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1. Van verkeersnood tot natuurdeugd

De N305 is de langste provinciale autoweg van de 
Flevopolder. Het deel van deze weg dat binnen de 
grenzen van Gemeente Zeewolde valt draagt de naam 
Gooiseweg. Voor de oostelijke gemeenten van de polder 
is de N305 als verkeersader van even groot belang als de 
A6 voor de westelijke gemeenten. Vanuit Dronten biedt 
ze de kortste route naar Almere, het Gooi, Nijkerk en 
Harderwijk, en wordt zeer intensief bereden door zowel 
personenauto’s als vrachtverkeer. Naar verwachting zal 
de verkeersdruk onverminderd toenemen, en vanwege 
de vele gevaarlijke situaties die zich op deze smalle 
tweebaansweg jaarlijks voordeden werd verbreding 
uiteindelijk een noodzaak. In 2012 werd besloten tot 
het aanleggen van een tweede 
rijbaan en verbreding van de 
middenberm. Waar de Gooiseweg 
het Horsterwold doorsnijdt was 
kappen van ca. 5 hectare bos 
onvermijdelijk. In het kader 
van de boswet moest dit verlies 
worden gecompenseerd met 
nieuwe aanplant. Op initiatief 
van de Partij voor de Dieren 
werd gekozen voor de aanleg van 
een bijenberm, die een rol zou 
gaan spelen als pilotproject voor 
bijenvriendelijk bermbeheer. 

1.1 Opdracht tot 
onderzoek

In 2013 werd, voorafgaand aan 
de werkzaamheden, op verzoek 
van Provincie Flevoland een 
nulmeting uitgevoerd om de 
effecten van een bijenberm op de aanwezige bijenfauna 
later te kunnen evalueren. In de rapportage van dit 
onderzoek (de Rond 2013b) werden de belangen van 
honingbijen afgewogen tegen die van wilde bijen, en 
werd voorgesteld om een deel van het zand dat voor de 
wegverbreding zou worden aangevoerd in te zetten als 
nestmateriaal voor solitaire bijen. Op zandgrond vinden 
solitaire bijen meer waardplanten dan op polderklei.
 In het voorjaar van 2015 is de noordelijke berm 
van de verbrede weg naar ontwerp van Bureau Maris 
uit Zeewolde beplant met struiken, heesters en 
bomen. Daarbij is door het ingenieursbureau een 
selectie gemaakt van soorten waarvan de bloeiwijzen 
aantrekkelijk zijn voor insecten. In 2016 werd de tijd 
rijp geacht voor een effectmeting van het inmiddels 
gerealiseerde zuidwestelijke deel van de bijenberm, met 
aansluitend een nulmeting voor het nog niet ingerichte 
noordoostelijke deel van de berm, tussen Trekkersveld en 
de Knardijk. 
 Het vliegseizoen voor bijen begint al in maart, maar 
omdat de opdrachtgever daarvan pas in juni 2013 
werd ingelicht verliep de opdrachtverstrekking voor 

het onderzoek nogal overhaast. Door de vluchtige 
communicatie werd in 2013 de Gooiseweg over de 
gehele lengte geïnventariseerd, van de Knardijk tot de 
Nijkerkerweg. Achteraf zou blijken dat het traject ten 
oosten van het Trekkersveld nog niet geïnventariseerd 
had hoeven worden. Toen in 2016 de officiële opdracht 
voor een nulmeting van het noordoostelijke traject werd 
verstrekt, was de wegverbreding hier al in volle gang 
en was van het hooiland langs de wegberm nog maar 
een rand van enkele meters over. De gegevens uit 2013 
bleken achteraf dus van waarde te zijn. Omdat in 2016 
vrijwel geen bijenplanten meer op de resterende gras-
zoom werden aangetroffen is de nadruk gelegd op enkele 
andere soortgroepen, die voornamelijk met het sleepnet 
uit grassen werden verzameld. 

Twee doelgroepen van bijen
Aanleiding voor het aanbrengen van een bijenberm was 
bezorgdheid over het welzijn van onze bijen. Nu zijn er 
twee doelgroepen onder de bijen: honingbijen en wilde 
bijen. Berichten in de media over bijensterfte zijn over 
het algemeen afkomstig van imkers en hebben betrek-
king op de wintersterfte onder hun bijenvolken. Elke 
winter sneuvelen er gewoonlijk wel wat werksters, maar 
omstreeks 2010 bereikte de sterfte onder honingbijen 
recordhoogten. Volgens de Nederlandse Bijenhou-
dersvereniging lag de gemiddelde wintersterfte in de 
winter van 2010/2011 in Nederland op 20%. Na dit 
dieptepunt is het probleem geleidelijk afgenomen en in 
de winter van 2015/2016 kwam het gemiddelde uit op 
omstreeks 6%. 
 Een deel van de bijensterfte komt voor rekening van 
de ‘Verdwijnziekte’. Complete bijenvolken verdwijnen 
zonder aanwijsbare oorzaak. Imkers vinden in de kast 
vaak nog wel een honingvoorraad of zelfs broed, maar 
geen werksters meer. Doordat er maar weinig dode bijen 
worden gevonden lijkt het alsof het bijenvolk de korf 
heeft verlaten. De eerste berichten van dit verschijnsel 

Berm en hooiland langs het noordoostelijk deel van de Gooiseweg in augustus 2013. Achter de 
sloot langs het hooiland liggen kilometers akkerland. Foto: J. de Rond 2013.
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kwamen uit de Verenigde Staten in de jaren ’90 en wer-
den bekend onder de naam Colony Collapse Disorder. 
Vanaf 2000 kwamen vergelijkbare meldingen ook steeds 
vaker uit Europa.
 Als mogelijke oorzaak van sterfte onder honingbijen 
wordt vaak gekeken naar de toepassing van nieuwe 
insecticiden. Neonicotinoïde zenuwgiffen worden 
door de wortels van landbouwgewassen opgenomen en 
maken de hele plant giftig voor insecten, inclusief de 
honing en het stuifmeel. Deze zgn. systemische bestrij-
dingsmiddelen worden niet gesproeid, maar als coating 
aan de zaden meegegeven. 
 Onder deskundigen zijn de meningen verdeeld. De 
dosis gif die bijenwerksters uit honing of stuifmeel tot 
zich nemen zijn meestal niet direct dodelijk. Ook relatief 
nieuwe parasieten als de Varroamijt (Varroa destructor) 

en bacteriële infecties als Nosema zouden de oorzaak van 
sterfte onder honingbijen kunnen zijn. Velen wijzen op 
een combinatie van factoren: doordat deze bestrijdings-
middelen een verminderde weerstand tegen parasitaire 
organismen veroorzaken kunnen ze indirect bijdragen 
aan bijensterfte. Vermindering van het oriëntatievermo-
gen is een bewezen effect van neonicotinoïden (Henry 
& al. 2012). Jonge koninginnen en werksters kunnen 
door aantasting van hun zenuwstelsel het nest niet 
meer terugvinden en zich mogelijk ook niet goed voor-
bereiden op de winter. Volgens anderen kunnen zelfs 
zendmasten voor mobiele telefonie een nadelige invloed 
hebben op het navigatievermogen van honingbijen. 

De ± 340 inheemse wilde bijensoorten overwinteren 
gewoonlijk als larve in de bodem of in dood hout. 
Dat maakt het lastig om te onderzoeken wanneer en 
waardoor ze sterven, maar het is overduidelijk dat vele 
soorten gedurende de Twintigste Eeuw geleidelijk uit 
het landschap zijn verdwenen. Dat heeft waarschijnlijk 
andere oorzaken dan bij honingbijen het geval is. Jaren 
voordat systemische bestrijdingsmiddelen in Europa op 
grote schaal werden toegepast, was het in Nederland al 
duidelijk dat vele wilde bijensoorten niet meer werden 
gevonden op plaatsen waar ze enkele decennia tevoren 
nog talrijk waren. Op de verspreidingskaartjes van de 
Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen (Peeters, Rae-
makers & Smit 1999) werd deze afname voor het eerst 

pijnlijk zichtbaar. Habitatverlies wordt door ecologen als 
belangrijkste oorzaak van dit probleem gezien (Potts & 
al. 2010). In de eerste helft van de Twintigste Eeuw werd 
meer natuur in gebruik genomen voor landbouw en 
bosbouw dan ooit tevoren of daarna. In de tweede helft 
van de eeuw ging vooral de groei van het stedelijk gebied 
ten koste van de natuur. Op verspreidingskaartjes van 
De Nederlandse bijen (Peeters & al. 2012) is het ontbre-
ken van recente waarnemingen op de hoge zandgronden 
opvallend. Veel inheemse bijen nestelen in de bodem 
en graven gangen van vele tientallen centimeters lengte. 
Van de 338 bijensoorten die uit Nederland bekend 
zijn verdienen er zeker 188 een plaats op de Rode Lijst 
(Peeters & Reemer 2003). 
 Het overgrote deel van deze bedreigde, kwetsbare, 
gevoelige of zelfs verdwenen soorten nestelt uitsluitend 
in zandige bodems. Het verlies aan landschappen met 
specifieke vegetatietypen en geschikte plekken voor 
nestbouw moet een belangrijke factor zijn geweest in 
de achteruitgang van deze bijensoorten. Hun ideale 
nestlocaties bestaan meestal uit schaars begroeide plek-
ken, liefst op zuidgerichte hellingen. Ook zoeken bijen 
vaak de beschutting van bloemrijke bosranden of open 
struweel als nestlocatie. Binnen de rationele agrarische 
bedrijfsvoering, die overal in Flevoland consequent is 
doorgevoerd, zijn praktisch geen geschikte habitats voor 
wilde bijen te vinden. Dat geldt tevens voor de ‘houtak-
kers’ die in de jaren ’20 op de hoge zandgronden en in 
de duinen werden aangeplant om verstuiving tegen te 
gaan en mooi recht bouwhout leverden.
 Synthetische bestrijdingsmiddelen als DDT werden 
na 1950 in toenemende mate toegepast. Deze zijn als 
mogelijke oorzaak van de achteruitgang van de insec-
tenfauna ook zeker niet uit te vlakken. Het verwaaien 
van de nevel tijdens het sproeien en uitspoeling van 
restanten naar het oppervlaktewater zullen beslist een 
negatief effect hebben gehad op de fauna van bermen, 
akkerranden en oevers. De vervuiling van het landschap 
met meststoffen is misschien wel even kwalijk voor de 
bijen geweest als het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Bemeste heiden, stuifzanden, bermen en oevers worden 
door een dicht tapijt van grassen overwoekerd, waardoor 
de bodem onbereikbaar en ondoordringbaar wordt voor 
bijen en graafwespen. Een sterk onderschat probleem is 
de doorworteling van de bodem. Bijen en graafwespen 
zijn goed in staat zijn om een relatief harde toplaag open 
te krabben om zo het lossere zand te bereiken, maar 
een wirwar van taaie plantenwortels is een veel grotere 
barrière.

Het aanplanten van bloemdragende bomen en struiken 
gaat uit van de veronderstelling dat gebrek aan waard-
planten de oorzaak zou zijn van bijensterfte. Sommige 
auteurs wijzen op de versnippering van het agrarische 
landschap, waardoor honingbijen grotere afstanden 
moeten afleggen dan vroeger om dezelfde hoeveelheid 
voedsel te vergaren, maar daar staat tegenover dat 
landbouwkavels in de tweede helft van de vorige eeuw 
juist groter zijn geworden. Bijenkasten kunnen jaarlijks 

Varroamijt op de pop van een bijenwerkster. 
Foto: Gilles San Martin 2010.
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zonder problemen meerdere malen verplaatst worden 
naar percelen met bloeiende gewassen. De werksters 
weten binnen korte tijd hun eigen korf terug te vinden 
en zijn snel weer productief. Meer transport van bijen-
volken zou dus het antwoord zijn op de bereikbaarheid 
van waardplanten, maar het probleem ligt mogelijk 
wat genuanceerder. In het voorjaar vinden honingbijen 
weliswaar een overvloed aan nectar en stuifmeel, maar 
nadat de boomgaarden en wilgen zijn uitgebloeid begint 
de beschikbaarheid van grootschalige teelten met bij-
enbloemen te slinken. In het zomerseizoen bloeien nog 
maar weinig bomen of struiken die van enige betekenis 
zijn voor honingbijen en zijn ze aangewezen op kruiden. 
In rationeel ingerichte agrarische landschappen zijn na 
de bloei van het Fluitenkruid niet veel massaal bloeiende 
kruiden meer te vinden. Het effect van een berm met 
houtige gewassen als oplossing voor dat gebrek lijkt 
daarmee beperkt. Op het oude boerenland was perma-
nent een grote verscheidenheid aan bloeiende kruiden 
beschikbaar: op braakliggende akkers en natuurlijke 
slootkanten, in bermen, tuintjes of langs windsingels en 
bosjes. Over het algemeen kunnen hommels hun waard-
planten wel vinden in dichte vegetaties op kleibodems, 
maar zowel honingbijen als solitaire bijen zullen in de 
zomer het meest profiteren van zandig terrein met veel 
bloeiende kruiden.

2. Kansen voor bijen
2.1 Aanwezige bermvegetatie 
Toen het inventariseren van de bijenfauna in 2013 van 
start kon gaan was over de hele lengte van het Horster-
wold al een strook bos gerooid. De kapvlakten langs de 
rijbaan weken daardoor nogal af van de overige bermen 
langs Flevolandse polderwegen en was er feitelijk geen 

sprake meer van een nulsituatie. De smalle berm langs 
de rijbaan was nog grotendeels onaangetast en gedu-
rende de rest van het seizoen kwamen zandminnende 
planten als Gewoon duizendblad (Achillea millefolium), 
Wilde peen (Daucus carota) en Gewone pastinaak 
(Pastinaca sativa) nog als vanouds op tussen het 
gemaaide gras. Aan oude beelden van Google StreetView 
was te zien dat het korte gras langs de rijbaan in de rich-
ting van de greppel geleidelijk overging in een dichte, 
hoge grasvegetatie met Grote brandnetel (Urtica dioica) 
en Riet (Phragmites australis). Een dichte zoom van 
heesters en diverse boomsoorten verbond de berm achter 
de greppel met de bospercelen van het Horsterwold. 
In 2012 was deze zoom al gerooid, en in 2013 hadden 
zich vooral langs de greppel grote hoeveelheden Herik 
(Sinapis arvensis), Kruldistel (Carduus crispus), Speerdis-
tel (Cirsium vulgare) en Haagwinde (Convolvulus sepium) 
tussen de resten van het gevelde struweel genesteld. De 
kapvlakten waren in korte tijd overdekt geraakt met 
een verstoringsvegetatie waarin Herik en Akkerdistel 
(Cirsium arvense) domineerden, hier en daar aangevuld 

met Speerdistel of Witte honingklaver (Melilotus albus). 
De bodem lag bezaaid met houtsnippers en takken. Hier 
en daar bedekten Paarse dovenetel (Lamium purpureum) 
en Grote ereprijs (Veronica persica) de bodem.
In 2016 waren de kapvlakten door verbreding van het 
wegdek grotendeels verdwenen, maar waren de eerder 
genoemde verstoringsplanten nog wel te vinden tussen 
de jonge aanplant. In de zomer bleek dat Witte honing-
klaver, die in de kapvlakten zeer talrijk was geweest, 
nu een uitzondering was geworden. Herik en Gewone 
berenklauw (Heracleum sphondylium) waren vooral langs 
de zomen van de beplanting nog redelijk aanwezig, 
terwijl Akkerdistel en Kruldistel domineerden tussen de 
nieuwe aanplant. In spontane wilgenbossen op kleiige Wegberm langs de Gooiseweg in 2013. Foto: J. de Rond.

Kapvlakte langs de Gooiseweg in 2013. Foto: J. de Rond.



7

bodems is Kruldistel een van de weinige bloeiende krui-
den die zich nog lang weten te handhaven tussen Grote 
brandnetel en Riet, maar het stuifmeel van distels is van 
weinig betekenis als voedsel voor larven van solitaire 
bijen. Over het algemeen zijn op bloeiende distels veel 
hommels te vinden, en dan voornamelijk mannetjes 
van de meest algemene soorten. Een uitzondering zou 
de vrij zeldzame Distelbehangersbij (Megachile ligniseca) 
kunnen zijn, die door de auteur in het noordoosten van 
de Oostvaardersplassen al enige jaren wordt gevonden, 
en waar tijdelijke nestgelegenheid is ontstaan in het 
verteerde hout van afgestorven Schietwilgen.
 Op een enkele uitzondering na werden in en om de 
nieuwe aanplant alleen algemene voorjaarsbijen aan-
getroffen, die overal in Flevoland te vinden zijn. Klein 
hoefblad (Tussilago farfara) en Gewone paardenbloem 
(Taraxacum officinale) waren de meestbezochte waard-
planten in april en mei. Ten opzichte van de nulsituatie 
was nu meer open zand te vinden langs het wegdek. 
Op de jonge, zandige strook van enkele meters breed 
tussen rijbaan en beplanting bloeiden vlinderbloemigen 
als Rode klaver (Trifolium pratense), Witte klaver 
(Trifolium repens), Kleine klaver (Trifolium dubium) en 
Gewone rolklaver (Lotus corniculatus), die voornamelijk 

bezocht werden door hommels en honingbijen. 
Frequente bezoekers van vlinderbloemigen onder de 
solitaire bijen, zoals buikverzamelaars (Megachilidae) 
werden er niet op aangetroffen, terwijl aan de randen 
van het Horsterwold genoeg dood hout voorhanden 
zou moeten zijn waarin deze bijen kunnen nestelen. 
In andere landschappen zouden op deze waardplanten 
o.a. klaverzandbijen (Andrena subg. Taeniandrena) en 
dikpootbijen (Melitta) te verwachten zijn, maar deze 
relatief schuwe solitaire bijen zullen vermoedelijk niet 

graag nestelen op korte afstand van een verkeersstroom. 
De windstuwing die de voorbijrazende vrachtauto’s 
veroorzaakten werd door ons telkens als een forse klap 
ervaren. Werksters van honingbijen en algemene hom-
mels en laten zich daardoor blijkbaar niet afschrikken.

Ook langs bedrijventerrein Trekkersveld was de rijbaan 
in 2016 verdubbeld en waren de bermen voorzien van 
nieuwe beplanting. Het verschil in karakter tussen park-
bos en bedrijventerrein heeft wellicht een sterker stempel 
op de fauna gedrukt dan de verschillen tussen de nieuwe 
aanplant, maar de ongewijzigde situatie rond het kanaal 
zal met zekerheid de meeste invloed hebben gehad.
Het parkachtige landschap langs de berm was vrijwel 
onveranderd ten opzichte van de nulsituatie, zodat de 
gazons en kanaaloevers nog erg rijk waren aan dezelfde 
bloeiende kruiden die er in 2013 hadden gestaan. 
Bedrijventerreinen lijken misschien minder geschikt 
voor bijen dan parkbossen, maar nestgelegenheid kan 
vele vormen aannemen en hoeft daar zeker niet te 
ontbreken. Opslagplaatsen zijn rijk aan materialen die 
door bijen graag worden gebruikt voor nestbouw. Denk 
aan balken met boorgaten of spleten, pallets of stapels 
stenen. Daarbij is het plaveisel van parkeerplaatsen 

door zwaar materieel vaak zo opengewerkt dat bijen er 
makkelijk het zand kunnen bereiken. In verhouding 
tot woonwijken wordt het wegdek er minder intensief 
bereden en is de kans kleiner dat nestelende bijen of 
wespen er worden gestoord. Rond bedrijfspanden liggen 
vaak borders met meerjarige kruiden of bloemdragende 
struiken. Onbebouwde kavels zijn vaak al voorzien van 
bouwzand waarop zich pioniervegetaties in alle rust 
kunnen vestigen en groenstroken worden er gewoonlijk 
minder intensief gemaaid dan in woonwijken. 

Berm met Kleine klaver, Witte klaver en Vogelwikke langs de Gooiseweg ten westen van het Horsterwold. Foto: J. de Rond 2016.
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2.1.1 Potentieel van Horsterwold en Trekkersveld
Solitaire bijen zijn niet de makkelijkste insecten om 
een landschap op af te stemmen: veel soorten zijn strikt 
afhankelijk van een bepaald ontwikkelingsstadium van 
de vegetatie, en stellen specifieke eisen aan beschikbare 
nestgelegenheid. Productiebossen op zware zavel of 
zeeklei zijn ronduit arm aan bijensoorten, maar zelfs 
wanneer ze door openheid en variatie in boomsoorten 
als parkbos gezien kunnen worden blijven de levensvoor-
waarden voor bijen beperkt. Bijen zijn er voornamelijk 
aangewezen op de bloemrijke randen van paden. Binnen 
de bospercelen van het Horsterwold bestaat de kruidlaag 
voornamelijk uit brandnetels en/of riet, waar bijen niet 

veel mee kunnen. Bodembewonende soorten zijn hier 
voor nestbouw hoofdzakelijk aangewezen op het zand 
dat voor paden e.d. is aangebracht. Een beperkt aantal 
algemene hommelsoorten vindt er geschikte nestholten 
(o.a. muizennesten). Houtbewonende bijensoorten 
nestelen zelden in liggende takken op vochtige bosgrond 
maar prefereren verticale dode stammen zonder schors, 
en die worden in productiebossen gewoonlijk snel 
verwijderd. In oudere ecologisch beheerde of spontane 
polderbossen is de laatste decennia een toename te zien 
van houtbewonende bijen en wespen, die o.a. nestelen 
in door keverlarven veroorzaakte gaten in dode wilgen. 
 Langs het Horsterwold is op korte afstand van de 
berm voldoende dood hout aanwezig, maar houtbewo-
nende bijen zijn over het algemeen langtongige soorten 
die stuifmeel verzamelen van lipbloemigen (Lamiaceae) 
en vlinderbloemigen (Fabaceae). Deze zijn meestal ruim 
vertegenwoordigd langs zandige oevers en bosranden op 
schrale grond. In 2015, tijdens een oriënterend bezoek 
aan de Bingelweg in het zuiden van het Horsterwold, 
werd duidelijk dat open zand er in korte tijd voor een 
spectaculaire rijkdom aan bijensoorten en angeldragende 
wespensoorten kan zorgen. Het zand was kennelijk 
recent gestort voor de aanleg een weg of fietspad. Dat 

de aanwezige exemplaren in staat waren geweest om 
dit zand te vinden in een overwegend kleiig landschap 
is te verklaren uit hun sterke neiging tot verkennen. 
Bloemrijke vegetaties van zandige oevers hebben een 
kortstondig karakter. Na een aantal jaren wordt de 
schrale pioniervegetatie verdrongen door een dichtere 
begroeiing, en na enkele decennia zal een dicht tapijt 
van grassen de bodem voor bijen en wespen ongeschikt 
hebben gemaakt om in te nestelen. Bewoners van 
tijdelijke natuur richten hun overlevingsstrategie dus 
op een snelle verspreiding. Waar de omstandigheden 
geschikt zijn zullen deze soorten in korte tijd grote 
populaties vormen van waaruit weer vele exemplaren 

kunnen zoeken naar nieuwe 
vestigingsplaatsen.

De oude wegbermen van de 
Gooiseweg bevatten meer zand 
dan de bodem van het gerooide 
bos en struweel. De smalle strook 
zand die na de rijbaanverbreding 
als berm was aangebracht had 
in 2016 nog een redelijk open 
karakter. Indien deze zandige 
strook enkele tientallen meters 
breed zou zijn geweest, en om de 
4 tot 6 jaar gefaseerd ontdaan zou 
worden van de vegetatie, zou in 
principe al een ideale bijenberm 
kunnen ontstaan die voor een 
groot deel van het omringende 
bos als nestplaats en foerageerge-
bied kan dienen.
 
In de rapportage van de 

nulmeting werd omschreven hoe belangrijk spontane 
wilgenbossen zijn voor inheemse bijensoorten. Binnen 
het Horsterwold zijn voldoende wilgen te vinden rond 
het Meer van Galilea en de Stille Kern. Zeldzaam gewor-
den wilgenspecialisten onder de zandbijen (Andrena) 
zijn in de jaren ’80 kortstondig vrij talrijk geweest langs 
o.a. de Knardijk en de Gooimeerdijk, maar konden daar 
nestelen in jonge zandige oevers. In het Horsterwold zal 
de dichte structuur van de bodem een te grote hindernis 
zijn voor deze soorten.
 Niet alleen in het voorjaar maar ook in de zomer is 
open zand belangrijk voor bijen. Vele soorten groefbij-
tjes (Halictus en Lasioglossum) en hun koekoeksbijen 
(Sphecodes en Nomada) worden op de hogere zandgron-
den in de rest van Nederland steeds minder gevonden. 
Verreweg de meeste groefbijen zijn gespecialiseerd in het 
bloembezoek op gele composieten. Op de klaversoorten 
van jonge, vochtige zandgrond zijn eveneens enkele 
bijzondere zijdebijen (Colletes) en dikpootbijen (Melitta) 
te verwachten, maar bovenal een aantal uiterst zeldzame 
solitaire wespensoorten (Sphecidae, Crabronidae, Chry-
sididae, Dryinidae en Bethylidae). Deze soorten zijn 
volledig afhankelijk van tijdelijke vegetaties op vochtig, 
open zand en sterk gespecialiseerd in een specifieke 

Bospad in het Horsterwold gezien vanaf de Gooiseweg. Het gras is tot onder de bomen gemaaid 
en een zoomvegetatie voor bijen ontbreekt volledig. Foto: J. de Rond 2013.
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prooisoort. Hoogst zeldzame graafwespensoorten uit de 
genera Crossocerus, Mellinus en Mimumesa worden alleen 
nog gevonden in dynamische zandterreinen met hoge 
grondwaterstand op de Waddeneilanden, maar waren in 
de jaren ’80 tijdelijk erg talrijk in de pioniervegetaties 
van zandopspuitingen rond Lelystad (de Rond 2016a). 
Hun aanwezigheid bewees dat natuurbouw, bedoeld of 
onbedoeld, bijzonder effectief kan zijn.

2.1.2 Potentieel van het noordoostelijk traject
Het deel van de Gooiseweg ten noordoosten van 
Trekkersveld bestond in 2013 uit een strook hooiland 
die tussen de wegberm en grootschalig akkerland was 
gelegen. Agrarisch grasland op zavelgrond is niet rijk aan 
waardplanten voor solitaire bijen en het hoge percentage 
klei in de bodem veroorzaakt hier dezelfde problemen 
bij het graven van bodemnesten als in het Horsterwold. 
In 2013 vlogen voornamelijk hommels op Rode klaver 
en Witte klaver in het grasland. Grootschalige akker-
bouw sluit ook maar zelden aan bij de behoeften van 
solitaire wilde bijen. De bloeitijd van landbouwgewassen 
valt buiten het korte vliegseizoen van de meeste soorten 
en de verbouwde plantenfamilies passen maar heel 
beperkt in het dieet van hun larven. Voor sociale, weinig 
gespecialiseerde groepen als honingbijen en algemene 
hommelsoorten ligt dat anders. Werksters leggen veel 
grotere afstanden af dan solitaire bijenvrouwtjes en 
accepteren een groter spectrum aan waardplanten. 
In koolzaadvelden zijn bijvoorbeeld hoofdzakelijk 
honingbijen te vinden, terwijl op de dijken in de directe 
omgeving daarvan juist een veelheid aan bijensoorten 
foerageert op composieten en lipbloemigen. 
 De kans dat bijen in contact komen met de 
bestrijdingsmiddelen uit het akkerland is hier ook veel 
groter dan in het zuidwestelijk traject. Dat geldt voor 
honingbijen en hommels overigens in veel sterkere mate 
dan voor solitaire bijen, vanwege de brede keus aan 
waardplanten die de werksters bezoeken. Biodynamische 
teelt op de aangrenzende akkers zou een zegen zijn voor 
een bijenberm op deze locatie. 

2.2 Beplantingsontwerp
Bureau Maris heeft bij dit project gekozen voor houtige 
gewassen, mogelijk vanwege de bekendheid van het 
toekomstig beheer met onderhoud van traditionele 
plantsoenen en onbekendheid met een- of tweejarige 
inheemse kruiden. De als bijenberm ingerichte vakken 
werden binnen het Horsterwold iets hoger beplant dan 
de bijenstrook langs het Trekkersveld. Voor het bedrij-
venterrein is gestreefd naar de impressie van een ‘tapijt’ 
van tinten die veranderen met de seizoenen. Daarbij zou 
het zicht op de bedrijfsgebouwen niet te sterk mogen 
worden ontnomen. Een rij esdoorns uit de oude situatie 
mocht blijven staan, maar naast de struiken zijn hier 
geen jonge bomen meer geplant.
 Voor zover kon worden vastgesteld is geen extra 
grond voor bijen aangebracht op de typische grijze 
polderklei, die als zodanig nog duidelijk herkenbaar 
was aan resten van zoetwatermossels. Er zal hooguit wat 

gebiedsvreemde grond in de wortelkluit van de jonge 
aanplant hebben gezeten. Tussen het struweel werden 
geen andere kruiden aangetroffen dan de oever-, ruigte- 
en verstoringssoorten die ook tijdens de nulmeting al 
aanwezig waren. 

3. Inventarisatie
3.1 Doelsoortenspectrum
Oorspronkelijk zou de inventarisatie van de fauna langs 
de Gooiseweg alleen bijen als doel hebben, maar bij het 
allereerste veldbezoek in 2013 werd al snel duidelijk 
dat er nauwelijks bijen te vinden waren. Omdat er op 
de meeste plaatsen wel enige zweefvliegen (Syrphidae) 
aanwezig waren, zijn deze ook maar genoteerd. Op die 
manier werd tenminste enigszins zichtbaar hoe intensief 
alle locaties waren onderzocht. 

Langs de Gooiseweg werden diverse families aan-
getroffen die tot de familiegroep van Lagere vliegen 
(Orthorrhapha) behoren, zoals roofvliegen (Asilidae), 
wapenvliegen (Stratiomyidae) en snavelvliegen 
(Rhagionidae). Deze zijn wel gedetermineerd, maar in 
het eerste onderzoeks jaar niet doelgericht verzameld. 
Verschuivingen binnen het te inventariseren oppervlak 
hebben daarbij een rol gespeeld: op de oude berm en 
strook hooiland langs het noordoostelijk traject bloeiden 
in 2013 voldoende bijenplanten, maar in 2016 waren 
deze zo goed als verdwenen. Als alternatief werd de 
rietkraag met Grote brandnetel langs de sloot intensiever 
bemonsterd dan in 2013. Daarin bleken hoge aantallen 
kleine zweefvliegen en grasjagers (Diptera, Asilidae) te 
schuilen, en werden tevens opvallend veel schorpioen-
vliegen (Mecoptera, Panorpidae) aangetroffen. 

De Honingbij is een door de mens gehouden, geculti-
veerde soort. Bij faunistisch onderzoek worden honing-
bijen gewoonlijk niet geïnventariseerd, maar aangezien 
het hier om een mogelijke stimulerende maatregel voor 
deze bestuivers zou kunnen gaan zijn alle werksters van 
deze soort nauwkeurig geregistreerd.

Mannetje van de Weideschorpioenvlieg (Panorpa vulgaris). 
Foto: Christophe Quintin 2012.
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3.2 Bestaande gegevensbronnen
Informatie over de bijenfauna langs de Gooiseweg is 
uiterst schaars. De oorzaak daarvan moet gezocht wor-
den in het ontbreken van een fietspad. De Gooiseweg 
of N305 worden in het databestand van Waarneming.
nl niet genoemd, maar het Horsterwold komt wel in de 
zoekcriteria voor. Over de periode 2000 tot 2016 staan 
in totaal 25 records van bijen, 11 van angeldragende 
wespen en 11 van zweefvliegen uit het Horsterwold 
in het bestand (stand december 2016). Bij de wespen 
ging het uitsluitend om de Hoornaar (Vespa crabro). 
Op een enkele populatie van de Grote zijdebij 
(Colletes cunicularius) na hadden alle bijenwaarnemingen 
betrekking op algemene hommelsoorten. De meeste 
waarnemingen zijn afkomstig uit de Stille Kern en de 
Groenewoudse Weg. 

3.3 Vergelijkbaarheid
3.3.1 Inventarisatieseizoen
Hoewel de manier van inventariseren in beide onder-
zoeksjaren op dezelfde wijze en met dezelfde middelen 
werd uitgevoerd, verschilden de omstandigheden per 
jaar nogal. Door de late start in 2013 ontstond een 
aanzienlijk verschil in de lengte van het inventarisa-
tieseizoen ten opzichte van 2016. Vooruitlopend op 
het officiële startsein werd op 18 juni 2013 de eerste 
inventarisatietocht ondernomen. Helaas bleken alle 
bermen bij aankomst al te zijn gemaaid. Het merendeel 
van de zandbijensoorten in Flevoland is actief in april en 
mei en foerageert o.a. op wilgenkatjes en paardenbloem. 
De kans dat een aantal bijensoorten in 2013 niet werd 
gevonden maar wél aanwezig zou kunnen zijn tijdens de 
effectmeting werd al voorspeld in de rapportage van de 
nulmeting. Indien het onderzoek in 2016 ook pas eind 

juni was gestart zouden 7 van de 17 aanwezige solitaire 
bijensoorten (41%) niet zijn waargenomen.
 De late start van de nulmeting in 2013 heeft het 
vergelijken van voorjaarssoorten mogelijk beperkt. 
Dit zijn voor het overgrote deel typische bezoekers 
van composieten, wilgen of kruisbloemigen en zijn 
niet te verwachten op struiken of bomen uit de 
Rozenfamilie (Rosaceae), zoals Eenstijlige meidoorn 
(Crataegus monogyna), Sleedoorn (Prunus spinosa) of 
Gewone vogelkers (Prunus padus).

3.3.2 Ontwikkelingsduur
Het jaar waarop de opdracht tot effectmeting werd gege-
ven was zo niet nog minder gunstig dan een te late start 
in het seizoen. Houtige gewassen hebben na verplanting 
enige jaren de tijd nodig om nieuwe wortels te vormen. 
De jonge bomen en struiken waren in 2016 nog niet 
genoeg gesetteld om optimaal te kunnen bloeien. In het 
voorjaar van 2016 bleek het merendeel van de aanplant 
nog geen, of maar enkele bloemen te dragen. Een inven-
tarisatie na 4 of 5 jaar zal het rendement van de gekozen 
beplanting waarschijnlijk beter illustreren. 

3.3.3 Seizoensinvloeden
Weersomstandigheden kunnen sterk van jaar tot jaar 
verschillen, maar hebben geen aantoonbare rol gespeeld 
in de resultaten. Dat de laatste inventarisatieronde 
van de effectmeting door afsluiting van de Gooiseweg 
werd verhinderd werd gecompenseerd door een iets 
vroeger invallend naseizoen. De piekvliegtijd van het 
Micagitje (Platycheirus albimanus) viel in 2013 pas in 
september, terwijl de soort in 2016 rond eind augustus 
al op volle sterkte aanwezig was. Op 11 september 
2016, toen de laatste ronde werd ingezet, waren vrijwel 

datum 
waarneming

tussenl.
aantal 
dagen

wind-
richt.

etmaal 
wind
m/s

etmaal
wind 
BFT

min.
temp.

max.
temp.

uren 
zon

uren
neersl.

milliim.
neersl.

18-06-2013 – NO 2 2 14 30 7 0 0

05-07-2013 17 NW 3 2 12 22 9 0 0

22-07-2013 17 NO 2 2 15 32 12 0 0

09-08-2013 18 ZW 3 2 10 23 5 0 0

26-08-2013 17 NO 4 3 11 23 12 0 0

12-09-2013 17 NW 3 2 11 19 9 2 2

11-04-2016 – O 6 4 7 17 12 0 0

02-05-2016 21 ZW 4 3 2 17 10 0 0

13-05-2016 11 N 6 4 9 22 13 0 0

02-06-2016 20 N 5 3 14 18 0 0 0

19-06-2016 17 W 4 3 13 19 8 0 0

03-07-2016 14 ZW 4 3 11 19 11 2 4

31-07-2016 28 W 3 3 12 21 6 0 0

08-08-2016 8 W 6 4 11 20 6 0 0

28-08-2016 20 ZW 4 3 17 24 5 0 2

Tabel 1: Meteorologische omstandigheden op alle inventarisatiedagen. Bron: KNMI etmaalgegevens (afgerond) meetstation Lelystad.
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alle klaversoorten en schermbloemen al verdord. In 
september 2013 zijn ook geen bijensoorten gevonden 
die in 2016 op de lijst ontbraken. De enige soort die 
uitsluitend in september 2013 werd waargenomen was 
een ondetermineerbaar taxon uit de soortgroep van de 
Schaduwplatvoetjes (Platycheirus scutatus s.l.). 

3.3.4 Onderzoekslocaties
Tijdens de wegverbreding bleken alle parkeerhavens te 
zijn verplaatst en was de vluchthaven bij de fietsersbrug 
in het westen van het Horsterwold verdwenen. De snel-
heid en dichtheid van het verkeer lag zowel vóór als ná 
de ingreep zo hoog dat het vrijwel onmogelijk was om 
buiten de parkeerhavens te stoppen. Door de relatieve 
eenvormigheid van het landschap zijn echter geen 
bijzondere vegetatietypen verdwenen of toegevoegd, en 
vertonen de verspreidingskaartjes van algemene soorten 
tamelijk vloeiende reeksen van waarnemingen.
 Een veel ingrijpender invloed op de resultaten had 
het verwijderen van de greppels, die in de oude situatie 
overal op enkele meters afstand van de berm aanwezig 
waren. Zowel aan de zijde van de wegberm als aan de 
zijde van de jonge kapvlakten werden deze greppels 
begeleid door een weelderig bloeiende oevervegetatie. 
Aan de bermzijde profiteerden berenklauw en pastinaak 
van de onverstoorde vegetatie op zandige bodem, en 
op de kapvlakten vonden Speerdistel, Akkerdistel en 
Herik juist open, verstoorde grond. Alleen rond de 
parkeerhaven langs het Trekkersveld was de situatie na 
de werkzaamheden nog enigszins vergelijkbaar met de 
nulmeting, vooral door de rijk begroeide oevers van het 
daar gelegen kanaal en een restant van de oude berm 
tussen de vakken met nieuwe aanplant.

3.3.5 Zoekbeeld
Bijen en wespen zijn in beide onderzoeksjaren op 
dezelfde manier geïnventariseerd, maar voor zweefvlie-
gen is in 2016 een iets andere werkwijze gevolgd. 
De zweefvliegen vallen een beetje buiten mijn hoofd-
specialisme, en tijdens de nulmeting werden een aantal 
zichtwaarnemingen gedaan van soorten die in het veld 
niet makkelijk te onderscheiden zijn. Na bijvoorbeeld 
een aantal exemplaren van de Gewone pendelvlieg 
(Helophilus pendulus) te hebben gevangen leek het veilig 
om aan te nemen dat langs de Gooiseweg maar een 
enkele soort vloog. Toen in 2016 meer werd verzameld 
bleek ook de Citroenpendelvlieg (Helophilus trivittatus) 
tussen het materiaal te zitten. Daarom zijn 36 waarge-
nomen exemplaren van deze groepen niet verwerkt in de 

Nieuwe beplanting langs het Horsterwold op 15 mei 2016.  Hier en daar heeft meidoorn enkele knoppen gevormd. Foto: J. de Rond 2016.

Mannetje van de Citroenpendelvlieg (Helophilus trivittatus). De 
grijze band op de voorlaatste rugplaat verschilt van de band bij de 
Gewone pendelvlieg (Helophilus pendulus). Foto: J. de Rond 2016.
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tabellen en verspreidingskaartjes. Bij de effectmeting van 
het zuidoostelijke traject is het beeld van de aanwezige 
zweefvliegen hierdoor in elk geval geoptimaliseerd. 
Door tijdens het slepen meer kleine vliegen te verzame-
len dan voorheen zijn in 2016 meer zweefvliegsoorten 
waargenomen dan in 2013. 

3.4 Uitvoering van het veldwerk
Zowel de nulmeting als de effectmeting van het 
traject Trekkersveld/Horsterwold zijn relatief intensief 
uitgevoerd met twee maandelijkse inventarisaties en 
waarnemingslocaties op ongeveer een kilometer afstand 
van elkaar. Aanvankelijk zou de Knardijk ook bij de 
inventarisatie worden betrokken, maar opgejaagd door 
het achteropkomend verkeer bleek stoppen in de onver-
harde berm ter hoogte van de dijk te gevaarlijk. 
 Op elke parkeerhaven werd over een lengte van 
gemiddeld 100 meter gedurende ongeveer 12 minuten 
een overzicht genoteerd van de plaatselijke bijen, wespen 
en zweefvliegen en hun bloembezoek. Op vrijwel alle 
locaties werd naast zoeken op bloemen en bladeren ook 
gewerkt met een sleepnet. Vooral in de lage grasvegetatie 
van de eigenlijke wegberm en de dichte vegetatie tussen 
de nieuwe beplanting is met slepen gezocht naar kleine 
bijen en wespen. Er werden geen vallen gebruikt.
 Coördinaten werden tot op 3 meter nauwkeurig 
gemeten met een Garmin Dakota 20, waarbij vanuit 
het meetpunt in een straal van hooguit 5 meter werd 
geobserveerd. Waar de identiteit van exemplaren niet in 
het veld kon worden vastgesteld werden representatieve 
exemplaren gevangen en meegenomen in genummerde 
buisjes voor microscopisch onderzoek. Na controle 
onder een binoculair werden de gegevens over de waar-
genomen exemplaren uit veldnotities ingevoerd in een 
database. De verzamelde exemplaren zijn gedroogd en 
opgeslagen in zip-lockzakjes of op speld gezet met een 
vindplaatsetiket en blijven beschikbaar voor controle.

4. Resultaten en conclusies

Voor de effectberekeningen van het onderzoek zijn 
alleen de angeldragende vliesvleugeligen en zweefvliegen 
geteld. Lagere vliegen en dagvlinders zijn in 2013 wel 
waargenomen en geadministreerd maar niet opgenomen 
als doelsoorten voor deze rapportage. In 2016 bleken ze 
in het noordoostelijke traject desondanks de moeite van 
het registreren waard, en werd besloten ze overal maar te 
inventariseren. 

4.1 Waargenomen aantallen en soorten
4.1.1 Zuidwestelijk traject
Het deel van de Gooiseweg dat langs het Trekkersveld 
en door het Horsterwold loopt vormt binnen dit project 
het zuidwestelijk traject, dat in 2016 onderworpen werd 
aan een effectonderzoek. 
 Het eindresultaat van de effectmeting komt voor dit 
traject neer op een toename van 12 doelsoorten (31,6%) 
ten opzichte van de nulmeting, hoewel er 5,2% minder 
exemplaren werden waargenomen. Deze toename is het 
saldo van 25 nieuwe soorten en 17 niet meer waargeno-
men soorten.
 Van de 31 soorten zweefvliegen die op dit traject 
zijn waargenomen werden er 23 genoteerd in 2013 en 
18 in 2016 (6 nieuw en 11 verdwenen). Ook het aantal 
waargenomen exemplaren daalde met 12,3%. De oor-
zaak zal liggen in het verdwijnen van verstoringspioniers 
als Herik en honingklaver doordat de kapvlakten plaats 
hadden gemaakt voor het nieuwe wegdek.
 Voor de bijen waren de resultaten gunstiger. In de 
beschutting van de nieuwe aanplant vestigden zich 
meer bijenplanten dan op de open kapvlakten in 2013. 
Van 12 soorten bijen in 2013 steeg het aantal naar 22 
soorten in 2016. Daarvan waren er 15 nieuw voor dit 
deel van de Gooiseweg. Anderzijds werden 5 soorten uit 
2013 niet meer teruggevonden. Het aantal waargeno-
men exemplaren steeg met 15,6%. 
 Van de 27 bijensoorten die op dit traject werden 
aangetoond zijn er maar 5 strikt gebonden aan compo-
sieten. Van deze bijensoorten is het niet aannemelijk dat 
ze op roosachtige bomen of struiken zullen foerageren, 
maar van de andere 22 soorten is bloembezoek op 
houtige Rosaceae wél bekend.

4.1.2 Noordoostelijk traject
De berm en de strook hooiland ten oosten van 
bedrijventerrein Trekkersveld waren in het voorjaar 
van 2016 al grotendeels overdekt met de zandbedding 
van de nieuwe rijbaan. In 2016 werden dan ook 52% 
minder exemplaren van zweefvliegen waargenomen dan 
in 2013. Van de 11 soorten die in 2013 met zekerheid 
werden gedetermineerd, waren er in 2016 weliswaar 3 
verdwenen maar dat verlies werd gecompenseerd met 4 
nieuwe zweefvliegensoorten.
 In 2013 werden ten noordoosten van het Trek-
kersveld slechts 4 van de 28 bijensoorten gezien die 
van de gehele Gooiseweg bekend zijn. In 2016 was 
dat aantal gestegen naar 10. Alleen de Akkerhommel Veldhommel (Bombus lucorum) op Kruldistel. Foto: J. de Rond 2016.
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(Bombus pascuorum) werd hier niet meer gesignaleerd. 
De toename van 18,2% exemplaren is voornamelijk 
toe te schrijven aan werksters van de Honingbij 
(Apis mellifera). Het zwaartepunt van de verspreiding 
van dit ‘huisdierenras’ lag in 2013 vooral in het westen 
van het Horsterwold, waar vrijwel zeker een bijenkast 
moet hebben gestaan. In 2016 zal een bijenkast op 2 
kilometer van de Knardijk gestationeerd zijn geweest.

4.1.3 Resultaat beide trajecten
Alle waarnemingen tezamen komen uit op een positief 
saldo van 57 vastgestelde doelsoorten, tegenover 41 in 
2013. De toename met 16 soorten betekent een stijging 
van 39%, en dat terwijl het aantal waargenomen exem-
plaren daalde met 13,8%, van 600 in 2013 naar 517 in 
2016. Het is weliswaar zo dat een groter aantal soorten 
zweefvliegen niet meer werd gevonden dan er nieuw 
werd waargenomen, maar van de 28 bijensoorten zijn 
maar liefst 15 nieuwe aanwinsten te melden tegenover 
5 verdwenen soorten. De toename van 12 soorten bijen 
in 2013 naar 23 soorten in 2016 betekent bijna een 
verdubbeling, die voornamelijk kan worden toegeschre-
ven aan de resultaten van het zuidwestelijk traject met 
nieuwe beplanting. Er moet voor de volledigheid echter 
worden opgemerkt dat niet de aangeplante bomen en 
struiken verantwoordelijk waren voor dit succes, maar 
de kruiden die zich daar spontaan tussen vestigden.

4.1.4 Bijzonderheden
Van een natuurbouwproject mag wordt verwacht dat de 
fauna zich door de nieuw gecreëerde omstandigheden 
positief ontwikkelt, en dat niet alleen de algemene soor-
ten van het landschap er profijt van hebben, maar dat 
ook minder algemene soorten hun plaats vinden in een 
optimaal ecosysteem. Tijdens het effectonderzoek zijn 

inderdaad enkele vrij zeldzame bijensoorten aangetroffen 
die bij de nulmeting niet werden waargenomen.  
 De meest opmerkelijke is de Gehoornde metselbij 
(Osmia cornuta), die qua lichaamsbouw en biologie 
sterk lijkt op de algemene Rode (Rosse) metselbij 
(Osmia bicornis) maar een meer zuidelijke verspreiding 

heeft. De enig bekende waarneming van Osmia cornuta 
in Flevoland werd in de jaren ’80 gevonden bij Lelystad. 
In april 2016 zat een mannetje op de stam van een 
esdoorn langs het Trekkersveld. Bijenmannetjes zijn 
altijd talrijker dan vrouwtjes, en omdat ze vaak hoog in 
de vegetatie zwermen is het waarschijnlijk dat ze eerder 
worden meegevoerd tijdens stormen dan vrouwtjes. De 
vondst van een enkel mannetje bewijst dus niet dat hier 
een duurzame populatie aanwezig is.
 Ten zuidwesten van de Horstertocht werd in augustus 
2016 een vrouwtje van de Zwartgespoorde houtmet-
selbij (Hoplitis leucomelana) verzameld met slepen door 
de kruiden van de bijenberm. In de omgeving van 
Lelystad wordt deze kleine metselbij tegenwoordig iets 
vaker gevonden dan in de jaren ’80 of ’90 en blijkt een 
uitgesproken voorliefde te hebben voor Dauwbraam.
 In 2013 werd een mannetje van de Boomkoe-
koekshommel (Bombus norvegicus) gevonden op Akker-
distel aan de oostrand van het Horsterwold. Deze soort 
is mogelijk veel algemener dan nu bekend is, gezien de 
brede verspreiding van haar gastheer, de Boomhommel 
(Bombus hypnorum). Het onderscheid met de algemene 
Vierkleurige koekoekshommel (Bombus sylvestris) is in 
het veld alleen voor hommelspecialisten duidelijk, en 
omdat niemand graag hommels vangt worden zicht-
waarnemingen waarschijnlijk vaak toegeschreven aan de 
gewoonste van beide soorten. 

Voor de zweefvliegen geldt dat vrijwel alle aangetroffen 
soorten algemeen zijn voor Nederland en ook elders in 
Flevoland veel voorkomen. Alleen de Gewone citroen-
zweefvlieg (Xanthogramma pedissequum) en het Blauw 
gitje (Cheilosia cynocephala) zijn minder algemeen. De 
citroenzweefvlieg werd in beide onderzoeksjaren gevon-
den op precies dezelfde locatie: binnen de onderbreking 
van het kanaal langs bedrijventerrein Trekkersveld, 
een uiterst bloemrijk en beschut stukje parkachtige 
omgeving. De larven van deze opvallende soort leven 
van wortelluizen in de bodem van vochtige weiden 
en velden. Van het Blauw gitje werden alleen in 2013 
twee mannetjes gevonden in het oostelijk deel van het 
Horsterwold. 
 Bij de Schaduwplatvoetjes moet worden opgemerkt 
dat de soortgroep op zichzelf wel goed herkenbaar is, 
maar dat deze pas recent is opgesplitst in enkele soorten 
waarvan de vrouwtjes nog niet met zekerheid te onder-
scheiden zijn. De ware Platycheirus scutatus is zeldzaam 
en heeft een bedreigde status. Een verspreidingskaart op 
basis van alleen mannetjes toont dat deze soort groten-
deels van de zandgronden is verdwenen en vrijwel alleen 
nog langs de grote rivieren voorkomt. De vrouwtjes die 
hier gevonden werden zullen dus waarschijnlijk tot een 
van de algemenere afgesplitste soorten behoren. 

4.1.5 Bloembezoek
Uit het overzicht van waargenomen bloembezoeken 
in tabel 2 wordt duidelijk dat de beplanting van de 
bijenberm in dit stadium van ontwikkeling voor 
bijen nog van weinig te bieden had. Op Sporkehout 

Paartje van de Gehoornde metselbij (Osmia cornuta). Tussen de 
‘hoorns’ op de kop van het vrouwtje is een restant natte leem te zien 
waarmee het nest wordt afgedicht. Foto: Christophe Quintin 2011.
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(Rhamnus frangula) werden twee hommelmannetjes 
gespot. Mannetjes hebben bloemen alleen nodig voor 
nectar, en kunnen dus terecht op planten die vrouwtjes 
vermijden omdat ze niet het juiste stuifmeel bevatten.  
Gelderse roos (Viburnum opulus) is de enige andere 
aangeplante soort die door een van de doelsoorten 
bezocht werd. Dat betrof een vrouwtje van de Blinde bij 
(Eristalis tenax), een zweefvliegensoort die zich vermomt 
als honingbij, maar geen stuifmeel verzamelt en als larve 
in zuurstofarme poelen van organisch afval leeft.
 De meest succesvolle waardplant over alle gebieden 
in beide onderzoeksjaren was Gewone berenklauw 
(Heracleum sphondylium). Deze algemene soort van 
bermen en slootkanten was goed voor 35,3% van alle 
waargenomen bloembezoeken. De hele familie van 
schermbloemigen (Apiaceae) besloeg 38,7% van de 
bloembezoeken. Distels (Carduus en Cirsium) namen 
tesamen 21,3% van de bloembezoeken voor hun reke-
ning, terwijl op alle composieten (Asteraceae) in totaal 
34,4% van alle bloembezoeken geteld werd. De derde 
plantenfamilie van belang voor bijen zijn de vlinderbloe-
migen (Fabaceae), hier met een bescheiden 9,4% van 
de bloembezoeken. Witte klaver (Trifolium repens) bleek 
verreweg de belangrijkste waardplant voor werksters van 
de Steenhommel (Bombus lapidarius) te zijn.
 Herik (Sinapis arvensis) was goed voor 11,8% van 
de bloembezoeken. De score voor alle kruisbloemigen 
(Brassicaceae) werd door Dichtbloemige kruidkers 
(Lepidium densiflorum) nog licht opgekrikt naar 12%. 
Beide planten zijn typische verstoringspioniers, die na 
enkele jaren weer verdwenen zijn als de grond dichter 
begroeid raakt. 
 Het vermelden waard was een mannetje van de 
Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes) op Vertakte leeuwen-
tand (Leontodon autumnalis) in juli 2016. Ook deze 
waarneming werd gedaan in de parkachtige onderbre-
king van het kanaal langs het bedrijventerrein.

4.2 Aanbevelingen
4.2.1 Bijenberm als verbindingszone
Een bijenberm langs de Gooiseweg zou eventueel een 
rol kunnen spelen in de uitwisseling van insectensoorten 
tussen natuurgebieden in Flevoland. Daarbij komen het 
Harderbos en Larserbos als eerste in beeld. Voor zeld-
zame wilgenspecialisten onder de voorjaarsbijen zijn de 
landschappelijke factoren rond dit deel van de Gooise-
weg niet geschikt, dus de kracht van een bijenberm zal 
vooral moeten liggen in verspreiding van zomersoorten. 

4.2.2 Aanleg van een zandige bijenberm 
Een zandlaag van een meter diep en een meter of 10 
breed zou al wonderen doen. Een zoom van struweel 
en bomen op de grens van zand en akkerland houdt de 
wind tegen die over de akkers waait, maar neemt de zon 
niet weg van de berm. Ideaal voor veel soorten zou een 
hellend oppervlak zijn. Een lichte helling met een zui-
delijke expositie is voor de meeste bijen en graafwespen 
onweerstaanbaar. Tussen de rijbaan en de bijenberm 
mag verder een normale berm worden aangehouden. 

De smalle strook zand tussen de aanplant langs het 
Horsterwold en de rijbaan was in 2016 begroeid met 
fijne grassen en lage kruiden als Kleine klaver, Gewone 
rolklaver en Witte klaver. Deze werden druk bezocht 
door hommelwerksters, maar zoals eerder opgemerkt 
was deze berm te veel blootgesteld aan de verstoring die 
het verkeer veroorzaakt en daardoor ongeschikt als nest-
locatie. Enkele meters verder verwijderd van het wegdek 
zouden bijen ongestoord moeten kunnen foerageren en 
nestelen.
 De gebruikelijke greppels langs de wegbermen 
zouden de rand kunnen vormen van oeverzones die 
geleidelijk overgaan in de schuine zandhelling van de 
eigenlijke bijenberm. Het vochtige zand in de diepte zal 
niet verstuiven, en indien fijne grassen als Zandstruisgras 
(Agrostis vinealis) en Fijn schapengras (Festuca filiformis) 
direct worden gezaaid op de drogere delen van de berm 
is in de zomer van het daaropvolgende jaar de kans 
op verstuiving van de hogere zandvlakken minimaal 
geworden. De zandkorrels van het oppervlak voegen 
zich netjes samen onder invloed van het regenwater. 
In korte tijd zullen algen en mossen deze verdichte 
toplaag nog sterker hebben gefixeerd. Door het zaaien 
van composieten, lipbloemigen en vlinderbloemigen zal 
binnen enkele jaren de bijen- en wespenfauna met vele 
tientallen soorten zijn toegenomen. 
 Het zaaien dient overigens uiterst zuinig te worden 
uitgevoerd. Indien niet gemaaid wordt zullen de planten 
zich op natuurlijke wijze uitzaaien en jaarlijks terugke-
ren. Vooral de fijnbladige grassen, die slechts een lichte 
waas lijken te vormen, gaan verstuiving goed tegen en 
laten het zand open genoeg voor bodemnestelaars. 

4.2.3 Beheer en onderhoud
Om dichtgroeien te voorkomen kan na een aantal jaren 
geplagd worden, maar waarschijnlijk is dat pas na zo’n 
15 tot 20 jaar nodig. Zand op een slecht-doorlatende 
kleibodem staat in het winterseizoen vaak vol plassen. 
Door de hoge grondwaterstand blijft het zand zuursto-
farm, wat een ideale schrale en laagblijvende vegetatie 
oplevert en open plekken garandeert. Maaien dient, 
indien noodzakelijk, gedurende het vliegseizoen van de 
bijen zo lang mogelijk uitgesteld te worden, en pas nadat 
alle waardplanten zijn uitgebloeid gespreid en gefaseerd 
te worden uitgevoerd. 
 Zodra de bodem tussen het plantendek niet meer 
zichtbaar is kan eventueel een deel van de opgebrachte 
laag zand scherp worden afgestoken zodat een verticale 
wand ontstaat. Een andere optie is het uitsteken van 
greppels, waarvan de zuidgerichte zijden door de bijen 
gebruikt kunnen worden om in te nestelen. 
 Indien wordt gekozen voor plaggen dient dat te wor-
den uitgevoerd in stroken of in rechthoekige vlakken, 
maar het verdient ook de aanbeveling om enkele delen 
van het zand extra dicht te laten worden. De stevige 
organische laag die hier uiteindelijk wordt afgestoken 
kan tegen de bosrand worden opgestapeld als ‘tuunwal’. 
Op Texel nestelen talloze bijensoorten in deze wallen.
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6. Tabel bloembezoek
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Apiaceae Asteraceae Brass.
DIPTERA

Syrphidae
Cheilosia cynocephala 1
Cheilosia impressa 5
Cheilosia pagana 1 1 1
Episyrphus balteatus 147 3 7 1 26 2 2 1 1 16
Eristalis abusiva 1 1 2
Eristalis arbustorum 8 12 1 3 1 1 4 12
Eristalis horticola 1
Eristalis intricaria 2 1
Eristalis nemorum 1 3 1 1 2
Eristalis pertinax 12 2 1
Eristalis tenax 59 3 1 3 1 2 16 1 32
Eristalis spc. 5 1 4
Eupeodes corollae 4 1 2
Helophilus pendulus 1 1
Helophilus trivittatus 1 1 1 1 3
Helophilus spc. 3 5 1 3 1 1
Melanostoma mellinum 2 4 1
Myathropa florea 2
Platycheirus albimanus 1 1 6
Platycheirus clypeatus 1 1
Platycheirus scutatus s.l. 2
Scaeva pyrastri 2 1
Sphaerophoria scripta 17 3 1 2 3 1 4 1 2
Syritta pipiens 1 2 1
Syrphus ribesii 1 3 1
Syrphus torvus 1 2
Syrphus vitripennis 15 2 2
Syrphus spc. 2 2
Tropidia scita 1 1
Volucella bombylans
Xanthogramma pedissequum 1

Tabel 2a: Overzicht van alle waargenomen bloembezoekende exemplaren van zweefvliegen tijdens beide onderzoeksjaren (plantenlijst 1).
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Ca. Co. Fabaceae La. On. Pl. Ra. Rh. Ru. Sc.
DIPTERA

Syrphidae
Cheilosia cynocephala 1
Cheilosia impressa 5
Cheilosia pagana 3
Episyrphus balteatus 8 1 1 2 1 219
Eristalis abusiva 1 5
Eristalis arbustorum 42
Eristalis horticola 1
Eristalis intricaria 3
Eristalis nemorum 8
Eristalis pertinax 15
Eristalis tenax 1 119
Eristalis spc. 10
Eupeodes corollae 7
Helophilus pendulus 2
Helophilus trivittatus 7
Helophilus spc. 1 1 1 17
Melanostoma mellinum 1 8
Myathropa florea 2
Platycheirus albimanus 2 1 11
Platycheirus clypeatus 2
Platycheirus scutatus s.l. 2
Scaeva pyrastri 3
Sphaerophoria scripta 1 1 1 1 38
Syritta pipiens 4
Syrphus ribesii 5
Syrphus torvus 3
Syrphus vitripennis 19
Syrphus spc. 4
Tropidia scita 2
Volucella bombylans 1 1
Xanthogramma pedissequum 1

Tabel 2b: Overzicht van alle waargenomen bloembezoekende exemplaren van zweefvliegen tijdens beide onderzoeksjaren (plantenlijst 2).
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Apiaceae Asteraceae Brass.
HYMENOPTERA

Apidae
Andrena carantonica 1 1
Andrena chrysosceles 2
Andrena flavipes 1 4 1
Andrena fulva 1
Andrena haemorrhoa 2 2
Andrena nitida 1 1
Andrena vaga 1
Apis mellifera 20 1 8 21 2
Bombus bohemicus 1
Bombus hortorum
Bombus hypnorum 1
Bombus lapidarius 1 24 6 15 7 1 5 13
Bombus lucorum 1 4 2
Bombus norvegicus 1
Bombus pascuorum 4 3 9 1 3 1
Bombus pratorum 7 2
Bombus sylvestris 1
Bombus terrestris 11 3 10 16 4 6
Dasypoda hirtipes 1
Halictus tumulorum
Hylaeus communis 1
Lasioglossum calceatum 1 1
Nomada flava 1

Crabronidae
Cerceris rybyensis 1
Ectemnius continuus
Oxybelus bipunctatus 3

Vespidae
Vespula vulgaris 20 3 20

LEPIDOPTERA

Nymphalidae
Aglais urticae 1 1 3

Pieridae
Pieris napi 2 1 1 3

bloembezoek per plantensoort 1 1 348 32 4 53 76 81 1 1 1 6 45 2 55 7 7 2 116

bloembezoek per plantenfamilie 382 339 118

bloembezoek percentage familie 39 34 12

Tabel 2c: Overzicht van alle waargenomen bloembezoekende bijen, wespen en dagvlinders tijdens beide onderzoeksjaren (plantenlijst 1).
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Ca. Co. Fabaceae La. On. Pl. Ra. Rh. Ru. Sc.
HYMENOPTERA

Apidae
Andrena carantonica 2
Andrena chrysosceles 2
Andrena flavipes 1 7
Andrena fulva 1
Andrena haemorrhoa 4
Andrena nitida 2
Andrena vaga 1
Apis mellifera 2 1 55
Bombus bohemicus 1
Bombus hortorum 1 1
Bombus hypnorum 1 2
Bombus lapidarius 2 3 1 8 40 6 132
Bombus lucorum 1 8
Bombus norvegicus 1

Bombus pascuorum 6 1 5 1 4 5 4 1 1 3 52

Bombus pratorum 1 1 1 12
Bombus sylvestris 1
Bombus terrestris 1 1 1 9 1 1 64
Dasypoda hirtipes 1
Halictus tumulorum 2 2
Hylaeus communis 1
Lasioglossum calceatum 2
Nomada flava 1

Crabronidae
Cerceris rybyensis 1
Ectemnius continuus 1 1
Oxybelus bipunctatus 3

Vespidae
Vespula vulgaris 1 44

LEPIDOPTERA

Nymphalidae
Aglais urticae 5

Pieridae
Pieris napi 1 8

bloembezoek per plantensoort 1 17 3 8 1 1 10 6 60 4 2 6 1 5 2 3 17 986

1 17 93 2 6 1 5 2 3 17

0,1 1,7 9,4 0,2 0,6 0,1 0,5 0,2 0,3 1,7 100%

Tabel 2d: Overzicht van alle waargenomen bloembezoekende bijen, wespen en dagvlinders tijdens beide onderzoeksjaren (plantenlijst 2).
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zeldzaamheidscodes

AAAA uiterst algemeen
AAA zeer algemeen
AA algemeen
A vrij algemeen
M matig algemeen
Z vrij zeldzaam
ZZ zeldzaam
ZZZ zeer zeldzaam
ZZZZ uiterst zeldzaam

7. Tabel waargenomen soorten

soortnaam Latijn Nederlandse naam zeldz. traject ZW traject NO Gooiseweg totaal totaal
(blauw = voorstel nieuwe naam) 2013 2016 2013 2016 2013 2016 exemp soort

DIPTERA

Syrphidae
Cheilosia albipila Tweekleurig gitje AA 1 1 1
Cheilosia cynocephala Blauw gitje A 2 2 2
Cheilosia impressa Nazomergitje AA 5 5 5
Cheilosia pagana Kervelgitje AAA 1 4 1 4 5
Episyrphus balteatus Snorzweefvlieg AAAA 60 47 114 4 174 51 225
Eristalinus sepulchralis Weidevlekoog AAA 1 1 1
Eristalis abusiva Kustbijvlieg AA 1 3 1 1 2 4 6
Eristalis arbustorum Kleine bijvlieg AAAA 3 18 4 19 7 37 44
Eristalis horticola Bosbijvlieg AAA 1 1 1
Eristalis intricaria Hommelbijvlieg AAA 3 3 3
Eristalis nemorum Puntbijvlieg AAA 4 1 1 2 5 3 8
Eristalis pertinax Kegelbijvlieg AAA 14 2 14 2 16
Eristalis tenax Blinde bij AAA 69 8 32 13 101 21 122
Eupeodes corollae Terraskommazweefvlieg AAA 4 3 4 3 7
Helophilus pendulus Gewone pendelvlieg AAA 1 3 1 3 4
Helophilus trivittatus Citroenpendelvlieg AAA 6 3 9 9
Melanostoma mellinum Gewone driehoekzweefvlieg AAA 33 1 24 1 57 58
Myathropa florea Doodskopzweefvlieg AAA 2 2 2
Platycheirus albimanus Micaplatvoetje AAA 6 5 6 5 11
Platycheirus clypeatus Gewoon platvoetje AAA 23 5 28 28
Platycheirus fulviventris Geel platvoetje M 1 1 1
Platycheirus scutatus s.l. (Schaduw?) platvoetje ? 2 2 2
Scaeva pyrastri Witte halvemaanzweefvlieg AA 1 2 3 3
Sphaerophoria scripta Grote langlijf AAAA 16 25 8 7 24 32 56
Syritta pipiens Menuetzweefvlieg AAAA 3 1 1 3 4
Syrphus ribesii Bessenbandzweefvlieg AAA 6 6 6
Syrphus torvus Bosbandzweefvlieg AA 3 3 3
Syrphus vitripennis Kleine bandzweefvlieg AAA 9 3 7 16 3 19
Tropidia scita Moeraszweefvlieg AA 1 1 1 1 2
Volucella bombylans Hommelreus AA 1 1 1
Xanthogramma pedissequum Gewone citroenzweefvlieg A 1 1 1 1 2

212 186 175 84 387 270 657 31
LEPIDOPTERA

Lycaenidae
Polyommatus icarus Icarusblauwtje AA 1 1 1

1 1 1 1 1

Nymphalidae
Aglais io Dagpauwoog AAAA 1 1 1
Aglais urticae Kleine vos AAAA 1 5 6 6
Vanessa atalanta Atalanta AAA 2 2 2

1 8 9 9 3

Pieridae
Gonepteryx rhamni Citroenvlinder AA 1 1 1
Pieris napi Klein geaderd witje AAAA 10 7 17 17

11 7 18 18 2

Tabel 3a: Overzicht van alle waargenomen zweefvliegen en dagvlinders tijdens beide onderzoeksjaren.
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soortnaam Latijn Nederlandse naam zeldz. traject ZW traject NO Gooiseweg totaal totaal
(blauw = voorstel nieuwe naam) 2013 2016 2013 2016 2013 2016 exemp soort

HYMENOPTERA

Apidae
Andrena carantonica Meidoornzandbij AAA 2 2 2
Andrena chrysosceles Goudpootzandbij A 2 2 2
Andrena flavipes Graszandbij AAA 6 1 7 7
Andrena fulva Vosrode zandbij AA 1 1 1
Andrena haemorrhoa Koperstaartzandbij AAA 3 1 4 4
Andrena minutula Gewone dwergzandbij A 1 1 1
Andrena nitida Viltvlekzandbij AA 1 1 2 2
Andrena vaga Grijze zandbij AA 1 1 1
Apis mellifera Honingbij AAAA 23 8 5 19 28 27 55
Bombus bohemicus Tweekleurige koekoekshommel M 1 1 1
Bombus hortorum Tuinhommel AA 1 1 1
Bombus hypnorum Boomhommel A 1 1 2 2
Bombus lapidarius Steenhommel AAA 38 67 17 12 55 79 134
Bombus lucorum Veldhommel AA 5 1 2 5 3 8
Bombus norvegicus Boomkoekoekshommel Z 1 1 1
Bombus pascuorum Akkerhommel AAA 22 30 2 24 30 54
Bombus pratorum Weidehommel AAA 2 9 1 2 10 12
Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel AA 1 1 1
Bombus terrestris Aardhommel AAA 38 11 11 6 49 17 66
Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij AA 1 1 1
Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij AAA 4 4 4
Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij Z 1 1 1
Hylaeus communis Gewone maskerbij AAA 1 1 1
Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij AAA 1 1 1 1 2
Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij AAA 2 2 2
Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij AA 2 2 2
Nomada flava Gewone wespbij AAA 2 2 2
Osmia cornuta Gehoornde metselbij Z 1 1 1

135 156 35 45 170 201 371 28

Crabronidae
Cerceris rybyensis Gewone bijenknoopwesp AA 1 1 1
Ectemnius continuus Gespoorde zweefvliegendoder AAA 1 1 1
Lindenius albilabris Grote vleugwesp AA 1 1 1
Oxybelus bipunctatus Gladde spieswesp AA 1 2 1 2 3

2 4 2 4 6 4

Dryinidae
Anteon ephippiger Glanzende moerastangwesp M 1 1 1

1 1 1 1

Formicidae
Lasius niger Zwarte wegmier AAAA 2 4 6 6

2 4 6 6 1

Pompilidae
Caliadurgus fasciatellus Tuinspinnendoder A 1 1 1

1 1 1 1

Vespidae
Vespula vulgaris Gewone wesp AAAA 39 3 2 41 3 44

1

totalen exemplaren: 388 368 212 149 600 517 1114
totalen exemplaren per traject: 756 361

totalen soorten: 38 50 16 28 41 57 73
totalen soorten per traject: 67 33

Tabel 3b: Overzicht van alle waargenomen bijen, mieren en angeldragende wespen tijdens beide onderzoeksjaren.



22

8. Soortbeschrijvingen en kaartjes

Andrena chrysosceles - Goudpootzandbij
Vrij algemeen in Nederland. Parkbossen, parken, tuinen, akkers en 
uiterwaarden. Late voorjaarssoort. Bezoekt vooral schermbloemen, 
met name Fluitenkruid, en kruisbloemigen. Langs de Gooiseweg in 
2013 gevonden op Herik in een kapvlakte. Nestelt verspreid of in 
kleine kolonies in diverse bodemsoorten, maar naar verhouding vaak 
met een hoog percentage klei. Koekoeksbij: Nomada fabriciana.

Andrena carantonica - Meidoornzandbij
Zeer algemeen in heel Nederland. Parkachtige landschappen, 
gevarieerde agrarische landschappen en bosranden. Voorjaarssoort. 
Bezoekt bloemen van vele plantensoorten, maar de voorkeur gaat uit 
naar roosachtigen, vaak op meidoorn. 
Nestelt verspreid in zandgrond of lichte zavel. Vrouwtjes gebruiken 
vaak een gezamenlijke nestingang. 
Koekoeksbijen: Nomada flava en Nomada marshamella.

Andrena flavipes - Graszandbij
Zeer algemeen in vooral de zuidelijke helft van het land. Op dijken, 
in uiterwaarden, heiden, parken en tuinen.
Twee generaties: een in het voorjaar en een in de zomer. Bezoekt 
bij voorkeur roosachtigen en composieten. Langs de Gooiseweg 
het meest gevonden op Gewone paardenbloem. Nestelt in relatief 
vochtige en lemige, open bodem in vaak zeer grote aggregaties. 
Koekoeksbij: Nomada fucata.

Andrena fulva - Vosrode zandbij (Vosje)
Algemene soort in Nederland. Sterke cultuurvolger. Leeft in park-
bossen, parken, tuinen en spoordijken.
Vrij vroege voorjaarssoort. Bezoekt bloemen van diverse plantenfa-
milies, maar is het meest te vinden op roosachtigen als Sleedoorn en 
Zoete kers. Nestelt verdekt tussen hogere vegetatie op zandige tot 
tamelijk lemige bodems. 
Koekoeksbijen: Nomada signata en Nomada panzeri.

Andrena haemorrhoa - Roodstaartzandbij (Roodgatje)
Zeer algemeen in heel Nederland. In agrarische landschappen, 
parkbossen, parken, tuinen, heiden en uiterwaarden. 
Voorjaarssoort. Bezoekt bloemen van zeer uiteenlopende plan-
tenfamilies, maar wordt het meest aangetroffen op wilg, Gewone 
paardenbloem en Sleedoorn. Nestelt relatief verspreid op open 
locaties in zandige tot lemige bodem. 
Koekoeksbij: Nomada ruficornis.

Andrena minutula - Gewone dwergzandbij
Vrij algemene soort, afgezien van de noordelijke kustprovincies. 
Vooral aanwezig in bossen of parkbossen.
Twee generaties: een in het voorjaar en een in de zomer. Bezoekt 
bloemen van zeer uiteenlopende plantenfamilies. In het vroege 
voorjaar vaak langs bosranden op Klein hoefblad. Nestelt solitair 
in zandige of lemige bodem, vaak in of dicht langs bosranden. 
Koekoeksbij: Nomada flavoguttata.
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Apis mellifera - Honingbij
In cultuur gehouden sociaal levende soort die ooit inheems geweest 
moet zijn. Door tussenkomst van imkers over alle landschappen 
verspreid. Werksters bezoeken bloemen uit alle denkbare planten-
families. In 2013 was een duidelijke toename van werksters in het 
westen van het Horsterwold zichtbaar, mogelijk door een standplaats 
van bijenkasten. In 2016 zal ook een volk in het noordoosten 
gestationeerd zijn geweest.

Bombus bohemicus - Tweekleurige koekoekshommel
Minder algemene soort. Vroeger vrij algemeen in het hele land, 
maar op de hoge zandgronden en in de duinen sinds 1950 sterk 
afgenomen. 
Koekoekshommel die als cleptoparasiet haar eieren legt in de nesten 
van vooral Bombus lucorum. Verzamelt zelf geen stuifmeel. In 2013 
werd een enkel vrouwtje gevonden op Speerdistel in een kapvlakte. 

Bombus hortorum - Tuinhommel
Algemeen in heel Nederland. Cultuurvolger, die vaak aanwezig is in 
relatief vochtige parken en tuinen. Bezoekt bloemen van uiteenlo-
pende families, maar is buiten de stedelijke gebieden relatief vaak op 
Rode klaver te vinden. 
Nestelt in kleine kolonies in vrij hooggelegen grondnesten. Langs 
de Gooiseweg werd slechts een mannetje waargenomen in 2013 op 
Harig wilgenroosje in een kapvlakte.

Andrena nitida - Viltvlekzandbij
Algemeen in heel Nederland. In parkbossen, parken en tuinen, op 
dijken, in agrarische gebieden en heideterreinen.
Voorjaarssoort. Bezoekt bloemen van diverse plantenfamilies, maar 
meestal op Gewone paardenbloem. Nestelt in zandige bodems op 
open, vaak hellende plaatsen met korte vegetatie.
Koekoeksbij: Nomada flava, Nomada goodeniana, Nomada succincta 
en waarschijnlijk ook Nomada marshamella.

Andrena vaga - Grijze zandbij
Algemeen op de hoge zandgronden. Nauwelijks aanwezig in de 
klei- of veengebieden. In heiden en zandverstuivingen, maar ook op 
dijken en langs zandige akkers.
Voorjaarssoort. Bezoekt hoofdzakelijk rondbladige wilgen, zoals 
Boswilg en Grauwe wilg. Daarnaast ook vaak op Gewone paarden-
bloem. Nestelt, vaak enorme aggregaties, langs zandpaden en op 
dijken. Koekoeksbij: Nomada lathburiana.

Bombus hypnorum - Boomhommel
Vrij algemene, succesvolle soort. Cultuurvolger, veel aanwezig in 
parkbossen. Bloembezoek op diverse plantensoorten. Vaak foerage-
rend op braam, composieten of wilgen. In 2013 langs de Gooiseweg 
niet gevonden, in juni 2016 zowel een werkster op Akkerdistel als 
een mannetje op Sporkehout. 
Nestelt bij voorkeur in boomholten. Koekoekshommel: Bombus 
norvegicus en waarschijnlijk ook Bombus barbutellus.
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Bombus lapidarius - Steenhommel
Zeer algemene soort. In vrijwel alle kruidenrijke halfopen land-
schappen. Koninginnen foerageren in het voorjaar op wilgen en 
paardenbloem, werksters veel op lage composieten en klaversoorten. 
Langs de Gooiseweg vloog 50,5 % van de waargenomen werksters 
op Witte klaver of Basterdklaver in de zandige berm. De middelgrote 
volkeren bewonen bestaande ondergrondse holten. Koekoekshom-
mel: Bombus rupestris.

Bombus pratorum - Weidehommel
Zeer algemeen in heel Nederland. Minder open landschappen, en 
relatief veel in de stedelijke omgeving. Bloembezoek op planten uit 
diverse families. Langs de Gooiseweg vlogen koningin en werksters 
vooral op Kruldistel. Een mannetje op Sporkehout was de enige 
waargenomen vertegenwoordiger van de bijen die een bloeiwijze van 
de nieuwe aanplant bezocht. 
Koekoekshommels: Bombus sylvestris en Bombus campestris.

Bombus lucorum - Veldhommel
Algemeen in heel Nederland, maar minder algemeen dan de 
verwante Aardhommel. Komt voor in vrijwel alle, niet te natte 
landschappen. Koninginnen vliegen veel op wilgenkatjes en 
paardenbloemen, werksters foerageren meer op klavers, composieten, 
smeerwortel en ook weegbree. Langs de Gooiseweg het meest op 
Akkerdistel. Nestelt in verlaten muizenholen. Koekoekshommel: 
Bombus bohemicus.

Bombus norvegicus - Boomkoekoekshommel
Vrij zeldzaam in heel Nederland. Afhankelijk van de gastheer te 
vinden in dennenbossen met rijke ondergroei, oudere polderbossen 
of wilgenvloedbossen. 
Late voorjaarssoort. Koekoekshommel van o.a. Bombus hypnorum 
en Bombus jonellus. Als cleptoparasiet niet gebonden aan bepaalde 
waardplanten. Langs de Gooiseweg in 2013 een mannetje gevonden 
op Akkerdistel.

Bombus pascuorum - Akkerhommel
Zeer algemeen in heel Nederland en talrijk in alle landschappen. 
Foerageert op planten van diverse families. Koninginnen vaak op 
wilgen en paardenbloem. Werksters van het lichtgekleurde ras foe-
rageren veel op composieten, het donkere ras meer op smeerwortel 
en hondsdraf. Langs de Gooiseweg op zeer uiteenlopende bloemen. 
Nestelt in bestaande ondergrondse holten. Koekoekshommel: 
Bombus campestris.

Bombus sylvestris - Vierkleurige koekoekshommel
Algemene soort in heel Nederland. Afhankelijk van de gastheer te 
vinden in parkachtige landschappen of wilgenvloedbossen. 
Vrouwtjes verschijnen al in het vroege voorjaar, mannetjes in 
de voorzomer. Als cleptoparasiet niet gebonden aan bepaalde 
waardplanten. Langs de Gooiseweg werd in 2016 een mannetje op 
Kruldistel aangetroffen. 
Gastheren: Bombus pratorum en Bombus jonellus.
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Bombus terrestris - Aardhommel
Zeer algemeen in heel Nederland. Komt voor in vele, niet al te 
natte landschappen. Bloembezoek op planten van diverse families. 
Koninginnen in het voorjaar vooral op wilg en paardenbloem. In 
2013 werd langs de Gooiseweg 39% van de koninginnen/werksters 
op berenklauw waargenomen. In 2016 na geen enkele meer, en was 
het aantal exemplaren met tweederde afgenomen. Koekoekshommel: 
Bombus vestalis.

Hylaeus communis - Gewone maskerbij
Zeer algemeen, m.u.v. de noordelijke provincies. Wegbermen, 
kanaaloevers, bosranden, parkachtige landschappen en tuinen.
Zomersoort. Bloembezoek op planten uit diverse families, maar 
vaak op gele composieten, schermbloemen en braam. In 2013 een 
vrouwtje langs de Gooiseweg op Gewone berenklauw. 
Nestelt in holle stengels, verlaten gallen, spleten en boorgaten van 
insecten in hout. Geen koekoeksbij bekend.

Lasioglossum calceatum - Gewone geurgroefbij
Zeer algemeen in heel Nederland, maar het talrijkst op hoge zand-
gronden en in de duinen. Vrouwtjes foerageren bij voorkeur op gele 
composieten, maar regelmatig ook op andere plantenfamilies. Langs 
de Gooiseweg op Herik en Gewone paardenbloem. Primitief-sociale 
soort met een werksterskaste die in het voorjaar complexe bodem-
nesten graaft. Geslachtelijke generatie in de zomer. Koekoeksbij: 
Sphecodes monilicornis. 

Halictus tumulorum - Parkbronsgroefbij
Zeer algemeen in vrijwel heel Nederland, cultuurvolger.
Primitief sociale soort met in het voorjaar een werksterskaste. 
Mannetjes verschijnen pas in de zomer. Bloembezoek op planten uit 
diverse families. De voorkeur gaat echter uit naar gele composieten. 
Langs de Gooiseweg in 2016 gevonden op Kruipende boterbloem. 
Nestelt in zandige tot vrij lemige bodem. Koekoeksbij: Sphecodes 
ephippius.
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Dasypoda hirtipes - Pluimvoetbij
Algemene soort op de hogere zandgronden en aan de kust, nauwe-
lijks op zeeklei. Veelal in duinen, op dijken en in zandige bermen. 
In Flevoland voornamelijk in zandopspuitingen. Zomersoort. 
Hoofdzakelijk op gele composieten, maar ook op Wilde cichorei. In 
juli 2016 werd een mannetje op Vertakte leeuwentand aangetroffen 
langs het Trekkersveld.
Cleptoparasitisme door o.a. Nomada flavopicta wordt vermoed.

Hoplitis leucomelana - Zwartgespoorde houtmetselbij
Vrij zeldzaam. Voornamelijk in het zuidoostelijk riviergebied en 
de duinen. Meest in kruidenrijke zandige graslanden. Zomersoort. 
Bloembezoek op planten uit diverse families, maar bij voorkeur op 
vlinderbloemen. In Flevoland alleen waargenomen op Dauwbraam, 
waarvan de holle stengels als nestgelegenheid worden gebruikt. 
Koekoeksbijen: diverse soorten tubebijen, maar vooral Stelis 
ornatula.
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Lasioglossum morio - Langkopsmaragdgroefbij
Algemeen, cultuurvolger. Bermen, recreatiestranden, parken en 
tuinen. Bloembezoek op planten van diverse families. In Flevoland 
vooral op composieten en roosachtigen gevonden.
De eerste generatie in het voorjaar bestaat uit werksters. Geslach-
telijke generatie in hoogzomer. Nesten in zandige tot licht lemige 
bodem. Koekoeksbij: o.a. Sphecodes geoffrellus, Sphecodes longulus en 
Sphecodes miniatus.

Osmia cornuta - Gehoornde metselbij
Vrij zeldzame, zuidelijke soort die na 1950 op veel plaatsen is 
verdwenen. Rivierdalen, lemige beekoevers, parkbossen en agrarische 
landschappen. Bezoekt bloemen van vele planten. Wordt verhandeld 
voor de bestuiving van fruit. Nestelt in spleten, boorgaten en holle 
stengels. Binnen Flevoland alleen bekend uit Lelystad in 1985. In 
april 2016 werd bij het Trekkersveld een mannetje op een boomstam 
aangetroffen.

Ectemnius continuus - Gespoorde zweefvliegendoder
Zeer algemeen. Agrarisch landschap, dijken, oevers van sloten en 
kanalen, bermen, parken en tuinen. Vrouwtjes jagen op vliegen van 
diverse families, waaronder vaak zweefvliegen. 
Langs de Gooiseweg werd In juli 2013 een vrouwtje in een kapvlakte 
aangetroffen op Grote ereprijs.
Nestelt in dood hout. Wordt tijdens het provianderen van het nest 
voornamelijk belaagd door parasitaire vliegen.

 Cerceris rybyensis - Gewone bijenknoopwesp
Algemeen op de zandgronden en langs de kust. In bloemrijke 
duinvalleien, parkachtige landschappen en tuinen. Actief van mei tot 
september. Bezoekt bloemen uitsluitend voor nectar.
De zelfgegraven bodemnesten worden gevuld met verlamde groef-
bijen (in Flevoland hoofdzakelijk Halictus tumulorum) of zandbijen 
(Andrena). Cleptoparasiet is in Flevoland de zandgoudwesp 
Hedychrum gerstaeckeri.
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Nomada flava - Gewone wespbij
Zeer algemeen. Op dijken, in parkbossen, parken, tuinen en gevari-
eerde agrarische landschappen. 
Voorjaarssoort. Als cleptoparasiet niet gebonden aan bepaalde 
waardplanten, maar is vaak te vinden op Gewone paardenbloem. 
Langs de Gooiseweg in 2016 op Akkerdistel. 
Gastheren: Andrena carantonica, Andrena nigroaenea en Andrena 
nitida.

Lasioglossum leucozonium - Matte bandgroefbij
Zeer algemeen, behalve op zeeklei en in veengebieden. Dijken, 
wegbermen, agrarisch gebied, heiden en recreatiestranden. Bloem-
bezoek op planten van diverse plantenfamilies, maar meestal op gele 
composieten als Gewoon biggenkruid en Klein streepzaad. In 2016 
werden langs de Gooiseweg twee mannetjes gevonden in kort gras 
met Kleine klaver. Nestelt in zandige bodem. Koekoeksbij: Sphecodes 
ephippius.
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Lindenius albilabris - Grote vleugwesp
Algemeen op de zandgronden, minder in de kustprovincies. Allerlei 
halfopen landschappen, maar geen cultuurvolger. Prooi: vliegen 
van oevervegetaties zoals halmvliegen (Chloropidae), dansvliegen 
(Empididae) en langpootvliegen (Dolichopodidae). Enkele popula-
ties richten zich op plantenwantsen (Miridae). In juli 2016 werd een 
mannetje gevonden bij het Trekkersveld. Nestelt in zandige bodem.

Oxybelus bipunctatus - Gladde spieswesp
Algemeen op de zandgronden en langs de kust. In de stedelijke 
omgeving veel op recreatiestranden en langs bermen. Vaak aan te 
treffen op schermbloemen. Langs de Gooiseweg in beide onderzoek-
sjaren gevonden op Gewone berenklauw.
Prooi: (Anthomyiidae), maar ook kleine bromvliegen (Calliphoridae) 
en zweefvliegen (Syrphidae). Nestelt in open zandbodem, vaak in 
zeer grote aantallen.

Vespula vulgaris - Gewone limonadewesp
Zeer algemeen in heel Nederland. Leeft in allerlei parkachtige 
landschappen. In voorjaar en zomer verzamelen werksters insecten 
en spinnen voor hun larven. De zeer grote volkeren maken onder-
grondse papiernesten. Langs de Gooiseweg in 2013 op Gewone 
berenklauw en Akkerdistel in de oude bermen en de kapvlakten. In 
2016 voornamelijk nog langs het Trekkersveld op een restant van de 
oude pastinaakpopulatie.

Anteon fulviventre var. ephippiger - moerastangwesp
Niet algemeen. Behoort tot een problematisch soortcomplex. Alle 
varianten leven in grasvegetaties van moerasbossen op zand, veen of 
klei. Gastheren zijn spitskopcicaden (Cicadellidae: Deltocephalinae). 
De op Duinriet levende Mocydia crocea is in Flevoland waar-
schijnlijk de belangrijkste gastheer van de typische variant. Begin 
juni 2016 werd langs de Gooiseweg een mannetje met het sleepnet 
verzameld uit grassen.

 Caliadurgus fasciatellus - Tuinspinnendoder
Vroeger vrij algemeen in een groot deel van het land, maar wordt 
op veel plaatsen niet meer gevonden. Zandige graslanden, heiden, 
begroeide bermen en bosranden. In Flevoland vaak in begroeide 
zandopspuitingen en volkstuinen. Prooi: wielwebspinnen (Aranei-
dae). Graaft ondiepe nestgangen in zand. Langs de Gooiseweg werd 
in juni 2016 een mannetje verzameld met het sleepnet.

Lasius niger - Zwarte wegmier
Uiterst algemeen in heel Nederland. Veel in open, zandige terreinen, 
maar ook een typische cultuurvolger. De meest algemene mier in 
de stedelijke omgeving. Werksters verzamelen allerlei kleine geleed-
potigen als voedsel voor de larven, maar melken ook bladluizen, of 
ondergronds wortelluizen.
Nestelt bij voorkeur in verstoord zand tussen grassen. 
Belangrijkste parasietmier in Flevoland is Lasius umbratus. 
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Cheilosia cynocephala - Blauw gitje
Vrij algemeen in ruige vegetaties van wegbermen en dijken in het 
rivierengebied, de Zeeuwse delta en de Randstad. 
Meerdere generaties per jaar. De late zomergeneratie bezoekt o.a. 
Speerdistel en Gewone berenklauw. Larven ontwikkelen zich in de 
stengels van o.a. Akkerdistel.
In 2016 niet meer langs de Gooiseweg gevonden, vrijwel zeker  door 
het ontbreken van greppels met Gewone berenklauw.

Cheilosia impressa - Nazomergitje
Algemeen in bossen en parken van stedelijke gebieden, veel minder 
in open landschappen.
Late zomersoort met mogelijk een beperkte voorjaarsgeneratie. 
Volwassen dieren zitten vaak op Gewone berenklauw. De larven zijn 
gevonden in de wortels van Grote klit. 
In 2016 niet meer langs de Gooiseweg gevonden, vrijwel zeker  door 
het ontbreken van greppels met Gewone berenklauw.

Cheilosia pagana - Kervelgitje
Zeer algemeen in heel Nederland. Meest in halfopen, kruidenrijke 
vegetaties van graslanden, bermen en bosranden. 
Twee generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken bij voorkeur 
schermbloemen als Fluitenkruid, maar zijn soms ook te vinden op 
composieten. De larven ontwikkelen zich in de rottende wortels van 
Fluitenkruid en Gewone berenklauw.

Episyrphus balteatus - Snorzweefvlieg
Uiterst algemeen in allerlei landschappen door heel Nederland.
Meerdere generaties per jaar. Door overwinteren van vrouwtjes 
gevonden van februari tot in november. Volwassen dieren zijn te 
vinden in bloemrijke vegetaties op zeer uiteenlopende plantensoor-
ten. De larven voeden zich met bladluizen.
In 2013 langs de Gooiseweg overwegend op Gewone berenklauw, in 
2016 meest op Herik en composieten. 

Cheilosia albipila - Tweekleurig gitje
Algemeen in heel Nederland, maar wordt minder gevonden in 
open landschappen. Voornamelijk aanwezig in loofbossen en park-
landschappen. Vrij sterke cultuurvolger. Voorjaarssoort. Volwassen 
dieren bezoeken bloeiwijzen van o.a. wilgen en Sleedoorn, de larven 
ontwikkelen zich in de wortels en stengels van diverse distelsoorten.

Eristalinus sepulchralis - Weideoogvlek
Zeer algemeen in heel Nederland. Vooral in hoge, kruidenrijke 
vegetaties van zowel vochtige als drogere landschappen, met als 
voorwaarde de aanwezigheid van waterpartijen.
Twee generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken lage en hoge 
oeverplanten, maar bij voorkeur Gewone berenklauw. Larven leven 
van rottende organische materialen in ondiepe poelen of langs 
oevers.
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Eristalis abusiva - Kustbijvlieg
Blauw: zichtwaarnemingen E. abusiva of E. arbustorum. 
Algemeen in het westen van het land. Overwegend in kruidenrijke, 
vochtige graslanden en kwelders. Twee generaties per jaar. Volwassen 
dieren bezoeken diverse bloemen. Langs de Gooiseweg vrij vaak op 
Herik gevonden, en daarnaast op paardenbloem, melkdistel en Grote 
ereprijs. De larven leven van rottend materiaal in natte bodems en 
oevers.

Eristalis horticola - Bosbijvlieg
Zeer algemeen in heel Nederland, maar veel minder talrijk in 
streken met zeeklei. Voornamelijk te vinden langs bosranden en in 
parklandschappen. 
Twee generaties per jaar. De volwassen vliegen bezoeken bloemen 
van uiteenlopende kruiden en struiken (langs de Gooiseweg een 
waarneming op Gewone berenklauw), de larven leven waarschijnlijk 
in vochtige of natte bosgrond.

Eristalis intricaria - Hommelbijvlieg
Zeer algemeen in heel Nederland. In open bossen, parken en tuinen, 
soms zelfs in vochtige duingraslanden. 
Meerdere generaties per jaar. Bezoekt bloemen van diverse kruiden, 
struiken en bomen (langs de Gooiseweg o.a. aangetroffen op Herik 
en Akkerdistel). Larven leven van rottend organisch materiaal in 
stilstaand water.

Eristalis nemorum - Puntbijvlieg
Zeer algemene soort in heel Nederland. In kruidenrijke delen van 
open bossen, parklandschappen en beschutte graslanden
Twee generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken bloemen van 
uiteenlopende kruiden. In de kapvlakten van de Gooiseweg op 
Akkerdistel, in het hooiland op Gewone berenklauw. 
De larven leven van organisch materiaal in stilstaand, voedselrijk 
water en zijn zelfs gevonden in koeienvlaaien.

Eristalis pertinax - Kegelbijvlieg
Zeer algemene soort van diverse halfopen landschappen.Twee 
generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken bloemen van 
uiteenlopende kruiden. Langs de Gooiseweg in 2013 voornamelijk 
op berenklauw in de bermen, op Akkerdistel in de kapvlakten en 
op paardenbloem in het hooiland. In 2016 uitsluitend op Herik 
gevonden. De larven leven van ontbindend organisch materiaal in 
stilstaand water en modderige oevers.
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Eristalis arbustorum - Kleine bijvlieg
Blauw: zichtwaarnemingen E. abusiva of E. arbustorum. 
In Nederland overal uiterst algemeen.  Vele biotopen, waaronder 
vaak kruidenrijke graslanden. Twee generaties per jaar. Volwassen 
dieren bezoeken bloemen uit verschillende plantenfamilies. Langs de 
Gooiseweg het meest op berenklauw en pastinaak, vrij vaak op Herik 
en enkele composieten. De larven leven van rottend materiaal in 
natte bodems en oevers.



30

Helophilus pendulus - Gewone pendelvlieg
Blauw: zichtwaarnemingen van H. pendulus of H. trivittatus. 
Zeer algemeen in heel Nederland. Vooral in open, vochtige graslan-
den met enige beschutting. De larven leven van organisch afval in 
natte bodems en oevers. 
Twee generaties per jaar, de voorjaarsgeneratie is het talrijkst. Volwas-
sen vliegen bezoeken allerlei bloemen, langs de Gooiseweg gevonden 
op Herik en Akkerdistel.

Melanostoma mellinum - Gewone driehoekzweefvlieg
Zeer algemeen in heel Nederland. Bij voorkeur in agrarische gras-
landen. Twee generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken volgens 
de literatuur vooral de bloemen van weegbreesoorten. Langs de 
Gooiseweg voornamelijk waargenomen op pastinaak en berenklauw, 
en daarnaast op Kruipende boterbloem en Herik. Verder veel 
gesleept uit grassen in het hooiland. De larven leven waarschijnlijk 
van bladluizen.

Myathropa florea - Doodskopzweefvlieg
Zeer algemene soort. Veelal langs bosranden en in parkachtige 
landschappen of tuinen. 
Twee generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken bloemen van 
uiteenlopende plantensoorten. Langs de Gooiseweg alleen in 2013 
gevonden op Gewone berenklauw. 
De larven leven in vermolmd hout en rottend bladmateriaal.

Helophilus trivittatus - Citroenpendelvlieg
Blauw: zichtwaarnemingen van H. pendulus of H. trivittatus.
Zeer algemeen in heel Nederland, overwegend in iets drogere 
open graslanden met kruiden dan andere Helophilus-soorten. Twee 
generaties per jaar. Volwassen vliegen bezoeken bloemen van diverse 
plantensoorten. Langs de Gooiseweg vooral op Herik, maar ook op 
distels, melkdistels en berenklauw. 
De larven leven in modder, uitwerpselen en rottende planten.

Eupeodes corollae - Terraskommazweefvlieg
Overal in Nederland zeer algemeen, vooral in beschutte delen van 
open landschappen. Maximale aantallen in hoogzomer, met mogelijk 
een eerste generatie in de voorzomer. Volwassen dieren bezoeken 
bloemen van uiteenlopende plantensoorten. Langs de Gooiseweg in 
2013 uitsluitend gevonden op berenklauw, in 2016 alleen op Herik 
en Akkerdistel.
Larven leven van bladluizen op kruiden en struiken.
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Eristalis tenax - Blinde bij
Zeer algemeen in heel Nederland. Meerdere generaties per jaar. 
Overwintert en is vrijwel het hele jaar te zien. Volwassen vliegen 
bezoeken allerlei bloemen. Langs de Gooiseweg tijdens beide 
onderzoeken veel op Herik en Akkermelkdistel. In 2013 voor 
zeker 60% op Gewone berenklauw maar in 2016 hierop niet meer 
waargenomen. De larven leven in stilstaand, vaak zeer zuurstofarm 
water, van rottend organisch materiaal.
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Syritta pipiens - Menuetzweefvlieg
Uiterst algemeen in heel Nederland. Komt voor in vrijwel alle West-
Europese landschappen. 
Twee generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken bloemen van 
vele plantenfamilies. Langs de Gooiseweg gevonden op Gewone 
pastinaak, Gewone berenklauw en Reukeloze kamille. De larven 
leven van rottend organisch materiaal in natte substraten op land.

Scaeva pyrastri - Witte halvemaanzweefvlieg
Algemene soort van kruidenrijke cultuurlandschappen in heel 
Nederland. 
In hoogzomer de grootste aantallen, maar in grafieken tekent zich 
ook subtiel een voorzomergeneratie af. Volwassen dieren bezoeken 
allerlei bloemen. Langs de Gooiseweg in 2013 gevonden op beren-
klauw en pastinaak in de bermen. De larven leven van bladluizen op 
diverse kruiden.

Sphaerophoria scripta - Grote langlijf
Uiterst algemeen in heel Nederland. Vooral in graslanden.
Meerdere generaties per jaar, maar in hoogzomer vindt men de 
grootse aantallen. Volwassen dieren bezoeken bloemen van vele 
plantensoorten. Langs de Gooiseweg in totaal op 13 plantensoorten 
gevonden, maar in 2013 voor 66% op Gewone berenklauw. De 
larven leven van bladluizen op diverse kruiden.

Platycheirus albimanus - Micaplatvoetje
Zeer algemeen in heel Nederland op schaduwrijke plekken van 
bossen, parken en struwelen. 
Twee generaties per jaar, al werd de soort tijdens het onderzoek 
uitsluitend in de nazomer gevonden. Volwassen dieren bezoeken 
allerlei bloemen. Langs de Gooiseweg meest op melkdistel, maar 
ook op Haagwinde, streepzaad en ereprijs. De larven leven van 
bladluizen op kruiden, struiken en bomen.

Platycheirus clypeatus - Gewoon platvoetje
Uiterst algemeen in heel Nederland, vooral in vochtige graslanden. 
Twee generaties per jaar. Volwassen dieren zijn volgens de literatuur 
vooral te vinden op grassen en de bloeiwijzen van weegbree. Langs 
de Gooiseweg werd ze hoofdzakelijk gesleept uit hooiland, maar ook 
aangetroffen op Herik en pastinaak. 
De larven leven mogelijk van kleine insecten in bladstrooisel.

Platycheirus fulviventris - Geel platvoetje
Minder algemene soort van rietmoerassen op klei- en veengrond. 
Vroeger algemeen in de grote veengebieden van Holland, Utrecht en 
Overijssel, maar na 1950 daar grotendeels verdwenen. 
Twee generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken vooral zeggen 
en weegbree maar ook boterbloemen en distels. De larven leven van 
bladluizen op riet, zeggen en lisdodden.
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Syrphus vitripennis - Kleine bandzweefvlieg
Zeer algemeen in heel Nederland. Vooral in zoomvegetaties van 
matig vochtige loofbossen. 
Meerdere generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken uiteen-
lopende bloeiende planten. Langs de Gooiseweg voornamelijk in 
2013 gevonden op Gewone berenklauw in de bermen. In beide jaren 
ook op Herik en in 2016 op Akkermelkdistel. De larven leven van 
bladluizen op kruiden, struiken en bomen.

Tropidia scita - Moeraszweefvlieg
Algemeen in heel Nederland. Veelal in moerasbossen en rietmoeras-
sen, ontbreekt in droge zandige landschappen.
Late voorjaarssoort. Volwassen dieren bezoeken bloemen uit vele 
plantenfamilies. Langs de Gooiseweg gevonden op Dichtbloemige 
kruidkers in een kapvlakte en op paardenbloem langs het kanaal bij 
Trekkersveld. De larven leven vermoedelijk van rottende plantende-
len in vochtige oevers.

Syrphus ribesii - Bessenbandzweefvlieg
Blauw: zichtwaarnemingen S. ribesii of S. torvus.
Zeer algemene soort van niet al te droge bossen. 
Twee generaties per jaar. Volwassen dieren bezoeken bloemen uit 
allerlei plantenfamilies, maar langs de Gooiseweg werden de meeste 
exemplaren verzameld op Speerdistel in de kapvlakten. Daarnaast 
ook op berenklauw en paardenbloem. De larven leven van bladlui-
zen op struiken en bomen.

Volucella bombylans var. Plumata - Hommelreus
Algemeen in de oostelijke helft van het land. Voornamelijk op open 
plekken en langs randen van vochtige loofbossen. 
Vroege zomersoort. Volwassen dieren bezoeken diverse plantensoor-
ten, en zijn langs bosranden op zand vaak rond braamstruweel te 
vinden. Langs de Gooiseweg waargenomen op Grote ereprijs in een 
kapvlakte. De larven leven in hommelnesten van afval, waaronder 
stuifmeel en dode hommellarven.

Xanthogramma pedissequum - Gewone citroenzweefvlieg
Algemeen in de zuidelijke helft van Nederland, vrijwel afwezig in het 
noorden. Leeft vooral in graslanden en struwelen.
Zomersoort, vliegt van eind mei tot begin september. Volwassen 
dieren bezoeken diverse bloemen. Langs de Gooiseweg eenmaal op 
pastinaak aangetroffen. De larven leven van wortelluizen en leven 
kennelijk in symbiose met mieren.
Tijdens het onderzoek alleen gevonden bij het Trekkersveld. 
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Syrphus torvus - Bosbandzweefvlieg
Blauw: zichtwaarnemingen S. ribesii of S. torvus.
Algemene soort van drogere bossen op vooral de zandgronden.
Vermoedelijk meerdere generaties. In april de grootste aantallen. In 
juni een tweede vliegtijdpiek. Volwassen dieren bezoeken bloemen 
uit zeer verschillende plantenfamilies. Langs de Gooiseweg gevonden 
op Gewone berenklauw en Herik. 
De larven leven van bladluizen op struiken en bomen.
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Aglais io - Dagpauwoog
Uiterst algemeen in heel Nederland. Bloemrijke graslanden, bosran-
den, dijken, parken en tuinen.
Twee generaties per jaar, met een piek in de vliegtijd rond begin mei, 
resp. begin augustus. 
De vlinders bezoeken bloemen van uiteenlopende plantenfamilies, 
de rupsen leven op Grote brandnetel.

Aglais urticae - Kleine vos
Uiterst algemeen in heel Nederland. Bloemrijke graslanden, bosran-
den, dijken, parken en tuinen.
Twee generaties per jaar: een beperkte voorjaarsgeneratie van maart 
tot mei, en een zomergeneratie met een vliegtijdpiek rond begin 
september. 
De vlinders bezoeken bloemen van diverse plantenfamilies, de 
rupsen leven op Grote brandnetel.

Gonepteryx rhamni - Citroenvlinder
Algemeen in heel Nederland. Bosranden, struwelen, braakliggend 
bouwland, parken en tuinen.
Twee generaties per jaar: de eerste met een piek in de vliegtijd rond 
begin mei, de tweede rond begin augustus. 
De vlinders bezoeken bloemen van diverse plantenfamilies, de 
rupsen leven op Sporkehout en Wegedoorn

Pieris napi - Klein geaderd witje
Uiterst algemeen in heel Nederland. Vochtige graslanden, moerassen, 
bosranden, halfbeschaduwde parken en tuinen.
Twee generaties per jaar, met een piek in de vliegtijd rond half mei, 
resp. begin augustus. 
De vlinders bezoeken bloemen van vele plantenfamilies. 
De rupsen leven op kruisbloemigen, vaak Look-zonder-look of 
Pinksterbloem, langs de Gooiseweg waarschijnlijk Herik.

Polyommatus icarus - Icarusblauwtje
Algemene soort van laag, kruidenrijk, liefst zandig grasland in 
bermen, op heiden, langs spoorlijnen en dijken.
Twee generaties per jaar: de eerste met een piek in de vliegtijd 
omstreeks juni, de tweede in augustus. 
De vlinders bezoeken diverse bloemen van droge graslanden. De 
rupsen leven op vlinderbloemen, veelal Gewone rolklaver, Kleine 
klaver en Hopklaver.

Vanessa atalanta - Atalanta
Zeer algemeen in heel Nederland. Bloemrijke graslanden, bosranden, 
dijken, parken en tuinen.
Een generatie per jaar met een vliegtijdpiek in augustus. Trekvlinder 
vanuit Zuid-Europa in het voorjaar.
De vlinders bezoeken bloemen van diverse plantenfamilies, de 
rupsen leven op Grote en ook wel op Kleine brandnetel.
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