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het verpoppen, opgedroogde (harde) ontlasting zou de
huid van de larve kunnen beschadigen tijdens het
bewegen.
De larven van A. plumipes spinnen geen cocon, omdat
de behandelde broedcelwand voldoende bescherming
biedt.
Na het ontlasten oogt de larve kreukelig en gerimpeld.
De onderzochte larven behouden dit uiterlijk iets meer
dan een maand. Aan het eind van deze periode zijn de
lichaamsonderdelen van het imago binnenin het
larvenlichaam in aanleg klaar (je kunt al de aanzet voor
poten en vleugels zien liggen onder de huid) en kan de
larve vervellen tot pop. De larve werkt de oude huid
van zich af door zich heen en weer te bewegen, tijdens
dit proces worden de lichaamsonderdelen opgepompt
en krijgt de pop haar vorm.
Na deze verandering worden alle organen, spieren,
pantser, haren en andere onderdelen binnenin de pop
voltooid (zie Figuur 9), de pop ligt hierbij altijd op de
rug. Als eerste worden de ogen donker, daarna
beginnen delen van de kaken donker te worden en de
eerste haren worden zichtbaar. Al spoedig wordt het
hele dier donker en volledig behaard en kan de
pophuid worden afgeworpen. Na deze laatste
vervelling zijn de vleugels nog klein en wit, deze
worden opgepompt en worden daarna volledig
transparant.
Broedparasieten
A. plumipes wordt geparasiteerd door verschillende
insecten zoals de oliekever Sitaris muralis (Heitmans
2007) en de bruine rouwbij (Melecta albifrons) (Van Lith
1947). Op de locatie in Groningen is alleen M. albifrons
vastgesteld.

Van de 50 verzamelde broedcellen waren er tenminste
9 geparasiteerd door M. albifrons. De geparasiteerde
broedcellen zijn vanaf de buitenkant te herkennen aan
een kleine oneffenheid in het dekseltje (normaal is
deze gaaf en egaal afgewerkt). Deze oneffenheden zijn
veroorzaakt door een vrouwtje van Melecta, dat het
dekseltje heeft doorboord met de punt van haar
achterlijf en er haar ei in heeft gelegd (Bellmann 1995).
Waarschijnlijk gebeurd dit wanneer de wand nog
enigszins vers en bewerkbaar is, hierdoor kan
voorkomen worden dat de voedselvoorraad tijdens dit
werk vervuild wordt. Dit zou het onrustige gedrag van
de vrouwtjes op de nestaggregatie kunnen verklaren,
zij lopen voortdurend nesten van gastheren in en uit,
waarschijnlijk op zoek naar pas afgesloten broedcellen.
Het ei van de broedparasiet wordt aan de binnenzijde
van het dekseltje gekleefd (Bellmann 1995), vervolgens
wordt het nest weer afgedicht met zand en speeksel,
echter niet zo strak als de gastheer dat doet.
De larven van M. albifrons zijn slanker dan die van A.
plumipes en de bouw van de kop is iets meer
gedrongen, de kaken zijn kort en lopen naar de top
enigszins taps toe. Lichaamsmaten larve: lengte 16
mm, breedte 6 mm, kop 1,5 x 1,5 mm. Een ander
kenmerk is dat zowel de larven als de poppen veel
onrustiger en beweeglijker zijn dan die van de
gastheer.
De larve spint voor het verpoppen een dunne,
lichtbruine cocon tegen de wand van de broedcel en
bedekt soms de gehele celwand, maar vaak blijven er
onbedekte delen over. De pop van M. albifrons (Figuur
10) heeft bovenop het borststuk twee kleine schuin
afstaande uitstulpingen waarop een aantal miniscule
doorntjes zitten. Deze uitstulpingen bieden de pop

Figuur 10. Verschillende stadia van Melecta albifrons, links de larve, midden een verse pop, rechts een pop vlak
voor het vervellen naar imago. Foto’s Anne Jan Loonstra.
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waarschijnlijk ondersteuning tijdens het liggen (de pop
ligt altijd op de rug) in de periode dat deze zich van
binnen ontwikkeld. Wanneer het dier tot imago vervelt
werpt het ook deze uitstulpingen af (Figuur 11). Bij de
pop van A. plumipes zijn soortgelijke uitstulpingen
afwezig, wel heeft deze brede, afgeronde uitstulpingen
op het scutellum en borststuk. De ontwikkelingsduur
van pop naar imago is vergelijkbaar met die van A.
plumipes.
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Figuur 11. Pas uitgekomen vrouwtje van Melecta albifrons.
Foto Anne Jan Loonstra.
Nawoord
De verpopte bijen liggen momenteel in een afgesloten
doos in het koudste en donkerste gedeelte van onze
schuur. Af en toe bekijk ik de imago’s even. Bij
kunstlicht en een lichte temperatuurstijging van het
hanteren worden ze niet actief, de bijen bewegen zich
slechts gering en sloom. In de komende lente zal ik ze
op dezelfde locatie weer vrijlaten. Ik zal de
nestaggregatie in de gaten blijven houden en verder
onderzoeken.
Dankwoord
Ik wil mijn vriendin Ilse Sibrandi bedanken voor haar
goede observaties en Hans Nieuwenhuijsen voor de
literatuurtips.
Summary
Nest construction by Anthphora plumipes is described
here, along with the finishing of particular cells. Also
described ar the development of the egg, larva and
pupa. In a number of cells Melecta albifrons was found.
The development of the larva and pupa of this species
is also described.

Leuke vangsten in een
woonwijk
Hilco Meijer
Inleiding
Niet alleen in natuurterreinen, kleine
landschapselementen en bermen zijn bijen en wespen
te vinden, ook de stedelijke omgeving vormt voor veel
soorten een geschikt leefgebied.
Het speelterrein
Vlak bij mijn huis, in één van de oudere woonwijken
van Drachten, ligt een speelterreintje voor de jeugd.
Het bestaat uit een grasveld (inclusief speeltoestellen)
met een aantal heuveltjes en is omringd door perkjes
met struiken en bomen.
Wat het voor sommige Aculeaten zo aantrekkelijk
maakt zijn de 20 boomstammen, elk zo’n drie meter
hoog, die er ter decoratie (als een soort totempalen) in
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de grond zijn gezet. Voor soorten die in dood hout
nestelen, vormen ze een ideale bron van
nestgelegenheid. Het afgelopen jaar heb ik het
terreintje regelmatig bezocht, om de stammen af te
zoeken naar angeldagers. Daarnaast heb ik ook naar de
rest van het veldje gekeken. Qua voedselplanten is er
voor bijen en wespen niet veel te halen. Tussen het
gras groeien voornamelijk kruipende boterbloem
(Ranunculus repens) en witte klaver (Triflium repens). Het
grasveld wordt zo’n beetje om de week gemaaid, dus
heel vaak bloeit er weinig tot niks.
Resultaten
Op 23 april verzamelde ik 2 vrouwelijke Nomada’s, die
vlak boven het gras op één van de heuveltjes vlogen.
Na determinatie bleek het om Nomada fulvicornis te
gaan, een soort die als bedreigd te boek staat (Peeters
en Reemer 2003). Waarschijnlijke gastheer was
Andrena tibialis, waarvan ik een aantal dagen later twee
exemplaren ving. Nomada fulvicornis heb ik ook later
nog regelmatig boven de grasheuveltjes zien vliegen.
In de perkjes groeien voornamelijk cultuurstruiken,
zoals b.v. rimpelroos (Rosa rugosa), die vooral
aantrekkelijk is voor hommels. In een deel is geoorde
wilg (Salix aurita) aangeplant. Hier waren zelfs eind mei
nog meerdere vrouwtjes van Andrena praecox stuifmeel
aan het verzamelen. Tussen de struiken ving ik ook
twee mannetjes van Andrena chrysosceles, een nieuwe
soort voor mij.
In één van de hoeken van het speelterrein bevindt zich
het restant van wat ooit een grote zandbak moet zijn
geweest. Eind april waren hier op zonnige dagen
tientallen vrouwtjes van Osmia rufa bezig met het
verzamelen van materiaal voor de tussenschotten van
hun nesten. Ze groeven zelfs gangen in het zand. Een
prachtig gezicht, al die bijen op een hoop!
Met mooi weer was ik vaak op het speelterreintje
aanwezig, omdat er dan altijd wel activiteit van
graafwespen, bijen en goudwespen op de stammen te
bespeuren was.
Bij de buurtbewoners had ik al gauw de bijnaam ‘de
bijenman’. De kinderen vonden het prachtig, als ze mij
bezig zagen met mijn net.
Leuke vangsten
De eerste leuke vangst op de stammen (op 3 mei),
waren een mannetje en een vrouwtje van de zeldzame
knotswesp Sapyga quinquepunctata.
Nieuw voor Friesland is de graafwesp Nitela borealis,
een soort die landelijk een sterke toename laat zien
(Peeters et al. 2004).
De meest bijzondere vondst in 2008 betrof 3
vrouwtjes en 2 mannetjes van Stelis minuta. Voor zover
ik weet, is de soort sinds 1980 nog maar uit één
uurhok in de Achterhoek bekend (Peeters et al. 1999).
Achteraf vind ik het jammer dat ik er zoveel heb
verzameld, maar gelukkig heb ik de soort later nog
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regelmatig gezien. In het veld is Stelis minuta te
herkennen aan de witte vlekjes op de zijkant van de
eerste 2 tergieten. De bijen lijken wel een beetje op
graafwespen, als ze doodstil tegen de stammen zitten.
Door het onopvallende gedrag en de geringe grootte
(5-6 mm) zie je ze gemakkelijk over het hoofd.
Mogelijke gastheren Heriades truncorum of Chelostoma
rapunculi? Geen idee, ik heb beide soorten gevangen.
Overigens was dit pas de eerste keer, dat ik Heriades
truncorum in Friesland aantrof.
Opvallend was op sommige dagen, de aanwezigheid
van mannetjes van Astata boops op de stammen. Ik heb
nooit een vrouwtje gezien en wat de mannetjes hier
deden is voor mij nog steeds een raadsel. Misschien
een slaapplaats zoeken?
Mijn tuin
In mijn eigen achtertuin, die zich slechts op ruim
honderd meter van het speelterrein bevindt, zit ik op
warme dagen (met mijn insectennet in de aanslag)
graag in een luie stoel. Hier vang ik veel angeldragers.
Dit zijn niet alleen bijen en wespen die hier nectar en
stuifmeel verzamelen, maar vooral ook dieren die
gewoon langs vliegen. Dit vereist natuurlijk wel de
nodige ervaring met het insectennet.
Leukste soorten van het afgelopen jaar, waren
Anthophora furcata, Melecta albifrons en Melitta
haemorrhoidalis.
Conclusies
Het aantal soorten Aculeaten (en andere insecten) zal
waarschijnlijk in de stad veel lager liggen dan in
natuurgebieden, maar al met al biedt een woonwijk in
de stedelijke omgeving toch ook mogelijkheden. Iets
waar (ook bij het groenbeheer) te weinig rekening mee
gehouden wordt! Eigenlijk zou elke zichzelf
respecterende gemeente in Nederland een
stadsecoloog in dienst moeten nemen, die verstand
van dit soort zaken heeft.
Helaas heeft het speelterrein zijn langste tijd gehad.
Jullie raden het vast al, het moet dit jaar wijken voor
nieuwbouw. Wel ga ik proberen om de gemeente
zover te krijgen, dat die de stammen verplaatst naar
een geschikt ander terrein.
Mogelijk is ook, dat door de huidige kredietcrisis de
huizenbouw voorlopig uitgesteld wordt en de bijen en
wespen nog een paar jaar respijt krijgen.
Summary
A playground in an old part of the city of Drachten is
described. Here one finds 30 or more upright tree
trunks. Several species of wasp were found on these
trunks..In the rest of the grounds one finds several
species of bee. The conclusion is that urban areas
provide good posibilities for aculeates. But
conservation pays too little attention to this fact.
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haarbanden. De kleur van de fibria analis gaf
uitsluitsel. Bij de weidebij is deze donkerbruin tot
zwart, bij de klaverzandbij is ze rood. Zou het niet een
oude grasbij kunnen zijn? Nee, want dij 3 van de
grasbij heeft een indeuking en hier is de dij rond.
Weet iemand die in de buurt woont welke instantie de
dijk beheert? Want dit is toch wel een bijzondere dijk.
Summary
Several interesting species of bee were found on 30
May 2008 on a dike near Voorst: Andrena labialis,
Nomada stigma, Andrena gravida en Bombus rupestris.
Literatuur
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Hans Nieuwenhuijsen & Jan Smit
Inleiding
Op weg naar de zomervergadering van de NEV in
Vorden, in de late vrijdagmiddag van 30 mei 2008,
besloten we nog een stukje dijk bij Voorst (Ac. 208466) te bezoeken. De dijk loopt van west naar oost.
Aan de zuidzijde ligt de gekanaliseerde Voorster Beek
en aan de noordzijde de Gelderse IJssel. Over de rug
loopt een fietspad.
Weeda et al. (2006) noemen dit habitat gewoon een
dijk. Het Handboek voor Natuurdoeltypen spreekt
van bloemrijk grasland van het rivieren- en
zeekleigebied. De plantengemeenschap op de dijk is de
glanshaverassociatie, met uiteraard glanshaver en
verder veel rode klaver, madeliefje en scherpe
boterbloem.
De vangsten
Het dijkje bleek een gelukkige keus. Al meteen vingen
we op de rode klaver de donkere klaverzandbij
Andrena labialis (zz, BE volgens Peeters en Reemer
2003). Jan, onze Nomada-specialist, ging onmiddellijk
op zoek naar de broedparasiet, de borstelwespbij
Nomada stigma (zzz, GE). En jawel hoor, we kregen
hem te pakken, zowel mannen als vrouwen.
Een andere zeldzame broedparasiet vingen we er ook:
dat was de rode koekoekshommel Bombus rupestris (zz,
BE). Dit is de broedparasiet van de steenhommel B.
lapidarius.
Bij thuiskomst bleek dat een paar bijen die we voor de
klaverzandbij hadden aangezien de vrouwtjes waren
van de weidebij Andrena gravida (zz, BE). De dieren
waren oud en de ononderbroken haarbanden op de
tergieten waren afgesleten tot onderbroken

Kunstnesten
Rosita Moenen
Inleiding
In de periode dat ik aan een boek werkte over dieren
in de tuin probeerde ik van alles uit en dus ook
nestgelegenheden die voor bijen aanbevolen werden.
Voor hommels kon je bloempotten ingraven maar dat
bleek geen resultaat op te leveren. De KNNV
verkocht speciale kastjes waar je wat honing en een
bolletje stuifmeel ter grootte van een boon in moest
plaatsen, een koningin daarbij en succes was
verzekerd. Door het losse deksel moest het daarna
mogelijk zijn om het hommelvolk te volgen. Nu is het
wel mogelijk om wat honing in een bakje te doen maar
hoe kom je aan stuifmeel. Een koningin was snel
gevangen maar ondanks dat ik de vliegopening
afgesloten had bleek ze heel goed in staat te
ontsnappen, let wel via het losse deksel. De honing
bleek vooral in trek bij de mieren. Volgens verdere
informatie werkt wat materiaal uit muizennesten goed
maar ook dat was niet iets wat ik direct bij de hand
had. Het kastje heeft daarna nog een aantal jaren
vergeefs in een hoekje van de tuin gestaan.
Nesthulp voor insecten
Met nestgelegenheid voor solitaire bijen had ik meer
succes. De brochure ‘Nesthulp voor insekten’ van
Pieter van Breugel gaf een aantal aardige suggesties.
Een bundeltje bamboestokjes op een droge plek is
gemakkelijk te realiseren. De bamboestokjes werden
weldra in gebruik genomen door de rosse metselbij
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Osmia rufa. Het liefst had ik iets gehad om de
ontwikkeling te kunnen volgen. De Groot (1974) had
dat al voor me gedaan door een rietstengel voorzichtig
overlangs open te snijden en deze af te plakken met
strookjes objectglas om het verloop te kunnen
aanschouwen. Zelf beperkte ik me tot het splitsen van
bamboestokjes in het voorjaar. Slechts in een deel van
de cellen lag een mooie cocon waarin een volwassen
bij op een gunstig moment lag te wachten om de wijde
wereld in te trekken. In andere cellen lag alleen een
hoopje stuifmeel of leuk voor mij maar niet voor de
bij, stadia van andere insecten zoals de coconnetjes
van het fruitvliegje Cacoxenus indigator en een pop van
een wolzwever Anthrax anthrax. De vestibulecel met
extra dikke afsluiting leek niet erg bepalend voor het al
of niet voorkomen van parasitisme. De meeste
vijanden lijken hun kans te benutten tijdens de
werkzaamheden van de bij. Volgens Walrecht (1960)
dient de vestibulecel dan ook alleen maar als rustplaats
voor de bij.

larven van het tronkenbijtje in de cellen klaar om te
verpoppen. Opvallend was dat, in tegenstelling tot wat
ik bij de rosse metselbij zag, er totaal geen sterfte te
bekennen viel in de cellen die bloot kwamen te liggen.
Uiteindelijk kwamen er alleen maar tronkenbijtjes uit
het houtblok te voorschijn, wel tientallen. Aan de
buitenkant van het blok is goed de aanwezigheid van
dit bijtje te herkennen aan de harsprop. Volgens
Maciel de A. Correia (1981) wordt daarvoor hars van
coniferen gebruikt met een duidelijke voorkeur voor
hars van de douglasspar Pseudotsuga douglasii
(tegenwoordige naam menziesii). En deze boomsoort
staat dertig meter hoog in de buurtuin.
Kijkkastje
Al met al kon ik met deze methode niet de
ontwikkeling van de bijen volgen en met jaloezie keek
ik naar de afbeelding van het kastje met plexiglas
buisjes in Müller et al. (1997). Een handige vriend
vond het wel leuk om zo iets voor me te maken maar
voor de buisjes moest ik zelf zorgen. Uiteindelijk werd
het een systeem waarbij de buisjes niet in een deurtje
zitten maar in een soort la waarbij de buisjes in de
voorkant van de la steken en het geheel uit het kastje
geschoven wordt (Figuur 1 en 2).

Figuur 1. Bijenflat ontworpen en gemaakt door
Frans Maaskamp. Foto Rosita Moenen.
Boomschijven
Voor luie mensen zoals ik, waren er bij de KNNV ook
schijven boomstam te koop met keurig voorgeboorde
gaatjes, een stukje asfaltpapier tegen de regen en een
beugel om hem op te hangen. Ook dit werkte prima.
Zo te zien werden de boorgaten door het
tronkenbijtje, Heriades truncorum en door een klokjesbij
Chelostoma species gebruikt. Bij het splitsen van het
houtblok in het voorjaar lagen daar de volgroeide
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Figuur 2. Inhoud van de bijenflat. Foto Rosita
Moenen.
De buisjes zijn van glas omdat die nog ergens in een
laboratorium lagen te verstoffen. De openingen van de
buisjes hebben een doorsnede van 1-7 millimeter. Het
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zijn vooral de buisjes met de grotere openingen die
gebruikt worden. Zeven en zes millimeter blijkt voor
de rosse metselbij en zes en vijf millimeter voor de
blauwe metselbij Osmia caerulescens een goede
doorsnede. Beide soorten waren het eerste jaar goed
vertegenwoordigd en broedparasieten waren afwezig.
Van de blauwe metselbij valt de vochtige voedselbrij
op die knaloranje is en de dunne celwandjes. In de tuin
zag ik een blauwe metselbij herhaaldelijk blad kauwen
van het kaasjeskruid voor de constructie van de
wandjes. Helaas waren de oorwormen ook goed
vertegenwoordigd. Deze kunnen een ware slachting
aanrichten. In 2008 had ik er niet aan gedacht de
struiken rond het kasje bij te snoeien. In alle bredere
buisjes vond ik alleen maar oorwormen en een hoop
uitwerpselen van deze beesten.
Merkwaardig was dat het eerste jaar het tronkenbijtje
ontbrak. Dit bijtje nestelt ieder jaar in een gleuf onder
een raam op het westen. De vensterbank ligt dan vol
met het oude nestmateriaal dat eerst verwijderd wordt.
Het kastje hangt op de zuidkant van het huis en
misschien dat in warme zomers de temperatuur in het
kastje te hoog oploopt. Volgens Maciel de A. Correia
(1980) ligt de optimale temperatuur voor de
ontwikkeling tussen 22 en 24° C, bij deze temperatuur
treedt de minste sterfte op. In 2008 met een koele
zomer blijkt het enige buisje dat gevuld is juist van het
tronkenbijtje te zijn. De favoriete opening is volgens
Maciel de A. Correia (1976) drie millimeter en dat
klopt met de maat van het gebruikte buisje.
De verrassing van het eerste jaar waren twee
mannetjes van de langkopsmaragdgroefbij (Lasioglossum
morio) die een van de buisjes als schuilplaats gebruikten
(Figuur 3). Een ander buisje werd gebruikt door een
graafwespje dat de cellen proviandeerde met
bladluizen en wandjes maakte met witte, doorzichtige
hars. Het bleek een Passaloecus-soort, waarschijnlijk
gracilis.

De Groot (1974) eindigde zijn beschrijving van de
ontwikkeling van de rosse metselbij met de opmerking
dat hij geen nieuwe ontdekkingen had gedaan maar dat
ook het zelf herontdekken bijzonder veel voldoening
geeft. Bij deze constatering kan ik me van harte
aansluiten.
Summary
The author tells of her experience using nestblocks for
bumblebees, solitary bees and wasps. The brood
results of a few species of bee and wasp found in
nestblocks is also described.
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Figuur 3. Buisje met een schuilend mannetje van
de langkopsmaragdbij. Foto Rosita Moenen.
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Tabellen
Tabel voor de bijen van het genus Hylaeus in
Nederland
Hans Nieuwenhuijsen, Ivo Raemakers
Tabel voor de vrouwtjes van Hylaeus
De Nederlandse bewerking van Dathe (1980) en
Dathe in Michener (2007).

slaap (genale gebied)

Prepareren.
1. Goed de kaken uit elkaar in verband met het
aantal tanden (twee of drie).
2. Alle zijden van het propodeum moeten goed
zichtbaar zijn.
3. De poten goed opzij in verband met de rand van
de mesopleuren.

pre-occipitale richel

Kop, lateraal

mediane vlak

Vooraf twee opmerkingen van Dathe, die zowel voor
mannen als vrouwen gelden:
1. Binnen een soort kan de bestippeling en de
geel/wit kleuring variëren.
2. Binnen de soorten bestaat een noord-zuid trend:
in zuidelijke richting neemt de lichaamsgrootte af,
de stippeldichtheid en de grootte van de stippels
toe en de lichtkleuring neemt toe met meer geel
dan wit.

laterale vlak
pleurale vlak
terminale vlak
Onderdelen van het propodeum
(naar Dathe, 1980)

Enkele morfologische termen bij het Hylaeus ♀.
voorhoofdsgroeve
(fovea fascialis)

Naam
(Dathe 1980)
Mediane vlak

antennesokkel

Laterale vlak

zijveld

voorhoofdsschildje

Pleurale vlak

zijveld

gezichtsvlek

Terminale
vlak

‘stuit’

clypeus
labrum

wanggebied
(malare gebied)
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bovenkaak
(mandibel)
Kop, frontaal

Synoniem

Kenmerk

middenveld

Caudale rand is kantig of
rond
Caudale rand is kantig of
rond
Oppervlak leerachtig of
glad, wel of geen
duidelijke ribbels
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1
2

3

-

De bovenkaak heeft drie tanden, de binnenste tand soms
kort (fig. 1). ............................................................................... 2
De bovenkaak heeft twee tanden (fig. 2). ............................ 9
Figuur 1

Clypeus met twee grote, loodrecht afstaande tanden op de
onderste helft en met sterk gezwollen bovenrand (fig. 3).
Gezicht zwart. ...................................................... H. cornutus
Clypeus normaal. Gezicht met lichte vlekken, soms zwart.
...................................................................................................... 3

Figuur 2

Clypeus met grote gele vlek, die meer dan een derde van
het clypeusoppervlak beslaat. Gele gezichtsvlekken vullen
de hele zijvelden van het gezicht tot iets voorbij de antenne
inplanting. De mesopleuren hebben een ruwe structuur,
door grove bestippeling. .................................. H. trinotatus
Clypeus zwart. Gezichtsvlekken, indien aanwezig, vullen
niet de volledige zijveldbreedte. Mesopleuren kunnen wel
dicht bestippeld zijn, maar niet ruw. ..................................... 4
Figuur 3

4
-

5
-

6

-

7

-

8

Gezicht met lichtgele tot witte vlekken. T1 regelmatig
gestippeld. ................................................................................. 5
Gezicht zwart. T1 hooguit sporadisch gestippeld. (N.B. 6.
H. brevicornis heeft incidenteel een zwart gezicht, maar T1 is
altijd duidelijk gestippeld.) ...................................................... 8
De gezichtsvlekken liggen tegen de facetogen aan. De rand
van T1 aan de zijkanten met haarvlekken (soms vet en
onzichtbaar). Kleine soorten: 4,5 – 6 mm. .......................... 6
De gezichtsvlekken zijn rond en liggen tegen de clypeus
aan. De rand van T1 aan de zijkanten zonder haarvlekken.
Grote soorten: 5,5 – 6,5 mm. ................................................. 7
N.B. Dit soortenpaar is moeilijk te onderscheiden.
Voorhoofd in het kuiltje net boven de antenne-inplanting
zeer verspreid bestippeld en vettig glanzend (foto 1). De
gezichtsvlekken zijn vaak, maar niet altijd, driehoekig en
kort (fig. 4). ......................................................H. brevicornis
Voorhoofd in de verdieping boven de antenne-inplanting
duidelijk vrij dicht bestippeld, tussenruimten niet groter
dan de stippen zelf (foto 2). De gezichtsvlekken zijn lang
en lijnvormig (fig. 5). ............................................ H. gredleri
Het caudale deel van T1 is fijn en dicht gestippeld. Geen
stippels op het rostrale deel. Het oppervlak van T2 is als
fijn leer, microscopisch fijn gestippeld. De rand van het
pronotum is vaak gedeeltelijk wit.
........................................................................... H. annularis ¹)
T1 is gestippeld, ook het rostrale deel. T2 is glad en dicht
gestippeld. De rand van het pronotum is zwart.
................................................................................H. spilotus ²)

Foto 1. Bestippeling supra-antennaal gebied bij
H. brevicornis (vrouwtje). Foto: Jap Smits

Figuur 4

Figuur 5

De antennevlag is zwart of bruin van onderen. Mediane
vlak van het propodeum heeft een duidelijke indeuking en
is fijn geribbeld met kleine tussenruimten tussen de ribbels.
........................................................................................ H. rinki
Foto 2. Bestippeling supra-antennaal gebied
bij H. gredleri (vrouwtje). Foto: Jap Smits
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-

9
-

De antennevlag is van onderen (donker)geel. Het mediane
vlak heeft geen duidelijke indeuking, de ribbels zijn sterk
ontwikkeld, met grote tussenruimten. ........... H. pfankuchi

Figuur 6

T1 en het rostrale deel van T2 is rood.......... H. variegatus
Tergieten zwart........................................................................ 10

10 Haren op kop en thorax dicht en lang behaard, haren op
beide lichaamsdelen van gelijke lengte. Haren gemiddeld
zo lang als antennelid 2 en 3 samen. De clypeus is
halfcirkelvormig ingesneden. Op de bovenlip staat een
flink uitsteeksel (van opzij bekijken) met frontaal een groef
(fig. 6.). ..............H. pilosulus (te verwachten in Nederland)
- Minder dicht en minder lang behaard. Thorax korter
behaard dan de kop of kop en thorax onbehaard. Clypeus
niet ingesneden. Bovenlip zonder duidelijk uitsteeksel, vaak
wel met ondiepe groef.............................................................11

Figuur 7

11 De voorrand van mesopleuron en vaak vooral
mesosternum lamelvormig (fig. 7), met verhoogde richel of
met een kantige plooi. (Soms een onduidelijk richeltje,
bijvoorbeeld bij H. communis.) .............................................. 12
- De voorrand is meer afgerond, soms wel kantig maar
zonder opstaande rand of plooi. .......................................... 14
12 De voorrand van het mesopleuron is een kantige plooi, het
oppervlak van het mesopleuron wat ingedrukt.
............................................................................. H. angustatus
- De voorrand van het mesopleuron, vooral van onderen,
lamelvormig. ............................................................................13

Figuur 8

13 De kop is langwerpig, met witte gezichtsvlekken. T1 is
glanzend en verspreid gestippeld met fijne stippels. De
wangen zijn lang, zo lang als de antennevlag dik is.
.............................................................................H. hyalinatus.
- De kop is vrij rond, met kleine lichtgele gezichtsvlekken.
De wangen zijn kort. T1 fijn leerachtig en duidelijk
gestippeld................................................................ H. signatus

Figuur 9

14 Het pronotum steekt ver naar opzij uit en de rand is kantig
(fig. 8). Het mesonotum en de tergieten zijn grof en dicht
gestippeld. ................................................. H. punctatissimus
- Het pronotom is kort en de rand is rond (fig. 9). ..............15
15 De voorhoofdsgroeven (foveae faciales) zijn lang, ze
overschrijden iets de bovenste oogrand en convergeren in
de richting van de ocellen (fig. 10). Uitsluitend kleine
soorten (3,5-5 mm). ................................................................16
- De voorhoofdsgroeven zijn vaak kort en recht, ze buigen
niet of nauwelijks in de richting van de ocellen (fig. 11).
Grote en kleine soorten. ........................................................18
16 De clypeus heeft een kleine gele vlek. Oppervlak tergieten
leerachtig; de stippels verdwijnen bijna in deze structuur.
De stippels zijn klein, veel kleiner dan die op het
mesonotum. ...........................................................H. styriacus
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Figuur 10

Figuur 11
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-

De clypeus is zwart. T1 fijn leerachtig, de stippels op T1
zijn duidelijk en slechts iets kleiner dan die op het
mesonotum. .............................................................................17

17 T1 zonder haarvlekken en zeer dicht gestippeld, afstand
tussen de stippels tot 0,5 x stipdiameter. ......... H. clypearis
- T1 duidelijke haarvlekken en verspreid gestippeld, afstand
tussen de stippels tot 3 x stipdiameter.................H. pictipes
18 Propodeum: aan de bovenzijkant is de overgang van
laterale vlak naar terminale vlak afgerond (fig. 12). Ribbels
van het mediane vlak lopen soms door naar terminale vlak.
.....................................................................................................19
- Propodeum: aan de bovenzijkant is de overgang tussen
lateraal en terminaal kantig gehoekt (fig. 13). (bij H.
leptocephalus en bij H. gracilicornis moeilijk te zien
vanwege de ruwe structuur). De ribbels van het mediane
vlak eindigen vaak tegen een rand. ...................................... 23

Figuur 12

Figuur 13

19 Rand van T1 zonder haarvlekken, soms een paar witte
haartjes. .................................................................................... 20
- Rand van T1 heeft haarvlekken. .......................................... 22
20 Een kleine soort: 4,5 - 5,5 mm. ...............................H.paulus
- Grote soorten: 7 - 8,5 mm. ....................................................21
21 Mesopleuron net zo grof gestippeld als mesonotum. De
clypeus heeft een ondiepe lengte indruk. Het oppervlak
van de terminale vlakken van het propodeum is fijn van
structuur en glanst. De gezichtsvlekken zijn wit.
...............................H. nigritus (te verwachten in Nederland)
(Wel in België, Luxemburg en Duitsland.)
-

Mesopleuron is bestippeld met grote en kleine stippels, de
grote stippels zijn groter dan die op het mesonotum. De
clypeus heeft geen indruk. Het oppervlak van het terminale
gebied is ruw en dof. De gezichtsvlekken zijn (licht)geel.
................................................................................H. pectoralis

22 Het rostrale deel van T1 glanst sterk en heeft geen of een
fijne leerachtige structuur. Weinig stippels op het caudale
deel van T1, deze zijn zo fijn dat ze vrijwel opgaan in de
oppervlaktestructuur en daardoor nauwelijks zichtbaar zijn.
Propodeum: het randgebied van het laterale vlak, dat tegen
het mediane vlak aanligt en overgaat in het terminale vlak
heeft een fijne structuur. ..................................... H. confusus
- Het rostrale deel heeft een leerachtig oppervlak, met een
zijdeglans. Het caudale deel van T1 verspreid gestippeld;
stippels, die bij 10 x vergroten reeds zichtbaar zijn tussen
de oppervlaktestructuur. Propodeum: het randgebied heeft
een ruwe structuur. ..................................................H. gibbus
23 De rand van T1 en ook de volgende tergieten opzij met
haarvlekken. De achterzijde van de slapen heeft een lijst
(goed te zien ter hoogte van het pronotum). .. H. difformis
- Tergieten zonder haarvlekken en geen lijst op de
achterzijde van de slapen. ..................................................... 24
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24 Overgang van voorhoofdsschildje naar voorhoofd
vloeiend. .................................................................................. 25
- Overgang van voorhoofdschildje naar voorhoofd getrapt
door verhoogd voorhoofdsschildje. .................................... 26
25 Het mesopleuron heeft stippels, even groot als die op het
mesonotum, de tussenruimten deels groter dan de stippels
zelf. ................................................................. H. gracilicornis
- Het mesopleuron heeft grote stippels, groter dan die op
het metanotum. De tussenruimten zijn kleiner dan een
stippel. ........................................................H. leptochephalus
26 Rand T1 is glad. Onderrand clypeus kort behaard, korter
dan antennebreedte. ..........................................H. communis
- Rand T1 leerachtig. Onderrand clypeus met haren
minstens zo lang als antennebreedte. ............. H. annulatus
mediobasale lob S8 = spiculum
(liever: caudale lob S8)

Tabel voor de mannetjes van Hylaeus
Nederlandse bewerking van de tabel van Amiet et al.
1999, aangevuld met Dathe (1980).

S7

Prepareren
Het is belangrijk de mannelijke genitaliën uit te
prepareren. Als je met een haakje de genitaliën naar
buiten trekt zitten er vaak aan de ventrale zijde S7 en
S8 tegen aan geplakt. Een goede methode om tijdens
het preparen niets verloren te laten gaan is de
volgende. Neem een etiket en doe op de achterzijde
een druppel lijm op waterbasis. Breng het genitaal,
met S7 en S8 in de druppel en prepareer daarin de
delen vrij van elkaar. Als de lijm opdroogt heb je alle
onderdelen bij elkaar opgeplakt op het etiket.
Bij het prepareren de voorpoten goed naar voren,
zodat de voorrand van het mesonotum goed te zien
is. Let er ook op dat de rostrale rand van S3 goed
zichtbaar is in verband met aanwezige bobbels.

S8

apicale lob S7
(liever: laterocaudale)
apikale lob S8
(liever: caudale)

Hylaeus gibbus ♂
S7, S8 & gonoforceps, ventraal
lateraal deel

Basale lob
Apikale lob

Michener (2007)

Deze tabel
Laterocaudale
lob, met een
caudaal deel en
een lateraal
deel
Mediobasale lob= Rostrale lob
spiculum
Caudale lob
(vaak
bijzondere
vorm)

caudaal deel
Apikale lob S7
gonobasis
kiel van de
penisvalve
gonocoxiet-deel

gonostylus-deel
penisvalve
Genitaal ♂
Naar Dathe (1980)
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gonoforceps

S8

Koster (1986)
Apikale lob

caudaal

gonoforceps

Hylaeus-mannen: termen bij genitaliën, S7 en S8.
S7

rostraal
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1
2
-

De scapus is schildachtig verbreed en de caudale zijde is
sterk uitgehold (fig. 1). Uitholling dwars op de richting van
de vlag. ....................................................................................... 2
De scapus is anders van vorm, soms breed maar niet sterk
uitgehold (fig. 2) (vgl. 12, H. variegatus).................................. 5

rostraal
caudaal
Figuur 1

Scapus ruitvormg. (fig. 3) De bovenkaak is geheel of
grotendeels wit of geelwit. .......................... H. annularis ¹)
Scapus anders. De bovenkaak is geheel of grotendeels
zwart, soms met een gele streep. ............................................ 3

rostraal

3

De scapus is hartvormig (fig. 4). Het oppervlak van T1 is
glad tussen de dichte bestippeling. Sternieten vlak.
................................................................................H. spilotus ²)

-

Scapus anders. Het oppervlak van T1 leerachtig dof tussen
de bestippeling. S3-S4 met een dwarshobbel. (fig. 5.). ..... 4

4

De scapus is breed ovaal (fig. 6). Antenneleden geelbruinzwart geringd. ...............................................................H. rinki
De scapus heeft een ronde vorm (fig. 7). Onderzijde
antenneleden geheel geel.................................. H. pfankuchi

-

5

6
7

-

Figuur 2

Figuur 3

Scapus haakvormig gekromd (fig. 8). Voorhoofd in het
midden, achter de antennen, ingedrukt. Voorhoofdschildje
zwart. Achterzijde van de slapen met een rand. T1 fijn
gestippeld..............................................................H. difformis.
Scapus anders............................................................................. 6

8
-

Het oppervlak van T1 is leerachtig. ...................................... 9
Het oppervlak van T1 is glad. ...............................................11

9

Een grote soort: 6-7 mm. De rand van de clypeus met zeer
lange haren. S3 vlak. Dorsaal gezien zijn de penisvalven
aan de binnenzijde recht (fig. 10). . ................. H. annulatus
Kleine soorten: 4-6 mm. Rand van de clypeus met korte
haren. S3 met min of meer duidelijke gladde
verhevenheden. Dorsaal gezien zijn de penisvalven
nijptangachtig gebogen (fig. 11). ...........................................10

Figuur 6

Figuur 4

S3 gladde
verhoging
Figuur 5

De scapus is opvallend breed: 1.8 x of meer zo breed als
het vierde antennelid. .............................................................. 7
De scapus is niet opvallend breed, maar slank: 1.7 x of
minder zo breed als het vierde antennelid. ..........................13
Gezicht zwart en bij de aanhechting van de antennen
bultig verhoogd. Voorhoofd ingedrukt. Mesonotum van
voren afgegerond. Het afgeknotte caudale deel van de
forceps met lange, dikke haren, langer dan forceps, en
mediaal een bosje borstelharen (fig. 9). ............ H. cornutus
gezicht is geel of wit. Voorhoofd niet ingedrukt.Het
caudale deel van de forceps niet afgeknot, zonder
borstelharen en met dunne haren korter dan de forceps. . 8

caudaal

Figuur 7

Figuur 8

Figuur 9

-

10 Voorhoofd in kuiltje boven de antenne-inplanting
matglanzend, onduidelijke leerstructuur, nauwelijks
gestippeld. ........................................................H. brevicornis

Figuur 10

Figuur 11
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-

Voorhoofd, ook in kuiltje boven de antenne-inplanting,
dicht met grote stippels bedekt, tussenruimte meestal tot
stipgrootte. .............................................................. H. gredleri

11 T1 niet gestippeld, glanzend. Mesopleuren met zeer grote
stippels, meer dan 2x zo groot als de stippels op het
mesoscutum. Gezicht niet ingedrukt. Slapen afgerond.
................................................................................H. pectoralis
- T1 duidelijke gestippeld. Mesopleuren ongeveer net zo
grof gestippeld als mesoscutum. Gezicht ingedrukt. ........12
12 S3 met ver uitstekende, in profiel driehoekige knobbel.
Scapus, pronotum en scutellum zwart. De achterzijde van
de scapus heeft een diepe groef. Kaken en onderlip zwart.
Gezicht ivoorwit emaille-achtige glans, verspreid
gestippeld. ..........H. nigritus (te verwachten in Nederland)
(Wel in België, Luxemburg en Duitsland.)
-

S3 met twee kleine knobbels. Scapus en pronotum deels
lichtgeel, scutellum vaak met gele vlekjes. De achterzijde
van de scapus iets ingedeukt. Onderlip geel en bovenkaak
met gele streep. Gezicht niet zuiverwit maar gelig, met
dichte bespippeling, minder sterk glanzend. H. variegatus

13 Voorrand van mesosternum en mesopleuron scherpkantig,
met kantige plooi of afstaande dunne lamel (fig. 12). .......14
- Voorrand van het mesosternum en mesopleuron,
afgerond, zonder scherpe kant of richel (fig. 13). ..............17
14 Voorrand van het mesopleuron vormt een uitstekende
smalle plooi of kiel. Witte gezichtsvlekken ter hoogte van
de antennenaanhechting ingesnoerd en daarboven
cirkelvormig. ..................................................... H. angustatus
- Voorrand van het mesopleuron niet plooivormig.
Eventuele gezichtsvlekken zonder cirkelvormige
afsnoering boven de antenneaanhechting. ..........................15

callus
pre-episternale
sutuur

hoekig
Figuur 12, lateraal,
iets gekanteld

callus
pre-episternale
sutuur

afgerond
Figuur 13, lateraal,
iets gekanteld

15 S3 met een halfcirkelvormige glanzende verhoging.
Opppervlak T1 leerachtig. Kop breder dan hoog.
...................................................................................H. signatus
- Sternieten zonder verhogingen. Oppervlak T1 glanzend. 16
16 De voorrand van het mesosternum en mesopleuron met
afstaande lamel. De caudale lob van S8 steelvormig
verlengd, aan het einde met een ronde, membraneuze
schijf, die vaak uit de anale spleet steekt (anders
uitprepareren) (fig. 14). Onderzijde antennevlag geel. T1
duidelijk gestippeld, stippels iets kleiner dan op het
mesoscutum. ..................................................... H. hyalinatus
- De voorrand van mesosternum en mesoscutum kantig. De
caudale lob van S8 niet verlengd (fig. 15). De onderzijde
van de antennevlag is zwartbruin. T1 is zeer fijn gestippeld,
stippels veel kleiner dan op het mesoscutum.
........................................................H. communis (zie ook 22)

Figuur 14

Figuur 15
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17 S3 met een al dan niet gepaarde bult of knobbel, soms niet
meer dan een gladde, ovale vlek op de basis van de
sterniet. Let op: S3 is vaak deels onder S2 geschoven,
waardoor knobbels niet zichtbaar zijn. ................................18
- S3 zonder bult of knobbel. ...................................................21
18 T1 dicht gestippeld met grote, soms grote en kleine,
stippels, tussenruimten tot stipgrootte. ...............................19
- T1 niet dicht gestippeld met kleine stippels, tussenruimten
meestal groter dan 3 x stipgrootte. ...................................... 20
19 Zijkant T1 met haarvlek. Stippels op T1 van gelijke
grootte. Bovenkaak met witte vlek. Antennevlag van
onderen zwartbruin, gonoforceps halverwege aan binnenen buitenzijde ingesnoerd (fig. 16). Onopvallende
lichaamsbeharing, korter dan scapusbreedte.
.................................................................. H. punctulatissimus
- T1 zonder haarvlek. T1 gestippeld met grote en kleine
stippels. Bovenkaak zwart. Antennevlag van onderen geel.
Gonoforceps aan buitenzijde geen insnoering (fig. 17).
Opvallende lichaamsbeharing, langer dan scapusbreedte.
.............................H. pilosulus (te verwachten in Nederland)
20 Onderzijde van de scapus wit. Oppervlak T1 fijn
leerachtig, met fijne, moeilijk zichtbare bestippeling.
Gezicht ivoorwit. ................................................. H. confusus
(zie ook 24)
- Onderzijde scapus zwart. Oppervlak T1 glad en glanzend,
sporadisch gestippeld. Gezicht geel. ...............H. trinotatus

Figuur 16

Figuur 17

Figuur 18
S7 van H. gibbus.
1 = laterale lob,
2 = caudale lob.
Tekening
Jelle Devalez.

21 T1 (bij 25 x vergroten) afgezien van de stippels, glad en
glanzend. .................................................................................. 22
- Oppervlak T1 leerachtig en mat. In deze categorie zijn ook
kleine soorten , die dicht gestippeld zijn met grote stippen
opgenomen. ............................................................................ 23
22 Scapus kort en dik: l = 1,5 x b. Deel voorhoofdsschildje
tussen de antennen sterk gebold. ..................H. communis
- Scapus lang en dun: l = 3 x b. Deel voorhoofdsschildje
tussen de antennen nauwelijks gebold. ... H. leptocephalus
23 Lengte 6-8 mm. ...................................................................... 24
- Lengte 4-5 mm. ...................................................................... 25
24 N.B. Vaak lastig te onderscheiden soortenpaar.
Labrum wit. T1 met duidelijke stippels. Oppervlak S3 glad.
Het caudale deel van de laterocaudale lob van S7 duidelijk
veel langer dan het rostrale deel breed (fig. 18, foto 3),
heeft de vorm van een brede pijlpunt en draagt een flink
aantal geveerde haren. ........................................... H. gibbus
-

Labrum meestal zwart. T1 met fijne, moeilijk zichtbare
stippels. Op S3 soms een gladde bult, soms een gladde
vlek. Het caudale deel van de laterocaudale lob van S7
ongeveer net zol lang als het rostrale deel breed (fig. 19,
foto 4), heeft de vorm van een scherpe punt en draagt
weinig geveerde haren. ......................................... H. confusus

Foto 3. S7 en S8 van H. gibbus. 1 = laterale
lob, 2 = caudale lob. Foto Jap Smits.

Figuur 19.
S7 van H. confusus.
1 = laterale lob,
2 = caudale lob.
Haren niet
getekend.
Tekening
Jelle Devalez.
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25 Onderste deel clypeus zwart. Pronotumhoeken scherp.
............................................................................... H. clypearis
- Clypeus geheel geel of wit, afgezien van de zeer smalle
onderrandrand, die bruin of zwart is. Pronotumhoeken
afgerond. .................................................................................. 26
26 T1 dicht gestippeld met grote stippels. Laterocaudale lob
van S7 zonder tanden. Voorhoofdschildje wit of geel...... 27
- T1 verspreid en fijn gestippeld. Laterocaudale lob van S7
met tanden (fig. 20). Voorhoofdschildje meestal zwart,
soms met een lichte vlek....................................................... 28
27 Ruimte tussen de stippels van T1 ruw leerachtig, mat.
Antenneleden 4-6 veel korter dan breed, gonoforceps
afgerond. Kop duidelijk breder dan hoog. Bovenlip zwart.
Achterschenen en achtertarsen grotendeels donker.
..................................................................................H. styriacus
- Ruimte tussen de stippels van T1 glanzend, niet leerachtig.
Antenneleden 4-6 even lang als breed. Gonoforceps
toegespitst. Kop rond. Bovenlip geelwit. Achterschenen en
achtertarsen vrijwel geheel geel. ...........................H. pictipes
28 Gezichtstekening bereikt de antennebasis. Onderste deel
voorhoofdsschildje vaak geel gevlekt. Het apikale deel van
de caudale lob van S8 V-vormig met op beide benen van
de V met haakvormige haren (fig. 21). .................H. paulus
- Gezichtstekening bereikt de antennebasis niet.
Voorhoofdsschildje is zwart. Apikale deel niet V-vormig
en zonder haakvormige haren. .................. H. gracilicormis
Opmerkingen
In de toekomst zal er een publicatie verschijnen, waarin H.
angustatus, H. annulatus en H. trinotatus nieuw voor de fauna van
Nederland beschreven zullen worden.
¹) Volgens Notton & Dathe (2008): H. spilotus Forster 1871 =
H. annularis (Kirby 1802).
²) Volgens Notton & Dathe (2008): H. annularis nec annularis
(Kirby 1802) = H. dilatatus (Kirby 1802).
Dank aan Mark van Veen, Jelle Devalez en Wim Klein voor
waardevolle commentaren waardoor de tabel voor zowel de
mannetjes als de vrouwtjes kon worden verbeterd. En we
bedanken Jap Smits voor de foto’s en Jelle Devalez voor de
tekeningen nummer 18 en 19.
Literatuur
Amiet, F., A. Müller & R. Neumeyer, 1999. Fauna Helvetica 4,
Apidae 2. - Schweizerische Entomologische Gesellschaft, 219 p.
Date, H. H., 1980. Die Arten der Gattung Hylaeus in Europa. Mitteilungen Zoologischen Museum Berlin 56(2): 207-294.
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Notton, D.G. & H.H. Dathe, 2008. William Kirby's types of Hylaeus
Fabricius (Hymenoptera, Colletidae) in the collection of the
Natural History Museum, London. - Journal of Natural History
42(27-28): 1861-1865.
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Foto 4. S7 en S8 van H. confusus. 1 = laterale
lob, 2 = caudale lob. Foto Jap Smits.

Figuur 20

Figuur 21
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Literatuur
Boekbespreking:
Die Wegwespen von
Nordrhein--Westfalen
Nordrhein
Hans Nieuwenhuijsen
Wolf, H. & M. Sorg, 2007. Die Wegwespen (Pompilidae)
von Nordrhein-Westfalen. UWM-Verlag, Krefeld. pp 133.
Te bestellen bij: UWM. Renate Stenmans. Josef-HeinrichsStr. 12 D-47839 Krefeld, € 16,- (exclusief verzendkosten).

Wolf publiceerde samen met Sorg ‘Die Wegwespen
(Pompilidae) von Nordrhein-Westfalen’. Deze
verspreidingsatlas geeft, na een korte inleiding, een
opsomming van de 57 aangetroffen soorten. De
informatie over elke soort omvat een
verspreidingskaart, een literatuuropsomming, de
vindplaatsen in Nordrhein-Westfalen, het Europese
areaal, de habitat en de mate van zeldzaamheid in

Nordrhein-Westfalen.
Wat ik bijzonder aan deze publicatie vind is dat de
auteurs bovendien 11 soorten opnemen, die wel over
de grens in ons land zijn waargenomen maar (nog) niet
in Nordrhein-Westfalen. Zij baseren zich daarbij op
onze onvolprezen ‘De Wespen en Mieren van
Nederland’ (Peeters et al. 2004).
Vijf van de Nordrhein-Westfaalse soorten komen
(nog) niet in Nederland voor. Drie daarvan kunnen
we, denk ik, te zijner tijd in ons land verwachten:
Auplopus albifrons, Cryptocheilus versicolor en Priocnemis
pellipleuris. De laatste soort lijkt sterk op P. parvula.
Grensbewoners, opletten dus.
Literatuur
Peeters,T.M.J., C. van Achterberg, W.R.B. Heitmans, W.F.
Klein, V. Lefeber, A.J. van Loon, A.A.Mabelis, H.
Nieuwenhuijsen, M. Reemer, J. de Rond, J. Smit &
H.H.W. Velthuis, 2004. De wespen en mieren van
Nederland (Hymenoptera: Aculeata). - Nederlandse
Fauna 6. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis,
Leiden, KNNV Uitgeverij, Utrecht & European
Invertebrate Survey – Nederland, Leiden, 507 p.

Boekbespreking:
De spinnendoders van
Nederland
Theo Peeters
Nieuwenhuijsen, Hans, 2008. De spinnendoders van
Nederland (Hymenoptera: Pompilidae). –
Jeugdbondsuitgeverij, ’s Graveland, 74 p., ISBN: 978-905107-041-5, € 5 euro.

Spinnendoders in ons land doen allemaal hetzelfde: ze
leven solitair, vangen per nest één spin en leggen
daarop één ei, waaruit zich zelfstandig een nakomeling
ontwikkeld. De habitus van de soorten lijkt sterk op
elkaar en de meeste soorten zijn rood en zwart (soms
met een beetje wit) gekleurd. Saaie, eenvormige groep!
Echter de ecologie van spinnendoders is nog een
terrein waar veel te ontdekken valt. Welke prooien
vangen de verschillende Priocnemis-soorten? Wat zijn
de ecologische verschillen tussen Priocnemis perturbator
en P. susterai of Priocnemis fennica en P. hyalinatus? Welke
spinnendoders bereiken waar hun hoogste dichtheden?
Vertonen ook grote soorten (b.v. Cryptocheilus notatus,
Arachnospila rufa, Priocnemis perturbator) opmerkelijke
verschillen in dichtheden? Sluiten Dipogon subintermedius
en D. variegatus elkaar uit? Waarin verschillen de
spinnendodergezelschappen van stuifzanden,
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graslanden, bossen? En zijn er ook verschillen tussen
de spinnendodergezelschappen van bijvoorbeeld de
kustduinen, rivierduinen, binnenlandse stuifzanden?
Welke elementen (b.v. voedsel, bodemtype,
vochtigheid) bepalen de samenstelling van deze
gezelschappen? Zo maar een aantal vragen dat me te
binnen schiet als ik aan spinnendoders denk. Echter
een determinatietabel tot de soorten is daartoe een
eerste vereiste...

In 2005 verscheen van onze collega Hans
Nieuwenhuijsen in het tijdschrift Nederlandse
Faunistische Mededelingen van EIS-Nederland een
Determinatietabel voor de Nederlandse
spinnendoders.
Het boekje dat ik hieronder bespreek is een verbeterde
versie van die tabel, maar nu uitgegeven door de
Jeugdbond. Het bestaat uit een inleiding, een
determinatietabel, een naamlijst annex index en een
literatuurlijst.
Als je de tabel voor het eerst opent, valt je oog meteen
op de enige kleurenafbeelding op de binnenkant van
de kaft. Het betreft een mooie ets van de
broedzorgcyclus van een spinnendoder gemaakt in
1992 door de auteur zelf.
In de inleiding komt de biologie en de systematische
plaats van de familie aan bod en wordt de morfologie
van een spinnendoder uitgebreid behandeld. Tevens
worden tips gegeven voor het vangen, prepareren,
etiketteren, determineren en het doen van eigen
onderzoek. Dat laatste had mijns inziens meer
uitgewerkt mogen worden. Bijvoorbeeld als je een
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spinnendoder met prooi tegen komt, volg, noteer,
fotografeer, film haar gedragingen en je hebt zo een
leuk artikeltje voor in Amoeba of Trias.... Ik herinner
me de eerste waarnemingen van Thijsse (1907) aan
Anoplius viaticus, de detailstudies van Nielsen (1936)
aan Homonotus sanguinolentus en van Adriaanse (1946)
aan het harkgedrag van twee spinnendoders. Of de
studie aan Anoplius concinnus tussen de straatstenen van
een nieuwbouwwijk in Oldenburg door Haeseler
(1993). Stuk voor stuk voorbeelden die het bloed
sneller doen stromen! Welliswaar kun je een groot
aantal spinnendoders niet zonder pijnlijke steken in de
hand vasthouden en met een 10 x loup en de tabel
rustig op naam brengen, zoals Jeugdbonders gewend
zijn. Het doden, plus het nodige prepareerwerk en een
binoculair zijn immers onontbeerlijk bij het
determineren van veel spinnendoders. Maar er is ook
een dozijn gemakkelijk in het veld te herkennen
soorten (denk b.v. aan Agenoideus cinctellus, Anoplius
viaticus, Aporinellus sexmaculatus, Auplopus carbonarius,
Episyron rufipes, Pompilus cinereus) die zich goed lenen
voor onderzoekjes, als je er maar tijd en geduld voor
reserveert.
Na de inleiding volgt de tabel, de hoofdmaaltijd van
het boekje. Ik heb de determinatietabel vergeleken met
de uitgave van 2005. Niet alle illustraties zijn hetzelfde.
De tabel is geheel in zwartwit uitgevoerd zonder
kleurenfoto’s of grijstint. De veldfoto’s en de
habitusfoto’s van de soorten ontbreken dus. Een
vergelijking van de tekeningen geeft de volgende
uitkomst: 6 tekeningen zijn geschrapt, 7 nieuwe zijn
toegevoegd en 1 tekening is vervangen door een
betere van wijlen Wilcke, die in 1943 de eerste
Nederlandse spinnendodertabel publiceerde. De
afdrukkwaliteit van de tekeningen is iets verminderd.
De opmaak van de tabel is evenwichtiger. En het
meest belangrijke: de ervaringen met de vorige tabel
zijn verwerkt in deze tabel. Zo is bijvoorbeeld de
determinatietabel van het genus Evagetes duidelijk
verbeterd.
Het boekje eindigt met een naamlijst,
figuurverantwoording, dankwoord en literatuurlijst. In
de naamlijst worden de wetenschappelijke en de
Nederlandse namen van onze 65 soorten opgesomd.
De Nederlandse namen zijn gelukkig niet veranderd
t.o.v. 2005. Alleen is hier en daar een extra liggend
streepje tussengevoegd. In vergelijking met de tabel uit
2005 is alleen de wetenschappelijke naam van
Priocnemis gracilis veranderd in P. confusor Wahis, 2006.
Naast deze 65 soorten zijn er in de tabel ook nog 4
soorten opgenomen die we in ons land kunnen
verwachten.
De tabel is een eenvoudig, duidelijk opgemaakt boekje
in een frisgroen kaft. Dank daarvoor aan Leonie
Tijsma (uitgever) en Jasper Schilling (lay-out).
Een mooi produkt Hans, proficiat! En nu het veld in,
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zodat je een flinke ecologische stap kunt zetten naar
een monografie van de Nederlandse spinnendoders...
Nog enkele kleine opmerkingen:
Blz. 5.
Soortenlijst = Naamlijst
Blz. 7.
Strepen, want dubbel: ‘Het vrouwtje slaat
dit sperma op in haar zaadkamer’.
Blz. 8.
Toevoegen: Behalve uit nectar halen
spinnendoders hun brandstof vaak ook uit
de honingdauw van bladluizen.
Blz. 17. Fig. 13. Deze worst lijkt me voor
verbetering vatbaar!
Blz. 24. Fig. 29. veriegeta = variegata.
Blz. 70-1. Spatie invoegen: bij confusor Wahis, 2006
en bij albonotatum Vander Linden
Literatuur
Adriaanse, A., 1946. Detailwerk in de veldobservatie. Entomologische Berichten 12 (269-270): 34-37.
Haeseler, V., 1993. Zur bionomie der zwichen
pflastersteinen nistenden Wegwespe Anoplius concinnus
(Dahlbom 1845) (Hymenoptera, Pompilidae). - Mitt.
Dtsch. Ges. allg. angew. Ent. 8 (4-6): 573-589.
Nielsen, E., 1936. The biology of Homonotus sanguinolentus
Fabr. (Hym. Psammocharidae). - Entomologiske
Meddelelser 19: 385-404.
Thijsse, J.P., 1907. De wegwesp (Pompilus viaticus). - De
Levende Natuur 12 (4): 66-68.

(Scoliidae) ook in ons land voorkomen. De drie
Nederlandse soorten van de Mutillidae kunnen er mee
op naam worden gebracht. In de tabel staan 11
soorten van deze familie. De tabel van de Sapygidae
bestaat uit de vier soorten die ook bij ons voorkomen.
Van de Tiphiidae ontbreekt één Nederlandse soort:
Tiphia villosa die bij ons erg zeldzaam is. Tot nu toe
waren de enige werken die voor ons voor deze families
bruikbaar waren, het artikel van Oehlke (1974) en het
boek van Richards (1980). In het boek van Amiet zijn
de nieuwste namen en inzichten met betrekking tot
indeling in de families gebruikt.
Literatuur
Oehlke, J., 1974. Beiträge zur Insektenfauna der DDR:
Hymenoptera – Scolioidea. - Beiträge zur Entomologie,
Berlin 24: 279-300.
Richards O.W. 1980. Scolioidea, Vespoidea and Sphecoidea.
Hymenoptera, Aculeata. Handbooks for the
Identification of British Insects Vol. VI, Part 3(b). - Royal
Entomological Society of London, 118 p.

Boekbespreking:
Fauna Helvetica 23
Vespoidea 1
Jan Smit
Amiet, F., 2008. Fauna Helvetica 23. Vespoidea 1. – Centre
suisse de cartographie de la faune. Schweizerische
Entomologische Gesellschaft, 86 p. Kosten € 21,60
exclusief verzendkosten.

De Zwitsers hebben mij in ieder geval verrast door
tussen de diverse determinatieboeken over bijen door,
ineens een deel over de Vespoidea uit te geven. Hierin
worden de families Scoliidae, Mutillidae, Sapygidae en
Tiphiiidae behandeld, met de soorten die in
Zwitserland voorkomen.
Het boek is op dezelfde degelijke manier samengesteld
als de bijenboeken, met een hard kaft, goede
tekeningen en degelijke tabellen. En uiteraard
tweetalig: Duits en Frans.
Wat kunnen wij Nederlanders met dit boek? Het bevat
een tabel tot de vier genoemde families, die op één na

39

Nieuwsbrief Sectie Hymenoptera NEV – nr. 29, april 2009

Boekbespreking:
A world without bees
Theo Peeters
Benjamin, A. & B. McCallum, 2008. A world without bees Guardian Books, 298 p.,
Prijs: 9,99 pond, ISBN: 978-0-85265-092-9,
www.guadianbooks.co.uk

Een compact en stevig ingebonden boekje (13 x 18 x 3
cm) met op de voorkaft een afbeelding van een
honingbij en een hommel. Op de achterkaft een citaat
van Albert Einstein: ‘If the bee disappeared off the
surface of the globe then man would have only have
four years of life left’.

Het boekje verhaalt over de speurtocht van de beide
auteurs en imkers naar de oorzaken van CCD (Colony
Collapse Disorder) bij de honingbij, in ons land
bekend onder de naam ‘verdwijnziekte’.
Op 12 november 2006 ontdekte de beroepsimker
Dave Hackenberg lege honingbijkasten in zijn tuin te
Florida. Alle 400 volken waren gezond toen hij ze in
de herfst terugbracht van Pennsylvania. Enkele weken
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later waren er nog slechts 40 over. De meeste volken
hadden geen volwassen werksters; ze hadden hun
koningin en broed verlaten en er waren nauwelijks
dode bijen. Merkwaardig genoeg waren de
honingvoorraden niet weggeroofd door andere
honingbijen, wasmotten of kleine kastkevers.
In maart 2007 wordt de internationale Coloss-groep
(prevention of honeybee colony losses) opgericht
tijdens een bijeenkomst van honingbijspecialisten in
Nederland.
In juli 2007 wordt gemeld dat eenderde van de
honingbijvolken in de US zijn getroffen door CCD.
In navolging van het boek Silent Spring van Rachel
Carlson (1962) verschijnt in oktober 2007 een
natuurdocumentaire over ‘Silence of the Bees’ van
Doug Shultz.
In november 2007 vertelt Lord Rooker, de Engelse
minister van Landbouw, aan het parlement dat de
Engelse populatie honingbijen in 10 jaar tijd kan zijn
verdwenen.
Adee Honey Farms, het grootste commerciële
honingbijenbedrijf in de US, maakt in februari 2008
bekend dat het 40 % van haar 70.000 volken heeft
verloren. Tegelijkertijd arriveren 1.2 miljoen
honingbijvolken in de centrale vallei van California om
de amandelbomen te bestuiven.
In april 2008 wordt door de overheid in Engeland
gerapporteerd dat een op de vier honingbijvolken de
winter niet is doorgekomen.
Met het besef dat honingbijen een centrale rol spelen
in de bestuiving van wereldwijd zo’n 90 gewassen
(fruit, groenten, veevoedsel, noten, zaden, katoen,
etc.), genoeg stof voor enige onrust.
De onderstaande inhoudsopgave geeft een aardig
beeld van de onderwerpen die in het boekje aan bod
komen.
1. In the beginning was the buzz. How bees and
humans shaped each other’s histories.
2. The master pollinator. Why the honeybee is a
flower’s best friend.
3. The shrinking gene pool. The search for a better
bee – and its dangerous results.
4. One crisis after another. A century and a half of
empty hives.
5. Collony collapse disorder. Are bees facing their
greatest threat ever?
6. Pesticide poisoning and GM crops. Why keepers
blame the chemical companies.
7. The enemy within. Parasites and pest, from
fungus to blood-sucking mites.
8. The changing environment. Sprawling cities, rising
temperatures... and an insect that is struggling to
adapt.
9. The industrialisation of pollination. What happens
when bees are treated like machines.
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10. A world without bees. Can humanity survive if the
nightmare comes true?
11. Last chances. How disaster could still be averted.
Het boekje besluit met een CCD- tijdbalk van
november 2006 tot en met mei 2008, een overzicht
van de geraadpleegde literatuur per hoofdstuk, een
index en een dankwoord.

mensenwereld, want wij zijn degene die de dood van
de honingbijen veroorzaken.
Is de honingbij, met haar geringe weerstand tegen
giffen en vervuilingen, soms de kanarie van de
kolenmijnen?
Een vlot geschreven en interessant boekje voor
diegene die op de hoogte wil blijven van de menselijke
omgang met de westerse honingbij (Apis mellifera).

De auteurs geven niet het ultieme antwoord op de
hoofdoorzaak van de verdwijnziekte maar besluiten
met een oproep aan onszelf, het gedrag van de huidige

Nederlandse Entomologische Vereniging
Wel lid van een sectie
en NOG NIET van de NEV ?
Het lidmaatschap van de NEV heeft vele
voordelen :
- tweemaandelijks het tijdschrift Entomologische
Berichten
- orting op de andere tijdschriften van de vereniging
- gratis gebruik van de bibliotheek van de vereniging
(één van de beste bibliotheken ter wereld op
insectengebied)
- diverse ledenkortingen op boeken en microscopen
- het computerprogramma Klasse, waarmee je eenvoudig
je entomologische waarnemingen en collecties kunt
beheren, met korting voor leden te koop
- lid worden van alle secties en afdelingen van de
vereniging.
- deelnemen aan de landelijke bijeenkomsten van de
vereniging.

informatie en aanmelding www.nev.nl
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Naam

Oproepen
Van de penningmeester
Zoals gewoonlijk publiceert de peningmeester in het
eerste nummer van het jaar een overzicht van de tot
dusver betaalde contributie. Kijk in de onderstaande
tabel of je je bijdrage voor 2009 hebt voldaan.
Wanneer dat niet het geval is, maak dan het bedrag
- € 10 per jaar - over vóór 1 juni 2009 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
2009 van je ontvangen dan gaan we ervan uit dat je
hebt bedankt als lid van de sectie.
Contributie sectie Hymenoptera N.E.V.
Naam
M.T. van Adrichem
C. van Achterberg
A. Baaijens
E.H. van Beers
H. Beers
D. Belgers
A. v.d. Berg
R.M. Bink-Moenen
L. Blommers
P. van Breugel
R.J. Broersma
R. Brouwer
A. Brouwers
B. Brugge
L.L. Calle
M. Courbois
A.J. Dees
J. Devalez
A. van Diemen
S.M.A.J. Dobbelaar
A.P.W. van Eck
C. Goudsmits
M. Hartmans
J. de Heer
W. Heitmans
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Lid
vanaf
2003
1995
2002
2001
2003
2008
2003
2002
1995
1995
1997
1999
2000
1996
2000
2004
2007
2004
2008
2004
2003
2002
2005
2009
1995

2009 2010 2011
x +2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3 eur
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Lid
vanaf
J.T. Hermans
1996
C. Jacobusse
2002
B. Jeucken
2006
Y. Jongema
1996
R.J. van Kats
2002
Th. Ketelaar
1995
W. Klein
1995
R. Kleukers
1997
H.P.L. Koel
2003
F. Kok
1999
R.F.M. Krekels
2009
J.M. Kuhnen
2008
P. Kuijken
1995
J. Kuper
2008
A.J. Loonstra
2004
G. Loos
1995
F. van der Meer
1996
P. Megens
1995
H. Meijer
2007
A. Mol
1999
A. Neve
2005
J. van der Nieuwegiesen 1995
H. Nieuwenhuijsen
1995
L. den Ouden
1996
B. Padberg
1999
T.M.J. Peeters
1995
H.J. Prijs
2003
J. Prinsen
2005
J.H.N. Pijfers
1998
I. Raemakers
1997
M. Reemer
2002
W. Roessingh
2008
J. de Rond
1995
M. Roos
1995
R. Simon Thomas
1995
J. Slot
2002
J. Smit
1995
J.A.H. Smits
2001
A. van Soest
2008
R. Sommeijer
1999
E. van der Spek
2004
Y. Taams-Neuhaus
2008
M. van Veen
2005
A. van der Veen
1998
R.L. Veenendaal
2004
Willems van der Sanden 2009
C. J. Zwakhals
1997

2009 2010 2011

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x +3

x
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Mededelingen
Van het sectiebestuur
Bestuurswisseling
Onze secretaris, Frank van der Meer, heeft aangegeven
dat hij zijn bestuursfunctie moet neerleggen wegens
gezondheidsredenen.
Frank, hartelijk dank voor je inzet voor de sectie en we
hopen je nog veel in het veld en op studiedagen te
ontmoeten.
Officieel heeft Frank zijn werkzaamheden afgesloten
op 1 januari j.l.
Gelukkig hebben we dankzij een oproep op de
studiedag in januari snel een nieuwe secretaris
gevonden in de persoon van Erik van der Spek.
Erik, van harte welkom en we vertrouwen op een
goede samenwerking.
In de colofon van dit nummer van Bzzz hebben we
het adres van de secretaris reeds gewijzigd.

Veranderingen in de
ledenlijst
Per 1 maart, aantal leden 72.
Nieuw
J. de Heer
Walhallalaan 52
3072 EX Rotterdam
R.F.M. Krekels
Sleedoorn 13
6581 VX Malden
Tel: 024-3583990
krekels@worldonline.nl
Willems van der Sanden
Helaas zonder vermelding van adres!
Kan iemand ons daar aan helpen?
Adreswijziging
A.J. Dees
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