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 In dit nummer onder meer: 

 
  Acantholyda hieroglyphica (Symphyta, Pamphiliidae), zeldzaam of toch niet? 
  Waarnemingen aan Leucophora (Diptera: Anthomyiidae) bij bijennesten 
  Het bijenrijk van het Tolkamerdijkje  
  Bijengenera: hun etymologie en naamgevers 1  
  Determinatietabel voor de bijen van het genus Stelis in Nederland 
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Foto voorpagina: Acantholyda hieroglyphica. 
Foto: Ad Mol. 
 
Vormgeving: Jan Smit. 
Druk: Drukkerij Presikhaaf, Arnhem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RedactioneelRedactioneelRedactioneelRedactioneel    
 
 
Atijd leuk, weer een bomvol nummer deze keer. We 
beginnen met het aankondigen van een tweetal 
excursies in dit jaar en een vooraankondiging van een 
aantal excursies in de komende jaren. 
Daarop volgen verslagen van de beide excursies van 
afgelopen jaar en van de studiedag over hommels in 
januari van dit jaar. 
 
Uiteraard in het eerste nummer van het jaar de ‘Leuke 
waarnemingen’ van afgelopen jaar. Hiervoor hebben 
we echter beduidend minder inzendingen gekregen 
dan we gewend zijn. 
 
Een veelheid aan artikelen vormt de hoofdmoot van 
dit nummer. Ad Mol vraagt ons op een bladwesp te 
letten. Wijnand Heitmans bespreekt een mogelijke 
gastheer van de duinplatkop. René Veenendaal neemt 
de relatie tussen de brede wespenorchis en wespen 
onder de loep. Anne Jan Loonstra beschrijft zijn 
ervaringen met een parasitaire vlieg bij bijen. Frank 
Kok en Jan Smit bespreken een bijenrijk gebiedje bij 
Tolkamer. Aad van Diemen en Theo Peeters zijn op 
zoek gegaan naar de herkomst van de namen van de 
bijengenera die in ons land voorkomen, hun eerste 
bevindingen in een eerste deel. Eddy Willems trof de 
bosmetselbij aan en maakte foto’s van het verzamelen 
van het nestmateriaal. 

De serie van tabellen voor de bijen in Nederland 
wordt vervolgd met een tabel voor de Stelis-soorten. 
 
De aculeatenliefhebbers kunnen dit jaar in het 
buitenland actief zijn in Stuttgart en in Hongarije. 
Kijk even na bij ‘Oproepen’ of je de bijdrage voor dit 
jaar al betaald hebt. Kees van Achterberg vraagt om 
Gasteruption’s. En er worden bijen- en wespengegevens 
gevraagd uit gebieden van de Gelderse Poort. En stuur 
je bijengegevens op voor de bijenatlas. 
 
Raymond Broersma heeft de samenvattingen bij de 
artikelen vertaald, waarvoor onze dank. 
We wensen jullie veel leesplezier en een goed 
aculeatenjaar. 

 

Nieuwsbrief sectie Hymenoptera van de 
Nederlandse Entomologische Vereniging 

Redactie 
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Redactieadres 
 Voermanstraat 14, 6921 NP  Duiven 
 e-mail: smit.jan@hetnet.nl 

Website 
 www.nev.nl/hymenoptera/ 
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ExcursieExcursieExcursieExcursiessss    
 
 

Voojaarsexcursie Voojaarsexcursie Voojaarsexcursie Voojaarsexcursie 

Veluwe Veluwe Veluwe Veluwe     
 
Op 24 april (reservedatum 1 mei). 
 
Voor de voorjaarsexcursie maken we gebruik van de 
uitnodiging van Staatsbosbeheer om op de Veluwe in 
de boswachterij Kootwijk rond te kijken. Er zijn daar 
braakliggende akkers bij Assel, temidden van mooie 
heidevelden met korstmossen en zandverstuivingen, 
eikenhakhout en grove dennenbossen. Het Kootwij-
kerveen (183-468) en de Gerritsflesch (184-463), 
Looflesch (177-463) en de Houtbeek  (177-466) zijn 
mooie, kleine vennen en wateren. Staatsbosbeheer ziet 
onze inventarisatie als een mooie aanvulling op de pas 
afgeronde planteninventarisatie. In het bijzonder is 
men benieuwd naar de kwaliteit van recent verworven 
akkers die door de wilde zwijnen regelmatig worden 
omgewoeld, waardoor steeds nieuwe kiembedden 
ontstaan. De akkers zijn verworven om er hei van te 
maken. Maar Staatsbosbeheer vraagt zich af of het in 
het belang van de biodiversiteit misschien beter (deels) 
onkruidakkers kunnen blijven.  
 
We verzamelen om 9.30 uur in: 
restaurant ’t Hilletje, De Brink 5, 
3775 KP Kootwijk. Bij een kop 
koffie van Staatsbos-beheer. Om 
vervolgens carpoulend de 
verschillende locaties te bezoe-ken.  
Per trein is lastig, Barneveld Noord 
is het dichtsbijzijnde station. De 
trein uit Apeldoorn stopt daar om 
9.10; Ede Wageningen om 9.18 en 
Amersfoort 9.24. Dat geeft de 
ruimte mensen op te pikken en om 
10.00 in Kootwijk te zijn. Bij tijdig 
aanmelden kan er een deelnemers-
lijst rondgemaild worden, om 
reisafspraken te kunnen maken. 
Bij slecht weer wordt de excursie 
verschoven naar 1 mei 
Opgave bij Erik van der Spek: 
spek-druif@introweb.nl 
 
 

Excursie boswachExcursie boswachExcursie boswachExcursie boswachterij terij terij terij 

Staphorst Staphorst Staphorst Staphorst     
 
Op 28 & 29 augustus. 
 
Een noviteit voor onze sectie: een tweedaagse 
excursie. We zijn door Staatsbosbeheer uitgenodigd 
om in deze boswachterij tijdens het diversiteits-
weekend te komen inventariseren. Met de VOFF 
worden afspraken gemaakt om met vrijwilligers die 
zich met allerlei soortgroepen bezighouden dat 
weekend de soortenrijkdom van deze boswachterij 
vast te stellen en zo het belang van de biodiversiteit in 
het UN-biodiversiteitjaar onder de aandacht te 
brengen. Staatsbosbeheer biedt ons een grote tent aan 
op natuurkampeerterrein De Dassenburcht, Vijverweg 
7715 PA Punthorst. Dat is 300 meter vanaf de locatie 
Vijverweg 5 waar de coördinatie van het weekend 
plaats vindt (zie figuur 1). Je hoeft dus alleen je 
slaapspullen mee te nemen. Zet je liever een eigen tent 
op dan kan dat ook. Uiteraard ben je ook welkom 
voor een dagex-cursie of wanneer je niet wilt 
kamperen.  
De deelnemers van de afgelopen zomervergadering 
hebben in het Kuinderbos met het fenomeen 
diversiteitsweekend kennis kunnen maken. En, 
waarschijnlijk ook onbewust, met de boswachterij 
Staphorst. Het zaad van het leuke heideterrein in het 
Kuinderbos is afkomstig van strooisel uit de boswach-
terij Staphorst. In de uurhokken 21-27 en 21-28 liggen 

Figuur 1. Plattegrond van boswachterij 
Staphorst. 
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diverse heideterreinen met vennen. 
Op www.staatsbosbeheer.nl is informatie te vinden 
over het kampeerterrein.  
Op deze site staat over de boswachterij onder andere 
te lezen: “Het bos wordt afgewisseld met vennen en 
heidevelden. In het noorden is nog een aantal vennen 
te vinden waar tot in de zestiger jaren van de vorige 
eeuw turf werd gewonnen. In het noordoosten ligt ‘De 
Vier Bergen’. Dit grote heideveld geeft een goed beeld 
hoe de omgeving er ten tijde van de aanleg van het bos 
moet hebben uitgezien.” 
 
Op beide dagen starten we om 9.30 uur vanaf: 
Vijverweg 5, 7715 PA, Punthorst. 
 
Opgave bij Erik van der Spek: spek-druif@introweb.nl 
 
 
 

ExcursiesExcursiesExcursiesExcursies komende jaren komende jaren komende jaren komende jaren    
 
 
Na een oproep van Erik van der Spek bij zijn 
Staatsbosbeheercollega’s, regende het uitnodigingen 
om met onze excursie hun terreinen te komen 
bezoeken. Zoveel, dat het bestuur een voorlopig 
excursieprogramma kon maken voor de komende 
jaren. 
De precieze locaties moeten nog worden vastgesteld in 
overleg met de beheerders. In al deze terreinen van 
Staatsbosbeheer zijn we echter uitgenodigd. 
 
2011 
Voorjaar  
Achterhoek 
Willinksweust, Koolmansdijk 
 
Augustus 
Vechtstreek 
o.a. Molenpolder 
 
2012 
Voorjaar 
Drenthe 
o.a. Elperstroom 
 
Augustus 
Veluwe 
Hoog Buurlo, Radio Kootwijk, Kootwijkerveen, 
Gerritsflesch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Talud van het Albertkanaal bij 
Gellik, België tijdens onze 
excursie van 23 mei 2009. 
Foto: Anne Jan Loonstra. 
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VerslagenVerslagenVerslagenVerslagen    
 
 

Verslag eVerslag eVerslag eVerslag excursie naar België, 23 mei 2009xcursie naar België, 23 mei 2009xcursie naar België, 23 mei 2009xcursie naar België, 23 mei 2009    
 
Jan Smit, Jelle Devalez, Kobe Janssen, Anne Jan 
Loonstra, Peter Megens & Ivo Raemakers 
 
Inleiding 
Aan deze excursie namen in totaal 13 aculeaten-
liefhebbers deel, waarvan 5 Belgen en 8 Nederlanders 
en waaronder twee dames. Gelukkig hadden we, in 
tegenstelling tot vorig jaar, prachtig weer, met een 
lekkere temperatuur. Dat beloofde veel goeds bij de 
start. Jammer genoeg was een oude afgraving, die op 
de nominatie stond om bezocht te worden, opnieuw 
vergraven, zodat een bezoek aan dit gebied moest 
komen te vervallen.  
In dit verslag wordt per gebied een korte beschrijving 
van de terreinen gegeven, plus de ervaringen van de 
excursiedeelnemers in de betreffende gebieden. 
Achteraan staat een soortenlijst van de excursie, met 
per terrein de soorten aangegeven.  
 
Veldwezelt 
Als eerste hebben we een heel klein terreintje bezocht 
naast het Albertkanaal, vlak bij Veldwezelt (Ac. 172-
318), vlak over de grens met Nederland. Dit bestond 
uit een ruderaal stukje berm met afwisselend zandige 
en lemige bodem, gelegen aan de bovenkant van het 
kanaal, langs een asfaltweggetje dat evenwijdig aan het 
kanaal loopt. Hier bloeiden veel soorten planten. Dit 
was, ondanks de geringe grootte van het gebied, een 
fantastisch bijenlandje, zoals wel blijkt uit de 
bijzondere soortenlijst. Er werd driftig verzameld, 
maar ook veel ter plekke gedetermineerd. Enkele 

opvallend soorten van deze plek zijn : Andrena lathyri, 
Eucera longicornis, Eucera nigrescens, Hylaeus paulus en 
Nomada sexfasciata. 
 
Gellik 
Daarna zijn we naar Gellik gereden, waar we 
kilometers lange, heel brede bermen en taluds langs 
het diep ingegraven Albertkanaal hebben onderzocht 
(Ac. 176-320/321) (zie foto pag. 4). Hier bloeiden 
eveneens veel soorten planten. Eigenlijk viel het aantal 
bijen en wespen hier in verhouding tot de overvloed 
aan bloeiende planten wat tegen, iets waarvoor 
niemand van ons een verklaring kon geven. De 
ervaringen van de Belgische collega’s in voorgaande 
jaren in dit terrein waren ook heel anders, met veel 
meer aculeaten. Het was eigenlijk de bedoeling hier de 
rest van de dag door te brengen, maar gezien de 
relatief geringe hoeveelheid vangsten werd besloten 
een derde gebied te bezoeken. We hebben er toch 
flink wat tijd rondgezworven, waardoor er nog een 
behoorlijke soortenlijst ontstaan is. De leuke soorten 
van dit terrein zijn: Ceratina cyanea, Nomada stigma en 
Eucera longicornis. 
Na dit terrein haakte een drietal deelnemers af, onder 
andere om de gevangen bijen levend thuis te krijgen 
om ze te fotograferen (zie foto’s bij dit verslag).  

 
Maasmechelen 
Het derde gebied lag een stuk noordelijker, bij 
Maasmechelen. Hier zijn we door een natuurgebied Figuur 1. Nomada sexfasciata, man in Veldwezelt. Foto 

Tim Faasen. 

Figuur 2. Eucera nigrescens, vrouw, te Veldwezelt. 
Foto Tim Faasen. 
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met de naam Natuurpunt gelopen, naar bloeiende 
dijken langs de Maas. Het geheel staat onder de naam 
Maaswinkel bekend (Ac. 177/178-330).  
Het natuurgebied zelf bevatte ruderale stukjes met 
bloeiende planten. Het belangrijkste element in het 
terrein vormden de poelen voor de boomkikkers. Dit 
gebied leverde een aantal soorten op, ofschoon de 
meeste deelnemers vrij snel door liepen naar de 
bloemenweelde langs de Maas. Het achterste deel van 
het natuurgebied werd gevormd door extensief 
begraasd grasland met fruitbomen erin. Hier zijn langs 
enkele lage dijkjes onder andere de nesten gevonden 
van langhoornbijen (Eucera longicornis), met de 
bijbehorende broedparasiet (Nomada sexfasciata).  
Langs de Maas deed de bloemenweelde opnieuw een 
groter aantal soorten aculeaten verwachten, dan we er 
in werkelijkheid hebben aangetroffen. Toch is er ook 
hier het een en ander verzameld, met als leuke 
waarneming Andrena hattorfiana.  
 
Conclusie 
We hebben een heerlijke dag gehad, met prachtig weer 
en rijk bloeiende gebieden. En ondanks de iets minder 
overdadige vangsten dan gedacht, zijn er toch fraaie 
soortenlijsten uit gekomen. In totaal 66 soorten bijen 
en 17 soorten wespen. 
En het contact met onze Belgische collega’s is weer 
wat verstevigd. We hopen in de toekomst nog vaker 
activiteiten samen te kunnen organiseren. 
 
Summary 
There was a joint excursion with Belgian colleagues on 
their own turf on 23 May 2009. 13 hymenopterologists 
participated. We visited three areas which are 
described in short. The most interesting species we 
found are named. There is also a complete list, 
consisting of 17 wasp and 66 bee species. 
 
Soortenlijst 
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Chrysididae - goudwespen 

Hedychrum gerstaeckeri  v  
Pompilidae - spinnendoders 

Anoplius infuscatus  v  
Anoplius viaticus  v  
Caliadurgus fasciatellus   v 
Vespidae - plooivleugelwespen 

Ancistrocerus gazella v   
Ancistrocerus oviventris  m  
Odynerus melanocephalus  v  
Polistes dominulus  v  
Symmorphus gracilis  v  
Vespula germanica  k  

Crabronidae - graafwespen 

Ectemnius lapidarius   m 
Lindenius albilabris m   
Mimumesa atratina  m m 
Oxybelus uniglumis  m  
Passaloecus singularis   m 
Pemphredon lethifer  v  
Trypoxylon attenuatum   m 
Apidae s.l. - bijen 

Andrena angustior  v  
Andrena chrysosceles v  v 
Andrena flavipes v v v 
Andrena florea m   
Andrena gravida   v 
Andrena hattorfiana   v, m 
Andrena labialis m v, m v 
Andrena lathyri v, m v  
Andrena ovatula v, m v, m  
Andrena proxima   v, m 
Andrena subopaca  v  
Andrena wilkella  v, m v 
Anthophora retusa  v  
Bombus campestris v   
Bombus hortorum w w w 
Bombus hypnorum  w  
Bombus lapidarius w w  
Bombus pascuorum w w w 
Bombus pratorum w w w 
Bombus terrestris w w w 
Ceratina cyanea v v  
Chelostoma florisomne  v v, m 
Chelostoma rapunculi  m  
Eucera longicornis m v, m v, m 
Eucera nigrescens v, m   
Halictus maculatus   v 
Halictus tumulorum  v  
Hylaeus paulus m   
Lasioglossum albipes  v v 
Lasioglossum leucozonium  v  
Lasioglossum pauxillum  v v 
Lasioglossum punctatissimum v v  
Lasioglossum villosulum v v  
Lasioglossum xanthopus v v  
Megachile ericetorum m   
Megachile versicolor  v  
Megachile willughbiella m  m 
Nomada bifasciata v v  
Nomada conjungens v  v 
Nomada distinguenda v, m v  
Nomada fabriciana v v v 
Nomada flavoguttata   v 
Nomada fucata v v v 
Nomada fulvicornis v   
Nomada goodeniana v v v 
Nomada marshamella  v  
Nomada panzeri   v 
Nomada ruficornis  v  
Nomada sexfasciata v, m  v, m 
Nomada sheppardana  v  
Nomada stigma  v  
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Nomada zonata  v  
Osmia caerulescens  v v 
Osmia niveata  v  
Osmia rufa v v v, m 
Sphecodes albilabris v v  
Sphecodes crassus  v  
Sphecodes ephippius v v v 
Sphecodes geoffrellus   v 
Sphecodes gibbus  v  
Sphecodes miniatus-groep   v 
Sphecodes monilicornis v v v 
Sphecodes pellucidus  v  
Sphecodes puncticeps  v  
Sphecodes reticulatus v v  
Sphecodes rubicundus  v  

 
 

Verslag excursie Verslag excursie Verslag excursie Verslag excursie 

Schoorlse Duinen Schoorlse Duinen Schoorlse Duinen Schoorlse Duinen 15 15 15 15 

augustus 2009augustus 2009augustus 2009augustus 2009    
 
Aart van den Berg, Kees Goudsmit, Peter 
Megens, Hans Nieuwenhuijsen & Erik van der 
Spek 
 
Inleiding 
Bovenstaande auteurs, samen met Bêr Jeucken, namen 
op 15 augustus 2009 deel aan de zomerexcursie van de 
sectie Hymenoptera van de NEV, in het noordelijke 
gedeelte van de Schoorlse Duinen. In dit Natura 2000 
gebied bezochten zij een aantal terreinen. De meeste 
daarvan liggen in de grijze duinen en één gebiedje 
bevindt zich in gemengd bos. 
Hoewel de weersvoorspelling voor die dag prima was 
hing er op de dag zelf een grijs wolkendek over het 
gebied. Pas op het einde van de excursie verscheen de 
zon. Dit werd gevierd met een pilsje op het terras. 
Zoals de resultaten laten zien mogen we toch terug 
kijken op een geslaagde excursie. 
Hans Nieuwenhuijsen heeft daarna nog twee keer het 
gebied bezocht (20-8 en 11-9). 
Naast de vraag welke soorten in welke deelgebiedjes 
voorkomen was er de vraag of de heidezandbij 
Andrena fuscipes en zijn broedparasiet Nomada rufipes 
echt ontbreken in dit heidegebied, waarin andere 
heideminnaars wel voorkomen. Met een aantal mensen 
in het terrein moeten deze soorten, als ze er zijn, toch 
gevonden worden. 
 
Resultaten 
Alle resultaten staan in tabel 1, op de volgende pagina. 
Tijdens de excursie en op de twee latere bezoeken van 
Hans werden in totaal 41 soorten angeldragers 
vastgesteld. 

Erik van der Spek bezocht nog op 15 augustus twee  
plekken bij Hargen. Dat leverde als extra soort nog  
Anthidium manicatum op (105.7-526.6, vochtige ruigte). 
 
Conclusies 
Voor de zoveelste keer werd het ontbreken van A. 
fuscipes en zijn broedparasiet N. rufipes in de Schoorlse 
Duinen vastgesteld. A. fuscipes is ooit in de Zuid-
Hollandse duinen gevonden en hij vliegt nog op een 
beschut heitje in de Amsterdamse Waterleiding 
Duinen. Waarschijnlijk is de windwerking (En 
daardoor een wat lagere temperatuur?) een beperkende 
factor voor de vestiging van deze soort in de kalkarme 
Noord-Hollandse duinen en op de Waddeneilanden. 
Trouwens, die andere heidespecialist, de heizijdebij 
Colletes succinctus, en zijn parasiet Epeolus cruciger, is het 
wel gelukt zich in deze gebieden met grote 
heidevelden te vestigen. 
Het zal niet verbazen dat de soorten die van de 
afwisseling van heide en open zand houden in de 
gebiedjes 1, 2, 4 en 5 aanwezig zijn. Van deze gebieden 
dient de Zandkuil met zijn 24 soorten en een zeldzame 
zweefvlieg soort even apart vermeld te worden. Het is 
een terrein met veel gradienten; van nat naar droog en 
van open zand met verspreide struiken naar 
bosranden. Bovendien wordt er in de zomer veel 
gerecreërd, dus de boden wordt flink betreden. Alles 
wijst erop dat gradienten en betreding voor veel 
biodiversiteit zorgen, zeker op aculeatengebied. 
Een afwijkend gebiedje is nummer 3, met zijn zwarte 
dennen, dood en levend, zijn struiken en open 
plekken. Hier komt de graafwesp Crossocerus nigritus 
voor, die nog niet eerder in Schoorl werd aange-
troffen. 
Nog een opmerking over de rimpelkruinbloedbij 
Sphecodes reticulatus, die vooral in de Zandkuil werd 
gevonden. In de zomer worden de vrouwtjes 
geïnsemineerd, deze vrouwtjes overwinteren en gaan 
in juni en juli op zoek naar hun gastheer. Dat kan dus 
niet Andrena barbilabris zijn want die vliegt, ook hier in 
Schoorl, van maart tot en met mei. Veel waarschijn-
lijker is de gastheer de zilveren zandbij (Andrena 
argentata). Echter: de bloedbij is in Schoorl nog niet in 
de buurt van de nestaggregaties waargenomen. Dus 
daar gaan we eens op letten.  
Anne Jan Loonstra (2006) zag half september deze 
bloedbij bij Lasioglossum leucozonium. Hij vermeldt dat 
de leucozonium-vrouwtjes geen stuifmeel bij zich 
hebben. Dat kan kloppen want het betreft hier 
geïnsemineerde vrouwtjes, die gaan overwinteren en 
pas het volgende jaar in mei t/m juni gaan foerageren, 
en nieuwe nesten maken. Zijn waarneming bevestigd 
niet zozeer de broedparasitaire relatie - die pas het 
volgend jaar is vast te stellen - maar het bijzondere feit 
dat broedparasiet en gastheer in het zelfde nest 
overwinteren. 
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Tabel 1. Resultaten excursie Schoorlse Duinen, bij Groet. 
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Pompilidae (spinnendoders) Anoplius infuscatus v      
 Anoplius viaticus  m    m  
 Aporinellus sexmaculatus     v  
 Arachnospila anceps m  m     
 Arachnospila rufa     v  
 Arachnospila trivialis v  v    v  
 Ceropales maculatus  v     
 Dipogon subintermedius   v    
 Evagetes dubius v  v     
 Evagetes pectinipes v      
 Pompilus cinereus  v    v  
Vespidae (plooivleugelwespen) Vespula germanica   w    
 Vespula vulgaris  w     
Ampulicidae (kakkerlakkenwespen) Dolichurus corniculus     v  
Sphecidae (langsteelgraafwespen) Ammophila pubescens  v     
 Podalonia hirsuta  m     
Crabronidae (graafwespen) Crossocerus nigritus   v    
 Crossocerus wesmaeli  v    v  
 Diodontus luperus    v   
 Mellinus arvensis     m  
 Tachysphex obscuripennis  v     
 Tachysphex panzeri  m     
Apidae s.l. (bijen) Andrena argentata  v   m, v   
 Bombus lapidarius w      
 Bombus pascuorum w      
 Bombus terrestris w  m, w     
 Colletes marginatus    m   
 Colletes succinctus m  m, v    m, v  
 Dasypoda hirtipes  m     
 Epeolus cruciger  m, v    v  
 Halictus rubicundus  v     
 Hylaeus brevicornis  v   v   
 Hylaeus gibbus     v  
 Lasioglossum calceatum m  m   m   
 Lasioglossum leucozonium  m  m   m  
 Lasioglossum prasinum    m   
 Lasioglossum punctatissimum   m    
 Megachile centuncularis  m     
 Megachile leachella  v     
 Specodes albilabris m      
 Specodes reticulatus  m ,v    m  
 
Beheer 
Voor het beheer is van belang te weten dat er een 
aantal bedreigde soorten in het terrein voorkomen. 

Allereerst Ceropales maculatus, een broedparasiet van een 
aantal soorten spinnendoders. Hij komt voor in de 
Zandkuil. Alles wijst erop dat deze kuil, zoals hij nu 
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bestaat, genoeg spinnendodersoorten herbergt, die als 
gastheer van deze wesp kunnen dienen. 
Diodontus luperus is een bedreigde graafwesp die op de 
hei voorkomt. De situatie hier wordt door de natuur 
zelf in stand gehouden, dus beheer is niet nodig. De 
zilveren zandbij (Andrena argentata) heeft een aantal 
nestaggregaties in het mulle open zand tussen de hei 
en langs de voetpaden. Ook deze habitat zal niet snel 
verdwijnen door de voortdurende betreding. 
Gelukkig zijn er onder de deelnemers altijd wel een 
paar die niet alleen op bijen en wespen letten. Een 
ervan is Kees Goudsmit, die ook veel van 
zweefvliegen weet. Zijn opmerkingen kunnen ook 
voor het beheer van belang zijn, vandaar de volgende 
paragraaf. 
 
Zweefvliegen 
Naast een aantal gevonden bijensoorten die 
karakteristiek voor (duin-)heides zijn, is ook een drietal 
zweefvliegsoorten aangetroffen, die het vermelden 
waard zijn: 
Bijlsprietje (Pelecocera tricincta) 
Een vrij zeldzaam zweefvliegje van droge 
dennenbossen en heide. In de duinen alleen bekend 
ten noorden van de Hondsbossche Zeewering en de 
Waddeneilanden. 
Duinheidedwerg (Chamaesyrphus lusitanicus) 
Zeldzame soort van droge dennenbossen, heide en 
open grond, die alleen in de duinen bij Schoorl en 
lokaal op de Veluwe nog geregeld waargenomen 
wordt. 
Duinbollenzweefvlieg (Eumerus sabulonum) 
Zeer zeldzame soort met de status: sterk bedreigd. 
Recent alleen nog maar bekend van de duinen van 
Walcheren en Terschelling. Wordt gevonden op 
schrale, zandige en zonnige vegetaties en bijvoorbeeld 
ook zandpaden. De larven leven in Zandblauwtje 
(Jasione montana). In de Zandkuil zaten de mannetjes op 
de schaars begroeide bodem tussen het Zandblauwtje 
of fourageerden op de plant. Voor wat betreft habitus 
en gedrag doen ze enigszins aan bloedbijen (Sphecodes) 
denken. De vrij intensieve betreding door recreanten 
van de Zandkuil lijkt de soort niet te deren. 
Integendeel: wellicht ontstaat zo juist genoeg 
dynamiek die voor de soort van belang lijkt te zijn. De 
toekomst zal uitwijzen of de recente grootschalige 
dynamiek veroorzaakt door de branden in 2009, de 
Duinbollenzweefvlieg meer kansen biedt. 
 
Summary 
During an excursion by the section on 15 August 2009 
we found 41 species of hymenoptera. Each specie is 
discussed, along with some interesting species of 
hoverflies that were also found. 
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Studiedag over Studiedag over Studiedag over Studiedag over BombusBombusBombusBombus    
 
Wijnand R.B. Heitmans 
 
Datum: za. 23 januari 2010. 
Plaats: ZMA 10.30-16.00 u.  
Onderwerp: Hommels. 
Presentatie: Mervyn Roos. 
 
Inleiding 
Mervyn Roos heeft van alle Nederlandse 
hymenopterologen de afgelopen jaren waarschijnlijk 
de meeste soorten hommels geïnventariseerd en 
tevens bestudeerd in diverse private verzamelingen en 
museumcollecties. Hij was voor de Sectie de 
aangewezen persoon een inleiding te geven op het 
onderwerp op de laatst gehouden studiedag. Mervyn 
had besloten zijn voordracht te splitsen in een 
inleidende lezing voor de lunch en een presentatie na 
de lunch die meer was toegespitst op de specifieke, 
identificatieproblemen in de verschillende 
hommelgroepen. 
 
Hommels 
Bijen (Anthophila) vormen met meer dan 16.300 
bekende soorten verdeeld over 7 families en 425 
genera het soortenrijkste taxon binnen de Apoidea. Er 
worden ca. 239 soorten hommels onderscheiden. 
Vroeger werden die in tientallen genera geplaatst, maar 
tegenwoordig zijn alle, op morfologische gronden, 
teruggebracht tot het genus Bombus. Toch kunnen er 
binnen het genus verschillende evolutionaire lijnen 
worden onderscheiden die vaak zijn ge(her)groepeerd 
tot subgenera. Het bekendste en goed gedefinieerde 
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subgenus is dat van de koekoekshommels, Psithyrus, 
met ca. 29 soorten. 
Alle hommels zijn relatief grote bijen met een stevige 
lichaamsbouw en een zeer dichte, pelsachtige beharing. 
Hun habitus wijst op aanpassingen aan een leven in 
zones met een koel tot gematigd klimaat. Door hun 
vliegspieren samen te trekken kunnen hommels 
warmte opwekken en vasthouden, zodat ze ook bij 
koud weer van ± 5° C kunnen uitvliegen om nectar en 
stuifmeel te verzamelen. Dat houdt in dat ze op 
zomerse dagen in het hoge noorden bijna 24 uur per 
dag actief kunnen zijn. Ook in Nederland vliegt de 
aardhommel vaak al in februari en bij lange dagen zijn 
hommels ‘s morgens vroeg al om 05.00 u. actief. 
Warmte wordt ook geproduceerd door de koningin 
om het eerste broed op temperatuur te houden, later 
wordt het hele nest verwarmd door de koningin en een 
aantal van haar dochters (werksters). Door middel van 
een wereldkaart met de daarin geprojecteerde regio’s 
met het aantal hommelsoorten erin wordt duidelijk dat 
de meeste hommels zowel op het palaearctisch als op 
het nearctisch Noordelijk Halfrond te vinden zijn met 
een zwaartepunt in Centraal-Azië met 60 soorten. Op 
het Zuidelijk Halfrond komen hommels voornamelijk 
voor in het Andesgebergte waar een droog, alpien tot 
boreaal klimaat heerst. In Zuid-Oost Azië komt 
slechts een tropische soort voor, maar op het 
Australische Continent zijn ze afwezig. Noord-West 
Europa wordt rijkelijk bedeeld met 42 soorten, 
waarvan er oorspronkelijk 29 in Nederland 
voorkomen/-kwamen. Negen soorten hommels zijn 
reeds tientallen jaren of langer niet meer waargenomen 
en moeten worden beschouwd als (nagenoeg) 
verdwenen (zie Tabel 1).  
 
Biologie en bloembezoek 
Mervyn ging verder in op de biologie van hommels en 
de daaraan gekoppelde plaats in de habitat. Onder 
hommels vind je geen soorten die gespecialiseerd zijn 
op bepaalde bloemtypen, zoals dat het geval is bij een 
aanzielijk aantal solitaire bijen, zoals de klokjesdikpoot 
(Melitta haemorrhoidalis), de heggenrankbij (Andrena 
florea) en de roetbijen (Panurgus soorten). Toch kun je 
in het veld waarnemen dat hommels soortspecifieke 
tot subgenerieke voorkeuren voor voedselplanten 
vertonen. Dit kan samenhangen met de 
beschikbaarheid van stuifmeel in ruimte en tijd, maar 
ook met de bloembouw, de bloemgrootte, 
fylogenetische achtergronden en de standplaats 
(habitat) van de plant. Bovendien kun je verschillen 
waarnemen in bloembezoek tussen kleine en grote 
werksters en mannetjes. Kleine werksters zouden (in 
het voorjaar) effectiever voedsel en nectar kunnen 
verzamelen op kleine bloemen dan de zwaardere 
werksters later in het seizoen. Bijvoorbeeld bij de 
moshommel is een sterke differentiatie gemeten in 
bloembezoek tussen (jonge) koninginnnen en 

werksters. Mannetjes bezoeken bij voorkeur vaker 
bloemen met een hoog nectaraanbod; zij zijn immers 
niet geinteresseerd in stuifmeel.  
Hommels worden weliswaar alle gerekend tot 
langtongige bijen (LT bees: Megachilidae en Apidae), 
maar de relatieve tonglengte kan ook samenhangen 
met de voorkeur voor bloemtypen. Zo is de ‘zeer 
langtongige’ tuinhommel beter aangepast aan bloemen 
met een diep tot zeer diep liggende nectarbron, zoals 
kamperfoelie, dan een aardhommel met een relatief 
korte tong. Met de stevige tong kunnen hommels ook 
met kracht inbreken in bloemen die onvolledig 
geopend zijn of de bloem onderlangs de bloembladen 
aanprikken om bij de nectarbron te komen. Het stelen 
van nectar vindt plaats door een gat te bijten in de 
basis van een bloem om zo de anders moeilijk te 
benutten, diepliggende nectarbron te bereiken. Een 
eigenaardige manier om stuifmeel te verzamelen is 
buzzing, waarbij de hommel met kracht de pollen 
lostrilt, zodat ze in de ‘pels’ belanden. Deze manier 
van verzamelen is bijzonder effectief op trosbloemen, 
zoals tamme kastanje. 
 
Verspreiding en oorzaken van de getalsmatige 
achteruitgang 
Er is behoefte aan diepgaand onderzoek aan de 
biologie van hommels wil men hun geografische 
verspreiding biologisch begrijpen en de verschillende 
soorten behoeden voor uitsterving, aldus Mervyn. Hij 
concludeert dat er nog weinig resultaten zijn geboekt 
om de ecologische verschillen tussen de verschillende 
hommelsoorten aan te tonen. Onterecht gaat men er 
nu te vaak vanuit dat er maar weinig ecologische 
differentiatie is en dat bijna alle hommels als 
generalisten moeten worden gezien. 
Mervyn schonk vervolgens ruime aandacht aan de 
(mogelijke) oorzaken van de sterke achteruitgang van 
de meeste hommelsoorten. Zelfs de algemeenste 
hommels gaan in aantal lokaal achteruit. De 
oorspronkelijke veeteeltgebieden zijn veranderd in 
overbemest, groen woestijnland zonder bloemen. Ook 
in de landbouwgebieden bloeien op de eentonig 
uitgestrekte, grootschalig verkavelde akkers 
proportioneel nog maar weinig wilde bloemen waar 
hommels iets aan hebben. Onder andere is de rode 
klaver erg achteruit gegaan. Voedselgebrek is een 
belangrijke oorzaak van het verdwijnen van de 
aantallen hommels in de (halfnatuurlijke) graslanden 
die tegenwoordig tot biljartlakens zijn 
getransformeerd. Verlies van de kleinschaligheid van 
het landschap is een (in)directe oorzaak van het verlies 
aan biodiversiteit van hommels en andere 
bijensoorten. Waren de vele storingszones, zoals 
wegbermen, scheidingsranden, onbestemde 
rommelstukjes, vroeger nog bloemrijk, tegenwoordig 
verdwijnen ook zij als sneeuw voor de zon, deels door 
verkaveling en economisering van het ‘schaarse’ 
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akkerland, deels wegens een foutief maaibeleid. Op 
papier is het maaibeleid wel ten gunste van 
bloembezoekende insecten aangepast, maar in de 
praktijk komt er bedroevend weinig van terecht, zo 
concludeert Mervyn uit zijn vele observaties en rijk 
gevulde excursieverslagen. Overal in Nederland 
worden bermen, taluds en slootranden mechanisch 
volledig kaal geschoren, met onkruidverdelgers 
bespoten of ‘geschoond’ door alles weg te branden. 
Weliswaar worden er ook wegbermen ingezaaid met 
bloemrijke planten, maar dit zijn vaak plantensoorten 
waarvan de bloemen voor hommels geen hoge 
prioriteit genieten. Een ander probleem is 
overbegrazing door de veeindustrie; bloemrijke dijken 
worden gemillimeterd afgeweid, vooral door schapen. 
Waar vroeger 10 schapen stonden, staan er nu 100. 
Ook in natuurgebieden loopt maar al te vaak een te 
hoge dichtheid aan vee rond die belangrijke 
bloemplanten kort afgrazen of vertrappen.  
Een belangrijke oorzaak van de achteruitgang is de 
vernietiging van habitat(s). Habitatverlies door de 
grootscheepse, door de overheid gestimuleerde en 
(deels) gefinancierde, ontginningen van “woeste 
gronden” in de twintigste eeuw is funest geweest voor 
de soorten die gebonden waren aan uitgestrekte, 
voedselarme gebieden, zoals natte en droge heides, 
stuifzanden, blauwgraslanden, kalkgraslanden etc., met 
hun kenmerkende plantengemeenschappen (als 
voorbeeld werd de tanende verspreiding van de zand- 
en moshommel getoond). 
Ongewenste stikstofdeposities afkomstig van de 
intensieve bemesting van akkerbouwteelten vormen de 
laatste 50 jaar een ander groot probleem voor het 
behoud van de restanten van de onontgonnen 
gebieden. De regen aan meststoffen staat een goed 
beheer van de inmiddels beschermde natuurgebieden 
(op zijn minst) sterk in de weg.  
Vaak wordt, naast het verlies aan habitat, de 
concurrentie om voedsel door de honingbij versus 
wilde, solitaire bijen en hommels genoemd als 
medeoorzaak van de achteruitgang van de laatste twee 
groepen. Vreemd genoeg werden er 100 jaar geleden 
ook volop honingbijen gehouden toen de 
achteruitgang zich nog niet zo ernstig had 
gemanifesteerd als nu. Mervyn merkte hierbij op dat er 
vroeger misschien wel meer bijenvolken werden 
geplaatst per gebied, maar dat er tegenwoordig grote 
volken (grote kasten) worden ingezet in relatief kleine 
gebieden. Hierdoor kan schranscompetitie (scramble 
competition) ontstaan om nectar en stuifmeel dat ten 
gunste van de massaal opererende honingbij wordt 
beslecht. Of er daadwerkelijk ook om bloemen of 
bloemrijke plekken wordt geconcurreerd, waarbij de 
honingbij als het ware een ondeelbaar object 
monopoliseert (een vorm van contest competition), is 
moeilijk te beargumenteren zonder harde gegevens 
(opmerking Wijnand). 

Tenslotte is overbemesting niet alleen de oorzaak van 
de dramatische afname van de diversiteit aan 
natuurlijke voedselplanten en bodembewonende 
dieren, maar is ook debet aan de afname van geschikte 
nestplaatsen door de wijze waarop gras- en 
akkerlanden worden bemest (vroeger door het 
uitrijden, heden door het injecteren van mest). In de 
grond nestelende hommels gebruiken vaak verlaten 
holen van (woel)muizen en andere dieren als 
onderkomen. Dergelijke structuren zijn steeds 
moeilijker te vinden. 
Of het stichten van insectenreservaten zou helpen het 
uitstervingsproces van hommels te vertragen valt te 
betwijfelen. In ieder gevel is er geen of weinig 
aandacht voor in de (provinciale) politiek. Het nadeel 
van insectenreservaten is dat ook zij vaak geïsoleerd in 
het landschap komen te liggen (als voorbeeld wordt 
De Zandkuil op Texel getoond; een aculeatenreser-
vaat). 
Samenvattend zijn de oorzaken van de sterke 
achteruitgang van hommels en andere, wilde bijen zeer 
divers, maar moeten zij in de eerste plaats worden 
gezocht in de verschraling van niche componenten en 
de verdwijning van habitat door tal van nadelige agro-
industriële processen die overal in Nederland op grote 
schaal hebben plaatsgevonden en heden gewoon 
worden gecontinueerd. Voorlopig zullen deze 
processen in de hele EU eerder toe dan afnemen. De 
toekomst van de biodiversiteit ziet er daarom somber 
uit. 
 
Identificatie (ID) 
In het tweede deel van de lezing besprak Mervyn een 
aantal lastig te determineren groepen hommels. Kleur 
wordt in populaire ID-systemen vaak gegeven als 
determinatie kenmerk, maar is in feite onbetrouwbaar. 
Je moet vooral kleur- en tekeningonafhankelijke 
kenmerken gebruiken om de soorten foutloos te 
kunnen determineren. Mannetjes kunnen vaak goed 
worden gedetermineerd aan de hand van hun 
geslachtsapparaat. Voor vrouwtjes ligt dat anders en 
moeten andere kenmerken de doorslag geven, vooral 
bij de moeilijk te idenficeren groepen. Mervyn toonde 
een paar handige kenmerken die met behulp van een 
goede microskoop duidelijk te onderscheiden zijn. Als 
eerste werden de koekoekshommels onderscheiden 
van de overige hommels en werden er voor de eerste 
groep een pool van (nieuwe) taxonomische kenmerken 
gepresenteerd. Koekoekshommels (vrouwtjes) hebben 
geen stuifmeelverzamelapparaat aan de achterpoten en 
ook ontbreken de wasklieren voor het maken van 
broedwiegen en waspotten. De meeste koekoekshom-
mels zijn klassiek te onderscheiden door structuren op 
sterniet VI. Deze structuren zijn echter niet altijd goed 
te zien. In dat geval zijn de beharing van de antenne-
schacht en van metatars III als mede de vorm van de 
metatars III doorslaggevend om B. sylvesris en B. 
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norvegicus uit elkaar te houden. B. bohemicus en B. vestalis 
zijn goed te identificeren door verschillen in de 
punctatie van tergiet VI, lengte van de antenneleden 3 
en 5 en de vorm en beharing van metatars III. B. 
barbutellus en B. campestris kunnen het best 
onderscheiden worden door verschillen in de structuur 
op tergiet VI, in de vorm en beharing van metatars III 
en in de lengte van de kiel op de mandibel. 
Vervolgens werden er ook kenmerken behandeld om 
gelijkende soorten van de overige 22 soorten hommels 
te onderscheiden. Speciale aandacht was er voor het 
lastige B. terrestris-complex bestaande uit 4 soorten (zie 
tabel 1). Er werden enige, nieuwe combinaties van 
kenmerken gepresenteerd, waaruit Mervyn concludeer-
de dat de groep niet tot 3 soorten kan worden 
teruggebracht, zoals eerder door Engelse auteurs is 
voorgesteld. Ook door veldwaarnemingen (habitat-
voorkeur) kun je zien dat het B. terrestris-complex 4 
soorten omvat. Verder werd opgemerkt dat B. terrestris 
(Aardhommel) de grootste soort is binnen het 
complex en niet B. magnus (Grote veldhommel).  
Een andere groep die uitgebreid werd behandeld 
waren de hommels met een rode metasomapunt (of 
achterlijfspunt) (tabel 1). Dit kenmerk heeft geen 
monofyletische oorsprong en de groep met een rode 
punt is al zodanig geen natuurlijk taxon. Het is daarom 
niet mogelijk de hele groep op een of een paar 
begeleidende kenmerken te onderscheiden, maar 
Mervyn is er toch in geslaagd eerst drie subgroepen te 
onderscheiden op de vorm en beharing van metatars 
II. Vervolgens kunnen deze subgroepen tot op de 
soort worden gedetermineerd met behulp van een 
ander begeleidend kenmerk. 
Tot slot zijn er een vijftal hommels behandeld die qua 
habitus enige tot sterke gelijkenis kunnen vertonen (zie 
symbolen *, ° en ^ gebruikt in tabel 1). 
Hans Nieuwenhuijsen merkte op waarom er geen 
aandacht werd besteed aan de angelmorfologie, een 
taxonomisch kenmerk dat de laatste tijd succesvol is 
gebruikt in de ID. Mervyn antwoordde dat de vorm 
van de angel inderdaad bruikbaar is voor ID, maar niet 
in museumcollecties. De angel moet uit oud en 
kostbaar materiaal vaak volledig uit het metasoma 
worden uitgeprepareerd en als hij bij het opzetten wel 
is uitgetrokken is hij vaak beschadigd, o.a. door vraat, 
of afgebroken en verdwenen. 
 
Van beide lezingen bestaat een PowerPointpresentatie 
die op aanvraag door Mervyn Roos of Jan Smit 
elektronisch kan worden geleverd. 
 
Summary 
Mervyn Roos informed us about the occurrence and 
the number of Dutch bumble bee species (29) and the 
survival prognoses in an ecological setting. To keep 
the vulnerable species in our fauna we still need to 
know more about the biology, the habits and habitats 

and the specific ecological demands. The most 
vulnerable species have disappeared already for quite a 
long time and for some other delicate species the 
situation is worrisome. In a second talk we learned 
how to identify species of some difficult bumble bee 
groups. Particularly, females may give some nasty ID-
problems. New combinations of characters were 
proposed for a new determination key. 
 
Tabel 1: Naamlijst van het genus Bombus: 22 soorten 
hommels en 7 soorten koekoekshommels die 
(oorspronkelijk) tot de Nederlandse fauna behoren. 
Symbolen *, ° en ^ geven gelijkende soorten weer (zie 
tekst). Soorten met rode metasomapunt zijn vermeld 
met: rode punt. 
 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

 
B. terrestris-groep  
Aardhommel B. terrestris 

Grote veldhommel B. magnus 

Veldhommel B. lucorum 

Wilgenhommel B. cryptarum 

 

Boomhommel B. hypnorum  

Veenhommel B. jonellus  

Akkerhommel B. pascuorum ^  

Tuinhommel B. hortorum  

Weidehommel B. pratorum    * rode punt 
Steenhommel B. lapidarius rode punt 
Grashommel B. ruderarius rode punt 
Moshommel B. muscorum  °^   

Zandhommel B. veteranus  

 
nagenoeg verdwenen soorten 
Heidehommel B. humilis        °  

Late hommel B. soroeensis  * rode punt 
Boshommel B. sylvarum rode punt 

 
verdwenen soorten 
Boloog B. confusus rode punt 
Waddenhommel B. cullumanus rode punt 
Limburgse hommel B. pomorum rode punt 
Grote tuinhommel B. ruderatus  
Donkere tuinhommel B. subterraneus  

Gele hommel B. distinguendus  

 
koekoekshommels 

Grote koekoekshommel B. vestalis 

Tweekleurige koekoekshommel B. bohemicus 

Gewone koekoekshommel B. campestris 

Rode koekoekshommel B. rupestris 

Vierkleurige koekoekshommel B. sylvestris 

Boomkoekoekshommel B. norvegicus 

Lichte koekoekshommel B. barbutellus 
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Leuke waarnemingen 200Leuke waarnemingen 200Leuke waarnemingen 200Leuke waarnemingen 2009999    
 
 
GK = Kees Goudsmit 
HW = Wijnand Heitmans 
JB = Bêr Jeucken 
KP = Pim Kuijken 
LAJ = Anne Jan Loonstra 
SB = Stichting Bargerveen 
SJ = Jan Smit 
SE = Erik van der Spek 
 
 
Bethylidae - platkopwespen 
 
Epyris brevipennis [HW] 

Gelderland: Nieuw Milligsche Zand (Ac. 181.2- 
468.8), op 27 september 3 vrouwtjes. Deze soort is 
algemeen in kustduinen; is dit de tweede vondst in 
binnenlands stuifzand? 

 
 
Chrysididae - goudwespen 
 
Chrysis analis [KP] 
 Op 25-6-2009 ving ik 15 ex. in Simpelveld (Ac.196-

315). Zag er nog meer. Het was ongelooflijk. Had 
deze soort daar al eerder gevangen en had het idee 
dat deze vooral 's morgens vloog. En inderdaad, ik 
ving deze tussen 10-11.30 uur. 

 
 
Pompilidae - spinnendoders 
 
Dipogon bifasciatus [SJ] 
 Een mannetje op 31 mei in het Deelerwoud (Ac. 

192-454). 
 
Vespidae - plooivleugelwespen 
 
Allodynerus rossii [SJ] 

Een mannetje op 4 juli bij Giesbeek, Valeplas (Ac. 
202-446). Een soort die vrij zeldzaam voorkomt in 
het zuid-oostelijke deel van ons land. 

Euodynerus dantici [SJ] 
Een mannetje op 13 juni op een dijk bij Tolkamer, 
Tuindorp (Ac. 203-430). 

 
Crabronidae - graafwespen 
 
Crossocerus assimilis [SJ]  

Een vrouwtje op 28 juni op een dijk bij Tolkamer, 
Tuindorp (Ac. 203-430). 

Apidae s.l. - bijen 
 
Andrena proxima [LAJ] 

Een mannetje op 30 april en op 16 mei vier 
vrouwtjes en nog 1 mannetje op fluitenkruid in park 
Hoornse Meer bij Groningen. Geen zeldzame soort, 
echter weinig recente waarnemingen uit het 
noorden. 

Andrena strohmella [GK] 
In april 2008 voor het eerst deze soort op de 
Utrechtse Heuvelrug gevangen en in 2009 opnieuw 
op twee plekken. Op 1 april een man in zandgroeve 
Vogelenzang (Grebbeberg) in Rhenen (Ac. 168-
440). Op 2 april een man op een talud van een brug 
over het Amsterdam-Rijnkanaal (Ac. 145-444). 
Opvallend zijn de verschillen in biotoop; in 2008 
betrof het een camping midden in het bos midden 
op de heuvelrug. De zandgroeve ligt op de overgang 
van heuvelrug naar de Rijn en het Amsterdam-Rijn-
kanaal ligt in zeer open en agrarisch gebied. Naar 
mijn mening zijn dit geen incidentele waarnemingen 
meer. In het veld kan ik ze niet van de Andrena 
subopaca's en A. minutula's onderscheiden. 

Andrena vaga [SE] 
Een man, op 18 april, op Texel, Hoge Berg, 
Zandkuil (Ac. 117.44-561.71), op kruipwilg. Nieuw 
voor de Waddeneilanden. 

Andrena viridescens [SJ] 
Een vrouwtje in het natuurontwikkelingsgebied 
Isabellegreend, bij Roermond (Ac. 193-354), op 21 
mei. 

Anthidium punctatum [SJ] 
Mannetjes en vrouwtjes op 13 juni, op een dijk 
Tolkamer, Tuindorp (Ac. 203-430). Bij bezoek op 28 
juni ook aangetroffen. Deze soort was in ons land 
alleen bekend van Limburg en de kustduinen. 

Anthidium strigatum [SE] 
Een man, op 6 juli, op de Renkumse Heide (Ac. 
179.8-446.6), op Jacobskruiskruid. 

Bombus novegicus [LAJ] 
Een mannetje op 31 mei in de Appèlbergen, 
Glimmen, Groningen. 

Coelioxys conoidea [KP] 
 Noordwijkerhout, Langeveld (Ac. 93-478) 1 

vrouwtje op 29 juni en 1 vrouwtje op 1 juli. Het lijkt 
hier een vaste vangplek aangezien ik deze de 
laatste 3 jaar aldaar steeds gevangen heb. Het lijkt 
erop dat dit een van de weinige echte vangplaatsen is 
van deze soort in Nederland.  
Op dezelfde datum (1 juli) ving ik ook een vrouwtje 
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in de AWD (Amsterdamse Waterleiding Duinen) 
Dat was het eerste exemplaar voor de AWD (Ac. 
94-479).  

Coelioxys elongata [SE] 
Een vrouw op 5 juli, in de moestuin van kasteel 
Doorwerth (Ac. 182.7-442.1). 
 

 
Colletes halophilus [LAJ] 

Vier vrouwtjes op 5 september op de pier bij 
Holwerd, Friesland; nieuw uurhok. 

Colletes similis [SE] 
 Een vrouw, op 5 juli, in een uiterwaard bij 

Doorwerth (Ac. 182.7-441.8). 
Hoplitis tridentata [SJ] 
 Een vrouwtje op 4 juli bij Giesbeek, Valeplas (Ac. 

202-446). Zie ook Bzzz 30, pag. 49. 
Hylaeus leptocephalus [GK] 

Op 29 mei verzamelde ik vier mannetjes Hylaeus op 
een boerenerf bij Driebergen (Ac. 147-450). 
Daaronder bevond zich een H leptocephalus (naast H. 
hyalinatus, H. confusus, H. communis). Het was op een 
kruidenrijk en rommelig materialenopslagterreintje 
waar ook een halfingestort houten schuurtje stond. 
Bijna overal elders op de boerderij (slootkanten en 
bermen) werden bloemen en kruiden doodgespoten. 
Op 75 meter begon de bebouwde kom van 
Driebergen met tuinen. Ik vermoed dat het boeren-
erf een ideale nestplek bood en dat de woonwijk als 
fourageergebied fungeert. 

Hylaeus styriacus [JB] 
Een vrouwtje, gevangen op de St. Pietersberg bij 
Maastricht, op 29 juni. 

Megachile genalis (SB) 
Tijdens een bemonstering van de geplagde 
weilanden van de Verlengde Bemelerberg (Ac. 182-
318) door Stichting Bargerveen, werd op 26 
augustus een vrouwtje van deze soort gevangen. Na 
Thorn Koningssteen (1992) en Sint Pietersberg 
(2006) is dit de 3e vondst in ons land. Tot op heden 

werden alleen vrouwtjes gevangen. Van deze soort 
mogen we redelijkerwijs aannemen dat ze zich heeft 
gevestigd in ons land. 

Nomada fabriciana [SE] 
Een man op 1 april op Texel, in De Slufter, 
Zanddijk (Ac. 117.0-571.9). Op appel, nieuw voor 
de Waddeneilanden. 

Nomada femoralis [SJ] 
Een vrouwtje in het natuurontwikkelingsgebied 
Isabellegreend, bij Roermond (Ac. 193-354), op 21 
mei. 

Nomada zonata [SE] 
Een vrouw op 6 juli in de tuin van het Veluwe 
Natuurcentrum, Ede (Ac. 178.6-450.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osmia leaiana [LAJ] 

Een vers vrouwtje op 31 mei in de Appèlbergen, 
Glimmen, Groningen. 

Sphecodes niger [JB] 
Een vrouwtje, gevangen op de Borkense baan bij 
Winterswijk, op1 augustus. Determinatie 
gecontroleerd door Jeroen de Rond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Figuur 1. Coelioxys elongata, vrouwtje. Foto: Albert de 
Wilde 

Figuur 2. Nomada zonata, vrouwtje. Foto: Albert de Wilde. 

De bij; logo van Naturalis voor het 
biodiversiteitsjaar 2010 
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ArtikelenArtikelenArtikelenArtikelen    
 
 

AcantholydaAcantholydaAcantholydaAcantholyda    

hieroglyphicahieroglyphicahieroglyphicahieroglyphica    

(Symphyta, (Symphyta, (Symphyta, (Symphyta, 

Pamphiliidae), zeldzaam Pamphiliidae), zeldzaam Pamphiliidae), zeldzaam Pamphiliidae), zeldzaam 

of toch niet?of toch niet?of toch niet?of toch niet?    
 
Ad Mol 
 
Acantholyda hieroglyphica (Christ, 1791) is met een lengte 
tot 17 mm een van onze grootste Pamphiliidae 
(spinselbladwespen). Met zijn zwarte kop, borststuk en 
achterlijfspunt, de helder oranje antennen, 
achterlijfssegmenten en tibiae, alsmede de licht oranje 
vleugels met een wat onregelmatig zwart vlekje aan de 
basis van het pterostigma (fig. 1) is het naar mijn 
mening ook een van de mooiste vertegenwoordigers 
van deze familie. Bij de meeste Pamphiliidae is de 
sexuele dimorfie groot, maar bij A. hieroglyphica lijken 
het ♂ en ♀ sterk op elkaar. 

 
Van Achterberg & Van Aartsen (1986) noemen A. 
hieroglyphica heel zeldzaam (‘very seldomly collected in 
The Netherlands’). De eerste opgave voor ons land is 
van Exaeten bij Roermond door Teunissen (1941). 
Van Achterberg & Van Aartsen (1986) voegen daar 
vondsten uit Putten en Oldenbroek aan toe. Sinds 

1986 zijn er 10 vindplaatsen bij gekomen uit Overijssel 
(Stroothuizen), de Veluwe (‘t Harde, Hulshorst, Epe-
De Dellen, Ede-Hindekamp), Utrecht (Rhenen-
Kwintelooijen, Rhenen-Plantage Willem III) , Zuid-
Limburg (Simpelveld) en zuidoost Brabant (Heeze, 
Valkenswaard-Malpie). Hoewel deze nieuwe 
vindplaatsen de status ‘zeer zeldzaam’ een beetje 
hebben gerelativeerd, ging ik er tot begin 2009 van uit 
dat A. hieroglyphica toch op zijn minst een vrij zeldzame 
soort zou zijn. 
 
Begin juli 2009 liet mijn echtgenote Tineke mij enkele 
foto’s zien die ze die dag had gemaakt in het 
natuurterreintje ‘Karregat’ ten oosten van Rosmalen 
(RD-crd. 157-415). Het waren foto’s van een 
lichtbruine spinselbuis op grove den (Pinus sylvestris) 
(fig. 2) met daarin een larve die Tineke herkende als 
een vermoedelijke bladwesplarve (fig. 3).  

Mijn gedachten gingen meteen uit naar Acantholyda 
hieroglyphica omdat de larve duidelijk de kenmerken had 
van een spinselbladwesp en de foto’s uit het Karregat 
sterk leken op de foto die Viitasaari (2002, fig. 77) van 
het spinselnest van deze soort heeft gepubliceerd.  
De volgende dag (4 juli) zijn we naar Tineke’s 
vindplaats gegaan. Verspreid over een gebiedje van 50 
bij 50 meter vonden we daar enkele tientallen 

Figuur 1. Acantholyda hieroglyphica. ♀. Vinkel 
(Vinkeloord), 4.vii.2009. Foto Ad Mol. 

Figuur 2. Acantholyda hieroglyphica. Spinselbuis. Rosmalen 
(Karregat), 3.vii.2009. Foto Tineke Cramer. 
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spinselbuizen, sommige leeg en sommige met een 
larve. De verrassing werd nog groter toen ik op die 
zelfde plek een vrouwtje van A. hieroglyphica ving, dat 
daar op grove den rondscharrelde. Bovendien vertelde 
Tineke dat ze dergelijke spinselbuizen ook wel op 
andere plaatsen had gezien, maar er weinig aandacht 
aan had besteed. We zijn toen die dag nog naar een 
vergelijkbare plek gegaan bij Vinkel (RD-crd. 157-413) 
op ruim 2,5 km van de eerste vindplaats. Ook daar 
dezelfde spinselbuizen en maar liefst 2 vrouwtjes van 
A. hieroglyphica. Later vonden we de lege spinselbuizen 
ook op 27 juli 2009 in de Wamberg bij Rosmalen (RD-
crd. 154-411), op 9 september 2009 in de 
zandverstuiving bij Nuland (RD-crd. 156-415) en in de 
Loonse en Drunense duinen: op 15 september 2009 
nabij de Roestelberg bij Waalwijk (RD-crd. 133-407) 
en 26 september 2009 op 2 plaatsen bij Bosch en Duin 
(RD-crd. 135-405 en 135-406). 
 
De spinselbuizen van A. hieroglyphica zijn eenvoudig 
herkenbaar. Het gaat om 15 tot 20 cm lange 
enkelvoudige buizen met een diameter van bijna 1 cm. 
De buitenzijde is steeds volledig bezet met 
ingedroogde lichtbruine uitwerpselen (fig. 2, inzet). Dit 
heeft de soort in huiselijke kring de bijnaam 
‘poepjesbladwesp’ opgeleverd. De buis zelf bestaat uit 
stevig spinsel en ook de uitwerpselen zitten er stevig 
aan vast. Daarom zijn de spinselbuizen nog tot laat in 
het jaar te vinden, ook al zijn de larven dan al lang ter 
verpopping in de grond gekropen. Op de eerder 
genoemde vindplaats bij Vinkel waren de 
spinselbuizen eind oktober nog steeds aanwezig (fig. 
4), sommige al wel een beetje gehavend, maar nog 
goed herkenbaar. We vonden zelfs nog herkenbare 
resten in de sneeuw op 1 januari 2010 bij Nuland. 
 
De spinselbuizen worden alleen op dennen gevonden; 
in ons geval steeds op grove den (Pinus sylvestris), maar 
uit het buitenland zijn er ook meldingen van de bij ons 
weinig aangeplante draaiden (P. contorta). De vrouwtjes 

kiezen voor de ei-afzetting vrijwel uitsluitend zeer 
jonge dennen. Bijna alle bovengenoemde vondsten 
betroffen dennetjes tot maximaal 50 cm hoog (fig. 4). 
Slechts enkele spinselbuizen zaten op dennen tot ca. 2 
m hoog. De voorkeur van A. hieroglyphica voor jonge, 
twee- à driejarige, dennen was al bekend uit de 
literatuur (Lorenz & Kraus, 1957; Viitasaari, 2002). 
Omdat grove den om bosbouwkundige redenen in ons 
land vrijwel niet meer wordt aangeplant, zijn dergelijke 
jonge dennen vooral te vinden als spontane opslag op 
min of meer kale zandbodems. De dennetjes met 
spinselbuizen zijn door ons in 2009 dan ook alleen 
gevonden op plaatsen die waren geplagd (Rosmalen, 
Vinkel) of waar de grotere dennen handmatig zijn 
verwijderd (Nuland, Loonse en Drunense duinen).  
 

Het bovenstaande werpt wat meer licht op de 
zeldzaamheid van Acantholyda hieroglyphica. Het lijkt er 
sterk op dat deze soort er een opportunistische 
levenswijze op na houdt met een voorkeur voor 
ruderale plaatsen op zandgrond, met jonge opslag van 
grove den. Vermoedelijk verdwijnt de soort weer 
zodra de dennen uitgroeien tot een te hoog en te dicht 
bos. Er zal dus geen sprake zijn van stabiele langjarige 
populaties, waardoor de trefkans niet zo groot is en de 
soort zeldzaam lijkt te zijn. Mijn hypothese is dan ook 
dat A. hieroglyphica op de zandgronden in ons land 
helemaal geen zeldzame soort is, maar vanwege het 
pionierkarakter een beetje onberekenbaar is in haar 
aanwezigheid. 
 
Oproep 
Ik wil graag iedereen vragen om in 2010 eens uit te 
kijken naar Acantholyda hieroglyphica en haar 
spinselbuizen. Het geschikte biotoop, zandige ruderale 
plaatsen met enige jonge dennenopslag, is voor veel 
Hymenoptera (en meer in het bijzonder voor 
Aculeata) een aantrekkelijke vangplek, dus veel moeite 
hoef je er niet voor te doen. De volwassen bladwespen 
hebben een vliegtijd van eind mei/begin juni tot op 

Figuur 3. Acantholyda hieroglyphica. Volgroeide larve. 
Rosmalen (Karregat), 3.vii.2009. Foto Tineke Cramer. 

Figuur 4. Auteur met spinselnest van Acantholyda 
hieroglyphica op jonge grove den, Vinkel (Vinkeloord), 
25.X. 2009. Foto Tineke Cramer. 
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zijn minst de tweede helft van juli. De kenmerkende 
spinselbuizen zijn te vinden van begin juni tot aan het 
begin van de winter. Graag een berichtje (bij voorkeur 
met foto en uiteraard de coördinaten) als je iets vindt 
(awm.mol@hccnet.nl). 
 
Summary 
Acantholyda hieroglyphica (Symphyta, Pamphiliidae), 
scarce or not? Acantholyda hieroglyphica appeared to be a 
rather scarce sawfly in the Netherlands, as adults have 
been found only about 14 times so far. In 2009 
however the author found larval nests, in 2 cases 
together with the adults, on various localities in the 
province of North-Brabant. These nests were found 
only on very small specimens of Scots pine (Pinus 
sylvestris). Empty nests were found over a much longer 
period than the adults, until january 2010. These 
empty nests can easily be recognized and proved to 
give a useful indication on the abundance of A. 
hieroglyphica.  
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Crypticus quisquiliusCrypticus quisquiliusCrypticus quisquiliusCrypticus quisquilius als  als  als  als 

gastheer van de gastheer van de gastheer van de gastheer van de 

Duinplatkop Duinplatkop Duinplatkop Duinplatkop ((((EpyrisEpyrisEpyrisEpyris    

brevipennisbrevipennisbrevipennisbrevipennis))))    
 
Wijnand R.B. Heitmans 
 
Platkopwespen (Bethylidae) zijn meestal kleine 
hymenopteren (‘micro-aculeaten’) die vaak een 
verborgen leven leiden, evenals hun gastheren. Hun 
afgeplatte lichaam duidt erop dat ze uitstekend zijn 
aangepast aan het zoeken van cryptische gastheren, die 
leven in spleten en holtes. Omdat hun leven zich 
afspeelt in het verborgene, is het vaak moeilijk de 

gastheersoort te achterhalen. Zelfs in Europa zijn er 
nog vele tientallen soorten platkopwespen waarvan de 
gastheer onbekend is. 
De beste manier om achter de gastheerrelatie te 
komen, is het zoeken naar mogelijke gastheren in de 
habitat waar de wesp is aangetroffen. Of een mogelijke 
kandidaat daadwerkelijk behoort tot het 
gastheerspectrum, moet worden onderzocht in 
gevangenschap. 
 
Schorsplatkopwespen behorend tot de subfamilie 
Epyrinae jagen meestal op keverlarven. Soorten van 
het genus Epyris hebben een voorkeur voor zwartlijven 
(Coleoptera: Tenebrionidae); in het nearctische gebied 
zijn dit ondere andere de larven van de genera Blastinus 
en Gonocephalum, maar er is ook een vermelding van 
een rups uit het genus Hemerocampa (Lepidoptera: 
Liparidae) (de Rond in Peeters et al. 2004). 
 
De Duinplatkop Epyris brevipennis Kieffer, 1906 is een 
typische duinbewoner, vooral bekend uit de 
kustduinen, maar hij komt ook voor, zij het veel 
schaarser, op stuifzanden in het binnenland (Kieffer 
1914, Peeters et al. 2004, Anonymus 2010). Lokaal kan 
de Duinplatkop vaak met enige tientallen exemplaren 
worden gevonden op zonnige, zeer warme plaatsen 
tussen of onder dode, liggende helmzoden of andere 
grassen en ook wel onder mosbedjes. Op 10 augustus 
2009 trof ik een grote populatie aan in de Zuid-
Hollandse kustduinen bij de zogenaamde Bloedberg 
(Ac. 072-456, Delftlands Waterschap) ten westen van 
de Slaperdijk en ten noorden van Ter Heijde-Monster. 
De waargenomen wespen waren uitsluitend vrouwtjes. 
Na wat graafwerk vond ik ook een meelwormachtige 
larve, waarvan ik vermoedde dat deze wel eens een 
gastheer zou kunnen zijn van de wesp. Meer graafwerk 
leverde helaas niet meer keverlarven op en toen het 
hard begon te regenen ben ik gestopt met de 
graafwerkzaamheden. 
Voor nader onderzoek nam ik 6 wespen en de larve 
mee. De wespen hield ik in ruime glazen buizen met 
duinzand en wat strootjes waarin ze zich konden 
verbergen en aan de wand een microdruppeltje honing 
als noodzakelijke voedselbron. Een stevige katoenwat-
tenstop werd gebruikt om ontsnappingspogingen te 
voorkomen, want in die discipline zijn platkopwespen 
erkende meesters. De larve (waarschijnlijk in het een 
na laatste stadium) kon ik determineren als een soort 
in het genus Crypticus (Tenebrionidae;  Opatrinae; 
Crypticini) en omdat er maar een West- en Midden-
Europese soort in de tribus is moet dit Crypticus 
quisquilius (Linnaeus, 1761) zijn (lichaamslengte: 4.5-
7mm) (Brendell 1975). De volwassen kever is zwart 
met gele poten en gele antennebasis en de dekschilden 
met vaag gepunctureerde striae (Lucht 1987). Fauna 
Europaea (2004) geeft trouwens geen gegevens voor 
Nederland voor het genus, maar wel voor België. 
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Volgens Aart P. Noordam (pers. comm.) is C. 
quisquilius een tamelijk algemeen voorkomende 
Zwartlijf in de kustduinen. In zijn grootscheeps 
uitgevoerde potvalonderzoek in de Zuid-Hollandse 
kustduinen in het noorden van Meijendel in het begin 
van de jaren tachtig van de vorige eeuw vond hij de 
volwassen kever menigmaal.  
 
Attakeergedrag en verdere gedragshandelingen 
Op 13.08.2009 stopte ik de larve bij een wesp die 
vrijwel direct een verandering in haar gedrag 
vertoonde. Na een minuut of twee stapte de wesp op 
de larve, kroop zo richting de kop, kromde het 
metasoma rond de nekstreek en stak het slachtoffer 
achter de kop en in of bij het suboesophagiale 
ganglion, dat aan de buikzijde in de foramen van de 
kop ligt. Bij de kromming en het aansteken gebruikt de 
wesp haar kaken (mandibels) niet om de gastheer vast 
te houden als deze zich verzet. Als de gastheer toch 
kronkelt heeft de wesp blijkbaar zoveel grip dat zij 
zich niet laat afschudden. Al enige seconden na het 
aansteken werd het (matige) verzet al opgegeven en 
bleef de larve lethargisch liggen op de plaats waar zij 
was aangestoken. De gastheer wordt door E. brevipennis 
volledig geïmmobiliseerd en het slachtoffer hersteld 
(motorisch gezien) niet van de steek. Hooguit lieten de 
poten en de monddelen nog enige trage bewegingen 
zien, maar ook die traden na enkele uren nog 
sporadisch op.  
Na de steek vertoonde de wesp host-feedinggedrag en 
likte uitgescheiden hemolimfe(?) aan de basis van de 
poten op, vlak naast de coxae. Ook had zij belangstel-
ling voor andere plekken, maar likte daar niet aan. Na 
de host-feeding verliet zij het slachtoffer.  
Het steek- en de host-feedinggedrag komt sterk 
overeen met dat van Laelius pedatus (Mertens, 1980; 
Heitmans, 1998; Mayhew & Heitmans, 2000). L. 
pedatus is een uit het nearctische gebied afkomstige, 
exotische spektorplatkopwesp die spektorlarven 
(Dermestidae) van de genera Trogoderma en Anthrenus 
gebuikt als gastheren. 
Ook L. pedatus verlaat de geïmmobiliseerde gastheer 
tijdelijk om na een half uur of langere tijd weer terug te 
keren om het slachtoffer naar een beschutte plaats te 
transporteren. Daarbij grijpt L. pedatus de larve aan 
haar monddelen of aan een poot, terwijl zij zelf 
achteruit loopt. Zo nu en dan laat de wesp de larve 
liggen om zich te heroriënteren en zet dan haar missie 
voort. Op een beschutte plek (bijvoorbeeld een hol 
strootje) epileert L. pedatus de setae aan de buikzijde 
van de zwaar beborstelde larve om daar haar ei(eren) 
te leggen. Verondersteld wordt dat E. brevipennis de 
buikzijde van hun kale, min of meer rolronde Crypticus-
larve niet hoeft te epileren voor de eileg. 
 
 
 

Is C. quisquilius de gastheer van E. brevipennis?  
Helaas kon de eileg niet worden waargenomen, omdat 
het E. brevipennis vrouwtje niet meer terugkeerde naar 
de gestoken larve. Ook andere E. brevipennis vrouwtjes 
hadden wel grote belangstelling voor de gestoken 
larve, maar vertoonden noch transport, noch 
eileggedrag. Het zou kunnen dat E. brevipennis reeds in 
de tweede helft van de zomer in een reproductieve 
rustperiode verkeert en zich opmaakt voor de 
overwintering. In gevangenschap blijft E. brevipennis bij 
kamertemperatuur tot ca. december in leven en zal in 
de natuur waarschijnlijk bij een veel lagere temperatuur 
onderaards overwinteren. Om er achter te komen of 
de wespen zich daadwerkelijk op de winterrust aan het 
voorbereiden waren moest er gekeken worden naar de 
aanwezigheid van eieren in het ovarium door middel 
van dissectie. Dat heb ik niet gedaan, omdat ik de 
leeftijd (overleving) van de wespen in gevangenschap 
wilde vaststellen. 
Er is ook nog een andere uitleg waarom er geen eileg 
plaatsvond op de larve. De volgende dag na de steek 
op 14 augustus 2009 was de Crypticus-larve succesvol 
verveld. Het afgestroopte exuvium lag keurig aan het 
eind van haar achterlijf. Het vervellen in insecten is 
een neurohormonaal gereguleerd proces dat blijkbaar 
onafhankelijk kan opereren van het geïmmobiliseerde 
bewegingsapparaat door de steek (gifstof) van E. 
brevipennis. Als de eieren nu op het afgeworpen 
exuvium waren gelegd waren de nakomelingen van de 
wesp van honger omgekomen. Opmerkelijk is wel dat 
ook de vers vervelde larve genegeerd werd voor de 
eileg.  
Om de proef op de som te nemen of ook andere 
zwartlijven als gastheer zouden kunnen dienen heb ik 
andere soorten zwartlijflarven, die als voederdieren 
voor de handel worden gekweekt, aangeboden. Dit 
waren de Meelworm en twee soorten Buffalowormen 
(Tenebrionidae: resp. Tenebrioninae: Tenebrio molitor 
(L.) en Diaperinae: Alphitobiini: Alphitobius diaperrinus 
(Panzer) en A. laevigatus (F.)) Deze larven werden in 
verschillende stadia aangeboden en door alle E. 
brevipennis vrouwtjes volstrekt genegeerd, ook na een 
aantal dagen.  
Ondanks dat de eileg niet is waargenomen ga ik er 
toch vanuit, dat op grond van de snelle aanvalsrespons 
en het host-feedinggedrag en de belangstelling van alle 
zes de E. brevipennis vrouwtjes voor deze larve, C. 
quisquilius waarschijnlijk de belangrijkste gastheer is 
van E. brevipennis in de kustduinen. 
 
Nieuwe vondst van E. brevipennis in het 
binnenland 
Naast de enige waarneming in het binnenland uit 
Loon op Zand (dichtbij de Drunense Duinen) vond ik 
op 27.09.2009 een drietal E. brevipennis vrouwtjes op 
een geëxponeerd stuifduintje in de restanten van het 
eens enorm grote stuifzandgebied van het Nieuw-
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Milligsche Zand (Gelderland: Ac. 181.2- 468.8). In het 
zand werd ook een Tenebrionide larve opgegraven, 
maar dit was niet C. quisquilius. Ook deze nog niet 
nader geïdentificeerde zwartlijf werd de week na de 
vangst aangeboden aan de E. brevipennis vrouwtjes uit 
het gebied en aan die van de Bloedberg op boven 
beschreven manier. Resultaat: geen respons, ook niet 
na een aantal dagen.  
Ook deze waarneming wijst in de richting dat C. 
quisquilius mogelijk de enige gastheer moet zijn van E. 
brevipennis, omdat er in Nederland niet veel andere 
Tenebrionidae zijn die zo sterk gebonden zijn aan 
droog stuifzand. 
 
PS 
Op 18.10.2009 ben ik nog eens teruggekeerd naar 
dezelfde vangstplek op het Nieuw-Milligsche Zand. 
Ditmaal kon ik geen enkele E. brevipennis meer vinden, 
terwijl de oppervlakte temperatuur nog 26° C was. 
Ook werd er geen enkele zwartlijf opgegraven. De 
wespen waren vermoedelijk al diep weggekropen in 
winterrust. 
 
Summary 
Due to thier cryptic life style, hosts of many Bethylid 
wasps are unknown. Members of the subfamily 
Epyrinae predominantly use beetle larvae as hosts. 
Here I report Crypticus quisquilius (Tenebrionidae) as a 
possible host for Epyris brevipennis. In captivity the 
attack behaviour was observed by a number of wasps. 
E. brevipennis females sting their host in or nearby the 
suboesophagial ganglion. One sting causes an 
irreversible immobilisation of the locomotory 
activities. Host-feeding takes place near the coxae 
(coxal glands). Host handling behaviour, so far, is very 
similar to that of Laelius pedatus on Dermestid beetle 
larvae. Oviposition was not observed and is subject of 
discussion. 
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Inleiding 
De brede wespenorchis ontleent haar naam aan haar 
bestuivers namelijk wespen uit de geslachten Vespula 
en Dolichovespula, oftewel limonadewespen (figuur 1 en 
2). Veel orchideeën hebben gedurende de evolutie een 
bijzondere manier van bestuiving ontwikkeld en zijn 
daardoor in een aantal gevallen zeer afhankelijk 
geworden van hun bestuivers. 
Zo lijken de bloemen van sommige Ophrys soorten 
sterk op de vrouwtjes van bepaalde solitaire bijen of 
wespen en geven deze ook nog eens een geur af die 
sterk lijkt op het seksferomoon van deze vrouwtjes. 
De mannen van deze soort worden hierdoor 
aangetrokken en proberen te copuleren met deze 
bloemen waardoor de bestuiving tot stand wordt 
gebracht. Een aardig artikel hierover schreef o.a. de 
heer N.A. van der Cingel in het tijdschrift 
‘Orchideeën’ (1980). 
Hoewel er al veel bekend is over orchideeën en hun 
bestuivers blijken er toch ook veel hiaten te bestaan. 
Deels zal dit komen doordat bloemenliefhebbers wel 
kijken naar welke dieren op de bloemen afkomen 
(bijen, wespen, vliegen) maar deze vaak niet vangen 
om ze te determineren. Vooral wanneer het dieren 
betreft met een slecht imago, zoals limonadewespen, 
dan zal er weinig animo bestaan ze te verzamelen. De 
exacte soort zal vaak niet interessant gevonden 
worden en men zal snel denken dat het gewoon om 
werksters gaat. 
Zo las ik in Bzzz 28 (2008) een verslag van Hans 
Nieuwenhuijsen die een lezing had bijgewoond op de 
‘Hymenopterologen-Tagung’ 2008 in Stuttgart 
genaamd ‘Orchidee betreibt chemische Mimikry und 
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lockt Beute-jagende Wespen zur Bestäubung an’ 
(Brodmann J. et al. 2008).  Deze titel vond ik zeer 
interessant aangezien dit zou betekenen dat de plant 
voornamelijk door werksters van limonadewespen 
bestoven zou worden. 
In juli/augustus 2004 had ik echter foto’s gemaakt van 
E helleborine met bestuivende mannetjes van Vespula 
rufa. 
Ook in een recent artikel van Kuiper, Oostermeijer en 
Gravendeel (2009) vond ik een prachtige foto van een 
bestuivende mannetjeswesp op E. helleborine spp 
neerlandica. In Claessens en Kleynen (1991) lezen we 
o.a. ‘Ook het bloeitijdstip is aangepast aan de 
levenscyclus van wespen die aan het eind van de 
zomer de overstap maken van dierlijk voedsel (eiwitten 
voor het broed) naar nectar (eigen energie voorzie-
ning)’. Ook hier worden geen prooi zoekende wespen 
bedoeld.  
Uit een ander onderzoek blijkt eveneens dat mannen 
een belangrijke rol spelen bij de bestuiving. Zo schrijft 
Kapteyn den Bouwmeester (1989) het volgende: ‘ 
Opvallend is, dat alle tot nu toe gedetermineerde of 
gefotografeerde wespen mannen blijken te zijn’. 
Met dit in het achterhoofd vond ik de conclusie van 
het onderzoek nogal dubieus en besloot in de zomer 
van 2009 nogmaals naar de bestuivers van E. helleborine 
te gaan kijken en deze tevens te vangen om de sexe 
goed te kunnen vaststellen. 
 
Onderzoek 
Vanaf het moment dat de planten in bloei stonden heb 
ik bij zonnig weer tussen 14 en 27 juli 2009 eens per 
dag een 30 tal bloeiende planten rond mijn huis in Epe 
(Ac. 195-486) afgezocht over een afstand van 
ongeveer 500 meter en alle insecten die op de bloemen 
zaten gevangen en geprepareerd. 
Resultaat: 21 insecten, alle Hymenoptera waarvan 20 
Dolichovespula saxonica (F.) mannen en een solitaire bij 
Lasioglossum fulvicorne (Kirby) ook een man, echter te 
klein om de bloemen werkelijk te kunnen bestuiven. 
De meeste van de gevangen Dolichovespula-mannen 
hebben de pollinia (stuifmeel klompjes) nog op de kop 
zodat er geen twijfel kan bestaan over hun rol bij de 
bestuiving. Dat er geen werksters of jonge koningin-
nen zijn gevangen zegt natuurlijk niet dat zij hierin 
geen rol zouden spelen. 
Ten einde hierover meer zekerheid te krijgen heb ik 
het bestand van EIS Nederland geraadpleegd, met 
betrekking tot insecten die op Epipactis helleborine 
gevonden zijn. Dit leverde 8 limonadewespen op 
waarvan 6 mannen en 2 werksters.  
Bovenstaande gaf mij voldoende zekerheid dat er met 
de conclusie van Brodmann iets niet helemaal klopte,  
de vraag was echter wat? Hiertoe heb ik het stuk, dat 
in eerste instantie toch een degelijke indruk geeft, nog 
eens grondig door genomen. 
 

 
Artikel Brodmann 
Allereerst vraagt zij zich af waarom Epipactis helleborine 
voornamelijk door wespen wordt bestoven terwijl bv 
E. atrorubens een breder spectrum aan bestuivers heeft,  
ondermeer hommels. De afwezigheid van een 
bloemgeur bij E. helleborine zou hier mee te maken 
kunnen hebben. Zij gaat echter voorbij aan het feit dat 
dit o.a. zou kunnen komen doordat er zich bij E. 
helleborine gisten op de lip van de bloem bevinden 
waardoor de nectar gaat gisten en er alcoholen 
ontstaan. Nectar verzamelende bijen als de honingbij 
hebben, zoals een imker mij ooit verzekerde, een hekel 
aan alcohol, en zullen deze nectar niet mee naar hun 
nest willen nemen. Wespen gebruiken het echter alleen 
om van te snoepen en lijken het zelfs lekker te vinden. 
Om te bewijzen dat haar stelling klopt gebruikt 
Brodmann een zogenaamde Y buis (olfactometer). 
Hier gaat het echter mis. 
Ik heb zelf met dit apparaat gewerkt en ken zo de 
problemen die zich kunnen voordoen. Ik testte hierin 
roofmijten (dieren van  1 a 2 mm.) in een Y buis van 
25 cm. en een doorsnede van 3 cm. Voor dieren die 
niet kunnen vliegen en ook nog eens blind zijn, ruim 
genoeg. Kijken we nu naar de Y buis van Brodmann 
dan lezen we het volgende: ‘The olfactometer 
experiment involved a Y tube (length 22 cm, diameter 
0,8 cm)’. Dat is wel erg nauw om dieren als wespen en 
bijen in te testen die zelf al een doorsnede hebben van 
0,45 - 0,5 cm. 
Bovendien is het voor dieren die normaal vliegend hun 
prooi of nectarbron opsporen buitengewoon stressvol 
om in een nauw buisje gestopt te worden. Deze dieren 
zullen dan ook alles in het werk stellen om te 
ontsnappen. Dat ze toevallig in de Y buis richting 
geurbron liepen heeft dan ook weinig met het zoeken 
naar prooi te maken.  
Bij het ontsnappen uit deze Y buis zal het dier onder 
andere rekening houden met: waar is het meeste licht; 
welke richting geeft de minste luchtweerstand (de 
doorstroming in elk buisje van de Y buis moet precies 

Figuur 1. Dolichovespula saxonica, man op Epipactis 
helleborine. Foto Albert de Wilde. 
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gelijk zijn); en verder kunnen vochtigheid, temperatuur 
en inderdaad geur een rol spelen. Wat dit laatste 
betreft bestaat de mogelijkheid dat het dier iets kiest 
dat bekend is en bijvoorbeeld de blanco, waar alle geur 
uit is weg gefilterd, links laat liggen. In de natuur zijn 
er immers altijd geuren. 
De dieren worden eigenlijk gebruikt als een robot die 
alleen de goede of foute richting kan kiezen. Dat ze 
misschien de minst slechte uitzoeken daar wordt niet 
bij stil gestaan. Dit laatste geldt echter voor veel van 
dit soort onderzoeken. 
Alvorens het Y buis experiment te doen had men  
moeten kijken of een gevangen wesp überhaupt nog in  
een prooi is geïnteresseerd of niet. 
Uit eigen onderzoek weet ik dat dit antwoord nee is, 
gevangen aculeaten hebben minimaal enkele uren tot 
vele dagen en de juiste behuizing nodig om weer tot de 
orde van de dag over te gaan. Sociale wespen hebben 
daarvoor ook nog hun nest of minstens een stuk raat 
met broed nodig. Veel aculeaten doen helemaal niets 
meer in gevangenschap omdat de condities niet 
deugen. 
Een ander bewijs voor hun stelling is de uitslag van 
een elektrofysiologisch experiment met een 
geamputeerde antenne, ook wel antennogram 
genoemd. Het enige wat er echter wordt aangetoond is 
dat de antenne niet dood is. Een antenne bevat 
namelijk zeer veel receptoren die van alles kunnen 
waarnemen. Al deze prikkels worden vervolgens aan 
het centraal zenuwstelsel doorgegeven waar ze leiden 
tot een reactie van de wesp. Of deze reactie komt van 
de geur, verandering in temperatuur of vochtigheid 
dan wel de verandering in doorstroming van de lucht 
en of dit een positieve, negatieve of helemaal geen 
reactie in het doen of laten van de wesp tot gevolg 
heeft blijft onduidelijk. 

Een ander punt betreft de GLV’s (green-leaf volatiles) 
die hier getest zijn. Deze zouden overeenkomen met 
die welke worden veroorzaakt door rupsen van Pieris 
brassicae  (L.) die hiermee hun parasiet Cotesia glomerata 

(L.) zouden aan trekken. In een recent artikel in EB 
van Roxina Soler Gamborena (2009) is echter sprake 
van heel andere GLV’s . Ook hier staan de neuzen dus 
nog niet allemaal in de zelfde richting. Mijn eigen 
ervaring met de kweek van Cotesia is dat de grootste 
stimulans uitgaat van de geur van de rupsen zelf en 
vooral van hun uitwerpselen. 
 
Conclusie 
Tot mijn spijt moet ik dan ook vaststellen dat deze 
stoffen (GLV’s) zo die er al zijn, weinig voor de 
bestuiving betekenen, zeker gezien het grote aantal 
mannelijke bestuivers. Ook verspreidt de bloem wel 
degelijk een geur die ook in andere Epipactis soorten 
voorkomt echter wel in mindere mate. In dit geval is 
het onderzoek van Jakubska (2005) interessant, hier is 
gekeken naar de chemische samenstelling van de 
nectar. 
In dit onderzoek wordt ook gewag gemaakt van een 
stof die de bestuivers zou bedwelmen ten einde de 
dieren langer op de planten te houden hetgeen de 
bestuiving ten goede zou komen. Dat de wespen door 
mij gevangen soms nogal sloom waren en bij het 
vangen uit de planten vielen zou hierop kunnen 
wijzen. 
 
Dankwoord 
Ik dank André van Loon van EIS Nederland voor het 
geven van informatie betreffende bestuivers van E. 
helleborine uit hun bestand. Verder de heren J. Claessens 
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Summary 
I understood from the interesting title of a lecture at 
the 'Hymenopterologen-Tagung’ 2008 in Stuttgart that 
it was mostly workers of common wasps which 
pollinated broad-leaved helleborine; this lead me in 
2009 to study the sex of pollinators of this plant. I 
discovered that I was not the only one who found 
many polinating males on this plant; I read the article 
again and came to the conclusion that the experiments 
that seemingly supported the hypothesis were actually 
interpreted incorrectly. I especially wonder about the 
Y-tube experiment and antennogram. 
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In de jaren 2006-2008 heb ik waarnemingen gedaan 
aan gedragingen van Leucophora vrouwtjes (Diptera: 
Anthomyiidae) in de buurt van nesten van bijen. Het 
genus Leucophora behoort tot de bloemvliegen 
(Anthomyiidae), dit is een familie van vliegen, die 
verschillende levenswijzen hebben. Soorten uit de 
geslachten Leucophora en Eustalomyia leven als 
broedparasiet in de nesten van Aculeaten. Leucophora-
soorten staan bekend als broedparasieten van solitaire 
bijen, onder andere bij Andrena, Panurgus, Lasioglossum, 
Colletes en Rophites (Hennig 1976). Hennig (1976) geeft 

een korte beschrijving van de levenswijze van deze 
vliegen. De eieren worden in de nesten of broedcellen 
afgezet en larven volgroeien van de voedselvoorraad 

die de gastheer aan heeft gelegd. Mogelijk kunnen er 
meer vliegenlarven van één voedselvoorraad 
volgroeien (Knerer & Atwood 1967, Paxton & Pohl 
1999). De vliegen verpoppen en overwinteren in 
opengebleven nestgangen van de gastheer (Hennig 
1976, Paxton & Pohl 1999). 
 
Vrouwtjes van Leucophora obtusa heb ik waargenomen 
bij een nestaggregatie van Andrena nitida op een 
grazige, warm gelegen kleihelling in het stadspark te 
Groningen (Fig. 1). Deze soort staat overigens nog 
niet in de checklist voor de Nederlandse Diptera 
(Beuk et al. 2002).  
 
Vrouwtjes van A. nitida die na een foerageer- of 
oriëntatievlucht terug keerden naar de nestplaatsen 
werden daar door de vliegen opgewacht en 
voortdurend op zeer korte en gelijkblijvende afstand 
gevolgd. Wanneer de vrouwtjes op de nestplaatsen 
zich laag vliegend naar hun eigen nest oriënteerden 
werden ze door de vliegen gevolgd tot vlakbij de 
nestingang. Het wendingsvermogen in de lucht van 
deze vliegen is wonderbaarlijk, zelfs de meest kleine of 
onverwachte bewegingen van het A. nitida vrouwtje 
werden exact synchroon gevolgd op een 
gelijkblijvende afstand van ongeveer 10 cm. 
Dit achtervolgingsgedrag is ook door Paxton en Pohl 
(1999) waargenomen bij vrouwtjes van L. obtusa, bij 
Andrena fulva. Die soort heb ik overigens ook op 
dezelfde locatie waargenomen. Walrecht geeft in 
Vleugel (1947) een levendige beschrijving van 
Leucophora cinerea (= Hammomyia albiseta) bij een 
nestaggregatie van Andrena vaga waar hij eveneens het 
‘schaduwgedrag’ van deze vlieg beschrijft. 
 
Ik heb de vliegen niet de nesten zien binnendringen. 
De vlieg zal blijven wachten in de buurt van de 
nestopening tot het vrouwtje het nest weer verlaat en 
dan het nest binnengaan en haar ei afzetten. Paxton & 
Pohl (1999) geven een beschrijving waarbij het L. 
obtusa vrouwtje een nest in en uit gaat, waarschijnlijk 
om de inhoud te controleren, vervolgens weer 
betreedt en waarschijnlijk haar ei afzet.  
Het is mogelijk dat L. obtusa bij A. nitida parasiteert. 
Net als bij broedparasitaire bijen of andere 
broedparasitaire vliegen als Miltogramma en Metopia 
(Diptera: Sarcophagidae) gaan Leucophora’s bij de 
nestingang in een soort loerhouding zitten wachten tot 
de gastheer het nest verlaat. In 2008 heb ik op de 
Sprengenberg bij Nijverdal een Leucophora sp. 
waargenomen die onverstoorbaar bij het nest van 
Colletes succinctus zat te wachten tot deze het nest verliet 
(Fig. 2). Ook aanwezig was Epeolus cruciger, beide zaten 
op ongeveer 10 cm afstand van de nestopening 
doodstil te wachten. Nadat de gastheer het nest verliet 
betrad het Epeolus cruciger vrouwtje vrijwel direct het 
nest. Het Leucophora vrouwtje wandelde enkele 

Figuur 1. Zonnig gelegen kleihelling in het Stadspark te 
Groningen, nestplaats van A. nitida. Voorjaar 2006. 
Foto: A.J. Loonstra. 
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centimeters dichter naar de nestopening. Helaas heb ik 
haar niet kunnen vangen. 

 
Het binnendringen is bij een soort als A. vaga 
moeilijker omdat deze het nest afsluit wanneer zij 
weggaat. De vlieg is waargenomen wanneer deze een 
A. vaga vrouwtje poogt te volgen wanneer deze het 
nest na een foerageervlucht weer betreed door zich 
naar de nestgang toe te graven (Walrecht in: Vleugel 
1947). Het binnendringen in nesten van L. obtusa bij 
A. nitida en A. fulva zal gemakkelijker gaan omdat deze 
de nesten niet afsluiten tijdens foerageervluchten. 
 
Ik heb voor L. obtusa in de literatuur die ik heb nog 
geen aanwijzingen kunnen vinden of de soort als 
rustlarve, pop of als volwassen vlieg overwintert. Huie 
(1916) heeft van L. grisella wel poppen gevonden van 
september tot mei. De verpopping en overwintering 
vindt plaats in de opengebleven hoofdgang van het 
nestsysteem (Hennig 1976, Paxton & Pohl 1999). De 
larve draagt aan de cerci graafdoornen waarmee deze 
zich mogelijk voor het verpoppen uit de broedcel zal 
graven. Huie (1916) beschrijft een waarneming waarbij 
het ei slechts 1,5 cm diep in het nest wordt afgezet en 
dat een pas uitgekomen larve vermoedelijk zelf de 
broedcel opzoekt of zich er naar toe graaft. Ook 
hierbij zal de larve zich, na volgroeid te zijn, uit de 
broedcel moeten graven om in de hoofdgang te 
verpoppen.  
Bij de wolzwever Bombylius major (Diptera: 
Bombyliidae) kruipt de larve niet door de hoofdgang 
naar buiten maar graaft zich loodrecht boven de 
broedcel door de bodem naar buiten. Of Leucophora 
larven hiertoe ook in staat zijn, heb ik nergens kunnen 
vinden. 
Voor de volwassen vliegen lijkt het dus noodzakelijk 
dat de aan dezelfde hoofdgang gelegen broedcellen 
individuen van de gastheer bevatten die zich tijdens 

het uitgraven door de oude hoofdgang naar buiten 
werken en zo ook de weg naar buiten voor de vliegen 
vrijmaken. Mogelijk zoekt de vlieg specifiek dit soort 
nesttypen uit waarbij er overwinteringsmogelijkheden 
zijn en de nieuwe generatie gastheren via de oude 
hoofdgang naar buiten kan kruipen. Ik hoop hier in de 
toekomst meer aan te kunnen onderzoeken en dat 
lezers gestimuleert zullen zijn hier ook naar te gaan 
kijken. 
 
Dankwoord 
Ik wil Joop Prijs bedanken voor het determineren van 
de bloemvliegen en het helpen aan literatuurgegevens. 
 
Summary 
Satellite flies (Leucophora sp.) are nest parasites of 
various bee species. They force entry to the nest and 
lay an egg on the food packet of the host. The females 
have a typical chase behavior; this has been observed 
in Leucophora obtusa (det. H.J. Prijs), following females 
of Andrena nitida. L. obtusa is not found on the 
checklist for Diptera in the Netherlands. Different 
possibilities are compared with each other concerning 
how the larve finds its food and how the brood 
parasite is able to leave the host's nest. 
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Figuur 2. Nestopening van Colletes succinctus, met  
vrouwtje Leucophora sp. en een Epeolus cruciger  vrouwtje. 
De laatste betreed hier juist het nest. Foto: A.J. 
Loonstra. 
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Het bijenrijk van het Het bijenrijk van het Het bijenrijk van het Het bijenrijk van het 

TolkamerdijkjeTolkamerdijkjeTolkamerdijkjeTolkamerdijkje    
 
Frank Kok & Jan Smit 
 
Inleiding 
Wanneer je met een ecologische bril naar gebieden 
kijkt waar veel bijen en wespen kunnen voorkomen, 
kom je naast kalkgraslanden al snel uit op stroomdal-
graslanden in het rivierengebied. Deze voldoen aan 
alle eisen die angeldragers stellen aan hun milieu. 
Stroomdalgraslanden herbergen een bonte schakering 
aan bloemen die over een lange periode bloeien. 
Daaronder bevindt zich een groot aantal waardplanten 
voor oligolectische soorten. Het vegetatiedek is relatief 
open, waardoor het in ruime mate nestgelegenheid 
biedt voor ondergronds nestelende soorten. Daarbij is 
de klei-, leem- of zavelrijke zandbodem van een juiste 
compactheid, niet te zacht of te hard, juist goed. 
Eén van de best ontwikkelde stroomdalvegetaties 
komt voor op het Tolkamerdijkje. Het vertegenwoor-
digt “het beste voorbeeld van de Boven-Rijn en Waal-
variant” (Cohen Stuart 1958). Het is dan ook een 
plezier om op een zonnige dag met je netje tussen de 
weelderig bloeiende vegetatie te lopen. 
Verzamelen is één, maar 
alles determineren en de 
gegevens op een rijtje 
zetten is twee en drie. 
Dat zijn activiteiten voor 
de herfst en winter. Die 
ieder jaar weer te kort 
duren om alle ambities 
waar te maken. Voor het 
laatste duwtje is een 
katalysator nodig. Voor 
ons gaf het aantreffen 
van Anthidium punctatum 
de doorslag om de 
verzamelde angeldragers 
verder uit te  
zoeken en de gegevens 
te gebruiken om de 
volgende  
vragen te beantwoorden: 
1) Wat is het specifieke 

van stroomdalgras-
landen voor bijen en 
wespen?  

2) Welke soorten zijn 
aan te treffen op een 
goed ontwikkelde 
stroomdalvegetatie? 

3) Hoe is deze ecologisch te karakteriseren? 
4) Hoe verhoudt de biodiversiteit van het 

Tolkamerdijkje zich tot andere gebieden in het 
rivierengebied? 

5) Wat betekent dit voor het beheer? Deze vraag zal 
in een ander artikel aan de orde komen (Kok & 
Smit, in voorbereiding). 

 
Het Tolkamerdijkje  
Het Tolkamerdijkje ligt iets ten westen van het buurt-
schap Tuindorp, Tolkamer (gemeente Rijnwaarden, 
Ac. 203-430). Het is onderdeel van de Bylandse 
uiterwaarden en behoort tot het NATURA 2000 
gebied de Gelderse Poort. 
De gebiedsbegrenzing van het dijkje is voor deze 
inventarisatie ruim opgevat. Het omvat zowel het 
eigenlijke Tolkamerdijkje als het aan de overzijde van 
de weg gelegen helikopterveldje met aangrenzende 
faciliteiten van de vluchthaven Lobith. Op het 
Tolkamerdijkje na is het gebied vrij toegankelijk.  
Het Tolkamerdijkje is aan het begin van de vorige 
eeuw opgeworpen als zomerkade. De bodem bestaat 
uit kalkrijke, grofzandige zavel met relatief veel puin 
ertussen. In 1975 is achter het dijkje een nieuwe 
ringdijk gemaakt, om er voor te zorgen dat er bij 
hoogwater niet te veel water stroomt naar de zand- en 
grindplas van de Byland. De bodem van die nieuwe 
dijk is kleirijk. Als een vallei ligt tussen beide dijken 

 

Figuur 1. Het Tolkamerdijkje in ruime zin. 
1 = nieuwe dijk 2 = vallei 3 = oude dijk 4 = overslagterrein 
5 = helikopterveld 6 = oever 7 = krib 8 = basalt haven 



 Nieuwsbrief Sectie Hymenoptera NEV – nr. 31, april 2010 

 25 

een reliëfrijk stukje uiterwaard ingesloten, dat bij een 
hoge rivierstand deels onder water loopt.  
Aan de overzijde van de weg bevindt zich het haven-
complex van Lobith. De steile oevers van de haven 
zijn verdedigd met basalt. Verspreid over het overslag-
terrein liggen enkele zandhopen, verder is er een vlak 
opgehoogd terreingedeelte, dat bekend staat als het 
helikopterveldje. 
Het Tolkamerdijkje, de vallei en het helikopterveldje 
zijn in beheer bij Staatsbosbeheer. Jaarlijks worden 
deze terreinen gemaaid met een kleine maaier. Het 
maaitijdstip varieert jaarlijks van begin juli tot augus-
tus. Om de ontwikkeling van de stroomdalflora te 
optimaliseren, zijn in 2006 enkele wilgen en populieren 
op het dijkje en in de vallei verwijderd. 
Het beheer van de nieuwe dijk en het haventerrein is 
in handen van Rijkswaterstaat. Op de nieuwe dijk zijn 
de afgelopen 4 jaar geen beheersmaatregelen uitge-
voerd, dit zou plaats vinden door middel van een 
schaapskudde. Maar de herder van de rondtrekkende 
schaapskudde is failliet gegaan (mond med. Rijkswa-
terstaat). De basaltglooiing van het haventerrein wordt 
2 maal per jaar gemaaid: in mei en augustus. 
 
Materiaal en methode 
Uit de grote hoeveelheid informatie over de 
samenstelling en opbouw van de vegetatie is de 
publicatie van Eck et al. (1997) als basis genomen. In 
aanvulling hierop zijn tijdens een terreininspectie op 
13 juli 2009 van in het oogspringende veranderingen 
vegetatieopname gemaakt en ongekarteerde 
gebiedsdelen vegetatiekundig ingedeeld.  
Voor het inventariseren van de bijen en wespen is het 
gebied in de periode 2001 tot 2009 regelmatig bezocht.  
In totaal 24 maal, waarvan 8 keer in 2009 (figuur 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dieren zijn verzameld met een handnet en 
opgenomen in de collecties van de auteurs. Goed 
herkenbare soorten zijn in het veld genoteerd. Dieren 
uit de verschillende terreindelen zijn zo veel mogelijk 
afzonderlijk geëtiketteerd. 

Over de onderzoeks-locatie en ruime omgeving is het 
EIS-bestand en het Natuur-wetenschappelijk archief 
van Staatsbosbeheer geraadpleegd. Beide archieven 
bleken geen historische gegevens over aculeaten in 
deze omgeving te bevatten.  
 
Plantengroei 
Een samenvatting van de plantengroei staat weer-
gegeven in tabel 1. Het zijn kenmerkende gemeen-
schappen voor het rivierengebied en het merendeel is 
te scharen onder de noemer stroomdal-grasland. De 
scheiding tussen de verschillende typen stroomdal-
graslanden moet echter niet te strikt worden genomen. 
Er bestaan allerlei overgangen. Bijzonder voor het 
dijkje bij Tolkamer is de ruime vertegenwoordiging 
van soorten uit de droge graslanden (Klasse Koelerio-
Corynephoretea); aangezien de meeste stroomdal-
vegetaties van de Rijntakken behoren tot de glansha-
vergraslanden (Klasse Molinio-Arrhenatheretea). In de 
droge graslanden is het aandeel eenjarige planten 
hoger; dat duidt op open plekken in de vegetatie.  
 
Resultaten 
 
Diversiteit 
In totaal zijn er in het gebied 126 soorten aculeaten 
waargenomen, verdeelt over 82 soorten bijen en 44 
soorten wespen (tabel 2). In de soortenlijst (tabel 6, 
pag. 31) staan alle aangetroffen soorten per familie. 
Van de bijen staan 21 soorten vermeld op de rode lijst 
(Peeters & Reemer 2003), 7 daarvan staan als bedreigd, 
13 als kwetsbaar en 2 als gevoelig. De status van de 
wespen is verwoord in Peeters et al. (2004). Van de 
wespen van het Tolkamerdijkje zijn 3 soorten zeer 
zeldzaam, daarvan zijn er 2 bedreigd en één soort is 
zeldzaam. 
 
Tabel 2. Aantal aangetroffen soorten aculeaten per 
familie in Tolkamer (Tol) en Nederland (Ned). 
 

Familie Nederlandse naam Tol Ned 

Chrysididae Goudwespen 1 52 
Mutillidae Mierwespen - 3 
Tiphiidae Keverdoders 1 5 
Pompilidae Spinnendoders 5 65 
Vespidae Plooivleugelwespen 16 54 
Sphecidae Langsteelgraafwespen - 6 
Crabronidae Graafwespen 21 162 
Apidae s.l. Bijen 82 350 
Totaal  126 697 

 
 
 
 

Verzameldata Tolkamer 

1-apr

1-mei

31-mei

30-jun

30-jul

29-aug

28-sep

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jaar

D
at

um

Figuur 2. Verzameldata Tolkamer. 
 



 Nieuwsbrief Sectie Hymenoptera NEV – nr. 31, april 2010 

 

 26 

Tabel 1. Gebiedsdelen met oppervlakte, plantengemeenschappen en belangrijkste insectenplanten. 
 
Gebiedsdeel Vegetatietypen  

 
Enkele belangrijke 
insectenplanten 

1. Nieuwe dijk 
(1,4 ha) 

1995 
Arrhentheretum elatioris variant Picris hieraciodes & 
Pastinaca sativa 
 
 
 
 
 
2009:  
Arrhentheretum elatioris variant inops 

aardaker 
gewone berenklauw 
knoopkruid 
pastinaak 
peen 
rolklaver  
streepzaad 
veldlathyrus 
In de ‘inops’ varaiant 
dauwbraam 
duizendblad 
meidoorn 

2. Vallei 
(2,6 ha) 

Arrhentheretum elatioris  
- variant Calamagrostis epigeos en Lathyrus tuberosus 
- variant Galium vernum en Allium vinealis 
- Romp gemeenschap Phalaris arundinacea 
- Ranunculo-Alopecuretum geniculati  
- Populus en Salix struweel 
 

aardaker 
akkerhoornbloem  
boterbloem 
grote wederik 
kattenstaart 
moeslook 
sikkelklaver 
wilg 

3. Oude dijk 
(0,8 ha) 

Medicagini-Avenetum pubescentis arrhenatheretosum 
variant Centaurea scabiosa 

beemdkroon 
boerenwormkruid 
boterbloem 
brede ereprijs 
grote centaurie 
grote tijm 
kruisdistel 
muurpeper 
ratelaar  
sikkelklaver 
toorts 
veldsalie 

4. Overslag terrein haven 
(0,5 ha) 

2009 
Artemisietea vulgaris, Echio-Melilotetum 

honingklaver 
knikkende distel 
knoopkruid 
kruisdistel 
toorts 
wilde peen 
wilde reseda 
wouw 

5. Heliccopterveldje 
(0,5 ha) 

Arrhentheretum elatioris 
- variant Medicago falcata en Carduus cripus  

grote centaurie 
kruisdistel 
muurpeper 
rolklaver  
sikkelklaver 
toorts 
veldsalie 
wilde reseda 

6. oever (0,4 ha) Arrhentheretum elatioris 
- variant Rubus caesius en Cirsium arvense 
2009: 
Solidago gigantea (Epilobium hirsutum) 

In 2009: 
dauwbraam 
grote berenklauw 
guldenroede 
melkdistel 

7. Krib (0,4 ha) 2009 
Arrhentheretum elatioris variant inops 

dauwbraam 
fluitenkruid 
grote berenklauw 
hondsdraf 
wilde peen 

8. basalt haven (0,4 ha) Zetsteen van basalt dauwbraam 
hondsdraf 
rolklaver 
sikkelklaver 

 



 Nieuwsbrief Sectie Hymenoptera NEV – nr. 31, april 2010 

 27 

Opmerkelijke soorten 
Het aantal soorten van een gebied zegt alleen iets over 
de biodiversiteit van dat terrein. Daarnaast kunnen 
bijzondere soorten een bijkomende waarde-indicatie 
voor een gebied zijn. In het terrein bij Tolkamer 
komen enkele bijzondere soorten voor, deze worden 
hieronder besproken. 
 
Euodynerus dantici 
Op 13 juni 2009 is een mannetje van de 
plooivleugelwesp Euodynerus dantici aangetroffen op de 
bloemen van een berenklauw. In 1997 en 2000 is deze 
soort in de Millingerwaard aangetroffen, hemelsbreed 
op een afstand van 7 kilometer van het terrein bij 
Tolkamer. Overigens is deze grote plooivleugelwesp 
bij een zestal latere bezoeken aan de Millingerwaard (in 
2003, 2005, 2006 en 2007) niet meer aangetroffen. In 
de Klompenwaard  (Ac. 199-432) is deze soort in 2005 
gevonden. Verder zijn er alleen recente meldingen van 
deze wesp uit Midden- en Zuid-Limburg. Euodynerus 
dantici is in ons land zeer zeldzaam, maar heeft een 
stabiele populatie (Peeters et al. 2004). Opmerkelijk is 
dat de meeste recente vangsten hebben 
plaatsgevonden in natuurontwikkelingsgebieden langs 
rivieren.  
 
Crossocerus assimilis 
Van deze vrij kleine graafwesp is op 28 juni 2009 een 
vrouwtje in het terrein aangetroffen. Deze soort is in 
ons land zeldzaam, met uitzondering van Zuid-
Limburg. Daarbuiten is dit wespje een aantal keren 
gevonden in het zuidoostelijke deel van Nederland en 
verspreid over Zeeuws Vlaanderen (Peeters et al. 
2004). Deze wesp maakt het nest in verlaten 
vraatgangen van keverlarven in dood hout van 
meidoorn, en in stengels met merg erin van braam en 
vlier. Verspreid over het terrein staan enkele oude 
meidoornstruiken.  
 
Oxybelus quattuordecimnotatus 
Deze kleine, rijkelijk geel getekende spieswesp kwam 
vroeger veel meer voor in ons land. De soort is sterk 
achteruit gegaan (Peeters et al. 2004). De meeste 
recente vangsten zijn uit Zeeland, verder enkele 
verspreide vangsten uit Noord-Brabant, Limburg en 
Noord-Holland. In augustus 2006 is er een mannetje 
gevonden bij Tolkamer. In 2002 heeft de eerste auteur 
2 exemplaren van deze soort gevangen bij Zeddam, in 
het WOG-terrein (Ac. 213-434). 
Het is een warmte minnende soort die bij voorkeur 
nestelt in wat vastere zandbodems. De prooien die het 
vrouwtje vangt voor de larven, bestaan uit kleine 
vliegen. In tegenstelling tot veel andere Oxybelus-
soorten, draagt zij de vliegen niet op de angel, maar 
tussen de poten onder het lichaam (Blösch 2000). 
 
 

Andrena hattorfiana 
Een van onze mooiste zandbijen is de knautiabij 
(Andrena hattorfiana). Deze heeft in dit gebied een 
stevige populatie; bij bezoeken in de vliegtijd werden 
tientallen vrouwtjes en mannetjes waargenomen. Deze 
zandbij komt recent in ons land bijna uitsluitend voor 
in Zuid- en Midden-Limburg. Daarbuiten is een zestal 
recente locaties bekend: twee uit Zeeland, langs de 
Waal bij Zaltbommel, langs de Rijn bij Heteren, bij 
Tolkamer en in de Kop van het Oude Wiel 
(Dordrecht) (Fig. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vrouwtjes van de knautiabij halen in Nederland het 
stuifmeel voor de larven vrijwel uitsluitend op beemd-
kroon (Knautia arvensis) (Reemer et al. 2008). Het 
voorkomen van populaties van deze zandbij in ons 
land is dan ook gerelateerd aan het voorkomen van 
grotere populaties van deze plant. Op diverse plekken 
in het gebied bij Tolkamer is beemdkroon in ruime 
mate aanwezig. Andrena hattorfiana nestelt bij voorkeur 
in droge graslanden op hellingen; de verschillende  
dijken bieden deze mogelijkheid. 
 
Anthidium punctatum 
Een grote verrassing was de kleine wolbij (Anthidium 
punctatum), waarvan op 13 juni 2009 een aantal 
mannetjes en vrouwtjes in het terrein is waargenomen. 
Bij een bezoek op 28 juni 2009 werden nog enkele 
vrouwtjes aangetroffen. Deze soort was tot dan alleen 
waargenomen in de kuststreek, voornamelijk in de 
duinen en in Midden- en Zuid-Limburg. De vangst bij 
Tolkamer is de meest noordelijke vondst in het 
binnenland (Fig. 4). Overigens heeft Esser (2004) de 

Figuur 3. Waarnemingen van Andrena hattorfiana in 
Nederland. Bron: databank EIS-Nederland. 
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kleine wolbij ook aangetroffen in de Emmericher 
Ward, enkele kilometers verderop langs de Rijn. Het 
zou kunnen zijn dat deze soort hier ons land is binnen 
gekomen via het stroomdal van de Rijn.  
Deze kleine wolbij is polylectisch, maar heeft voorkeur 
voor rolklaver en slangekruid (Peeters et al. 1999). Van 
de eerste plantensoort is in het gebied wel het een en 
ander te vinden, echter geen grote bestanden. 
Slangekruid is er niet aangetroffen. Bij Tolkamer is 
deze bij vooral gevonden op wilde reseda en luzerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecologische typering 
Voor de ecologische typering zijn de aangetroffen 
bijensoorten gecategoriseerd naar nestwijze (Fig. 5), 
bloembezoek (Fig. 6) en al of niet een parasitaire 
leefwijze (Fig. 7). Voor de wespen is alleen een 
indeling gemaakt naar nestwijze (Fig. 8).  
 
 
Figuur 5. Indeling niet-parasitaire bijensoorten naar 
nestplaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6. De niet-parasitaire bijen, aantal soorten 
polylectisch en oligolectisch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7. Aantal soorten parasitaire en niet parasitaire 
bijen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8. Indeling niet-parasitaire wespen naar 
nestplaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergelijking met andere gebieden langs rivieren 
Door een vergelijking van de bijen- en wespengemeen-
schap van het Tolkamerdijkje met andere gebieden 
binnen het riviersysteem, is te beoordelen of het 
gebied een bijzonder positie inneemt. Om deze 
vergelijking te kunnen maken zijn de soortenlijsten 
samengesteld uit gepubliceerde inventarisaties 
aangevuld met vangstgegevens van Jan Smit 
(peildatum januari 2010). Daarnaast is de inventarisatie 
van Jürgen Esser van de Emmericher Ward 
meegenomen. De Emmericher Ward ligt enkele 
kilometers ten oosten Tolkamer in het Duitse deel van 
de Gelderse Poort.  Een korte karakterisering van de 
gebieden is weergegeven in tabel 3. 
 

Figuur 4. Waarnemingen van Anthidium punctatum in 
Nederland. Bron: databank EIS-Nederland. 
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Tabel 3. Karakterisering van de vergeleken uiterwaardgebieden. 
 
Gebiedsnaam Aantal  

Km-
hokken 

Karakteristieke onderscheidende 
elementen 

Soortensamenstelling  
op basis van  

Biesbosch 137  Complex van uiterwaarden Reemer & Smit 2007 
Zaltbommel 23  Complex van uiterwaarden Reemer 2003 
Loowaard 3 Steenfabriek, zandwinning, 

wilgenstruweel 
Ongepubliceerd Smit 2010 

Meinerswijk 4 Steenfabriek, wilgenbos, siertuin Smit 2006 & ongepubliceerd Smit 2010 
Emmericher ward 8 Rivierduin, wilgenbos, steenfabriek Ongepubliceerd Esser (2004) 
Millingerwaard 7 Steenfabriek, rivierduin, wilgenbos, 

siertuinen 
Peeters 1997 & ongepubliceerd Smit 2010 

Tolkamer 1  Havencomplex  
 
De vergelijking is berekend door het aantal 
gemeenschappelijke soorten van twee gebieden te 
delen door het totale aantal soorten van één gebied. 
De resultaten voor bijen staan vermeld in tabel 4, voor 
de wespen in tabel 5. De kruistabellen zijn als volgt te 
lezen: het percentage gemeenschappelijke bijensoorten 
tussen Tolkamer en Millingerwaard is vanuit Tolkamer 

(vertikaal) bezien 52 % en vanuit de Millingerwaard 
(vertikaal) 84 %. Dus in Tolkamer komt 52 procent 
van de soorten voor die ook in de Millingerwaard zijn 
aangetroffen. In de Millingerwaard komt 85 procent 
van de soorten voor die ook in Tolkamer zijn 
aangetroffen. 

 
Tabel 4. Procentuele verdeling overeenkomstige soorten bijen tussen de verschillende gebieden. In het grijs staat 
het totaal aantal soorten per gebied weergegeven. 
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Totaal alle gebieden 181 29% 39% 68% 48% 52% 73% 46% 

Biesbosch 100% 71 62% 77% 58% 66% 92% 62% 

Zaltbommel 100% 46% 53 79% 66% 63% 90% 59% 

Meinerswijk 100% 33% 46% 123 59% 59% 85% 50% 

Loowaard 100% 36% 54% 84% 87 74% 87% 66% 

Emmericher ward 100% 37% 48% 78% 68% 94 86% 62% 

Millingerwaard 100% 37% 48% 79% 58% 61% 132 52% 

Tolkamer 100% 40% 51% 76% 70% 71% 84% 82 
 
Tabel 5. Procentuele verdeling overeenkomstige soorten wespen tussen de verschillende gebieden. In het grijs 
staat het totaal aantal soorten per gebied weergegeven. 
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Totaal alle gebieden 188 23% 30% 61% 33% 35% 70% 23% 

Biesbosch 100% 43 51% 70% 50% 55% 88% 38% 

Zaltbommel 100% 39% 56 67% 49% 58% 86% 33% 

Meinerswijk 100% 25% 34% 114 47% 40% 79% 32% 

Loowaard 100% 34% 45% 87% 62 55% 90% 40% 

Emmericher ward 100% 38% 48% 71% 52% 65 80% 37% 

Millingerwaard 100% 28% 37% 69% 43% 40% 131 31% 

Tolkamer 100% 32% 48% 82% 57% 55% 91% 44 
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Conclusies 
Vooraleerst: het uitwerken van de vangstgegevens 
vanuit enkele specifieke onderzoeksvragen is een leuke 
activiteit voor de herfst en winter. Het geeft een 
onderbouwing van vermoedens, met verrassende 
wendingen. Stroomdalgrasvegetaties zijn voor bijen en 
wespen een goed leefmilieu. Voor bijen is de soorten-
diversiteit van het Tolkamerdijkje hoog, met een 
aanzienlijk aantal rode lijst soorten. De aangetroffen 
soortendiversiteit aan wespen is minder uitgesproken. 
Alleen het aantal soorten van de familie Vespidae is 
relatief hoog, van de andere wespenfamilies is het 
aantal gering te noemen. De meeste soorten nestelen 
in de bodem of in (bodem)holtes. Het percentage 
oligolectische en parasitaire soorten bijen is hoog. 
Toch ontbreekt een aantal kenmerkende soorten zoals 
Chelostoma florisomne (boterbloem), Andrena lathyri 
(wikke), Andrena labialis (vlinderbloemen). Verrassend 
is de uitkomst van de gebiedsvergelijking: de overlap 
van het aantal gemeen-schappelijke bijensoorten is 
verhoudingsgewijs het geringst bij het Tolkamerdijkje. 
Dit duidt op specifieke omstandigheden die elders 
ontbreken. Dat is iets voor een nadere uitwerking, 
wanneer er meer gegevens beschikbaar zijn van 
Tolkamer en van andere gebieden met een goed 
ontwikkelde stroomdalvegetatie. Een ander beeld dat 
uit de gebiedsvergelijking naar voren komt is dat de 
deel-inventarisaties binnen het rivierengebied nog niet 
compleet zijn. Het verschil in biodiversiteit tussen de 
goed geïnventariseerde gebieden (Millingerwaard & 
Meinerswijk) en de overige gebieden is naar ons idee 
onterecht te groot. Er is dus nog veel te ontdekken. 
 
Dank 
Dank aan EIS-Nederland voor het beschikbaar stellen 
van gegevens en het vervaardigen van de 
verspreidingskaartjes. Staatsbosbeheer voor het 
toegang verlenen op het Tolkamerdijkje en inzage in 
het NWA archief. Bas Kers voor het maken van de 
vegetatieopname tijdens de terreininspectie. 
 
Summary 
The small nature reserve of Tolkamer-dijkje (5 ha) is 
situated within the floodplains of the Rhine river near 
the village Tolkamer. It consists of a central low lying 
area, enclosed by two dykes: an old summer levee and 
a more recently built one. Nearby there is a sandy 
terrain called the “Helicopterveldje” and harbor 
facilities. The area consists of one of the very few 
locations in Holland with a well-developed dry river 
grassland vegetation (Medicagini-Avenetum 
pubescentis and different types of  Arrhentheretum 
elatiors). We visited the area frequently between 2001 
and 2009 to make an inventory of the bee and wasp 
fauna. A total number of 82 species of bees (21 Red 
list species) and 43 species of wasps were recorded.  

Most of these species build their nest in the ground or 
in holes. The number of oligolectic bees is high, but 
some expected species are absent. The number of 
parasitic bees is high. The number of wasps is 
extremely low. Comparing Tolkamerdijkje to other 
floodplains within the Dutch Rhine, we can say that it 
has a characteristic species composition. The 
percentage of shared species (∑ common species area 
A and B/ ∑ species area A * 100 %) amongst other 
well-investigated floodplains (Millingerwaard, 
Meinerswijk) is the lowest of all. Another conclusion is 
that the species pool in some other areas are probably 
under-examined. So there is still much to explore and 
to discover in the riverine landscape. 
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Tabel 6. Soortenlijst van het Tolkamerdijkje. 
 
Chrysididae 

Pseudomalus violaceus 

Tiphiidae 

Tiphia femorata 

Pompilidae 

Anoplius infuscatus 
Caliadurgus fasciatellus 
Episyron rufipes 
Priocnemis agilis 
Priocnemis perturbator 

Vespidae 

Ancistrocerus gazella 
Ancistrocerus nigricornis 
Ancistrocerus oviventris 
Ancistrocerus parietum 
Ancistrocerus trifasciatus 
Dolichovespula media 
Dolichovespula saxonica 
Dolichovespula sylvestris 
Euodynerus dantici 
Odynerus melanocephalus 
Polistes dominulus 
Symmorphus bifasciatus 
Vespa crabro 
Vespula germanica 
Vespula rufa 
Vespula vulgaris 

Crabronidae 

Argogorytes mystaceus 
Cerceris quinquefasciatus 
Cerceris rybyensis 
Crabro cribarius 
Crabro peltarius 
Crossocerus assimilis 
Crossocerus cetratus 
Crossocerus quadrimaculatus 
Diodontus minutus 
Ectemnius continuus 
Ectemnius dives 
Ectemnius lapidarius 
Entomognathus brevis 
Gorytes laticinctus 
Gorytes quinquecinctus 
Lestica clypeata 
Lindenius albilabris 
Nysson trimaculatus 
Oxybelus quattuordecimnotatus 
Philanthus triangulum 
Tachysphex pompiliformis 

 
 

Apidae s.l. 

Andrena bicolor 
Andrena bimaculata 
Andrena chrysosceles 
Andrena dorsata 
Andrena flavipes 
Andrena gravida 
Andrena haemorrhoa 
Andrena hattorfiana 
Andrena humilis 
Andrena minutula 
Andrena minutuloides 
Andrena mitis 
Andrena nigroaenea 
Andrena nitida 
Andrena pilipes 
Andrena proxima 
Andrena semilaevis 
Andrena subopaca 
Andrena ventralis 
Andrena wilkella 
Anthidium manicatum 
Anthidium punctatum 
Bombus hortorum 
Bombus hypnorum 
Bombus lapidarius 
Bombus pascuorum 
Bombus pratorum 
Bombus terrestris 
Bombus vestalis 
Colletes cunicularius 
Colletes daviesanus 
Colletes fodiens 
Colletes similis 
Dasypoda hirtipes 
Epeolus variegatus 
Halictus tumulorum 
Hoplitis leucomelana 
Hylaeus annularis 
Hylaeus communis 
Hylaeus confusus 
Hylaeus hyalinatus 
Hylaeus pictipes 
Hylaeus punctulatissimus 
Hylaeus signatus 
Lasioglossum albipes 
Lasioglossum calceatum 
Lasioglossum leucopus 
Lasioglossum leucozonium 
Lasioglossum malachurum 
Lasioglossum morio 
Lasioglossum pauxillum 
Lasioglossum sexnotatum 
Lasioglossum villosulum 

Lasioglossum xanthopus 
Lasioglossum zonulum 
Macropis europaea 
Megachile centuncularis 
Megachile ericetorum 
Megachile versicolor 
Megachile willughbiella 
Melitta leporina 
Melitta nigricans 
Nomada bifasciata 
Nomada conjungens 
Nomada fabriciana 
Nomada ferruginata 
Nomada flava 
Nomada flavoguttata 
Nomada fucata 
Nomada fulvicornis 
Nomada goodeniana 
Nomada integra 
Nomada lathburiana 
Nomada marshamella 
Nomada panzeri 
Nomada ruficornis 
Nomada stigma 
Nomada succincta 
Nomada zonata 
Panurgus calcaratus 
Sphecodes monilicornis 
Sphecodes rubicundus 
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Bijengenera: hun Bijengenera: hun Bijengenera: hun Bijengenera: hun 

etymologie en etymologie en etymologie en etymologie en 

naamgevers 1naamgevers 1naamgevers 1naamgevers 1    
 
Aad van Diemen & Theo Peeters 
 
Tijdens een determinatiesessie van Andrena’s in 
Tilburg, vroeg iemand: ‘Wat betekent Andrena 
eigenlijk?’. Niemand die het wist, en er waren promi-
nente entomologen aanwezig. Er bestaat dus een 
leemte die gevuld moet worden. In twee artikelen doen 
we een poging om de wetenschappelijke namen van de 
bijengenera, waarvan vertegenwoordigers in ons land 
zijn aangetroffen, te verklaren. De tak van de taalwe-
tenschap die bezig houdt met de woordafleidkunde 
heet etymologie. We laten dit geheel voorafgaan door 
enkele inleidingen met betrekking tot naamgeving en 
bijen. 
 
Inleiding 
Voor een juist begrip en gemakkelijke uitwisseling met 
betrekking tot de levende organismen in de ons 
omringende wereld hebben we met elkaar afgesproken 
om niet alleen dezelfde wetenschappelijke taal, maar 
ook dezelfde notatie voor de naamgeving van planten 
en dieren te gebruiken. Sinds Linnaeus 1758 krijgt elke 
soort een wetenschappelijke naam die bestaat uit twee 
delen. Een genusnaam, bijvoorbeeld Homo, en een 
soortnaam, bijvoorbeeld sapiens. De genusnaam begint 
altijd met een hoofdletter en de soortnaam niet. Een 
genus of geslacht is een groep van dieren die sterk op 
elkaar lijken en af te bakenen is van andere genera 
zoals bij bijen bijvoorbeeld hommels (Bombus) of 
zandbijen (Andrena). De wetenschappelijke 
naamgeving voor de dieren is gebonden aan bepaalde 
regels die beschreven staan in de internationale code 
voor zoologische nomenclatuur. De volledige tekst 
voor deze code is te vinden op 
http://www.iczn.org/iczn/index.jsp. 
De meeste wetenschappelijke namen van bijen zijn 
afkomstig uit het Oudgrieks. Enkele komen uit het 
Latijn. Beide talen worden in de naamgeving naast 
elkaar gebruikt. De wetenschappelijke naam van de 
pluimvoetvoetbij Dasypoda hirtipes, is daar een 
vermakelijk voorbeeld van. De genusnaam: Dasypoda 
en de soortaanduiding hirtipes, betekenen allebei 
‘ruigpoot’; achtereenvolgens in het Grieks en het 
Latijn. 
Niet altijd is uit te maken of de genusnaam uit het 
Grieks of het Latijn stamt, of meer of minder een 
fantasienaam is. Daarvoor zijn drie redenen: 
1. een toelichting van de oorspronkelijke naamgever 

ontbreekt vaak. 

2. veel Latijnse woorden stammen rechtstreeks van 
Griekse woorden af.  

3. veel Griekse woorden zijn ‘verlatiniseerd’, dat wil 
zeggen, voorzien van een Latijnse uitgang zoals us 
en um. 

Namen verwijzen vaak naar het uiterlijk van de bij, 
zoals de al genoemde Dasypoda. Sommige, zoals 
Xylocopa, ‘houtsnijder’, zijn afgeleid van de levenswijze. 
Een enkele naam is afgeleid van de naam van een 
persoon zoals Dufour in Dufourea. 
Indien we het hebben kunnen achterhalen geven we 
ook de oerbetekenis van het woord. Soms heeft men 
de geschiedenis van een woord ver terug kunnen 
achterhalen, in een paar gevallen tot het Proto-Indo-
Europees. Dat is de taal die aan de basis staat van 
zowel de Romaanse en Germaanse talen, als aan talen 
als het Hindi en Iraans. Sommige woorden zijn 
overgenomen van de oorspronkelijke bevolking door 
de volkeren die zich nieuw in het gebied vestigden. 
Deze woorden heten substraatwoorden. In het 
Nederlands zijn veel namen van inheemse bomen, 
maar bijvoorbeeld ook de naam ‘bij’ substraatwoor-
den. 
 
Hoe noemen we de groep van de bijen? 
Bijen behoren tot de insectenorde van de vliesvleu-
geligen (Hymenoptera) en de superfamilie van de 
Apoidea. Deze superfamilie bestaat uit twee grote 
groepen: de graafwespen of Spheciformes en de bijen 
of Apiformes15. Oudere auteurs gebruiken de term 
Anthophila voor bijen, een naam die ook door Engel 
weer naar voren werd geschoven16. Anthophila 
betekent letterlijk ‘bloemenliefhebster’. Echter namen 
zoals Apiformes en Anthophila zijn niet gebonden aan 
nomenclatuurregels27. Michener (2007)10 geeft de 
voorkeur aan Apiformes omdat deze naam goed 
contrasteert met Spheciformes en de betekenis van het 
woord meteen duidelijk is. Een nieuw voorstel om alle 
bijen terug te brengen tot enkel de familie Apidae 
stamt van Melo & Gonçalves (2005) 25. Zij stellen voor 
om o.a. alle families in subfamilies te veranderen, een 
voorstel dat in het verleden ook al  door Gauld & 
Bolton werd gedaan26. De classificatie van de bijen 
wordt daardoor meer in overeenstemming gebracht 
met die van andere groepen in de aculeate 
Hymenoptera. In ons land hebben we het laatste 
decennium eerst Apidae gebruikt en zijn daarna 
overgestapt op Apidae s.l. 17, 18. Om de monofyletische 
groep van de bijen aan te geven, blijven we voorlopig 
Apidae s.l. gebruiken. De toevoeging sensu lato, 
betekent in brede zin, gebruiken we hier om 
verwisseling met vertegenwoordigers van een van de 
traditionele bijenfamilies nl. Apidae te voorkomen. 
Binnen de Apidae s.l. onderscheiden we in navolging 
van Melo & Gonçalves (2005) dan diverse subfamilies, 
tribus, subtribus, etc. 
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Historie classificatie van bijen 
Sinds Kirby (1802) 12, die alle bijen indeelde in twee 
genera namelijk Melitta (korttongige bijen) en Apis 
(langtongige bijen), is er veel veranderd in de indeling 
van bijen. Wie geïnteresseerd is in een historisch 
overzicht van de classificatie van bijen verwijzen we 
hier naar hoofdstuk 18 in Michener (2007). De 
moderne inzichten wat betreft het indelen van bijen 
komen voort uit morfologisch onderzoek 
gecombineerd met moleculair onderzoek van de genen 
van de soorten. Danforth et al. (2006a, b) 19,20 geven 
tot op heden de meest betrouwbare stamboom voor 
de families van de bijen.  Daarin worden wereldwijd 7 
families onderscheiden en staat de groep Melittidae s.l. 
aan de basis van alle bijen. In Nederland kunnen we 
vertegenwoordigers van 6 van deze bijenfamilies 
aantreffen, die we hier dus tot subfamilies hebben 
teruggebracht (zie tabel 1). 
 
Bijengenera in Nederland anno 2010 
Als we voor de genera de indeling in Michener 
(2007)10 volgen zijn de bijen in Nederland in 36 
bijengenera te verdelen (zie tabel 1). 
 
Tabel 1. Bijensubfamilies en genera in Nederland, 
anno januari 2010. 
 
Families 
Genera NL (36) 

Nederlandse naam 

Melittidae 
Melitta dikpootbijen 
Dasypoda pluimvoetbijen 
Macropis slobkousbijen 
Megachilidae 
Anthidium wolbijen 
Anthidiellum kleine harsbijen 
Trachusa grote harsbijen 
Stelis tubebijen 
Megachile behangersbijen 
Coelioxys kegelbijen 
Chelostoma klokjesbijen 
Heriades tronkenbijen 
Hoplitis metselbijen 
Osmia metselbijen 
Apidae 
Ammobates zandloperbijen 
Biastes pantserbijen 
Epeolus viltbijen 
Nomada wespbijen 
Ceratina ertsbijen 
Xylocopa houtbijen 
Epeoloides bonte viltbijen 
Eucera langhoornbijen 
Tetralonia langhoornbijen 
Anthophora sachembijen 
Melecta rouwbijen 
Thyreus vlekkenbijen 
Bombus hommels, koekoekshommels 
Apis honingbijen 

Andrenidae 
Andrena zandbijen 
Panurgus roetbijen 
Halictidae 
Rophites slurfbijen 
Dufourea glansbijen 
Halictus groefbijen 
Lasioglossum groefbijen 
Sphecodes bloedbijen 
Colletidae 
Colletes zijdebijen 
Hylaeus maskerbijen 

 
Deze bijengenera zijn beschreven tussen 1758 en 1904 
door in totaal 13 auteurs (zie tabel 2). 
 
Tabel 2. Bijengenera en hun auteurs gesorteerd op 
jaartal van naamgeving. 
 
Jaartal 
genus 

Auteur 
genus 

Genera NL (36) 

1758 Linnaeus Apis 
1770 Scopoli Eucera, Nomada 
1775 Fabricius Andrena 
1793 Fabricius Hylaeus 
1802 Kirby Melitta 
1802 Latreille Bombus, Ceratina, Colletes, 

Dasypoda, Epeolus, Megachile, 
Melecta, Xylocopa 

1803 Latreille Anthophora 
1804 Fabricius Anthidium 
1804 Latreille Halictus, Sphecodes 
1804 Panzer Trachusa 
1806 

Panzer 
Biastes, Osmia, Panurgus, Stelis, 
Thyreus 

1807 Klug Hoplitis 
1808 Spinola Heriades, Rophites 
1809 Latreille Ammobates, Chelostoma, Coelioxys 
1809 Panzer Macropis 
1833 Curtis Lasioglossum 
1839 Spinola Tetralonia 
1841 Lepeletier Dufourea 
1863 Giraud Epeoloides 
1904 Cockerell Anthidiellum 

 
Genusnamen en naamgevers 
In de onderstaande lijst van genera geven we per 
bijengenus de Nederlandse naam en de eerste vind-
plaats van de oorspronkelijke beschrijving van het 
genus, cursief geciteerd. Daarna volgt de etymologie 
van de genusnaam. Soms voegen we nog opmerkingen 
in met betrekking tot het genus of synoniemen van het 
genus vermeld in de Nederlandse literatuur. We sluiten 
af met een afbeelding van de auteur. De lijst van 
genera volgt de historie: van oud naar jong, maar hier 
en daar maken we een sprongetje omdat de betreffen-
de auteur diverse genera verdeeld over verschillende 
bronnen beschreef. In dit deel komen vijf verschillen-
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de auteurs aan bod die in totaal 21 van de 36 genera in 
Nederland beschreven. De andere genera behandelen 
we in deel 2 van dit overzicht. 
 
Apis - honingbijen 
Linnaeus, 1758: Systema naturae (Ed. 10): 574, nr. 218. 
Het Latijnse apis betekent ‘honingbij’.3 De verdere 
etymologie is onzeker. Er zijn een aantal mogelijk-
heden. Als meest waarschijnlijk wordt gegeven een 
Oudegyptische oorsprong. Het zou dan zijn afgeleid 
van een hiëroglief: in romeinse letters.... bj.t.4 

Zowel ‘honing’ als ‘bij’ zijn substraatwoorden. 
‘Honing’ werd vroeger als honig geschreven en heeft 
het oorspronkelijke Germaanse ‘mede’ verdrongen. 
Het 
woord 
‘bij’ 
komt ook als ‘biene’ en ‘bee’ in verschillende andere 
talen voor. Het oorspronkelijk Germaanse woord voor 
bij is ’imme’ en bestaat alleen nog in imker.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eucera - langhoornbijen 
Scopoli 1770: Annus historico naturalis 4: 8. 
De naam Eucera komt uit het Grieks en betekent 
‘fraaigehoornd’. Eu betekent ‘goed’, ‘mooi’ en keras 
betekent ‘hoorn’. Deze naam verwijst net als de 
Nederlandse naam, naar de lange sprieten van de 
mannelijke bijen.3 

 
Nomada - wespbijen 
Scopoli 1770: Annus historico naturalis 4: 44. 
Nomada komt uit het Latijn en betekent ‘rondzwer-
vende veehoeder’.  Dit stamt weer van het Griekse 

nomas ‘rondtrekkende herder’ en is verwant aan nemein 
‘grazen’ en verder aan het Nederlandse ‘nemen’.1 Deze 
naam danken de wespbijen aan het feit dat ze vaak laag 
over de grond vliegen, rondzwervend en zoekend naar 
nestplaatsen van gastheren.5 
De Nederlandse naam wespbijen duidt op de veel 
voorkomende geelzwarte tekening en geringe beharing 
bij deze bijen, hetgeen ze een wespachtige uiterlijk 
geeft. 
 
Andrena - zandbijen 
Fabricius, 1775: Systema Entomologiae: 376. 
Andrena komt uit het Latijn en betekent simpelweg 
‘wilde bij’. Het stamt zoals zoveel Latijnse woorden 
weer van het Grieks af: anthrene. Ook daar betekent het 
wilde bij, maar het was oorspronkelijk een woord voor 
elk zoemend insect en heeft dus als oerbetekenis 
‘zoemer’.1 
De Nederlandse naam zandbijen heeft betrekking op 
het nestelen in zandige bodems. Overigens nestelen 
niet alle zandbijen in het zand of op de zandgronden, 
maar het zijn wel allemaal grondbewoners. 
 
Hylaeus - maskerbijen 
Fabricius, 1793: Entomologia systematica 2: 194. 
Hylaeus is de Griekse naam van een centaur, een wezen 
half paard en half mens, die werd gedood door de 
prinses Atalanta toen hij haar achtervolgde.6 
De naam betekent letterlijk ‘bosman’. Enige logische 
verbinding met maskerbijen, dan wel met bijen in het 
algemeen, valt door ons niet te ontdekken. De oude 
naam Prosopis Fabricius, 1804 voor dit genus, is wel 
duidelijk want afgeleid van prosopite ‘masker’.8 Daarin 
herkennen we pro ‘voor’ en sopite ‘gezicht’. De naam 
masker heeft betrekking op de witte of gele tekening 
op de kop van deze bijtjes. 

 
Anthidium - wolbijen 
Fabricius, 1804: Systema piezatorum: 364. 
Anthidium komt van het Latijnse antilinus en betekent 
zoveel als ‘passend’, ‘behorend bij bloemen’. 
De stam van het woord gaat terug tot het Griekse 
anthos of ‘bloem’.7 
De Nederlandse naam wolbijen duidt op de gewoonte  

Carolus Linnaeus, Zweedse botanist (1707-1778) 
 

Giovanni Antonio Scopoli, Italiaanse arts en bioloog 
(1723-1788) 
 

Giovanni Antonio Scopoli, Italiaanse arts en 
bioloog (1723-1788) 
 

Johann Christian Fabricius, Deens entomoloog en 
econoom  (1745-1808) 
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van deze bijen de broedcellen te maken van planten-
wol. 
 
Melitta - dikpootbijen 
Kirby, 1802: Monographia Apum Angliae 1: 117. 
Volgens de naamgever Kirby in de oorspronkelijke 
tekst is melitta het Griekse woord in het Attisch dialect 
voor bij.12 Het woord melitta komt van een oud Proto-
Indo-Europees woord meli dat ‘honing’ betekent en 
daar is leigh aan verbonden dat ‘likken’ betekent. 
Kortom ‘nectarlikker’, hetgeen een adequate naam 
voor een bij is. 
De oude naam Cilissa Leach, 1815 voor dit genus 
hebben we niet rechtstreeks kunnen achterhalen. 
Mogelijk afkomstig van ‘Cilicia’, een oude naam voor 
een landstreek in Azië, waarnaar ook een ruwe stof is 
genoemd en vandaar ook de betekenis ‘harig’.7 

De Nederlandse naam dikpootbijen, duidt op het 
verdikte laatste voetlid. 

 
Bombus - hommels en koekoekshommels 
Latreille 1802: Histoire naturelle des fourmis: 437.  
Het Latijnse bombus betekent ‘zoemen’.4 Het Latijn 
heeft dit woord weer ontleend aan het Griekse bombos 
dat eveneens ‘gonzen’, ‘zoemen’ betekent.8 

Ook het Nederlandse hommel is een klanknabootsend 
woord dat brommen of zoemen betekent. 
Denk ook aan ‘hummen’. 
Van Psithyrus (Lepeletier, 1833), de oude naam voor de 
koekoekshommels, maar tegenwoordig als een 
subgenus van Bombus opgevat, hebben we de betekenis 
niet kunnen achterhalen. 
De naam koekoekshommel dankt deze groep 
hommels aan hun parasitaire gewoonte, hun eieren te 
deponeren in de nesten van andere hommels, zoals 
ook koekoeken bij andere vogels doen. 
 
Colletes - zijdebijen 
Latreille, 1802: Histoire naturelle des fourmis: 423. 
Het woord colletes komt van het Latijnse collinere dat 
‘bestrijken’, ‘besmeren’ betekent. De oorspronkelijke 
Griekse betekenis is ‘lijmer’. 9 Deze naamgeving heeft 
net als de Nederlandse naam, betrekking op de 

gewoonte van deze bijen de broedcellen te bouwen 
binnen een zijdeachtige zakje. Dit zijdeachtig zakje is 
gemaakt van klierstoffen die de vrouwtjes zelf 
produceren en met hun tong uitsmeren. 
  
Dasypoda - pluimvoetbijen 
Latreille, 1802: Histoire naturelle des fourmis: 424. 
Het woord dasypoda is Grieks. Dasy betekent ‘behaard’, 
‘ruig’ en poda is ‘poot’. 7 Net als de Nederlandse naam 
heeft dit betrekking op de opvallend grote pluimen op 
de achterpoten bij de vrouwen. 
 
Epeolus - viltbijen 
Latreille, 1802: Histoire naturelle des fourmis: 427. 
Voor de naam Epeolus hebben we nog geen verklaring 
kunnen vinden. 
De Nederlandse naam viltbijen slaat op de opvallend 
grote witte viltvlekken op het achterlijf. 
 
Megachile - behangersbijen 
Latreille, 1802: Histoire naturelle des fourmis: 413, 433. 
Het woord megachile is een Griekse samenvoeging van 
het bekende mega, dat ‘groot’ betekent en  
cheil of chil dat ‘lip’ betekent.3 Deze naamgeving heeft 
betrekking op de forse kaken. 
De Nederlandse naam behangersbijen verwijst naar de 
gewoonte van de bijen hun broedcellen te bekleden, te 
behangen, met stukjes blad. 
Vroeger werd het subgenus Chalicodoma Lepeletier, 
1841 ook als een zelfstandig genus beschouwd. 
Chalicodoma betekent ‘huisgraver’.7 
 
Melecta - rouwbijen 
Latreille, 1802: Histoire naturelle des fourmis: 427. 
Net als bij het genus Melitta zien we bij Melecta de stam 
meli ‘honing’. Het tweede deel zou verzamelen 
betekenen.11 

De Nederlandse naam rouwbijen duidt op het zwarte 
achterlijf met kleine witte vlekjes, waardoor het aan 
rouwkleding doet denken.2 
 
Xylocopa - houtbijen 
Latreille, 1802: Histoire naturelle des fourmis: 431. 
Het woord xylocopa is Grieks en afkomstig van xylon, 
dat ‘hout’ betekent en kopos van koptein, dat ‘snijden’ 
betekent.3, 7 

Net als bij de Nederlandse naam verwijst de 
wetenschappelijke naam naar de gewoonte van deze 
bijen hun nesten te bouwen in hout. 
 
Ceratina - ertsbijen 
Latreille, 1802: Histoire naturelle générale et particulière des 
crustacés et des insectes 3: 380. 
De naamgever Latreille zegt in  de oorspronkelijke 
beschrijving dat ceratine ‘hoorn’ betekent. Hij heeft 
deze naam gegeven omdat de antennen bij dit genus 
kort zijn en op hoorns lijken.13 

William Kirby, Engels entomoloog (1759-1850) 
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De Nederlandse naam ertsbijen duidt op de 
metaalblauwe ertsglans van deze bijen.2 
 
Anthophora - sachembijen 
Latreille, 1803: Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle 18: 
167. 
De naam Anthophora komt van het Griekse anthos, dat 
‘bloem’ betekent en phoros dat zoveel wil zeggen als 
‘bijbehorend’.7 De naam is dus geheel synoniem aan 
het eerdergenoemde genus Anthidium. 
Podalirius Latreille 1802 is een oude genusnaam voor 
deze groep. In de oorspronkelijke beschrijving maakt 
Latreille in verband met de naam Podalirius de 
opmerking dat bij de mannen van dit genus opvalt dat 
er twee stevige bundels haren op de middelste tarsen 
zitten.14 

Wellicht betekent de naam dan ‘lierpoot’. 
De Nederlandse naam ‘sachembij’ slaat eveneens op 
dit kenmerk. Een sachem is een indiaans opperhoofd. 
De bosjes haar aan de middenpoten doen denken aan 
de wolvenstaarten die indiaanse opperhoofden als 
beenversiering droegen.22 

Nog meer oude namen voor vertegenwoordigers van 
dit genus zijn: Clisodon Patton 1879, Heliophila Klug 
1807 en Saropoda Latreille 1809. De betekenis van 
Clisodon hebben we nog niet kunnen vinden. Heliophila 
is wel duidelijk en betekent ‘zonliefhebber’. Saropoda is 
letterlijk vertaald ‘bezempoot’ en heeft net als sachem, 
betrekking op de haarbundels op de poten.7 
 
Halictus - groefbijen 
Latreille, 1804: Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle 24: 
182. 
Hier hebben we nog niks over kunnen vinden. Wie 
helpt ons? 
De Nederlandse naam verwijst naar het opvallende 
groefje op het laatste tergiet van de vrouwtjes. 
 
Sphecodes - bloedbijen 
Latreille, 1804: Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle 24: 
182. 
De stam van sphecodes wordt gevormd door het Griekse 
sphex, dat ‘wesp’ betekent.7 
Vermoedelijk betekent deze genusnaam dan 
‘wespachtig’, hetgeen een terechte observatie is. 
De Nederlandse naam bloedbijen duidt op het veelal 
kale roodgekleurde achterlijf van deze bijen. 
 
Ammobates - zandloperbijen 
Latreille, 1809: Genera crustaceorum et insectorum 4: 169. 
Het Griekse Ammobates is een samenvoeging van: 
ammos ‘zand’ en ‘batein’ gaan of lopen.23 De 
Nederlandse genusnaam ‘zandloper’ is daar de 
letterlijke vertaling van. De naam heeft betrekking op 
het zoekend lopen van deze koekoeksbijen naar nesten 
van o.a. sachembijen in het zand. Zie ook noot 24. 
 

Chelostoma - klokjesbijen 
Latreille, 1809: Genera crustaceorum et insectorum 4: 161. 
Er is geen rechtstreekse verklaring gevonden. Chelone is 
Latijn en Grieks voor ‘schildpad’4 
en stoma is Grieks voor ‘mond’. De naam zou dan 
kunnen duiden op de grote schopvormige kaken zoals 
ook schildpadden die hebben. De Nederlandse naam 
klokjesbijen duidt op het favoriete bloemenbezoek van 
vertegenwoordigers van dit genus. 
De oude genusnaam Eriades voor deze groep van bijen 
is gelijk aan Heriades en betekent ‘wollig’ 11. Dit is een 
vreemde naam voor een bij die tamelijk onbehaard is. 
Zie ook onder Heriades. 
 
Coelioxys - kegelbijen 
Latreille, 1809: Genera crustaceorum et insectorum 4: 166. 
Het Griekse coelia betekent ‘buik’, en oxys is ‘scherp’.3 
Derhalve ‘puntbuik’. Dat klopt, want het abdomen van 
de vrouwtjes van deze bijen loopt zeer karakteristiek 
puntig dan wel kegelvormig toe. De Nederlandse 
naam verwijst daar ook naar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep 
Als er mensen zijn die aanvullingen, verbeteringen of 
andere tips hebben met betrekking tot dit artikel dan 
graag doorgeven aan Aad van Diemen 
[gallus12@casema.nl] of Theo Peeters 
[ptheo@xs4all.nl]. In het bijzonder zijn we benieuwd 
naar aanwijzingen voor Psithyrus, Epeolus, Clisodon en 
Halictus. 
 
Summary 
In two articles the scientific and Dutch names of 36 
genera of bees in the Netherlands are explained. The 
Dutch names often concern behavior or appearance. 
The first article consists of an introduction to name-
giving and classification of bees, plus a survey of all 
genera with their Dutch names. After that, 21 genera 
are discussed. The discussion is continued in the 
second article. 
 

Pierre André Latreille, Franse priester en 
entomoloog (1762-1833) 
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WaarnemingenWaarnemingenWaarnemingenWaarnemingen aan de aan de aan de aan de    

Bosmetselbij (Bosmetselbij (Bosmetselbij (Bosmetselbij (OsmiaOsmiaOsmiaOsmia    

uncinatauncinatauncinatauncinata) ) ) ) te te te te MalleMalleMalleMalle    
 
Eddy Willems 
 
Drieëntwintig jaar ben ik als Bijzonder Veldwachter 
actief in natuur- en bosbeheer van een privaat domein. 
Een kleine twintig jaar geleden kreeg ik mede door het 
uitoefenen van deze functie als vrijwilliger, de 
mogelijkheid met honingbijen te starten. Na het 
volgen van een Imkercursus (1995-‘99), bij de 
plaatselijke Imkerbond Kasterlee afdeling van VNIF 
(Vlaams-Nederlandse imkersfederatie) werd mijn 
interesse opgewekt voor wilde bijen. Na een tiental 
jaar zelfstudie en de aanschaf van een digitale camera 
lukt het me aardig ook de bijenwereld te verkennen. 
 
Zoals elk weekend in het bijenseizoen was ik zondag 
24 mei 2009 op controle naar mijn bijenhal in de 
omgeving van Malle (Westmalle, België). Na deze 
activiteit restte er nog wat tijd. Zo speurde ik met mijn 
camera rond op het terreintje waar de bijenhal 
gevestigd is. Het was een zonnige dag en mijn 
waarnemingen lagen tussen 15 en 17 uur. 
Het terrein bestaat uit verschillende vegetatie-
eenheden. Naast een bosgedeelte dat voornamelijk 
bestaat uit grove den (Pinus sylvestris), berk (Betula), 
lijsterbes (Sorbus aucuparia), Amerikaanse eik (Quercus 
rubra), zomereik (Quercus robur) en vuilboom of 
sporkehout (Frangula alnus), is er een open gedeelte. 
Dit bestaat voor twee derde uit een ruigte van grasland 
met vooral pijpestrootje (Molinia caerulea). Een derde 
van het open gedeelte bestaat uit struikhei (Calluna 
vulgaris) met wat gewone dophei (Erica tetralix) op de 
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vochtige gedeelten. Zowel in het bosgedeelte als in de 
heide vindt men ruime partijen blauwe bosbes 
(Vaccinium myrtilles). Op de vochtige gedeelten van de 
heide vinden we ook enkele bosjes gagel (Myrica gale). 
Er is ook een kleine poel aanwezig die we destijds 
gegraven hebben als drinkpoel voor de dieren in het 
wild. Op de plaatsen met een schaarse begroeiing is er 
heel wat te beleven.  
 
Van een solitaire grove den (Pinus sylvestris) in de buurt 
van mijn activiteiten, had ik regelmatig een insect op 
en af de stam zien vliegen. De den bevindt zich op een 
zonnige plaats waar heide in bos overgaat. Het insect 
was nergens op de stam te vinden. Na geduldig 
obseveren zag ik het van onder de schors komen en 
wegvliegen. Enkele minuten later was het terug. Onder 
de schors was een klein holletje, waarin het insect 
verdween. Ik besloot een klein stukje van de schors 
weg te halen en een nest werd zichtbaar. Het insect 
zette haar activiteit gewoon verder. De bij was voor 
het eerst duidelijk te zien en leek sterk op een metsel-
bij. Het bijtje was volop bezig met het bouwen van 
een nest. In het nest werd gebruik gemaakt van een 
groene specie voor de celwanden (witte pijl, figuur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Na het bijtje verder in zijn activiteiten te volgen zag ik 
het neerstrijken op een jonge zaailing van berk van 20 
cm hoogte, op enkele meters van de den. Het bijtje 
kauwde wat stukjes van de blaadjes en vloog terug naar 
het nest waar ze de groene specie gebruikte voor de 
celwanden (figuur 2 en 3).  
Het stukje schors dat ik van de boom haalde heb ik 
met wat houtlijm zorgvuldig terug geplakt (figuur 4). 
Een week later was er geen activiteit meer te 
bespeuren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punten voor zekerheid dat het een bosmetselbij is: 
• In de voorlopige atlas van de Nederlandse bijen 

(Peeters et al. 1999) vinden we dat Osmia uncinata 
nestelt in oude stammen van naaldbomen.  

• Bouwman (1922) vermeldt een nest van Osmia 
uncinata in de schors van een grove den (Pinus 
sylvestris).  

• Uit Laget (2005): Vrouwtjes zijn zwart met op het 
borststuk en de eerste rugplaat een roodbruine 
beharing. Wat duidelijk te zien is op foto 4. 

We kijken er uit naar het volgende bijenseizoen. 
 
Summary 
On 24 May 2009 the author found a nesting female 
Osmia uncinata, which had made a nest under the bark 
of a Scots pine. The bee had used finely chewed leaves 
of birch wildshoots as nest material. 
 
Literatuur 
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Figuur 2 en 3. Vrouwtje van Osmia uncinata knaagt een stuk 
blad van een zaailing van berk en kauwt dit tot pulp. 
Foto’s Eddy Willems. 
 

Figuur 1. Osmia uncinata, vrouwtje op schors van grove 
den, boven haar nest. Foto Eddy Willems. 

Figuur 4. Vrouwtje van Osmia uncinata bij de ingang van 
het nest. Foto Eddy Willems. 
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TabellenTabellenTabellenTabellen    
 

Determinatietabel voor de bijen van het genus Determinatietabel voor de bijen van het genus Determinatietabel voor de bijen van het genus Determinatietabel voor de bijen van het genus 

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

In ons land komen 7 bijensoorten voor, die behoren 
tot het genus Stelis. 
Stelis breviuscula Nylander, 1848 
Stelis minima Schenck, 1861 
Stelis minuta Lepeletier & Serville, 1825 
Stelis ornatula (Klug, 1807) 
Stelis phaeoptera (Kirby, 1802) 
Stelis punctulatissima (Kirby, 1802) 
Stelis signata (Latreille, 1809) 
 
Opmerkingen 
Bij de soorten zijn afmetingen aangegeven. Bij 
parasitaire bijen kunnen echter altijd afwijkingen in het 
formaat voorkomen, ze kunnen zowel kleiner als 
groter zijn. Het overgrote merendeel van de 
exemplaren valt echter binnen de opgegeven maten. 
Bij sommige soorten komen exemplaren voor met op 
het abdomen witte zijvlekken en zonder vlekken. 
Beide vormen van die soorten zijn in de tabel 
opgenomen. 
 

Determinatietabel 
 
1. Vrouwtjes; abdomen met 6 tergieten, antenne met 12 

leden. .......................................................................................... 2 
- Mannetjes; abdomen met 7 tergieten, antenne met 13 

leden. .......................................................................................... 9 
  
Vrouwtjes 
 
2. Thorax met gele tekening, abdomen met gele vlekken of 

banden, poten grotendeels geel. 6-7 mm. .....Stelis signata 
- Thorax zwart. Poten donker. .................................................. 3 
 
3. Abdomen met witte of gele vlekken of banden. ................. 4 
- Abdomen helemaal zwart. ...................................................... 7 
 
4. Achterranden van de tergieten zijn doorschijnend geelwit 

gekleurd (Fig. 1), het lijkt daardoor alsof er geelwitte 
banden over het abdomen lopen. Tergieten verder zwart. 
Relatief grote soort, 8-11 mm. ........Stelis punctulatissima 

- Achterranden van de tergieten zwart of donkerbruin, nooit 
doorschijnend geelwit. Enkele tergieten met witte vlekken. 

 ...................................................................................................... 5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Abdomen  
Stelis punctulatissima 
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5 Antenneleden 6 t/m 12 langer dan breed. Kop van voren 
gezien breder dan lang. Scutellum steekt over het 
postscutellum heen, van boven is het postscutellum in het 
midden niet te zien. Metatars 3 naar het eind toe verbreed 
(Fig. 2). 5-8 mm. ..............................................Stelis ornatula 

- Antenneleden 6 t/m 12 even breed als lang, of korter. 
Kop van voren gezien rond, even breed of smaller dan 
lang. Scutellum steekt niet over het postscutellum heen, 
postscutellum van boven ook in het midden te zien. 
Metatars 3 naar het eind niet of nauwelijks verbreed (Fig. 
3). . ............................................................................................... 6 

 
6 Mesopleuren dicht bestippeld, tussenruimtes hoogstens 

een halve puntgrootte. 5-6 mm. .....................Stelis minuta 
- Mesopleuren minder dicht bestippeld, met tussenruimtes 

die puntgroot zijn, of iets groter. 4-5 mm. ...Stelis minima 
 
7 Scutellum steekt over het postscutellum heen, van boven 

is het postscutellum in het midden niet te zien.................... 8 
- Scutellum steekt niet over het postscutellum heen, post-

scutellum van boven ook in het midden te zien. 4-5 mm. 
  ............................................................................Stelis minima 
 
8 Kop van voren gezien langer dan breed. Achterranden van 

de tergieten met een haarband, bestaande uit korte, 
aanliggende, maar vrij spaarzame beharing. Propodeum 
bovenaan glanzend. 5-6 mm. ..................Stelis breviuscula 

- Kop van voren gezien even breed als lang. Achterranden 
van de tergieten niet met aanliggende haren. Propodeum 
bovenaan gerimpeld. 7-9 mm. ................ Stelis phaeoptera 

 
Mannetjes 
 
9 Thorax met gele tekening, abdomen met gele vlekken of 

banden, poten grotendeels geel. 6-7 mm. .....Stelis signata 
- Thorax zwart. Poten donker. ................................................10 
 
10 Abdomen met witte of gele vlekken of banden. ................11 
- Abdomen helemaal zwart. .....................................................14 
 
11 Achterranden van de tergieten doorschijnend geelwit 

gekleurd (Fig. 1), het lijkt daardoor alsof er geelwitte 
banden over het abdomen lopen. ..Stelis punctulatissima 

- Achterranden van de tergieten zwart of donkerbruin, nooit 
doorschijnend geelwit. Enkele tergieten met witte vlekken. 

 .....................................................................................................12 
 
12 Achterrand van sterniet 3 niet uitgerand, in het midden 

met een bultje (Fig. 4). Antenneleden 6 t/m 13 even lang 
als breed, of langer. Achterrand van tergiet 7 in een boog 
lopend. ..............................................................Stelis ornatula 

- Achterrand van sterniet 3 meestal uitgerand, in het midden 
zonder bultje (Fig. 5). Antenneleden 6 t/m 13 meestal 
korter dan breed. Achterrand van tergiet 7 met een puntje 
in het midden. (Fig. 6) .............................................................13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2. Stelis ornatula, 
vr. metetatrs 3. 

Fig 3. Stelis minuta, vr. 
metetatrs 3. 

Fig 6. Stelis minuta, 
mn. tergiet 7. 

Fig 4. Stelis ornatula, mn. 
sterniet 3. 

2 

3 

Fig 5. Stelis minuta, mn. 
sterniet 3. 

2 

3 
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13 Mesopleuren en tergieten 4 en 5 met tussenruimtes, die 
even groot zijn als de stippen. 3-4 mm. ........Stelis minima 

- Mesopleuren en tergieten met tussenruimtes die slechts 
half zo groot zijn als de stippen. 5-6 mm. .....Stelis minuta 

 
14 Achterrand van sterniet 3 met een kortharige geelachtige 

band. In het midden van de achterrand met een bultje (Fig. 
4). 5-8 mm. .......................................................Stelis ornatula 

- Achterrand van sterniet 3 met een langharige (Fig. 7) witte 
tot geelwitte band. In het midden zonder bultje. ...............15 

 
15 Scutellum steekt niet over het postscutellum heen, post-

scutellum van boven ook in het midden te zien. 4-5 mm. 
  ............................................................................Stelis minima 
- Scutellum steekt over het postscutellum heen, van boven 

is het postscutellum in het midden niet te zien. .................16 
 
16 Achterranden van de tergieten met een haarband, 

bestaande uit korte, aanliggende, maar vrij spaarzame 
beharing. Mesopleuren verspreid bestippeld, met 
glanzende tussenruimtes die tot puntgroot kunnen zijn. 5-
6 mm. ..........................................................Stelis breviuscula 

- Achterrand van de tergieten hoogstens aan de zijkant 
behaard, zonder doorlopende band. Mesopleuren dichter 
bestippeld, stippen meest tegen elkaar aanliggend. Slechts 
hier en daar met een glanzende tussenruimte tot 
puntgrootte. 6-8 mm. ............................... Stelis phaeoptera 

 
 
Literatuur 
Mol, A., 2002a. Overzicht van de families en genera van de 

Nederlandse bladwespen (Symphyta). I. - Bzzz 15: 9-26. 
Mol, A., 2002b. Overzicht van de families en genera van de 

Nederlandse bladwespen (Symphyta). II. - Bzzz 16: 45-60. 
Mol, A., 2003. Overzicht van de families en genera van de 

Nederlandse bladwespen (Symphyta). III. - Bzzz 18: 31-43. 
Nieuwenhuijsen, H., 2007. Determinatietabel voor de Nederlandse 

Anthophora-soorten. - Bzzz 26: 73-76. 
Nieuwenhuijsen, H. & I. Raemakers, 2009. Tabel voor de bijen van 

het genus Hylaeus in Nederland. - Bzzz 29: 28-36. 
Smit, J., 2009. Determinatietabel voor de bijen van het genus Colletes 

in Nederland. - Bzzz 30: 65-68. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 7. Stelis breviuscula, mn. 
sterniet 3. 

2 

3 



 Nieuwsbrief Sectie Hymenoptera NEV – nr. 31, april 2010 

 

 42 

    Aculeaten in het buitenlandAculeaten in het buitenlandAculeaten in het buitenlandAculeaten in het buitenland 

 

 

HymenopterologenHymenopterologenHymenopterologenHymenopterologen----

Tagung in StuttgartTagung in StuttgartTagung in StuttgartTagung in Stuttgart    
 
 
In Stuttgart wordt om de twee jaar een 
'Hymenopterologen-Tagung' (symposium voor 
Hymenoptera-liefhebbers) georganiseerd. Dit jaar is de 
9e editie van dit symposium. De voorgaande 
bijeenkomsten hebben we met een groepje 
Nederlanders bezocht, voor enkele verslagen hiervan 
zie de nummers 21 en 28 van Bzzz.  
Ook dit jaar willen we met een groepje dit 
informatieve en gezellige weekend gaan bezoeken. 
Wie heeft zin en tijd om mee te gaan? Geef je op bij 
Jan Smit (smit.jan@hetnet.nl). 
We regelen de aanmelding, het vervoer en de 
reservering van het hotel centraal. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Einladung zur 9. Hymenopterologen-
Tagung Stuttgart 
 
8. bis 10. oktober 2010 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
wir freuen uns, Sie/Euch zur 9. Hymenopterologen- 
Tagung nach Stuttgart einladen zu können. Diese Ta- 
gung ist ein Forum für die mitteleuropäischen Hyme- 
nopterologen und wird alle zwei Jahre vom Staatli- 
chen Museum für Naturkunde Stuttgart und dem Ar- 
beitskreis Wildbienen-Kataster des Entomologischen  
Vereins Stuttgart ausgerichtet. Sie findet wie gewohnt  
in den Räumen des Staatlichen Museums für Natur- 
kunde (Museum am Löwentor) statt.  
 
 
 

Anmeldung verbindlich bis zum 30.06.2010 an:  
Dr. Lars Krogmann  
Sektion Hymenoptera  
Staatliches Museum für Naturkunde  
Rosenstein 1  
70191 STUTTGART  
GERMANY  
E-Mail: krogmann.smns@naturkundemuseum-bw.de  
 
Anmeldungen für Vorträge und Poster (Abstracts 
gleichzeitig  
digital per E-Mail einreichen!) bis spätestens 
31.05.2010.  
 
Das Programm wird ab August ins Internet gestellt 
unter:  
http://www.wildbienen-kataster.de und:  
http://www.naturkundemuseum-
bw.de/stuttgart/tagungen/  
Personen ohne Internetanschluss können das 
ausgedruckte  
Programm anfordern.  
 
Tagungsort und -gebühr  
Das Staatliche Museum für Naturkunde ist von 
Stuttgart-Hauptbahnhof mit den S-Bahnlinien 4, 5 und 
6 sowie mit der Straßenbahnlinie U15 (Haltestelle: 
Nordbahnhof) zu erreichen.  
 
Die Teilnahmegebühr beträgt € 35.-, bzw. € 20.- für 
Studenten und beinhaltet Kaffee/Getränke, belegte 
Brote/Gebäck während der Veranstaltung sowie den 
Tagungsband.  
Überweisung erbeten bis zum 30.06.2010 an:  
Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V.  
Kennwort: "Hymenopterologen-Tagung 2010"  
Landesbank Baden-Württemberg  
BLZ 600 501 01, Konto Nr. 2582368  
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7th International 7th International 7th International 7th International 

Congress of Congress of Congress of Congress of 

HymenopteristsHymenopteristsHymenopteristsHymenopterists    
 
20-26 June 2010 Köszeg, Hungary 
 
 
The International Society of Hymenopterists gladly 
invites hymenopterists from all over the world, to the 
7th International Congress of Hymenopterists, in 
Köszeg, Hungary, 20-26 June, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venue 
The congress will be held in Hotel Irottkı 
(www.hotelirottko.hu), in the small, scenic medieval 
town of Köszeg (www.koszeg.hu), located in the most 
western corner of the country, on the Austrian border. 
Accommodation will be at the Irottkı and Arany 
Strucc hotels and AACS hostel, all located in the main 
downtown Kıszeg. All reservations (accommodation 
and dining) must be made directly with Hotel Irottkı; 
the booking form will be attached to the Final Circular 
to be issued in March 2010. 
 
Congress Programme 
2010. June 20 (Sunday)  

Arriving and Registration in Hotel Irottkö. Busses 
and shuttles will take participants from arriving 
points to Kıszeg. 

2010. June 21 (Monday)  

Registration till 8:30am. Welcome and Opening. 
Work. Welcome Reception. “Hajnal csillag” dance-
group. 

2010. June 22-23 (Tuesday and Wednesday)  
Work from at 8:30 until late afternoon. 

2010. June 24 (Thursday)  
A whole-day excursion: Fertö-Hanság National 
Park: 
− 2,5 hour guided canoe trip on Fertı Lake reed 

channels; 
− 2,5 hour guided tour along saline lakes; 
− Sopron town or insect collecting (on the border 

of the Fertö-Hansag National Park; 
− remnants of a formerly continuous wetland with 

boggy, marshy/swampy habitats and 
− wide plains reminiscent of the Asian steppes); 
− evening grill party in Kıszeg Mnt. 

2010. June 25 (Friday)  
Work, ISH Business Meeting, Congress Dinner. 
“Dance Jam” folk dance. 

2010. June 26 (Saturday)  
Departure (shuttles will take people to Schwechat 
Intl Airport, Vienna or to Budapest. Post-congress 
events starting. 

 
Kosten 
Kosten congres bij vooraanmelding 25000 HUF (± 93 
euro), bij aanmelding op dag van aankomst 30000 
HUF (± 112 euro). Daarbij komen de kosten voor het 
hotel en het avondeten.  
Het congres kan verlengd worden met een drietal 
verzameldagen in natuurgebieden in Hongarije, of 
werken in de musea van Boedapest of Wenen. 
 
Leden die hierin interesse hebben, kunnen dit per mail 
melden bij de redactie (smit.jan@hetnet.nl), dan wordt 
de volledige uitnodiging per mail toegestuurd. 
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OproepenOproepenOproepenOproepen    
 

Van de penningmeesterVan de penningmeesterVan de penningmeesterVan de penningmeester    
 
Zoals gewoonlijk publiceert de peningmeester in het 
eerste nummer van het jaar een overzicht van de tot 
dusver betaalde contributie. Kijk in de onderstaande 
tabel of je je bijdrage voor 2010 hebt voldaan. 
Wanneer dat niet het geval is, maak dan het bedrag  
- € 10 per jaar - over vóór 1 juni 2010 op 
postbanknummer 6435909 ten name van H. 
Nieuwenhuijsen, Frans Halsstraat 10, 1816 CN 
Alkmaar. Onder vermelding van “contributie sectie 
Hymenoptera + ja(a)r (en)”.   
Hebben wij op die datum nog geen contributie voor 
2010 van je ontvangen dan gaan we ervan uit dat je 
hebt bedankt als lid van de sectie.  
 
Contributie sectie Hymenoptera N.E.V. per 1-3-2010. 
 

Naam L
id
 v
a
n
a
f 

2
0
10
 

2
0
11
 

2
0
12
 

2
0
13
 

2
0
14
 

M.T. van Adrichem 03 x     
C. van Achterberg 95 x     
A. Baaijens 02 x     
E.H. van Beers 01 x     
H. Beers 03 x     
D. Belgers 08 x     
A. v.d. Berg 03 x     
R.M. Bink-Moenen 02 x x x x x 
L. Blommers 95 x     
P. van Breugel 95      
R.J. Broersma 97      
R. Brouwer 99 x €3    
A. Brouwers 00 x     
B. Brugge 96      
L.L. Calle 00      
M. Courbois 04      
A.J. Dees 07 x     
J. Devalez 04      
A. van Diemen 08 x x    
S.M.A.J. Dobbelaar 04 x     
A.P.W. van Eck 03 x     
C. Goudsmits 02      
J. de Heer 09      
W. Heitmans 95 x     

 
 
 

 
 

Naam L
id
 v
a
n
a
f 

2
0
10
 

2
0
11
 

2
0
12
 

2
0
13
 

2
0
14
 

J.T. Hermans 96 x     
C. Jacobusse 02 x     
B. Jeucken 06 x     
Y. Jongema 96 x     
R.J. van Kats 02      
Th. Ketelaar 95 x     
W. Klein 95      
R. Kleukers 97      
H.P.L. Koel 03 x     
F. Kok 99      
K. Kramer 09      
R.F.M. Krekels 09      
J.M. Kuhnen 08 x     
P. Kuijken 95 x x    
J. Kuper 08      
A.J. Loonstra 04 x     
G. Loos  95 x     
F. van der Meer 96 x     
P. Megens 95 x     
A.  Mol 99      
M. van den Munckhof 09 x     
A. Neve 05      
J. van der Nieuwegiesen 95 x x    
H. Nieuwenhuijsen 95 x x    
L. den Ouden 96 x     
B. Padberg 99      
T.M.J. Peeters 95 x x    
H.J. Prijs 03 x     
J. Prinsen 05 x     
J.H.N. Pijfers 98 x     
I. Raemakers 97 x  €3    
J. Ravoet 10 x     
M. Reemer 02      
W. Roessingh 08      
J. de Rond 95      
M. Roos 95      
S. Schreven 10 x     
J. Slot 02 x     
J. Smit 95 x x    
J.A.H. Smits 01      
R. Sommeijer 99 x     
E. van der Spek 04 x     
Y. Taams-Neuhaus 08      
M. van Veen 05 x     
A. van der Veen 98 x     
R.L. Veenendaal 04 x     
E. Willems 09 x     
C. Zwakhals 97      
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GasteruptionGasteruptionGasteruptionGasteruption’s gevraagd’s gevraagd’s gevraagd’s gevraagd    
 
De Gasteruption soorten (Gasteruptiidae; 
cleptoparasieten van solitaire bijen) van Nederland zijn 
nog steeds officieel grotendeels onbekend. Volgens 
Fauna Europaea komen ze niet voor in ons land. 
Dankzij het onderzoek in “de Brand” en het 
bijbehorende boek zijn G. assectator (in feite een 
complex van vier soorten!) en G. pedemontanum wel 
bekend uit NL. Ze staan dan ook in het Nederlands 
Soortenregister; 
http://www.nederlandsesoorten.nl/get?site=nlsr.  
Na een lange aanloop is nu het Nederlandse materiaal 
in Naturalis gedetermineerd. In totaal 10 soorten, maar 
diverse soorten zijn nog te verwachten. Onlangs nog is 
een soort uit Duitsland beschreven, die leeft op 
Hylaeus soorten in oude Lipara sigaargallen op riet. 
Zijn er in Nederland ook Gasteruption’s gekweekt uit 
sigaargallen? Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de 
soort niet in Nederland voorkomt.  
Graag zou ik alle Nederlandse Gasteruption-exemplaren 
ter determinatie ontvangen om het overzicht zo 
compleet mogelijk te krijgen. Ook afwijkende soorten 
uit Europa, vooral van de Canarische Eilanden en uit 
de Caucasus zijn welkom. 
 

 
Gasteruption’s zijn gemakkelijk te herkennen aan de 
flesvormige achterpoten; de achterschenen zijn verdikt 
en worden als balanceer-organen gebruikt. Verder is 
kenmerkend het slanke, hoog ingeplante achterlijf. 
Vandaar de Nederlandse naam hongerwespen! 
 
Kees van Achterberg, achterberg@naturalis.nnm.nl 
 
 
 
 

Bijen en wespen van de Bijen en wespen van de Bijen en wespen van de Bijen en wespen van de 

Gelderse PoortGelderse PoortGelderse PoortGelderse Poort    
 
In de Gelderse Poort worden door een actieve groep 
natuurliefhebbers verschillende insectengroepen 
geïnventariseerd: libellen, vlinders, sprinkhanen, 
hooiwagens en enkele andere groepen. Onze geliefde 
angeldragers ontbreken. Een onmissie waar naar ons 
idee snel iets aan gedaan moet worden. Bijen en 
wespen zeggen namelijk iets meer. Het zijn immers de  
indicatoren voor zowel de habitatkwaliteit als de 
gehele landschapsstructuur: het samenspel van 
gebieden en habitats. Een belangrijk thema voor het 
behoud en beheer van de biodiversiteit van Nederland.  
 
Bij deze willen we jullie dan ook oproepen om mee te 
werken aan het in kaart brengen van de aculeatenfauna 
van de Geldense Poort. Zelf hebben we in de loop der 
jaren in verschillende gebieden de nodige vangsten 
gedaan. Maar het beeld is nog lang niet compleet. Dus 
ieder bijdrage is welkom. Uiteindelijk willen we de 
verzamelde informatie analyseren en publiceren (zeker 
niet vroeger dan in 2012). De gedachten gaan hierbij 
zowel uit naar overzichten van het al of niet voorko-
men van soorten in de verschillende gebieden, als naar 
analyses met een meer ecologische invalshoek. Over 
dit laatste is nog niets concreets, maar je kunt je 
ambitieniveau nooit hoog genoeg uitspreken.  
Spontaan enkele uitdagende vragen als voorbeeld:  
Wat is het succes van natuurontwikkling?  
Wat zijn de belangwekkende habitats?  
Hoe zit het met de kolonisatie en extinctie van 
soorten?  
Hoe is het voorkomen van voedselplant ten opzichte 
van oligolectische soorten?  
Is er een verschil te constateren in het 
soortenspectrum of voorkomen bij verschillende 
beheervormen? (Begrazing versus maaien, tijdstip van 
maaien).  
Maar zover is het nog niet. Eerst nog zeker tot 2012 
gegevens verzamelen en determineren.   
Wil je op een of andere manier meewerken, neem 
contact met ons op.  
 
Frank Kok; kok@crex.demon.nl (026-3511179),  
Jan Smit; smit.jan@hetnet.nl (0316-284793). 
 
 
Meer weten over de flora en fauna van de Gelderse 
Poort? Zie: http://www.geldersepoort.net 
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BijenBijenBijenBijenatlasatlasatlasatlas    
 
De activiteiten rond de bijenatlas zijn weer opgelaaid. 
Van alle soorten is intussen een eerste versie van de 
beschrijving geproduceerd. Deze worden nu door de 
redactiegroep bekeken en dan aangepast door de 
auteurs. De bedoeling is dat eind april alle soortteksten 
klaar zullen zijn. 
Aan de andere hoofdstukken wordt intussen ook 
geschreven. 
 
De verspreidingskaartjes in de atlas moeten echter zo 
up-to-date mogelijk zijn. 
Daarom het volgende verzoek.  
Wil je voor 1 mei 2010 je bijengegevens, opsturen naar 
EIS? (eis@naturalis.nl) 
Dank voor je medewerking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht van het Natura 2000-gebied De Gelderse Poort. 
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MededelingenMededelingenMededelingenMededelingen    
 
 

Van het sectiebestuurVan het sectiebestuurVan het sectiebestuurVan het sectiebestuur    
 
Nieuwe naam voor Bzzz 
Niemand was eigenlijk erg gecharmeerd van de 
naam Bzzz voor onze nieuwsbrief. Bij gebrek aan 
beter of beter gezegd: bij gebrek aan consensus, is 
deze naam, die bij het begin gebruikt werd als 
werknaam, vanaf het start van de nieuwsbrief 
gebleven. Na jarenlang nadenken, debatteren en 
navragen bij de leden is de kogel nu toch eindelijk 
door de kerk.  
Het bestuur van de sectie heeft unaniem tot een 
nieuwe naam besloten: 
 

 HymenoVaria 
 
Met ingang van het komende nummer zal deze 
nieuwe naam toegepast gaan worden. De 
organisatorische zaken hieromtrent zijn intussen al 
in gang gezet.  
 
 

Internationaal jaar van Internationaal jaar van Internationaal jaar van Internationaal jaar van 

de biodde biodde biodde biodiiiiversiteitversiteitversiteitversiteit    
 
 
De bij  
Als ambassadeur voor biodiversiteit is landelijk 
gekozen voor de bij. Doordat het slecht gaat met de 
bij, ondervinden ook veel andere soorten in de 
natuur schade. Een sprekend voorbeeld van de 
onderlinge verbondenheid van alles met alles in de 
natuur: de biodiversiteit. Vandaar dat NCB Naturalis 
de bij als beeld voor al haar activiteiten in het 
Biodiversiteitjaar gebruikt. 
www.naturalis.nl 
 
 

Veranderingen in de Veranderingen in de Veranderingen in de Veranderingen in de 

ledenlijstledenlijstledenlijstledenlijst    
 
Per 1 maart 2010, aantal leden 72. 
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voor voor voor voor het volgende het volgende het volgende het volgende 

nummernummernummernummer::::    
  

1 1 1 1 oktoberoktoberoktoberoktober 20 20 20 2011110000    
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