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VOORWOORD
Met de uitgave van een voorlopige libellenatlas in 1998 werd door Waterleidingbedrijf
Amsterdam een nieuwe richting ingeslagen. Naast gewervelde dieren, planten en vlinders werd de aandacht gevestigd op dieren met een wat minder aaibaar uiterlijk. Uit de
verslagen in de Nieuwsbrief Natuuronderzoek Amsterdamse Waterleidingduinen blijkt
dat zich onder de inventarisatiemedewerkers binnen korte tijd een aanzienlijke kennis
over, en interesse voor deze dieren heeft ontwikkeld. Met gezamenlijke inspanningen
bleek niet alleen het aantal vindplaatsen van libellen in dit waterrijke duingebied toe te
nemen, maar ook het aantal waargenomen soorten.
Een belangrijke aanleiding voor het kiezen van bijen als nieuw onderzoeksobject was een
artikel over de bijen van de Amsterdamse Waterleidingduinen van de hand van Theo Peeters (1999) in het tijdschrift Duin. Hierin werd gewezen op de bijzondere bijenfauna van
de Amsterdamse Waterleidingduinen en werd benadrukt dat extra aandacht voor deze
groep in de Amsterdamse Waterleidingduinen wenselijk is. Vervolgens werd EIS-Nederland (European Invertebrate Survey) door Waterleidingbedrijf Amsterdam ingeschakeld
om een bijenatlas voor de AWD samen te stellen. In deze atlas zouden een groot deel van
de 119 tot nu toe bekende soorten van de AWD moeten worden besproken.
De in 2002 verschenen verkorte versie met een beperkt aantal goed herkenbare algemene soorten was gebaseerd op het manuscript van de voorliggende uitgebreide voorlopige atlas. Het doel van beide voorlopige atlassen is belangstellenden aan te sporen om
mee te helpen de bijenstand beter in kaart te brengen. Daarmee wordt meer inzicht verkregen in de verspreiding van de bijensoorten in de duinen en kan de natuurwaarde van
de AWD verder worden onderstreept. Eventueel kunnen elementen uit de beheersaanbevelingen worden toegepast om bijzondere soorten meer kans te geven. Na een aantal
jaren van georganiseerd inventariseren kan hopelijk een vervolguitgave van deze atlas
worden samengesteld met meer gedetailleerde gegevens uit alle delen van het gebied.
Een woord van dank aan de medewerkers van EIS-Nederland en het team Ecologie van
Waterleidingbedrijf Amsterdam, die mij in staat hebben gesteld om dit werk uit te voeren.
Ook de gastvrijheid van collectiebeheerders Ben Brugge en Willem Hogenes van het Zoölogisch Museum Amsterdam werd zeer op prijs gesteld. Verder mijn bijzondere dank aan
Theo Peeters en postuum aan Henny Wiering voor nuttige verbeteringen en aanvullingen
op het manuscript. Ook Annelies Botschuyver en Antje Ehrenburg dank ik voor het kritisch doornemen van de tekst en corrigeren van de Nederlandse plantennamen naar de
laatste stand van zaken. Ten slotte wil ik ook alle andere leden van de Nederlandse Entomologische Vereniging bedanken die gereageerd hebben op de lijst met door mij voorgestelde nieuwe Nederlandse namen voor de bijen van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hiervan zijn een aantal inmiddels opgenomen in de officiële naamlijst voor
Nederlandse bijen.
Uit de afbeeldingen op de laatste pagina’s van deze atlas blijkt al dat bijen een onverwachte schoonheid bezitten. In werkelijkheid, gezien door een stereomicroscoop, zijn ze
nog interessanter. Omdat bijen daarbij ook nog een boeiende levenswijze hebben en
gewoonlijk uiterst vreedzaam en hygiënisch zijn, vormen ze een van de aantrekkelijkste
groepen insecten die onze natuur te bieden heeft.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

3

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord
Inhoudsopgave
1 Inleiding
1.1 Waarom een atlas over bijen?
1.2 Keuzebepaling voor de opgenomen soorten
1.3 Inventariseren in de Amsterdamse Waterleidingduinen
2 Waarnemingen in de Amsterdamse Waterleidingduinen
2.1 Populariteit van de duinen
2.2 Herkomst van de gegevens
2.3 Nauwkeurigheid van de gegevens
2.4 Continuïteit en omvang van de gegevens
3 Landschappen en hun bijen
3.1 De duinstreek als geheel
3.2 Helmlandschap
3.3 Dauwbraamlandschap
3.4 Vochtige valleienlandschap
3.5 Duindoornlandschap
3.6 Buntgras- en Strandwallenlandschap
3.7 Fakkelgraslandschap
3.8 Zeedorpenlandschap
4 Bijen onderzoeken
4.1 Bijen op naam brengen voor beginners
4.2 Vangen van bijen
4.3 Wetenschappelijke inventarisatiemethoden
4.4 Inventariseren: waar en wanneer?
4.5 Doorgeven van gegevens
4.6 Overzicht van mogelijke logboekgegevens
4.7 Determinatietabellen [De anatomie van een bij]
5 Natuurbeheer gericht op inheemse bijen
5.1 Inleiding
5.2 Herstel van duinrellen
5.3 Zeedorpenlandschap
5.4 Vochtige valleien en vlakten
5.5 Struwelen en droge graslanden
5.6 Bossen
5.7 Heide
5.8 Algemene richtlijnen voor terreinbeheer
6 Soortbeschrijvingen
Index van bijennamen
Literatuur
Bijlagen
1 Systematisch overzicht bijen van de Amsterdamse Waterleidingduinen
2 Verdwenen soorten van de Amsterdamse Waterleidingduinen
3 Te verwachten soorten
4 Waarnemingenformulier
5 Nuttige adressen
6 Overzichtskaart van 16 goed herkenbare soorten

4

3
4
5
5
5
6
7
7
7
8
8
11
11
11
12
13
13
14
15
15
16
16
16
17
17
17
18
20
22
22
22
22
22
23
23
23
24
26
112
116
117
117
119
120
122
123
124

Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

1

INLEIDING

1.1 Waarom een atlas over bijen?
Dagvlinders, zweefvliegen en libellen vormen dankbare onderwerpen voor inventarisaties. Ze zijn makkelijk te vinden en gewoonlijk goed te observeren. Echter, het insectenrijk
is groter. Door de keus op bijen te laten vallen als nieuw onderzoeksproject in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) wordt een groep uit de orde der vliesvleugeligen
(Hymenoptera) gelicht die met ongeveer 340 inheemse soorten nog redelijk te hanteren
is. Evenals dagvlinders en zweefvliegen zijn bijen uitgesproken bloembezoekers waardoor ze in het veld gewoonlijk makkelijk te observeren zijn. Een ander voordeel is dat er
over de leefwijze van bijen naar verhouding veel bekend is.
Behalve bovengenoemde argumenten is er inmiddels een heel andere reden ontstaan
om onze wilde bijensoorten goed in het oog te houden: hun situatie blijkt in de laatste
decennia namelijk sterk te zijn verslechterd. Met het verschijnen van de Voorlopige atlas
van de Nederlandse bijen in 1999 (Peeters e.a., 1999) werd voor het eerst duidelijk in beeld
gebracht wat een kleine groep bijenspecialisten al vermoedde: het aantal vindplaatsen
neemt sinds de jaren 1950 sterk af, en voor veel zeldzame soorten wordt uitsterven in ons
land gevreesd. Het betreffende boek zal in de hiernavolgende teksten Bijenatlas van
Nederland worden genoemd.
Door deze landelijke achteruitgang blijken duinen als biotoop aan belang te winnen,
met name voor bijen (Zeegers, 2001). Duinbeheerders zien het als taak deze biotopen zo
goed mogelijk te beheren. Deze gedetailleerde verspreidingsatlas is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Grote delen van de AWD zijn echter nog nooit op bijen geïnventariseerd. Deze en de verkorte atlas met alleen goed herkenbare soorten (De Rond, 2002)
kunnen dan een goed hulpmiddel zijn voor inventarisanten.
Het doel van de atlassen is dan ook iedereen die belangstelling heeft, aan te sporen
om mee te helpen de bijenstand van de AWD beter in kaart te brengen. Daarmee wordt
meer inzicht verkregen in de verspreiding van de bijensoorten in de duinen en kan de
natuurwaarde van de AWD verder worden onderstreept. Op een betere bekendheid met
de verspreiding van bijen kan een effectiever beheer worden afgestemd om bijzondere
soorten meer kans te geven.

1.2 Keuzebepaling voor de opgenomen soorten
Voor het samenstellen van de voorlopige atlas van de AWD werd hetzelfde landelijke
bestand van EIS-Nederland (European Invertebrate Survey) geraadpleegd waarop ook de
Bijenatlas van Nederland is gebaseerd. Alle in de AWD tot en met 1999 waargenomen
bijen zijn daaruit geselecteerd, in een apart bestand gezet en aangevuld met waarnemingen van o.a. de auteur van 2000 t/m 2003 en op de valreep enkele bijzondere vondsten
van de deelnemende inventarisanten in 2004. In totaal gaat het om 915 verzamelde
series, bestaande uit 1528 collectie-exemplaren, en 63 series veldwaarnemingen en schattingen van duizenden exemplaren.
In deze voorlopige atlas worden 85 van de 119 tot nu toe uit de AWD vermelde soorten individueel beschreven, ongeveer gelijk aan alle met zekerheid gedetermineerde
soorten sinds 1970. De soortbeschrijvingen zijn voorzien van verspreidingskaartjes gebaseerd op alle vangsten en waarnemingen vanaf 1980. Voor de verkorte inventarisatieatlas
(De Rond, 2002) werden hieruit de 15 best herkenbare soorten gekozen.
Oorspronkelijk zou de atlas alle soorten bijen behandelen die ooit in de AWD werden
aangetroffen. Bij nader inzien bleken er veel soorten niet meer in het gebied voor te
komen en het geven van uitvoerige beschrijvingen van deze dieren leek dan ook niet zo
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zinvol. Bovendien zijn vindplaatsgegevens van oudere waarnemingen gewoonlijk niet
erg bruikbaar, omdat de meldingen hooguit naar het dichtstbijzijnde dorp verwijzen. Het
werken met exacte coördinaten raakte pas in de jaren 1980 in zwang.
Bij het interpreteren van gegevens van de databank moet de kanttekening worden
gemaakt dat door bijna niemand volgens enige systematiek is verzameld. Zeldzame soorten worden doorgaans beter geregistreerd dan gewone soorten. Daardoor heeft de bijenatlas van de AWD in de huidige vorm een zeer selectief karakter. Verdere kanttekeningen
bij de waarnemingen worden gegeven in hoofdstuk 2.

1.3 Inventariseren in de Amsterdamse Waterleidingduinen
Voor zover bekend worden de AWD op dit moment niet intensief door bijenspecialisten
bezocht en wordt er op beperkte schaal geïnventariseerd. Om enig inzicht te krijgen in
het voorkomen van wilde bijen in de AWD is een degelijke inventarisatie nodig. De hoop
is nu gevestigd op een groep vrijwilligers waarvan de meesten helaas nog weinig ervaring hebben met bijen. Om hen op een voorzichtige manier kennis te laten maken met
het inventariseren van deze diergroep is een beperkt aantal doelsoorten uitgekozen. Na
zorgvuldig afwegen viel de keus uiteindelijk op vijftien soorten die in duingebieden
gewoonlijk vrij algemeen zijn en tevens met redelijke zekerheid te herkennen met het
blote oog. In de verkorte atlas werden alleen deze vijftien soorten opgenomen.
Om de deelnemers op weg te helpen zijn kleurenillustraties gemaakt waarop alleen
de best herkenbare sekse van deze vijftien soorten staat afgebeeld. Soms zal er van hen
worden verwacht exemplaren met een vlindernet te vangen en in een glazen buisje te
bekijken. Met behulp van de kleurenafbeelding en de korte beschrijving zijn deze soorten dan waarschijnlijk zonder veel moeite te herkennen.
Ook de informatie over landschap en seizoen waarin de afgebeelde soorten te verwachten zijn kan de determinatie vergemakkelijken. Met de kleurenafbeeldingen, de teksten en het waarnemingenformulier is het dus voor iedereen mogelijk om zelf eens naar
bijen te kijken en een bijdrage te leveren aan de inventarisatie. Overigens is betrouwbare
determinatie met behulp van deze illustraties alleen mogelijk in Nederlandse duingebieden, omdat buiten de duinstreek verwante soorten kunnen voorkomen die met de soorten van de kleurenafbeeldingen verward kunnen worden.
Om een vergelijking van de verschillende lichaamsdelen zo objectief mogelijk te
maken, is er voor gekozen om alle soorten even groot af te beelden. De maatstreepjes
geven de werkelijke afmetingen weer. Ter vergelijking is ook een werkster van de Honingbij (Apis mellifera) tussen de afbeeldingen gezet. Omdat de Honingbij in Nederland zonder hulp van de mens over het algemeen niet duurzaam kan overleven, wordt ze verder
niet in de soortteksten besproken, al schijnt er in het zuidoosten van de AWD een semipermanente honingbijenpopulatie in een abelenbos te huizen.
In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op wat er tot nu toe bekend is over de verspreiding van bijen in de AWD. Duidelijk is in elk geval dat er tot nu toe te incidenteel is geïnventariseerd en dat grote delen van het gebied niet of nauwelijks onderzocht zijn.
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WAARNEMINGEN IN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN

2.1 Populariteit van de duinen
Dat de kust rijk is aan bijzondere bijen en wespen is al heel lang bekend. De rijkdom van
de duinstreek is in de Bijenatlas van Nederland op grafische wijze duidelijk weergegeven.
Toch moet hierbij in gedachten worden gehouden dat dergelijke weidse natuurgebieden
niet alleen aantrekkingskracht uitoefenen op insecten, maar ook op mensen. Wie graag
naar bijen kijkt, is al snel geneigd naar gebieden af te reizen waar veel bijzondere soorten
voorkomen. Gevolg hiervan is dat unieke gebieden vaak overbemonsterd zijn ten
opzichte van algemenere landschappen. Hierdoor lijken populaire natuurgebieden vaak
rijker aan soorten dan de alledaagse natuur in onze woonomgeving, hoewel dat lang niet
altijd het geval hoeft te zijn.
Wanneer een specialist erg actief is geweest in een natuurgebied heeft dat onwillekeurig invloed op het aantal soorten dat er is vastgesteld. In een dergelijk gebied zijn over
het algemeen veel meer waarnemingen gedaan dan in vergelijkbare gebieden elders in
het land. Het respectabele aantal van 119 soorten bijen die bekend zijn uit de AWD, is dan
ook zeker beïnvloed door de activiteiten van enkele gedreven verzamelaars uit de omringende gemeenten.

2.2 Herkomst van de gegevens
De gegevens in de bijenatlas van de AWD zijn ontleend aan een landelijk bestand waartoe B.A. Lefeber uit Maastricht, beter bekend als broeder Virgilius, in 1967 het initiatief
nam. Sedert 1975 is dit bestand bij stichting EIS-Nederland (European Invertebrate Survey) in beheer.
Het besef dat de buitenwereld nogal gereserveerd tegen de activiteiten van ‘prikkebenen’ aankijkt, heeft de onderlinge samenwerking onder entomologen altijd gestimuleerd
en uitwisseling van veldwaarnemingen bevorderd. Het is dan ook gebruikelijk dat particuliere collecties na overlijden worden gedoneerd aan een van de grote landelijke of
regionale musea, zodat het materiaal goed toegankelijk blijft. Verreweg de belangrijkste
bron waaruit EIS-Nederland heeft kunnen putten, waren de gegevens van geprepareerde
dieren die traditiegetrouw zijn voorzien van etiketten met vangstgegevens. Gewoonlijk is
aan elk opgespeld exemplaar een etiket bevestigd waarop vindplaats, datum en verzamelaar zijn vermeld. Als geen bijzondere details over vegetatie, verblijfplaats of gedrag
waren toegevoegd, konden deze soms nog uit logboekjes of publicaties worden herleid.
Het opnemen van collecties in het bestand van EIS-Nederland is een tijdrovende en dus
kostbare zaak. Allereerst moeten deskundigen te hulp worden gevraagd om determinaties te verrichten. Pas als de determinatie is gecontroleerd, kunnen de gegevens van een
exemplaar worden opgenomen. Een groot deel van de in Nederlandse musea aanwezige
bijen is reeds opgenomen in het bestand. Het digitaal invoeren van gegevens gebeurt
met behulp van speciaal daartoe ontwikkelde databases tegenwoordig steeds vaker door
de waarnemers zelf, zodat het beeld van de Nederlandse insectenfauna de laatste jaren
steeds actueler wordt.
In de Amsterdamse Waterleidingduinen is tot op heden niet echt systematisch op
bijen geïnventariseerd. De tientallen verschillende bezoekers die in de afgelopen anderhalve eeuw in dit gebied bijen hebben waargenomen of verzameld, deden dat op eigen
initiatief en niet volgens bepaalde richtlijnen. De meesten van hen verzamelden ten
behoeve van hun eigen collectie en werden voornamelijk gemotiveerd door de kans op
bijzondere soorten (zie tabel 1 op blz. 10).
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Een systematische aanpak met regelmatige inventarisatiemomenten en efficiënte taakverdeling zou een betrouwbaarder beeld kunnen geven van de verspreiding, maar een
volledige dekking van bijna 30 vierkante kilometer is geen realistisch streefdoel voor een
beperkte groep vrijwilligers. Enige professionalisering is voorwaarde voor echt bruikbare
resultaten.

2.3. Nauwkeurigheid van de gegevens
De verspreidingskaartjes van deze bijenatlas zijn gebaseerd op vindplaatsgegevens die
over het algemeen minder gedetailleerd waren dan die van de libellenatlas (Wasscher &
Van Velzen 1998). Het was dan ook niet zinvol om te proberen de vangstlocaties nauwkeuriger weer te geven dan per vierkante kilometer. Voor verzamelingen uit de negentiende en het begin van de twintigste eeuw geldt in veel gevallen dat niets anders vermeld werd dan het dichtstbijzijnde dorp. Hoewel het bijv. aannemelijk is dat de vindplaats Vogelenzang betrekking moet hebben gehad op de duinen bij Vogelenzang is
vaak niet meer te achterhalen op welke locatie in het uitgestrekte duingebied de exemplaren werden verzameld. Ook vanaf 1980 heeft lang niet elke bezoeker de moeite genomen om tot op een hectometerhok nauwkeurig te noteren waar men een dier verzamelde. Oriëntatie is in dit uitgestrekte natuurgebied dan ook niet eenvoudig, zeker wanneer men het moest stellen zonder de gedetailleerde plattegrond van Waterleidingbedrijf
Amsterdam die tegenwoordig beschikbaar is.

2.4 Continuïteit en omvang van de gegevens
Ondanks het ontbreken van enige coördinatie heeft de inventarisatie van bijen in de
AWD tamelijk gelijkmatig over de jaren plaatsgevonden. Het overzicht van de naar schatting 350 terreinbezoeken die sinds 1858 zijn gedaan, laat zien dat vanaf 1920 vrijwel jaarlijks is geïnventariseerd.
Globaal zijn er drie perioden die opvallen door een verhoogde waarnemersactiviteit.
De eerste periode valt in het begin van de jaren 1940 toen veel materiaal verzameld is
door professor G. Barendrecht die op loopafstand van de AWD woonde. Vervolgens is in
het begin van de jaren 1970 een groot aantal gegevens vergaard door B. van Aartsen en
broeder V. Lefeber. Tussen 1986 en 1991 zien we eigenlijk het enige grote gat vallen in de
naoorlogse continuïteit. Van 1993 tot en met 1996 schiet het aantal waarnemingen weer
fors omhoog door toedoen van een nieuwe groep geïnteresseerden die zich in 1990 verenigden tot Sectie Hymenoptera van de Nederlandse Entomologische Vereniging.
Wat betreft het aantal waargenomen soorten staat Theo Peeters onverslagen aan kop.
Gedurende zijn verblijf in Leiden verzamelde hij tijdens 21 terreinverkenningen in totaal
68 bijensoorten waarvan er 12 voordien nog niet bekend waren van de AWD.
In totaal zijn 1528 collectie-exemplaren verwerkt, deel uitmakend van 915 verzamelde
series. Onder het begrip serie wordt hier een reeks dieren verstaan, behorend tot dezelfde
soort en aangetroffen op dezelfde dag, dezelfde plaats en indien van toepassing deelnemend aan dezelfde activiteit zoals bloembezoek of kolonievorming. Waar in deze atlas
wordt gesproken over waarnemingen betreft het uitsluitend observaties of tellingen,
maar ook in die gevallen beantwoordt het begrip ”serie” aan dezelfde criteria.
Van de 915 series komen er 64 voor rekening van anonieme of onbekende verzamelaars. De overige 851 zijn bijeengebracht door 35 entomologen die in 307 inventarisatiedagen elk afzonderlijk het terrein hebben verkend, op enkele gezamenlijke gelegenheidsbezoekjes na.
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Cijfers verkregen uit collectiegegevens zijn van beperkte waarde voor beheersdoeleinden
en de volgende overzichtstabel geeft dan ook meer informatie over de verzamelaars dan
over het duingebied. Een systematische inventarisatie zou eigenlijk moeten uitgaan van
tellingen, maar aldus verkregen aantallen verschillen in enkele opzichten van collectiegegevens en laten zich moeilijk combineren in een tabel. Eind augustus 2000 schatte ik bijvoorbeeld het aantal aardhommels op het heideveldje bij Sasbergen op zo’n 1800, waaronder ongeveer vijf maal zo veel mannetjes als werksters. Als ik slechts één mannetje zou
hebben verzameld als bewijsmateriaal voor de identiteit van de soort zou later uit mijn
collectiegegevens kunnen worden afgeleid dat ’t Heitje een slordige 1500 maal armer
aan aardhommels was dan in werkelijkheid. Anderzijds zou deze enkele schatting al 72
maal zo veel exemplaren tellen als er in bijna 150 jaar over het hele gebied van Zandvoort
tot Noordwijk verzameld is.
Met het vooruitzicht op een vervolgatlas die hopelijk kan worden gebaseerd op de waarnemingen van vele vrijwilligers in de komende jaren, zijn in de volgende overzichtstabel
nog uitsluitend collectie-exemplaren opgenomen. De lijst is samengesteld uit de database van Stichting EIS, waarnemingenformulieren uit 2002-2003, ingediende excursieverslagen, bijvangsten uit vangpotten van keveronderzoek door M. Koning en persoonlijke
gegevens van de auteur.
Het doel van deze voorlopige atlas is inzicht te verschaffen in de huidige kennis over
de aanwezigheid van wilde bijen in de AWD en er is bewust nog niet nagestreefd om
populatiedichtheid of veranderingen in populatiegrootte in kaart te brengen. Dergelijke
conclusies kunnen pas getrokken worden na een meerjarige periode van georganiseerde
monitoring. In de verspreidingskaartjes bij de soortbeschrijvingen zijn visuele waarnemingen overigens wél opgenomen, maar slechts per kilometerhok. In een volgende uitgave zullen alle waarnemingen worden weergegeven die tot op 100 meter nauwkeurig
zijn geregistreerd.
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Tabel 1: Overzicht van de verzamelactiviteiten in de AWD van 1858 t/m 2003 (voor zover bekend).
verzamelaar
anonieme legaten
C. Ritsema Cz.
J.T. Oudemans
B.E. Bouwman
M.A. Lieftinck
G. Kruseman
W.H.J. van der Beek
G. Barendrecht
D. Piet
S.J. van Ooststroom
J.R.J. van Asperen de Boer
H. Wiering
W.F. Breurken
broeder V. Lefeber
B. van Aartsen
W. Klein
W. de Groot
C.J. Zwakhals
B.J. Lempke
J. Petit
J.R. Timmer
broeder Arnoud Haarsma
P.L.L. Thomas
J.C. Felton
R. Hensen
W. Kuijken
J. Smit
J. de Rond
T.M.J. Peeters
A. van Eck
J. v/d Nieuwegiessen
L.H.M. Blommers
I.P. Raemakers
M. Koning
J. Hoeks
H. Koel
totalen
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woonplaats
Leiden
Putten
Bilthoven
Rhenen
Amsterdam
Heemstede
Amsterdam
Oegstgeest
Amsterdam
Bergen N.-H.
Amsterdam
Amsterdam / Maastricht
‘t Harde
Amsterdam / Lemiers
Loenen aan de Vecht
Arkel
Amsterdam
Wonck / Bassenge (B.)
Amsterdam
Heerlen / Maastricht
Leiden / Heerlen
Rijswijk
Utrecht
Zandvoort
Arnhem
Almere / Lelystad
Leiden / Tilburg
Tilburg
Hijken
Rhenen
Wageningen
Lisse
De Zilk
Bentveld

exemp. serie soort bezk.
114
37
1
4
32
5
1
339
18
41
1
15
2
177
105
3
27
1
3
1
13
1
2
1
16
8
43
213
260
5
24
1
2
9
2
1

64
27
1
2
16
3
1
169
12
12
1
12
1
91
70
1
8
1
3
1
9
1
1
1
7
7
29
135
198
5
11
1
2
9
2
1

36
17
1
2
11
3
1
30
9
8
1
10
1
34
34
1
2
1
3
1
7
1
1
1
7
7
22
46
68
4
10
1
2
6
2
1

40
17
1
2
9
2
1
92
7
7
1
8
1
44
38
1
2
2
2
1
4
1
1
1
2
6
2
15
21
1
1
1
2
5
1
1

1528

915

392

343

eerst laatst
1858
1865
1886
1919
1922
1924
1928
1931
1935
1940
1945
1949
1949
1959
1967
1967
1970
1971
1974
1974
1976
1976
1981
1983
1983
1992
1992
1992
1993
1994
1996
1996
1997
2002
2003
2003

1995
1900
–
1926
1928
1938
–
1981
1974
1974
–
1991
–
1986
1986
–
1976
1972
–
–
1977
–
–
–
–
1993
1994
2003
1996
–
–
–
–
–
–

1858 2003
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3

LANDSCHAPPEN EN HUN BIJEN

3.1 De duinstreek als geheel
Duingebieden behoren tot de oudste natuurlijke landschappen van Europa. Het ecosysteem in de duinen heeft zich gedurende miljoenen jaren gevormd naar de minimale
levensvoorwaarden die het schrale zand bood. De wilde bijen van de kust zijn dan ook
gewoonlijk soorten die zijn aangepast bij het leven onder de specifieke omstandigheden
van het getijdengebied, de zeereep, droge duinen of vochtige zure of kalkrijke valleien.
Daarbij is de kuststrook in een groot deel van Noordwest-Europa duizenden jaren door
water of een brede zoom van zeeklei en veengebieden gescheiden van de overige zandgronden. Dit heeft wellicht een isolerende werking gehad, zelfs op de soorten die in de
minder kalkrijke duinlandschappen leven ten oosten van de zeereep. De meeste bijen en
wespen van de duinen waren in voorgaande eeuwen ook te vinden in de landinwaarts
gelegen hogere zandgronden. Slechts enkele soorten zijn strikt gebonden aan de kust.
Verschillende zuidelijke soorten, die in Nederland aan de noordgrens van hun verspreidingsgebied zitten, dringen in de duinen en het heuvelland van de oostelijke grensstreek
verder door tot het noorden dan in de overige delen van het land. De reden daarvan is
waarschijnlijk gelegen in de hogere temperaturen die in het heuvelachtige landschap
kunnen heersen: in de duinen achter de zeereep kunnen de zonbeschenen zuidhellingen
gemakkelijker opwarmen dan de bodem van vlak en winderig terrein. Opvallend veel bijensoorten zijn in ons land behalve uit de duinen alleen van Zuid-Limburg bekend, hoewel overeenkomsten in de vegetatie van beide landschappen betrekkelijk gering zijn.
Een uitvoerige uiteenzetting over de kenmerken van de vegetatietypen in de AWD is
te vinden in het boek Hiëroglyfen van het zand (Van Til & Mourik 1999). In dit werk hanteren de auteurs zeven hoofdlandschappen naar Doing (1988). In de voorliggende verspreidingsatlas zal getracht worden bij elk van deze landschappen enkele vegetatietypen toe
te lichten die van belang zijn voor bijen.

3.2 Helmlandschap
Helm groeit in bijna alle duinlandschappen van de AWD, maar het meest overvloedig
groeit het in de zeereep. Met de zeereep worden het strand en de eerste rij stuifduinen
bedoeld waarop zich een specifieke flora heeft ontwikkeld. Op het zand dat zich langs het
strand ophoopt, kunnen zich slechts enkele speciaal aangepaste planten handhaven die
bestand zijn tegen de barre omstandigheden van aanhoudende wind met stuivend zand,
weinig vocht en veel zout. Daarbij is de concentratie kalk hier het hoogst van alle duinlandschappen.
Van Til en Mourik noemen dit het Helmlandschap, maar naast Helm zijn ook enkele
andere grassen zoals Duinzwenkgras, Biestarwegras en Zandhaver kenmerkend voor het
dynamische karakter van deze duinen. Helm is van nature aanwezig in de zeereep, maar
wordt in grote hoeveelheden aan zeezijde op de duinen aangeplant om de eerste duinenrij kunstmatig hoog te houden. In feite zijn deze droge dijklichamen niet typerend
voor een natuurlijke zeereep, hetgeen men o.a. in Denemarken kan ervaren. Indien de
zeewering minder in toom gehouden zou worden, kon een veel gelijkmatiger overgang
ontstaan van strand naar duinen. De stuifduinen zouden lager blijven en zich landinwaarts over een groter gebied uitstrekken. Uit het bodemprofiel van de Hollandse duinen
is op te maken dat de kustlijn in vroeger tijden ook door veenmoerassen werd doorsneden. Als beginstadium voor een dergelijk moeras kunnen we ons de sluftervallei op Texel
voorstellen waar het Lamsoor domineert op een donkere humuslaag in een overwegend
zoet, door regenwater gevoed milieu.
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Voor bijen is in de smalle strook waarbinnen het Helmlandschap begrensd blijft maar een
beperkt aantal voedselplanten te vinden waaronder Blauwe zeedistel, Zeekool, Zeemelkdistel en Zeeraket. Er zijn eigenlijk geen voorbeelden te noemen van bijen die uitsluitend
in deze duurzame pioniervegetatie voorkomen. Op de Blauwe zeedistel en Zeemelkdistel
foerageren in de zomer voornamelijk de Honingbij (Apis mellifera) en de Aardhommel
(Bombus terrestris). Net als de Grote bloedbij (Sphecodes albilabris) en de behangersbij
“het Zilveren fluitje” (Megachile leachella), die men ook geregeld op bloemen van de
Blauwe zeedistel aantreft. Overigens zijn deze hommels verder oostwaarts vaak in veel
grote aantallen te vinden.
Aan de lijzijde van de eerste duinenrij, waar ingewaaid organisch materiaal de bodem
stikstofrijk maakt, vormt zich gewoonlijk een singel van Vlier en Duindoorn. De Vlier verschaft in het voorjaar weliswaar nectar en stuifmeel aan enkele zandbijen (Andrena) maar
is in dit deel van de duinen vooral van belang als bron van nestgelegenheid. Met name
uitgeholde dode takken zijn zeer geschikt als nestruimte voor maskerbijen (Hylaeus).
In stuivend zand is het lastig nestelen. De nestopening kan snel dichtwaaien of de
gangen kunnen instorten. Daar hebben enkele bijen uiterst praktische oplossingen voor
ontwikkeld. We moeten daarbij vooral denken aan genera uit de subfamilie Megachilinae
waarvan behangersbijen zoals het Zilveren fluitje (Megachile leachella) het gebrek aan
samenhang tussen de zandkorrels opvangen door de broedcellen te bekleden met plantaardig materiaal. De vrouwtjes knippen daartoe ronde schijfjes uit bladeren.
De Gouden slakkenhuisbij (Osmia aurulenta) maakt voor haar broed dankbaar gebruik
van de lege slakkenhuisjes die in het duinzand liggen. Het is opmerkelijk dat zelfs in de
relatief droge omgeving van de zeereep veel huisjes van tuinslakken (Cepaea nemoralis)
zijn te vinden. Uit de gebleekte restanten van door de wind verwrongen vlierstruikjes is
op te maken dat dit de waardplant voor de slakken moet zijn geweest.

3.3 Dauwbraamlandschap
Achter de zeereep is het zand door toedoen van mossen en korstmossen vastgelegd. Hier
is de invloed van het zout geringer en door de afgenomen invloed van de zeewind is ook
de luchtvochtigheid lager. Er heerst droogte en de temperaturen kunnen in de dalen
hoog oplopen. De eenzijdige windrichting veroorzaakt stuifgaten aan de zuidwestzijde
van de duintoppen, die vervolgens tot duinpannen uitgroeien en uiteindelijk de duinen
hun paraboolvormig bovenaanzicht geven. Deze dynamiek biedt ruimte aan een vegetatie die enigszins vergelijkbaar is met de stuifzanden in het binnenland. Daar zit echter zelden zo veel kalk in de bodem.
Het Dauwbraamlandschap strekt zich veel verder uit dan de zeereep en is dan ook
belangrijker als leefgebied voor bijen. Op de hellingen waar het oppervlak door mossen
bijeen wordt gehouden, kunnen behangersbijen (Megachile), zandbijen (Andrena) en zijdebijen (Colletes) goed terecht. In verlaten konijnen- of muizenholen kunnen zich hommels vestigen. Dorre, afgebroken takken van braam worden graag bewoond door maskerbijen (Hylaeus). Alle zijn gebaat bij de hier van nature voorkomende bloemen, die zich
grotendeels in de lente en voorzomer presenteren. Naast Dauwbraam kunnen de bijen
hier Akkerhoornbloem, Zandpaardenbloem, Duinviooltje, Kandelaartje, Kruipwilg, en
Wilde liguster bezoeken. Begrazing, gewoonlijk door konijnen, houdt hier vooral de ontwikkeling van een dicht liguster- en kruipwilgstruweel tegen. Ondoordringbaar duinstruweel heeft bijen weinig te bieden.

12

Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

3.4 Vochtige valleienlandschap
Diep onder de duinen ligt dezelfde laag klei als in het achterliggende Hollandse polderland. Deze verhindert het regenwater om snel weg te zakken. Het water dat de duinlichamen langzaam loslaten welt op in de valleien waar zich grazige vegetatietypen kunnen
ontwikkelen. In nieuw gevormde vochtige duinvalleien vestigen zich vrij snel pioniervegetaties met planten als Wolfspoot, Witte klaver, Hondsdraf, Kruipende boterbloem,
Gewone paardenbloem en diverse wilgen die voor bijen aantrekkelijke bloemen dragen.
Op plaatsen met kalkrijk kwelwater ontstaat een plantengemeenschap met onder andere
Parnassia, Echt Duizendguldenkruid, Rond wintergroen en Sierlijke vetmuur, maar voor
zover bekend is geen van de inheemse bijen afhankelijk van deze zeldzaamheden. Zelfs
op de uitbundig bloeiende Rietorchis is zelden een bij waar te nemen.
In duinvalleien waar afgestorven plantenresten langere tijd onder water staan, vormt
zich een veenmosvegetatie met heiachtigen (Ericaceae) die een rijkdom aan bijen en
hommels oproepen. In de AWD zijn ten oosten van het infiltratiegebied nog een paar
snippers veen te vinden. Zeldzame soorten als de Gele hommel (Bombus distinguendus),
de Veenhommel (Bombus jonellus), de Moshommel (Bombus muscorum), de Grashommel
(Bombus ruderarius) en de Grote veldhommel (Bombus magnus), die in het verre verleden
in de AWD gevonden zijn, worden in de literatuur veelal geassocieerd met venen en natte
heiden.
We vinden voedselrijke vochtige vegetaties op een aantal plaatsen rond de lengteas
van de AWD. In het noordelijke infiltratiegebied zijn dit de natte ruigten van Schilpveld,
Paradijsveld en Stenenveld. Langs het Renbaanveld en de kanalen van het infiltratiegebied treffen we deze ruigten, die gedomineerd worden door Riet ook aan. We vinden hier
in het voorjaar hoofdzakelijk zandbijen die zich voeden met de nectar van bloeiende wilgen maar nestelen langs wandelpaden of andere droge, hooggelegen delen van de landtongen. Enkele maskerbijtjes (Hylaeus), die in de zomer op bramenbloesem en schermbloemen vliegen, nestelen bij voorkeur in holle rietstengels of sigaargallen in de toppen
van het riet, veroorzaakt door de halmvlieg Lipara lucens.
Waar de bodem iets droger maar nog wel voedselrijk is, zijn Grote kattenstaart, Grote
wederik, Echte valeriaan en Koninginnenkruid te verwachten. Hier is het voor een aantal
hommelsoorten goed toeven en de kans is groot dat we er enkele specialisten onder de
solitaire bijen treffen. Buikschuierdragende bijen (Megachilinae) zoals metselbijen
(Osmia), behangersbijen (Megachile), en wolbijen (Anthidium) kan men hier op klavers en
lipbloemigen vinden. De Gewone slobkousbij (Macropis europaea), die de Grote wederik
prefereert, is afgelopen jaar voor het eerst gevonden in een zeer vochtig deel van het
Haasveld. De zeldzame Kattenstaartdikpoot (Melitta nigricans) is nog niet bekend uit de
AWD maar haar aanwezigheid mag zeker niet worden uitgesloten.

3.5 Duindoornlandschap
De centrale zone die zich uitstrekt van het infiltratiegebied tot de Haasvelder Duinen en
de Westhoek, werd vóór het tijdperk van de waterwinning gedomineerd door vegetatietypen van het Vochtige valleienlandschap. Na een periode van intensieve onttrekking van
duinwater begon het gebied sterk te verdrogen en raakten grote delen begroeid met
Duindoorn en Eenstijlige meidoorn. Sinds de grondwaterstand dankzij gewijzigde inzichten weer enigszins op peil is vinden we er behalve duindoornstruweel o.a. weer Kruipwilg
en Duinriet. Als biotoop voor wilde bijen heeft dit gebied dus zeer ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Gewoonlijk zijn bijen echter weer vrij snel aanwezig wanneer de
omstandigheden zich gunstig ontwikkelen, op voorwaarde dat een kleine populatie zich
in een restant van dit landschapstype heeft weten te handhaven.
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Op Kruipwilg zijn in het voorjaar verscheidene bijen te verwachten. Een van de meest bijzondere is de Donkere wilgenzandbij (Andrena apicata), een soort waarvan landelijk het
aantal vindplaatsen ernstig is teruggelopen. Het Roodgatje (Andrena haemorrhoa), de
Grasbij (Andrena flavipes) en de Grote zijdebij (Colletes cunicularius) zijn ook vaste gasten
van de Kruipwilg, maar elders nog vrij algemeen. In de zomer is de Andoornbij (Anthophora furcata) hier te vinden op lip- en vlinderbloemigen, maar vooral ook op Slangenkruid. De in Nederland sterk bedreigde Kustbehangersbij (Megachile maritima) blijkt in de
AWD bij voorkeur hier tussen schrale grassen in het zand te nestelen. Er is weinig bekend
over het bloembezoek van deze forse soort.
De laaggelegen kanaaltaluds vormen een geheel eigen biotoopje binnen de doorgaans droge hoger gelegen delen van dit landschap. Op de enigszins vochtige hellingen
van de taluds vindt men al wat meer Kruipend stalkruid, Slangenkruid en Gewone ossentong dan elders in de duindoornstruwelen. Op de graszomen langs de kanalen zijn
Gewoon biggenkruid, Witte klaver en Gewone rolklaver plaatselijk zeer talrijk waarmee
enkele soorten behangersbijen (Megachile) volop aan hun trekken komen.
De kanaaloevers zijn dichtbegroeid met voornamelijk Akkerdistel en Gewone berenklauw. Hierop zijn in warme en droge zomermaanden onwaarschijnlijk hoge concentraties te vinden van diverse soorten bloedbijen (Sphecodes) en maskerbijtjes (Hylaeus),
maar ook grote aantallen graafwespen vertoeven hier op de bloemen. Dit staat op veel
plaatsen in schril contrast met het aangrenzende Duindoornlandschap waar men gedurende droge perioden nauwelijks bijen aantreft.

3.6 Buntgras- en Strandwallenlandschap
Westelijk grenzend aan het Zegveld en het Vogelenveld loopt een lijn van scherpe duinkammen die de scheiding vormt tussen het Duindoornlandschap en het Buntgraslandschap. Ten oosten van deze lijn bevinden zich laaggelegen oude vlakten waarvan de kalk
al vrij diep is uitgespoeld en de veenlagen dicht onder het oppervlak liggen. We vinden
hier afwisselend grazige grasvlakten en iets drogere afgeronde kopjesduinen. Tot de
bloemrijke en dus voor bijen interessante vlakten behoren Haasveld, Palmveld, Langeveld
en Paardenkerkhof. Hier zijn in voorjaar en zomer een groot aantal zandbijen (Andrena)
en hommels te vinden, maar het betreft voor het overgrote deel algemene soorten.
De kopjesduinen zijn minder rijk aan lip- en vlinderbloemigen dan de vochtige graslanden. Desondanks zijn planten als Gewoon biggenkruid en Peen op zich al goed voor een
keur aan verschillende soorten waaronder veel groefbijen (Lasioglossum en Halictus) en
met name de Zilveren zandbij (Andrena argentata).
Nog zuidelijker, in de buurt van Ruigenhoek, is het zand zo arm aan kalk dat er heide
wil groeien. Dit vegetatietype moet vroeger op grote schaal langs de oostrand van het
hele gebied aanwezig zijn geweest, maar is door vergraving ten behoeve van bollenteelt
goeddeels verdwenen. Ook noordelijker langs de oostgrens van het gebied herkennen
we de restanten van oude kalkarme strandwallen aan de aanwezigheid van Zandblauwtje en Heidespurrie. De eerstgenoemde heeft een bijzondere aantrekkingskracht op maskerbijtjes (Hylaeus), kleine groefbijen (Lasioglossum) en bloedbijen (Sphecodes). Struikhei
zelf is maar voor twee wilde bijen van levensbelang: de Heizijdebij (Colletes succinctus) en
de Heidezandbij (Andrena fuscipes). Beide komen op de hogere zandgronden in de rest
van het land nog voldoende aan hun trekken.
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3.7 Fakkelgraslandschap
Meer naar het noorden toe nemen de hoogteverschillen en het kalkgehalte van de duinen toe. Vanaf De 70 Bunders wijst het toenemend voorkomen van Muurpeper en Duinroosje op vers kalkrijk zand waarmee de heuvels in voorgaande eeuwen zijn overstoven.
Vooral op de noordhellingen van de hoge duinen bij het Rozenwaterveld is het Duinroosje dominant.
In de bosrijke delen van de oostrand maakt men kans om soorten te ontmoeten die
we kennen van de meer landinwaarts gelegen bosranden en parken zoals het Vosje
(Andrena fulva) en de Boomhommel (Bombus hypnorum). Kleinere soorten metselbijtjes
(Osmia) vinden hier het zachte dode hout waarin ze hun nesten uitknagen en het bladmateriaal dat ze tot plantaardig cement kauwen.
In het uiterste noordwesten van de AWD bevindt zich een type fakkelgrasvegetatie
dat onder invloed van de aanhoudende wind licht aan verstuiving onderhevig is en overeenkomsten vertoont met het Dauwbraamlandschap. Hier vinden we de Gedoornde slakkenhuisbij (Osmia spinulosa), die zich evenals de Gouden slakkenhuisbij (Osmia aurulenta)
voor haar nestbouw bedient van slakkenhuisjes. Die zijn dan ook volop voorhanden en
als voedselplant voor de slakken lijkt hier vooral Jacobskruiskruid in aanmerking te
komen. De Gedoornde slakkenhuisbijtjes zelf vinden we op dauwbraam en gele composieten, met name Echt bitterkruid.

3.8 Zeedorpenlandschap
Ten noorden van het infiltratiegebied, in de Zuidduinen van Zandvoort, is door toedoen
van de mens een landschap ontstaan dat wordt gekenmerkt door een keur van weelderige bloemen. Dankzij verstoring en bemesting door akkerbouw en vee bloeien in dit
Zeedorpenlandschap onder andere Wilde reseda, Gewone ossentong, Slangenkruid,
Grote zandkool en Koningskaars. De Donkere zijdebij (Colletes marginatus) is hier te vinden op Hazenpootje en de Resedamaskerbij (Hylaeus signatus) op Wilde reseda.
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4

BIJEN ONDERZOEKEN

4.1 Bijen op naam brengen voor beginners
Ongeveer eenderde van de omstreeks 330 Nederlandse soorten bijen is in de AWD vastgesteld. Een groot aantal is na enige studie al gemakkelijk te herkennen, maar er blijven
enkele soorten over die erg weinig van elkaar verschillen. Om het voor de beginner eenvoudiger te maken om naar bijen te gaan kijken, zijn zestien goed herkenbare soorten in
kleur afgebeeld (zie bijlage 6, blz. 124). In het veld zal men er snel genoeg achter komen
dat veel bijen die men tegenkomt niet geïllustreerd zijn. Wie op een gegeven moment
toch de naam van deze bijen wil leren kennen kan beginnen met het aanschaffen van
een of meerdere fotogidsen. In de Nederlandstalige ‘Gids van bijen, wespen en mieren’
(Bellmann 1998) staat een groot aantal bijen afgebeeld. Deze gids biedt naast de foto’s
ook een inleiding tot de vaak heel eigenaardige levenswijze van bijen. Daarnaast zijn er
twee Duitstalige boekjes: een over bijen (Müller e.a. 1997) en een over hommels (Von
Hagen 1994). Met behulp van deze boekjes zijn bijen echter niet met zekerheid te benoemen. Wanneer men serieus werk wil gaan maken van de bijenstudie, zal men zich moeten
gaan bedienen van determinatietabellen (zie paragraaf 4.7). Meer informatie over de verspreiding in Nederland, de vliegtijd en de levenswijze van de Nederlandse bijen is te vinden in de Bijenatlas van Nederland, die te bestellen is bij EIS-Nederland (zie bijlage 5).

4.2 Vangen van bijen
Bijen kennen we als onverstoorbare, ijverige diertjes die zich makkelijk laten benaderen.
Als we de soorten eenmaal goed kennen, geldt een waarneming met het blote oog dan
ook als betrouwbaar. Voor we zover zijn, is het echter zo nu en dan noodzakelijk om er
een te vangen en met een loep te bekijken. Bijenspecialisten die zich aan de moeilijke
soorten wagen zijn soms gedwongen om een exemplaar te doden en mee naar huis te
nemen om microscopische details onder de binoculair te bekijken. In een buisje met wat
tissue zijn de meeste soorten overigens ook levend van dichtbij goed te bekijken. Levend
meenemen leidt echter na een lange lijdensweg vaak alsnog tot de dood van de diertjes,
en na eventueel loslaten in de stedelijke omgeving is de kans op voortplanten nihil
geworden. In de AWD is het overigens nadrukkelijk verboden om dieren te doden of mee
te nemen. Dit is alleen toegestaan met een speciale vergunning die bij hoge uitzondering
wordt verstrekt.
Vangen kan het makkelijkst gebeuren met een simpel vlindernet, gemaakt uit een
stok en dik ijzerdraad of een oud badmintonracket met vitrage. Om kleine bijtjes uit het
net te halen kan een zuigexhauster worden gebruikt. In de meest eenvoudige uitvoering
bestaat deze uit een transparant stuk kunststof buis of slang, waarin een ring met filtergaas is aangebracht. Men zuigt de bij met de buis uit het net, de bij blijft hangen voor het
tussenschotje, en men blaast haar weer naar buiten in het potje of buisje. Na bekijken
meteen weer loslaten!
Een verrekijker zoals die gebruikt wordt bij libellen en vlinders, heeft voor bijen niet
zoveel nut. Vooral mannetjes van zijdebijen (Colletes) zijn met het blote oog bijna niet te
volgen. Ze schieten met onvoorstelbare snelheid rond de plaatsen waar ze vrouwtjes verwachten en zitten geen tel stil. Soms zijn juist die mannetjes makkelijker te determineren
dan de vrouwtjes, vooral aan het genitale grijporgaantje.
Bijen schuilen vooral bij somber weer tussen bladeren of stengels. In dat geval krijgt
men meer inzicht in de soortenrijkdom door met een stevig vlindernet door de vegetatie
te slepen. Vaak blijken soortsamenstelling en aantallen exemplaren met slepen heel
anders te zijn dan verwacht. Probeer de planten zo min mogelijk te beschadigen.
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4.3 Wetenschappelijke inventarisatiemethoden
Voor wetenschappelijk onderzoek naar achteruitgang van soorten of effecten van terreinbeheer bedienen specialisten zich van een aantal methoden die in zeker opzicht objectievere resultaten geven dan gewone veldobservaties. Men moet dan denken aan opstellingen die de insecten onderscheppen tijdens het vliegen of lokken met kleur of geur.
Nagenoeg al deze methoden zijn gericht op het doden van dieren, waarbij men er in het
gunstigste geval zorg voor draagt dat de populatie deze onttrekking van exemplaren kan
dragen zonder merkbaar nadelig effect. De ervaring leert dat de zogenaamde malaiseval
(een tentvormige fuik) weliswaar een redelijk objectief beeld geeft van de aanwezige
fauna, maar anderzijds erg veel dieren doodt die door niemand gedetermineerd zullen
worden. Indien men zich van deze methoden bedient is het goed gebruik de ”bijvangsten” deugdelijk te conserveren (op alcohol of in droge vorm) en voor anderen ter
beschikking te stellen. In de AWD is deze methode echter niet zondermeer toegestaan.

4.4 Inventariseren: waar en wanneer?
Uit de verspreidingskaartjes van algemene duinsoorten blijkt dat veel plekken in de AWD
nog nauwelijks op bijen onderzocht zijn. Om een beter beeld te krijgen van hun verspreiding binnen de AWD, moet in het hele gebied gespreid over het jaar, liefst bij mooi weer,
naar bijen worden gekeken. Bijen laten zich niet zien bij kou, regenachtig weer, temperaturen van boven de 30 graden of langdurige droogte.
Het is van belang dat niet alleen de bermen van de grote ontsluitingswegen en grote
paden worden bekeken, maar dat een egale dekking van het hele terreinoppervlak wordt
nagestreefd. Bij voorkeur wordt van maart tot en met september maandelijks een dag
geïnventariseerd. Als men daar een zonnige, windstille dag voor uitkiest op een moment
dat de belangrijkste voedselplanten voor dat seizoen bloeien, is de kans op waarnemingen het grootst. Met behulp van de bedrijfskaart van de AWD, die door Waterleidingbedrijf Amsterdam kan worden verstrekt, moet het voor iedereen mogelijk zijn om vindplaatsen tot op honderd meter nauwkeurig te noteren.
Per maand kunnen er weer andere bijen op dezelfde plaats vliegen, en met hen ook
andere koekoeksbijen. Daarom is het van belang om niet alleen op bloeiende Kruipwilg,
Duinviooltje en Zandpaardenbloem te zoeken, maar ook later in het jaar te kijken op bijvoorbeeld Muurpeper, Duinroos, Wilde liguster, Slangenkruid, Gewoon duizendblad en
Peen. Vochtige vegetatietypen, heide en het Zeedorpenlandschap moeten zeker niet
worden overgeslagen, want daar komen specifieke bijensoorten voor.

4.5 Doorgeven van waarnemingen
Speciaal voor de deelnemers aan de bijeninventarisatie van de AWD nog het volgende:
wanneer men als groep gegevens verzamelt, is het zinvol om deze voor verslaglegging
door te geven op een centraal punt. Het is daarvoor van groot belang dat elke waarneming op gelijke wijze geregistreerd en doorgegeven wordt. Als men waarnemingen van
de soorten van de kleurenafbeeldingen uit de atlas wil doorgeven, kan dat via het waarnemingenformulier van bijlage 4 (blz. 122).
Over de levenswijze van veel bijen is nog lang niet alles bekend, dus het is bijzonder
zinvol om alle details die in het veld opvallen te beschrijven. Daarvoor is een veldboekje
heel geschikt, maar een memorecorder nog handiger. Later kunnen dan de waarnemingen en de details op het waarnemingenformulier worden overgezet. Met behulp van
deze notities zal een eventuele vervolguitgave van de bijenatlas van de AWD veel informatiever worden dan deze voorlopige editie. In de praktijk bevatten de notities niet
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alleen belangrijke details die men later misschien vergeten is, maar ze verschaffen ook
veel leesgenoegen.
Veldgegevens zijn pas bruikbaar als de exemplaren met zekerheid zijn gedetermineerd. Over het algemeen zijn bijenspecialisten best bereid om u op de verschillen tussen
verwante soorten te wijzen. Voor zover het binnen de mogelijkheden ligt zullen in de
AWD jaarlijks een paar bijenexcursies worden georganiseerd onder leiding van een lid
van de Nederlandse Entomologische Vereniging. Het succes van deze excursies is echter
sterk afhankelijk van het weer. Na het bijwonen van enkele van deze excursies kunt u in
principe zelfstandig de soorten van de kleurenafbeeldingen van elkaar onderscheiden, en
kunnen uw inventarisatiegegevens worden opgenomen in een databestand.

4.6 Overzicht van mogelijke logboekgegevens
Op het waarnemingenformulier (zie blz. 122) worden maar enkele van de vele gegevens
gevraagd die de moeite van het noteren waard zijn. Indien men het een beetje professioneler wil aanpakken is hier een lijst met zaken waar men zoal aan zou kunnen denken.
Soortnaam: eventueel met de naam van de ondersoort of variëteit. Bij bepaalde soorten
waarvan bekend is dat namen en inzichten vaak veranderen, is het verstandig om in
bepaalde gevallen het gebruikte determinatiewerk te vermelden.
Aantallen: hoeveel dieren werden aangetroffen per geslacht of stadium van ontwikkeling. Maak bij grote kolonies een berekening aan de hand van bijvoorbeeld het gemiddeld aantal nesten of dieren per vierkante meter. Bij sociale bijen zal het erg lastig zijn om
de globale omvang van het volk in te schatten. In dat geval geven de afmetingen van het
nest nuttige informatie. Ter voorkoming van dubbeltellingen verdient het de aanbeveling
om de waarneming met het hoogste aantal exemplaren van het jaar als maximum voor
een bepaalde locatie te beschouwen.
Geslacht of stadium: ei, larve, pop, mannetje, vrouwtje, koningin of werkster. Afwijkingen in lichaamsbouw door toedoen van bijvoorbeeld parasieten kunnen zelfs specialisten op het verkeerde been zetten. Kijk bij twijfel goed naar de aanwezigheid van twaalf of
dertien antenneleden en het bezit van een angel. Soms gaat er gewoon iets fout tijdens
het popstadium en is het dier voor de helft mannelijk en voor de helft vrouwelijk. Bij sociale soorten kunnen we volstaan met het noteren van de aanwezigheid van een volk. Let
op dat communale soorten een gemeenschappelijke nestopening kunnen gebruiken.
Tijdstip waarneming: Het kan soms van belang zijn om te noteren of de waarneming
bijvoorbeeld vroeg in de ochtend, rond het middaguur of tegen de avond is gedaan.
Sommige soorten schijnen een voorkeur te hebben voor een bepaald tijdstip op de dag.
Conditie: Aan de mate waarin de vleugels gerafeld zijn is redelijk in te schatten of een bij
al veel vlieguren achter de rug heeft. Ook de verbleking van de vacht en slijtage van de
kaakpunten vertellen daar iets over. Hoe oud het dier precies is, hangt sterk af van het
aantal uren zon en de gemiddelde temperaturen van de afgelopen weken of maanden.
De meeste wilde bijen leven niet langer dan enkele weken tot maanden.
Vindplaats: de naam van de vindplaats liefst zo nauwkeurig mogelijk omschrijven.
Indien de naam van de exacte plek (buiten de AWD) niet op algemeen gangbare kaarten
staat aangegeven (Grote Provincie-Atlas van Wolters-Noordhoff, Topografische Inventarisa-
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tieatlas van Vogelbescherming Nederland, of topografische kaarten van Nederland), verwijs dan tevens naar een object, gebied of dorp in de directe omgeving dat er wel op
wordt aangegeven. Binnen de AWD kan men het beste gebruik maken van de gedetailleerde bedrijfskaart.
Coördinaten: De kilometerhokken van deze atlas zijn gebaseerd op het stelsel dat officieel bekend staat als het coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting (RD), maar
beter bekend is als de zogenaamde Amersfoort-coördinaten. Noteren gaat als volgt:
schrijf het nummer op van de verticale kilometerlijn links van de vindplaats. Zet vervolgens een punt of komma en daarna het nummer van de hectometerlijn links van de vindplaats. Hiervoor kan een transparant met ruitverdeling gebruikt worden. Zet vervolgens
een liggend streepje (-) en noteer daarachter de nummers van de horizontale kilometeren hectometerlijn, die onder de vindplaats liggen, gescheiden door een punt of komma.
Bijvoorbeeld 95.2 – 484.5.
Landschap: beschrijving van de grote landschappelijke structuur om de vindplaats
heen, bijvoorbeeld droge heide begraasd door schapen, of kruidenrijke rietruigte grenzend aan wilgenbos. Een opsomming van de aanwezige plantensoorten kan heel verhelderend zijn.
Vlieg- rust- of nestplaats: beschrijving van de bodem, de plantengemeenschap of het
voorwerp waarbij de bij zich bevond tijdens de waarneming en indien van toepassing
iets over de ligging van de kolonie.
Activiteit: Kroop, vloog of zat de bij? Was het dier aan het zonnen, drinken of voedsel
verzamelen? Groef het dier een nestopening? Werd het nest afgesloten? Konden paringsrituelen of handelingen worden vastgesteld? Werden er soortgenoten of vijanden verjaagd? Zat het dier ergens in gevangen, aan vastgeplakt of was het verdronken? Was het
dier al lang dood? Ook opvallende loop- of vlieggewoonten (bijv. fluiten) zijn van belang.
Parasitisme: de aanwezigheid van koekoeksbijen. Observeer hun gedrag. Kropen deze
bijen echt in de nesten of inspecteerden ze alleen de invliegopening? Houd een dergelijk
nest in de gaten. Dieren waarbij parasieten zoals waaiervleugeligen (Strepsiptera) het
lichaam zijn binnengedrongen kunnen zich merkwaardig ontwikkelen.
Methode: Werd het dier met het blote oog waargenomen, en door wie, of zijn er ook
exemplaren gefotografeerd? Zijn ze gevangen en zoja waarmee?
Legaat (verzamelaar): de naam van degene die het dier heeft gevonden, aangeduid
met de afkorting ‘leg.’. Ook als deze persoon geen kennis heeft van wat hij verzameld of
gezien heeft, moet duidelijk blijven wie de waarneming heeft gedaan.
Determinator: de naam van degene die de determinatie aan verzamelde exemplaren
heeft verricht of de specialist die de naam heeft bevestigd, gevolgd door de afkorting
‘det.’. Ook het jaar van determinatie is handig om te weten.
Collectie: Voor archieven, zoals het eigen inventarisatielogboek, kaartenbakken of elektronische gegevensbestanden, is het nuttig om aan te geven wat er uiteindelijk met de
verzamelde exemplaren gebeurd is: hoe zijn ze geprepareerd (in papillotten, in alcohol of
opgeprikt) en in welke collectie staan ze.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

19

4.7 Determinatietabellen
Lange tijd heeft slechts een kleine groep natuurliefhebbers de moeite genomen om zich
in de interessante familie van de bijen te verdiepen. De slechte verkrijgbaarheid van
determinatiewerken was waarschijnlijk het grootste struikelblok voor beginners. Pas na
1980 verscheen er weer een reeks bruikbare tabellen. G. van der Zanden publiceerde in
1982 een tabel voor Nederlandse buikschuierdragende bijen (Megachilinae), en A. Koster
in 1986 voor de Nederlandse maskerbijen (Hylaeus). Op dit moment is voor het Duitstalige gebied een reeks goede determinatiewerken voor bijen in de maak door Scheuchl
en Schmid-Egger.

De anatomie van een bij
Om de teksten over het uiterlijk te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om
enkele wetenschappelijke termen te leren. Determinatietabellen moeten in
korte begrippen aangeven op welk lichaamsdeel een beschrijving betrekking heeft en daartoe bedienen auteurs zich veelal van gestandaardiseerde
termen in het Latijn of afgeleid van Latijn. In deze atlas is geprobeerd alleen
met Nederlandse temen te werken, maar ook dát vereist de nodige uitleg.
De Nederlandse namen zijn voor zover mogelijk afgeleid van de menselijke
anatomie en er is getracht waar mogelijk aan te sluiten bij de Duitse naamgeving die ook bij ons al goeddeels is ingeburgerd.
Behalve de benamingen van lichaamsdelen is ook vaak hun positie in het
Latijn omschreven. Hiervoor worden o.a. de volgende termen gebruikt:
Dorsaal: aan de rugzijde.
Ventraal: aan de buikzijde.
Lateraal: aan de zijkant.
Mediaal: in het midden.
Anterieur of rostraal: vooraan.
Posterieur of caudaal: achteraan.
Distaal of apicaal: aan het uiteinde.
Proximaal of basaal: bij de basis.
Marginaal: aan de rand.
Submarginaal: gelegen achter de marginale delen
(bij vleugelcellen ook wel ‘cubitaal’ genoemd).
Discoidaal: op het midden van een vlak.
(meestal gebruikt voor de twee grootste cellen
in het midden van de voorvleugels).
We bekijken insecten voor dit soort oriënterende begrippen boven op de
rug met alle ledematen gestrekt en verticaal op de bodem geplaatst.
Wat eigenlijk de onderzijde van antenneleden zou moeten heten, wordt o.a.
in Schmiedeknecht (1930) nog wel eens beschreven als de voorzijde. De
antennen worden dan in rechtopstaande positie gezien.
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5 NATUURBEHEER GERICHT OP INHEEMSE BIJEN
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden om bij het beheer rekening te
houden met de bijenstand. Ondanks dat er veel bekend is over hun levenswijze, is er weinig gepubliceerd over de invloed van beheersmaatregelen op bijen. Dit is verontrustend,
zeker gezien het feit dat bijen in Nederland sterk achteruit zijn gegaan. Van een aantal
zeldzame bijensoorten in de AWD is de vindplaats niet nauwkeurig bekend. Desondanks
is het wel mogelijk om enkele algemene beheersadviezen te geven waar bijen profijt van
kunnen hebben. In de volgende paragrafen zal getracht worden per terreintype gerichte
informatie te geven over ‘bijvriendelijk’ beheer.

5.2 Herstel van duinrellen
Het herstel van de beekjes die vroeger het overtollige kwelwater op veel plaatsen in de
duinen afvoerden, is een uitstekend initiatief. De duinrellen zullen begeleid worden door
een weelderige bloemrijke oevervegetatie die voor veel bijen van belang is. Tevens ligt
het in de verwachting dat er door afkalving kleine steilwandjes ontstaan die nestgelegenheid kunnen bieden aan veel soorten. De kruiden van de huidige kanaaltaluds voorzien
de bijen weliswaar van voedsel, maar de open, enigszins vochtige zandhellingen die veel
zandbijen (Andrena) voor nestbouw prefereren, ontbreken hier. Een duinrel zal door uitspoeling en verleggen van zijn loop op steeds weer andere plaatsen geschikte nestgelegenheid vormen.

5.3 Zeedorpenlandschap
In de omgeving van vissersdorpen heeft vooral kleinschalige akkerbouw door de eeuwen
heen geleid tot het ontstaan van het Zeedorpenlandschap. Dit landschap kent een bloemenrijkdom die erg aantrekkelijk is voor bijen. Deze typische bloemrijke vegetaties zijn
weliswaar niet door natuurlijke processen veroorzaakt, maar het is toch van belang om de
bestaande situatie voort te zetten voor het behoud van de bijenfauna. Waarschijnlijk hebben de bredere uitgespoelde oeverzones van duinrellen in het verre verleden dezelfde
bloemenrijkdom gekend als de verstoringvegetaties van het Zeedorpenlandschap.

5.4 Vochtige valleien en vlakten
De natte en vochtige hoofdlandschappen van de AWD hebben vanaf het einde van de
negentiende eeuw nogal te lijden gehad van de waterwinning. Bij een permanente hoge
grondwaterstand kan zich in duinvalleien een bloemrijke kruidenvegetatie en in theorie
zelfs veen vormen, met Gewone dophei als meest interessante bijenplant. De eerste bijensoorten die sinds de jaren 1920 uit de AWD verdwenen zijn, waren niet bij toeval de
zeldzame, met veen geassocieerde hommels.
Vochtige duinvlakten zullen eveneens veel baat hebben bij de verhoging van de
grondwaterstand, waarvan de recente vondst van de Slobkousbij op het Haasveld een
mooi voorbeeld vormt. Vochtige weiden in het zuiden van de AWD die met beleid worden begraasd, leveren een geheel eigen vegetatie op met totaal andere bijen dan elders
in de duinen. Gezien de minimale kennis die beschikbaar is over de relatie tussen begrazing en bijen lijken deze duinvlakten ideaal voor een experimentele aanpak. Wel moeten
de gevolgen van begrazing nauwlettend gevolgd worden, een te sterke begrazing kan
juist weer negatieve gevolgen hebben.
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5.5 Struwelen en droge graslanden
In de drogere delen van de AWD zijn kruidenrijke grasvegetaties uitermate interessant.
Dauwbraam, Slangenkruid, Wilde liguster en gele composieten zijn belangrijk als voedselbron maar ook minder opvallende planten, zoals Kandelaartje en Ruw vergeet-mij-nietje,
dragen bij aan een grote verscheidenheid aan bijen. Beheer zou zich hier voornamelijk
moeten toespitsen op het inperken van duindoorn- en kruipwilgstruwelen. Eventuele
grazers mogen beslist niet zo talrijk zijn dat ze het terrein kaalvreten, vertrappen of zodanig bemesten dat de vegetatie veranderingen ondergaat. Konijnen zijn hier uiteraard
prima op hun plaats, ook vanwege hun graafactiviteit in door mossen en grassen bedekt
zand. Ook in deze landschappen moet voor de bijen goed gelet worden op de grondwaterstand. Wanneer in hoogzomer zelfs de vegetatie van de valleien hier verdort, redden
een aantal bijensoorten het niet.
In de AWD wordt bewust geen actie ondernomen om Amerikaanse vogelkers, ook wel
”bospest” genoemd, in de Duindoornstruwelen te bestrijden. De hoop is gevestigd op
een zelfregulerende werking van het ecosysteem. Er is op dit moment weinig bekend
over de betekenis die deze exoot heeft voor onze wilde bijen, maar de bloeiwijzen van
andere Prunus-soorten worden volgens Westrich (1989, 1990) in totaal door minstens 25
bijensoorten bezocht. Een interessant inventarisatiedoel.

5.6 Bossen
Voor loof- en naaldbos geldt over het algemeen dat open plekken, brede bospaden en
vooral bosranden veel bruikbaarder zijn voor bijen dan dicht, aaneengesloten bos. Kruiden en heesters aan de voet van de bossen leveren voedsel, dood hout en open grond
bieden nestgelegenheid. Een parkachtig mozaïekpatroon is voor bosbewonende bijen
veel wenselijker dan een keurig productiebos.

5.7 Heide
Op de diep ontkalkte strandwallen aan de uiterste oostrand van de AWD is de vegetatie
vrijwel gelijk aan die van de hogere zandgronden in grote delen van Nederland. Het voorkomen van Struikhei is uit historisch oogpunt interessant, maar kan geen aanspraak
maken op dezelfde aandacht die de kalkrijke duinlandschappen verdienen. Heide wordt
al eeuwen vitaal gehouden door beweiding met schapen, en de typische bijen van dit
vegetatietype hebben dan ook baat bij verjonging van de heidestruikjes. Paden en
schaars begroeide zandige plekken hebben hier voor de nestgelegenheid een belangrijke functie. De Honingbij (Apis mellifera) wordt hier snel te dominant voor wilde bijen.
Het heideveldje bij Sasbergen wordt gedomineerd door de Aardhommel (Bombus terrestris). Er is eigenlijk te weinig nestgelegenheid (accidentatie en open zand) voor solitaire
bijen, maar het is dan ook een erg klein hoekje.
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5.8 Algemene richtlijnen voor terreinbeheer
Ongeacht het terrein- of vegetatietype dient men in feite altijd rekening te houden met
de volgende vier onderwerpen om wilde bijen de kans te geven:
Voedsel: Houd er rekening mee dat er verschillende bijensoorten op verschillende tijdstippen in het jaar actief zijn. Bedenk ook dat een bloemrijke vegetatie uitsluitend in mei
niet voldoende is voor een soort die een tweede generatie in augustus heeft. Probeer
grasland pas te maaien als belangrijke bijenplanten zijn uitgebloeid. Gefaseerd maaien,
waarbij jaarlijks een ander stuk van het terrein mag blijven doorgroeien, geeft in ieder
geval een deel van de populatie de kans om zich te handhaven. Laat als het mogelijk is
een brede zoom kruiden langs bosranden en paden staan.
Nestgelegenheid: In de omgeving van belangrijke groeiplaatsen van voedselplanten
kan men eventueel een teveel aan struweel ruimen of grond afplaggen om nestgelegenheid te scheppen. Een belangrijke bijdrage aan het voortbestaan van hout- of stengelbewonende bijen kan geleverd worden door dood materiaal te laten liggen. Niet alleen takken en stengels, maar ook stronken of oude paaltjes, liefst met al of niet natuurlijke boorgaten. Nesthulp in de vorm van houtblokken met boorgaten of bossen afgesneden rietstengels kunnen ook geen kwaad. Platgetreden bermen van paden zijn voor bijen vaak
erg aantrekkelijk om in te nestelen en oude muizennesten voor hommels. Grillige zandpaden genieten de voorkeur boven nette, afgestoken grindpaden. Klinkerpaden met
ruime, zandige voegen zijn te verkiezen boven asfalt. Kale plekken of oneffenheden in
heide- of grasvelden staan misschien niet netjes, maar zijn dankbare nestplaatsen voor
kolonievormers. Stuifgaten, konijnenholen en afgekalfde oevers zijn ideaal voor een groot
aantal wespen en bijen.
Concurrentie: Probeer intensieve imkerij uit het terrein te weren. Naar alle waarschijnlijkheid bewijzen imkers die veel met hun bijenkasten rondreizen, de wilde bijen bepaald
geen dienst. Op het oog bloemrijke vegetaties kunnen door de Honingbij (Apis mellifera)
dermate snel van nectar en stuifmeel worden ontdaan dat er voedselgebrek ontstaat bij
wilde bijen. De Honingbij verzamelt op alle bloemen terwijl veel wilde bijensoorten
gespecialiseerd zijn op één plant of plantengemeenschap. Op dit moment wordt universitair onderzoek gedaan naar de effecten van deze concurrentievervalsing. Uit voorzorg
zou het plaatsen van bijenkasten in of aan de randen van de AWD zo veel mogelijk moeten worden beperkt.
Educatie: Bevorder kennis over het bestaan van inheemse bijen bij personeel en bezoekers. Besteed in bezoekerscentra en nieuwsbrieven aandacht aan bijen, plaats informatiepanelen bij spectaculaire bijen- of wespenkolonies en breng opzichters op de hoogte van
de gevoelige populaties. Bijenexcursies onder leiding van een enthousiaste specialist zijn
verreweg de beste methode om interesse voor deze diertjes bij het grote publiek aan te
wakkeren. Vaak blijken imkers de meest geïnteresseerde toehoorders.
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Een voorbeeld van de ondergrondse structuur van een zandbijennest.
Het met stuifmeel beladen vrouwtje kruipt door de nestschacht naar
beneden terwijl haar koekoeksbij op een onbewaakt ogenblijk wacht.
De diepte van de nestkamers kan tussen soorten sterk verschillen.
(ill. Jeroen de Rond, origineel: infopaneel It Fryske Gea)

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten
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6 SOORTBESCHRIJVINGEN
Nederlandse naam: Van de 119 soorten bijen uit de AWD hadden er ongeveer vijftig
vóór het verschijnen van de eerste uitgave van deze atlas in 2002 nog geen Nederlandse
naam. Voor al deze ‘anonieme’ soorten werden daarom Nederlandse namen geïntroduceerd, waarmee min of meer werd vooruitgelopen op de standaardlijst van de Nederlandse bijen (EIS-Nederland). Een aanzienlijk deel van de in 2002 gepropageerde namen
werd uiteindelijk ook in de standaardlijst voor Nederlandse bijennamen opgenomen.
Wetenschappelijke naam: Voor zover mogelijk is de meest recente geldige naam gegeven aan de hand van de laatste wetenschappelijke publicaties. Tussen rechte haakjes worden de namen gegeven waaronder de soort te vinden is in oudere determinatiewerken.
Vliegtijd: de periode gedurende het jaar waarin de soort kan worden waargenomen.
Hoofdvliegtijd: de periode waarin het grootste aantal waarnemingen wordt gedaan.
Bloembezoek: de planten waarop de betreffende bij vaak wordt waargenomen.
Nestkeuze: omschrijving van de plaats waar de soort gewoonlijk nestelt.
Sociaal gedrag: omschrijving van de samenlevingsverbanden onder bijen. Er zijn hierbij
drie categorieën te onderscheiden:
sociale bijen: bijen die gezamenlijk het broed verzorgen. Communale soorten gebruiken een gezamenlijke nestopening maar verzorgen elk hun eigen broed.
solitaire bijen: bijen waarvan elk vrouwtje het eigen broed verzorgt. Wel is het zo dat
solitaire soorten vaak dicht bij elkaar nestelen wegens geschiktheid van de bodem.
koekoeksbijen: bijen waarvan het vrouwtje het nest van de gastheer binnendringt en
daar eitjes afzet op diens voedselvoorraad. Bij sociale soorten verzorgen de werksters van
de gastheersoort de koekoekslarven.
Gastheer: de bijensoort die dient als gastheer voor een koekoeksbij. Indien deze relatie
nog onzeker is wordt dit aangegeven met een vraagteken.
Koekoek: de bijensoort die haar eieren in het nest van de besproken soort legt.
Voor 1980: het aantal exemplaren van de soort verzameld vóór 1980 en tussen haakjes
het aantal verzamelde series.
Vanaf 1980: het aantal exemplaren van de soort verzameld van 1980 tot en met 2003.
Uiterlijk: de herkenbare en zomogelijk unieke eigenschappen van de bijensoort.
De wetenschappelijke termen die hier worden gebruikt zijn terug te vinden op blz. 17.
Biotoop: het favoriete landschap en vegetatietype van de soort. Er is geprobeerd een
indruk te geven van de plaats waar de soort in de duinen voorkomt. De bloemen waarvan
bekend is dat ze worden bezocht en nestplaats worden hier ook genoemd.
Voorkomen: Het voorkomen in Nederland is voor een groot deel afgeleid van de verspreidingskaartjes uit de Bijenatlas van Nederland. Hierbij is de nadruk gelegd op het
voorkomen in de duinen. De bespreking van het voorkomen in de AWD is gedaan aan de
hand van het waarnemingenbestand van EIS-Nederland. Voor de atlas van de AWD werden gegevens verwerkt tot en met 1999, aangevuld met waarnemingen van de auteur uit
2000 t/m 2003 en van de eerste deelnemende inventarisanten.
Verspreidingskaart: Op de verspreidingskaartjes zijn alle waarnemingen vanaf 1980,
zowel collectiemateriaal als observaties, aangegeven met de verschillende symbolen die
terug te vinden zijn in de legenda. Als uitzondering zijn bij twee soorten ook de waarnemingen uit 2004 opgenomen, hier tijdelijk voorzien van een cirkeltje.
Waarnemingen van vóór 1980 zijn niet opgenomen vanwege de grote hoeveelheid
onvolledige vindplaatsaanduidingen. Collectie-exemplaren die, zonder vermelding van
coördinaten, werden omschreven als verzameld in Vogelenzang zijn gemarkeerd op
ingang Panneland, aangezien het centrum van Vogelenzang waarschijnlijk niet de plaats
is geweest waar de waarnemingen in werkelijk zijn gedaan.
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Geriemde zandbij
Andrena angustior
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

april t/m augustus
eind mei
geen specifieke voorkeur
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair in kleine kolonies
Rood-zwarte dubbeltand (Nomada fabriciana)
–
1exemplaar

Uiterlijk: vrouwtjes 9-11 mm,
mannetjes 8-10 mm.
Een onopvallende middelgrote
zandbij met een wat losse, grauwgele
beharing. Alleen de kop is iets grijzer
en ingestrooid met zwarte haren. De
achterlijfspunt van het vrouwtje is volledig zwart behaard en de verzamelharen aan de achterpoten zijn heldergeel.
Bij 15 maal vergroting is te zien dat
de rugplaten sterk dwarsgerimpeld
zijn en dat de haren in diepe putjes
zijn geplant. De brede, glanzende en
geel doorschijnende eindranden van
de rugplaten zijn aan de basis scherp
begrensd. Bij de mannetjes nemen
deze glanzende en volledig gepolijste
randen bijna de helft van het oppervlak in. Zij hebben gewoonlijk geelbruingekleurde achterschenen.
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Biotoop: Hoewel de Geriemde zandbij volgens
Westrich (1989, 1990) in het noorden van Duitsland
voornamelijk met heide wordt geassocieerd, schijnt
ze niet specifiek in de bloeiwijzen van Struikhei of
dophei te zijn geïnteresseerd. Waarschijnlijk is de
droge zandige bodem de belangrijkste reden om
zich in heideterreinen te vestigen. Verder is ze in ons
land ook bekend van dijken en gemaaide bermen.
Het menu omvat een reeks van algemene veldkruiden zoals boterbloem, Koolzaad, muur en ereprijs.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: Het voorkomen in Nederland is
beperkt tot de hogere zandgronden, het oostelijke
rivierengebied en Zuid-Limburg. Het afgevlogen
vrouwtje dat op 5 augustus 1994 in de AWD bij de
Langedel werd gevonden (leg. Peeters), blijkt tevens
de enige recente waarneming aan de gehele Nederlandse kust te zijn. Vermoedelijk betrof het een
zwervend exemplaar. De kans om een populatie in
de AWD te vinden lijkt niet groot te zijn.
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Donkere wilgenzandbij
Andrena apicata
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m juni
mannetjes eind maart, vrouwtjes midden april
wilg
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair in kolonies
Vroege wespbij (Nomada leucophthalma)
75 exemplaren (22 series)
9 exemplaren (4 series)
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Biotoop: De Donkere wilgenzandbij is voor nectar
en stuifmeel volledig aangewezen op wilg. Ze is op
diverse soorten langbladige en rondbladige wilgen
waargenomen. In grote delen van de AWD komt
Kruipwilg in aanmerking als voedselplant.
De nestgangen worden bij voorkeur in wat vastere zandbodem gegraven. Daarbij is te denken aan
zandpaden, zandige bosranden en de drogere
delen van oeverzones.
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Uiterlijk: vrouwtjes 12-14 mm,
mannetjes 11-12 mm.
De vrouwtjes van deze grote voorjaarssoort maken een fluwelige indruk.
De vacht is dicht en bestaat uit uiterst
fijne haren. Het oppervlak van borststuk en achterlijfsplaten is egaal mat.
Vooral op de voorste helft van het
lichaam is het haarkleed diep zwartbruin. Op het achterlijf zijn wat losse
geelbruine haarbanden te zien en de
achterlijfspunt is vervolgens weer
zwart. Het verzamelapparaat aan de
achterpoten bestaat uit donkerbruine
en ivoorwitte haren.
Mannetjes zijn op de rug grijsbruin
behaard en hebben zwarte beharing
op het middensegment. De kaakbasis
is naar onderen uitgetrokken in een
krachtige tand. Deze kenmerken gelden ook voor de verwante, maar elders
in het land veel algemenere Vroege
zandbij (Andrena praecox). Deze zijn
echter te herkennen aan het gevorkte
laatste buikplaatje. Bij de Donkere wilgenzandbij eindigt dit buikplaatje vlak
of rond.

Voorkomen: Deze zandbij lijkt in Nederland sterk
te zijn afgenomen. Vanaf 1980 is nog maar een
handvol waarnemingen gedaan. Ook aan de kust,
waar de soort in het verleden goed vertegenwoordigd was, is het aantal recente vondsten zeer
beperkt. Rond het midden van de twintigste eeuw
verzamelde G. Barendrecht deze dieren in grote
series op het Oosterveld, maar gericht zoeken op
die locatie heeft in de afgelopen jaren niets opgeleverd. Een verhoogde aandacht voor de aanwezigheid van deze zeldzame soort in de AWD is gewenst.
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Zilveren zandbij
Andrena argentata
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:

april t/m september
eerste generatie: midden april,
tweede generatie: mannetjes eind juli, vrouwtjes begin augustus
bloembezoek: geen specifieke voorkeur
nestkeuze:
zelf gegraven bodemnesten
sociaal gedrag: nestelt solitair in kolonies
koekoek:
Bleekvlekwespbij (Nomada alboguttata var. baccata)
Bosbloedbij (Sphecodes ephippius)
Rimpelkruinbloedbij (Sphecodes reticulatus)
voor 1980:
11 exemplaren (6 series)
vanaf 1980:
6 exemplaren (4 series)

Uiterlijk: vrouwtjes 9-10 mm,
mannetjes 7-9 mm.
Een betrekkelijk kleine soort die
door haar lichte beharing tussen het
duinzand gemakkelijk over het hoofd
gezien kan worden.
Evenals de veel algemenere Witbaardzandbij (Andrena barbilabris) is
het achterlijf vrijwel kaal en hangen
aan de rugplaten banden van lange
witte franjeharen die in het midden
versmald zijn. De buikplaten zijn bezet
met afstaande kammetjes bestaande
uit opstaande witte borstelharen. Aan
de achterste dijringen van de vrouwtjes zijn bosjes van uitzonderlijk lange
verzamelharen (floccus) te zien.
De Zilveren zandbij is op het achterlijf duidelijker bestippeld dan de
Witbaardzandbij en overwegend grijsbruin tot lichtgrijs behaard. De verzamelharen van de achterschenen zijn
bijna geheel wit.
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Biotoop: De Zilveren zandbij is duidelijk gebonden
aan de drogere zandgronden, maar is wat bloembezoek betreft niet erg kieskeurig. Door Westrich
(1989, 1990) wordt een hele reeks plantensoorten
genoemd uit de families van de schermbloemigen,
composieten, kruisbloemigen, heiachtigen, roosachtigen en wilgen. Voor een deel zal die grote verscheidenheid ook liggen aan het voorkomen van twee
generaties. In de duinen is de zomergeneratie het
gemakkelijkst te vinden op Peen.
De vrouwtjes nestelen gewoonlijk in open of
licht begroeid zandterrein. Ze zijn in staat om nestgangen aan te leggen in vrij los zand.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: Buiten een groot aantal vindplaatsen
in de duinen van Noord- en Zuid-Holland en de
waddeneilanden werd deze soort voor 1980 ook op
een redelijk aantal plaatsen op de zandgronden in
het binnenland gevonden. Vanaf 1980 bleven
slechts een handvol vindplaatsen over in Drenthe,
Limburg en aan de kust.
Te oordelen naar de niet geringe aanwezigheid
van deze soort in de Kennemerduinen ten noorden
van Zandvoort, zou haar kennelijke achteruitgang in
de AWD na gerichte inventarisatie wel eens wat
minder ernstig kunnen blijken te zijn dan verwacht.
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Witbaardzandbij
Andrena barbilabris
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m augustus
mannetjes eind april, vrouwtjes begin mei
geen specifieke voorkeur
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair, vaak in vrij grote losse kolonies
Bleekvlekwespbij (Nomada alboguttata)
Schoffelbloedbij (Sphecodes pellucidus)
78 exemplaren (35 series)
35 exemplaren (24 series)
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Biotoop: De Witbaardzandbij prefereert open
zandvlakten en nestelt op vrijwel onbegroeide
plaatsen. Aan de voet van een duinhelling zag ik
hoe vrouwtjes zich dwars door het mulle, wegglijdende zand wrongen en blijkbaar op de reuk hun
nestingang ook werkelijk schenen te vinden.
De mannetjes schieten met hoge snelheid laag over
de bodem heen en weer, zelfs in sterke wind.
In de stedelijke omgeving worden de nesten
vaak aangelegd in het zand tussen de straatstenen.
Naast een hele reeks van composieten, kruisbloemigen, schermbloemigen, roosachtigen en wilgen is
deze soort ook aan te treffen op kornoelje, eik, Wilde
liguster en Zandblauwtje.
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Uiterlijk: vrouwtjes 10-12 mm,
mannetjes 9-11 mm.
De vrouwtjes lijken door hun glanzende achterlijf met lichte bandjes van
franjeharen sterk op de voorgaande
soort, maar zijn iets groter en geelbruin behaard op het rugschild. Het
achterlijf heeft een soort emailglans
door de fijne microsculptuur en is niet
duidelijk gepunt. De haarbandjes zijn
eveneens helderwit, maar veel smaller
dan die van de Zilveren zandbij.
De verzamelharen van de achterpoten zijn aan de bovenzijde donker
aangelopen. Vrouwtjes van deze soort
bezitten een goed ontwikkeld verzamelapparaat aan de dijringen van de
achterpoten en kunnen grote hoeveelheden stuifmeel per vlucht vervoeren.
Mannetjes zijn iets grauwer dan die
van de Zilveren zandbij. Ze dragen op
de buikplaten ook de afstaande witte
borstelkransen maar zijn op de rugplaten niet duidelijk gepunt.

Voorkomen: De soort is in Nederland overal algemeen op de zandgronden en langs de grote rivieren. In de duinen is ze altijd een gewone soort
geweest en ook recent werd ze er regelmatig waargenomen. Voor de AWD is geen enkele reden om
aan te nemen dat ze op enigerlei wijze bedreigd
zou worden. Ze is in het voorjaar vrijwel overal in
het gebied aanwezig.
Heel opvallend is dat de Bleekvlekwespbij (Nomada alboguttata), die in het binnenland de
belangrijkste nestparasiet is, in de duinen een hoge
zeldzaamheid is. Op bijna alle door mij bezochte
plaatsen in de AWD was de Schoffelbloedbij (Sphecodes pellucidus) wél prominent aanwezig.
Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Tweekleurige zandbij
Andrena bicolor
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:

februari t/m september
eerste generatie: begin april
tweede generatie: begin juli
bloembezoek: geen specifieke voorkeur
nestkeuze:
zelf gegraven bodemnesten
sociaal gedrag: nestelt solitair, liefst gespreid
koekoek:
Rood-zwarte dubbeltand (Nomada fabriciana)
voor 1980:
–
vanaf 1980:
1 exemplaar

Uiterlijk: vrouwtjes 8,5-10 mm,
mannetjes 8-10 mm.
De vrouwtjes van deze soort zijn
goed herkenbaar aan hun tweekleurige haarkleed. De heldere oranjebruine beharing aan de rugzijde van
borststuk, rugplaten en het verzamelapparaat van de achterschenen contrasteert sterk met de gitzwarte haren
die de onderzijde, kop en achterlijfspunt bedekken. Daarbij is het hele
lichaam opvallend dicht en krachtig
gepunt. Eventueel is verwarring qua
kleur van de beharing mogelijk met
de Donkere wilgenzandbij (Andrena
apicata), de Variabele zandbij (Andrena
varians) of de Breedrandzandbij (Andrena synadelpha). Deze soorten zijn
echter veel minder sterk gepunt, met
name op het grote rugschild en het
kopschild.
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Biotoop: Het menu van de Tweekleurige zandbij is
zeer gevarieerd: gele composieten, longkruid, kruisbloemigen, muurachtigen, sleutelbloemen, roosachtigen, een groot aantal verschillende klokjes en zelfs
bolgewassen uit de tuin. De Tweekleurige zandbij is
een expansieve soort die genoegen neemt met alle
mogelijke grondsoorten en landschappen. Al in een
vroeg stadium wist ze bijvoorbeeld de steden van
Flevoland te koloniseren.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: In de zuidelijke helft van Nederland is
de soort zeer algemeen maar ze wordt zelden
gevonden in de noordelijke provincies. Uit de Bijenatlas van Nederland blijkt dat tot 1998 nog geen
vindplaatsen bekend waren van de kust ten noorden van de Kennemerduinen. Inmiddels blijkt ze in
Bergen al te zijn gevonden.
Het enig bekende exemplaar uit de AWD is op 17
juni 1996 gevangen rond de pompstations (leg.
Peeters).
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Meidoornzandbij
Andrena carantonica [= Andrena jacobi in Van der Vecht 1928 en Westrich 1990]
[= Andrena scotica in Westrich & Dathe 1997]
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m juni
begin mei
diverse kruiden, heesters en bomen
zelf gegraven bodemnesten
nestelt in communaal verband
Donkere wespbij (Nomada marshamella)
Gewone wespbij (Nomada flava)
–
1 exemplaar

Uiterlijk: vrouwtjes 13-14 mm,
mannetjes 10-13 mm.
Door haar flinke postuur, de gelijkmatige okergele beharing en de zijdeachtige glans van het achterlijf doen
de vrouwtjes sterk denken aan de
Honingbij (Apis mellifera). De kop is
gedeeltelijk zwart behaard, evenals de
poten en de achterlijfspunt. De bovenste verzamelharen van de achterschenen zijn zwartbruin, maar de onderste
helderwit.
Het hele lichaam is bedekt met een
vrij grove microsculptuur met krachtige haardragende punten. De mannetjes zijn te herkennen aan het zwaluwstaartje van de laatste buikplaat,
gecombineerd met een kort derde en
lang vierde antennelid. Ze hebben
vaak een uiterst fijn doorntje op de
wangen, achter de aanhechting van de
kaken.
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Biotoop: De Meidoornzandbij kan worden aangetroffen in diverse landschapstypen en in de stedelijke omgeving. Naast een reeks algemene voorjaarskruiden schijnt deze soort een bijzondere voorkeur te hebben voor bloeiende bomen en struiken.
Ze bezoekt de bloesem van diverse vruchtbomen,
Sleedoorn, meidoorn en kornoelje, maar ook die van
wilg, esdoorn en eik.
De nesten worden gegraven in zand, humus of
zavel en een opmerkelijk detail is dat meerdere
vrouwtjes gebruik kunnen maken van een gezamenlijke nestopening. Deze semi-sociale of communale leefwijze is vooral bekend van groefbijen
(Halictus en Lasioglossum).
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Voorkomen: De verspreiding over Nederland is vrij
gelijkmatig en de vindplaatsen zijn talrijk. Zoals te
verwachten bij een soort die zich in het polderland
thuis voelt, is ze is naar verhouding niet bijzonder
sterk vertegenwoordigd in duingebieden. Daar is ze
het meest te verwachten rond loofbossen aan de
binnenduinrand. In de AWD werd op 11 mei 1994
een vrouwtje gevonden op wilg in de omgeving
van de Oranjekom (leg. Peeters).
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Grasbij
Andrena flavipes
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:

maart t/m oktober
eerste generatie: midden april
tweede generatie: midden juli
bloembezoek: diverse kruiden en bomen
nestkeuze:
zelf gegraven bodemnesten
sociaal gedrag: nestelt solitair in grote kolonies met vaak hoge dichtheid
koekoek:
Kortsprietwespbij (Nomada fucata)
voor 1980:
–
vanaf 1980:
2 exemplaren (2 series)
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Biotoop: De ideale omstandigheden voor de aanleg van een nest lijken dijktaluds te bieden met een
door grassen bijeengehouden zandige bodem. De
bodem mag voor de Grasbij eventueel ook wat klei
bevatten en aan bosranden is ze bereid om in
vlakke grond te nestelen.
Waardplanten zijn een veelheid aan composieten, schermbloemigen, klokjes, kruisbloemigen,
lelieachtigen, muurachtigen, winde, een hele reeks
vlinderbloemigen, Sint-Janskruid, hoefblad, wederik,
lipbloemigen, papaverachtigen, roosachtigen,
boterbloem, eik en wilg. Haar koekoek, de Kortsprietwespbij (Nomada fucata), kent net als de gastheer een tweede generatie, maar is zelden talrijk.
Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Uiterlijk: vrouwtjes 11-13 mm,
mannetjes 9-11 mm.
Mannetjes en vrouwtjes van deze
soort zijn herkenbaar aan de duidelijke dwarsbanden op het achterlijf,
bestaande uit een fijne okergele beharing die de einddelen van de rugplaten volledig bedekt. Het schaars
behaarde basale deel van de rugplaten is zeer dicht en regelmatig bestippeld. De verzamelharen aan de achterschenen zijn net als de overige beharing van een warme tint okergeel.
Alleen de achterlijfspunt is zwartbruin
behaard.
De eerste van de twee generaties is
te verwarren met de Weidebij (Andrena gravida), die te herkennen is aan
de helderwitte beharing van kop en
borst en aan de lange, witte franje van
de plaatranden. In de zomer is ze te
verwarren met onder andere de Klaverdikpoot (Melitta leporina), die echter bovenop het borststuk kort zwart
behaard is.

Voorkomen: Een algemene en wijdverspreide
soort. In grote delen van het land zijn oude en
nieuwe waarnemingen gelijkmatig verdeeld. In de
noordelijke provincies en Overijssel is de soort
schaars. In Flevoland was ze daarentegen als een
van de eerste aanwezig en nu overal succesvol.
Uit de AWD zijn maar twee waarnemingen
bekend: een mannetje op 20 april 1992 in de buurt
van het Palmveld (leg. Smit) en een vrouwtje op 25
april 1993 nabij het Vogelenveld (leg. Peeters). Het
lijkt erop dat in de omgeving van kruidenrijke vochtige graslanden meer exemplaren gevonden moeten kunnen worden.
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Gewone rozenzandbij
Andrena fucata
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m augustus
mannetjes eind mei, vrouwtjes eind juni
struiken uit de rozenfamilie en diverse kruiden
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair, liefst verspreid
Sierlijke wespbij (Nomada panzeri)
–
1 exemplaar
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Biotoop: De nesten worden aangelegd in bosranden, struwelen en parken op zandige tot leemrijke
bodem. Voedselbronnen zijn schermbloemigen,
kruisbloemigen, boterbloem, Gewone braam, Framboos, Hondsroos en naar eigen waarneming ook
Egelantier. Verder worden zonneroosjes en ereprijs
genoemd.
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Uiterlijk: vrouwtjes 11-12 mm,
mannetjes 8-10 mm.
De vrouwtjes van deze slanke soort
zijn op de achterste helft van het achterlijf kort zwart behaard, waartussen
een egaal emailglanzend oppervlak te
zien is. De bovenzijde van de kop, het
borststuk en de eerste rugplaten zijn
roodachtig okergeel behaard. Via de
zijden verloopt het okergeel via lichtgeel naar een helderwitte onderzijde.
Dat geldt ook voor de verzamelharen.
Mannetjes hebben ongeveer dezelfde
beharing.
De mannetjes van rozenzandbijen
(subgenus Andrena) hebben extreem
lange kaken met een hoekige verdikking onder aan de basis. De mannetjes
van de Gewone rozenzandbij zijn van
verwante soorten te onderscheiden
doordat deze verdikking een zuivere
rechte hoek vormt in plaats van een
ronding of lange tand. De glanzende
bult op de bovenlip van de vrouwtjes
is aan de onderzijde licht uitgehold.

Voorkomen: Uit de verspreidingskaart van deze
soort is op te maken dat ze de gebieden met zeeklei
en veengrond mijdt. De meeste vindplaatsen liggen
op de hogere zandgronden. Van de gehele duinstreek zijn maar twee waarnemingen bekend, beide
uit de periode vanaf 1980. De enige vangst uit de
AWD betreft een mannetje dat op 5 augustus 1994
in de omgeving van de Langedel werd gevangen
(leg. Peeters).
Met haar voorliefde voor roosachtigen zou ze
waarschijnlijk wel eens talrijker kunnen zijn dan nu
bekend is. Intensief zoeken in de oostelijke vochtige
graslanden en bosranden van de AWD zou meer
vindplaatsgegevens kunnen opleveren.
Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Vosje
Andrena fulva
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m juni
mannetjes midden april, vrouwtjes eind april
tuinheesters, bessenstruiken en wilg
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair, soms in kleine kolonies
Signaalwespbij (Nomada signata)
Sierlijke wespbij (Nomada panzeri)
4 exemplaren (1 serie)
–
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Biotoop: Het is een cultuurvolgende soort die zich
in de twintigste eeuw in Nederland steeds meer
naar het noorden heeft uitgebreid en zich daar in
de omgeving van veel steden al heeft gevestigd. De
nesten worden vaak tussen de begroeiing onder
struiken in halfschaduw aangelegd.
De samenstelling van de bodem is niet van groot
belang. Waardplanten zijn onder andere esdoorn,
berberis, kool, sneeuwbal, eik, cotoneaster, meidoorn, Sleedoorn, kers en diverse ribessoorten. Zeer
geliefd zijn Aalbes en Zwarte bes in stadstuintjes en
plantsoenen.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Uiterlijk: vrouwtjes 12-14 mm,
mannetjes 9-11 mm.
Door hun lange, roodbruine vacht
vallen de vrouwtjes onmiddellijk op
tussen het voorjaarsgroen. Deze beharing is zo dicht dat er geen spoor van
de rugplaten meer te zien is. De kop,
de poten en de onderzijde van borststuk en achterlijf zijn zwart behaard.
De mannetjes hebben alleen de
oranjebruine kleur van het borststuk
en eerste rugplaten met hen gemeen.
Afgezien van een zwart omrand, wit
behaard gezicht zijn ze bijna helemaal
met een korte goudgele beharing
overdekt. De mannetjes hebben platgedrukte slapen en extreem lange
kaken. De verdikking van de kaakbasis
is bij het Vosje uitgegroeid tot een
krachtige gebogen tand. Ze zijn snel
te onderscheiden van de Donkere wilgenzandbij (Andrena apicata) door
hun roodbruin behaarde rugschild en
het ontbreken van zwarte haren op
het middensegment.

Voorkomen: In Nederland en Duitsland is in de
twintigste eeuw een uitbreiding naar het noorden
geconstateerd. De verspreiding in ons land is vrij
gelijkmatig. Er zijn wel een groot aantal waarnemingen gedaan aan de kust, maar dat betreft in de
meeste gevallen het cultuurlandschap van de dorpen en de binnenduinrand.
Uit de AWD was tot voor kort slechts oud collectiemateriaal bekend. In 2003 kwam pas de eerste
recente melding binnen van ingang Zandvoortselaan (Huib Koel); ondersteund door fotomateriaal in
2004. Ook werd de soort onlangs waargenomen op
sleedoorn langs het Oosterkanaal (Hoeks & Koel).
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Heidezandbij
Andrena fuscipes
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

juni t/m oktober
eind augustus
Struikhei en dophei
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair in de nabijheid van de voedselplant
Heidewespbij (Nomada rufipes)
1 exemplaar
1 exemplaar
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Biotoop: De Heidezandbij geeft de voorkeur aan
grote aaneengesloten heidevelden en is daarom
vooral te vinden op zandgronden. In hoogzomer
zijn de vrouwtjes meestal in grote aantallen waar te
nemen op en om Struikhei. Mannetjes zijn meestal
eveneens actief rond deze heidestruiken maar kunnen ook op andere bloemen worden aangetroffen.
Er zijn enkele Duitse waarnemingen bekend uit
natte terreinen met dophei, maar waarschijnlijk zal
de vereiste droge zandbodem voor nestbouw in de
omgeving wél aanwezig moeten zijn geweest.
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Uiterlijk: vrouwtjes 9-11 mm.,
mannetjes 8-10 mm.
Een slanke zandbij met een opvallend kort snuitje. Het gehele rugoppervlak van de vrouwtjes is egaal
gematteerd, maar het kopschild en het
schildje zijn glanzend gepolijst. De kop
is licht zandkleurig behaard, de bovenzijde van het borststuk is warm okergeel, alle schenen en de achterlijfspunt
zijn grauwbruin en de overige beharing is licht okergeel.
De verzamelharen op de zijvlakken
van het middensegment, boven de
achterheupen, zijn sterk ontwikkeld.
Deze kransen van gekromde haren
vormen samen met de opstaande
haarpluimen van de achterheupen
bijna gesloten verzamelkorfjes. De
haarbanden van het achterlijf zijn
dicht en duidelijk maar aan de voorzijde niet scherp begrensd.
Mannetjes zijn grotendeels lang
grauwgeel behaard en herkenbaar
aan het gepolijste rugschildje temidden van een overigens zijdeachtig
oppervlak.

Voorkomen: In Nederland op de hogere zandgronden in heideterreinen algemeen. Opmerkelijk weinig vondsten uit de duinen. Zandwinning ten
behoeve van de bollenteelt in de vroeger zo uitgestrekte heiden zal hier debet aan zijn geweest.
De Heidezandbij werd in augustus 1974 bij
Vogelenzang gevonden (leg. Lefeber) en in augustus 1992 op Struikhei bij Sasbergen (leg. Peeters).
Het areaal aan heidevelden van enig formaat is in
de AWD erg beperkt, dus de kans op waarnemingen
buiten ‘t Heitje bij Sasbergen is klein.

Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Roodgatje
Andrena haemorrhoa
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m augustus
mannetjes eind april, vrouwtjes begin mei
geen specifieke voorkeur
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair, verspreid of in kleine kolonies
Gewone dubbeltand (Nomada ruficornis)
–
5 exemplaren (3 series)

� ���������

�

���� � ����
���� � ����
���� � ����

Biotoop: Het Roodgatje is een weinig veeleisende
soort. De nesten worden in vrijwel alle landschapstypen aangelegd. De vrouwtjes nestelen bij voorkeur individueel tussen het gras in zand of zavel.
Nesten zijn te vinden in tuinen, parken, akkers, weilanden, heidevelden en bij bosranden. De dieren
zijn in het polderland vaak te vinden op wilg, Klein
hoefblad en paardenbloem, maar accepteren in
parkachtige omgevingen een grote variëteit aan
plantensoorten. Ze bezoeken schermbloemigen,
esdoorn, eik, kornoelje, ranonkelachtigen, roosachtigen et cetera.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Uiterlijk: vrouwtjes 10-12 mm,
mannetjes 8-11 mm.
Aan de bijna oplichtende, goudglanzende beharing van de achterlijfspunt en geel doorschijnende achterschenen kan men zowel de mannetjes
als de vrouwtjes in het veld vrij snel
herkennen. De vrouwtjes hebben
daarbij nog een markante combinatie
van korte roodbruine beharing op de
bovenzijde van het borststuk, een
glanzend zwart achterlijf en een helderwitte beharing op kop en onderzijde.
Bij ongeveer 10 keer vergroting is
te zien dat het middensegment sterk
opstaand gerand is, met hoekige netvormige rimpels. Het achterlijf van de
vrouwtjes is volkomen kaal en de
grove bestippeling lijkt merkwaardig
golvend versleten lijkt te zijn. Echte
slijtage door ouderdom is aan de vleugelranden overigens direct te herkennen.

Voorkomen: In het hele land zeer algemeen. De
vindplaatsen zijn vrij gelijkmatig over het land verspreid. Van de kuststrook zijn niet veel recente
vondsten bekend en ook in de AWD zijn maar drie
waarnemingen gedaan. De soort is bij De Zilk en bij
Vogelenzang gevangen, maar is in principe ook in
de bloemrijke vegetaties van het infiltratiegebied,
de loofbossen in het noordoosten en de grazige
weiden in het oosten van de AWD te verwachten.
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Ereprijszandbij
Andrena labiata
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

april t/m juli
eind mei
diverse kruiden, maar bij voorkeur Gewone ereprijs
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair, liefst verspreid, soms in kleine kolonies
Gedrongen wespbij (Nomada guttulata)
1 exemplaar
5 exemplaren (4 series)

Uiterlijk: vrouwtjes 13-15 mm,
mannetjes 12-14 mm.
Op het eerste gezicht lijkt het alsof
we met een bloedbij (Sphecodes) te
maken hebben door de rode beplating van het achterlijf en de zwakke
beharing. Er zijn echter kleurvarianten
bekend waarvan de achterlijfsplaten
zwart gevlekt zijn. De mannetjes zijn
van Sphecodes te onderscheiden door
hun gele gezicht en de vrouwtjes door
de verzamelharen van de achterschenen die bij bloedbijen afwezig zijn.
De beharing is grauw okergeel, op
de bruine achterlijfspunt na. Het achterlijf is over de hele bovenzijde zeer
dicht en fijn bestippeld.
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Biotoop: Een bewoner van het rivierengebied en
de zandgronden. Geeft de voorkeur aan grazig grasland, maar neemt genoegen met diverse bodemsoorten en wordt naar verhouding vaak aangetroffen in agrarische en parkachtige landschappen.
De Ereprijszandbij bezoekt diverse gele composieten, verscheidene kruisbloemigen, muurachtigen,
salie, boterbloem, roosachtigen en ereprijs. Met
name Gewone ereprijs wordt door de vrouwtjes
bezocht voor het verzamelen van stuifmeel.
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Voorkomen: De landelijke verspreidingskaart van
deze soort toont een redelijk aantal oudere waarnemingen en veel minder recente. De soort is talrijk in
Zuid-Limburg, wordt regelmatig gevonden in het
rivierengebied en komt verspreid voor op de
hogere zandgronden en aan de Hollandse kusten.
De eerste waarneming voor de AWD betrof een
vrouwtje dat in 1885 bij Vogelenzang werd gevangen (leg. Ritsema). Pas 109 jaar later, in 1994, werd
de soort weer in de AWD waargenomen bij Schuil
en Rust en de Gijs Kokkieshoek (leg. Peeters). Misschien is ze steeds aanwezig geweest maar door
haar gelijkenis met de moeilijk te determineren
bloedbijen door verzamelaars gemeden.
Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Donkere zomerzandbij
Andrena nigriceps
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m september
mannetjes midden juli, vrouwtjes eind juli
Boerenwormkruid en bloemen van heischraal grasland
zelf gegraven bodemnesten
nestelt in kleine kolonies
Heidewespbij (Nomada rufipes)?
–
9 exemplaren (6 series)

Uiterlijk: vrouwtjes 11-13 mm,
mannetjes 9-10 mm.
De vrouwtjes zijn dicht en borstelig
behaard. De kruin, de rugzijde van het
borststuk en de eindhelft van de achterlijfsplaten zijn geelbruin behaard.
Alle overige beharing is zwartbruin.
Door deze kleurverdeling en de ruwe
sculptuur van het rugoppervlak zou
verwarring met de Tweekleurige zandbij (Andrena bicolor) mogelijk zijn,
ware het niet dat de Donkere zomerzandbij veel duidelijker licht gebandeerd is.
De Heidezandbij (Andrena fuscipes)
lijkt ook enigszins op deze soort, maar
is kleiner en niet zwart aan de onderzijde.
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Biotoop: De soort is veelal aan te treffen op droog
zandig terrein zoals heiden, spoorwegemplacementen en droge bermen. Hier wordt ze regelmatig
gevonden op Gewoon duizendblad, Boerenwormkruid en een reeks andere planten van droog grasland. Westrich (1989/1990) noemt onder andere distel, Korenbloem, havikskruid, Zandblauwtje, anjer,
Struikhei, salie en braam.
Nesten worden in droog zand aangelegd. Het
vermoeden bestaat dat de Heidewespbij (Nomada
rufipes), de koekoek van de Heidezandbij, ook de
nesten van de Donkere zomerzandbij bezoekt.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: In Nederland vóór 1950 al een tamelijk zeldzame soort; vanaf 1980 nog maar op enkele
vindplaatsen aangetroffen. De AWD is tot nu toe de
enig bekende vindplaats aan de kust. Alle gegevens
uit dit gebied stammen van na 1980. Er werden
voornamelijk vrouwtjes bij hun nest of op Akkerdistel en Jakobskruiskruid gevonden. Vermoedelijk is
ze in meerdere heischrale graslanden van het
gebied wel te vinden.
Gerichte inventarisatie kan niet alleen nieuwe
vindplaatsen opleveren, maar nauwkeurige observatie maakt misschien ook duidelijk door welke
koekoeksbij de nesten bezocht worden.
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Bremzandbij
Andrena ovatula
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:

maart t/m september
eerste generatie: eind mei
tweede generatie: mannetjes eind juli, vrouwtjes midden augustus
bloembezoek: vlinderbloemigen
nestkeuze:
zelf gegraven bodemnesten
sociaal gedrag: nestelt solitair
koekoek:
Kale wespbij (Nomada rhenana)
voor 1980:
–
vanaf 1980:
1 exemplaar
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Biotoop: Men vindt deze bijen onder meer in
droge graslanden, langs dijken en op droge ruigten.
De bodem moet zandig zijn maar mag ook wat klei
bevatten. Als voedselplant zijn voornamelijk vlinderbloemigen bekend, waaronder Heggenwikke,
rolklaver, Witte en Rode klaver, honingklaver, Brem
en Stekelbrem. Westrich (1989/1990) noemt Brem
niet, Peeters, Raemakers en Smit (1999) stellen dat
de soort in heidevelden vooral op Brem en Stekelbrem te vinden is. Als uitzondering wordt overigens
ook wel voedsel verzameld op composieten en
kruisbloemigen, hetgeen bleek uit de samenstelling
van stuifmeel in de verzamelharen.
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Uiterlijk: vrouwtjes 9-11 mm,
mannetjes 7-9 mm.
De kop en het borststuk zijn dun
geelgrijs behaard. Op het wat matte
achterlijf van het vrouwtje vallen
direct de witte bandjes aan de plaatranden op die bestaan uit aanliggende
fijne franjeharen. De vijfde rugplaat is
bruin tot crèmekleurig behaard. Bij
enkele verwante soorten is het haarbandje van de derde rugplaat over
eenderde van de breedte onderbroken. Op het achterlijf zien we bij alle
verwante soorten een duidelijke
microscopische rimpelsculptuur. Bij de
Bremzandbij bevindt zich op de eerste
rugplaten een punctering die ongeveer even fijn is als deze dwarsrimpels.
De achterschenen zijn gewoonlijk
oranjebruin doorschijnend en de verzamelharen aan de achterpoten van
het vrouwtje goudgeel tot witachtig.
Mannetjes zijn wat langer behaard
maar ongeveer volgens hetzelfde
patroon. De voorjaarsgeneratie is bij
beide geslachten wat donkerder dan
de zomergeneratie.

Voorkomen: In Nederland wordt de Bremzandbij
redelijk veel gevonden in de zandige streken, maar
is bijna afwezig in de kustprovincies en Flevoland.
Uit de AWD is slechts één mannetje bekend (leg.
Peeters), gevonden in de Gijs Kokkieshoek op 1 juni
1994. Dit is de enig bekende waarneming uit de duinen van de gehele Nederlandse kust.
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Witkopdwergzandbij
Andrena subopaca
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m augustus
mannetjes eind april, vrouwtjes begin juni
diverse voorjaarsbloeiers
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair, soms in kleine kolonies
Gewone kleine wespbij (Nomada flavoguttata)
1 exemplaar
3 exemplaren (1 serie)

Uiterlijk: vrouwtjes 6,5-7,5 mm,
mannetjes 6-7 mm.
De groep van dwergzandbijen is
op een enkele uitzondering na te herkennen aan het formaat. Evenals bijna
alle andere soorten is de Witkopdwergzandbij vuilwit behaard met
een schrale grauwgele beharing op
het borststuk. Aan de zijranden van de
achterlijfsplaten zijn korte bandjes van
witte franjehaartjes te zien en de achterlijfspunt is lichtbruin.
Het lichaam is door de relatief
sterke microsculptuur voorzien van
een zijdeglans. De bestippeling van
het borststuk en het kopschild is meer
verspreid dan bij de verwante Andrena
minutula en laat tussen de punten vrij
veel ruimte vrij voor de duidelijke korrelstructuur.
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Biotoop: In vrijwel alle soorten beschutte terreinen
aanwezig. Nestelt aan bosranden, in parken en ruigten. Bloembezoek betreft veelal kleine en lage voorjaarsbloeiers zoals Klein hoefblad, muur, Kleine klaver en ereprijs, maar de soort is ook aan te treffen
op paardenbloem.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: Zeer algemeen in het hele land, maar
wel talrijker op de zandgronden. Redelijk veel waarnemingen langs de kust. In de AWD werden vrouwtjes aangetroffen in de buurt van de Oranjekom en
Vogelenzang.
Bij inventariseren verdient het aanbeveling om
in het voorjaar ook binnen loofbossen naast ruigten
te zoeken op verspreidstaande bloemen van Klein
hoefblad. Haar helder oranje- en geelgetekende
koekoeksbij springt misschien iets eerder in het
oog, maar is even klein.
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Breedrandzandbij
Andrena synadelpha
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m augustus
mannetjes midden april, vrouwtjes midden mei
struiken van de rozenfamilie
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair, vaak in kolonies
Sierlijke wespbij (Nomada panzeri)
–
1 exemplaar

Uiterlijk: vrouwtjes 10-12 mm,
mannetjes 9-11 mm.
Door de combinatie van een zwart
behaarde kop, achterlijfspunt en
poten, een roodbruine rug en een
witte onderzijde is het vrouwtje makkelijk te verwarren met de veel algemenere Andrena varians. Ook die soort
heeft banden van korte opzij gerichte
witte wimperhaartjes op het achterlijf
en lange oranjebruine beharing op de
eerste rugplaten.
Het duidelijkste kenmerk van zowel
vrouwtjes als mannetjes van de Breedrandzandbij wordt gevormd door de
brede eindranden van de achterlijfsplaten; deze nemen meer dan tweederde van het zichtbare deel van de
rugplaten in beslag. Het oppervlak van
het hele lichaam is egaal gematteerd.
De mannetjes hebben extreem
lange kaken waarvan de basis aan de
onderzijde een flauw bultje vertoont.
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Biotoop: Een soort van dichtbegroeide bosranden
en parken op zandige bodem. Het bloembezoek
voltrekt zich bij voorkeur op struiken en heesters.
De soort wordt vooral waargenomen op meidoorn
en Sleedoorn, maar ook eik, esdoorn en Framboos
worden bezocht.
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Voorkomen: De verspreidingskaart in de Bijenatlas
van Nederland maakt duidelijk dat de Breedrandzandbij ten noorden van Zuid-Limburg beperkt
langs de oostelijke rivierdalen en zeer plaatselijk op
de zandgronden is te vinden. De soort schijnt haar
areaal de laatste jaren echter uit te breiden naar het
noorden en westen van Nederland. De vindplaats in
de AWD is niet alleen de enige aan de hele Nederlandse kust, maar zelfs de enige ten westen van
Amersfoort.
Het sterk afgevlogen vrouwtje dat op 5 augustus
1994 gevonden werd bij de Langedel op Akkerdistel
(leg. Peeters) is, indien sterk versleten, wellicht een
zwervend exemplaar geweest.
Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Grote wolbij
Anthidium manicatum
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m september
mannetjes eind juli, vrouwtjes midden juli
bij voorkeur lip- en vlinderbloemigen
verlaten bodemnesten of spleten in muren
nestelt solitair
Geelgerande tubebij (Stelis punctulatissima)
1 exemplaar
4 exemplaren (3 series)

Uiterlijk: vrouwtjes 14-16 mm,
mannetjes 16-18 mm.
Vanwege de gele snuit en gele
strepen op de rugplaten doet deze bij
sterk denken aan een wesp. Het vlieggedrag heeft daarnaast ook iets weg
van een zweefvlieg; mannetjes en
vrouwtjes kunnen doodstil op een
plaats blijven hangen of zelfs achteruit
vliegen, om onverwacht weer pijlsnel
vooruit te schieten.
De ijle beharing is aan de bovenzijde roodbruin en aan de onderzijde
van het lichaam wit. De vrouwtjes
hebben een buikschuier van goudgele
borstelharen. Het achterlijf van de
mannetjes is omzoomd met
gekromde goudkleurige haartoefjes
en aan de zijden van de laatste rugplaten zijn vijf gekromde zwarte tanden
zichtbaar.
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Biotoop: De Grote wolbij is niet gebonden aan een
bepaalde grondsoort en kan vrijwel overal nestelen.
De belangrijkste voorwaarde lijkt de aanwezigheid
van sterk behaarde planten te zijn. De vrouwtjes
verzamelen namelijk plantaardig haar van bladeren
en vruchtpluis voor de bouw van hun broedcellen.
Voor nectar en stuifmeel bezoeken de vrouwtjes
bij voorkeur vlinderbloemigen en lipbloemigen
zoals Kattendoorn, rolklaver, Luzerne, andoorn, Stinkende ballote en salie. Ook komen Slangenkruid en
Gewoon vingerhoedskruid in aanmerking.
De mannetjes verdedigen een eigen territorium
en verjagen alles dat geen vrouwtje van hun eigen
soort is. Ze schijnen echter gezamenlijk te slapen.
Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: In de zuidelijke helft van het land is
de soort beter vertegenwoordigd dan in het noorden. Uit de verspreidingskaart in de Bijenatlas van
Nederland wordt duidelijk dat vindplaatsen vaak
samenvallen met stedelijke cultuur. Langs de kust
komen zowel de oude als de nieuwe meldingen
meestal uit de langs de duinen gelegen steden en
dorpen.
De vondsten in de AWD komen uit de gebieden
grenzend aan Bentveld (op ossentong) en Zandvoort (op Stinkende ballote en Kruipend stalkruid).
Daarnaast is de soort ook aangetroffen nabij de zeereep ter hoogte van het Flessenveld.
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Andoornbij
Anthophora furcata
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m september
begin juli
bij voorkeur lipbloemigen en ruwbladigen
zelf geknaagde gangen in vermolmd hout
nestelt solitair
Rosse kegelbij (Coelioxys rufescens)
Kielstaartkegelbij (Coelioxys alata)?
7 exemplaren (5 series)
8 exemplaren (8 series)
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Biotoop: Bosranden, boomgaarden en parken. Voor
de nestbouw is vermolmd hout nodig. De vrouwtjes
knagen gangen in het hout die zelfs vertakkingen
hebben en leggen daar reeksen broedcellen in aan.
Als belangrijkste bron van stuifmeel dient volgens de literatuur Bosandoorn, maar in de duinen is
ze meer op Slangenkruid te vinden. Ze bezoeken
ook wel Moerasandoorn en andere andoornsoorten
uit tuinen. Daarnaast is de soort waargenomen op
gamander, Stinkende ballote, tijm, Kattendoorn en
een enkele keer op muur, zandkool of klokjes.
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Uiterlijk: Lengte11-12 mm.
Het postuur en de beharing van de
vrouwtjes doen denken aan een kleine
werkster van de Akkerhommel (Bombus pascuorum). Ook vanwege de formidabele lengte van de tong is de
Andoornbij niet makkelijk van hommels te onderscheiden. De lengte is
afgestemd op het peuren van nectar
in zeer diepe kelken van lipbloemigen.
Onder het binoculair is goed te
zien dat de vrouwtjes over dichte borstels van verzamelharen aan de achterpoten beschikken en niet het gepolijste oppervlak omringd door korfjes
zoals hommels dat hebben. De achterlijfspunt is voorzien van een heldere
oranjegouden beharing. Midden over
het borststuk loopt een baan met
zwarte haren.
De mannetjes missen de goudgele
achterlijfspunt maar hebben, in tegenstelling tot hommelmannetjes een
heldergele snuit. In tegenstelling tot
andere sachembijen (Anthophora) zijn
de voetleden van de middenpoten
normaal behaard.

Voorkomen: Waarnemingen van de Andoornbij
zijn voornamelijk afkomstig van de hogere zandgronden. Alhoewel de soort daar wijdverspreid
voorkomt, is het aantal vondsten relatief laag. Buiten
Zuid-Limburg is de AWD het enige gebied in Nederland dat een hoge dichtheid van waarnemingen
kent. De Andoornbij werd voornamelijk in de oostelijke helft van het gebied gevangen.
De waarnemingen zijn vrij gelijkmatig verdeeld
over de tijd en het aantal vondsten na 1980 is relatief hoog. Het lijkt er daarom op dat de soort zich in
de AWD goed handhaaft.

Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Gewone sachembij
Anthophora plumipes [= Anthophora acervorum in onder andere Westrich 1990]
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

februari t/m juni
mannetjes midden april, vrouwtjes eind april
onder andere lipbloemigen en ruwbladigen
zelf gegraven bodemnesten en bestaande bovengrondse holten
nestelt solitair, soms in grote kolonies
Bruine rouwbij (Melecta albifrons)
–
2 exemplaren (1 serie)

Uiterlijk: Lengte 14-15 mm.
Voor het herkennen van de mannetjes
is het voldoende om de laatste voetleedjes van de middenpoten te bekijken. Deze zijn als pauwenveren bezet
met een krans van uitzonderlijk lange
zwarte haren die over alle voetleedjes
verdeeld zijn. De achterpoten zijn
zwart met helderwitte haarzomen. Net
als de Andoornbij (Anthophora furcata) is het gezicht grotendeels geelgekleurd.
De vrouwtjes zijn gewoonlijk op
het borststuk en achterlijf even wollig
bruingeel behaard als de mannetjes,
met eveneens een zwarte achterlijfspunt maar ook meestal een zwarte
kop. De verzamelharen aan de achterpoten zijn vaal geel.
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Biotoop: Oorspronkelijk waarschijnlijk een soort
van rivier- en beekoevers en bloemrijke graslanden,
maar tegenwoordig in ons land sterk aan de menselijke cultuur gebonden. Enerzijds schijnt deze soort
graag in bestaande spleten tussen stenen te nestelen maar anderzijds graaft ze ook ondiepe nestgangen in de bodem, bij voorkeur op droge, zandige
hellingen.
Het bloembezoek is tamelijk ongespecialiseerd:
ruwbladigen (in de duinen onder andere ossentong), klaver, dovenetel, Kruipend zenegroen, Vingerhelmbloem, sleutelbloem, vruchtbomen en
Gewone ereprijs worden bezocht.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: Afgezien van Zuid-Limburg zijn de
waarnemingen nogal geïsoleerd en zeer verspreid
over het land. Gemiddeld komen twee op de drie
recente gegevens nog altijd van oude vindplaatsen.
Waarnemingen van de kust komen veelal niet uit de
duinen.
Tot voor kort waren slechts twee vrouwtjes uit
de AWD bekend. Deze werden op 3 april 1981 bij
Vogelenzang gevonden (leg. Thomas). Inmiddels
zijn in april 2004 bij de Stokmansberg weer enkele
exemplaren gesignaleerd op Paarse dovenetel door
Huib Koel.
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Tweekleurige koekoekshommel
Bombus [Psithyrus] bohemicus
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
gastheer:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m september
mannetjes eind juli, vrouwtjes begin augustus, overwinterende vrouwtjes eind april
voornamelijk composieten
koekoeksbij
solitair levend
Veldhommel (Bombus lucorum)
2 exemplaren (2 series)
1 exemplaar
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Biotoop: Vrouwtjes zijn in grasvelden, langs bosranden, op dijken en in open landschappen te vinden op paardenbloem. De gastheer maakt zijn nesten bij voorkeur in de bodem, dus de vrouwtjes van
de Tweekleurige koekoekshommel zijn veelal zoekend tussen de lage vegetatie aan te treffen. Mannetjes vliegen in de zomer op verschillende soorten
distel, Knoopkruid of Duifkruid.
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Uiterlijk: vrouwtjes 14-20 mm,
mannetjes 12-18 mm.
Deze koekoekshommel is in het
veld moeilijk van de Grote koekoekshommel (Bombus vestalis) te onderscheiden. Beiden hebben een gele
band achter de kop en een witte achterlijfspunt. Het geel is bij de Tweekleurige koekoekshommel wat lichter
en meestal is ook wat geel te zien op
de derde rugplaat. Een enkele keer is
een zweem van geel door de zwarte
haren op het rugschild te zien, maar
deze bereikt nooit de omvang en helderheid van de gele band achter de
kop.
Op de laatste buikplaat van het
vrouwtje lopen de glanzende lijsten in
een vloeiende beweging spits op
elkaar toe, gescheiden door een brede
behaarde zone. Het derde en vierde
antennelid van de mannetjes zijn
gezamenlijk anderhalf keer zo lang als
het vijfde lid.

Voorkomen: In grote delen van het land een algemene hommel. Van de kleigronden zijn minder
waarnemingen bekend, maar de soort komt wel
weer veel voor langs de Noord- en Zuid-Hollandse
kust en op de waddeneilanden.
De Tweekleurige koekoekshommel werd in de
AWD voor het eerst in de jaren 1890 aangetroffen.
Daarna is ze ongeveer eenmaal in de vijftig jaar
teruggezien. Haar gastheer, de Veldhommel, is hier
dan ook veel zeldzamer dan de sterk verwante
Aardhommel. De laatste waarneming was van 1
augustus 1992 op het Paardenkerkhof (leg. Peeters).

Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Gewone koekoekshommel
Bombus [Psithyrus] campestris
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
gastheer:

voor 1980:
vanaf 1980:

april t/m oktober
mannetjes augustus, vrouwtjes begin augustus, overwinterde vrouwtjes eind mei
composieten
koekoeksbij
solitair levend
Akkerhommel (Bombus pascuorum)
Limburgse hommel (Bombus pomorum)
Grashommel (Bombus ruderarius)
Moshommel (Bombus muscorum)
Heidehommel (Bombus humilis)
Weidehommel (Bombus pratorum)
Late hommel (Bombus soroeensis)
Zandhommel (Bombus veteranus)
2 exemplaren (2 series)
4 exemplaren (3 series)

Uiterlijk: vrouwtjes 15-20 mm,
mannetjes 10-16 mm.
Deze hommel is gewoonlijk snel te
herkennen aan het geelbehaarde rugschild en de goudgele haarpartijen op
de zijden van de achterlijfspunt. Zowel
bij mannetjes als bij vrouwtjes kan de
donkergele band achter de kop vrijwel
helemaal verdrongen zijn door zwart
en ook het rugschild is in dat geval
donker. De glanzende lijsten op de
laatste buikplaat van het vrouwtje eindigen rechthoekig en zijn daar van
elkaar gescheiden door een smalle
strook beharing.
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Biotoop: De belangrijkste gastheer, de Akkerhommel (Bombus pascuorum), is in de meest uiteenlopende landschappen aan te treffen en nestelt zowel
onder- als bovengronds. De Gewone koekoekshommel kunnen we dan ook overal verwachten in lichte
bossen, in parken en in open terreinen.
De vrouwtjes die als volwassen dier hebben
overwinterd zijn in het voorjaar te vinden op paardenbloem. De mannetjes bezoeken in de zomer
diverse soorten distel en daarop gelijkende bloemen als Knoopkruid of Duifkruid.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: Vroeger werd deze soort overal in
Nederland op de zandgronden aangetroffen. Sinds
1980 is ze echter op het overgrote deel van de vroegere vindplaatsen niet meer waargenomen. In de
kustprovincies is ze naar verhouding wel meer aangetroffen in de duinen dan op de kleigronden.
Gezien de ruime aanwezigheid van de Akkerhommel in de AWD is te verwachten dat haar koekoekshommel op meer plaatsen aanwezig moet zijn
dan nu bekend is.
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Wilgenhommel
Bombus [Bombus] cryptarum
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

februari t/m september
koninginnen midden augustus, overwinterde koninginnen midden april
onder andere wilg
vermoedelijk bodemnesten
sociaal, waarschijnlijk kleine volkeren
–
–
1 exemplaar

Uiterlijk: koninginnen 20-24 mm,
mannetjes 13-16 mm.
Een tot voor kort twijfelachtige
soort die moeilijk van de aardhommels en veldhommels is te onderscheiden. De gele band midden over
het achterlijf en de witte achterlijfspunt heeft ze gemeen met andere
soorten, maar de plaatselijk onderbroken gele band van het borststuk achter de kop is karakteristiek voor de
koninginnen van de Wilgenhommel.
Voorlopig zijn de mannetjes en
werksters nog niet met zekerheid te
determineren en zijn gegevens gebaseerd op de koninginnen.
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Biotoop: Over deze soort is nog bijzonder weinig
bekend. Koninginnen zijn in het voorjaar te vinden
op wilg en worden gevonden langs uiterwaarden
en in vochtige duinvalleien.
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Voorkomen: De schaarse waarnemingen zijn sterk
verspreid. Een aantal recente waarnemingen is
gedaan in het midden van Noord-Brabant en in
Drenthe. Aan de kust valt een redelijk aantal vindplaatsen van Terschelling op en afgezien van Den
Haag zijn er geen andere locaties dan de AWD. Hier
werd op 30 maart 1994 een koningin gevonden in
de buurt van de Zwanenplas (leg. Peeters).
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Tuinhommel
Bombus [Bombus] hortorum
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m september
mannetjes en koninginnen eind juni, werksters begin juni
onder andere lip- en vlinderbloemigen
bestaande holten
sociaal, volkeren van maximaal 120 werksters
Lichte koekoekshommel (Bombus barbutellus)
1 exemplaar
3 exemplaren (3 series)

Uiterlijk: koninginnen 18-23 mm,
mannetjes 13-18 mm.
Oppervlakkig gezien lijkt deze
hommel door haar gele banden en
witte achterlijfspunt wel wat op de
aardhommels. De achterste gele
dwarsband is echter midden over het
lichaam geplaatst, gedeeltelijk over de
achterzijde van het borststuk en de
voorzijde van het achterlijf. Het
gezicht is veel langer dan dat van
aardhommels, met wangen die bijna
net zo lang zijn als de ogen.
De enige verwante soort waarmee
ze verward zou kunnen worden, is de
Grote tuinhommel (Bombus ruderatus),
die korter behaard is en donkerdere
gele banden heeft.
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Biotoop: Bloemrijke bosranden, weiden, boomgaarden, parken en tuinen. De volkeren zijn veelal
bovengronds gevestigd in verlaten vogelnesten,
maar ook wel in ondergrondse muizennesten. In tuinen willen koninginnen nog wel eens een nestkastje annexeren. Ook zijn gevallen bekend van nesten in oude stallen en vlieringen.
Door de lange snuit en tong is de Tuinhommel in
staat om nectar te verzamelen bij bloemen waar de
nectar op moeilijk bereikbare plaatsen zit. Lipbloemigen, vlinderbloemigen en kamperfoelie vormen
geen probleem voor hen.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: Het aantal vindplaatsen in Nederland
is indrukwekkend, maar een groot deel van de waarnemingen werd vóór 1980 gedaan. De minder
dichtbevolkte delen van Nederland vertonen naar
verhouding weinig stippen op de kaart. Op de waddeneilanden en langs de Hollandse en Zeeuwse
kusten is ze redelijk veel gevonden.
In 1974 werd een mannetje gevonden op het
Groot Zwarteveld, in 1992 op het Paardenkerkhof
en in 1994 eveneens een mannetje op Slangenkruid
nabij het Haasveld. In 1994 werd tenslotte bij Sasbergen een vrouwtje waargenomen. Alle waarnemingen zijn afkomstig van Theo Peeters.
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Boomhommel
Bombus [Bombus] hypnorum
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

februari t/m oktober
mannetjes en koninginnen midden juli, werksters midden juni
geen specifieke voorkeur
bestaande bovengrondse holten
sociaal, volkeren van maximaal 400 werksters
Boomkoekoekshommel (Bombus [Psithyrus] norvegicus)
1 exemplaar
1 exemplaar

Uiterlijk: koninginnen 20-22 mm,
mannetjes 14-16 mm.
Vrij snel te herkennen aan de combinatie van roodbruin, zwart en wit.
Het belangrijkste verschil ten opzichte
van de Akkerhommel (Bombus pascuorum) is behalve de zuiver witte achterlijfspunt ook een iets kortere kop. Het
roodbruin dat het borststuk overdekt,
kan zich bij de mannetjes ook op
meerdere achterlijfsplaten bevinden.

� ���������

�

���� � ����
���� � ����
���� � ����

Biotoop: Deze hommel is van origine een echte
bosbewoner, maar is tegenwoordig veel in parkachtige omgevingen van steden te zien. Ze is niet
alleen te vinden langs de randen van loofbossen
maar ook in de bossen zelf. De nesten worden aangelegd in holle bomen of ruimten in rotswanden en
spouwmuren. Er kan ook gebruik gemaakt worden
van bestaande nesten.
De werksters zijn op een grote verscheidenheid
aan wilde en cultuurplanten te vinden.
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Voorkomen: Het verspreidingspatroon lijkt sterk
op dat van cultuurvolgers zoals de Tuinhommel. De
vele oude vindplaatsen in het midden van Nederland en West-Nederland lijken vooral in de omgeving van steden sinds 1980 nog bevolkt te zijn. Ook
zijn op de Friese waddeneilanden en langs de Hollandse en Zeeuwse kusten vrij regelmatig waarnemingen van deze soort gedaan.
Uit de AWD werd in 1963 een mannetje gemeld
van het Groot Zwarteveld en in 1996 uit de bossen
ter hoogte van Bentveld. Waarschijnlijk is ze veel
algemener in de AWD dan tot nu toe bekend was.
Ze is dan ook gekozen als een van de soorten die
onderwerp voor inventarisatie zijn.
Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Steenhommel
Bombus [Bombus] lapidarius
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m oktober
mannetjes en koninginnen eind augustus, werksters eind mei
geen specifieke voorkeur
bestaande boven- of soms ondergrondse holten
sociaal, volkeren van maximaal 300 werksters
Rode koekoekshommel (Bombus [Psithyrus] rupestris)
12 exemplaren (6 series)
2 exemplaren (2 series)
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Biotoop: Hoewel deze soort regelmatig in stadstuinen te zien is, lijkt ze toch vaker in natuurlijke en
agrarische open landschappen voor te komen. De
nesten worden meestal in droge bovengrondse holten aangelegd, maar soms ook ondergronds in een
muizennest.
De Steenhommel vliegt op alle mogelijke planten. Koninginnen vindt men al heel vroeg in het
voorjaar op wilg en wat later veel op paardenbloem.
In de zomer zijn mannetjes en werksters vaak te vinden op klaver, distel en schermbloemigen.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Uiterlijk: koninginnen 18-23 mm,
mannetjes 14-16 mm.
In het vrije veld lijken de gitzwarte
vrouwtjes met vuurrode achterlijfspunt gemakkelijk te onderscheiden
van de andere algemene soorten. Het
venijn zit hem echter in de staart; die
is bij een paar zeldzamere hommelsoorten eveneens roodgepunt. Onder
meer de Grashommel (Bombus ruderarius), de Limburgse hommel (Bombus
pomorum) en de eveneens in het zuidoosten van Nederland voorkomende
Bol-oog (Bombus confusus) lijken sprekend op de Steenhommel. Verwarring
met de Waddenhommel (Bombus cullumanus) of de Rode koekoekshommel (Bombus rupestris) is zeker niet
ondenkbaar aangezien deze soorten
ook aan de kust kunnen voorkomen.
Mannetjes van de Steenhommel
zijn eveneens zwart met een rode achterlijfspunt maar geel behaard op en
achter de kop. Aan de vorm van het
copulatieapparaat zijn ze goed te
onderscheiden van de Weidehommel
(Bombus pratorum).

Voorkomen: Een in heel Nederland algemene
soort. De vindplaatsen zijn gelijkmatig verdeeld
over het land, maar in de kuststreek is ze opvallend
sterk aanwezig.
Het verspreidingspatroon in de AWD met vooral
(oude) waarnemingen uit de omgeving van de aangrenzende dorpen doet vermoeden dat de soort
zich niet graag in de drogere delen van het gebied
ophoudt. Anderzijds is ze wél weer een van de hommels die regelmatig op Blauwe zeedistel in de zeereep te vinden zijn.
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Veldhommel
Bombus [Bombus] lucorum
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m oktober
mannetjes en koninginnen eind juli, werksters midden april
geen specifieke voorkeur
bestaande ondergrondse holten
sociaal, volkeren van maximaal 400 werksters
Tweekleurige koekoekshommel (Bombus [Psithyrus] bohemicus)
4 exemplaren (1 serie)
1 exemplaar

� ���������

�

���� � ����
���� � ����
���� � ����

Biotoop: Aan te treffen in bosranden, open velden
en cultuurlandschappen. Gewoonlijk worden verlaten grondnesten van kleine zoogdieren gebruikt als
vestigingsplaats voor het nest. Hierdoor is een
sterke toename in de stedelijke omgeving niet te
verwachten. Als waardplant komen alle mogelijke
inheemse en gecultiveerde gewassen in aanmerking, mits de nectar niet te diep verscholen zit.
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Uiterlijk: koninginnen 19-22 mm,
mannetjes 13-16 mm.
De gele banden achter de kop en
op de tweede rugplaat van het achterlijf zijn citroengeel. Dat vormt het
belangrijkste onderscheid met de
Aardhommel (Bombus terrestris) waarvan de banden meer okergeel
gekleurd zijn. De beharing van werksters en koninginnen is bij de Veldhommel iets langer en ruiger.
Mannetjes van de Veldhommel zijn
veel uitvoeriger geel behaard op kop
en achterlijf dan de koninginnen en
werksters. Het geel overdekt altijd de
kop en de voorste helft van het borststuk, en vaak is tussen het wit en het
geel op het achterlijf geen zwart meer
te zien. Bij werksters en koninginnen
van de Grote veldhommel (Bombus
magnus), die eveneens in de duinen
kan voorkomen, strekt de gele halsband zich uit tot voorbij de vleugelschubben en bedekt een deel van de
borstzijden.

Voorkomen: De Veldhommel is een uiterst algemene soort in heel Nederland, maar persoonlijke
waarnemingen in de Kennemerduinen, Schoorl en
bij Den Helder leerden dat vooral de Grote veldhommel rijk vertegenwoordigd is in de vochtige
duinvalleien met o.a. Kraaiheide.
Op alle plaatsen met bloeiende vegetatie in de
drogere delen van de AWD vond ik wél indrukwekkende aantallen werksters van de Aardhommel
maar geen enkele Veldhommel. Er zijn na 1980 maar
twee waarnemingen gedaan in de AWD, beide
begin augustus: een koningin bij Zandvoort in 1996
(leg. Van de Nieuwegiessen) en een mannetje op
Watermunt bij het Haasveld (leg. De Rond).
Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Akkerhommel
Bombus [Bombus] pascuorum
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m oktober
mannetjes en koninginnen eind augustus, werksters eind april
geen specifieke voorkeur
bestaande onder- of bovengrondse holten
sociaal, volkeren van soms meer dan 100 werksters
Gewone koekoekshommel (Bombus [Psithyrus] campestris)
33 exemplaren (13 series)
9 exemplaren (8 series)
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Biotoop: De soort is te vinden in de meest uiteenlopende landschappen. Ze nestelt zowel in ondergrondse muizennesten als in bomen. Een opstaande
plag veen biedt haar soms al voldoende ruimte om
een nest te stichten. De volkeren verschillen dan
ook sterk in grootte. Het bloembezoek is uitermate
gevarieerd, al zien we deze soort wat minder op
wilg dan haar verwanten. Net als de Tuinhommel
(Bombus hortorum) en de Steenhommel (Bombus
lapidarius) zijn haar kop en monddelen bijzonder
lang en afgestemd op diepe bloemkelken. We treffen de Akkerhommel naar verhouding veel op
Gewone smeerwortel en distel.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Uiterlijk: koninginnen 16-18 mm,
mannetjes 13-16 mm.
Een uitermate variabele soort die
te herkennen is aan de roodbruine
haren op borststuk en achterlijfspunt.
Er zijn twee ondersoorten in
Nederland te onderscheiden die ook
wel als rassen worden beschouwd:
ssp. floralis is over de hele onderzijde
en op de basis van de rugplaten geelachtig behaard, terwijl ssp. moorselensis [= romanioides]een zwart behaarde
onderzijde heeft. Er worden ook kennelijke hybriden gevonden met een
soort grijze beharing onder de vleugels. Vooral bij donkere dieren tekent
zich vaak een driehoekig zwart veld af
op de bovenzijde van het borststuk.
De lichtgekleurde ondersoort is makkelijk te verwarren met de Gele hommel (Bombus distinguendus), de Moshommel (Bombus muscorum) en
vooral de Heidehommel (Bombus
humilis). Mannetjes van de Akkerhommel zijn goed te herkennen aan de
gelobde antennen.

Voorkomen: De kaart van Nederland is vrijwel
geheel bedekt met vindplaatsen. In het gebied met
de grootste dichtheid, de Veluwe en de provincie
Utrecht, is vanaf 1980 blijkbaar niet meer gekeken
naar deze hommel. Ze is langs de gehele Nederlandse kust aanwezig. Ook gegevens over verzamelde exemplaren uit de AWD zijn overvloedig,
maar lijken zich voornamelijk te beperken tot de
vochtiger delen van het gebied.
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Weidehommel
Bombus [Bombus] pratorum
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m september
mannetjes en koninginnen midden juni, werksters eind mei
geen specifieke voorkeur
bestaande boven- of soms ondergrondse holten
sociaal, volkeren van maximaal 120 werksters
Vierkleurige koekoekshommel (Bombus [Psithyrus] sylvestris)
Gewone koekoekshommel (Bombus [Psithyrus] campestris)?
2 exemplaren (1 serie)
7 exemplaren (7 series)

Uiterlijk: koninginnen 16-19 mm,
mannetjes 12-15 mm.
De verdeling van gele banden op
een zwarte basis lijkt op die van de
aardhommels. Het grootste verschil zit
echter in de oranje achterlijfspunt. Het
lichaam is meer gedrongen dan dat
van de Steenhommel (Bombus lapidarius), de achterlijfspunt is bleker oranjerood en mannetjes zijn rijker met
geel overdekt. Verwarring is mogelijk
met onder andere de Grashommel
(Bombus ruderarius). Deze soort heeft
echter rode korfharen aan de achterschenen en de Weidehommel zwarte.
De genitaalapparaten van de mannetjes van deze drie hommels zijn zeer
verschillend.
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Biotoop: Overwegend waargenomen in lichte bossen en weidegebieden, maar ook in tuinen en parken. De Weidehommel nestelt meestal bovengronds, bijv. onder veenplaggen, in verlaten eekhoornnesten en spouwmuren. Soms wordt het nest
ook ondergronds, in bijvoorbeeld muizennesten
gevestigd. Werksters bezoeken de meest uiteenlopende soorten bloemen.
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Voorkomen: Goed vertegenwoordigd in heel
Nederland, waarbij opvalt dat de nieuwe waarnemingen de oude nauwelijks dekken. De soort moet
overal in Nederland waarschijnlijk wel aanwezig zijn,
al is ze gemiddeld genomen minder talrijk dan bijvoorbeeld de Aardhommel (Bombus terrestris) of de
Akkerhommel (Bombus pascuorum). Ook de Weidehommel is veel langs de kust gesignaleerd.
Binnen de AWD werd ze gevonden bij De Zilk en
in de uithoeken van het infiltratiegebied. In 2000 en
2001 vond ik exemplaren rond het Oosterkanaal,
voornamelijk op ossentong, en in 2003 bij het Vogelenveld op Wilde reseda.

Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Vierkleurige koekoekshommel
Bombus [Psithyrus] sylvestris
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
gastheer:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m augustus
mannetjes midden juni, vrouwtjes midden april
composieten
koekoeksbij
solitair levend
Weidehommel (Bombus pratorum)
Veenhommel (Bombus jonellus)?
–
6 exemplaren (5 series)

Uiterlijk: vrouwtjes 15-18 mm,
mannetjes 12-15 mm.
Als koekoekshommel zijn de
vrouwtjes al in de vlucht te herkennen
aan het door de dunne beharing heen
glanzende achterlijf. Achter de kop is
het borststuk bedekt met een brede,
okergele band en de derde rugplaat is
wit behaard. De punt van het achterlijf
is altijd sterk naar voren gekromd en
daarom is moeilijk te zien dat de zesde
rugplaat roodbruin behaard is. De
antenneschaft is glanzend en spaarzaam behaard, dit in tegenstelling tot
die van haar zeldzamere verwant de
Boomkoekoekshommel (Bombus norvegicus) waarvan de antenneschaft
ruig behaard is.

� ���������

�

���� � ����
���� � ����
���� � ����

Biotoop: Deze koekoekshommel is voornamelijk in
bossen, langs bospaden en aan bosranden te vinden. Ook in parken komt men haar veelvuldig
tegen. Het zoekgedrag van de vrouwtjes speelt zich
vaak af boven de grond tussen bomen en struiken.
In het voorjaar zijn vrouwtjes gemakkelijk te vinden
op paardenbloem en wilg. In de zomer treft men
mannetjes vaak op distel.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: Verspreid in heel Nederland en naar
verhouding goed vertegenwoordigd langs de kust.
Waar de soort aanwezig is, kan men ze meestal in
redelijke aantallen vinden.
In de AWD werd in juni 1994 langs de Strandweg
een mannetje gevonden en in juni 1996 twee mannetjes langs het Noordoosterkanaal bij Bentveld.
Zoals in de verkorte atlas (2002) al werd voorspeld
naar de aanwezigheid van de Weidehommel (Bombus pratorum), is de Vierkleurige koekoekshommel
in 2003 aangetroffen bij een populatie van haar
gastheer langs het Oosterkanaal ter hoogte van het
Vogelenveld.
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Aardhommel
Bombus [Bombus] terrestris
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m oktober
mannetjes en koninginnen begin augustus, werksters midden juni
geen specifieke voorkeur
bestaande ondergrondse holten
sociaal, volkeren van honderden werksters
Grote koekoekshommel (Bombus [Psithyrus] vestalis)
20 exemplaren (5 series)
5 exemplaren (5 series)

Uiterlijk: koninginnen 20-24 mm,
mannetjes 13-16 mm.
Kort en gelijkmatig zwart behaard
met een gele band achter de kop en
op de tweede rugplaat. De achterlijfspunt is wit. Het grootste verschil ten
opzichte van de Veldhommel (Bombus
lucorum) is de donkerdere, meer okergele kleur van de banden. Mannetjes
hebben gewoonlijk een volledig zwart
behaarde kop.

� ���������

�

���� � ����
���� � ����
���� � ����

Biotoop: We kunnen de Aardhommel net zo goed
in parken of tuinen als in natuurlijke landschappen
aantreffen, maar ze lijkt dichte bossen te mijden.
De nesten worden meestal in verlaten muizennesten of mollengangen aangelegd en kunnen tot
anderhalve meter diep liggen. Bij wijze van uitzondering wordt ook wel eens een nest gevestigd achter een muur waar luchtspleten dicht bij de grond
zijn aangebracht. Er is geen duidelijke voorkeur te
ontdekken in het bloembezoek.
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Voorkomen: Overal in Nederland algemeen, vooral
in het midden en westen van het land. De Aardhommel is op de waddeneilanden en langs de overige
delen van de Nederlandse kust veel gevonden,
maar wel betreft het vaak oude waarnemingen.
In de AWD zijn de vindplaatsen van exemplaren
uit collecties vooral gesitueerd ten oosten van het
infiltratiegebied. Bij Sasbergen zijn in augustus echter duizenden werksters waar te nemen op Struikheide. Er zijn ook redelijke aantallen te vinden in het
Dauwbraamlandschap en de zeereep.

Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Grote koekoekshommel
Bombus [Psithyrus] vestalis
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
gastheer:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m september
mannetjes eind juli, vrouwtjes eind mei
onder andere composieten
koekoeksbij
solitair levend
Aardhommel (Bombus terrestris)
Veldhommel (Bombus lucorum)?
1 exemplaar
4 exemplaren (4 series)

Uiterlijk: vrouwtjes 16-23 mm,
mannetjes 13-18 mm.
Ook voor deze koekoekshommel
geldt dat het achterlijf dun is behaard
en een sterk glanzende indruk geeft.
Op het voorste deel van het borststuk
is een donkergele band te zien en verder is het lichaam grotendeels zwart.
De witte achterlijfspunt wordt aan de
voorzijde duidelijk begrensd door een
gele dwarsstreep. Dit geel ontbreekt
meestal bij de Tweekleurige koekoekshommel (Bombus bohemicus) die vrijwel eender gekleurd is, maar waarvan
het geel op het borststuk iets helderder is.
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Biotoop: Gezien het verspreidingspatroon van de
Aardhommel (Bombus terrestris) zou ze vooral in
open terreinen te vinden moeten zijn, maar in de
praktijk komt ze nogal eens voor in parken en aan
bosranden. In het voorjaar ziet men vrouwtjes op
paardenbloem en mannetjes zitten in de zomer
vaak op distel.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: De verspreidingskaart lijkt op die van
de Aardhommel, maar dan in sterk gereduceerde
vorm; vindplaatsen liggen voornamelijk in de randstad, het oostelijke rivierengebied en Zuid-Limburg.
Binnen de AWD zijn de vindplaatsen verdeeld
over de noordoostelijke rand. Het zou interessant
zijn om wat extra aandacht te besteden aan de
exacte nestlocaties van haar gastheer, de Aardhommel, en te onderzoeken hoe de Grote koekoekshommel deze nesten opspoort. Het is niet ondenkbaar dat simpele observatie compleet nieuwe gegevens over de gastheerkeuze oplevert.
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Gewone kegelbij
Coelioxys inermis
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
gastheer:

voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m oktober
mannetjes midden juni, vrouwtjes midden juli
bij voorkeur vlinderbloemigen en kaardenbolachtigen
koekoeksbij
solitair levend
Tuinbehangersbij (Megachile centuncularis)
Gewone behangersbij (Megachile versicolor)
Bergbehangersbij (Megachile alpicola)
metselbijen en sachembijen (Osmia en Anthophora)?
8 exemplaren (5 series)
3 exemplaren (3 series)

Uiterlijk: vrouwtjes 9-11 mm,
mannetjes 9-10 mm.
Mannetjes en vrouwtjes lijken voor
wat betreft beharingspatroon en
sculptuur sprekend op de Duinkegelbij (Coelioxys mandibularis). De haarvlekken op het achterlijf zijn gewoonlijk wat geler getint en de kaken van
de vrouwtjes zijn minder hoekig gebogen. Een kenmerk dat in diverse determinatiewerken gegeven wordt is de
lichte bruingele kleur van de sporen
aan de achterschenen, maar dit blijkt
in de praktijk moeilijk te beoordelen.
Het mannetje heeft zes naar achteren gestoken doorns op de laatste
rugplaat waarvan er vier aan de achterrand en twee midden op het oppervlak staan. Zoals alle soorten van dit
geslacht hebben de mannetjes dichtbehaarde ogen.
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Biotoop: Haar gastheren nestelen in dood hout op
zandgrond. De voedselplanten die werden vastgesteld voor deze kegelbij komen voornamelijk voor
in droog zandig terrein: bekend zijn onder andere
rolklaver, Witte klaver, Beemdkroon, Duifkruid en
Zandblauwtje. Men kan de Gewone kegelbij overigens ook binnen de stedelijke omgeving aantreffen.

58

Voorkomen: Op de hogere zandgronden in het
binnenland en verspreid langs de kust. Buiten ZuidLimburg zijn de vindplaatsen zeer geïsoleerd en
doorgaans van vóór 1950.
Binnen de AWD is de soort vóór 1980 een aantal
malen gevonden in de omgeving van Bentveld en
Vogelenzang. Vanaf 1980 werd een mannetje op
Wilde reseda verzameld in het noordelijke infiltratiegebied en een vrouwtje ten westen daarvan. De
laatste waarneming is zeer recent: eind juni 2002
kwam een vrouwtje terecht in een keverval van M.
Koning op het Paradijsveld. Gezien het geringe verschil tussen de soorten is het aan te raden de determinatietabel van Scheuchl (1996) te gebruiken.
Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Duinkegelbij
Coelioxys mandibularis
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
gastheer:
voor 1980:
vanaf 1980:

april t/m september
mannetjes midden juni, vrouwtjes midden juli
gevarieerd, onder andere veel vlinderbloemigen
koekoeksbij
solitair levend
Zilveren fluitje (Megachile leachella)
Tuinbehangersbij (Megachile centuncularis)
Gewone behangersbij (Megachile versicolor) Papaverbij (Osmia papaveris)?
Ruige behangersbij (Megachile circumcincta)
30 exemplaren (15 series)
16 exemplaren (11 series)

Uiterlijk: vrouwtjes 9-12 mm,
mannetjes 9-10 mm.
Kenmerkend voor deze soort zijn
de rechthoekig gebogen kaken van de
vrouwtjes, al lijken de kaken van de
verwante Gewone kegelbij (Coelioxys
inermis) ook redelijk sterk gebogen. De
kleur van de sporen aan de achterpoten is zwart in plaats van geelbruin.
Zowel mannetjes als vrouwtjes zijn op
de zijden van de rugplaten getekend
met zuiver witte, driehoekjes van
schubachtig aanliggende haren. Het
mannetje heeft net als dat van de
Gewone kegelbij zes naar achteren
gerichte doorns op de laatste rugplaat
waarvan er vier aan de achterrand en
twee in het midden staan.
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Biotoop: De soort is veel meer aan de kust gevonden dan haar naaste verwanten en het is dus aannemelijk dat de hoofdgastheer, althans in ons land,
het Zilveren fluitje (Megachile leachella) moet zijn.
De dieren zijn vooral actief in schaars begroeide,
droge zandterreinen.
Bloembezoek is onder andere vastgesteld op rolklaver, Liggende klaver, Wilde tijm, Beemdkroon,
Duifkruid, Zandblauwtje, Wilgenroosje, ooievaarsbek
en guldenroede.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: Met uitzondering van de hogere
zandgronden langs de Maas in Midden- en NoordLimburg zijn er in het binnenland slechts incidentele vondsten gedaan. Het merendeel van de vindplaatsen is gesitueerd aan de kust. Van achteruitgang lijkt in de duinen nog geen sprake te zijn.
Evenals het Zilveren fluitje is de Duinkegelbij een
goed gedocumenteerde soort in de AWD. Ze is in
een groot deel van het gebied waargenomen.
Herkenning van deze opvallende verschijning
lijkt eenvoudig, maar vanwege de grote gelijkenis
met de zeldzamere Gewone kegelbij is het gebruik
van een determiniatietabel aan te raden.
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Grote zijdebij
Colletes cunicularius
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m juni
begin april
wilg
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair, vaak in zeer grote kolonies
Grote bloedbij (Sphecodes albilabris)
17 exemplaren (9 series)
11 exemplaren (6 series)

Uiterlijk: Lengte 12-15 mm.
De Grote zijdebij is een voorjaarssoort
die in weinig opzichten op de zijdebijen van de zomer lijkt. De heldere
dwarsbandjes op het achterlijf ontbreken bij de vrouwtjes en door hun formaat zou men ze eerder aanzien voor
een donkerbruine wollig behaarde
Honingbij (Apis mellifera). Hun tong is
echter opvallend kort en breed.
De mannetjes zijn lang geelbruin
tot grauwgeel of zelfs vuilwit behaard
en in het veld moeilijk te onderscheiden van sommige zandbijen (Andrena). Het korte tongetje, de ingesnoerde antenneleden en de rij rechthoekige glanzende kuiltjes achter het
achterschildje maken snel duidelijk
waar men mee van doen heeft.
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Biotoop: De Grote zijdebij is een bewoner van
open of schaars begroeide vlakten van zeer los
zand. Dat kunnen duinen, stuifzanden of oevers van
plassen zijn. Als pionier vestigt ze zich vrij snel op
drooggevallen zandplaten langs rivierbeddingen en
opgespoten zand.
Als voedselbron komt vrijwel uitsluitend wilg in
aanmerking. Dat kunnen uiteenlopende soorten
rondbladige wilgen zijn, zoals Boswilg, Grauwe wilg
en Kruipwilg, maar ook de iets later bloeiende, langbladige soorten als Katwilg of Amandelwilg. Mannetjes ziet men nog wel eens op Klein hoefblad of
paardenbloem. Bij voldoende ruimte en aanbod van
voedsel kunnen kolonies duizenden nesten tellen.
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Voorkomen: Aan de hele Nederlandse kust algemeen. Ook langs de grote rivieren en op de hogere
zandgronden. De binnenlandse waarnemingen zijn
voor een groot deel van recente datum. Misschien
komt dit door gebruik van zand voor de aanleg van
recreatiegebieden of bouwprojecten.
In de AWD is de soort regelmatig gevonden en
er zijn redelijk veel recente waarnemingen. Er zijn
echter veel minder vindplaatsgegevens bekend dan
men zou mogen verwachten. De drooglegging van
het Van Limburg Stirumkanaal zou een ideale biotoop voor deze soort kunnen opleveren en is gezien
vanuit de populatiebiologie een interessant monitoringsobject.
Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Duinzijdebij
Colletes fodiens
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m september
eind juli
composieten
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair, soms in kleine kolonies
Gewone viltbij (Epeolus variegatus)
24 exemplaren (6 series)
7 exemplaren (5 series)

Uiterlijk: Lengte 8-10 mm.
Het vrouwtje is kort en dicht warm
geelbruin behaard. Op het achterlijf
zijn de eindranden van alle rugplaten
bedekt met banden van uiterst fijne,
gele vilthaartjes. De rugplaten geven
een matte indruk door de honingraatachtig dichte punctering.
Mannetjes zijn iets minder levendig
geelbruin behaard en hebben minder
duidelijke achterlijfsbanden. Beide
geslachten zijn eventueel te verwarren met zandbijen (Andrena) maar
onder de loep te herkennen aan hun
korte brede tong.
De kleinste afstand tussen kaak en
oog is ongeveer half zo lang is als de
breedte van de kaakaanhechting. Bij
een andere groep soorten, waaronder
bijvoorbeeld de Heizijdebij (Colletes
succinctus), is deze afstand ongeveer
even lang als de kaakbasis.
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Biotoop: Deze actieve bloembezoekers komen
voornamelijk op de droge zandgronden voor. We
vinden ze langs bermen, op dijken en in droge graslanden waar hun waardplanten in voldoende aantallen beschikbaar zijn.
De vrouwtjes vliegen bij voorkeur op composieten. In de duinen komen Jakobskruiskruid en
Gewoon duizendblad in aanmerking; op ruigten zijn
dat Boerenwormkruid, kamille en fijnstraal. De nestgangen worden meestal in redelijk vaste grond aangelegd.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: Plaatselijk geen zeldzame soort. Waar
de omstandigheden geschikt zijn, kan ze in grote
aantallen optreden. In Nederland komen sterk verspreide vondsten voor van de hogere zandgronden,
de Maasduinen in Noord-Limburg en de duinen van
de kust.
In de AWD zijn de meeste waarnemingen voornamelijk in de omgeving van Bentveld en Vogelenzang gedaan. In 2002 vond ik de soort ook op twee
plaatsen aan de oostrand van het Zeeveld. Gericht
zoeken kan veel nieuwe gegevens opleveren.
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Donkere zijdebij
Colletes marginatus
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

april t/m september
mannetjes midden juli, vrouwtjes eind juli, mogelijk een eerste generatie in april
vlinderbloemigen
zelf gegraven bodemnesten
nestelt verspreid of in kleine kolonies
Heideviltbij (Epeolus cruciger)
2 exemplaren (2 series)
18 exemplaren (6 series)

Uiterlijk: Lengte 6,5-8 mm.
De korte beharing van het borststuk is
geelbruin, maar veel minder dicht en
wat donkerder dan bij de vorige soort
door ingestrooide zwarte haren. De
viltbanden op het achterlijf zijn witachtig. Mannetjes zijn helemaal vuilgrijs behaard met witte haarbandjes.
De wangen zijn bij de Donkere zijdebij
net zo kort als bij de Duinzijdebij (Colletes fodiens), maar de bestippeling
van de eerste rugplaat is veel ruimer
verdeeld en de punten zijn groter.
Mannetjes zijn overigens goed te
determineren op de vorm van de verborgen buikplaten en het copulatieapparaat.

� ���������

�

���� � ����
���� � ����
���� � ����

Biotoop: Deze soort is voornamelijk te vinden op
open en droge zandgronden, waar de pioniervegetatie zich al redelijk verdicht heeft. Bijna overal waar
velden met Hazenpootje aanwezig zijn, is de Donkere zijdebij ook te vinden. Honingklaver en
Luzerne, die vaak in hetzelfde landschap groeien,
worden graag bezocht door deze snelle diertjes.
De nestopeningen zijn meestal goed verborgen
tussen het groen. De Heideviltbij (Epeolus cruciger),
die de Donkere zijdebij als gastheer kiest, moet dan
ook veel moeite doen om ze op te sporen.
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Voorkomen: De vindplaatsen van deze soort zijn in
Nederland volgens hetzelfde patroon verspreid als
die van de Duinzijdebij, maar minder dik gezaaid. Ze
is voornamelijk gevonden langs de Maas in NoordLimburg en aan de kust.
De Donkere zijdebij en de Duinzijdebij kunnen
zich zonder moeite in dezelfde biotoop handhaven
door hun verschillende specialisaties. Veel recente
vindplaatsen in de AWD zijn gesitueerd rond het
noordelijke infiltratiegebied, maar in 2002 vond ik
twee vrouwtjes langs de verharde weg bij het Mussenveld. Het is zeker de moeite waard om op meer
plaatsen in het Zeeveld naar deze soort te zoeken.

Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Heizijdebij
Colletes succinctus
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

juni t/m oktober
eind augustus
heiachtigen
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair
Heideviltbij (Epeolus cruciger)
–
5 exemplaren (2 series)
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Biotoop: De Heizijdebij bezoekt uitsluitend heiachtigen en het hoofdbestanddeel van hun stuifmeelvoorraad is afkomstig van Struikhei. De vrouwtjes
nestelen het liefst in open of schaars begroeide zandige delen van het terrein. Als het zand wat leem
bevat levert dat geen problemen op maar veen is
niet aantrekkelijk voor ze. We zullen de soort dus
zelden op vochtige heiden in veengebieden vinden.
De actieradius van het foerageren schijnt erg
beperkt te zijn waardoor genetisch materiaal in versnipperde natuur niet makkelijk uitwisselt.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Uiterlijk: vrouwtjes 10-12 mm,
mannetjes 7-11 mm.
Mannetjes en vrouwtjes zijn op de
bovenzijde van kop en borststuk dicht
geelbruin behaard. Aan de borstzijde
is de beharing vuilwit. Het achterlijf is
licht okergeel gebandeerd. Bij de
vrouwtjes is op het kopschild door
een dunne, korte beharing de dichte
structuur van punten en lijnen goed te
zien. De wang, het vlakje tussen oog
en kaak, is bij de vrouwtjes even lang
als de breedte van de kaakbasis, maar
bij mannetjes iets korter. Het middenveld van het middensegment is even
lang als het achterschildje. De punten
op de eerste rugplaat zijn relatief
krachtig met tussenruimten van
gemiddeld een halve puntbreedte.
De Heizijdebij is voornamelijk door
de rimpeling van de monddelen te
onderscheiden van de zeer nauw verwante Schorzijdebij (Colletes halophilus).

Voorkomen: Plaatselijk vrij algemeen in heidelandschappen van de zandgronden in Drenthe, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.
Er werden in Nederland vanaf 1980 nog veel waarnemingen gedaan, maar aan de kust neemt het
aantal af.
De vier mannetjes uit 1992 (leg. Peeters) en het
ene mannetje uit 2000 (leg. J. de Rond) bij Sasbergen zijn de enige vondsten voor heel Zuid-Holland
sinds 1980. Door de beperkte hoeveelheid geschikt
kalkarm zand in de AWD is de Heizijdebij op niet
veel andere plaatsen te verwachten.
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Pluimvoetbij
Dasypoda hirtipes
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

juni t/m september
mannetjes eind juli, vrouwtjes begin augustus
composieten
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair, meestal in grote kolonies
–
1 exemplaar
6 exemplaren (6 series)

Uiterlijk: Lengte 12-15 mm.
De Pluimvoetbij is een imposante verschijning met de ruige okergele pluimen aan de achterpoten. Niet alleen
de scheen maar ook het eerste voetlid
is lang behaard. Een bijzonder verschil
met bijvoorbeeld zandbijen (Andrena)
is dat deze borstels behalve als verzamelapparaat ook voor het uitvegen
van de nesten worden gebruikt. Afgezien van deze pluimen zijn de vrouwtjes ook aan de smalle, helderwitte
dwarsbandjes te herkennen en aan de
gedeeltelijk zwart behaarde rug en
kop. De haren op de achterlijfspunt
staan breed waaiervormig uit. De
gehele onderzijde is wit.
Mannetjes zijn oker- tot oranjegeel
behaard met losse dwarsbandjes. Het
eerste voetlid van de achterpoten is
opvallend lang.
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Biotoop: Diverse zandige terreinen met schaarse
begroeiing. In de duinen op vlakke delen of flauwe
hellingen en in heidevelden langs zandpaden. In de
omgeving van de mens nestelen de vrouwtjes ook
wel tussen het plaveisel. Op hardere grond zijn ze
zelfs bereid te nestelen in oude molshopen.
De stuifmeelklompjes in het nest worden van
drie kleine pootjes voorzien, waarschijnlijk om
droog te blijven. Het bloembezoek is vrijwel volledig gericht op composieten, waaronder melkdistel,
havikskruid, biggenkruid, Wilde cichorei en Knoopkruid. In augustus 2003 trof ik langs het Noordoosterkanaal zowel mannetjes als vrouwtjes op Echt
bitterkruid.
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Voorkomen: De Pluimvoetbij is in Nederland verspreid over de zandgronden en Zuid-Limburg. De
hele kustlijn is dicht aaneengesloten bezet met
vindplaatsen. Het lijkt erop dat deze soort niet echt
bedreigd is. Toch blijkt uit de verspreidingskaart een
afname van recente waarnemingen in het midden
van het land.
Vanaf 1980 is de Pluimvoetbij op verschillende
plaatsen aan de randen van de AWD gevonden, en
is het zeker de moeite waard om de verspreiding
van deze fraaie soort te blijven volgen.

Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Heideviltbij
Epeolus cruciger
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
gastheer:
voor 1980:
vanaf 1980:

juni t/m september
mannetjes begin augustus, vrouwtjes eind augustus
geen specifieke voorkeur
koekoeksbij
solitair levend
Heizijdebij (Colletes succinctus)
Donkere zijdebij (Colletes marginatus)
1 exemplaar
1 exemplaar

Uiterlijk: Lengte 5-8 mm.
De basiskleur is zwart, maar de vleugelschubben, schenen en middenpartij van het rugschildje zijn oranjerood.
Het achterlijf is bedekt met een
patroon van witte viltvlekken. Aan de
bovenzijde van het borststuk zijn wat
gele strepen van dezelfde viltachtige
structuur te zien. Kop, heupen en
borstzijden zijn gedeeltelijk overdekt
met viltig wit haar. Een belangrijk,
maar uiterst moeilijk te interpreteren
kenmerk zou de positie van twee
doorntjes op de bovenlip zijn.
De vrouwtjes zijn in elk geval vrij
goed te onderscheiden van de
Gewone viltbij (Epeolus variegatus)
door het vrij rechte cilindrische profiel
van de vijfde buikplaat.
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Biotoop: Droge, zandige terreinen, waar de gastheren zich ook ophouden. In droge heidevelden zou
dat de Heizijdebij (Colletes succinctus) zijn en op
open zandterreinen met pioniervegetatie voornamelijk de Donkere zijdebij (Colletes marginatus). Het
is mogelijk dat door specialisatie bij elk van deze
gastheren een aparte ondersoort zou kunnen zijn
ontstaan. Bloembezoek is geconstateerd op Struikhei, Hazenpootje, Zandblauwtje en Boerenwormkruid.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: De Heideviltbij is in Nederland redelijk veel waargenomen op de hogere zandgronden
en aan de kust.
In de AWD zijn twee vangsten gedaan: een
vrouwtje werd gevonden bij Bentveld op 15 juli
1929 (legaat onbekend) en een mannetje op 3 juli
1993 in de omgeving van de Zwanenplas (leg. Peeters). Meer waarnemingen in de AWD zijn te verwachten op plaatsen waar Hazenpootje als belangrijkste bodembedekker geldt en rond het heideveldje bij Sasbergen. Gegevens over nestbezoek van
de gastheer zijn nog niet goed uitgezocht; een
onderwerp voor nauwlettende observatie dus.
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Gewone viltbij
Epeolus variegatus
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
gastheer:

voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m september
mannetjes midden juli, vrouwtjes eind juli
geen specifieke voorkeur
koekoeksbij
solitair levend
Wormkruidbij (Colletes daviesanus)
Duinzijdebij (Colletes fodiens)
Zuidelijke zijdebij (Colletes similis)
Schorzijdebij (Colletes halophilus)
3 exemplaren (3 series)
3 exemplaren (3 series)

Uiterlijk: Lengte 5-8 mm.
De vleugelschubben en middenpartij
van het rugschildje zijn oranjerood, de
zijplaten van het rugschildje en schenen zijn meestal zwart. Kop, heupen
en borstzijden zijn net als bij Heideviltbij (Epeolus cruciger) gedeeltelijk
bedekt met viltig wit haar. Het hele
achterlijf is bedekt met ronde of druppelvormig uitgetrokken viltvlekken.
Vrouwtjes zijn eenvoudig van verwante soorten te onderscheiden door
het spits toelopende en zadelvormig
uitgebogen profiel van de vijfde buikplaat.

� ���������

�

���� � ����
���� � ����
���� � ����

Biotoop: Net als haar gastheren is deze viltbij aan
te treffen in zandige ruigten of zandvlakten met
pioniervegetaties. Als nectarbronnen worden Boerenwormkruid, duizendblad, kamille, Zandblauwtje
en Beemdkroon genoemd.
De gastheren waarmee deze soort geassocieerd
wordt zijn redelijk algemeen, met uitzondering van
de Schorzijdebij (Colletes halophilus). Toch is nooit
hard bewijs geleverd voor deze relaties. Nadere
bestudering van het gedrag wordt daarom dus
dringend gevraagd.
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Voorkomen: Het verspreidingskaartje van Nederland is veel minder gevuld dan dat van Heideviltbij.
Het verspreidingspatroon van beide soorten is echter grotendeels gelijk; voornamelijk in het oostelijke
rivierengebied en langs de kust.
Bij Vogelenzang werd de Gewone viltbij driemaal
gevangen in de jaren 1970 op Jakobskruiskruid en
in1992 op dezelfde plantensoort op het Paardenkerkhof (leg. Peeters). In 1993 en 1994 werden
vrouwtjes waargenomen op het Zandvoortervlakje
en de Langedel (leg. Peeters). Intensiever onderzoek
naar de verspreiding in de AWD kan dus het best
gedaan worden in juli op plaatsen met veel
Jakobskruiskruid.
Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Heidebronsgroefbij
Halictus confusus ssp. perkinsi [= Halictus perkinsi]
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

april t/m oktober
mannetjes midden augustus, vrouwtjes begin juli
geen specifieke voorkeur
zelf gegraven bodemnesten
eerste generatie: mogelijk sociaal
tweede generatie: nestelt solitair
Gekamde bloedbij (Sphecodes cristatus)?
Bosbloedbij (Sphecodes ephippius)?
36 exemplaren (19 series)
36 exemplaren (26 series)
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Biotoop: Vooral te vinden in bloemrijke duinvalleien, rivierduinen of heidevelden. Waardplanten
zijn onder andere Boerenwormkruid, paardenbloem, Pinksterbloem, Zandblauwtje, honingkaver,
Hazenpootje, ganzerik en braam. In de duinen treft
men ze in het voorjaar veel aan op Kruipwilg.
De nesten worden in vlak of hellend, open zand
gegraven. De tweede generatie overwintert en nestelt in het voorjaar. De eerste generatie die uit deze
nesten wordt geboren is vermoedelijk, net als die
van de Amerikaanse ondersoort Halictus confusus
confusus en de Parkbronsgroefbij, echt sociaal;
enkele vrouwtjes blijven als werksters in de nesten
om het gezamenlijke broed te verzorgen.
Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Uiterlijk: Lengte 6,5-7,5 mm.
Bijen met een goudbronzen glans die
door de dichte bestippeling wat afgezwakt is. De rugplaten van de vrouwtjes zijn aan de basis en over de achterrand viltig crèmegeel behaard. Op
de eerste twee rugplaten zijn deze
banden breed onderbroken. De beharing is grauw okergeel. Vrouwtjes hebben sterker afgeschuinde slapen dan
de als twee druppels water op haar
gelijkende en zeer algemene Parkbronsgroefbij (Halictus tumulorum).
De afstand tussen de achterhoeken
van de kop is ongeveer gelijk aan de
minimale afstand tussen de ogen. Bij
de Parkbronsgroefbij staan de achterhoeken van de kop verder uit elkaar.
Mannetjes van de Heidebronsgroefbij hebben meestal gele dijringen in plaats van zwarte en zijn goed
te herkennen aan de aanhangsels van
de genitale grijpers. Deze zijn aan de
eindrand gelijkmatig gebold i.p.v. aan
een zijde ingedeukt.

Voorkomen: Een hoge concentratie van vindplaatsen is te zien langs de kust tussen Schoorl en Den
Haag. Verder is deze soort regelmatig verzameld op
de Veluwe, in het midden en zuidoosten van NoordBrabant, Limburg en Drenthe.
De lijst met waarnemingen uit de AWD is aanzienlijk, maar het verspreidingskaartje vertoont nog
enige lege kilometerhokken. Planmatiger inventarisatie kan waarschijnlijk veel meer vindplaatsen aan
het licht brengen. Een excursie vanuit ingang De
Zilk leverde in mei 2003 al vier nieuwe kilometerhokken met vindplaatsen op, elk met een andere
waardplant.
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Roodpotige groefbij
Halictus rubicundus
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:

maart t/m oktober
mannetjes begin augustus
vrouwtjes eerste generatie: begin mei, tweede generatie: eind juli
bloembezoek: geen specifieke voorkeur
nestkeuze:
zelf gegraven bodemnesten
sociaal gedrag: eerste generatie: leeft sociaal en kent werksters
tweede generatie: nestelt na overwintering solitair
koekoek:
Pantserbloedbij (Sphecodes gibbus)
voor 1980:
1 exemplaar
vanaf 1980:
1 exemplaar
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Biotoop: De Roodpotige groefbij stelt niet veel
eisen aan de bodem, maar toont wel een lichte
voorkeur voor bloemrijke grasvegetaties op droge
zandgrond. De belangrijkste waardplant in de duinen is waarschijnlijk Zandpaardenbloem, maar de
bijen vliegen ook op kruiskruid, distel, Knoopkruid,
cichorei, havikskruid, melkdistel, Koolzaad, Herik,
Zandblauwtje, klaver, honingklaver, ooievaarsbek,
boterbloem, braam, ganzerik en Kruipwilg.
Het sociale leven van deze soort is tamelijk ver
ontwikkeld. De nakomelingen van de overwinterde
vrouwtjes vormen een duidelijke werksterkaste die
van juni tot september de taken in het nest verdelen, maar zelf nooit tot paring komen.
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Uiterlijk: Lengte 8-11 mm.
Het lichaam is zwart, zonder een spoor
van metaalglans. Het borststuk is fijn
gepunt en het achterlijf is dichtbezet
met fijne haardragende dwarslijntjes.
De achterschenen en tarsen van het
vrouwtje zijn onder de gele beharing
zelf ook geelbruingekleurd. Bij de
mannetjes zijn alle schenen helder
geel met in het midden een zwarte
vlek. De beharing van kop, borststuk
en eerste rugplaat zijn bij de vrouwtjes
grauwbruin- en bij de mannetjes
grauwgeelgekleurd. De overige rugplaten hebben een korte, zwarte beharing met smalle, helderwitte viltbanden op de achterranden. Op plaat 2 en
3 zijn deze onderbroken. Door deze
kleurkenmerken is de kans groot dat
de Roodpotige groefbij aangezien
wordt voor een van de zandbijen (Andrena) met vergelijkbare kenmerken.
Een kenmerk van alle groefbijen
(Halictus en Lasioglossum) is overigens
de sterk gekromde basale ader in de
voorvleugels.

Voorkomen: Het merendeel van de waarnemingen
in Nederland is gedaan op de zandgronden, zowel
in het binnenland als aan de kust. Zuid-Limburg is
naar verhouding sterk bevolkt. Het Deltagebied, het
stroomgebied van de grote rivieren en alle polderprovincies zijn arm aan waarnemingen. De verdeling tussen oude en nieuwe waarnemingen is echter redelijk in evenwicht.
Uit de AWD zijn slechts twee waarnemingen
bekend: het eerste exemplaar werd op 11 september 1974 verzameld door B.J. Lempke met als vindplaatsopgave Vogelenzang. Op 5 mei 2000 trof ik
zelf een vrouwtje in het Langevelderduin op Zandpaardenbloem.
Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Kortsprietmaskerbij
Hylaeus brevicornis
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m september
mannetjes midden juli, vrouwtjes eind juli
geen specifieke voorkeur
bestaande gaten in dood hout
nestelt solitair
–
12 exemplaren (8 series)
10 exemplaren (6 series)
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Biotoop: Een soort die zich in meerdere terreintypen kan handhaven, maar waarvan de bodem toch
wel bij voorkeur zandig moet zijn. Dit kan weinig
met nestbouw te maken hebben, want ze nestelt in
holle stengels en gaatjes in oud hout. Deze substraten vindt de Kortsprietmaskerbij in braamstruweel,
lichte bossen, tuinen en parken.
Vrouwtjes vliegen onder andere op berenklauw,
Peen, Zandblauwtje, Muurpeper en braam. Zelf trof
ik in de AWD een vrouwtje op Heggenrank. De mannetjes bezoeken ook een aantal andere planten.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Uiterlijk: Lengte 4-5 mm.
Een kleine soort met een dichte punctering en uiterst korte sprietleden. Op
het borststuk staan de punten honingraatachtig dicht op elkaar; op het achterlijf met één- tot tweemaal hun
eigen breedte tussenruimte. Het
gezicht is kort en de achterkop breed.
Vrouwtjes hebben een driehoekig
streepje geel langs de ogen op het
gezicht. De antenneschaft van de
mannetjes is zwart en rolrond. Het
middenveld achter het achterschildje
is fijn warrig gerimpeld. Verder zijn de
knieën, vleugelschubben en schouderbulten geelgetekend, maar het
halsschild niet.
Onlangs is gebleken dat de sterk
op de Kortsprietmaskerbij gelijkende
Hylaeus gredleri ook in ons land kan
voorkomen en veel collectiemateriaal
zal dus opnieuw gedetermineerd
moeten worden. De vrouwtjes van de
laatstgenoemde soort hebben veel
dunnere gele gezichtsstreepjes.

Voorkomen: Uit vrijwel alle zandige streken in
Nederland bekend. Recente waarnemingen zijn
voornamelijk afkomstig uit Limburg, van de Nederrijn, omg. Tilburg en de kust. Ook langs de Noord- en
Zuid-Hollandse kust en op de waddeneilanden is de
soort aanwezig.
In de AWD zijn een aantal waarnemingen van de
Kortsprietmaskerbij gedaan bij Vogelenzang, het
Eiland van Rolvers en bij Zandvoort. In 2001 ving ik
enkele exemplaren langs de rijk begroeide oevers
van het Oosterkanaal en aan het westelijke einde
van het Tilanuspad in droog en vlak fakkelgraslandschap; zeer uiteenlopende landschapstypen dus.
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Gewone maskerbij
Hylaeus communis
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m september
mannetjes eind juni, vrouwtjes eind juli
geen specifieke voorkeur
bestaande gaten in divers materiaal
nestelt solitair
–
41 exemplaren (25 series)
34 exemplaren (15 series)

Uiterlijk: Lengte 4,5-6,5 mm. Mannetjes en vrouwtjes zijn snel te herkennen aan het rechthoekige middenveld
achter de rugschildjes. Dit veld is glanzend met een rij krachtige lengterichels, terwijl het verticale deel daarachter fijn gekorreld is. Verder is de
eerste rugplaat van het vrouwtje volkomen gepolijst en heeft een matig
verspreide bestippeling. Op het achterlijf is geen spoor van de witte haarstreepjes te ontdekken die we van
andere soorten kennen. De gele
gezichtsvlekken van de vrouwtjes zijn
aan weerszijden van het kopschild
normaal driehoekig van vorm.
Bij de mannetjes is het gele masker
doorsneden met een dikke, zwarte
belijning op de naden. Knieën, vleugelschubben en schouderbultjes zijn
geelgetekend, het halsschild gewoonlijk niet.
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Biotoop: Deze algemene soort kan men in de
meest uiteenlopende landschappen vinden. Ze
doet het net zo goed in bosranden, kapvlakten, parken, tuinen en ruigten als langs spoorwegen, wegbermen en afgravingen. Waardplanten zijn onder
andere Peen, Zevenblad, distel, duizendblad, Boerenwormkruid, guldenroede, streepzaad, Slangenkruid, klokjes, hennepnetel, wederik en Wilde reseda.
Als nestruimte kiezen de vrouwtjes bestaande
gaatjes in steen, leem, stengels, holle takken of
ander oud hout. Ook verlaten bovengrondse nesten
van graafwespen worden vaak gebruikt.
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Voorkomen: Deze soort is ongetwijfeld de meest
algemene maskerbij van ons land. Concentraties
van vindplaatsen zijn herkenbaar op de hogere
zandgronden en langs de grote rivieren.
Vanaf Bergen aan Zee zuidwaarts tot en met Schouwen is de kustlijn goed voorzien van waarnemingen. Noordwaarts vinden we slechts nog een enkele
populatie op Ameland en Schiermonnikoog.
In de AWD is de Gewone maskerbij veelvuldig
aangetroffen, vooral bij het zuidelijke infiltratiegebied, nabij het Oosterkanaal en langs de bosrijke
strandwallen.

Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Poldermaskerbij
Hylaeus confusus
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m september
mannetjes eind juni, vrouwtjes midden juli
geen specifieke voorkeur
bestaande gaten in dood hout
nestelt solitair
–
48 exemplaren (21 series)
24 exemplaren (17 series)
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Biotoop: Men treft deze maskerbij aan in de duinen, op heideterreinen, aan bosranden, in wilgenvloedbossen en rietvelden. Ze worden weinig in de
polders van de kustprovincies gevonden, maar blijken wel weer vrij talrijk in Flevoland, waar tot voor
kort nog overal ongemaaide rietruigten aanwezig
waren.
Het bloembezoek omvat onder andere duizendblad, Zandblauwtje, Grasklokje, honingklaver, Wilde
reseda en braam. Nesten in stengels van onder
andere Riet en holle takken van bijvoorbeeld Vlier
maar ook wel in knikkergallen op eik.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Uiterlijk: Lengte 5,5-7 mm.
Een vrij onopvallende soort met een
bijna volledig glanzend achterlijf. Vaak
toont het kopschild van de vrouwtjes
een rode gloed, maar dat kenmerk
deelt ze met de nauw verwante Weidemaskerbij (Hylaeus gibbus), die echter een langer wangvlakje heeft tussen oog en kaakbasis en een diffusere
zijdeglans op het achterlijf. De fijne
punten op de eerste rugplaat van de
Poldermaskerbij zijn niet veel grover
dan de microsculptuur tussen de punten.
De mannetjes zijn van veel andere
soorten te onderscheiden door de
tweedelige bult op de derde buikplaat. Het vrouwtje heeft aan de zijden
van de eerste rugplaat een streepje
van witte wimperharen. Behalve de
knieën en de schouderbulten is het
halsschild aan de bovenrand gewoonlijk ook geelgetekend. Het gezicht en
de kaken van de mannetjes zijn geel,
de bovenlip is zwart.

Voorkomen: Het verspreidingspatroon in Nederland lijkt sterk op dat van de Weidemaskerbij. Het
omvat iets meer waarnemingen, maar ook hier blijken de polderlandschappen met kleigrond minder
dichtbevolkt. Er is een flinke reeks vindplaatsen
bekend van de kust. Ook in de AWD is een groot
aantal vangsten gedaan. De bijtjes houden zich blijkens de gegevens vooral op rond het infiltratiegebied en het Vogelenveld, hetgeen zeker te maken
heeft met hun voorkeur voor riet.
In 2001 vond ik exemplaren van deze soort
gebroederlijk naast de Gewone maskerbij (Hylaeus
communis) op Heggenrank en Akkerdistel langs de
oever van het Oosterkanaal.
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Weidemaskerbij
Hylaeus gibbus
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m september
mannetjes eind juni, vrouwtjes begin juli
geen specifieke voorkeur
bestaande gaten in dood hout
nestelt solitair
–
4 exemplaren (4 series)
1 exemplaar

Uiterlijk: Lengte 6-8 mm.
Deze soort is uitermate moeilijk van
de Poldermaskerbij (Hylaeus confusus)
te onderscheiden. Ook de vrouwtjes
van deze soort hebben vaak een rode
gloed op de snuit. De punten op hun
eerste rugplaten zijn daarentegen
minstens tweemaal zo breed als de
microsculptuur. en veroorzaken een
minder glanzend, zijdeachtig effect.
Mannetjes hebben minder duidelijke
knobbels op de onderzijde van het
achterlijf. De knieën en schouderbulten zijn geel, maar het halsschild is van
boven zwart. Aan de zijden van de eerste rugplaat is een streepje van witte
wimperharen aanwezig. Het gezicht
van de mannetjes is volledig geel,
inclusief kaken en bovenlip.
De verschillen tussen beide soorten
zijn zo relatief van aard dat een toekomstige synonymisering nog altijd
niet uitgesloten kan worden.
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Biotoop: Bosranden, verruigde weilanden, dijken
en parken. Deze soort lijkt iets minder voor te
komen in de omgeving van Riet dan haar zustersoort de Poldermaskerbij. Ze vliegt op schermbloemigen, distel, guldenroede, duizendblad, uiteenlopende gele composieten, kruisbloemigen, honingklaver, reseda, Zilverschoon en braam. De Weidemaskerbij nestelt in holle stengels en boorgaten in
hout.
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Voorkomen: Er zijn redelijk veel vindplaatsen geregistreerd van de hogere zandgronden en van de
kust, maar op veel locaties is de soort alleen voor
1980 gevonden. In Noord-Holland is de Weidemaskerbij op een aanzienlijk aantal plaatsen ook vanaf
1980 aangetroffen.
De meeste waarnemingen in de AWD zijn in de
jaren 1970 gedaan bij Vogelenzang (leg. B. van Aartsen en V. Lefeber). Daarnaast is er nog een waarneming uit 1994 van het Middenveld (leg J. Smit). Ook
hier, op kleine schaal, blijkt de verspreiding van de
Weidemaskerbij niet substantieel van de Poldermaskerbij af te wijken.

Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Tuinmaskerbij
Hylaeus hyalinatus
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m september
mannetjes midden juni, vrouwtjes eind juli
geen specifieke voorkeur
bestaande gaten in divers materiaal
nestelt solitair
–
1 exemplaar
2 exemplaren (2 series)

Uiterlijk: Lengte 5-6,5 mm.
De tekening van knieën, schouderbulten, vleugelschubben, halsschild en
gezicht is helder citroengeel. Op de
eerste rugplaat zijn witte haarstreepjes zichtbaar en in bovenaanzicht is de
kop achter de ogen sterk afgeschuind.
De eerste rugplaat is hoogglanzend
maar toch relatief dichtbezet met
microscopische puntjes. Het mannetje
heeft dezelfde dichte bestippeling
nog iets sterker.
De lepelvormig gesteelde laatste
buikplaat is het meest overtuigende
kenmerk van de mannetjes. De vrouwtjes onderscheiden zich van de
meeste Nederlandse soorten door de
plaatvormig uitstaande zijranden van
de voorborst.
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Biotoop: De Tuinmaskerbij is overal talrijk op zandgrond in ruigten, tuinen, parken en langs bosranden. Ze maakt gebruik van openingen tussen stenen, in metselwerk, balken of sterk hellende bodemoppervlakken. Elke verlaten nestgang van een
graafwesp of graafbij is in principe interessant. Nectar en stuifmeel worden verzameld op Peen, Akkerdistel, duizendblad, Herik, Zandblauwtje, Muurpeper,
reseda, braam en vele tuinplanten.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: De verwachting die de Nederlandse
naam wekt, vindt zijn weerspiegeling ook in de verspreidingskaart; de vindplaatsen zijn zeer gelijkmatig over Nederland verdeeld maar rond de stedelijke
kernen wat talrijker. Er valt geen duidelijke verdichting van vindplaatsen aan de kust te ontdekken.
Van de AWD zijn waarnemingen bekend uit de
omgeving van Bentveld op 30 juni in 1969 (leg. B.
van Aartsen) en in 1992 (leg. W. Kuijken). Ondergetekende vond een vrouwtje op 3 juli 2001 naast de
ingang Zandvoortselaan op Dauwbraam. Het is niet
te verwachten dat deze soort zich ver buiten het
cultuurlandschap van de dorpen zal begeven.
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Rietmaskerbij
Hylaeus pectoralis
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

april t/m oktober
mannetjes eind juni, vrouwtjes eind juli
geen specifieke voorkeur
sigaargallen van dood Riet
nestelt solitair
–
–
6 exemplaren (1 serie)

Uiterlijk: Lengte 5,5-8 mm.
De mannetjes zijn zonder moeite te
herkennen aan de drie of vier grote
glanzende dwarsribben over het middenveld van het middensegment.
Vrouwtjes zijn herkenbaar aan de volmaakt gepolijste eerste rugplaat, met
daarop zeer verspreidstaande, haardragende punten. De punctering van
de borstzijden is dubbel zo grof als die
op de bovenzijde van het borststuk.
Op de eerste rugplaat zijn geen duidelijke haarstreepjes te vinden, maar
over de volgende rugplaten lopen wel
vage banden van opstaande wimperhaartjes. De knieën, schouderbulten
en gezichtstekening zijn geel, het halsschild is zwart.
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Biotoop: Vrijwel uitsluitend te vinden in Riet. De
vrouwtjes hebben zich gespecialiseerd in hergebruik van grote sigaarvormige rietgallen. Deze gallen worden door een halmvlieg Lipara lucens veroorzaakt en zitten meestal niet in vitaal Riet maar
op de wat drogere plaatsen waar het Riet niet al te
hoog wordt. Naar eigen ervaring zijn broedcellen
van de Rietmaskerbij vooral te vinden in oude en
enigszins uitgeplozen grotere gallen. Bloembezoek
is bekend van distel, kattenstaart, braam, ganzerik
en helmkruid.
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Voorkomen: Geen erg algemene bij in Nederland,
wat misschien te verklaren is uit haar bijzondere
nestvoorwaarden. Vindplaatsen zijn voornamelijk
bekend uit de veengebieden van Midden-Nederland, de natte heiden van Noord-Brabant en vochtige valleien van de kust. In Noord-Holland zijn een
aantal recente vondsten gedaan in de omgeving
van Bergen, Alkmaar en het Zwanenwater.
Uit de AWD is slechts een enkele waarneming
bekend: in 1994 werden 4 mannetjes en 2 vrouwtjes
uit sigaargallen gekweekt die verzameld waren in
Riet bij het Renbaanveld (leg. Peeters). Langs de
natte ruigten van het infiltratiegebied zou deze
maskerbij niet zeldzaam hoeven te zijn.
Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Resedamaskerbij
Hylaeus signatus [= Hylaeus bipunctatus]
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m september
eind juni
Wilde reseda en Wouw
bestaande gaatjes in divers materiaal
nestelt solitair
–
1 exemplaar
4 exemplaren (3 series)

Uiterlijk: Lengte 6-8 mm.
Een soort met een zeer kort, hartvormig kopje. De eerste rugplaat draagt
aan weerszijden een streepje van
witte wimperharen, de volgende platen zijn op de eindhelft sterk ingedrukt. Het mannetje heeft een glanzende schijfvormige uitstulping op de
derde buikplaat en is op de bovenzijde van het achterlijf zeer diep- en
dichtgepunt. De eerste rugplaat van
het vrouwtje is glanzend met een
redelijk sterke punctering. Knieën,
schouderbulten, vleugelschubben en
halsschild zijn geelgetekend. De
gezichtstekening van mannetjes is
geel, de kaken en bovenlip zijn zwart.
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Biotoop: Deze bijen zijn te vinden op verstoorde,
droge, zandige of leemhoudende grond, waar hun
enige bron van voedsel groeit: reseda. Aan de kust
zijn het de verstoringvegetaties van bemeste duinen en verlaten akkertjes waar Wilde reseda bloeit.
Op plaatsen waar grondwerkzaamheden in duinzand zijn verricht is het vooral Wouw waar de Resedamaskerbij op vliegt. Ook uitheemse resedasoorten in tuinen worden door de bijtjes bezocht. Nestgelegenheid vindt deze maskerbij in bodem, muren
of hout. Ze maakt graag gebruik van verlaten nesten
van graafwespen of kleine metselbijen.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: De meeste vindplaatsen in Nederland
liggen dicht tegen de grote rivieren aan, hetgeen
voornamelijk te maken heeft met de behoefte van
Wilde reseda aan droge, zandige en stenige rivierbeddingen. Sinds het begin van de twintigste eeuw
volgt ze ook de spoorwegen en is de Resedamaskerbij ver buiten de rivierdalen te vinden. Aan de
Nederlandse kust is deze soort redelijk goed vertegenwoordigd tussen Wassenaar en Schoorl.
In de AWD werd ze verzameld aan de noordgrens bij Zandvoort en Bentveld. Daar vinden we bij
uitstek de door verstoring ontstane kruidenrijke
ruigten met Wouw.
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Duinmaskerbij
Hylaeus spilotus [= Hylaeus euryscapus ssp. spilotus]
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

juni t/m september
mannetjes midden juni, vrouwtjes begin augustus
Zandblauwtje
waarschijnlijk holle stengels
vrijwel zeker solitair
–
1 exemplaar
4 exemplaren (3 series)
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Biotoop: Nesten van deze soort zijn volgens Koster
(1986) gevonden in de stengels van braam, kruisdistel en Wijnstok, al doet de recentere Bijenatlas van
Nederland hiervan geen opgave. Bloembezoek is
bekend van Wilde reseda, Gewoon duizendblad en
Muurpeper. In 2003 sleepte ik een mannetje bij Cadzand uit een vegetatie met Jacobskruiskruid, Dauwbraam en akkerdistel.
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Uiterlijk: vrouwtjes 5,5-6,5 mm,
mannetjes 5-6 mm.
Een breedgebouwde maskerbij
met een dikke kop. De slapen zijn in
bovenaanzicht sterk verlengd en nauwelijks afgeschuind. De hele bovenzijde van het lichaam is voorzien van
een krachtige punctering met glanzend gepolijste tussenruimten. Op het
einddeel van de eerste rugplaat zijn de
punten zelfs iets breder dan de gemiddelde tussenruimte. Het vrouwtje lijkt
met haar ronde, gele gezichtsvlekken
sterk op de Brilmaskerbij (Hylaeus
annularis), die in het binnenland algemeen is op droge zandgrond, maar op
kop en rug minder glanzend en minder krachtig gepunt is.
De mannetjes onderscheiden zich
van de Brilmaskerbij door een rondere
sprietschaft die aan de voorzijde voor
meer dan tweederde geelgekleurd is.
Verder zijn knieën, schouderbulten,
vleugelschubben en vaak ook de
bovenrand van het halsschild geelgetekend.

Voorkomen: De verspreiding in Europa ligt voornamelijk in het zuidwesten van het mediterrane
gebied en Zuid-Engeland. De Duinmaskerbij was in
Nederland alleen met zekerheid bekend uit de duinen tussen Noordwijk en Bergen, maar werd in 2003
ook verzameld in Cadzand (leg. De Rond).
Ze werd voor het eerst gevangen in de AWD op
20 juni 1880 door C. Ritsema bij Vogelenzang. Het
zou 114 jaar duren alvorens iemand haar weer wist
op te merken. Op 14 juni 1994 werd een vrouwtje
gevonden in de Gijs Kokkieshoek (leg. Peeters) en
anderhalve week later drie mannetjes op dezelfde
locatie (leg. Peeters en Smit).

Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Berijpte geurgroefbij
Lasioglossum albipes
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m oktober
mannetjes half augustus, vrouwtjes begin juni
onder andere schermbloemen en composieten
zelf gegraven bodemnesten
nestelt waarschijnlijk solitair
Dikkopbloedbij (Sphecodes monilicornis)
5 exemplaren (3 series)
1 exemplaar
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Biotoop: Neemt genoegen met uiteenlopende
grondsoorten en landschapstypen, maar verkiest
vooral de beschutting van bosranden. Nesten worden in open, vlakke bodem aangelegd, vaak kleine
kolonies vormend, maar zonder echte sociale structuur. Bloembezoek is bekend van Wilde peen, Fluitenkruid, berenklauw, Madeliefje, Akkerdistel,
Knoopkruid, cichorei, paardenbloem, havikskruid,
biggenkruid, Grasklokje, muur, knautia, Duifkruid,
weegbree, boterbloem, Sleedoorn en ganzerik.
De Berijpte geurgroefbij en de Gewone geurgroefbij
kunnen in de duinen in elkaars gezelschap op een
aantal gele composieten worden aangetroffen, dus
voorzichtigheid is geboden.
Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Uiterlijk: Lengte 7-9 mm.
Sterk verwant aan de Gewone geurgroefbij (Lasioglossum calceatum).
Beide soorten onderscheiden zich van
de andere groefbijen door het dichtgepunte voorhoofdsschildje.
De lichaamsbeharing is grauwgeel en
op de basis van elke rugplaat vinden
we aan weerszijden een crèmekleurig
viltvlekje. Beide soorten hebben een
dichtgepunt borststuk en op het achterlijf vele fijne haardragende puntjes.
De Berijpte geurgroefbij heeft echter
een kop die in vooraanzicht vrijwel
rond is, de achterste scheenspoor van
de vrouwtjes is bezet met ongeveer
twintig fijne doorntjes en over de eerste rugplaten ligt een blauwachtige
waas die na ontvetten gewoonlijk nog
matter wordt.
De mannetjes kunnen een aantal
gedeeltelijk roodgekleurde rugplaten
hebben. Ze zijn vanaf de tweede plaat
dicht bestoven met lichte viltachtige
beharing en hebben meestal een
geelgekleurde bovenlip.

Voorkomen: Vrij gelijkmatig verspreid over de
zandgronden en de kust, maar niet echt algemeen.
Het verspreidingspatroon over Nederland volgt in
grote lijnen dat van de Gewone geurgroefbij, maar
is veel armer aan vindplaatsen.
In de AWD werden door D. Piet twee mannetjes
gevonden op 3 oktober 1937 tussen Vogelenzang
en Zandvoort en vervolgens vond H. Wiering twee
vrouwtjes op 3 mei 1951. Na 1980 werd slechts één
vrouwtje gevonden in het Langevelderduin (leg. De
Rond) op 5 mei 2000. Na gericht zoeken zou het
mogelijk moeten zijn meer exemplaren te vinden.
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Gewone geurgroefbij
Lasioglossum calceatum
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:

maart t/m november
mannetjes eind augustus
vrouwtjes eerste generatie: begin mei, tweede generatie: eind juli
bloembezoek: onder andere gele composieten
nestkeuze:
zelf gegraven bodemnesten
sociaal gedrag: eerste generatie: sociaal met werksters
tweede generatie: nestelt solitair
koekoek:
Dikkopbloedbij (Sphecodes monilicornis)
voor 1980:
51 exemplaren (26 series)
vanaf 1980:
25 exemplaren (20 series)
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Biotoop: Deze soort komt voor in alle mogelijke
landschappen; van droog en kaal tot vochtig en
schaduwrijk. Nesten worden in allerlei verschillende
grondsoorten aangelegd. De vrouwtjes stichten in
het voorjaar een volk met werksters die voedsel
halen en het nest onderhouden. In de zomer komt
pas weer een geslachtelijke generatie uit.
Het bloembezoek is zeer veelzijdig: in het vroege
voorjaar bezoeken de vrouwtjes onder andere wilg,
adonis, Gewoon speenkruid, Gewone ereprijs en
Pinksterbloem; in de zomer vliegt de werksterkaste
op berenklauw, weegbree, Beemdkroon, dophei,
salie, Bosrank en vooral een grote reeks uiteenlopende composieten.
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Uiterlijk: Lengte 8-10 mm.
Mannetjes en vrouwtjes zijn op het
zwakglanzende en dichtgepunte
borststuk okergeel behaard. De eerste
rugplaat is glanzend gepolijst en
uiterst fijn, verspreid gepunt. De geelachtig doorschijnende plaatranden
zijn dichtbezet met fijne goudgele
wimperhaartjes en op de tweede en
derde rugplaat zien we aan de basis
twee ivoorwitte viltvlekken. De sporen
van de achterpoten zijn bezet met
minimaal zes halfronde lobben. De
vrouwtjes zijn o.a. te onderscheiden
van de bijna identieke Berijpte geurgroefbij (Lasioglossum albipes) door
hun wat hartvormig toegespitste kop
en de, indien aanwezig, veel zwakkere
blauwe waas op de eerste achterlijfsplaten.
De achterpoten van de mannetjes
zijn geel met een zwarte vlek en vaak
zijn een aantal rugplaten roodgekleurd.

Voorkomen: Een in heel Nederland uiterst algemene soort. Het aantal vindplaatsen tussen Schoorl
en Den Haag is beduidend hoger dan in de rest van
het kustgebied.
Ook in de AWD werd de Gewone geurgroefbij
regelmatig aangetroffen op de vlakkere stukken en
tegen de dorpen Bentveld en Vogelenzang aan. Het
blijft bij het inventariseren van deze soort oppassen
voor de sterk op de haar lijkende Berijpte geurgroefbij die gewoonlijk te herkennen is aan de veel
sterkere blauwe waas over de eerste achterlijfsplaat.

Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Slanke groefbij
Lasioglossum fulvicorne
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:

maart t/m oktober
mannetjes midden augustus
vrouwtjes eerste generatie: midden april, tweede generatie: begin juli
bloembezoek: geen specifieke voorkeur
nestkeuze:
zelf gegraven bodemnesten
sociaal gedrag: nestelt solitair in kolonies
koekoek:
Roestbruine bloedbij (Sphecodes ferruginatus)
Lichte bloedbij (Sphecodes hyalinatus)
voor 1980:
–
vanaf 1980:
1 exemplaar

Uiterlijk: Lengte 6-8 mm.
Deze bijen zijn op het dicht en fijn
gepunte borststuk geelgrijs behaard.
Het horizontale oppervlak van het
middensegment is scherp rechthoekig
omlijst, het halfronde middenveld is
nog maar vaag herkenbaar in een fijne
warrige rimpelstructuur. De vrouwtjes
hebben een grotendeels glanzend,
bijna onherkenbaar fijn gepunt achterlijf. De bruin doorschijnende randen
van de rugplaten zijn spaarzaam bezet
met wimperhaartjes. Op de basis van
de tweede en derde rugplaat zijn grijswitte viltvlekken zichtbaar. De sporen
van de achterschenen zijn bezet met
drie tot vier lange spitse doorns.
Het gezicht van de mannetjes is
iets korter dan breed (de geel gevlekte
snuit niet meegerekend) en de antennen zijn extreem lang. De voetleedjes
van hun achterpoten zijn geel en naar
verhouding erg lang.
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Biotoop: Deze soort komt voor in zeer verschillende biotopen: bosranden, weidegebied, dijken en
zandterreinen. De nesten worden in vlakke, meestal
schaars begroeide delen van het terrein aangelegd.
Als waardplant komen composieten als Boerenwormkruid, Wilde cichorei en guldenroede in aanmerking. Verder worden Koolzaad, Struikhei, Voorjaarsganzerik, Vijfvingerkruid, Appel en wilg
bezocht.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: Deze warmteminnende soort werd
alleen in redelijke aantallen gemeld uit de zuidoostelijke hoek van ons land. Met uitzondering van een
oude waarneming uit het Gooi is Vogelenzang de
enige vindplaats van alle kustprovincies.
Broeder V. Lefeber verzamelde een vrouwtje bij
Vogelenzang op 22 april 1983. De kans is groot dat
dit exemplaar ver van zijn geboorteplaats is afgedwaald, maar desondanks is het de moeite waard
om op deze locatie goed op te blijven letten.
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Gewone smaragdgroefbij
Lasioglossum leucopus
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:

maart t/m oktober
mannetjes midden juli
vrouwtjes eerste generatie: begin juni, tweede generatie: eind juli
bloembezoek: geen specifieke voorkeur
nestkeuze:
zelf gegraven bodemnesten
sociaal gedrag: nestelt vermoedelijk solitair
koekoek:
Glanzende dwergbloedbij (Sphecodes geoffrellus)?
Kleine spitstandbloedbij (Sphecodes longulus)?
Verscholen dwergbloedbij (Sphecodes marginatus)?
voor 1980:
6 exemplaren (2 series)
vanaf 1980:
9 exemplaren (9 series)

Uiterlijk: Lengte 5 mm.
Kop en borststuk hebben een groene
metaalglans en zijn matig dicht en
krachtig gepunt. De beharing is vuilwit. Op het middensegment kan de
metaalglans wat blauwer zijn. Het achterlijf is zwartbruin met een zwakke
goudbronzen glans. De eerste rugplaat is niet dicht, maar wel duidelijk
gepunt en het midden van de achterrand is volledig gepolijst. Dit is het
gemakkelijkst te hanteren kenmerk
ten opzichte van Lasioglossum morio,
die vergelijkbaar gekleurd is, maar fijn
gerimpelde plaatranden heeft. De kop
van de vrouwtjes is bij de Gewone
smaragdgroefbij iets korter dan breed;
de mannetjes hebben een volmaakt
ronde kop (de korte heldergele snuit
niet meegerekend). Alle poten zijn
zwart, maar de voetleden van de mannetjes geel.
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Biotoop: Deze uiterst kleine soort is bekend van
uiteenlopende terreintypen maar zandige grond
lijkt de voorkeur te hebben. Men treft ze aan langs
bosranden, op schrale graslanden, zandige ruigten
en in parkachtige omgevingen. Van de nestwijze is
weinig bekend.
Als voedselplant werden Voorjaarsganzerik, paardenbloem en Vertakte leeuwentand in de literatuur
gemeld. Zelf ving ik de soort in de AWD op streepzaad, Zandpaardenbloem en Gewone ereprijs.
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Voorkomen: De Gewone smaragdgroefbij is tamelijk regelmatig over een groot deel van het land verspreid. Alleen Friesland en Groningen zijn nagenoeg
verstoken van vindplaatsen. Dit kan aan onderbemonstering te wijten zijn. In de kuststrook is deze
soort iets vaker verzameld dan in de rest van de
kustprovincies.
Binnen de grenzen van de AWD leek ze uit
oudere gegevens gebonden aan kanaaloevers of
omringende dorpen, maar na enkele jaren inventariseren bleek deze soort ook in de drogere delen
ten zuiden van het infiltratiegebied aanwezig te zijn.

Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Matte bandgroefbij
Lasioglossum leucozonium
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

april t/m november
mannetjes eind augustus, vrouwtjes begin juni
onder andere composieten
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair, vaak in kleine kolonies
Bosbloedbij (Sphecodes ephippius)
–
10 exemplaren (7 series)
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Biotoop: Voorkeur voor een bepaald bodemtype is
niet direct te ontdekken. De soort komt veel voor op
humeuze zand- en kleigrond. Het valt wel op dat de
vrouwtjes vaak op open plekken in bossen en op
andere schaduwrijke plaatsen zijn te vinden.
De Matte bandgroefbij vliegt op sterk uiteenlopende soorten composieten: van Gewoon duizendblad en Knoopkruid tot Muizenoor en Wilde cichorei. Verder zijn ze ook bekend van winde, Beemdkroon, Robertskruid, Sint-Janskruid, weegbree,
boterbloem en braam. In de AWD vond ik een mannetje op Zandblauwtje.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Uiterlijk: Lengte 8-10 mm.
Het borststuk is dichtgepunt en licht
okergrijs behaard. Onder de verspreid
staande lange witte haren op het achterlijf ligt een donkerbruine laag korte
wimperhaartjes. Over de basis van de
tweede, derde en vierde rugplaat
loopt een band van vuilwitte viltige
beharing. De eerste rugplaat van de
vrouwtjes heeft een duidelijke microsculptuur tussen de vrij dichte en fijne
bestippeling. Op de sporen van de
achterschenen zijn bij het vrouwtje
minimaal zes duidelijke, halfronde lobben zichtbaar.
Mannetjes herkent men aan de
ivoorwitte kleur van het eerste voetlid
van de achterpoten, waarna de andere
leedjes weer zwart zijn. Over de laatste
buikplaat van de mannetjes zijn witte
zijdeachtige haren gedrapeerd in een
V-vormig patroon en zijn geen verhoogde toefjes koperkleurig haar
zichtbaar zoals bij de verwante Glanzende bandgroefbij Lasioglossum
zonulum.

Voorkomen: De soort is in Nederland wijdverspreid maar is minder aanwezig in gebieden met
zeeklei. Langs de kust zijn Zeeland, Noord-Holland
en de waddeneilanden goed voorzien van recente
waarnemingen.
In de AWD werden de eerste mannetjes pas in
augustus 1993 verzameld ten zuidwesten van het
infiltratiegebied op berenklauw (leg. Peeters). In juni
1994 en juni 1996 (leg. Smit en Peeters) werden
vrouwtjes gevonden op meerdere plaatsen in het
infiltratiegebied en bij bezoekerscentrum De Oranjekom. Tenslotte is nog een mannetje gevonden in
augustus 2000 op de heide bij Sasbergen.
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Ingesnoerde groefbij
Lasioglossum minutissimum
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:

maart t/m oktober
mannetjes begin augustus
vrouwtjes eerste generatie: begin mei, tweede generatie: eind juli
bloembezoek: geen specifieke voorkeur
nestkeuze:
zelf gegraven bodemnesten
sociaal gedrag: nestelt waarschijnlijk solitair
koekoek:
Kleine spitstandbloedbij (Sphecodes longulus)
voor 1980:
1 exemplaar
vanaf 1980:
1 exemplaar
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Biotoop: Deze soort wordt aangetroffen op schrale
graslanden, zandverstuivingen en kapvlakten, maar
ook op braakliggende zandige terreinen in de stedelijke omgeving. De bodem mag een flinke hoeveelheid leem bevatten, maar het verstoringskarakter en de daarbij behorende flora is waarschijnlijk
een belangrijke voorwaarde.
Bloembezoek volgens de beschikbare literatuur
op Madeliefje, paardenbloem, Muizenoor en salie.
Naar eigen waarneming zijn deze bijtjes ook op
Muurpeper aan te treffen en in de AWD vond ik haar
op Gewone ereprijs.
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Uiterlijk: Lengte 4,5-5 mm.
Behoort tot een grote groep moeilijk
te onderscheiden kleine groefbijtjes
met afgerond middensegment en
geelgrijze beharing. De kop van de
vrouwtjes blijkt bij nauwkeurig nameten iets langer dan breed. Nagenoeg
het hele lichaam is dichtbezet met
fijne puntjes, op de basis van de eerste
rugplaat na. De overige rugplaten zijn
fijngepunt met zwak bruinachtig
doorschijnende eindzomen en grijze
vilthaartjes op de basis. De eerste rugplaat is naar verhouding erg bol en de
tweede rugplaat aan de basis relatief
sterk ingesnoerd. De achterste scheensporen tellen ongeveer vijf duidelijke
bruine doorntjes. Het gehele borststuk
van de vrouwtjes is tussen de punctering zijdeachtig gekorreld, hetgeen
een duidelijk verschil vormt met de
Duingroefbij (Lasioglossum tarsatum).
Mannetjes hebben een gele bovenlip en gele knieën.

Voorkomen: De beschikbare verspreidingsgevens
voor Nederland lijken een enigszins onvolledig
beeld te geven. Slechts hier en daar liggen oudere
waarnemingen verspreid over de kuststreek, het
midden en het zuiden van het land, terwijl de jongste vindplaatsen zich vooral rond de woonplaatsen
van actieve bijenverzamelaars lijken te groeperen.
Het zwaartepunt ligt in Zuid-Limburg.
Uit de AWD zijn slechts twee exemplaren
bekend: een vrouwtje werd door B. van Aartsen
gevonden in juli 1979 bij Vogelenzang, en in mei
2001 trof ik een vrouwtje in het dal ten zuiden van
de Oranjekom. Deze soort zou op meer plaatsen in
het oosten van de AWD te vinden moeten zijn.
Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Fijngestippelde groefbij
Lasioglossum punctatissimum
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m oktober
mannetjes midden augustus, vrouwtjes midden mei
geen specifieke voorkeur
zelf gegraven bodemnesten
nestelt waarschijnlijk solitair
Brede dwergbloedbij (Sphecodes crassus)
Glanzende dwergwespbij (Nomada furva)
4 exemplaren (3 series)
5 exemplaren (4 series)

Uiterlijk: Lengte 5-7 mm.
Een van de weinige soorten in Nederland waarvan de kop duidelijk langer
is dan breed. Mannetjes en vrouwtjes
zijn over het hele lichaam fijn- en
dichtbestippeld en grauw geelwit
behaard. Het achterste deel van het
borststuk is achter de rugschildjes kort
en afgerond, met alleen wat lengterimpeltjes aan de basis. De achterranden van de rugplaten zijn gedeeltelijk
bruin doorschijnend. Vanuit een juiste
hoek is te zien dat het hele oppervlak
van het achterlijf bezaaid is met verspreidstaande stoppelhaartjes. Aan de
basis van de tweede en derde rugplaat zijn opzij kleine ivoorwitte zijvlekken te zien. De sporen van de achterschenen zijn bezet met minimaal
vier lange smalle lobben. De knieën en
alle voetleedjes van de mannetjes zijn
helder okergeelgekleurd.
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Biotoop: Ze wordt gevonden op zand en löss, met
liefst enige accidentatie in het landschap. De nesten
lijken bij voorkeur te worden gegraven in stevige
verticale wandjes.
Bloembezoek werd onder andere vastgesteld op
Boerenwormkruid, Wilde cichorei, havikskruid, bosbes, rolklaver, Witte klaver, boterbloem, Vijfvingerkruid en Gewone ereprijs. In de AWD sleepte ik een
mannetje uit een vegetatie met Helm, zwenkgras en
Dauwbraam en vond ik een vrouwtje op Hondsroos.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: De Fijngestippelde groefbij wordt in
Nederland nog niet beschouwd als zeldzaam, hoewel ze op veel plaatsen niet meer is waargenomen
sinds 1980. De kuststreek vormt daarop geen uitzondering. Zuidelijk van Den Haag zijn de waarnemingen allemaal ouder dan twintig jaar.
Van de AWD zijn vijf vindplaatsen bekend. De
soort werd in de jaren 1920 (legaat onbekend) en
rond 1980 (leg. V. Lefeber) waargenomen bij Vogelenzang. In 1956 werd ze verzameld in het nabijgelegen Oosterveld (leg. G. Barendrecht) en in 1994 bij
de Langevelder slag (leg. J. Smit). In 2001 vond ik de
Fijngestippelde groefbij in het Morieljedel en in
2003 bij het Ronde Del.
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Zesvlekkige groefbij
Lasioglossum sexnotatum [= Lasioglossum nitidum]
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:

april t/m oktober
mannetjes: midden augustus
vrouwtjes eerste generatie: begin juni, tweede generatie: eind augustus
bloembezoek: geen specifieke voorkeur
nestkeuze:
zelf gegraven bodemnesten
sociaal gedrag: waarschijnlijk solitair
koekoek:
onbekend
voor 1980:
–
vanaf 1980:
1 exemplaar

Uiterlijk: Lengte 9-10 mm.
Borststuk en kop zijn fijn en zeer dichtgepunt. Een diepzwarte bij met een
dunne, grauwwitte beharing en een
dichte laag korte zwarte stoppelhaartjes op het achterlijf. De dikke eindranden van de rugplaten schemeren wat
roodachtig door waar ze de helderwitte viltige zijvlekken aan de basis
van de tweede, derde en vierde rugplaat bedekken. De eerste rugplaat is
glanzend gepolijst en fijn, matig dicht
gepunt. Het middenveld achter het
achterschildje is trapeziumvormig en
zeer fijn, warrig gerimpeld met een
dunne lengterichel in het midden. De
poten van de mannetjes zijn geheel
donker, hun laatste rugplaat is helder
oranjerood gekleurd.
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Biotoop: In warme en droge omgevingen voelt
deze soort zich het meest thuis. De bodem mag
zandig zijn en kan een hoog percentage kalk of
leem bevatten. De dieren worden veelal gevonden
in schraal begroeide graslanden, in wegbermen of
droge verruigde terreinen. Over de nestbouw is niet
veel bekend.
Voedselplanten zijn afkomstig uit diverse families. De Zesvlekkige groefbij is onder meer waargenomen op duizendblad, Knoopkruid, distel, paardenbloem, kattenstaart, boterbloem, ereprijs, helmkruid, asperge, Framboos, Melige toorts en wilg.
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Voorkomen: Vanaf 1980 is deze opvallende soort
nauwelijks meer gevonden boven de grote rivieren.
De waarneming van een vrouwtje bij de Lange Del
op 5 augustus 1994 (leg. Peeters) is hierop een van
de weinige uitzonderingen. Langs de Noord-Hollandse kust is de Zesvlekkige groefbij vóór 1980
slechts enkele malen gevangen. Langs de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust is ze uit zeer verspreide
locaties bekend. De achteruitgang in Duitsland en
Oostenrijk sedert de jaren 1970 (Westrich 1990) is
waarschijnlijk het gevolg van intensivering van de
landbouw.
Het is de moeite waard om na te gaan of deze
soort een vaste populatie heeft in de AWD.
Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Gewone franjegroefbij
Lasioglossum sexstrigatum
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
Koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m oktober
mannetjes begin augustus, vrouwtjes eind april
onder andere composieten, roosachtigen en wilg
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair, soms in grote kolonies
Geeltipje (Nomada sheppardana)
Gewone dwergbloedbij (Sphecodes miniatus)?
Glanzende dwergbloedbij (Sphecodes geoffrellus)?
36 exemplaren (27 series)
17 exemplaren (11 series)
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Biotoop: Hoewel deze soort bijna overal als uiterst
algemeen bekend staat, is ze toch hoofdzakelijk een
bewoner van zandgebieden. In stedelijke gebieden
wordt er vaak genesteld tussen tegels en straatstenen. In de vrije natuur nestelt ze op open plekken in
lichte bossen, stuifzanden en duinen. De nesten
worden op vlakke, onbegroeide plaatsen gegraven
en de kolonies kunnen redelijk groot zijn.
Voedsel wordt onder andere verzameld op kleinere gele composieten zoals streepzaad en biggenkruid en eveneens op kleine gele roosachtigen zoals
Tormentil en Zilverschoon. De overwinterde vrouwtjes vinden we in het voorjaar ook op wilg.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Uiterlijk: Lengte 5,5-6,5 mm.
Het borststuk is uiterst fijn gekorreld
en matig dicht bestippeld. De borstzijden zijn zijdeachtig gerimpeld. De
beharing is geelachtig vuilwit. Het
middenveld van het middensegment
toont aan de basis wat zwakke rimpeltjes, maar is verder afgerond. De
vrouwtjes hebben smalle zijstreepjes
van ivoorkleurige franjehaartjes aan
de achterranden van de tweede, derde
en vierde rugplaat. De achterranden
van de rugplaten zijn bruin doorschijnend. Sporen van de achterschenen
met ongeveer zes korte zaagtandjes.
Bij de nauw verwante soort Veluwse
franjegroefbij (Lasioglossum sabulosum) zijn deze sporen aan de basis
bezet met doorntjes die langer zijn
dan de breedte van de spore zelf.
Mannetjes van beide soorten zijn
snel te herkennen aan het hoekig uitgetrokken profiel van de slapen, waarbij de punt bij de Gewone franjegroefbij kleiner en scherper is dan die van
de Veluwse franjegroefbij.

Voorkomen: In Nederland zeer algemeen, maar de
vindplaatsen tonen een hogere dichtheid rond de
grote rivieren, het midden van Noord-Brabant, de
Utrechtse heuvelrug, Drenthe en de kust. De soort is
in de kuststreek van het vaste land niet zeldzaam.
In de AWD werden voornamelijk vrouwtjes
gevonden op droge zandige plaatsen, maar wél
opvallend veel in de omgeving van kanalen.
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Duingroefbij
Lasioglossum tarsatum
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:

april t/m oktober
mannetjes eind juli
vrouwtjes eerste generatie: begin mei, tweede generatie: eind juli
bloembezoek: gele composieten
nestkeuze:
zelf gegraven bodemnesten
sociaal gedrag: nestelt waarschijnlijk solitair
koekoek:
Kleine spitstandbloedbij (Sphecodes longulus)?
voor 1980:
7 exemplaren (5 series)
vanaf 1980:
27 exemplaren (18 series)

Uiterlijk: Lengte 5-5,5 mm.
Een geheel glanzend gepolijste soort
met een matig dicht gepunt borststuk
en microscopisch fijne, zeer verspreide
punten op de eerste rugplaat. Ook de
zijden van het borststuk zijn glanzend
met duidelijke en dichte punctering.
Het gezicht is iets korter dan breed.
Het middensegment is volledig afgerond; alleen een smalle strook met
uiterst fijne netvormige rimpeling
strekt zich in de breedte uit langs het
achterschildje. Sporen van de achterschenen met minimaal acht fijne
doorntjes. De achterranden van de
rugplaten zijn gepolijst en breed bruin
doorschijnend.
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Biotoop: Een uitgesproken bewoner van open,
droge zandgronden. Dat zijn buiten de kuststrook
voornamelijk stuifzanden en rivierduinen. Details
over het nestgedrag zijn nauwelijks bekend. Het
bloembezoek lijkt zich volledig te beperken tot gele
composieten. De overwinterde voorjaarsdieren
vindt men op Klein hoefblad en paardenbloem, de
verse dieren in de zomer op o.a. biggenkruid en Vertakte leeuwentand.
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Voorkomen: Recente vondsten zijn uitsluitend
bekend van de Noord- en Zuid-Hollandse kust. Vóór
1980 is ze sporadisch gevonden in het oosten van
de noordelijke provincies, Midden-Limburg en een
enkele keer in het midden van het land.
In 2000, 2001 en 2003 was de Duingroefbij op
diverse plaatsen aanwezig langs de Van Limburg
Stirumvallei. Aan de westzijde hiervan vlogen kleine
aantallen vrouwtjes in aanwezigheid van hun vermoedelijke nestparasiet: de Kleine spitstandbloedbij (Sphecodes longulus). Aangezien deze zeldzame
groefbij waarschijnlijk achteruit gaat, is het van
belang om de populaties in kaart te brengen.

Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Gewone slobkousbij
Macropis europaea [=Macropis labiata]
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

juni t/m augustus
mannetjes midden juli, vrouwtjes eind juli
voornamelijk Grote wederik
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair
Bonte viltbij (Epeoloides coecutiens)
–
1 exemplaar

Uiterlijk: Lengte 8-10 mm.
Een opvallende soort met kogelrond
borststuk en twee cubitale cellen in de
voorvleugels. Het glanzende achterlijf
toont helderwitte haarbandjes op de
derde en vierde achterlijfsplaat. Het
lichaam is verder spaarzaam bezet
met grauwgele haren.
Haar Nederlandse naam dankt de
soort aan de opvallend witbehaarde
achterschenen van de vrouwtjes. De
buitengewoon brede, donzig zwartbruin behaarde metatarsen steken als
een soort schoenen sterk tegen deze
lichte scheenbeharing af. De achterpoten van de mannetjes zijn niet opvallend behaard maar wél bijzonder
krachtig verdikt. Hun gezichtbeplating
is onder de antennebases heldergeel.
Het laatste rugsegment van de mannetjes is vervormd tot een soort pygidium.
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Biotoop: Het voedsel voor de larven bestaat uit
stuifmeel en olie uit de bloemkroon van planten uit
het geslacht wederik (Lysimachia), met name de
Grote wederik. Voor nectar zijn de volwassen dieren
op andere planten aangewezen die bij voorkeur in
de directe omgeving worden gezocht. Een van de
belangrijkste nectarbronnen is de Grote kattenstaart, maar ook op andere moerasplanten, zoals
Beemdooievaarsbek en Kale jonker, kunnen deze
bijen worden aangetroffen.
Nesten worden in de bodem aangelegd en tellen
tot 8 broedcellen. De wanden van de cellen worden
met een waterafstotende substantie bekleed.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: Een vrij algemene soort buiten de
kustprovincies. Aangezien wederik in kleipolders of
duinen niet erg talrijk is wordt de Slobkousbij hier
dan ook weinig gevonden. Van de kust zijn slechts
enkele vindplaatsen bekend; omg. Katwijk, Bloemendaal en Bergen.
Uit de aanwezigheid van haar waardplanten in
de AWD (Van Til & Mourik, 1999) was het voorkomen van de Gewone slobkousbij al min of meer te
voorspellen, maar pas in augustus 2003 ontdekte ik
ook werkelijk een kleine populatie in een moerassig
biotoop met Grote wederik, Watermunt en Grote
kattenstaart op het Haasveld.
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Ruige behangersbij
Megachile circumcincta
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m september
mannetjes begin juni, vrouwtjes midden juni
voornamelijk vlinderbloemigen en klokjes
zelf gegraven bodemnesten of bestaande bovengrondse holten
nestelt solitair
Duinkegelbij (Coelioxys mandibularis)
Heidekegelbij (Coelioxys quadridentata)
3 exemplaren (3 series)
2 exemplaren (1 serie)

Uiterlijk: Lengte 11-13 mm.
Kop en borststuk van de vrouwtjes zijn
okergeel behaard, bij mannetjes iets
grijzer en langer. Op de voorste rugplaten is de beharing vergelijkbaar
van kleur, maar vanaf de vierde rugplaat tekenen zich bij de vrouwtjes
duidelijke dunne bandjes van liggende grauwwitte franje af. De buikschuier is grotendeels oranje met aan
de basis wat geel. Het oranje wordt
naar achteren toe steeds breder afgezoomd met zwarte haren.
Het achterlijf van het mannetje is
opvallend verspreid gepunt en heeft
ook alleen op de achterste rugplaten
enkele herkenbare grijsachtige bandjes. Het eerste voetlid van de voorpoten is net als bij de Grote bladsnijder
(Megachile willughbiella) ivoorwitgekleurd, maar dan twee keer zo lang als
breed.
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Biotoop: Een veelzijdige soort, die zich zowel in
onbegroeide zandige gebieden kan redden als op
lommerrijke plaatsen of meer lemige grond.
Gewoonlijk wordt dicht onder het bodemoppervlak
een korte nestgang met twee vertakkingen aangelegd. Ook zijn broedgevallen in vermolmd hout
bekend. De nestcellen worden behangen met stukken blad van berk, linde, roos, acacia of akelei.
Het bloembezoek strekt zich uit over een aantal
vlinderbloemigen zoals Heggenwikke, Vogelwikke,
rolklaver, Rode klaver en Verfbrem. De dieren werden ook waargenomen op klokjes en Wilgenroosje.
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Voorkomen: De Ruige behangersbij kwam vroeger
verspreid over de Nederlandse zandgronden voor.
Vanaf 1980 is ze nog maar op enkele plaatsen waargenomen. Afgezien van Zuid-Limburg zijn de
Noord-Hollandse kust en Terschelling de enige
gebieden met meer dan één recente vindplaats.
In 1880 werd deze behangersbij voor het eerst
gevangen bij Vogelenzang (leg. Ritsema). In de jaren
veertig en vijftig van de twintigste eeuw werd ze
verder op het Oosterveld en het Eiland van Rolvers
waargenomen (leg. Barendrecht). Op 14 juni 1994
werden twee mannetjes gevangen op rolkaver in
Gijs Kokkieshoek (leg. Peeters).

Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Zilveren fluitje
Megachile leachella [= Megachile argentata in onder andere Schmiedeknecht (1930)]
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m augustus
mannetjes begin juli, vrouwtjes midden juli
vlinderbloemigen
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair in kolonies
Duinkegelbij (Coelioxys mandibularis)
Slanke kegelbij (Coelioxys elongata)
54 exemplaren (28 series)
21 exemplaren (15 series)

Uiterlijk: Lengte 7,5-10 mm.
Het snerpende gezoem dat de vrouwtjes met hun vleugels maken, inspireerde Jac.P. Thijsse tot het bedenken
van de Nederlandse naam. Aan de
vuilwitte beharing, smalle witte bandjes en groene ogen zijn deze kleine,
snelle acrobaten gemakkelijk van de
meeste andere bijen in de duinen te
onderscheiden. De buikschuier van
het vrouwtje is gebroken wit, maar
kan door stuifmeel rood of geel lijken.
De mannetjes dragen op de achterrand van hun achterlijfspunt ongeveer
zes naast elkaar gelegen doorntjes.
Aan de basis van deze rugplaat zijn
twee lichte viltvlekken te zien. Hun
voorpoten zijn donker maar de dijen
vertonen aan de buitenzijde een
dunne gele lengtestreep.
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Biotoop: Een uitgesproken duinsoort, die in het
binnenland alleen wordt gevonden in stuifzanden
en rivierduinen. De nesten worden gewoonlijk in
open zand aangelegd. Het vrouwtje ‘behangt’ de
broedcellen met stukjes blad. In de duinen moeten
we dan denken aan Kruipwilg, berk en Vlier. Zuiver
ronde of ovale gaten in het blad zijn hiervan de
stille getuigen.
Bloembezoek vindt vooral plaats op rolklaver.
Daarnaast worden Kruipend stalkruid, Luzerne,
honingklaver, Hazenpootje en tijm ook bezocht.
Persoonlijk signaleerde ik in de AWD ook exemplaren op Dauwbraam, Wilde reseda en kleine gele
composieten zoals streepzaad en biggenkruid.
Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: Uit alle duingebieden bekend, maar
ten zuiden van Den Haag zijn vanaf 1980 nog maar
amper waarnemingen gedaan. Enkele geïsoleerde,
oude vindplaatsen liggen in het zuidoosten van
Friesland, bij Deventer, Wageningen en in het Gooi.
Waarnemingen uit Noord-Brabant (Drunense Duinen) en Limburg (Maasduinen) zijn voornamelijk
van voor 1980.
In de AWD is de soort in totaal verschillende biotopen verzameld, van zowel vochtige als droge
delen van de oude strandwallen tot aan de zeereep.
Na een zomer systematisch inventariseren moet het
mogelijk zijn om elk kilometerhok op de verspreidingskaart van de AWD te voorzien van een stip.
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Kustbehangersbij
Megachile maritima
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m september
mannetjes midden juli, vrouwtjes eind juli
onder andere vlinderbloemigen, distel en Slangenkruid
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair
Grote kegelbij (Coelioxys conoidea)
9 exemplaren (6 series)
7 exemplaren (5 series)

Uiterlijk: Lengte 12-16 mm.
Net als de Grote bladsnijder (Megachile willughbiella) een forse soort. De
rugzijde van het achterlijf is echter
dichter gepunt en de lichte haarbanden zijn niet onderbroken. De onderzijde van het borststuk en de voorste
delen van de buikschuier zijn bij de
Kustbehangersbij witachtig behaard;
de bovenzijde is grotendeels geelbruin.
Bij de mannetjes zijn de eerste
voetleedjes sterk verbreed en licht
gekeurd, maar een verschil met de
Grote bladsnijder is de cirkelvormige
uitsnede aan het uiteinde van de voorscheen. De mannetjes van de Kustbehangersbij hebben daarnaast ook veel
dikkere achterschenen.
Tijdens het stilhangen in de lucht is
een doordringend zoemen hoorbaar,
vergelijkbaar met die van het Zilveren
fluitje maar veel lager van toon.
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Biotoop: De Kustbehangersbij wordt gevonden in
de duinen, bij stuifzanden en fijne grindbanken
langs rivieroevers. De vrouwtjes graven het nest in
open terrein waar de bodem door grassen enigszins
bijeen wordt gehouden. De nestgang is zeer ondiep
en kan vertakt zijn. Stukjes blad van esdoorn, berk,
els, Wilde liguster, Vlier, diverse roosachtigen en wilg
dienen als bekleding van de nestkamers.
Voor nectar en stuifmeel bezoeken de vrouwtjes
hoofdzakelijk vlinderbloemigen als Aardaker, rolklaver, Kattendoorn, Vogelwikke en Boslathyrus. Ook
op Slangenkruid, distel, Wilgenroosje en weegbree
is de soort aan te treffen.
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Voorkomen: Voornamelijk bekend uit de duinen.
Vroeger kwam de Kustbehangersbij op vrij veel
plaatsen in het midden en zuiden van het land voor,
maar vanaf 1980 is ze nagenoeg niet meer in het
binnenland waargenomen. Ten zuiden van Noordwijk zijn geen recente waarnemingen meer gedaan.
We mogen dus wel spreken van een bedreigde
soort. In de AWD lijkt de Kustbehangersbij relatief
goed verspreid te zijn. In 2001 vond ik zelf enkele
nestelende vrouwtjes op een zandpad langs het
Groot Sprenkelveld en in 2002 enkele exemplaren
rond de Pannelanderberg. Het is belangrijk de nestplaatsen van deze interessante soort in kaart te
brengen.
Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Gewone behangersbij
Megachile versicolor
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m september
mannetjes midden juni, vrouwtjes begin augustus
vlinderbloemigen, composieten en Slangenkruid
bestaande holten in dood hout of steen
nestelt solitair
Duinkegelbij (Coelioxys mandibularis)
4 exemplaren (3 series)
14 exemplaren (12 series)

Uiterlijk: Lengte 9-12,5 mm.
Vrouwtjes zijn grijsgeel behaard met
smalle, breed onderbroken banden
van liggende haren. De buikschuier is
oranjebruin met gitzwarte haren op
de laatste twee buikplaten. De Tuinbehangersbij (Megachile centuncularis),
die in de jaren zestig nog in de AWD
werd waargenomen is vergelijkbaar
van kleur en bijna even grof en ondiep
bestippeld op het borststuk. De
vrouwtjes van deze soort hebben echter een duidelijk opstaande, zwarte
beharing op de laatste rugplaat maar
geen zwart in de buikschuier.
Mannetjes van de Gewone behangersbij hebben normale voorpoten
met smalle, donkere voetleden. Ze zijn
herkenbaar aan een driehoekig tandje
op de voorrand van het kopschild en
aan de halfronde, wat rommelig
gekartelde zesde rugplaat.
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Biotoop: Deze soort is niet aan open zand gebonden en men kan ze ook op ruigten, langs bosranden
of zelfs in parken en tuinen vinden. Het nest bestaat
meestal uit een boorgat in dood hout of een holle
tak van braam of Vlier. Broedcellen worden geconstrueerd met stukjes blad afkomstig van onder
andere Duinroosje en Sleedoorn.
Het voedsel voor de larven wordt vooral verzameld op vlinderbloemigen en composieten, waaronder honingklaver, rolklaver, Veldlathyrus, alant,
Kruldistel, Knoopkruid, bitterkruid, maar ook op
Slangenkruid en weegbree. Naar eigen waarneming
heeft de soort in de AWD ook grote interesse in
Kruipend stalkruid.
Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: Naast een redelijk aantal vindplaatsen
aan de kust en in Limburg wordt ze slechts mondjesmaat op de hogere zandgronden gevonden. Aan
de kust zijn meer recente waarnemingen gedaan
dan in het binnenland.
Voor wat betreft de AWD hebben waarnemingen
van Peeters uit 1996 de overhand. Hij vond deze
soort op vier plaatsen rondom de noordelijke helft
van het waterwingebied. Voordien was ze alleen in
de jaren zeventig verzameld bij Bentveld en Vogelenzang. Ik vond vanaf 2000 enkele exemplaren
langs de oever van het Oosterkanaal, op de zuidhelling van de Pannelanderberg en in een abelenbos
bij de Schulpendam.
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Grote bladsnijder
Megachile willughbiella
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m september
begin juli
vlinderbloemigen en klokjes
zelfgeknaagde of bestaande gaten in dood hout
nestelt solitair of communaal
Heidekegelbij (Coelioxys quadridentata)
Slanke kegelbij (Coelioxys elongata)?
1 exemplaar
7 exemplaren (6 series)

� ���������

�

���� � ����
���� � ����
���� � ����

Biotoop: De behoefte aan dood hout dat zacht
genoeg is om nestgangen in te knagen dwingt deze
behangersbij om in de omgeving van bossen, parken of tuinen te blijven. Bij gelegenheid wordt het
nest ook wel gevestigd in een bestaand boorgat in
hout, tussen stenen of zelfs in een verlaten graafbijennest. Er is vastgesteld dat meerdere vrouwtjes
gebruik kunnen maken van een gezamenlijke nestopening. Broedcellen worden bekleed met schijfjes
blad afkomstig van onder andere roos, Haagbeuk,
eik of acacia.
Waardplanten zijn Witte klaver, rolklaver, Verfbrem, lathyrus, Aardaker, Kattendoorn, Kruipend
stalkruid, Wilgenroosje en een hele reeks klokjes.
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Uiterlijk: Lengte 11,5-14 mm.
De vrouwtjes zijn bruingeel behaard
op de kop, het borststuk, de poten en
het achterlijf. De losse, bruingele haarbanden zijn op de voorste rugplaten
breed onderbroken. De buikschuier is
grotendeels oranjebruin en verkleurt
op de laatste buikplaten naar zwart.
Het dichtbestippelde kopschild is
voorzien van een smalle, glanzende
lengtestreep.
Mannetjes van deze, en enkele verwante behangersbijen herkent men
aan de wit- en geelgekleurde, sterk
verbrede voetleden van de voorpoten
waaraan lange borstels van geelwitte
haren hangen. Het eerste voetlid is bij
de Grote bladsnijder amper anderhalfmaal zo lang als breed, de gele onderzijde van de voorste dijen zijn met drie
zwarte lengtestrepen gesierd. Ze hebben niet de sterk verdikte achterschenen die kenmerkend zijn voor de Kustbehangersbij (Megachile maritima).

Voorkomen: Deze soort is uit alle Nederlandse provincies bekend. Ook hier valt op dat recente waarnemingen uit duingebieden vrijwel uitsluitend in
Noord-Holland en op de waddeneilanden zijn
gedaan.
De verspreiding in de AWD wijst erop dat ze
vooral in het cultuurlandschap van de omliggende
dorpen en de bosrijke delen te vinden is. Aangezien
dit geen zeldzame of typische duinsoort is hoeft ze
bij inventarisaties geen prioriteit te krijgen, maar
het onderscheid tussen deze soort en de Kustbehangersbij is zo klein dat nauwkeurig determineren
van exemplaren uit elke populatie toch wel aan te
raden is.
Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Bleekvlekwespbij
Nomada alboguttata [= Nomada baccata ?]
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:

maart t/m juli en juli t/m september
eerste generatie: mannetjes eind april, vrouwtjes begin mei.
tweede generatie: mannetjes begin augustus, vrouwtjes midden augustus
bloembezoek: paardenbloem of wilg?
nestkeuze:
koekoeksbij
sociaal gedrag: solitair levend
gastheer:
Witbaardzandbij (Andrena barbilabris)
Roodbuikje (Andrena ventralis)
Zilveren zandbij (Andrena argentata)
voor 1980:
7 exemplaren (4 series)
vanaf 1980:
1 exemplaar
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Biotoop: Rond deze koekoeksbij zijn nog enige
raadsels op te lossen. In het voorjaar is de Witbaardzandbij (Andrena barbilabris) zonder twijfel de
belangrijkste gastheer in de duinen, maar of de koekoeksbij van de Zilveren zandbij (Andrena argentata) ook werkelijk de tweede generatie van de
Bleekvlekwespbij is kan niet met zekerheid gezegd
worden. In wilgenbossen wordt het Roodbuikje (Andrena ventralis) belaagd door vermoedelijk een kleinere en donkerdere ondersoort van de Bleekvlekwespbij, maar de identiteit van deze dieren is nog
nooit door kweekproeven bevestigd.
Voedselplanten zijn o.a. diverse wilgen, paardenbloem, Sporkehout en Zandblauwtje.
Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Uiterlijk: Lengte 7-10 mm.
De basiskleur van het lichaam is oranjebruin met zwarte partijen op gezicht
en borstzijden. De zwarte bovenzijde
van het borststuk draagt vier rode
lengtestrepen en ook het schildje is
rood. Antennen en achterlijf zijn roodbruin. De eerste rugplaat is zwart
gevlekt, de drie volgende rugplaten
hebben bleekgele zijvlekken en de
vijfde plaat één grote bleekgele middenvlek. Bij mannetjes is de basis van
de rugplaten zwart.
De poten zijn roodbruin met aan
de uiteinden van de achterschenen
een kam van vier of vijf lange zwarte
borstels. Deze zijn zijdelings afgeplat
en aan de top afgerond. De beharing
op de zijden van kop en borststuk is
lang en vuilwit, op de bovenzijde
spaarzamer en donkerbruin. Punktering op borststuk honingraatachtig
dicht, op het achterlijf zeer dicht,
behalve op de achterranden van de
rugplaten.

Voorkomen: Op de zandgronden van het binnenland een vrij algemene soort, maar in de kustprovincies zeldzaam. Ze wordt in de duinen nauwelijks
gevonden hoewel haar belangrijkste gastheer, de
Witbaardzandbij, daar vrij algemeen kan zijn. Hier
wordt deze zandbij vrijwel uitsluitend beparasiteerd
door de Schoffelbloedbij (Sphecodes pellucidus).
Tussen 1941 en 1943 is de wespbij enkele malen
bij Vogelenzang verzameld door Van Ooststroom en
Barendrecht. Pas in mei 2003 werden tijdens een
bijenexcursie weer enkele vrouwtjes waargenomen
niet ver van ingang De Zilk. Voorlopig is dit de enige
recente vondst uit de duinen van heel Noord- en
Zuid-Holland.
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Rood-zwarte dubbeltand
Nomada fabriciana
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:

maart t/m augustus
eerste generatie: mannetjes begin mei, vrouwtjes midden mei
tweede generatie: mannetjes en vrouwtjes eind juni
bloembezoek: geen specifieke voorkeur
nestkeuze:
koekoeksbij
sociaal gedrag: solitair levend
gastheer:
Tweekleurige zandbij (Andrena bicolor)
Goudpootzandbij (Andrena chrysosceles)
Geriemde zandbij (Andrena angustior)
voor 1980:
–
vanaf 1980:
1 exemplaar

Uiterlijk: Lengte 8-10 mm.
Kop en borststuk zijn honingraatachtig dicht gepunt en de gladde randen
van de achterlijfsplaten zijn zeer breed.
Beharing is bij de vrouwtjes kort en
donker, bij de mannetjes lang geelgrijs. Van boven gezien valt het sterke
contrast tussen het compleet zwarte
borststuk en het rode achterlijf direct
op. De basale helft van de eerste rugplaat is altijd zwart en bij de zomergeneratie zijn ook andere rugplaten aan
de basis vaak zwart aangezet. Op de
tweede en derde rugplaat hebben de
mannetjes gele stippen. De voorpoten
en het gezicht rondom de basis van de
gevorkte kaken zijn meestal geel- of
roodgekleurd. De antennen zijn van
boven zwart met uitzondering van het
laatste segment dat meestal heldergeel is.
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Biotoop: Volgens Westrich (1989, 1990) is de Tweekleurige zandbij (Andrena bicolor) de hoofdgastheer,
maar het lijkt erop dat de Goudpootzandbij (Andrena chrysosceles) in Nederland meer recht heeft
op die titel. Het verspreidingspatroon van de Roodzwarte dubbeltand is net als dat van de Goudpootzandbij niet beperkt tot de zandgronden. In Flevoland is deze wespbij in het voorjaar altijd aanwezig
bij populaties van de laatstgenoemde soort.
Voor nectar bezoekt de voorjaarsgeneratie wilg,
Voorjaarsganzerik, Klein hoefblad en paardenbloem.
De zomergeneratie vliegt op Knoopkruid, Wilgenroosje en Slangenkruid.
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Voorkomen: De verspreiding door Nederland is vrij
gelijkmatig, maar er zijn opvallend weinig gegevens
van de kustprovincies. Het exemplaar dat op 22 april
1994 bij Bentveld werd gevonden (leg. Kuijken)
blijkt zelfs de enig bekende waarneming uit de
Nederlandse duinen te zijn. De Goudpootzandbij en
de Tweekleurige zandbij werden iets zuidoostelijker
gevonden in de richting van Aerdenhout. Als gevolg
van de recente expansie van de Tweekleurige zandbij in stedelijke omgevingen zou de Rood-zwarte
dubbeltand zich aan de randen van de AWD ook
wel eens kunnen gaan uitbreiden.

Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Sierlijke wespbij
Nomada panzeri [= Nomada ruficornis in o.a. Schmiedeknecht (1930)]
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
gastheer:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m juli
mannetjes midden april, vrouwtjes begin mei
geen specifieke voorkeur
koekoeksbij
solitair levend
Variabele zandbij (Andrena varians)
Breedrandzandbij (Andrena synadelpha)
Valse rozenzandbij (Andrena helvola)
Bosbesbij (Andrena lapponica)
Gewone rozenzandbij (Andrena fucata)
–
2 exemplaren (1 serie)
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Biotoop: De gastheren van deze wespbij zijn voornamelijk rozenzandbijen (subgenus Andrena), die
gewoonlijk graag in de omgeving van bossen vertoeven en op roosachtige voorjaarsbloeiers zoals
Sleedoorn, ribes, meidoorn en vruchtbomen vliegen. De Sierlijke wespbij is dan ook veelal te vinden
langs bosranden en in parkachtige omgevingen.
De bloemen die deze soort zelf bezoekt zijn
onder andere enkele bessensoorten, Bosaardbei,
Klein en Groot hoefblad, paardenbloem en bosbes.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Uiterlijk: Lengte 7-11 mm.
De Sierlijke wespbij behoort tot een
groep van soorten die een roodachtig
achterlijf hebben met donkere banden en gele tekening. Het borststuk is
bij alle soorten zwart met rode vlekken en bij een enkel mannetje is ook
het halsschild of rugschildje wat geel.
De onderste helft van het gezicht is bij
de mannetjes geel en bij de vrouwtjes
roodgetekend. Het vrouwtje van de
Sierlijke wespbij is van verwante soorten te onderscheiden door de korte,
zuiver witte haren op en boven de
achterheupen, maar zwarte haren op
de laatste buikplaten. Het geel op de
tweede en derde rugplaat is beperkt
tot twee puntige vlekken.
Mannetjes hebben als kenmerk
een combinatie van lange haren
onder de middendijen en lange gele
strepen op het gezicht, die langs de
oogranden tot de hoogte van de
antennebases reiken.

Voorkomen: Vindplaatsen zijn bekend uit alle provincies maar op de hogere zandgronden is de soort
beduidend talrijker dan in de kustprovincies. In de
duinen werd deze soort tot op heden maar sporadisch gevonden. De vangst van twee vrouwtjes op
11 mei 1994 bij Schuil en Rust (leg. Peeters) is een
van de weinige waarnemingen uit het Nederlandse
duingebied.
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Heidewespbij
Nomada rufipes
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
gastheer:
voor 1980:
vanaf 1980:

juni t/m september
mannetjes midden augustus, vrouwtjes eind augustus
geen specifieke voorkeur
koekoeksbij
solitair levend
Heidezandbij (Andrena fuscipes)
Kruiskruidzandbij (Andrena denticulata)
Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps)?
–
4 exemplaren (4 series)

Uiterlijk: Lengte 6,5-9 mm.
Deze koekoeksbij zal door zijn felle
kleurcontrasten en korte beharing
vaak voor een wesp worden aangezien. De basiskleur van het lichaam is
zwart, maar de poten zijn helder
oranje en de vlektekening op de rug
citroengeel. Ze is eigenlijk maar met
twee andere wespbijen te verwarren.
De gelijkenis met de Zwartsprietwespbij (Nomada flavopicta) zit in het heldergele vlekkenpatroon op het achterlijf en de Kortsprietwespbij (Nomada
fucata) heeft een vergelijkbare gele
vlek op het rugschildje.
De combinatie van grotendeels
zwarte voelsprieten, een rechthoekig
geel vlakje op het rugschildje en een
volmaakt zwarte eerste rugplaat sluiten een verwisseling met andere
wespbijen afdoende uit.
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Biotoop: De Heidewespbij vindt men voornamelijk
tussen Struikhei. Dat is niet in eerste instantie vanwege de nectar maar vooral omdat ze de Heidezandbij (Andrena fuscipes) als belangrijkste gastheer
heeft. Verder wordt ze soms ook in zandige schrale
graslanden gevonden waar de waardplanten
bloeien van haar mogelijke andere gastheren. Het
bloembezoek bestaat volgens de beschikbare
gegevens uit Struikhei, Zandblauwtje, guldenroede,
tijm, ganzerik en Akkerdistel.
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Voorkomen: In heel Nederland is de soort algemeen op de hogere zandgronden, met een verspreidingspatroon dat identiek is aan dat van de
Heidezandbij. In de duinstreek zijn weinig waarnemingen gedaan; het merendeel komt van de heiden
op het kalkarme zand aan de oostzijde van onze
duinen.
Het restant heide dat bij Sasbergen ligt, is de
enige uitwijkplaats in de AWD voor de Heidezandbij, de hoofdgastheer van deze wespbij. Aangezien
een andere mogelijke gastheer, de Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps), ook in andere delen van
de AWD te vinden is zou de Heidewespbij op meer
plaatsen verwacht mogen worden.
Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Gouden slakkenhuisbij
Osmia (Osmia) aurulenta
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m augustus
mannetjes begin mei, vrouwtjes begin juni
onder andere vlinderbloemigen, lipbloemigen en Slangenkruid
slakkenhuisjes
nestelt solitair
–
16 exemplaren (11 series)
10 exemplaren (8 series)

Uiterlijk: Lengte 10-12 mm.
De mannetjes zijn aan de lange oranjegouden haarbandjes op de achterste
helft van het achterlijf al in het veld te
herkennen. Bij de vrouwtjes zijn deze
bandjes wat smaller en half vermengd
met een liggende witte beharing. Het
dichtbestippelde oppervlak van de
gehele bovenzijde is bedekt met een
zwakke donkergroene metaalglans.
De beharing van het borststuk is bij de
vrouwtjes relatief dicht en warm
bruingeel en bij de mannetjes heel
licht grauwbruin. De buikschuier is
oranjebruingekleurd.
De zesde rugplaat van de mannetjes is geelgerand en aan weerszijden
voorzien van een brede tand. De
zevende rugplaat daaronder draagt
twee lange doorns.
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Biotoop: Tot op grote hoogte te vinden op rotsachtige berghellingen. In Nederland voornamelijk in de
duinen en kalkgraslanden. De gewoonte om te nestelen in lege slakkenhuisjes is mogelijk een aanpassing bij het gebrek aan dood hout in deze biotopen.
Broedcellen worden bekleed met fijngekauwd bladmateriaal van o.a. Bosaardbei en zonneroosje.
Waardplanten zijn vlinderbloemigen zoals rolklaver, wikke, honingklaver, Kattendoorn, Kruipend stalkruid, Luzerne, lupine, Verfbrem en Sikkelklaver.
Verder lipbloemigen waaronder andoorn, dovenetel, Veldsalie, gamander en zenegroen. Bezoekt ook
Slangenkruid, distel, en in de AWD naar eigen waarneming Duinviooltje.
Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: Naast een duidelijke concentratie van
vindplaatsen aan de kust en in Zuid-Limburg zijn in
de rest van het land slechts enkele exemplaren
gevangen. Recente vondsten zijn alleen rond Maastricht en tussen Noordwijk en Bergen gedaan.
In de AWD werd deze soort op een redelijk aantal plaatsen verzameld vlak achter de zeereep en
ten oosten van het infiltratiegebied. Oudere vindplaatsen zijn omschreven als Bentveld en Vogelenzang. Een verhoogde aandacht voor deze metselbij
zal de verspreidingskaart waarschijnlijk voorzien
van veel meer stippen. Wie deze soort ontdekt,
moet beslist ook letten op eventuele koekoeksbijen
of goudwespen in de omgeving van slakkenhuisjes.
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Geelgespoorde houtmetselbij
Osmia [Hoplitis] claviventris [= O. leucomelana in onder andere Schmiedeknecht (1930)]
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m augustus
midden juni
onder andere vlinderbloemigen
holle takken of stengels
nestelt solitair
Kleine tubebij (Stelis minuta)
Witgevlekte tubebij (Stelis ornatula)
7 exemplaren (5 series)
3 exemplaren (3 series)

Uiterlijk: Lengte 7-9 mm.
De vrouwtjes van de Geelgespoorde
houtmetselbij zijn zwart met witte
haarbandjes op de rugplaten en lijken
sterk op die van de Zwartgespoorde
houtmetselbij (Osmia leucomelana). Ze
zijn echter breder gebouwd, de sporen
zijn geel en het derde antennelid is
bijna dubbel zo lang als het tweede.
De mannetjes dragen een
opstaande, dwarsgerichte bult op de
tweede buikplaat en zijn daarmee
goed te onderscheiden van de andere
metselbijtjes, maar een aantal klokjesbijen (Chelostoma) bezit een soortgelijk uitsteeksel op dezelfde plaats. Dat
bijengeslacht is echter te herkennen
aan een uitholling overdwars onder
het achterschildje.
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Biotoop: Bosranden, ruigten en spoorwegemplacementen, maar soms ook in parkachtige omgevingen
indien nestgelegenheid binnen bereik is. De nestplaats kan bestaan uit holle takken van braam en
Vlier, of dode stengels van Koningskaars, distel of
klit. Hierin worden cellen gemetseld met gekauwde
specie van plantaardige herkomst.
De bijen vliegen het liefst op rolklaver, maar ook
op andere vlinderbloemigen zoals wikke, honingklaver en Witte klaver. Daarnaast bezoeken ze Slangenkruid, Sint-Janskruid, braam en Knoopkruid.
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Voorkomen: De Geelgespoorde houtmetselbij
komt verspreid over de zandige delen van het land
voor. In Limburg en aan de kust wordt ze iets vaker
aangetroffen. Ze is langs de hele kustlijn gevonden,
inclusief Zeeland en de waddeneilanden, maar tussen Zandvoort en Den Haag zijn de vindplaatsen
het talrijkst.
Van de AWD is ze al bekend sedert 1880. Verder
is ze in de jaren 1920, 1970 en 1990 ook verzameld.
Vangsten zijn voornamelijk gedaan in de omgeving
van de omringende dorpen en bij de bossen ten
noorden van het Panneland. Alle vermeldingen van
bloembezoek in de AWD betreffen Slangenkruid.
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Zwartgespoorde houtmetselbij
Osmia [Hoplitis] leucomelana [= Osmia parvula in onder andere Schmiedeknecht (1930)]
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

april t/m juli
mannetjes midden juni, vrouwtjes eind juli
onder andere vlinderbloemigen
zelf uitgeknaagde holten in takken
nestelt solitair
Witgevlekte tubebij (Stelis ornatula)
Kleine tubebij (Stelis minuta)?
1 exemplaar
1 exemplaar

Uiterlijk: Lengte 6-7 mm.
De vrouwtjes zijn diep zwart gekleurd
met helderwitte zijstreepjes van franjehaar en hebben een witte buikschuier. De voorrand van het kopschild
is volkomen gaaf en in het midden
heel zwak ingenomen. Het tweede en
derde antennelid zijn van gelijke
lengte en de sporen van de achterschenen zwart.
Het mannetje is bij een vergroting
van ongeveer vijftien maal goed te
herkennen aan het haakvormige eindlid van de antennen. Het rugschildje is
niet getand en ook de buikplaten van
het achterlijf zijn vlak. De zevende
buikplaat loopt uit in een spitse tand.
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Biotoop: Voornamelijk aan bosranden en op braakliggend terrein te vinden, maar ook wel in de omgeving van rietvelden. Het nest wordt in dorre takjes
of stengels met zachte kern aangelegd zoals van
Gewone braam, Framboos, Hondsroos, Bijvoet,
Hazelaar of Vlier. In rietvelden gebruiken deze bijen
ook wel oude sigaargallen. Met een substantie van
vermalen plantendelen vermengd met speeksel
worden de broedcellen gevormd.
De voornaamste leverancier van voedsel is rolkaver, gevolgd door andere vlinderbloemigen zoals
Kleine klaver, Witte klaver, honingklaver en lathyrus.
Ook bitterkruid, Wilde marjolein, kattenstaart en
braam worden bezocht.
Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: Het merendeel van de Nederlandse
vindplaatsen ligt in Limburg. Verder een aantal in
Noord-Brabant en aan de kust. Op de Veluwe, langs
de rivieren en tegen de oostgrens van het land zijn
enkele geïsoleerde vangsten gedaan. De vindplaatsen aan de kust zijn voor het overgrote deel gelokaliseerd tussen Bergen en Den Haag. Op Voorne, Terschelling en Schiermonnikoog is de soort ook
enkele malen gevonden.
In de AWD is de Zwartgespoorde houtmetselbij
tweemaal waargenomen: in juli 1976 bij Bentveld
(leg. Lefeber) en in juli 1996 bij Zandvoort op Witte
klaver (leg. Peeters).
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Boommetselbij
Osmia [Osmia] parietina
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

april t/m juli
begin juni
onder andere vlinderbloemigen
bestaande gaten in dood hout
nestelt solitair
onbekend
–
2 exemplaren (2 series)

Uiterlijk: Lengte 7-9 mm.
De vrouwtjes zijn zwak blauwgroen
metaalglanzend met een compleet
zwarte buikschuier. Het rugschildje
van de vrouwtjes is opvallend oranjebruin behaard en op de rugplaten
tekenen zich vage lichte bandjes af
van opstaande witte wimperharen. Ze
zijn van een aantal verwante soorten
te onderscheiden door het matte middenveld van het middensegment; bij
andere verwante soorten in de duinen
is dat glanzend.
Mannetjes zijn aan het uiterlijk wat
moeilijker te herkennen. De buikplaten hebben geen uitsteeksels, het
middenveld van het middensegment
is mat en de zevende rugplaat is diep
ingesneden. De genitale grijporgaantjes verschillen van de Bosmetselbij
(Osmia uncinata) doordat ze voor het
einde breed hoekig zijn uitgetrokken.
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Biotoop: Deze soort treft men vrijwel uitsluitend in
lichte bossen aan. Ze is maar zelden buiten het bos
actief. Het nest wordt in oude vraatgangen van
kevers of verlaten nesten van houtbewonende
graafwespen gevestigd. De celwanden en de prop
waarmee de vliegopening wordt afgesloten zijn
gemaakt van een kneedbare massa bestaande uit
plantaardig materiaal (onder andere blad van Bosaardbei) vermengd met speeksel.
Het bloembezoek omvat vooral vlinderbloemigen, waaronder rolklaver en Rode klaver. Verder
komen vetkruid, ereprijs en aardbei in aanmerking
als voedselplant.
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Voorkomen: Een in Nederland uiterst zeldzame
metselbij, die misschien door natuurlijker bosbeheer weer meer kans zou kunnen krijgen. Voor 1980
zijn exemplaren gevonden in Drenthe, de Achterhoek, bij Oss, Breda en Gulpen. Aan de kust is ze in
het verleden waargenomen in Zeeland en vrij kort
geleden in Meijendel.
Op 25 juni 1994 werden twee vrouwtjes in de
AWD op Slangenkruid verzameld op het Middenveld (leg. Smit en Peeters).
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Gedoornde slakkenhuisbij
Osmia [Anthocopa] spinulosa
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

juni t/m augustus
eind juni
composieten
slakkenhuisjes
nestelt solitair
Stelis odontopyga
3 exemplaren (2 series)
9 exemplaren (5 series)

Uiterlijk: Lengte 7-8 mm.
De soort lijkt in bovenaanzicht sterk
op de Zwartgespoorde houtmetselbij
(Osmia leucomelana) maar onderscheidt zich door de verlengde zijplaten van het rugschildje die als kromme
doorntjes naar achteren steken. Het
lichaam is geheel zwart met een
dichte en grove punctering. Kop en
borststuk zijn lang, grauw bruingeel
behaard en aan weerszijden van de
rugplaten zien we korte, losse, vuilwitte haarbandjes. De buikschuier van
de vrouwtjes is egaal oranjegeel.
Mannetjes hebben een lange, achterwaarts gerichte doorn op de eerste
buikplaat en een rij van tien tot twaalf
kleine doorntjes op de achterrand van
de zesde rugplaat.
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Biotoop: Een echte warmteminnende metselbij die
we vinden op schrale graslanden in heuvellandschappen, in stuifzanden en langs zandige droge
bosranden. Het nest wordt in lege slakkenhuisjes
van heideslakken (Helicella) of tuinslakken (Cepaea)
aangelegd. Hierin worden celwanden aangebracht
voor één tot drie nestruimten met vermalen plantaardig materiaal.
Voedselplanten zijn nagenoeg uitsluitend composieten, bij voorkeur geelgekleurd. Westrich noemt
kamille, aster, Jakobskruiskruid, distel, Knoopkruid,
Wilde cichorei, havikskruid en bitterkruid. Echt bitterkruid is in de duinen een van de belangrijkste
vliegplanten.
Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: Tot op heden uitsluitend gevonden
langs de kust tussen Katwijk en Egmond, in ZuidLimburg en eenmaal langs de Rijn bij Zevenaar.
Vóór 1980 zijn in de AWD maar drie exemplaren
gevonden, waarvan de laatste door Ritsema verzameld werd bij Vogelenzang in 1878. Pas 123 jaar
later, in 2001, vond ik enkele exemplaren nabij het
westelijke uiteinde van het Tilanuspad. Het daaropvolgende jaar trof ik deze soort ook ten oosten van
het Mussenveld en in 2003 op het talud van het
Noordoosterkanaal bij het Scheve duin. Ze lijkt een
bestendige populatie in de AWD te vormen en is
waarschijnlijk op meer plaatsen in het Dauwbraamen Fakkelgraslandschap te vinden.
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Bosmetselbij
Osmia [Osmia] uncinata
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m juli
mannetjes eind april, vrouwtjes half mei
o.a. lipbloemigen en vlinderbloemigen
bestaande gaten in dood hout
nestelt solitair
onbekend
–
1 exemplaar

Uiterlijk: Lengte 8-9 mm.
De vrouwtjes zijn zwart met op het
borststuk en de eerste rugplaat een
bruingele beharing. De rest van het
achterlijf is zwartbruin behaard, evenals het kopschild. De buikschuier is
geheel zwart. De eindranden van de
middelste rugplaten zijn diep ingedrukt en hebben een zijdeglans. Het
middenveld van het middensegment
is even mat als van de Boommetselbij
(Osmia parietina).
Mannetjes hebben vlakke buikplaten, de zevende rugplaat is niet ingesneden. Het copulatieapparaat heeft
twee gelijkmatig toegespitste hoofdgrijpers die op korte afstand van de
spits wat gebogen zijn maar niet hoekig verdikt.
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Biotoop: Een uitgesproken bewoner van oude
dennenbossen. Zowel Duitse als Nederlandse bronnen noemen dennenschors het meest geliefde substraat als nestplaats voor deze metselbij. Er wordt
daarin niet aangegeven of de schors nog op een
boom of stronk vast zit of er los onder ligt. Over de
nestbouw is niet veel bekend, maar waarschijnlijk
zal ook deze soort een vorm van fijngekauwde
bladpulp gebruiken als cement.
Waardplanten zijn allereerst lipbloemigen, in het
bijzonder Hondsdraf en Kruipend zenegroen, maar
verder ook een aantal heideachtigen, ranonkelachtigen, vlinderbloemigen, roosachtigen, zonneroosjes,
longkruid en kornoelje.
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Voorkomen: In Nederland iets minder zeldzaam
dan de Boommetselbij, maar desalniettemin een
bijzondere soort. Ze is zeer verspreid gevonden op
de hogere zandgronden en in Limburg. Er zijn geen
gegevens uit het stroomgebied van de grote rivieren of de kustprovincies, met uitzondering van Bergen, Heemskerk en IJmuiden.
Op 11 mei 1994 werd een vrouwtje verzameld
op Hondsdraf bij de Oranjekom (leg. Peeters).
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Grote roetbij
Panurgus banksianus
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:
voor 1980:
vanaf 1980:

mei t/m augustus
mannetjes eind juni, vrouwtjes begin juli
gele composieten
zelf gegraven bodemnesten
nestelt solitair in kolonies
Matte wespbij (Nomada similis)
–
5 exemplaren (4 series)
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Biotoop: Roetbijen zijn bewoners van droge zandgronden. Ze zijn te vinden langs heidevelden, op
heischraal grasland en langs bosranden. Nestelen
doen ze in open zand langs bermen of op zandpaden. Elk vrouwtje van de Grote roetbij graaft haar
eigen nest, in tegenstelling tot de Kleine roetbij die
communaal nestelt.
Nectar en stuifmeel worden bij voorkeur verzameld op Wilde cichorei, havikskruid en biggenkruid.
Bij slecht weer kunnen roetbijen vaak hele dagen
roerloos in de halfgeopende bloemen weggedoken
zitten.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Uiterlijk: Lengte 10-12 mm.
Op het eerste gezicht lijken roetbijen
wel wat op zandbijen (Andrena), maar
de voorvleugels tellen maar twee
cubitale cellen. Het borststuk is opvallend compact en afgerond met een
verspreide, fijne bestippeling. Het
gezicht is aan de onderzijde iets verbreed. De randen van de rugplaten
zijn sterk verdiept en bruin doorschijnend. De beharing is overal zwartbruin, behalve op de schenen en voetleden. Net als bij de Pluimvoetbij
(Dasypoda hirtipes) zijn zowel de schenen als het eerste voetlid van de achterpoten bekleed met lange gele verzamelharen.
Dat de schenen en voetleden zelf
ook roodachtig zijn gekleurd is nog
nét door de beharing heen te zien. De
sterk op hen lijkende vrouwtjes van de
Kleine roetbij (Panurgus calcaratus)
hebben daarentegen zwarte achterschenen. Mannetjes van de laatstgenoemde soort zijn te herkennen aan
een platte tand aan de onderzijde van
de achterdijen.

Voorkomen: Overal op zandgrond in Nederland is
de Grote roetbij te vinden, maar ze is slechts plaatselijk algemeen. In de kustprovincies is ze overal
zeldzaam en zelfs in de duinen niet talrijk. Buiten
Texel en Schiermonnikoog is de Grote roetbij alleen
in de duinen tussen Noordwijk en Zandvoort
gevangen.
De waarnemingen uit de AWD zijn van juni 1994
op het Groot Zwarteveld (leg. Smit), juli 1996 en juli
2001, beiden bij Sasbergen (leg. Peeters resp. De
Rond).
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Grote bloedbij
Sphecodes albilabris
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
gastheer:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m september
mannetjes en vrouwtjes begin augustus, overwinterde vrouwtjes eind mei,
geen specifieke voorkeur
koekoeksbij
solitair levend
Grote zijdebij (Colletes cunicularius)
49 exemplaren (29 series)
17 exemplaren (7 series)
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Biotoop: Waar in het vroege voorjaar kolonies van
de Grote zijdebij (Colletes cunicularius) aanwezig
zijn, vliegt deze bloedbij meestal ook. Op open zand
in de omgeving van deze kolonies zijn vrouwtjes
van de Grote bloedbij meestal bij tientallen actief.
Hoewel de vrouwtjes zelf geen nest aanleggen, blijken ze zich in de nazomer wel in te graven om te
overwinteren (De Rond, 2002)
Bloembezoek in het voorjaar wordt van vrouwtjes zelden gemeld. Slechts bij hoge uitzondering
zijn ze te betrappen op bijvoorbeeld paardenbloem.
In de nazomer zijn mannetjes en vrouwtjes daarentegen te vinden op een hele reeks bloemen, waaronder vooral Akkerdistel en Koninginnenkruid.

104

Uiterlijk: Lengte 11-14 mm.
Een grote verschijning met donkerbruine, enigszins purper weerschijnende vleugels. De eerste tot en met
de vierde rugplaat, alsmede de zijden
van de vijfde rugplaat zijn roodgekleurd en ook de achterschenen van
de vrouwtjes kunnen soms rood
gevlekt zijn. De grove punten op het
borststuk zijn gescheiden door iets
kleinere glanzende tussenruimten. De
eerste rugplaat is tot aan het einde toe
dicht gepunt. De beharing van borststuk en voorhoofd is bij de vrouwtjes
donkerbruin, maar onder de antennen
dicht grauwwit.
Mannetjes zijn over het hele
lichaam vuilwit behaard. Hun antenneleden glanzen aan de voorzijde en
hebben een dun viltstreepje aan de
basis. De achterrand van de kop (occipitaalrand) is van bovenaf niet te zien,
hetgeen wél het geval is bij een
andere, met hen te verwarren, grote
bloedbijensoort.

Voorkomen: De Grote bloedbij wordt voornamelijk
in de duinen aangetroffen. Daarnaast zijn er vindplaatsen langs de rivieren, op de hogere zandgronden en opgespoten terreinen in Flevoland.
In de AWD is het aantal waarnemingen vrij groot,
maar het aantal locaties verhoudingsgewijs gering.
Vogelenzang en Oosterveld keren herhaaldelijk
terug in oude en nieuwe gegevens. In 2002 en 2003
trof ik deze bloedbijen in de Van Limburg Stirumvallei, het Zeeveld en het Rozenwaterveld, maar ze
moet op veel meer plaatsen aanwezig zijn.
Inventariseren van deze dieren is, als uitzondering onder de bloedbijen (Sphecodes) vrij gemakkelijk vanwege formaat, kleur en vliegtijd.
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Brede dwergbloedbij
Sphecodes crassus
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
koekoek:

voor 1980:
vanaf 1980:

april t/m oktober
mannetjes eind juli, vrouwtjes begin augustus, overwinterde vrouwtjes midden mei
geen specifieke voorkeur
koekoeksbij
solitair levend
Kleigroefbij (Lasioglossum pauxillum)
Fijngestippelde groefbij (Lasioglossum punctatissimum)
Borstelgroefbij (Lasioglossum nitidiusculum)
Steilrandgroefbij (Lasioglossum quadrinotatulum)
4 exemplaren (4 series)
3 exemplaren (3 series)
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Biotoop: Deze wat minder algemene soort is in
ruigten en langs bosranden op bloemrijke, maar
ook op enigszins droge plaatsen aan te treffen.
Evenals veel andere bloedbijen zijn de vrouwtjes
doorlopend ijverig aan het zoeken, zwevend boven
de bodem, terwijl men de mannetjes veelal rustend
aantreft op bloemen.
Planten die door deze soort bezocht worden zijn
onder andere Zevenblad, kruisdistel, kamille, Vertakte leeuwentand, paardenbloem, Muurpeper,
Wilde reseda, Bosaardbei, Voorjaarsganzerik en
Gewone ereprijs.

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Uiterlijk: Lengte 5-7 mm.
Vrouwtjes zijn net als die van veel
andere kleine bloedbijen zwart met
een rood achterlijf, waarvan de vierde
en vijfde rugplaat zwart zijn. Het borststuk is aan de bovenzijde iets fijner
gepunt dan de veel algemenere
Gewone dwergbloedbij (Sphecodes
miniatus). De punten zijn ongeveer
half zo breed als de gemiddelde tussenruimten. Het middenveld van het
middensegment is afgerond rechthoekig van vorm. De achterdijen zijn aan
de basis sterk verdikt. De dijen zijn hier
ongeveer drieëneenhalf keer zo breed
als het omrande deel van de laatste
rugplaat (pygidium).
Mannetjes zijn goed te herkennen
aan de smalle viltringen van de antennen: niet langer dan eenderde van het
antennelid. Hun matig dicht gepunte
achterlijf is vaak grotendeels zwart.
Het gezicht is wit behaard. Bepaalde
details van het copulatieapparaat
geven echter de meeste zekerheid
voor determinatie.

Voorkomen: Wijdverspreid door heel Nederland
gevonden, met het accent op de zandgronden. Ook
voor deze soort geldt dat het aantal vindplaatsen
vanaf 1980 is geslonken. Aan de kust is ze van Walcheren tot aan Texel aangetoond, maar ze is recent
alleen in de Kennemerduinen en de AWD aangetroffen.
Alle oudere waarnemingen uit de AWD komen
uit de omgeving van Vogelenzang. De oudste waarneming betreft een vrouwtje uit 1868 (leg. Ritsema).
De meest recente waarnemingen deed ik zelf eind
juli 2001: een mannetje op Gewone berenklauw
langs het Oosterkanaal en een vrouwtje op een
zandpad langs ’t Heitje bij Sasbergen.
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Pantserbloedbij
Sphecodes gibbus
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
gastheer:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m september
mannetjes begin augustus, vrouwtjes begin mei en eind juli
geen specifieke voorkeur
koekoeksbij
solitair levend
Roodpotige groefbij (Halictus rubicundus)
Breedkopgroefbij (Halictus maculatus)
Vierbandgroefbij (Halictus quadricinctus)
Grijze zandbij (Andrena vaga)?
Zesbandgroefbij (Halictus sexcinctus)
Grote zijdebij (Colletes cunicularius)?
–
2 exemplaren (2 series)

Uiterlijk: Lengte 7-13 mm.
Het borststuk is zeer grof en onregelmatig verspreid gepunt. Binnen de
kringen van punten, die ongeveer
even ver van elkaar afstaan als hun
eigen diameter, blijven grote gepolijste vlakken open. Het achterlijf is
relatief krachtig maar niet dicht
gepunt, met micropunctering tussen
de grotere stippen. Ook de achterranden zijn tot het einde toe bestippeld.
De eerste drie rugplaten zijn rood, de
vierde en vijfde rugplaat zwart. De stekels en beharing op de achterschenen
van de vrouwtjes zijn zwart.
De antenneleden zijn bij de mannetjes over de gehele onderzijde
bevilt: de grens tussen de verdiepte
onderzijde en het verhoogde bovenste deel loopt in vooraanzicht diagonaal over het midden van de antenneleden.

� ���������

�

���� � ����
���� � ����
���� � ����

Biotoop: Droge, zandige terreinen; heidevelden,
heischraal grasland en duinen. Gastheren zijn voornamelijk grotere groefbijen (Halictus). In de AWD
zal de keus volgens bevestigde gastheerrelaties uit
de literatuur beperkt zijn tot de Roodpotige groefbij
(Halictus rubicundus), maar misschien is de Heidebronsgroefbij (Halictus confusus) ook wel een optie.
Zo ongeveer alle bloemdragende planten van
droge zangrond worden bezocht: schermbloemigen, distel, havikskruid, Zandblauwtje, Muurpeper,
heiachtigen, wolfsmelk, Wilgenroosje, aardbei, Zilverschoon en wilg.
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Voorkomen: Concentraties van vindplaatsen liggen op de hogere zandgronden, in Limburg en aan
de kust. De kust lijkt deze soort niet veel te kunnen
bieden en er zijn dan ook maar weinig vindplaatsen
uit de duinen.
De enige waarnemingen uit de AWD zijn een
mannetje dat op 5 augustus 1994 bij de Langedel
op Akkerdistel werd waargenomen (leg. Peeters) en
een vrouwtje dat ik op 5 mei 2000 zelf met het
sleepnet uit een schraal grasland haalde langs de
Van Limburg Stirumvallei.
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Kleine spitstandbloedbij
Sphecodes longulus
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
gastheer:
voor 1980:
vanaf 1980:

april t/m september
mannetjes midden juli, vrouwtjes midden juni
schermbloemigen en composieten
koekoeksbij
solitair levend
Ingesnoerde groefbij (Lasioglossum minutissimum)
Langkopsmaragdgroefbij (Lasioglossum morio)?
Gewone smaragdgroefbij (Lasioglossum leucopus)?
2 exemplaren (2 series)
38 exemplaren (22 series)

Duingroefbij (Lasioglossum tarsatum)
Glanzende groefbij (Lasioglossum lucidulum)

Uiterlijk: Lengte 4,5-6 mm.
Een van onze kleinste koekoeksbijen.
Hoewel niet nauw verwant aan de
andere kleine bloedbijen is ze daarvan
in het veld moeilijk te onderscheiden.
Vrouwtjes zijn herkenbaar aan hun
spitse kaken die geen spoor van een
binnenzijtandje vertonen. De enige
inheemse soort met soortgelijke
kaken, de Grote spitstandbloedbij
(Sphecodes puncticeps), heeft in bovenaanzicht sterker afgeschuinde slapen
en is veel grover gepunt. Het borststuk
van de Kleine spitstandbloedbij is
matig dicht en relatief grof gepunt.
Het gezicht is bijna rond en tamelijk
glanzend.
De kleine halfronde viltvlekken op
de antenneleden van de mannetjes
zijn niet scherp afgetekend en reiken
op de voorlaatste leden niet verder
dan tot de helft.
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Biotoop: De hoofdgastheer, de Ingesnoerde groefbij (Lasioglossum minutissimum), leeft in droge en
schraal begroeide zandgrond met enige accidentatie. Zowel de gastheer als de koekoeksbij voeden
zich op laagblijvende composieten zoals Madeliefje,
paardenbloem, biggenkruid en streepzaad. De
Kleine spitstandbloedbij is daarnaast ook veel op
schermbloemigen te vinden waaronder vooral Peen
en Gewone berenklauw. In de duinen zou de
belangrijkste gastheer wel eens de Duingroefbij
(Lasioglossum tarsatum) kunnen zijn, aangezien de
Kleine spitstandbloedbij meerdere malen in de
buurt van haar nesten is waargenomen. Deze relatie
moet nog bevestigd worden.
Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: De Kleine spitstandbloedbij komt op
het grootste deel van de Nederlandse zandgronden
voor, maar treedt niet erg massaal op. In de Hollandse en Zeeuwse kuststrook liggen de vindplaatsen iets dichter bijeen dan in de rest van het land,
uitgezonderd het Gooi en Limburg.
In de AWD is deze bloedbij in de laatste drie
decennia van de twintigste eeuw aangetroffen in de
zuidelijke helft van het infiltratiegebied en bij Bentveld en Vogelenzang. Zelf trof ik haar in 2000 en
2001 langs de Van Limburg Stirumvallei, het Oosterkanaal en bij de Oranjekom. In 2002 kwamen enkele
vrouwtjes terecht in de kevervallen van M. Koning
op het Rozenwaterveld.
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Gewone dwergbloedbij
Sphecodes miniatus
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
gastheer:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m september
vrouwtjes midden juli, mannetjes eind juli, overwinterde vrouwtjes begin mei
composieten
koekoeksbij
solitair levend
Gewone franjegroefbij (Lasioglossum sexstrigatum)?
Borstelgroefbij (Lasioglossum nitidiusculum)
Veluwse franjegroefbij (Lasioglossum sabulosum)?
Lasioglossum politum?
Langkopsmaragdgroefbij (Lasioglossum morio)?
4 exemplaren (3 series)
30 exemplaren (17 series)

Uiterlijk: Lengte 5-7 mm.
Het borststuk is vrij dicht gepunt: de
tussenruimten van de punten zijn
gemiddeld gelijk aan, of iets kleiner
dan de puntdiameter. De eerste rugplaat is nauwelijks waarneembaar fijn
en zeer verspreid bestippeld, de
tweede rugplaat aan de basis wat
dichter en duidelijker. De kop is iets
breder dan lang. Het breed halfronde
en scherp omrande middenveld achter de schildjes is voorzien van grove
glanzende netvormige rimpels.
De eerste drie rugplaten zijn rood, de
volgende zwartgekleurd. Midden
onder de zijkant van het achterlijf is
aan weerszijden een kleine zwarte
vlek te zien. De grote, halfronde viltvlekken op de antennen van de mannetjes reiken tot bijna driekwart van
de segmentlengte.
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Biotoop: Gegevens over deze soort zijn niet altijd
betrouwbaar wegens haar gelijkenis met de Verscholen dwergbloedbij (Sphecodes marginatus) en
doordat dat beide soorten een tijd als synoniem
behandeld werden. De hoofdgastheer is in ons land
zeer waarschijnlijk de Gewone franjegroefbij (Lasioglossum sexstrigatum), hoewel dit nog nooit door
kweekproeven bewezen is. Vermoedelijk kunnen
ook de Langkopsmaragdgroefbij (Lasioglossum
morio) en de Borstelgroefbij (Lasioglossum nitidiusculum) als gastheren in aanmerking komen.
Vliegplanten van de Gewone dwergbloedbij zijn
onder andere paardenbloem, havikskruid, duizendblad en Reukloze kamille.
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Voorkomen: De soort is vooral waargenomen in
Limburg, Midden-Brabant, het Gooi, de Veluwe, Flevoland, Drenthe en vrij recent veel aan de kust.
In de AWD is de Gewone dwergbloedbij opmerkelijk veel in de oostelijke zoom gevangen, langs
kanalen en bij de omringende dorpen.
Verzamelen van veel vrouwtjes, maar vooral ook
van de mannetjes met hun goed herkenbare copulatieapparaat, is noodzakelijk om een beter beeld te
krijgen van hun verspreiding. Hopelijk kan de Verscholen dwergbloedbij hierdoor ook nog in het
gebied aangetoond worden.
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Dikkopbloedbij
Sphecodes monilicornis
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
gastheer:
voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m oktober
mannetjes begin augustus, vrouwtjes eind april en eind juli
onder andere schermbloemigen en composieten
koekoeksbij
solitair levend
Groepjesgroefbij (Lasioglossum malachurum)
Gewone geurgroefbij (Lasioglossum calceatum)
Berijpte geurgroefbij (Lasioglossum albipes)
13 exemplaren (4 series)
17 exemplaren (9 series)

� ���������

�

���� � ����
���� � ����
���� � ����

Biotoop: De vermoedelijke hoofdgastheer, de
Gewone geurgroefbij (Lasioglossum calceatum), is
een van de algemeenste groefbijen in ons land en
niet beperkt tot een specifiek type landschap. We
treffen de Dikkopbloedbij dan ook op veel plaatsen
aan. Liefst wel op plekken waar de bodem droog en
zandig is. Dat kan zijn op heidevelden, langs veldwegen, dijken of opgespoten zand.
Vrouwtjes zijn voornamelijk bedrijvig op zoek
naar hun sociaal levende gastheren. Mannetjes zitten graag op bloemen. Ze worden onder andere
gevonden op berenklauw, Peen, duizendblad,
kamille, distel, paardenbloem, havikskruid, Zandblauwtje en Struikhei.
Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Uiterlijk: Lengte 7-10 mm.
Vrouwtjes zijn snel te herkennen aan
de dikke achterkop; deze is in bovenaanzicht minstens even lang en opzij
even sterk gebold als de ogen zelf. In
vooraanzicht lopen de binnenoogranden naar onderen toe licht uit elkaar.
Bij de mannetjes is de binnenste oogafstand boven maar weinig groter dan
onder.
De dijringen van midden- en achterpoten zijn bij de mannetjes aan de
onderzijde dicht wit behaard. Het
borststuk is van boven matig dicht
maar redelijk sterk gepunt. De eerste
rugplaat is fijn gepunt; op het midden
verspreid en op de randen van de rugplaten iets dichter. De eerste drie rugsegmenten van het vrouwtje zijn
roodgekleurd, het vierde alleen aan de
zijden.
Antennen van de mannetjes zijn
van voren glanzend en hebben aan de
basis een smalle ring van fijne vilthaartjes.

Voorkomen: Een van de meest verzamelde bloedbijen van ons land. Net als haar gastheren komt ze
vooral voor in Limburg, op de zandgronden van
Drenthe, het Gooi, de Veluwe en Noord-Brabant en
aan de kust. Vindplaatsen aan de kust zijn verspreid
over alle Zeeuwse en Hollandse duingebieden,
maar ten zuiden van Den Haag zijn vanaf 1980 geen
gegevens meer bekend.
Vanaf 1980 werd de Dikkopbloedbij in de AWD
verzameld bij Vogelenzang, het Vogelenveld, het
Ruigeveld en het Mussenveld. In 2000 en 2001 vond
ik exemplaren bij de Van Limburg Stirumvallei, het
Oosterkanaal en de Oranjekom.
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Schoffelbloedbij
Sphecodes pellucidus
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
gastheer:

voor 1980:
vanaf 1980:

maart t/m oktober
mannetjes eind juli, vrouwtjes begin mei
geen specifieke voorkeur
koekoeksbij
solitair levend
Zilveren zandbij (Andrena argentata)?
Witbaardzandbij (Andrena barbilabris)
Paardenbloembij (Andrena humilis)?
Roodbuikje (Andrena ventralis)?
8 exemplaren (4 series)
31 exemplaren (21 series)

Uiterlijk: Lengte 8-10 mm.
Borststuk en kop van deze soort zijn
bedekt met een dichte, krachtige
punctering maar de rugplaten zijn
vrijwel ongepunt.
De Schoffelbloedbij verschilt van
veel andere soorten door haar dichte,
lange beharing en sterk afgeschuinde
slapen. Ook heel karakteristiek is het
omlijste middenvlak van de laatste
rugplaat (pygidium) dat mat gekorreld
is en anderhalfmaal zo breed als de
dikste antenneleden.
Haar Nederlandse naam is gebaseerd op dit vlakje, dat vaak bevuild is
en dus blijkbaar als gereedschap
wordt gebruikt. De eerste drie rugplaten en de zijden van de vierde rugplaat zijn bij de vrouwtjes roodgekleurd.
De middelste antenneleden van de
mannetjes zijn in vooraanzicht glanzend en over de basale helft fijn bevilt.
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Biotoop: De keuze aan zandbijen (Andrena) die als
gastheer voor deze bloedbij in aanmerking komen
geeft al aan dat we haar voornamelijk in open zandige locaties kunnen verwachten; zowel in opgespoten terreinen als zandverstuivingen en duinen.
Een relatie met Andrena ventralis zou echter impliceren dat we de Schoffelbloedbij ook in wilgenbossen
en vochtige ruigten met Riet en brandnetel zouden
kunnen vinden, maar dat is zelden het geval.
Planten waarop deze bloedbijen graag vliegen
zijn onder andere Madeliefje, paardenbloem, ereprijs, Muurpeper en wilg.
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Voorkomen: De soort is in grote delen van de
hogere zandgronden algemeen. In de AWD lijkt ze
zich vooral rond de kanalen op te houden. Ze werd
in 2000 en 2001 nog aangetroffen rond de Van Limburg Stirumvallei, langs het Oosterkanaal en bij de
Oranjekom. Op de eerstgenoemde van deze drie
locaties observeerde ik in 2001 en 2003 vrouwtjes in
de buurt van een kleine populatie van de Witbaardzandbij (Andrena barbilabris) die aldaar in stuifzand
tussen de wortels van Duindoorn nestelde. In mei
2003 werd ze tijdens een bijenexcursie bij De Zilk
gevonden samen met haar concurrent, de Bleekvlekwespbij (Nomada alboguttata).
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Witgevlekte tubebij
Stelis ornatula
vliegtijd:
hoofdvliegtijd:
bloembezoek:
nestkeuze:
sociaal gedrag:
gastheer:
voor 1980:
vanaf 1980:

april t/m augustus
mannetjes midden juni, vrouwtjes midden juli
onder andere composieten
koekoeksbij
solitair levend
Blauwe metselbij (Osmia caerulescens)
Zwartgespoorde houtmetselbij (Osmia leucomelana)
Driedoornige metselbij (Osmia tridentata)
Geelgespoorde houtmetselbij (Osmia claviventris)
Waddenmetselbij (Osmia maritima)
3 exemplaren (2 series)
2 exemplaren (2 series)

Uiterlijk: Lengte 6-8 mm.
Door haar postuur en ijle, grauwe
beharing doet deze kleine koekoeksbij
sterk denken aan enkele van de
inheemse klokjesbijen (Chelostoma).
Zelfs de verdikking op de derde buikplaat van de mannetjes is ook bij een
aantal klokjesbijen en metselbijen
(Osmia) aanwezig. Een belangrijk kenmerk van vrouwelijke tubebijen is het
ontbreken van een buikschuier.
De Witgevlekte tubebij onderscheidt zich in het bijzonder van
andere tubebijen door de bleke vlekjes op de zijden van de rugplaten,
waardoor ze ook wel iets van wol- of
harsbijen (Anthidium) wegheeft. De
kop is breder dan die van de meeste
verwante soorten.
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Biotoop: Deze tubebij parasiteert bij de groep weinig algemene tot zeldzame soorten metselbijen die
zich voornamelijk ophouden in warme, heuvelachtige terreinen met voldoende dood hout om in te
nestelen. Op plaatsen waar de natuur niet te sterk
wordt onderhouden en dode bomen, stronken of
takken niet worden verwijderd heeft men kans om
de Witgevlekte tubebij aan te treffen.
Ze zijn vaak in rust te vinden op gele composieten als biggenkruid, bitterkruid, paardenbloem,
havikskruid en Akkerkool, maar soms ook op rolklaver, Framboos, ganzerik, ereprijs en vergeet-mijnietje. In 2003 vond ik haar in Zeeuws-Vlaanderen
op Heggenrank.
Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Voorkomen: In Limburg, Noord-Brabant en aan de
kust plaatselijk een algemene verschijning. Ten zuiden van Noordwijk is ze vanaf 1980 niet meer
gevonden, met uitzondering van voornoemde (eerste) Zeeuwse vondst.
De gastheren voor deze koekoeksbij zijn in de
AWD niet zeldzaam. De eerste waarnemingen
komen uit 1880. De meest recente vondst is van 16
juli 1996 bij de Zuidduinen van Zandvoort (leg. Peeters). Het is een uiterst onopvallende soort, die
evenals haar gastheren misschien op meer plaatsen
voorkomt dan vermoed.
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Index van bijennamen
Alfabetische lijst van de gebruikte Nederlandse en
wetenschappelijke bijennamen in de voorgaande
hoofdstukken. De paginanummers die naar een
soortbeschrijving verwijzen zijn vet gedrukt.
Aardhommel ………………… 9, 12, 23, 52, 54, 56, 57
Akkerhommel ……………………… 44, 47, 50, 53, 54
Andoornbij ………………………………… 14, 44, 45
Andrena angustior …………………………… 27, 94
Andrena apicata ……………………………… 14, 28
Andrena argentata …………………… 14, 29, 93, 110
Andrena barbilabris…………………… 29, 30, 93, 110
Andrena bicolor …………………………… 31, 39, 94
Andrena carantonica …………………………… 32
Andrena chrysosceles …………………………… 94
Andrena denticulata …………………………… 96
Andrena flavipes ……………………………… 14, 33
Andrena fucata ……………………………… 34, 95
Andrena fulva ………………………………… 15, 35
Andrena fuscipes ……………………… 14, 36, 39, 96
Andrena gravida ………………………………… 33
Andrena haemorrhoa ………………………… 14, 37
Andrena helvola ………………………………… 95
Andrena humilis ………………………………… 110
[Andrena jacobi = syn.] ………………………… 32
Andrena labiata ………………………………… 38
Andrena lapponica ……………………………… 95
Andrena minutula ……………………………… 41
Andrena nigriceps …………………………… 39, 96
Andrena ovatula ………………………………… 40
Andrena praecox ………………………………… 28
[Andrena scotica = syn.] ………………………… 32
Andrena subopaca ……………………………… 41
Andrena synadelpha ………………………… 42, 95
Andrena vaga …………………………………… 106
Andrena varians ……………………………… 42, 95
Andrena ventralis ……………………………93, 110
Anthidium manicatum ………………………… 43
[Anthophora acervorum = syn] ………………… 45
Anthophora furcata………………………… 14, 44, 45
Anthophora plumipes …………………………… 45
[Anthopoca spinulosa = syn.] …………………… 111
Apis mellifera ……………………… 12, 23, 24, 32, 60
Bergbehangersbij ……………………………… 58
Berijpte geurgroefbij …………………… 77, 78, 109
Blauwe metselbij ……………………………… 111
Bleekvlekwespbij …………………… 29, 30, 93, 110
Boloog…………………………………………… 51
Bombus barbutellus……………………………… 49
Bombus bohemicus ………………………… 46, 52, 57
Bombus campestris ………………………… 47, 53, 54
Bombus confusus ……………………………… 51
Bombus cryptarum ……………………………… 48
Bombus cullumanus …………………………… 51
Bombus distinguendus ……………………… 13, 53
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Bombus hortorum …………………………… 49, 53
Bombus humilis ……………………………… 47, 53
Bombus hypnorum …………………………… 15, 50
Bombus jonellus ……………………………… 13, 55
Bombus lapidarius ………………………… 51, 53, 54
Bombus lucorum ……………………… 46, 52, 56, 57
Bombus magnus ……………………………… 13, 52
Bombus muscorum ………………………… 13, 47, 53
Bombus norvegicus …………………………… 50, 55
Bombus pascuorum ……………… 44, 47, 50, 53, 54
Bombus pomorum …………………………… 47, 51
Bombus pratorum …………………… 47, 51, 54, 55
Bombus ruderarius ………………………… 13, 51, 54
Bombus ruderatus …………………………… 47, 49
Bombus rupestris ………………………………… 51
Bombus soroeensis ……………………………… 47
Bombus sylvestris …………………………… 54, 55
Bombus terrestris…………………12, 23, 52, 54, 56, 57
Bombus vestalis …………………………… 46, 56, 57
Bombus veteranus ……………………………… 47
Bonte viltbij …………………………………… 87
Boomhommel………………………………… 15, 50
Boomkoekoekshommel ……………………… 50, 55
Boommetselbij …………………………… 100, 102
Borstelgroefbij …………………………… 105, 108
Bosbesbij ……………………………………… 95
Bosbloedbij………………………………… 29, 67, 81
Bosmetselbij ……………………………… 100, 102
Brede dwergbloedbij ……………………… 83, 105
Breedkopgroefbij ……………………………… 106
Breedrandzandbij …………………………… 42, 95
Bremzandbij …………………………………… 40
Brilmaskerbij …………………………………… 76
Bruine rouwbij ………………………………… 45
Coelioxys alata ………………………………… 44
Coelioxys conoidea ……………………………… 90
Coelioxys elongata …………………………… 89, 92
Coelioxys inermis ……………………………… 58, 59
Coelioxys mandibularis …………… 58, 59, 88, 89, 91
Coelioxys quadridentata ……………………… 88, 92
Coelioxys rufescens ……………………………… 44
Colletes cunicularius ……………… 14, 60, 104, 106
Colletes daviesanus ……………………………… 66
Colletes fodiens …………………………… 61, 62, 66
Colletes halophilus …………………………… 63, 66
Colletes marginatus………………………… 15, 62, 65
Colletes similis …………………………………… 66
Colletes succinctus …………………… 14, 61, 63, 65
Dasypoda hirtipes ……………………………64, 103
Dikkopbloedbij ………………………… 77, 78, 109
Donkere wespbij ……………………………… 32
Donkere wilgenzandbij ……………………… 14, 28
Donkere zijdebij …………………………… 15, 62, 65
Donkere zomerzandbij ……………………… 39, 96
Driedoornige metselbij ………………………… 111
Duingroefbij …………………………… 82, 86, 107
Duinkegelbij ……………………… 58, 59, 88, 89, 91
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Duinmaskerbij ………………………………… 76
Duinzijdebij ……………………………… 61, 62, 66
Epeoloides coecutiens …………………………… 87
Epeolus cruciger ……………………… 62, 63, 65, 66
Epeolus variegatus ………………………… 61, 65, 66
Ereprijszandbij ………………………………… 38
Fijngestippelde groefbij………………………83, 105
Gedoornde slakkenhuisbij ………………… 15, 101
Gedrongen wespbij …………………………… 38
Geelgerande tubebij …………………………… 43
Geelgespoorde houtmetselbij ………………98, 111
Geeltipje ………………………………………… 85
Gekamde bloedbij ……………………………… 67
Gele hommel ………………………………… 13, 53
Geriemde zandbij …………………………… 27, 94
Gewone behangersbij …………………… 58, 59, 91
Gewone dubbeltand …………………………… 37
Gewone dwergbloedbij …………………85, 105, 108
Gewone franjegroefbij ………………………85, 108
Gewone geurgroefbij…………………… 77, 78, 109
Gewone kegelbij …………………………… 58, 59
Gewone kleine wespbij ………………………… 41
Gewone koekoekshommel ………………… 47, 53
Gewone maskerbij ……………………………… 70
Gewone rozenzandbij ……………………… 34, 95
Gewone sachembij……………………………… 45
Gewone slobkousbij ………………………… 13, 87
Gewone smaragdgroefbij ……………………80, 107
Gewone viltbij …………………………… 61, 65, 66
Gewone wespbij ……………………………… 32
Glanzende bandgroefbij ……………………… 81
Glanzende dwergbloedbij ………………… 80, 85
Glanzende dwergwespbij ……………………… 83
Glanzende groefbij……………………………… 107
Gouden slakkenhuisbij …………………… 12, 15, 97
Goudpootzandbij ……………………………… 94
Grasbij ………………………………………… 14, 33
Grashommel ………………………… 13, 47, 51, 54
Grijze zandbij …………………………………… 106
Groepjesgroefbij………………………………… 109
Grote bladsnijder ………………………… 88, 90, 92
Grote bloedbij ………………………… 12, 60, 104
Grote kegelbij …………………………………… 90
Grote koekoekshommel…………………… 46, 56, 57
Grote roetbij …………………………………… 103
Grote spitstandbloedbij ………………………… 107
Grote tuinhommel ……………………………… 49
Grote veldhommel …………………………… 13, 52
Grote wolbij …………………………………… 43
Grote zijdebij ……………………… 14, 60, 104, 106
Halictus confusus………………………………… 67
Halictus maculatus ……………………………… 106
[Halictus perkinsi = syn.] ………………………… 67
Halictus quadricinctus…………………………… 106
Halictus rubicundus……………………………68, 106
Halictus sexcinctus ……………………………… 106
Halictus tumulorum …………………………… 67
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Heidebronsgroefbij …………………………… 67
Heidekegelbij ………………………………… 88, 92
Heideviltbij …………………………… 62, 63, 65, 66
Heidewespbij ……………………………… 36, 39, 96
Heidezandbij ………………………… 14, 36, 39, 96
Heizijdebij …………………………… 14, 61, 63, 65
Heidehommel………………………………… 47, 53
Honingbij ………………………… 12, 23, 24, 32, 60
[Hoplitis claviventris = syn.]……………………… 98
[Hoplitis leucomelana = syn.] …………………… 99
Hylaeus annularis ……………………………… 76
[Hylaeus bipunctatus = syn.] …………………… 75
Hylaeus brevicornis ……………………………… 69
Hylaeus communis ……………………………… 70
Hylaeus confusus……………………………… 71, 72
[Hylaeus euryscapus ssp. spilotus = syn.] ……… 76
Hylaeus gibbus ……………………………… 71, 72
Hylaeus gredleri ……………………………………69
Hylaeus hyalinatus ……………………………… 73
Hylaeus pectoralis ……………………………… 74
Hylaeus signatus ……………………………… 15, 75
Hylaeus spilotus ………………………………… 76
Ingesnoerde groefbij …………………………82, 107
Kale wespbij …………………………………… 40
Kattenstaartdikpoot …………………………… 13
Kielstaartkegelbij ……………………………… 44
Klaverdikpootbij ……………………………… 33
Kleigroefbij ……………………………………… 105
Kleine roetbij …………………………………… 103
Kleine spitstandbloedbij …………… 80, 82, 86, 107
Kleine tubebij …………………………………… 98
Kortsprietmaskerbij …………………………… 69
Kortsprietwespbij …………………………… 33, 96
Kruiskruidzandbij ……………………………… 96
Kustbehangersbij ………………………… 14, 90, 92
Langkopsmaragdgroefbij ………………… 107, 108
Lasioglossum albipes …………………… 77, 78, 109
Lasioglossum calceatum ………………… 77, 78, 109
Lasioglossum fulvicorne ………………………… 79
Lasioglossum leucopus ………………………80, 107
Lasioglossum leucozonium ……………………… 81
Lasioglossum lucidulum ………………………… 107
Lasioglossum malachurum ……………………… 109
Lasioglossum minutissimum …………………82, 107
Lasioglossum morio …………………… 80, 107, 108
Lasioglossum nitidiusculum ……………… 105, 108
[Lasioglossum nitidum = syn.] ………………… 84
Lasioglossum pauxillum ………………………… 105
Lasioglossum punctatissimum ………………83, 105
Lasioglossum politum …………………………… 108
Lasioglossum quadrinotatulum ………………… 105
Lasioglossum sabulosum ……………………85, 108
Lasioglossum sexnotatum ……………………… 84
Lasioglossum sexstrigatum ……………………85, 108
Lasioglossum tarsatum ………………… 82, 86, 107
Lasioglossum zonulum ………………………… 81
Late hommel …………………………………… 47
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Lichte bloedbij ………………………………… 79
Lichte koekoekshommel ……………………… 49
Limburgse hommel ………………………… 47, 51
Macropis europaea …………………………… 13, 87
[Macropis labiata = syn.]………………………… 87
Matte wespbij ………………………………… 103
Matte bandgroefbij …………………………… 81
Megachile alpicola ……………………………… 58
[Megachile argentata = syn] …………………… 89
Megachile centuncularis …………………… 58, 59, 91
Megachile circumcincta ……………………… 59, 88
Megachile leachella………………………… 12, 59, 89
Megachile maritima ……………………… 14, 90, 92
Megachile versicolor ………………………58, 59, 91
Megachile willughbiella …………………… 88, 90, 92
Meidoornzandbij ……………………………… 32
Melecta albifrons ………………………………… 45
Melitta leporina ………………………………… 33
Melitta nigricans ……………………………………13
Moshommel ……………………………… 13, 47, 53
Nomada alboguttata ………………… 29, 30, 93, 110
Nomada alboguttata var. baccata …………… 29, 93
Nomada fabriciana …………………………… 31, 94
Nomada flava …………………………………… 32
Nomada flavoguttata …………………………… 41
Nomada flavopicta ……………………………… 96
Nomada fucata ……………………………… 33, 96
Nomada furva …………………………………… 83
Nomada guttulata ……………………………… 38
Nomada leucophthalma ………………………… 28
Nomada marshamella ………………………… 32
Nomada panzeri ……………………… 34, 35, 42, 95
Nomada rhenana ……………………………… 40
Nomada ruficornis ……………………………… 37
[Nomada ruficornis = syn.] ……………………… 95
Nomada rufipes …………………………… 36, 39, 96
Nomada sheppardana ………………………… 85
Nomada signata ………………………………… 35
Nomada similis ………………………………… 103
Osmia aurulenta ……………………………12, 15, 97
Osmia caerulescens ……………………………… 111
Osmia claviventris ……………………………98, 111
Osmia leucomelana………………… 98, 99, 101, 111
[Osmia leucomelana = syn.] …………………… 98
Osmia maritima ………………………………… 111
Osmia papaveris ………………………………… 59
Osmia parietina …………………………… 100, 102
[Osmia parvula = syn.] ………………………… 99
Osmia spinulosa …………………………… 15, 101
Osmia tridentata ………………………………… 111
Osmia uncinata …………………………… 100, 102
Paardenbloembij ……………………………… 110
Pantserbloedbij …………………………… 68, 106
Panurgus banksianus …………………………… 103
Panurgus calcaratus …………………………… 103
Papaverbij ……………………………………… 59
Parkbronsgroefbij ……………………………… 67
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Pluimvoetbij …………………………………64, 103
Poldermaskerbij ……………………………… 71, 72
[Psithyrus barbutellus = syn.] …………………… 49
[Psithyrus bohemicus = syn.] ……………… 46, 52, 57
[Psithyrus campestris = syn.] ……………… 47, 53, 54
[Psithyrus norvegicus = syn.] …………………… 55
[Psithyrus rupestris = syn.] ……………………… 51
[Psithyrus sylvestris = syn.] …………………… 54, 55
[Psithyrus vestalis = syn.]…………………… 46, 56, 57
Resedamaskerbij …………………………… 15, 75
Rietmaskerbij …………………………………… 74
Rimpelkruinbloedbij …………………………… 29
Roestbruine bloedbij …………………………… 79
Rode koekoekshommel ………………………… 51
Roodbuikje ……………………………………93, 110
Roodgatje …………………………………… 14, 37
Roodpotige groefbij …………………………68, 106
Rood-zwarte dubbeltand …………………… 27, 94
Rosse kegelbij…………………………………… 44
Ruige behangersbij ………………………… 59, 88
Schoffelbloedbij ………………………… 30, 93, 110
Schorzijdebij ………………………………… 63, 66
Sierlijke wespbij ……………………… 34, 35, 42, 95
Signaalwespbij ………………………………… 35
Slanke groefbij ………………………………… 79
Slanke kegelbij ……………………………… 89, 92
Sphecodes albilabris …………………… 12, 60, 104
Sphecodes crassus ………………………… 83, 105
Sphecodes cristatus ……………………………… 67
Sphecodes ephippius ……………………… 29, 67, 81
Sphecodes ferruginatus ………………………… 79
Sphecodes geoffrellus ………………………… 80, 85
Sphecodes gibbus ………………………… 68, 106
Sphecodes hyalinatus …………………………… 79
Sphecodes longulus…………………… 80, 82, 86, 107
Sphecodes marginatus ………………………80, 108
Sphecodes miniatus………………………85, 105, 108
Sphecodes monilicornis ………………… 77, 78, 109
Sphecodes pellucidus …………………… 30, 93, 110
Sphecodes puncticeps …………………………… 107
Sphecodes reticulatus …………………………… 29
Steenhommel ……………………………… 51, 53, 54
Steilrandgroefbij ……………………………… 105
Stelis minuta …………………………………… 98
Stelis odontopyga ……………………………… 101
Stelis ornatula ……………………………… 98, 111
Stelis punctatissima……………………………… 43
Tuinbehangersbij ………………………… 58, 59, 91
Tuinhommel ………………………………… 49, 53
Tuinmaskerbij …………………………………… 73
Tweekleurige koekoekshommel ………… 46, 52, 57
Tweekleurige zandbij ……………………… 31, 39, 94
Valse rozenzandbij ……………………………… 95
Variabele zandbij ……………………………… 95
Veenhommel ………………………………… 13, 55
Veldhommel ………………………… 46, 52, 56, 57
Veluwse franjegroefbij ………………………85, 108
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Verscholen dwergbloedbij …………………80, 108
Vierbandgroefbij ……………………………… 106
Vierkleurige koekoekshommel ………………… 55
Vosje ………………………………………… 15, 35
Vroege wespbij ………………………………… 28
Vroege zandbij ………………………………… 28
Waddenhommel………………………………… 51
Waddenmetselbij ……………………………… 111
Weidebij ………………………………………… 33
Weidehommel ……………………… 47, 51, 54, 55
Weidemaskerbij ……………………………… 71, 72
Wilgenhommel ………………………………… 48

Witbaardzandbij……………………… 29, 30, 93, 110
Witgevlekte tubebij ……………………… 98, 111
Witkopdwergzandbij …………………………… 41
Wormkruidbij …………………………………… 66
Zandhommel …………………………………… 47
Zesbandgroefbij ………………………………… 106
Zesvlekkige groefbij …………………………… 84
Zilveren fluitje………………………… 12, 59, 89, 90
Zilveren zandbij ……………………… 14, 29, 93, 110
Zuidelijke zijdebij ……………………………… 66
Zwartgespoorde houtmetselbij…… 98, 99, 101, 111
Zwartsprietwespbij …………………………… 96

Een vrouwtje van de Heizijdebij (Colletes succinctus) verzamelt
stuifmeel op struikheide.
(ill. Jeroen de Rond, origineel: infopaneel It Fryske Gea)
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Bijenatlas van de Amsterdamse Waterleidingduinen

bijlage 1: Systematisch overzicht van de bijen in de Amsterdamse
Waterleidingduinen
Naar Michener (1997)
De volgende lijst geeft een overzicht van alle soorten die ooit in de AWD zijn waargenomen. De namen
zijn alfabetisch per subfamilie gerangschikt. In wetenschappelijke kringen staat deze onderverdeling de
laatste jaren nogal ter discussie, dus de geldigheid kan van korte duur zijn. Een belangrijk punt van discussie is vaak de vraag of de huidige subfamilies als echte families beschouwd moeten worden of niet.
Andreninae

Andrena angustior
Andrena apicata
Andrena argentata
Andrena barbilabris
Andrena bicolor
Andrena carantonica
Andrena chrysosceles
Andrena clarkella
Andrena flavipes
Andrena fucata
Andrena fulva
Andrena fuscipes
Andrena haemorrhoa
Andrena labiata
Andrena nigriceps
Andrena nigroaenea
Andrena nitida
Andrena ovatula
Andrena praecox
Andrena subopaca
Andrena synadelpha
Andrena tibialis
Panurginae
Panurgus banksianus
Apinae
Anthophora furcata
(inclusief
Anthophora plumipes
Anthophorinae) Bombus bohemicus
Bombus campestris
Bombus cryptarum
Bombus distinguendus
Bombus hortorum
Bombus hypnorum
Bombus jonellus
Bombus lapidarius
Bombus lucorum
Bombus magnus
Bombus muscorum
Bombus norvegicus
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus ruderarius
Bombus sylvestris
Bombus terrestris
Bombus vestalis
Epeolus cruciger
Epeolus variegatus
Nomada alboguttata
Nomada fabriciana
Nomada leucophthalma
Nomada marshamella
Nomada panzeri
Nomada rufipes
Nomada sheppardana

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Geriemde zandbij
Donkere wilgenzandbij
Zilveren zandbij
Witbaardzandbij
Tweekleurige zandbij
Meidoornzandbij
Goudpootzandbij
Zwart-rosse zandbij
Grasbij
Gewone rozenzandbij
Vosje
Heidezandbij
Roodgatje
Ereprijszandbij
Donkere zomerzandbij
Zwartbronzen zandbij
Viltvlekzandbij
Bremzandbij
Vroege zandbij
Witkopdwergzandbij
Breedrandzandbij
Grijze rimpelrug
Grote roetbij
Andoornbij
Gewone sachembij
Tweekleurige koekoekshommel
Gewone koekoekshommel
Wilgenhommel
Gele hommel
Tuinhommel
Boomhommel
Veenhommel
Steenhommel
Veldhommel
Grote veldhommel
Moshommel
Boomkoekoekshommel
Akkerhommel
Weidehommel
Grashommel
Vierkleurige koekoekshommel
Aardhommel
Grote koekoekshommel
Heideviltbij
Gewone viltbij
Bleekvlekwespbij
Rood-zwarte dubbeltand
Vroege wespbij
Donkere wespbij
Sierlijke wespbij
Heidewespbij
Geeltipje

(Kirby, 1802)
Smith, 1847
Smith, 1844
(Kirby, 1802)
Fabricius, 1775
Pérez, 1902
(Kirby, 1802)
(Kirby, 1802)
Panzer, 1799
Smith, 1847
(Müller, 1766)
(Kirby, 1802)
(Fabricius, 1781)
Fabricius, 1781
(Kirby, 1802)
(Kirby, 1802)
(Müller, 1776)
(Kirby, 1802)
(Scopoli, 1763)
Nylander, 1848
Perkins, 1914
(Kirby, 1802)
(Kirby, 1802)
(Panzer, 1798)
(Pallas, 1772)
Seidl, 1838
(Panzer, 1801)
(Fabricius, 1775)
Morawitz, 1869
(Linnaeus, 1761)
(Linnaeus, 1758)
(Kirby, 1802)
(Linnaeus, 1758)
(Linnaeus, 1761)
Vogt, 1911
(Linnaeus, 1758)
(Sparre-Schneider, 1918)
(Scopoli, 1793)
(Linnaeus, 1761)
(Müller, 1776)
(Lepeletier, 1832)
(Linnaeus, 1758)
(Geoffroy, 1785)
(Panzer, 1799)
(Linnaeus, 1758)
(Herrich-Schäffer, 1839)
(Linnaeus, 1767)
(Kirby, 1802)
(Kirby, 1802)
Lepeletier, 1841
Fabricius, 1793
(Kirby, 1802)
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Colletinae

Melittinae
Dasypodinae
Halictinae

Megachilinae
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Colletes cunicularius
Colletes fodiens
Colletes marginatus
Colletes succinctus
Hylaeus annularis
Hylaeus brevicornis
Hylaeus communis
Hylaeus confusus
Hylaeus gibbus
Hylaeus hyalinatus
Hylaeus pectoralis
Hylaeus rinki
Hylaeus signatus
Hylaeus spilotus
Macropis europaea
Dasypoda hirtipes
Halictus confusus
Halictus rubicundus
Halictus tumulorum
Lasioglossum albipes
Lasioglossum brevicorne
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum fulvicorne
Lasioglossum leucopus
Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum minutissimum
Lasioglossum minutulum
Lasioglossum nitidiusculum
Lasioglossum prasinum
Lasioglossum punctatissimum
Lasioglossum sexnotatum
Lasioglossum sexstrigatum
Lasioglossum tarsatum
Lasioglossum zonulum
Sphecodes albilabris
Sphecodes crassus
Sphecodes ephippius
Sphecodes gibbus
Sphecodes longulus
Sphecodes miniatus
Sphecodes monilicornis
Sphecodes pellucidus
Sphecodes puncticeps
Sphecodes reticulatus
Anthidium manicatum
Anthidium punctatum
Coelioxys conoidea
Coelioxys inermis
Coelioxys mandibularis
Coelioxys rufescens
Megachile alpicola
Megachile centuncularis
Megachile circumcincta
Megachile leachella
Megachile maritima
Megachile versicolor
Megachile willughbiella
Osmia aurulenta
Osmia claviventris
Osmia leucomelana
Osmia niveata
Osmia parietina
Osmia rufa
Osmia spinulosa
Osmia uncinata
Stelis ornatula

Grote zijdebij
Duinzijdebij
Donkere zijdebij
Heizijdebij
Brilmaskerbij
Kortsprietmaskerbij
Gewone maskerbij
Poldermaskerbij
Weidemaskerbij
Tuinmaskerbij
Rietmaskerbij
Rink’s maskerbij
Resedamaskerbij
Duinmaskerbij
Gewone slobkousbij
Pluimvoetbij
Heidebronsgroefbij
Roodpotige groefbij
Parkbronsgroefbij
Berijpte geurgroefbij
Kortsprietgroefbij
Gewone geurgroefbij
Slanke groefbij
Gewone smaragdgroefbij
Matte bandgroefbij
Ingesnoerde groefbij
Zuidelijke dwerggroefbij
Borstelgroefbij
Viltige groefbij
Fijngestippelde groefbij
Zesvlekkige groefbij
Gewone franjegroefbij
Duingroefbij
Glanzende bandgroefbij
Grote bloedbij
Brede dwergbloedbij
Bosbloedbij
Pantserbloedbij
Kleine spitstandbloedbij
Gewone dwergbloedbij
Dikkopbloedbij
Schoffelbloedbij
Grote spitsbloedbij
Rimpelkruinbloedbij
Grote wolbij
Kleine wolbij
Grote kegelbij
Gewone kegelbij
Duinkegelbij
Rosse kegelbij
Bergbehangersbij
Tuinbehangersbij
Ruige behangersbij
Zilveren fluitje
Kustbehangersbij
Gewone behangersbij
Grote bladsnijder
Gouden slakkenhuisbij
Geelgespoorde houtmetselbij
Zwartgespoorde houtmetselbij
Zwart-bronzen houtmetselbij
Boommetselbij
Rosse metselbij
Gedoornde slakkenhuisbij
Bosmetselbij
Witgevlekte tubebij

(Linnaeus, 1761)
(Geoffroy, 1785)
Smith, 1846
(Linnaeus, 1758)
(Kirby, 1802)
Nylander, 1852
Nylander, 1852
Nylander, 1852
Saunders, 1850
Smith, 1842
Förster, 1871
(Gorski, 1852)
(Panzer, 1798)
Förster, 1871
Warncke, 1973
(Fabricius, 1793)
Smith, 1853
(Christ, 1791)
(Linnaeus, 1758)
(Fabricius, 1781)
(Schenck, 1869)
(Scopoli, 1763)
(Kirby, 1802)
(Kirby, 1802)
(Schrank, 1781)
(Kirby, 1802)
(Schenck, 1853)
(Kirby, 1802)
(Smith, 1848)
(Schenck, 1853)
(Kirby, 1802)
(Schenck, 1869)
(Schenck, 1868)
(Smith, 1848)
(Fabricius, 1793)
Thomson, 1870
(Linnaeus, 1767)
(Linnaeus, 1758)
Von Hagens, 1882
Von Hagens, 1882
(Kirby, 1802)
Smith, 1845
Thomson, 1870
Thomson, 1870
(Linnaeus, 1758)
Latreille, 1809
(Illiger, 1806)
(Kirby, 1802)
Nylander, 1848
Lepeletier & Serville, 1825
Alfken, 1924
(Linnaeus, 1758)
(Kirby, 1802)
Curtis, 1828
(Kirby, 1802)
Smith, 1844
(Kirby, 1802)
(Panzer, 1799)
Thomson, 1872
(Kirby, 1802)
(Fabricius, 1804)
Curtis, 1828
(Linnaeus, 1758)
(Kirby, 1802)
Gerstäcker, 1869
(Klug, 1807)
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bijlage 2: Verdwenen uit de Amsterdamse Waterleidingduinen
In deze atlas worden alleen de soorten die vanaf 1980 zijn waargenomen uitvoerig behandeld. Hierdoor
zijn een aantal bijen niet voorzien van een verspreidingskaartje of uitvoerige beschrijving. In de onderstaande lijst zijn de soorten die alleen vóór 1980 werden waargenomen op chronogische volgorde
gerangschikt. Opvallend is het als eerste verdwijnen van de veenbewonende hommels. Verder zijn de
meeste verdwenen soorten buiten de duinen niet echt zeldzaam en betreft het dus min of meer verdwaalde exemplaren die in feite nooit een populatie zouden vormen in dit voor hen ongeschikte gebied.

Overzicht van soorten die niet meer zijn gevonden sinds 1980

Kleine wolbij
Zwart-rosse zandbij
Veenhommel
Moshommel
Grashommel
Grote veldhommel
Gele hommel
Rosse kegelbij
Tuinbladsnijder
Grijze rimpelrug
Vroege zandbij
Viltvlekzandbij
Vroege wespbij
Viltige groefbij
Goudpootzandbij
Boomkoekoekshommel
Geeltipje
Glimmende smaragdgroefbij
Grote kegelbij
Bosbloedbij
Rosse metselbij
Zwart-bronzen zandbij
Glanzende bandgroefbij
Parkbronsgroefbij
Brilmaskerbij
Rink’s maskerbij
Kortsprietgroefbij
Zuidelijke dwerggroefbij
Bergbehangersbij
Zwartbronzen houtmetselbij
Rimpelkruinbloedbij
Grote spitstandbloedbij
Donkere wespbij

Anthidium punctatum
Andrena clarkella
Bombus jonellus
Bombus muscorum
Bombus ruderarius
Bombus magnus
Bombus distinguendus
Coelioxys rufescens
Megachile centuncularis
Andrena tibialis
Andrena praecox
Andrena nitida
Nomada leucophthalma
Lasioglossum prasinum
Andrena chrysosceles
Bombus norvegicus
Nomada sheppardana
Lasioglossum nitidulum
Coelioxys conoidea
Sphecodes ephippius
Osmia rufa
Andrena nigroaenea
Lasioglossum zonulum
Halictus tumulorum
Hylaeus annularis
Hylaeus rinki
Lasioglossum brevicorne
Lasioglossum minutulum
Megachile alpicola
Osmia niveata
Sphecodes reticulatus
Sphecodes puncticeps
Nomada marshamella
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eerste
vondst

laatste aantal
vondst exemplaren

1858
1868
1900
1920
1920
1920
1922
1924
1926
1932
1939
1940
1941
1941
1942
1944
1944
1945
1947
1951
1967
1968
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1976
1976
1976
1979

1942
1942
1900
1920
1920
1938
1922
1924
1967
1944
1966
1942
1942
1974
1942
1944
1944
1945
1947
1976
1967
1968
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1976
1976
1977
1979

11
3
2
2
1
7
1
1
4
2
12
2
5
2
1
1
5
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
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bijlage 3: Te verwachten in de Amsterdamse Waterleidingduinen
Nieuwe soorten te verwachten wegens gastheerrelaties
Als in een gebied een bij wordt aangetroffen die een andere bij als gastheer nodig heeft, is het waarschijnlijk dat die ook in het gebied te vinden zal zijn. Andersom is dit in mindere mate het geval. De snelheid waarmee de koekoeksbijen hun gastheren bijvoorbeeld in het jonge Flevoland hebben weten te
achterhalen is verbluffend. De hieronder genoemde soorten zijn gezien hun gastheer of koekoeksbij
mogelijkerwijs in de AWD aan te treffen.
Overzicht van soorten mogelijk te verwachten uit gastheerrelaties
Uit gastheerrelaties te verwachten

In de AWD gevonden gastheer c.q. koekoeksbij

Lichte koekoekshommel (Bombus barbutellus)
Kielstaartkegelbij (Coelioxys alata)
Slanke kegelbij (Coelioxys elongata)

Tuinhommel (Bombus hortorum)
Andoornbij (Anthophora furcata)
Ruige behangersbij (Megachile circumcincta),
Tuinbladsnijder (M. centuncularis),
Zilveren fluitje (M. leachella),
Grote bladsnijder (M. willughbiella)
Andoornbij (Anthophora furcata),
Ruige behangersbij (Megachile circumcincta),
Grote bladsnijder (M. willughbiella)
Grote spitstandbloedbij (Sphecodes puncticeps)
Gewone sachembij (Anthophora plumipes)
Vroege zandbij (Andrena praecox)
Meidoornzandbij (Andrena carantonica)
Witkopdwergzandbij (Andrena subopaca)
Grasbij (Andrena flavipes)
Ereprijszandbij (Andrena labiata)
Bremzandbij (Andrena ovatula)
Roodgatje (Andrena haemorrhoa)
Vosje (Andrena fulva)
Grote roetbij (Panurgus banksianus)
Zwart-bronzen zandbij (Andrena nigroaenea)
Gewone smaragdgroefbij (Lasioglossum leucopus)
Glanzende bandgroefbij (Lasioglossum zonulum)
Zwartgespoorde houtmetselbij (Osmia leucomelana)
Zwart-bronzen houtmetselbij (Osmia niveata)
Grote wolbij (Anthidium manicatum)
Gewone slobkousbij (Macropis europaea)

Heidekegelbij (Coelioxys quadridentata)
Biggenkruidgroefbij (Lasioglossum villosulum)
Bruine rouwbij (Melecta albifrons)
Geelschouderwespbij (Nomada ferruginata)
Gewone wespbij (Nomada flava)
Gewone kleine wespbij (Nomada flavoguttata)
Kortsprietwespbij (Nomada fucata)
Gedrongen wespbij (Nomada guttulata)
Kale wespbij (Nomada rhenana)
Gewone dubbeltand (Nomada ruficornis)
Signaalwespbij (Nomada signata)
Matglanswespbij (Nomada similis)
Geelzwarte wespbij (Nomada succincta)
Glanzende dwergbloedbij (Sphecodes geoffrellus)
Wafelbloedbij (Sphecodes scabricollis)
Kleine tubebij (Stelis minuta)
Zwarte tubebij (Stelis phaeoptera)
Geelgerande tubebij (Stelis punctatissima)
Bonte viltbij (Epeoloides coecutiens)
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Te verwachten bijensoorten vanwege voorkomen elders aan de kust
De onderstaande soorten zijn elders in de kuststreek aangetroffen en misschien ook in de AWD te verwachten. Hierbij moet vooropgesteld worden dat enkele belangrijke vegetatietypen zoals Vochtige duinvalleien met Gewone dophei en vloedmerkgemeenschappen met bijvoorbeeld Zeeaster in de AWD ontbreken. Aanvullend is ook de te verwachten koekoeksbij of gastheersoort vermeld.
In de AWD te verwachten

Elders aan de kust gevonden soorten

Donkere rimpelrug (Andrena bimaculata)
Asbij (Andrena cineraria)
Heggenrankbij (Andrena florea)
Texelse zandbij (Andrena fulvago)
Weidebij (Andrena gravida)
Donkere klaverzandbij (Andrena labialis)
Bosbesbij (Andrena lapponica)
Koolzwarte zandbij (Andrena pilipes)
Roodscheenzandbij (Andrena ruficrus)
Halfgladde dwergzandbij (Andrena semilaevis)
Geelstaartklaverzandbij (Andrena wilkella)
Kattenkruidbij (Anthophora quadrimaculata)
Zwarte sachembij (Anthophora retusa)
Limburgse hommel (Bombus pomorum)
Grote tuinhommel (Bombus ruderatus)

Wassenaar
Wassenaar en Katwijk
Den Haag en Voorne
Texel
Bergen, Wassenaar, Den Haag, Zeeland
IJmuiden en Noordwijk
Bergen
IJmuiden en Noordwijk
Bergen
Kennemerduinen en Den Haag
Wadden, Schoorl, Egmond, Westerschouwen
Egmond, Noordwijk, Wassenaar, Den Haag
Schoorl, Den Haag
Wassenaar
Wadden, Kennemerduinen, Noordwijk, Den Haag,
Voorne, Zeeland
Kennemerduinen
Wadden, Hen Helder, Schoorl, Kennemerduinen,
Noordwijk tot Den Haag, Goeree, Noord-Beveland
Wassenaar
Kennemerduinen
Wadden, Wassenaar
Terschelling, Voorne, Goeree, Zeeland
koekoek van Schorzijdebij (Colletes halophilus)
IJmuiden
Kennemerduinen, Noordwijk
Kennemerduinen, Den Haag
Wassenaar/Katwijk, Voorne, Goeree
Wassenaar
Noordwijk, Den Haag, Schouwen
Texel
IJmuiden, Monster, Walcheren
Wassenaar
Bergen
Texel, Oegstgeest
Bergen, Wassenaar, Voorne
koekoek van Kleine roetbij (Panurgus calcaratus)
Wadden, Bergen, Goeree, Schouwen, Cadzand
Bergen, Kennemerduinen, Zandvoort, Den Haag,
Goeree, Schouwen
koekoek van Roodscheenzandbij (Andrena ruficrus)
koekoek van Andrena wilkella (zie boven)
Wadden, IJmuiden, Den Haag
IJmuiden
Terschelling, Kennemerd., Noordwijk, Den Haag, Zeeland
Bergen, Egmond
Beverwijk, Katwijk, Wassenaar, Den Haag, Zeeland
Terschelling, Texel
Wassenaar
Bergen, Castricum, IJmuiden, Noordwijk, Wassenaar
Katwijk, Den Haag
IJmuiden, Voorne

Rode koekoekshommel (Bombus rupestris)
Zandhommel (Bombus veteranus)
Kleine klokjesbij (Chelostoma campanularum)
Ranonkelbij (Chelostoma florisomne)
Wormkruidbij (Colletes daviesanus)
Schorzijdebij (Colletes halophilus)
Schorviltbij (Epeolus tarsalis)
Gewone langhoornbij (Eucera longicornis)
Tronkenbij (Heriades truncorum)
Kleine tuinmaskerbij (Hylaeus pictipes)
Steilrandgroefbij (Lasioglossum quadrinotatulum)
Kleine bandgroefbij (Lasioglossum quadrinotatum)
Halfglanzende groefbij (Lasioglossum semilucens)
Klokjesdikpoot (Melitta haemorrhoidalis)
Klaverdikpootbij (Melitta leporina)
Kattenstaartdikpoot (Melitta nigricans)
Bonte wespbij (Nomada bifasciata)
Zwartsprietwespbij (Nomada flavopicta)
Roodsprietwespbij (Nomada fulvicornis )
Bruinsprietwespbij (Nomada fuscicornis)
Smalbandwespbij (Nomada goodeniana)
Donkere wespbij (Nomada marshamella)
Donkere dubbeltand (Nomada obscura)
Stomptandwespbij (Nomada striata)
Geelzwarte wespbij (Nomada succincta)
Slangenkruidbij (Osmia adunca)
Blauwe metselbij (Osmia caerulescens)
Gehoornde metselbij (Osmia cornuta)
Kauwende metselbij (Osmia leaiana)
Grote metselbij (Osmia xanthomelana)
Kleine roetbij (Panurgus calcaratus)
Verscholen dwergbloedbij (Sphecodes marginatus)
Vroege bloedbij (Sphecodes rubicundus)
Gewone tubebij (Stelis breviuscula)
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bijlage 4: Waarnemingenformulier
Dit formulier kan alleen gebruikt worden voor het doorgeven van waarnemingen in de AWD van de soorten van de kleurenillustraties. De X- en Y-coördinaat liefst met één cijfer achter de punt (hectometerhok,
bijvoorbeeld 95.3-481.6). A.u.b. van de Honingbij (Apis mellifera) ook bloembezoek doorgeven!
Opsturen naar: Waterleidingbedrijf Amsterdam, team Hydrologie - Ecologie,
Vogelenzangseweg 21, 2114 BA Vogelenzang.
Naam waarnemer:
Adres waarnemer:
Soortnaam
alleen wetenschappelijke of
alleen Nederlandse namen

Aantal en
geslacht
(man/vrw/wrk)

Datum
DD.MM.JJJJ

Naam vindplaats (bijv. Haasveld)
eventueel een extra regel gebruiken
voor details vegetatie of nestplaats

X
horiz.
000.0

Y
vertic.
000.0

opmerkingen:
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bijlage 5: Nuttige adressen
Waterleidingbedrijf Amsterdam
team Hydrologie - Ecologie
Vogelenzangseweg 21
2114 BA Vogelenzang
telefoon: (023) 5233575
e-mail: j.mourik@wlb.nl
Stichting EIS-Nederland (European Invertebrate Survey)
Postbus 9517
2300 RA Leiden
telefoon: (071) 5687670
e-mail: eis@naturalis.nnm.nl
Sectie Hymenoptera van de Nederlandse Entomologische Vereniging
website: http://www.nev.nl/hymenoptera.index.html
voorzitter: Jan Smit
Voermanstraat 14
6921 NP Duiven
telefoon: (0316) 284793
e-mail: j.smit@tref.nl
Bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Vereniging
Plantage Middenlaan 64
1018 DH Amsterdam
telefoon: (020) 5256247
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bijlage 6: Overzichtskaart van 16 goed herkenbare soorten

1 Vosje Andrena fulva – Beharing lang en dicht, rugplaten niet te zien.
Gehele onderzijde zwart. Bovenzijde oranje tot steenrood. Stuitplaat
driehoekig met V-vormig verhoogde middenpartij.
2 Boomhommel Bombus hypnorum – Scheen en eerste voetlid achterpoten aan buitenzijde glad met krans zwarte haren. Borststuk roodbruin,
achterlijf zwart en achterlijfspunt wit behaard. Tong 1,5 keer lengte kop.
Kopschild 4 keer zo breed als minimale wanglengte.
3 Heidezandbij Andrena fuscipes – Kort snuitje. Kopschild en rugschildje
gepolijst, verder mat. Verzamelharen aan zijden middensegment opvallend lang. Okergele haarbanden dicht en duidelijk, maar aan voorzijde
niet scherp begrensd.
4 Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes – Achterscheen en eerste voetlid
extreem lang okergeel behaard. Borststuk okergeel behaard, bovenop
zwart ingemengd. Achterlijf kort zwart behaard met helderwitte dwarsbandjes. Beharing laatste rugplaten breed uitwaaierend zwartbruin.
5 Roodgatje Andrena haemorrhoa – Bovenzijde borststuk kort roodbruin, gezicht en onderzijde borststuk lang wit behaard. Achterlijf kaal en
glanzend zwart met grove vervaagde bestippeling. Achterlijfspunt goudgeel behaard. Achterschenen geel doorschijnend.
6 Grote bloedbij Sphecodes albilabris – Kop en borststuk zwart. Eerste
tot en met vierde rugplaat volledig roodgekleurd. Beharing donkerbruin,
onder antennen witachtig. Vleugels donkerbruin. Op borststuk punten
dichterbij elkaar dan puntbreedte. Eerste rugplaat tot aan het einde
dichtgepunt.
7 Duinmaskerbij Hylaeus spilotus – Kopschild, voorhoofdsschildje en
nevengezicht bij mannetjes geel. Sprietschaft afgeplat tot bijna ronde
schijf, aan voorzijde voor tweederde geel. Zijden slapen in bovenaanzicht
bijna parallel. Bovenzijde borststuk tussen punten gepolijst.
8 Heidewespbij Nomada rufipes – Hele lichaam zeer kort behaard.
Poten helderoranje. Voelsprieten grotendeels zwart. Rugschildje met
rechthoekig geel vlakje. Eerste rugplaat zwart, overige rugplaten met
citroengele zijvlekken. Vijfde rugplaat met brede gele vlek. Kopschild
roodgetekend.
geslachtssymbolen:
Mannetje:
vrouwtje/koningin:
werkster:
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Vosje
Andrena fulva

Heidezandbij
Andrena fuscipes

Roodgatje
Andrena haemorrhoa

Duinmaskerbij
Hylaeus spilotus
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Boomhommel
Bombus hypnorum

Pluimvoetbij
Dasypoda hirtipes

Grote bloedbij
Sphecodes albilabris

Heidewespbij
Nomada rufipes
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9 Honingbij Apis mellifera – Achterlijf in doorsnee bijna rolrond. Scheen
en eerste voetlid achterpoten opzij afgeplat en gepolijst, omringd met
afstaande bleekgele haren. Tong even lang als kop. Kleur vaak donker
grauwbruin met viltige waas.
10 Grote zijdebij Colletes cunicularius – Grauwbruin wollig behaard.
Achterlijf naar punt toe korter en donkerder. Achterpoten met scheenborstel. Tong kort en tweelobbig. Middenveld middensegment met rij
rechthoekige glanzende kuiltjes.
11 Grote roetbij Panurgus banksianus – Voorvleugels met twee cubitale
cellen. Beharing zwartbruin. Scheen en eerste voetlid achterpoten met
lange gele verzamelharen. Gezicht aan onderzijde iets verbreed. Sprieten
knotsvormig. Randen rugplaten sterk verdiept en bruin doorschijnend.
12 Andoornbij Anthophora furcata – Onderste helft gezicht geel. Beharing hele lichaam geelbruin, bovenop kop, midden op borststuk en achterste helft achterlijf zwart. Zevende rugplaat gevorkt. Tong tweemaal zo
lang als kop. Voetleden middenpoten zonder lange haarkransen.
13 Zilveren fluitje Megachile leachella –Ogen heldergroen. Eerste rugplaat aan voorzijde met scherpe dwarsnaad. Beharing grauwwit met wat
bruin. Achterlijf kort zwart behaard met dichte dwarsbandjes witte franje.
Buikschuier gebroken wit. Zesde rugplaat met twee onduidelijke lichte
viltvlekken.
14 Gouden slakkenhuisbij Osmia aurulenta – Borststuk dicht bruingeel
behaard. Achterlijf kort opstaand geelbruin behaard met bandjes langere
oranjegoudkleurige en witte franjeharen. Buikschuier oranjebruin. Bovenzijde lichaam bedekt met zwakke donkergroene metaalglans.
15 Grote wolbij Anthidium manicatum – Beharing bovenzijde borststuk
roodbruin, onderzijde wit. Achterlijf geel gevlekt, bij mannetjes omzoomd
met gekromde goudkleurige haartoefjes en zevende achterlijfssegment
met drie lange zwarte tanden.
16 Duinkegelbij Coelioxys mandibularis – Achterlijf kaal en scherp toegespitst. Oppervlak glanzend zwart met extreem grote, verspreidstaande
punten. Rugplaten aan zijden met zuiver witte driehoekige streepjes
franje. Kaken halverwege rechthoekig naar binnen gebogen.
geslachtssymbolen:
Mannetje:
vrouwtje/koningin:
werkster:
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Honingbij
Apis mellifera

Grote roetbij
Panurgus banksianus

Zilveren fluitje
Megachile leachella

Grote wolbij
Anthidium manicatum

Uitgebreid voorlopig overzicht van 85 bijensoorten

Grote zijdebij
Colletes cunicularius

Andoornbij
Anthophora furcata

Gouden slakkenhuisbij
Osmia aurulenta

Duinkegelbij
Coelioxys mandibularis
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