk geveerd (♂, fig. 67, 68) of aan de onderzijde 
sterk gezaagd (♀, fig. 77, 78). Verreweg de meeste antenneleden in zijaanzicht hoger 
dan lang. Radiale cel in voorvleugel zonder dwarsader (fig. 65). Mesonotum zonder 
postscutellum aan de achterrand van het scutellum (fig. 70)..................11. Diprionidae

11b.Antennen met 8-9 leden (fig. 2A); incidenteel met meer dan 9 leden, 
maar dan heeft de radiale cel in de voorvleugel een dwarsader (fig. 
2D). Indien de antenneleden aan de onderzijde zijn gezaagd, dan zijn 
in elk geval de meeste van deze leden in zijaanzicht langer dan hoog. 
Postscutellum aanwezig (fig. 2C)..........................12. Tenthredinidae

Overzicht van de genera per familie

Familie 1.  Orussidae
Twee subfamilies (Orussinae en Ophrynopinae) met wereldwijd 16 genera en ca. 70 soorten. 
Hoofdverspreiding in de tropen en in Australië; in Europa slechts 3 genera en 7 soorten die 
alle tot de Orussinae behoren. De familie is tot nu toe niet in Nederland gevonden, maar twee 
of wellicht drie soorten zouden in ons land kunnen voorkomen. In België is één soort 
gevonden. Binnen de Symphyta vormen de Orussidae een sterk afwijkende groep door hun 
morfologische kenmerken (zie tabel) én door hun parasitaire levenswijze. Vrouwtjes van de 
Orussidae leggen eieren in houtbewonende keverlarven, vooral van boktorren (Cerambicidae) 
en prachtkevers (Buprestidae). Alle andere Symphyta leven als larve van plantaardig 
materiaal. Over de plaats in het systeem van de Hymenoptera bestaat nog weinig 
overeenstemming: de Orussidae worden beschouwd als zeer ver doorgeëvolueerde Symphyta, 
of als een groep Apocrita die een eigen weg hebben ingeslagen (zie fig. 1). Determinatie van 
de Europese soorten m.b.v. Kraus (1998).

1a. Voorste deel mesonotum tenminste even lang als breed; scutellum 
driehoekig en meer dan 1,5 x breder dan lang (fig. 5). Voorvleugels 
met bruinachtige tophelft en daarin een sterk contrasterende 
kleurloze vlek of dwarsband.     .......................Orussus Latreille, 1796
 [Niet in Nederland; de soort O. abietinus (Scopoli) is eenmaal in 
België gevonden. In West-Europa vier soorten waarvan er twee in 
Nederland en België zouden kunnen voorkomen.]

1b Voorste deel mesonotum duidelijk breder dan lang; scutellum 
paraboolvormig afgerond en minder dan 1,5 x breder dan lang (fig. 
6). Voorvleugels met de tophelft hoogstens iets donkerder dan de rest 
van de vleugel..........................................Pseudoryssus Guiglia, 1954
 [Niet in Nederland of België. In West-Europa twee soorten waarvan er 
één heel misschien ook bij ons kan worden gevonden.]

Familie 2.  Xyelidae
subfamilies, Xyelinae en Macroxyelinae, waarvan in Europa alleen de Xyelinae voorkomen (2 
genera, 11 soorten). In ons land slechts één genus en twee soorten. De Europese soorten zijn 
kleine tot zeer kleine onopvallende dieren, vaak slechts 3 mm lang. ♀ bezitten een relatief 
lange tot zeer lange zaagschede. De larven leven in de bloeiwijzen van naaldbomen.



1a. Costale cel van voorvleugel verdeeld in 3 cellen door vrijliggende 
langsader die aan het eind is gevorkt (fig. 8). Lengte (zonder 
antennen of zaagschede) 5-7 mm. Derde antennelid duidelijk iets 
langer dan de 9 eindleden. ♀ met zaagschede omhooggebogen en 
korter dan achterlijf ......................................Pleroneura Konow, 1897
 [In Europa 2 soorten, waarvan er één in België is gevonden. Mogelijk 
ook in Nederland te vinden. De larven leven in de bloeiwijzen van 
Zilverspar (Abies alba)]

1b. Costale cel in voorvleugel in 2 cellen verdeeld doordat de langsader 
tegen de subcosta aanligt (en daarmee soms is versmolten) en aan 
het einde in de richting van de costa is afgebogen (fig. 7). Lengte 
(zonder antennen of zaagschede) minder dan 5 mm. Derde 
antennelid even lang als of korter dan de 9 eindleden. ♀ met 
zaagschede recht of licht omlaaggebogen en minstens zo lang als het 
achterlijf...............................................................Xyela Dalman, 1819 
(syn. Xyelatana Benson)
[In Europa 9 soorten, waarvan er twee in Nederland en België zijn 
gevonden. De larven van beide soorten leven in de bloeiwijzen van 
Grove den (Pinus sylvestris). Adulten zijn in het vroege voorjaar vaak 
te vinden op de bloeiwijzen van berk (Betula) waar ze het stuifmeel 
eten. De meeste andere Europese soorten van het genus leven als 
larve op niet-inheemse dennensoorten (P. mugo, cembra, nigra). Het 
is niet bekend of met het aanplanten van deze soorten als sierboom 
of voor de houtproductie ook de bladwespen bij ons mogen worden 
verwacht]

Familie 3.  Cephidae (Halmwespen)
Een familie met veelal opvallend slanke soorten. Wereldwijd met 13 
genera en ca. 100 soorten, waarvan in Europa 9 genera en ca. 40 soorten 
voorkomen. De status van een aantal Zuid-Europese soorten is echter 
onzeker. In Nederland en België 5 genera, met 14 soorten in Nederland en 
15 in België. Determinatie van de Nederlandse soorten m.b.v. Burggraaf-
van Nierop & van Achterberg (1990). De larven van het tribus Cephini 
leven in de stengels van grassen, waaronder ook granen; de larven van 
het tribus Hartigini leven in takken van houtige gewassen of kruiden. De 
adulten van sommige soorten zijn in het voorjaar vaak te vinden in de 
bloemkelken van boterbloemen (Ranunculus).

1a. Antennen met het 3e segment iets langer dan het 4e, antenneleden 
vanaf het 6e sprietlid ongeveer even dik. (Hartigini) ...........................2

1b. Antennen met het 3e segment even lang als of korter dan het 4e; 
antennen naar het einde geleidelijk verdikt; de eindleden tenminste 
anderhalf maal zo dik als het 6e segment. (Cephini) ...........................3

2a. Achtertibia met één subapicale spoor. Tarsaalklauwen zonder basale 
lob (fig. 11). Dieren relatief lang en slank; borststuk plus 1e 

achterlijfssegment korter dan het achterlijf vanaf het 2e segment
........................................................................Hartigia Schiødte, 1838
 [In Europa 4 soorten waarvan er 3 in Nederland en België zijn 



gevonden. De larven mineren in de stengels van bramen (Rubus), 
agrimonie (Agrimonia) en Moerasspirea (Filipendula ulmaria)]

2b. Achtertibia met twee subapicale sporen. Tarsaalklauwen met een 
duidelijke basale lob (fig. 12). Dieren relatief korter en meer 
gedrongen; borststuk plus eerste achterlijfs-segment langer dan het 
achterlijf vanaf het tweede segment .................Janus Stephens, 1835
 [Drie Europese soorten die alle in Nederland en in België zijn 
gevonden. De larven mineren in de jonge scheuten en twijgen van eik 
(Quercus), peer (Pyrus), wilg (Salix), populier (Populus) en Gelderse 
roos (Viburnum opulus)]

3a. ♂ met een vlakke uitholling van het 7e en 8e sterniet, bezet met 
korte zwarte stekelharen (fig. 13); ♀ met aaneengesloten rij gele 
vlekken aan de zijkant van het achterlijf; de zaagschede in 
onderaanzicht apicaal iets breder dan basaal (fig. 14). .....Trachelus 
Jurine, 1807

[Vijf Europese soorten die alle een zuidelijke verspreiding hebben. In 
Nederland één soort, in België twee soorten gevonden. De larve leven 
vooral in de stengels van granen zoals Rogge (Secale) en Gerst 
(Hordeum)]

3b. ♂ met 7e en 8e sterniet zonder uitholling, bezet met lange zachte 
haren, vooral langs de achterrand van sterniet 8; ♀ met achterlijf 
geheel zwart of zwart met enkele gele dwarsbanden; de zaagschede 
in onderaanzicht apicaal iets smaller dan basaal (fig. 15). ...............4

4a. Bovenzijde kop en pronotum relatief mat; kop in vooraanzicht met 
afstand tussen antennen korter dan de afstand van de antenne tot 
aan het putje boven de onderrand van de kop (fig. 16: a < b). 
.......................................................................Calameuta Konow, 1896
 [In Europa ca. 9 soorten met een voornamelijk zuidelijke 
verspreiding, waarvan er 2 ook in Nederland en België voorkomen. De 
larven mineren in de stengels van een groot aantal soorten grassen. 
Adulten van C. filiformis (Eversmann) zijn in het voorjaar vaak zeer 
algemeen te vinden in de bloemen van boterbloem]

4b. Bovenzijde kop en vaak ook het pronotum glad en glanzend; kop in 
vooraanzicht met afstand tussen antennen even lang als de afstand 
van de antenne tot aan het putje boven de onderrand van de kop (fig. 
16: a = b). ........................................................Cephus Latreille, 1802
 [In Europa ca. 15 soorten; de status van een aantal zuidelijk 
voorkomende soorten is echter nog onduidelijk. In Nederland 5 en in 
België 4 soorten. De larven leven in de stengels van grassen. De soort 
C. pygmaeus (L.) was tot in de vijftiger jaren van de 20e eeuw berucht 
om de schade die in graanvelden werd aangericht, maar is sindsdien 
vrijwel niet meer gevonden door effectieve bestrijding]

Familie 4.  Xiphydriidae
Een kleine familie met in Europa 2 genera en 6 soorten. De dieren zijn 
direct herkenbaar aan het verlengde pronotum dat in zijaanzicht een soort 
'kameelhals' vormt. De larven leven in het hout van zogenaamde 
'zachthout' bomen (wilg, populier, els, etc.). Exemplaren van dezelfde 
soort kunnen onderling sterk in grootte verschillen; dit heeft mogelijk te 



maken met verschillen in voedingswaarde van het hout en verblijftijden 
van de larven daar in.

1a. Achterlijf zwart of rood, met een rij witte zijvlekken. Tarsaalklauwen 
met een subapicale tand (fig. 20). ...............Xiphydria Latreille, 1802
[In Europa 5 soorten waarvan er 2 in Nederland en België zijn 
gevonden. Mogelijk komen ook een of twee andere soorten bij ons 
voor. Van de beide inlandse soorten leeft X. prolongata (Geoffroy) als 
larve vooral in wilg (Salix) en soms in populier (Populus), terwijl X. 
camelus (Linnaeus) voornamelijk in els (Alnus) en berk (Betula) leeft. 
Beide soorten zijn vrij algemeen]

1b. Achterlijf geheel zwart of donkerbruin. Tarsaalklauwen zonder 
subapicale tand (fig. 21)...................................Konowia Brauns, 1884
[In Europa 2 soorten waarvan er één in Nederland en België is 
gevonden, K. betulae (Enslin), hoewel in beide landen tot nu toe 
slechts éénmaal. De larven leven in takken van berk (Betula)]

Familie 5.  Siricidae (Houtwespen)
Tot deze familie behoren de grootste inheemse Hymenoptera. De larven van alle soorten 
leven in hout dat ze verteren met behulp van schimmels die door het vrouwtje tijdens de 
ovipositie worden overgebracht. Adulten van dezelfde soort verschillen onderling vaak zeer 
sterk in grootte. Omdat de larven lange tijd in het hout kunnen doorbrengen, kunnen door de 
import en export van hout ook houtwespen over grote afstanden worden verplaatst. Bij ons 
zijn verschillende van dergelijke import-soorten gevonden die bijvoorbeeld afkomstig zijn uit 
Noord-Amerika.

1a. Antennen met meer dan 17 leden, gelijkmatig van dikte en duidelijk 
langer dan de helft van de voorvleugel. Voorvleugel met 3 gesloten 
cubitaalcellen (fig. 27, 28). (Siricinae)..................................................2

1b. Antennen met 12 tot 16 leden, in het midden verdikt en korter dan de 
helft van de voorvleugel. Voorvleugel met 2 gesloten cubitaalcellen 
(fig. 26). (Tremicinae)
..............................................................................Tremex Jurine, 1807
 [In West-Europa drie inheemse soorten en één import-soort. Recent 
één soort in Nederland gevonden, T. fuscicornis (F.). Nog niet in 
België, maar ook daar te verwachten. Alle soorten leven als larve in 
het hout van loofbomen, vooral Beuk (Fagus sylvatica), maar ook in 
eik (Quercus), Haagbeuk (Carpinus), esdoorn (Acer). Tremex 
prefereert vermoedelijk vers dood hout van boomstammen met een 
aanzienlijke diameter. Mogelijk kan dit genus zich bij ons uitbreiden 
als gevolg van modern bosbeheer, waarbij oude dode bomen blijven 
staan in plaats van direct te worden opgeruimd]

2a. Achterschenen met één eindspoor. Kop achter de ogen met scherpe 
zijdelingse kiel, ook in bovenaanzicht goed zichtbaar (fig. 29). 
Pronotum zwart met twee zijdelingse lichte banden. ♀ met 
zaagschede langer dan het achterlijf........................Xeris Costa, 1894
[In Europa één soort, X. spectrum (L.), die ook in Nederland en België 



voorkomt. De soort lijkt oppervlakkig gezien sterk op een grote 
sluipwesp. Larven in verschillende soorten naaldhout]

2b. Achterschenen met twee eindsporen. Kop achter de ogen regelmatig afgerond (fig. 22). 
Pronotum geheel zwart. Zaagschede ♀ korter dan het achterlijf....................................3

4b. Bovenzijde kop en vaak ook het pronotum glad en glanzend; kop in 
vooraanzicht met afstand tussen antennen even lang als de afstand 
van de antenne tot aan het putje boven de onderrand van de kop (fig. 
16: a = b). ........................................................Cephus Latreille, 1802
 [In Europa ca. 15 soorten; de status van een aantal zuidelijk 
voorkomende soorten is echter nog onduidelijk. In Nederland 5 en in 
België 4 soorten. De larven leven in de stengels van grassen. De soort 
C. pygmaeus (L.) was tot in de vijftiger jaren van de 20e eeuw berucht 
om de schade die in graanvelden werd aangericht, maar is sindsdien 
vrijwel niet meer gevonden door effectieve bestrijding]

Familie 4.  Xiphydriidae
Een kleine familie met in Europa 2 genera en 6 soorten. De dieren zijn 
direct herkenbaar aan het verlengde pronotum dat in zijaanzicht een soort 
'kameelhals' vormt. De larven leven in het hout van zogenaamde 
'zachthout' bomen (wilg, populier, els, etc.). Exemplaren van dezelfde 
soort kunnen onderling sterk in grootte verschillen; dit heeft mogelijk te 
maken met verschillen in voedingswaarde van het hout en verblijftijden 
van de larven daar in.

1a. Achterlijf zwart of rood, met een rij witte zijvlekken. Tarsaalklauwen 
met een subapicale tand (fig. 20). ...............Xiphydria Latreille, 1802
[In Europa 5 soorten waarvan er 2 in Nederland en België zijn 
gevonden. Mogelijk komen ook een of twee andere soorten bij ons 
voor. Van de beide inlandse soorten leeft X. prolongata (Geoffroy) als 
larve vooral in wilg (Salix) en soms in populier (Populus), terwijl X. 
camelus (Linnaeus) voornamelijk in els (Alnus) en berk (Betula) leeft. 
Beide soorten zijn vrij algemeen]

1b. Achterlijf geheel zwart of donkerbruin. Tarsaalklauwen zonder 
subapicale tand (fig. 21)...................................Konowia Brauns, 1884
[In Europa 2 soorten waarvan er één in Nederland en België is 
gevonden, K. betulae (Enslin), hoewel in beide landen tot nu toe 
slechts éénmaal. De larven leven in takken van berk (Betula)]

Familie 5.  Siricidae (Houtwespen)
Tot deze familie behoren de grootste inheemse Hymenoptera. De larven van alle soorten 
leven in hout dat ze verteren met behulp van schimmels die door het vrouwtje tijdens de 
ovipositie worden overgebracht. Adulten van dezelfde soort verschillen onderling vaak zeer 
sterk in grootte. Omdat de larven lange tijd in het hout kunnen doorbrengen, kunnen door de 
import en export van hout ook houtwespen over grote afstanden worden verplaatst. Bij ons 
zijn verschillende van dergelijke import-soorten gevonden die bijvoorbeeld afkomstig zijn uit 
Noord-Amerika.



1a. Antennen met meer dan 17 leden, gelijkmatig van dikte en duidelijk 
langer dan de helft van de voorvleugel. Voorvleugel met 3 gesloten 
cubitaalcellen (fig. 27, 28). (Siricinae)..................................................2

1b. Antennen met 12 tot 16 leden, in het midden verdikt en korter dan de 
helft van de voorvleugel. Voorvleugel met 2 gesloten cubitaalcellen 
(fig. 26). (Tremicinae)
..............................................................................Tremex Jurine, 1807
 [In West-Europa drie inheemse soorten en één import-soort. Recent 
één soort in Nederland gevonden, T. fuscicornis (F.). Nog niet in 
België, maar ook daar te verwachten. Alle soorten leven als larve in 
het hout van loofbomen, vooral Beuk (Fagus sylvatica), maar ook in 
eik (Quercus), Haagbeuk (Carpinus), esdoorn (Acer). Tremex 
prefereert vermoedelijk vers dood hout van boomstammen met een 
aanzienlijke diameter. Mogelijk kan dit genus zich bij ons uitbreiden 
als gevolg van modern bosbeheer, waarbij oude dode bomen blijven 
staan in plaats van direct te worden opgeruimd]

2a. Achterschenen met één eindspoor. Kop achter de ogen met scherpe 
zijdelingse kiel, ook in bovenaanzicht goed zichtbaar (fig. 29). 
Pronotum zwart met twee zijdelingse lichte banden. ♀ met 
zaagschede langer dan het achterlijf........................Xeris Costa, 1894
[In Europa één soort, X. spectrum (L.), die ook in Nederland en België 
voorkomt. De soort lijkt oppervlakkig gezien sterk op een grote 
sluipwesp. Larven in verschillende soorten naaldhout]

2b. Achterschenen met twee eindsporen. Kop achter de ogen regelmatig afgerond (fig. 22). 
Pronotum geheel zwart. Zaagschede ♀ korter dan het achterlijf....................................3

3a. Kop geheel zwart of blauwzwart. In voorvleugel een hele of gedeeltelijke dwarsader aan 
het eind van de subbasale cel (fig. 27). ♀ geheel zwart of blauw (soms groen) 
metaalachtig glanzend en stekel aan het achterlijf breed driehoekig (fig. 23).  
...........................................................................................................Sirex Linnaeus, 1761
 [In West-Europa 3 of 4 inheemse soorten, naast enkele import-soorten uit Noord-Amerika. Uit Nederland 
zijn twee inheemse en twee import-soorten gemeld. In België twee inheemse en één import-soort. Alle 
soorten leven als larve in naaldhout]

3b. Kop zwart of blauwzwart met achter elk oog een gele vlek. Subbasale cel in voorvleugel 
zonder dwarsader (fig. 28). ♀ zwart met gele achterlijfsbanden en stekel achterlijf aan 
de basis smal, met parallele zijden (fig. 24).............................Urocerus Geoffroy, 1785
[In West-Europa drie inheemse en drie import-soorten. Uit Nederland zijn de drie inheemse soorten 
gemeld, uit België twee. Alle soorten leven als larve in naaldhout]

Familie 6.  Megalodontesidae (syn. Megalodontidae preocc.)
Alleen het genus Megalodontes Latreille, 1802 (door sommige auteurs in 
enkele genera gesplitst) met in Europa ca. 20 voornamelijk mediterrane 
soorten. Volwassen dieren hebben een voorkeur voor gele bloemen. Veel 
soorten lijken sterk op elkaar en een aantal taxonomische en 
nomenclatorische problemen vraagt nog om opheldering. De soort M. 
plagiocephalus (Fabricius) is éénmaal in het uiterste zuiden van België 
gevonden. Vermoedelijk niet in Nederland.



Familie 7.  Pamphiliidae (Spinselbladwespen)
Een vrij kleine familie met in totaal 7 genera en ruim 170 soorten die in 
zijn verspreiding beperkt is tot het holarctische gebied. In Europa 6 genera 
en ca. 55 soorten. Determinatie m.b.v. van Achterberg & van Aartsen 
(1986). Zie Magis (1988) voor de verspreiding van de Belgische soorten. 
Adulten vallen op door hun relatief brede en dorsoventraal afgeplatte 
lichaam. Het zijn snelle vliegers die vooral worden waargenomen wanneer 
ze (vaak kortstondig) rondlopen op bladeren van struiken en bomen. De 
dieren bezoeken geen bloemen. De larven leven op naaldbomen 
(Cephaliciinae) en loofbomen en –struiken (Pamphiliinae). De larven van 
sommige soorten maken vrij grote gezamenlijke spinselnesten. Andere 
soorten leven solitair of in paren in dubbelgevouwen en aan de randen aan 
elkaar gesponnen bladeren, opgerolde bladeren of in spiraalvormige 
spinselbuizen waarin stukjes blad zijn verwerkt.

1a Buitenrand van vleugelmembraan (voor- en achtervleugel) met een 
groot aantal parallele plooien die ongeveer loodrecht op de 
vleugelrand staan (bekijken bij schuin opvallend licht!). Sporen aan de 
tibiae eindigend in scherpe gechitiniseerde spits (fig. 33). 
Tarsaalklauwen aan het uiteinde gespleten in twee min of meer even 
grote tanden (fig. 35). (Pamphiliinae)..................................................2

1b. Buitenrand van vleugelmembraan (voor- en achtervleugel) 
onregelmatig gebobbeld en geplooid, zonder parallele plooien die 
doorlopen tot aan de vleugelrand (bekijken bij schuin opvallend 
licht!). Sporen aan de tibiae eindigend in een afgeronde 
membraneuze top (fig. 34). Tarsaalklauwen met een kleine, op enige 
afstand van de top geplaatste, subapicale tand (fig. 36). 
(Cephalciinae) .....................................................................................4
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2a. Costale cel van voorvleugel in 2 cellen verdeeld door langsader die 
aan het eind met de subcosta is verbonden (fig. 38). Postocellairveld 
en ocellairveld zijdelings niet begrensd door scherpe groeven; 
hoogstens zijn ondiepe groeven langs het postocellairveld aanwezig 
die naar voren divergeren en niet doorlopen tot aan de basis van de 
antennen (fig. 41). (Neurotomini) ................Neurotoma Konow, 1897
[Vijf soorten in Europa, waarvan er 4 in Nederland en België zijn 
aangetroffen. N. mandibularis (Zaddach) leeft als larve in tweetallen 
in opgerolde bladeren van eik (Quercus), de overige soorten maken 
grote gezamenlijke spinselnesten op vruchtbomen (peer, kers, 
perzik), Sleedoorn (Prunus spinosa) of Lijsterbes (Sorbus aucuparia). 
Met name N. saltuum (L.) kon vroeger in boomgaarden grote schade 
aanrichten]

2b. Costale cel van voorvleugel in 3 cellen verdeeld door langsader die 
aan het eind is gevorkt (fig. 37). Postocellairveld en ocellairveld 
zijdelings begrensd door scherpe, min of meer parallel lopende 
groeven die doorlopen tot aan de basis van de antennen (fig. 42). 
(Pamphiliini) ........................................................................................3

3a. Tarsaalklauwen met een scherpe basale lob (fig. 43). ♂ met aan de 
voorzijde van het oog een langgerekte ondiepe uitholling met lange 
haren langs de voorrand en een opvallend grote borstelhaar aan de 
bovenrand (fig. 44). .................................Onycholyda Takeuchi, 1938
[Genus met talrijke soorten in Oost-Azië en 2 soorten in Europa die 
slechts zeer sporadisch worden waargenomen. Nog niet in Nederland 
gevonden, de soort O. kervillei (Konow) is eind 19e eeuw op één 
plaats in België aangetroffen]

3b. Tarsaalklauwen zonder basale lob (fig. 35). ♂ zonder opvallende 
uitholling en borstelharen aan de voorzijde van het oog. ..Pamphilius 
Latreille, 1802
[Dit is met 30 soorten het grootste Europese genus van de familie. Uit 
Nederland zijn 21 soorten bekend, uit België 19. In beide landen zijn 
nog enkele extra soorten te verwachten. De larven leven in 
dubbelgevouwen en/of opgerolde bladeren van een groot aantal 
soorten struiken en loofbomen. De meeste soorten zijn beperkt tot 
één of enkele verwante soorten voedselplanten]

4a. Costale cel van voorvleugel in 3 cellen verdeeld, waarbij de cel langs 
de voorrand vrijwel doorloopt tot aan het pterostigma; de basale 
distale cel grenst direct aan de subcosta (fig. 39). Voor- en 
achtervleugel met patroon van donkere vlekken. (Caenolydini) 
.......................................................................Caenolyda Konow, 1897
[Twee opvallende Europeese soorten, waarvan er één, C. reticulata 
(L.), éénmaal in België is gevonden. Niet in Nederland. De larven 
leven met enkele exemplaren bijeen in spinselnesten op dennen 
(Pinus)]

4b. Costale cel van voorvleugel in 3 cellen verdeeld, waarbij de cel langs 
de voorrand ver voor het pterostigma eindigt; de basale distale cel is 
door een korte dwarsader verbonden met de subcosta (fig. 40). 
Vleugels kleurloos of min of meer egaal gekleurd, hoogstens met een 
iets donkerder dwarsband in de apicale vleugelhelft. (Cephalciini) ....5



5a. Tibia van de voorpoten met een lange subapicale spoor.Acantholyda 
Costa, 1894
[In Europa 8 soorten waarvan er 7 als larve op dennen (Pinus) leven 
en één op Larix. Uit Nederland zijn 5 soorten gemeld, uit België 4. 
Enkele soorten kunnen door massal optreden soms schade 
veroorzaken in dennen-aanplant]

5b. Tibia van de voorpoten zonder subapicale spoor. . . .Cephalcia Panzer, 1805
[In Europa 9 soorten waarvan er 6 uit Nederland en 5 uit België zijn gemeld. Larven van de meeste 
soorten op spar (Picea), één soort op Larix. Enkele soorten kunnen door massaal optreden soms schade 
aan sparren-aanplant toebrengen]

Familie 8.  Argidae
Wereldwijd met 6 subfamilies, meer dan 50 genera en meer dan 800 
soorten. Argidae komen in alle werelddelen voor, maar veruit de grootste 
diversiteit is te vinden op het zuidelijk halfrond (Zuid- en Midden-Amerika, 
Afrika en Australië). In Europa 2 subfamilies, 5 genera en bijna 70 soorten. 
Adulten zijn vaak te vinden op schermbloemen. Determinatie van de 
Nederlandse soorten m.b.v. Burggraaf-van Nierop & van Achterberg 
(1990).

1a. Voorrandader doorlopend tot voorbij het pterostigma en een gesloten 
cel vormend in voor- en achtervleugel; costale cel met een dwarsader 
(fig. 47). Tibiae van midden- en achterpoten elk met een subapicale 
spoor. ♂ met 3e antennelid enkelvoudig (fig. 45). (Arginae).........Arge 
Schrank, 1802
 [In Europa komen ruim 30 soorten voor, waarvan er 15 in Nederland 
en 14 in België zijn gevonden. De larven van een groot aantal soorten 
leven op roosachtigen zoals roos (Rosa), braam en framboos (Rubus), 
spirea (Filipendula) en meidoorn (Crataegus); andere soorten leven op 
berk (Betula), wilg (Salix), eik (Quercus) en zuurbes (Berberis). Een 
groot deel van de niet inlandse Europese soorten heeft een zuidelijke 
verspreiding en is bij ons niet te verwachten. Enkele van de inlandse 
soorten vormen mogelijk soort-complexen]

1b. Voorrandader voorbij het pterostigma eindigend en zo een open cel 
vormend in voor- en achtervleugel; costale cel zonder dwarsader (fig. 
48, 49). Tibiae van midden- en achterpoten zonder subapicale spoor. 
♂ met 3e antennelid diep gevorkt (fig. 46). (Sterictiphorinae) ............2

2a. Anaalcel in voorvleugel in het midden over grote lengte 
samengeknepen, met een kleine cel aan de basis (fig. 48); anaalcel in 
achtervleugel uitlopend in een ader die nauwelijks langer is dan de 
grootste breedte van de cel (fig. 50). Kop in vooraanzicht minder dan 
anderhalf zo breed als hoog (fig. 52).  ....Sterictiphora Billberg, 1820
[Van de 8 Europese soorten is er één uit Nederland bekend (S. 
geminata (Gmelin)) en drie uit België. In Nederland kunnen nog 
enkele soorten worden verwacht. De larven leven op roosachtigen, 
zoals roos (Rosa), Framboos (Rubus idaeus) en Sleedoorn (Prunus 
spinosa)]



2b. Anaalcel in voorvleugel vanaf de basis samengeknepen, dus zonder 
cel aan de basis (fig. 49); anaalcel in achtervleugel uitlopend in een 
ader die veel langer is dan de grootste breedte van de cel (fig. 51). 
Kop in vooraanzicht meer dan anderhalf maal zo breed als hoog (fig. 
53). .............................................................Aprosthema Konow, 1899
[Dit genus is dringend aan een revisie toe. Het is volstrekt onduidelijk 
hoeveel van de bijna 25 beschreven Europese soorten werkelijk 
bestaansrecht hebben. Voor Nederland zijn 2 soorten opgegeven en 
één voor België. Beide inlandse soorten leven als larve op 
vlinderbloemigen: A. melanura (Klug) op Veldlathyrus en Aardaker 
(Lathyrus pratensis, L. tuberosus); A. fusicorne (Thomson) op 
Vogelwikke (Viccia cracca)] 

Familie 9.  Blasticotomidae
Een kleine familie met in Europa één genus, Blasticotoma Klug, 1834, en 
één soort (B. filiceti Klug) die ook in Nederland is gevonden. Nog niet in 
België, maar is daar zeker te verwachten. De larve leeft in de bladstengels 
van varens: vooral in Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina), maar incidenteel 
ook in andere soorten. De larve scheidt een wit schuim af dat zichtbaar is 
aan de buitenkant van de varenstengels.

Familie 10.  Cimbicidae
Een familie met opvallende bladwespen; onze grootste en meest robuste 
soorten behoren hiertoe. Wereldwijd met 4 subfamilies waarvan er 2 een 
holarctische verspreiding hebben, één alleen in de westelijke palaearctis 
voorkomt en één kleine subfamilie alleen in Zuid-Amerika leeft. In Europa 
ca. 8 genera met ca. 55 soorten. Enkele genera zijn sterk aan een revisie 
toe. Determinatie m.b.v. Taeger (1998). Opvallend is dat de grootste 
soorten uit deze familie in de loop van de 20e eeuw in heel West-Europa 
sterk in aantal achteruit lijken te zijn gegaan zonder dat daarvoor een 
duidelijke reden kan worden gegeven. Het gaat merkwaardigerwijs om 
soorten die in veel voorkomende biotopen op algemeen voorkomende 
voedselplanten leven.

1a. Ogen in vooraanzicht met een (naar boven of naar beneden) 
convergerende binnenrand (fig. 59, 60). Voorvleugel korter dan 1,5 
cm. Anaalcel in voorvleugel over enige afstand samengetrokken (fig. 
56)........................................................................................................2

1b. Ogen in vooraanzicht met parallele binnenrand (fig. 61, 62). Grote 
zwaargebouwde dieren met voorvleugels langer dan 1,5 cm. Anaalcel 
in voorvleugel met korte dwarsader (fig. 58) of kort samengetrokken 
(fig. 57). (Cimbicinae) ..........................................................................4

2a. Ogen in vooraanzicht naar beneden convergerend (fig. 59). Kop en 
borststuk kort behaard (haren nauwelijks langer dan de diameter van 
de ocellen). Voorvleugel korter dan 8 mm. Vleugels kleurloos. Dieren 



zwart of zwart met gele achterlijfstekening. (Coryninae).........Corynis 
Thunberg, 1789
[Een west-palaearctische subfamilie met slechts één genus en ruim 
20 grotendeels mediterrane soorten. Enkele soorten tot in Midden-
Europa, waarvan C. crassicornis (Rossi) zowel in Nederland en België 
is gevonden en C. obscurata (F.) in België is aangetroffen]

2a. Ogen in vooraanzicht naar boven convergerend (fig. 60). Kop en 
borststuk lang behaard (haren minstens enkele malen langer dan de 
diameter van de ocellen). Voorvleugel langer dan 8 mm. Vleugels met 
min of meer duidelijke donkere dwarsband. Dieren sterk metaalachtig 
glanzend of zwart met het eerste achterlijfssegment wit. (Abiinae). . .3

3a. Mesopleura en mesonotum (vooral de middenlob) dicht gepunteerd, 
maar putjes niet aaneengesloten en de tussenruimten sterk glanzend. 
Tarsaalklauwen met een goed ontwikkelde subapicaaltand naast de 
eindtand (fig. 63). Antennen tenminste ten dele geel of oranje ....Abia 
Leach, 1817
[In Nederland en België 2 soorten die voorkomen op Beemdkroon 
(Knautia)]

3b. Mesopleura en mesonotum mat zonder hoogglanzende delen. 
Tarsaalklauwen met alleen een eindtand. Antennen grotendeels of 
geheel donkerbruin tot zwart ................................................................
..............................................................................Zaraea Leach, 1817
[In Nederland 2 en in België 3 soorten, die voorkomen op 
Kamperfoelie (Lonicera). Voor de soorten uit West-Europa is het 
onderscheid tussen de genera Zaraea en Abia duidelijk, maar verder 
oostelijk gaan kenmerken overlappen, zodat het onderscheid lastiger 
wordt en beide genera soms als synoniem worden beschouwd]

4a. Labrum klein (kop in vooraanzicht bekijken) (fig. 61). Kop en borststuk met veel 
langere haren dan het grootste deel van het achterlijf. (Cimbicini) .................................5

4b. Labrum zeer groot (fig. 62). Het hele dier, inclusief het gehele 
achterlijf, vaak lang behaard. (Trichiosomini) .....................................7

5a. Kop achter de ogen nauwelijks verbreed. Anaalcel in voorvleugel over 
zeer korte afstand samengetrokken (fig. 57). .........Praia André, 1880
[In Europa alleen P. taczanowskii Wankowitz. Het is een noordelijke 
soort (Lapland, Siberië), met slechts enkele verspreide vondsten in 
Midden-Europa: éénmaal in Nederland, niet in België. Mogelijk gaat 
het om een ijstijdrelict dat niet (meer) bij ons voorkomt. Larve op berk 
(Betula)]  

5b. Kop achter de ogen sterk verbreed. Anaalcel in voorvleugel met korte 
dwarsader (fig. 58)...............................................................................6

6a. Postocellairveld ongeveer even breed als lang. Bovenzijde borststuk 
gepuncteerd, maar glanzend tussen de putjes. Voorvleugels kleurloos 
of de apex donker gezoomd. .................................................................
..............................................................................Cimbex Oliver, 1790
[In Europa 4 soorten die alle in Nederland en België zijn gevonden. 
Deze zeer grote en opvallende soorten lijken onderling zeer sterk op 
elkaar. Larven soortspecifiek op els (Alnus), berk (Betula), wilg (Salix) 
en beuk (Fagus). De dieren overwinteren in een dichtgesponnen 
cocon aan de voet van de voedselplant.Vergeleken met het begin van 
de 20e eeuw worden deze dieren thans relatief weinig gevonden]



6b. Postocellairveld ca 1,5 x breder dan lang. Bovenzijde borststuk dicht 
gepuncteerd en grotendeels mat. Voorvleugels met een donkere band 
langs de voorrand..................................................................................
.......................................Palaeocimbex Semenov-Tian-Shanskij, 1935
[In Europa één soort, P. quadrimaculata (Müller), die enkele malen in 
Nederland en België is gevonden. Het is de grootste en meest 
imposante soort binnen de familie. Geen recente vondsten. Larve op 
Sleedoorn (Prunus spinosa) en verwante roosachtige bomen en 
struiken]

7a. Achterfemur aan de onderzijde met een brede stompe tand (fig. 64). .
.....................................................................Trichiosoma Leach, 1817
[Taxonomisch zeer complexe groep waarvan voor Nederland 6 en 
voor België 3 soorten zijn opgegeven. Zolang een aantal 
taxonomische problemen niet is opgelost, is de waarde van 
soortopgaven echter gering. Larven vermoedelijk soortspecifiek op 
wilg (Salix), berk (Betula), meidoorn (Crataegus), lijsterbes (Sorbus) 
en enkele andere struiken en bomen. De larven overwinteren in een 
dichtgesponnen cocon die aan de kale takken van de voedselplant 
hangt. In de eerste helft van de 20e eeuw veel vaker gevonden dan 
thans]   

7b. Achterfemur zonder brede stompe tand. . Pseudoclavellaria Schultz, 
1906
[In Europa alleen P. amerinae (L.) die zowel in Nederland als in België 
is gevonden. De larve leeft op wilg (Salix) en soms populier (Populus) 
en overwintert in een netvormige, fijnmazige cocon achter de schors 
van de voedselplant. Vroeger veel gevonden, recent heel weinig]

Familie 11.  Diprionidae
Deze familie, met wereldwijd 11 genera en ruim 130 soorten, komt alleen 
voor op het noordelijk halfrond. In Europa 6 genera -die alle in Nederland 
en België zijn gevonden- en ca. 20 soorten. De ♂ bezitten opvallend 
gekamde antennen, waarmee vrouwelijke lokstoffen kunnen worden 
gedetecteerd. Alle soorten leven als larve op naaldbomen. Enkele soorten 
kunnen soms zo massaal optreden dat de larven hele naaldbossen 
kaalvreten. In ons land is dit in het verleden enkele malen het geval 
geweest met Diprion pini. De meeste soorten hebben twee generaties per 
jaar. Overwintering vindt voornamelijk plaats in het prepopstadium in een 
cocon in de strooisellaag. De meeste adulten komen het volgende voorjaar 
uit, maar met name bij grotere populatiedichtheden kunnen de dieren in 
hun cocon twee tot vier jaar ‘overliggen’.

1a. Anaalcel voorvleugel in het midden samengeknepen (fig. 65). 
Antennen ♂ met een enkele kam (fig. 67). (Monocteninae) 
................................................................Monoctenus Dahlbom, 1835
[In West-Europa twee soorten, M. juniperi (L.) en M. obscuratus 
(Hartig), die beide in Nederland en België zijn gevonden. Er is slechts 
één generatie per jaar en de larven leven op Jeneverbes (Juniperus 
communis)]



1b. Anaalcel voorvleugel met dwarsader, niet samengeknepen (fig. 66). Antennen ♂ met 
een dubbele kam (fig. 68). (Diprioninae) .........................................................................2

2a. Scutellum even lang als breed of langer dan breed, voorrand met relatief scherpe hoek 
(fig. 69). Anaalcel in achtervleugel met een apicale uitloper die korter is dan de grootste 
breedte van de anaalcel (fig. 71). Relatief slanke en weinig gepuncteerde, glanzende 
dieren.................................................................................................................................3

2b. Scutellum duidelijk breder dan lang, voorrand recht of met een stompe hoek (fig. 70). 
Anaalcel in achtervleugel met een apicale uitloper die langer is dan de grootste breedte 
van de anaalcel (fig. 72). Relatief plompe en sterk gepuncteerde dieren..........................4

3a. Scutellum en eerste tergiet glanzend zonder punctering. 
Tarsaalklauwen enkelvoudig, zonder subapicaaltand (fig. 73). ♂ 
geheel, ♀ tenminste de bovenzijde zwart .. Microdiprion Enslin, 1917
[In Nederland en België één soort, M. pallipes (Fallén), die leeft op 
Grove den (Pinus sylvestris)]

3b. Scutellum glanzend, maar grof gepuncteerd; eerste tergiet mat. 
Tarsaalklauwen met kleine subapicaaltand (fig. 74). Bij ♂ tenminste 
de onderzijde van het achterlijf, ♀ vrijwel geheel lichtgekleurd.
.....................................................................Neodiprion Rohwer, 1918
[In Europa één soort, N. sertifer (Geoffroy), die ook in Nederland en 
België voorkomt. De larven leven op den (Pinus). Deze soort 
overwintert in het eistadium; alle andere Diprionidae overwinteren in 
het prepop stadium. Neodiprion telt vooral in Noord-Amerika veel 
soorten waarvan sommige grote schade aan bossen kunnen 
aanrichten]

4a. Antennen ♂ met meer dan 30 leden; antennen ♀ aan boven- en 
onderzijde gezaagd (fig. 77).......................Macrodiprion Enslin, 1917
[In Europa één soort, M. nemoralis (Enslin), die zowel in Nederland als 
in België is gevonden. De larven leven op den (Pinus)]

4b. Antennen ♂ met minder dan 30 leden; antennen ♀ alleen aan 
onderzijde gezaagd (fig. 78).................................................................5





5a. Cenchri minstens 4 maal breder dan lang en niet verder uit elkaar dan 
de eigen breedte. Metascutellum korter dan de breedte van de 
cenchri (fig. 79). ♀ met achterrand subgenitaalplaat min of meer 
recht (fig. 81).....................................................Gilpinia Benson, 1939
[Dit is met 8 soorten in Nederland en 7 in België het grootste genus 
van de familie. De meeste soorten leven als larve op Grove den 
(Pinus sylvestris); 3 soorten komen voor op Fijnspar (Picea abies)]

5b. Cenchri ca. 3 maal zo breed als lang en verder uit elkaar dan de eigen 
breedte. Metascutellum langer dan de breedte van de cenchri (fig. 
80). ♀ met achterrand subgenitaalplaat ingesneden (fig. 82)...Diprion 
Schrank, 1802
[Twee inlandse soorten die op den leven (vooral Grove den, Pinus 
sylvestris). Een van beide soorten, D. pini (L.) leeft als larve in 
groepen en veroorzaakt soms aanzienlijke vraatschade; de andere 
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soort, D. simile (Hartig), leeft solitair en veroorzaakt nooit overlast. 
Ondanks de grote verschillen in levenswijze zijn de adulten op grond 
van uiterlijke kenmerken niet van elkaar te onderscheiden. Het 
soortenpaar D. pini/simile vormden de eerste bladwespen waarbij het 
gebruik van genitaalkenmerken zijn waarde voor het 
soortenonderscheid bewees]

Familie 12.  Tenthredinidae

Dit is veruit de grootste van de inlandse families. Komt in de volgende 

twee afleveringen aan de orde.
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Anthophora plagiata . . . . . . verleden tijd? 
Harry Pijfers



Op 4 juni 1961 (nee, geen typefout ) had ik een afspraak met Gijs van der 
Zanden om samen de vindplaats van Anthophora plagiata (de soort heette 
toen nog Anthophora parietina ) in Herpen te bezoeken. Hij vanuit 
Eindhoven, ik vanuit Veenendaal, waar ik destijds woonde. Hij zou me 
gidsen naar een klein Brabants boerderijtje met lemen wanden, waarin 
een grote kolonie (en vermoedelijk ook de enige in Nederland ) van 
Anthophora plagiata huisde. 
Het was een mooie, zonnige dag en de bijen vlogen er talrijk rond. Of de 
lemen wand authentiek was (dus een wand van verticale palen, met 
daartussen gevlochten takken, bestreken met leem en koemest) weet ik 
niet meer. Ik herinner me nog wel de talrijke gebogen schoorsteentjes van 
de nestingangen en een heel oud boerinnetje in klederdracht, dat nogal 
verwonderd was over onze activiteiten. We hebben daar veel gevangen: 
verschillende exemplaren van Anthophora plagiata en diverse andere 
soorten, zoals Ancistrocerus parietum, Andrena barbilabris, Andrena 
pilipes, Hylaeus communis, Andrena humilis, Andrena haemorrhoa,  
Lasioglossum leucozonium, Lasioglossum quadrinotatulum, 
Bombus pratorum en Bombus campestris.
Pater Benno en Klaas Vegter hebben later elk nog een paartje Anthophora 
plagiata van mij gekregen. 
De koekoeksbijen (Coelioxys rufescens, Melecta luctuosa en Thyreus 
orbatus) hebben we helaas niet gezien. 
Wel heb ik veel later, op 15 augustus 1966, in Geysteren (ettelijke 
tientallen kilometers verwijderd van Herpen) een vrouwtje van Melecta 
luctuosa gevangen. 

Of er nog iets van het boerderijtje over is, vermoedelijk niet. Ik ben er 
nooit meer geweest. 
Misschien is het interessant en loont het de moeite in Herpen op zoek te 
gaan naar de restanten van deze toch wel zeer bijzondere vindplaats. In 
Herpen zouden nog mensen kunnen wonen, die dit zeer aparte boerderijtje 
misschien gekend hebben. 

Een vangstimpressie uit een Zandvoortse tuin 
Pim Kuijken

Ruim twee jaar woon ik nu aan de rand van het centrum in Zandvoort in 
een nieuw aangelegde wijk naast het station. Mijn tuin ligt op het zuid-
zuidwesten, dicht tegen het perron. Daar tussen in ligt een strook van 30 
meter waar men kunstmatig een duin heeft opgeworpen (AC. 96-487).
De tuin ligt dus optimaal voor de zoninval en daardoor zijn de 
temperaturen redelijk hoog.  
In april 2000 is mijn tuin aangelegd en beslaat in totaal 110 m². Wat ik in 
2000 en 2001 heb waargenomen, dan wel gevangen heb vind ik nogal 
bijzonder.
Uit de literatuur is bekend dat tuinen voor bijen een belangrijk element 
vormen.



Dat zich dat in mijn tuin op hemelsbreed 400 meter van het strand zo zou 
manifesteren had ik niet verwacht. Daarom leek het mij leuk hiervan kort 
verslag te doen. Reacties zie ik graag tegemoet. Onderstaand de 
vangsten/waarnemingen.

Bijen
Andrena argentata; een exemplaar.
Andrena barbilabris; algemeen.
Andrena bicolor; in april dagelijks tientallen exemplaren. Ook de tweede 

generatie en dan met name de vrouwtjes zijn goed 
vertegenwoordigd. Nu dus ook in Zandvoort. Zoals in de bijenatlas 
al genoemd breidt deze soort zich dus langzaam uit naar het 
noordwesten.

Anthidium manicatum; dagelijks in de maanden juli en augustus van ‘s 
morgens tot ‘s avonds zeer actief op met name Stachys.

Anthophora furcata; beide jaren enkele exemplaren.
Anthophora quadrimaculata; dagelijks van begin juni tot half juli op met 

name Nepeta. Uit de voorlopige atlas van de Nederlandse bijen 
blijkt dat deze bij vooral voorkomt in Zuid-Limburg. Uit het westen 
is deze niet bekend.

Chelostoma rapunculi; een totaal onverwachte vangst van een mannetje 
op Campanula op 29-6-2001. Uit het westen nog niet bekend.

Coelioxys mandibularis; enkele mannetjes.
Colletes marginatus; enkele exemplaren.
Hylaeus confusus; enkele exemplaren
Hylaeus signatus; enkele exemplaren.
Megachile centucularis; verschillende exemplaren.
Megachile leachella; enkele exemplaren.
Megachile willughbiella; twee exemplaren. In de duinen in Zandvoort ook 

regelmatig gevangen, evenals Megachile maritima, echter deze nog 
niet in de tuin tegengekomen.

Osmia caerulescens; regelmatig voorkomend. Recente vangsten in deze 
regio niet bekend.
Osmia rufa; enkele exemplaren.

Grote graafwespen
Vermeldenswaard is dat de harkwesp (Bembix rostrata) beide jaren enkele 
keren in mijn tuin verscheen. Een zelfs op 3 september.
Ook de bijenwolf (Philanthus triangulum) geeft acte de presence.
Verder ook enkele vrouwtjes van Podalonia hirsuta op Coreopsis.

Ik wil het bij deze impressie laten. Ik verwacht de komende jaren nog vele 
verrassingen. Ook zal ik de vliegtijden en de duur in de gaten houden. 
Over een aantal jaren zal ik daar over melden, waarbij dan ook een 
complete lijst van alle vangsten gepubliceerd kan worden. 
Het is voor mij een raadsel waar deze in mijn tuin gesignaleerde beesten 
nestelen. Ik weet ook niet waar ik precies zou moeten zoeken. Suggesties 
zijn welkom. Gezien de ligging ligt het voor de hand om in de komende 
jaren ook nestgelegenheid te scheppen. 



Een Nomada succincta-vrouwtje met een afwijking 
Jan Smit

In oktober van afgelopen jaar kreeg ik van Harry Pijfers een aantal bijen 
van het geslacht Nomada ter determinatie, die hij dat jaar had gevangen. 
Hierbij bevond zich een aantal exemplaren van Nomada succincta Panzer, 
waaronder één vrouwtje, waarvan de doorntjes van de 
linker achterscheen afwijken.
In de tabellen voor de Nomada's (o.a. Scheuchl 1995, 2000, 
Schmiedeknecht 1930) zijn de doorntjes aan de 
achterschenen belangrijke determinatiekenmerken. Bij 
Scheuchl (1995, 2000) staat in de tabel voor de vrouwtjes 
van Nomada bij nr. 10 "Hintertibien am Ende mit zwei 
kurzen, stumpfen, gekrümmten bei einander stehenden 
Dornen. …. Nomada succincta".
Op afbeelding 1 is het uiteinde van zo'n achterscheen weergegeven.
Dit kenmerk is zo overduidelijk, dat het in één oogopslag onder de 
binoculair goed te zien is. Overigens zijn er vier soorten met 
dit kenmerk: Nomada fucata, N. bifasciata, N. succincta en N. 
goodeniana. De status van deze laatste soort is lange tijd 
betwist geweest, maar Kuhlmann (1997) heeft aangetoond 
dat het een goede soort is.

Bij één vrouwtje van Nomada succincta, gevangen op 30 mei 
2001 te Hezingen (Ov.), Paardenslenkte door H. Pijfers, was 
de bedoorning van de beide achterschenen verschillend. De doorntjes aan 
de rechter achterscheen zijn normaal (Afb. 1). Die van de linker 
achterscheen bestaan niet uit twee kromme dorentjes, die tegen elkaar 
aan staan, maar uit vier dorentjes. Hiervan staan er drie op een rij naast 
elkaar, waarvan de binnenste puntig is en de andere beide stomp. Het 
vierde dorentje bevindt zich liggend achter het buitenste exemplaar van 
het drietal. Op afbeelding 2 is het uiteinde van deze achterscheen 
weergegeven.

Dit gaf mij in eerste instantie een probleem bij het determineren, daar ik 
bij deze keuze (twee kromme doorntjes, die tegen elkaar aan staan) 
normaal gesproken van één achterscheen de bedoorning bekijk. Toevallig 
had ik bij dit exemplaar de rechterscheen (de afwijkende) bekeken, zodat 
ik met dit dier niet op N. succincta uitkwam, maar verder ging in de tabel. 
Uiteindelijk liep ik echter vast. 
Qua habitus vond ik dit exemplaar wel erg veel lijken op de vrouwtjes van 
Nomada succincta en daarvan had ik net enkele exemplaren 
gedetermineerd, van dezelfde vindplaats. Ik heb het beest nog eens 
nauwkeuriger bekeken, nu dus ook de linker achterscheen en kwam 
vervolgens vrij eenvoudig op de goede determinatie uit.
Ik was noch in de literatuur noch in natura reeds eerder voorbeelden van 
dit soort afwijkingen tegen gekomen, hoewel Stöckhert (1943) het bestaan 
ervan wel noemt.

Afb. 1
tibia 3 
rechts

Afb. 2
tibia 3 
links
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Boekbespreking 
Wim Klein

Jacques Bitsch et collaborateurs, Hyménoptères Sphecidae d’Europe 
occidentale, volume 3, in: Faune de France, vol 86, 2001, 459 pp., 76 
reeksen met tekeningen en 146 kaarten, ISBN 2-903052-22-0.

Met het verschijnen van het derde deel van de Faune de France over 
graafwespen ligt er weer een degelijk en compleet fundament voor de 
bestudering van de west-Europese graafwespen. Dat het een enorme klus 
geweest is, valt niet alleen af te leiden uit de tijd die het hele project 
gekost heeft, ruim zeven jaar verstreek er tussen de publicatie van het 
eerste en het derde deel, maar ook uit het per deel toegenomen aantal 
auteurs. Het eerste deel is nog geschreven door twee personen, Jacques 
Bitsch en Jean Leclercq; het tweede deel door vijf: Jacques Bitsch, Yvan 
Barbier, Severiano Fernández Gayubo, Konrad Schmidt en Michael Ohl, en 
het derde deel door acht: naast Bitsch, Schmidt, Gayubo en Barbier ook 
Hermann Dollfuss, Christian Schmid-Egger, Alexander Antropov en Zdenek 
Boucek. Mooi is uit die namen te lezen dat de klus stapsgewijs van een op 
Frankrijk georiënteerde publicatie een Europese zaak is geworden: ook 
Duitse, Spaanse, Oostenrijkse, Russische en Engelse auteurs hebben 
substantiële bijdragen geleverd. Belangrijk aan deze Europa-brede 
samenwerking is overigens vooral dat een aantal genera grondig is 



gereviseerd en dat er over enkele probleemgenera [voorlopig] 
eensgezindheid is.

Het derde deel1 van de Sphecidae d’ Europe occidentale behandelt vier 
subfamilies: Pemphredoninae, Astatinae, Larrinae en Entomosericinae2 en 
geeft in de bijlagen naast een systematisch soortenoverzicht en een 
uitgebreide bibliografie ook een overzicht van de prooidieren van de 
behandelde graafwespen en, alleen voor de Trypoxylini, een overzicht van 
de parasitoïden.
Wanneer we deze beknopte samenvatting vergelijken met die van het 
eerste deel dan valt direct op dat er aan zo'n omvangrijk project als dit 
enkele problemen kleven, met name dat bij een groeiend aantal auteurs 
het handhaven van de oorspronkelijke opzet een moeilijke zaak is. Het 
gaat me hier niet zo zeer om de typografische eenheid over de delen 
heen, maar om de geboden informatie per soort en genus. Elke auteur 
heeft zo zijn eigen ideëen daarover, zodat niet altijd dezelfde soort 
informatie over een graafwesp wordt gegeven. 
Een geheel ander probleem bij een project als dit is dat in de loop der tijd 
de inzichten in bijvoorbeeld cladistiek zich onvermijdelijk wijzigen. Die 
kunnen eigenlijk niet doorgevoerd worden, zonder het verband met de 
andere delen te verbreken. 
In de dagelijkse praktijk zal dat laatste geen grote gevolgen met zich mee 
brengen. Hinderlijk is wel de verschuiving in het bestreken gebied: was 
aanvankelijk Frankrijk en het omliggende gebied het uitgangspunt, in deel 
3 is dat per auteur wisselend. Soms is het mediterrane Europa mee 
genomen en soms ook het Europese deel van Rusland; de Benelux wordt 
gelukkig geheel bestreken, maar voor de meer zuidelijke en oostelijke 
landen worden niet alle subfamilies volledig behandeld, zodat er naast 
deze drie delen toch nog andere literatuur nodig is [dan wel niet 
beschikbaar is].

Een groot voordeel van de gevolgde werkwijze is overigens wel dat vrijwel 
alle probleemgenera is het derde en laatste deel zitten. Door de Europese 
samenwerking bij het maken van dat derde deel is een brede acceptatie 
bereikt van de gekozen oplossingen èn een geheel actueel overzicht (al is 
er één kleine, storende omissie; daarover later).

Naast deze algemene bespreking zijn er bij enkele genera belangrijke 
zaken op te merken; zaken waarin de Faune de France klaarheid heeft 
gebracht ten opzichte van publicaties als die van Dollfuss (1991), Jacobs & 
Oehlke (1990), Schmidt & Schmid-Egger (1997), Woydak (1996) en Blösch 
(2000). Ik beperk me hier overigens wel tot de gevolgen voor de 
graafwespen van de Benelux.

• bij Psenulus  wordt P. brevitarsis Merisuo, 1937 gesynonimiseerd 
met P. pallipes (Panzer, 1798). Dollfuss (1991) en Jacobs & Oehlke 
(1990) wezen al op de variabiliteit van deze soort en de mogelijke 

1 Het eerste deel behandelt de Crabroninae, het tweede deel de Ampulicinae, Sphecinae, Entomosericinae, 
Mellinae, Nyssoninae en Philanthinae. 
2 dit is een herhaling van dat wat in het tweede deel staat, maar dan met een tabel voor de beide in Europa 
voorkomende soorten en een uitgebreide soortbeschrijving.



synonimie, maar zij werd niet algemeen geaccepteerd. Door de 
beide auteurs voor dit genus, Bitsch en Dollfuss, wordt P. pallipes nu 
als een soort opgevat met een grote variabiliteit, waarin weliswaar 
drie vormen te onderscheiden zijn, maar die toch alle tot één soort 
behoren. P. brevitarsis is dan de vorm chevrieri (Tournier, 1889).

• bij Pemphredon is er eigenlijk niets veranderd ten opzichte van de 
publicatie van Dollfuss (1991), wat ook niet zo verwonderlijk is 
omdat hij samen met Bitsch voor heel de Psenini tekent. Prettig is te 
zien dat zijn revisie van Pemphredon nu door alle belangrijke 
Europese auteurs is geaccepteerd. Echt wel jammer is dat het artikel 
waarin Norén (in Bembix, 2000) de synonimisering van P. clypealis 
Thomson, 1870, met P. morio Vander Linden, 1829, aanvecht met 
enkele duidelijke soortsverschillen, kennelijk te laat kwam om nog 
meegenomen te worden. Nu blijft die synonimie toch twijfelachtig.

• bij Passaloecus wordt P. turionum Dahlbom, 1845, volledig 
gesynonimiseerd met P. gracilis (Curtis, 1834). De argumentatie 
hiervan wordt niet gegeven. Het onderscheid zoals dat bij Woydak 
(1996) nog voorkwam tussen P. turionum auctores, nec Dahlbom en 
P. turionum Dahlbom, is kennelijk niet houdbaar gebleken.

• het genus Spilomena is geheel herzien, of beter de recentelijk 
verschenen herziening door Vikberg in Entomologica Fennica (2000) 
is overgenomen. Dat leidt tot een aardige verschuiving van namen 
en soorten: S. curruca (Dahlbom, 1843) is een echte soort naast S. 
differens Blüthgen, 1953; S. exspectata Valkeila, 1957 is een 
synoniem van S. beata Blüthgen, 1953.

• het genus Nitela wordt behandeld door Gayubo en Felton die in 
2000 dit genus recentelijk voor Europa hebben herzien. De nieuwe 
soort N. lucens Gayubo & Felton, 2000 komt voor in België en 
Luxemburg. 

• het genus Trypoxylon wordt behandeld door Antropov. Alle 
deelherzieningen van dit genus zijn nu bij elkaar gebracht. Gezien de 
verspreiding van T. deceptorium Antropov, 1991 in Frankrijk lijkt een 
voorkomen in België en Luxemburg niet onwaarschijnlijk.

Al deze wijzigingen leiden wel tot een noodzakelijk herdetermineren van 
de verschillende wespencollecties, met name voor Trypoxylon, Spilomena 
en Pemphredon, en dat zal niet iedereen even leuk vinden.

Met dit alles moge duidelijk zijn dat er een grondig en degelijk handboek 
beschikbaar is voor alle families van de graafwespen, en dat dat handboek 
vrijwel Europa-breed is.
Jammer is eigenlijk de prijs van het boek: deel drie kost ongeveer € 100,--; 
een niet gering bedrag.

Boekbespreking 
Jan Smit



Konrad Schmidt, 2000. Bestimmungstabelle der Gattung Cerceris Latreille, 1802 in Europa, 
dem Kaukasus, Kleinasien, Palästina und Nordafrika (Hymenoptera, Sphecidae, 
Philanthinae). - Biologiezentrum des Oberösterreichischen Landesmuseums, Stapfia 71, 251 
p. Prijs ± €. 25,-.

Een determinatieboek geschikt voor de liefhebbers van Cerceris, die regelmatig werken met 
materiaal van (wat verder) over de landsgrenzen. Zoals in de titel beloofd wordt, behandelt 
Schmidt de graafwespen van het genus Cerceris van Europa, Klein-Azië, de Kaukasus, 
Palestina en Noord-Afrika. Daarnaast tevens een aantal soorten, echter niet volledig, van Iran, 
Centraal-Azië en Soedan.
In zijn inleiding geeft hij een opsomming van de tabellen die tot nu toe geschikt waren om 
deze graafwespen mee te determineren, met vermelding van het gebied dat deze tabellen 
bestrijken. Helaas ontbreekt in deze opsomming de, voor Europa, tamelijk volledige tabel van 
Bitsch et al. (1997). 
Schmidt behandelt in zijn tabel 113 soorten die voorkomen in het hiervoor genoemde gebied. 
Bitsch et al. (1997) behandelt 38 soorten uit Europa, ten westen van de voormalige Sovjet 
Unie. Dollfuss (1991) behandelt voor noord- en centraal-Europa 28 soorten.
Bij de beschrijving van de morfologie ontbreken helaas enkele verduidelijkende illustraties. 
Wel verwijst Schmidt naar dergelijke afbeeldingen in Dollfuss (1991), maar voor degenen die 
dit boek niet hebben is dit toch een gemis. Schmidt geeft verder een beschrijvende aanvulling 
van die onderdelen, die in Dollfuss niet genoemd worden, maar die hij wel in dit boek 
gebruikt. Voor mensen die nogal visueel ingesteld zijn is het jammer dat ze niet even 
getekend zijn.
Verder zijn er in het inleidende deel enkele algemene hoofdstukjes over kleurtekening, 
ondersoorten, levenswijze (zeer summier), het onderzochte materiaal en herkomst van het 
materiaal uit de verschillende verzamelingen.

Het belangrijkste gedeelte van het boek bevat uiteraard de tabellen. Dit deel begint met een 
tabel tot de soortgroepen die in het west-palearctische gebied voorkomen. Vervolgens is er 
per soortgroep een tabel, gesplitst in een deel voor de vrouwtjes en de mannetjes. De tabellen 
zijn rijk geïllustreerd, zoals tegenwoordig de gewoonte is. De tekeningen zijn strak, duidelijk 
en van een groot formaat. In totaal 30 pagina's illustraties. Helaas staan ze allemaal achterin 
en niet, zoals mijn voorkeur heeft, bij de tabel zelf, wat veel geblader scheelt. Iets wat qua 
formaat van het boek goed mogelijk was geweest.
Achter de tabel van een soortgroep staat er een bespreking van de hiertoe behorende soorten, 
met de beschrijving van de morfologie, het verspreidingsgebied en een overzicht van het 
onderzochte materiaal. In het boek zijn geen verspreidingskaarten opgenomen, wat een 
prettige aanvulling zou zijn geweest.
Bij sommige, zeer nauw verwante soorten, zijn de morfologische verschillen in een tabelletje 
weergegeven, hetgeen het vergelijken een stuk gemakkelijker maakt.

Achter in het boek is de verspreiding van de soorten nog eens in tabelvorm weergegeven. In 
tabel 1 worden de volgende gebieden onderscheiden: Europa, Marocco, Algerije, Tunesië, 
Lybië, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Syrië, Cyprus, Turkije, Armenië, Georgië, 
Azerbeidzjan, Iran, centraal-Azië en Soedan. Van de laatste drie gebieden zijn de gegevens 
onvolledig. Verder zijn Rhodos (Gr.) en de Canarische eilanden apart aangegeven.
Opvallend in dit rijtje is de status van Cyprus, dat door Schmidt niet tot Europa gerekend 
wordt, althans in deze tabel. Ook Bitsch (1997) heeft moeite met de status van Cyprus. Hij 
geeft aan dat zijn tabel voor Europa is, maar enkele soorten van Cyprus ontbreken.



In tabel 2 wordt de verspreiding van de soorten in Europa weergegeven, ten westen van de 
Oeral-rivier. Hierin ontbreekt Cyprus en heeft Rhodos een 'status aparte'.

Na de literatuurlijst volgt er een alfabetisch register, waarin ook alle synoniemen zijn 
opgenomen. De geldige soortnamen zijn vet weergegeven. Daar achter staat op welke pagina's 
in de tabel de soort te vinden is, alsmede de nummers van de illustraties en op welke pagina's 
de soort in de verspreidingstabellen staat.

Eindconclusie: een goed determinatieboek voor diegenen die zich met graafwespen van het 
geslacht Cerceris bezig houden uit de genoemde landen en gebieden. Wanneer men zich 
echter alleen beperkt tot Nederland, dan is de tabel van Klein (1996) te gebruiken. Voor de 
landen om ons heen volstaan de tabellen van Dollfuss of Bitsch et al.
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Boekbespreking 
Theo Peeters

Jacobusse, C. & A. Hemminga (reds.), 2001. Zeldzaam Zeeuws. Bijzondere planten en dieren 
in Zeeland. - Stichting Het Zeeuwse Landschap, 223 p. ISBN 90-806370-1-7. Prijs: fl. 49,50.

Vorige zomer kreeg ik, als tegenprestatie van een middag bijenles aan een vijftal enthousiaste 
insectenliefhebbers uit Zeeland, het bovenstaande boek cadeau.
Dit stevig ingebonden boek met prachtige aquarellen en beschrijvingen van 100 Zeeuwse 
planten en dieren, een voorlopige Zeeuwse Rode Lijst en met op de kaft onder andere de 
afbeelding van de schorviltbij (Epeolus tarsalis) wil ik hier graag aan jullie voorstellen. Het 
boek is een uitgave ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van Stichting Het Zeeuwse 
Landschap.

Het boek is opgebouwd uit drie onderdelen nl. een enkel in- en uitleidend hoofdstuk, een 
bespreking van 100 zeldzame soorten en een voorlopige Zeeuwse Rode Lijst. Maar liefst 57 
auteurs schreven een bijdrage voor dit boek. Het onderzoek heeft zich beperkt tot op het land 
levende (terrestische) soorten, maar met de opname van libellen, dazen en wapenvliegen komt 
ook enige fauna van water of andere vochtige biotopen ter sprake.
Laten we beginnen met de Zeeuwse Rode Lijst. Deze voorlopige Rode Lijst is samengesteld 
op grond van het criterium dat minstens 25 % van de Nederlandsche populatie van een soort 
of van het Nederlandse verspreidingsgebied van een soort in Zeeland ligt of in het recente 
verleden, d.w.z. na 1950, gelegen heeft. Hieruit rolde een lijst van bijna 500 soorten die aan 
het 25 % criterium voldoen. 
Enige verbazing wekten bij mij de bijen en wespen op de Zeeuwse Rode Lijst. Onder de bijen 
staan Bombus ruderarius, Colletes halophilus, Epeolus tarsalis ssp. rozenburgensis en 



Nomada flavopicta. De wespen zijn vertegenwoordigd door de graafwespen Alysson 
pertheesi, Mimumesa sibiricana, Tachysphex fulvitarsis, T. unicolor en Didineis lunicornis, 
de spinnendoder Arachnospila fumipennis en de tangwesp Gonatopus distinctus. 
Nomada flavopicta is een koekoeksbij en daarmee een soort die voor haar voorkomen in ons 
land afhankelijk is van haar gastheren. Ze heeft als gastheren de vier Melitta-soorten die deels 
weliswaar een beperkte verspreiding in ons land hebben, maar het allen vrij goed doen. Ik 
denk dat Nomada flavopicta minder kwetsbaar is dan de huidige bestandsgegevens laten zien. 
Alysson pertheesi en Arachnospila fumipennis kunnen als verdwenen soorten beter op de 
Zwarte Lijst worden geplaatst en van Tachysphex unicolor ken ik slechts één vangst te 
Tienray (LI). Wellicht heeft hier een verwisseling met T. nitidus plaats gevonden en zijn de 
gebruikte bestandsdata onjuist. Ook over de andere graafwespen op de lijst zijn opmerkingen 
te maken maar dat voert hier te ver. En wat de tangwespen betreft, daarvan zijn dermate 
weinig Nederlandse waarnemingen (zowel in ruimte als tijd) dat het me niet verstandig lijkt 
soorten van deze wespengroep op een Rode Lijst te zetten. Tenslotte lijkt de Rode Lijst snel 
samengesteld te zijn, hetgeen ik meen af te leiden uit de niet alfabetische opsomming van de 
soorten bij verschillende groepen en het ontbreken van Nederlandse namen.

Maar laten we terugkeren naar het boek. Uit de voorlopige Zeeuwse Rode Lijst komt een 
selectie van 100 soorten aan bod in het boek. In acht hoofdstukken worden deze 100 zeldzame 
Zeeuwse planten en dieren voorgesteld. Alle honderd soorten in het boek zijn geillustreerd 
door mooie aquarellen van Adri Karman. De organismen zijn verdeeld over de landschappen 
en landschapselementen duin en strand, schor en slik, dijken, graslanden, bos, menselijke 
omgeving, kreken-welen-inlagen en het nieuwe landschap. Het hoofdstuk schor en slik is 
daarvan het omvangrijkst. Om u een idee te geven van planten en dieren die aan de orde 
komen som ik nu de organismen op die onder het hoofdstuk kreken, welen en inlagen worden 
beschreven: dodaars, gesteelde zoutmelde, selderij, heemst, wapenvlieg, kustvlekoog (= 
zweefvlieg), kluut, vuurlibel, kruipend moerasscherm, bijenorchis, blauwborst en noorse 
woelmuis. 
Curiositeiten die we in het boek kunnen aantreffen zijn bijvoorbeeld de geveerde 
witvleugeluil, het motje bij de kerk van Kortgene, kerkzesoog, sponsbekerzwam, steltwants, 
graszanger en roodstuitzwaluw. De Hymenoptera die in het boek aan de orde komen zijn 
schorzijdebij, schorviltbij, siberische roodbuikgraafbij, grashommel en zwartsprietwespbij. De 
siberische roodbuikgraafbij is een nieuwe Nederlandse naam voor Mimumesa sibericana.

Zeldzaam Zeeuws begint met een mooie inleiding over biodiversiteit en besluit met een 
samenvatting van het provinciale soortenbeleid, een register en een overzicht van de 
geraadpleegde literatuur en andere informatiebronnen.
Met deze uitgave maakt u, om de woorden van de voorzitter van het Zeeuwse Landschap te 
gebruiken, een virtuele excursie door de Zeeuwse natuur onder leiding van enthousiaste 
veldonderzoekers die hun kennis en fascinatie graag met u willen delen.
Het boek vormt een prima stukje voorlichting over natuur en landschap waar de andere 
provinciale Landschappen in ons land een forse uitdaging in kunnen zien. 



Oproep van de penningmeester

Beste collega’s, enkelen onder jullie hebben hun bijdrage (ad. ƒ 15,- = € 
6,81) voor dit jaar nog niet overgemaakt. Bij deze verzoek ik jullie, 
wanneer je de Nieuwsbrief (Bzzz) wilt blijven ontvangen, dit bedrag zo 
spoedig mogelijk over te maken op girorekening 6435909 t.n.v. H. 
Nieuwenhuijsen, Frans Halsstraat 10, 1816 CN Alkmaar.
Graag onder vermelding van “Bzzz”.
Vanaf 1 januari 2003 wordt de bijdrage € 7.

Oproep gegevens gestylopiseerde bijen en wespen
J.T. Smit

De groep Strepsiptera of waaiervleugeligen is tot op heden altijd een ondergeschoven kindje 
geweest in de Nederlandse entomologie. Dit is verbazingwekkend gezien de uiterst 
interessante biologie en de daarmee gepaard gaande verstrekkende aanpassingen die met 
name de vrouwtjes hebben ondergaan, om nog maar niet te spreken van het bizarre uiterlijk 
van de mannetjes. 

Strepsiptera zijn kleine insecten (tot 3 mm) met een endoparasitaire levenswijze, dat wil 
zeggen dat het grootste deel van hun leven zich af speelt binnen in een gastheer. Alleen de 
volwassen mannetjes en de triunguline larven (het eerste larvenstadium) hebben een vrij 
levend bestaan buiten de gastheer. Drie van de vier Nederlandse soorten parasiteren op 
Aculeaten. De door Strepsiptera geparasiteerde Aculeaten worden gestylopiseerd genoemd, 
vernoemd naar het algemene en veel voorkomende genus Stylops dat parasiteert op het genus 
Andrena.

In het veld blijven Strepsiptera vaak onopgemerkt omdat de mannetjes slechts enkele uren 
leven en de vrouwtjes zich in het achterlijf van hun gastheer bevinden. De meeste 
waarnemingen van deze dieren betreffen dan ook vrouwtjes die worden aangetroffen in 
gastheren die zijn verzameld. Zij zijn te zien doordat ze iets tussen de achterlijfssegmenten 
uitsteken.

De waarneming van een mannetje in het gebied de Stikke Trui is voor mij 
de voornaamste reden geweest, in combinatie met de relatieve grote 
hoeveelheid waarnemingen van gestylopiseerde bijen in dat zelfde gebied, 
om een hoofdstuk te wijden aan deze groep in het verslag van de 
inventarisatie van de Stikke Trui (Smit, 2001). In dit hoofdstuk wordt onder 
andere een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken met 
betrekking tot deze groep in Nederland, inclusief een soortenlijst van 
Nederland. 

Ten einde bovenstaand verhaal een keer om  te kunnen werken naar een 
artikel wil ik iedereen oproepen om zijn of haar gegevens door te geven 
zodat deze opgenomen kunnen worden in een databestand. Om dit te 
coördineren is er vorig jaar een werkgroep Strepsiptera bij EIS in het leven 
geroepen. De gegevens kunnen op verschillende manieren aangeleverd 
worden. De mensen zonder computer of databestand kunnen gebruik 



maken van de standaard waarnemingsformulieren van EIS. De mensen 
met computer dan wel een databestand wil ik vragen om de gegevens 
digitaal aan te leveren. Hiervoor maakt het niet uit in welk database 
programma de gegevens zijn opgeslagen (Orde, Faunist, Access, Dbase of 
eventueel Excell). De mensen die graag een opzet voor een database 
willen hebben kunnen deze bij de auteur aanvragen. Tevens kan er een 
soortenlijst opgevraagd worden met de bijbehorende naamcode’s.

De gegevens kunnen doorgegeven worden aan EIS (Eis@naturalis.nnm.nl 
of Postbus 9517, 2300 RA in Leiden) of direct aan de auteur 
(smitj@naturalis.nnm.nl of jtsmit@planet.nl). 

Literatuur
Smit, J. 2001. Stikke Trui, verslag van 9 jaar inventariseren; 1990-1998. – 

Insectenwerkgroep KNNV afdeling Arnhem, 184 p.

Wespenvraag
Peter Megens

Veel mensen zijn bang voor overlast van limondaewespen (Vespinae), daarom worden er 
vaak nesten weggehaald. Ook de vrij hangende nesten van de soorten van het geslacht 
Dolichovespula, hoewel deze wespen niet lastig zijn. 
Ik probeer altijd uit te leggen dat men deze vrij hangende nesten rustig ongemoeid kan laten. 
Want alleen de werksters van de soorten Vespula germanica en V. vulgaris kunnen voor ons 
mensen echt vervelend zijn. Deze soorten nestelen echter in de grond, in spouwmuren of 
onder dakbeschot. 
De reden voor de overlast zou een soort 'verveling' zijn. In de zomer zijn de nieuwe 
koninginnen uitgevlogen, waarmee het nest zijn taak volbracht heeft. De werksters van deze 
soorten (nu werkeloos) komen in die periode op zoetigheid af.

Waarom speelt dit alleen bij de soorten V. germanica en V. vulgaris?
Kan iemand daar een zinnige verklaring voor geven?

mailto:jtsmit@planet.nl
mailto:smitj@naturalis.nnm.nl
mailto:Eis@naturalis.nnm.nl


Graafwespen op licht, vaker gezien?
Jan Smit

De Landelijke Insectenwerkgroep van de KNNV, hield afgelopen zomer (2001) in Ulrum 
(Gr.) een insectenweekend, van 23 tot 25 augustus. In Bzzz nummer 14 is hier al iets over 
gemeld (pag. 24). Het is de gewoonte tijdens dit weekend, ergens aan het gebouw waarin we 
gehuisvest zijn, 's avonds de 'lamp' op te hangen, met een wit laken er achter. Waarna er onder 
het genot van een koel pilsje gekeken kan worden naar de daarop komende insecten. Ons 
verblijf in Ulrum lag aan een pleintje, midden in het dorp.
Ik was toch wel enigszins verbaasd, dat er op vrijdagavond (23 augustus) rond een uur of elf 
een tweetal exemplaren van Mellinus arvensis op het doek landden. Het was wel vaker 
voorgekomen, dat er Vespinae (Vespa, Vespula) op het licht af kwamen, maar graafwespen 
had ik daar nog nooit gezien. Ook de avond erop, zaterdag 24 -8, landde er een exemplaar van 
deze graafwesp op het witte doek. Beide avonden waren zeer warm, boven de 20º C.
In een telefoongesprek deelde Theo Peeters me mede dat Mellinus arvensis ook al eens 's 
avonds laat bij hem op de flat (16 hoog) naar binnen was gevlogen.

Wat deden die wespen zo laat nog? Jagen ze ook 's nachts? Zo ja, hoe oriënteren ze zich dan? 
Is daar iets over bekend?
Zijn er meer mensen die deze soort, of andere graafwespen hebben waargenomen op licht?
Op deze vragen zou ik graag eens antwoorden willen horen.

Studieweekend Hymenoptera 

Om de twee jaar wordt er een Hymenopteren-weekend georganiseerd door enkele 
enthousiaste Duitse collega's. In 2000 hebben Arjan, Jan, Jeroen, Theo en Wijnand dit 
weekend bezocht (zie het verslag hiervan in Bzzz 12, pag. 25-29). Ook dit jaar willen enkelen 
van ons dit zeer informatieve en gezellige weekend in oktober bezoeken. Wie heeft zin om 
mee te gaan? Meer informatie bij Jan Smit.

Einladung

zur

5. HYMENOPTEROLOGEN-TAGUNG
STUTTGART

4. bis 6. Oktober 2002



Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, ich freue mich sehr, Sie zur 
5. Hymenopterologentagung nach Stuttgart einladen zu kannen. Sie soll 
wieder in den Räumen des Staatlichen Museums für Naturkunde am 
Löwentor stattfinden. Das Museum ist von Stuttgart-Hauptbahnhof mit den 
S-Bahnlinien 4, 5 und 6 sowie mit der Straszenbahnlinie 15 und den 
Buslinien 55 und 56 erreichbar (Haltestelie: Nordbahnhof). 

Organisatorische Hinweise, Termine

Bitte schicken Sie die ausgefüllten Anmeldeformulare bis zum 1. 8. 2002 
an obige Adresse. Die Anmeldungen fUr die Vorträge und Poster sowie die 
Kurzfassungen dazu werden bis spätestens 10. 6. 2002 erbeten. 

- Für die entstehenden Unkosten (Porto, Druck, Papier, Kaffee, belegte 
Brote, Gebäck, etc.) bitten wir um einen Beitrag von € 30.-, bzw. € 15.- für 
Studenten. Überweisung erbeten bis zum 1. 8. 2002 an: 
Dr. Till Osten 

Kennwort: "Hymenopterologen-Tagung 2002" Kreissparkasse Ludwigsburg, BRD 

BLZ 604 500 50, Konto Nr. 498 227 

- Das Programm wird voraussichtlich im August verschickt. 

Zimmerreservierung: 

Die Reservierung kann erfolgen über: 
Stuttgart-Marketing GmbH, Königstr. 1a, 70173 Stuttgart, Tel. 07112228-
233
bzw. direkt bei:  
Jugendherberge Stuttgart, Hauszmannstr. 27  70188 Stuttgart, Tel. 
07111241583 
Jugendgästehaus, Richard-Wagner-Str. 2 
70184 Stuttgart, Tel. 0711/232340 

Veranderingen in de ledenlijst 
Per 1 - 4 - 2002. 

Adreswijziging
L.W. Beukeboom Kerklaan 30 9751 NN 
Haren

Postbus 14 9750 AA 
Haren

e-mail: L.W.Beukeboom@bio.rug.nl

Bestuur sectie Hymenoptera

Voorzitter

Jan Smit
Plattenburgerweg 7
6824 ER  Arnhem
026 – 3612639
j.smit@tref.nl

Penningmeester
Hans Nieuwenhuijsen
Frans Halsstraat 10
1816 CN  Alkmaar

072 - 5113975
Giro: 6435909

hnieuwenhuijsen@zonne
t.nl

Secretaris



W. Klein Catharinastraat 53 4811 XE Breda
e-mail: wimklein@bisdombreda.nl

wimklein@worldonline.nl
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