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1. Inleiding
1.1 Nationale Bijenstrategie
1.1.1 Stappenplan
In september 2018 ondertekende Provincie Flevo-
land de Nationale Bijenstrategie. Daarmee verklaarde 
de provincie actief beleid te gaan voeren op het 
ondersteunen van wilde bijen. 
 In januari 2019 werd vervolgens een werkconfe-
rentie over wilde bijen georganiseerd voor natuur-
beherende organisaties en gemeenten uit Flevoland. 
Uit de hoge opkomst kon worden opgemaakt dat 
de bereidheid om meer aandacht aan wilde bijen te 
besteden zeker aanwezig was, maar de kennis over 
dit onderwerp bleek onder de afgevaardigden vrij 
beperkt te zijn. Eventuele hulp van externe deskun-
digen zou dan ook zeer op prijs worden gesteld.
 Na de conferentie werd een stappenplan opgesteld 
om de situatie van wilde bijen in de provincie te 
onderzoeken en waar nodig te verbeteren. Gegevens 
uit openbare bestanden met waarnemingen van 
vrijwilligers bleken hoofdzakelijk afkomstig zijn uit 
de directe omgeving van de grotere stedelijke kernen. 
Over de meer afgelegen natuurterreinen kon niet 
genoeg informatie worden gevonden om beleid op af 
te stemmen. Er werd daarom besloten de meest kans-
rijke terreinen uit de provincie te laten inventariseren 
door een specialist. 

1.1.2 Veranderingen in populaties
Om eventuele achteruitgang van bijenpopulaties te 
kunnen vaststellen zullen de resultaten van nieuw 
onderzoek moeten worden vergeleken met waar-
nemingen uit het verleden. Dat bleek in de jonge 
provincie echter vrij lastig te zijn. Elders in het land 
werden al gegevens over bijen verzameld in de tweede 
helft van de 19de eeuw, maar uit Flevoland is tot 1982 
vrijwel niets over wilde bijen te vinden. Daarbij geeft 
de dynamiek van pioniergemeenschappen in de jonge 
polders ook weinig houvast om conclusies te trekken 
over positieve of negatieve ontwikkelingen. Popu-
laties van wilde bijen komen en gaan onder invloed 
van diverse successiestadia van de vegetatie. Op dit 
moment zijn de meeste jonge graslanden van weleer 
veranderd in dichte ruigten of bos en zijn bijzondere 
soorten daar grotendeels verdwenen. 
 Veranderingen binnen populaties zijn eigenlijk 
alleen goed meetbaar als het karakter van het land-
schap stabiel blijft. Stabiliteit in relatieve zin kan 
behouden blijven door natuurlijke dynamiek. Men 
kan daarbij denken aan meanderende rivieren die 
telkens nieuwe zandbanken opwerpen en oude oevers 
uitspoelen. Verspreid over het landschap zijn dan 
voor elke bijensoort altijd wel geschikte stadia van 
begroeiing of geschikte nestplaatsen te vinden.
 In cultuurlandschappen kan stabiliteit worden 
bereikt door een bepaalde fase in de successie te 
fixeren met een bepaalde vorm van beheer. Op de 
drooggevallen gronden in Flevoland was geen van 

beide stabiliserende factoren aanwezig. Zowel de 
kleigronden als de zandvlakten raakten geleidelijk 
overgroeid en maakten grootschalige, eenvormige 
veranderingen door in de richting van een climaxve-
getatie, wat hier meestal neerkwam op wilgenbos.

Een van de grootste problemen voor wilde bijen in 
de Flevopolders was dat het nieuwe land primair 
werd ingericht voor landbouw en huisvesting. 
Direct na het inpolderen werden de nieuwe gronden 
uiterst efficiënt omgezet in landbouwpercelen en 
bouwlocaties. Door de strakke manier van indelen en 
ontginnen kregen o.a. heidelandschappen geen kans, 
terwijl de bodem er op veel plaatsen wel geschikt 
voor was. Waar later alsnog ruimte aan heide werd 
geboden, zoals in het Kuinderbos en Larserbos, 
bleek dat Struikhei het er uitstekend deed, en dat 
ook heidespecialisten onder de bijen er uiteindelijk 
spontaan zouden verschijnen.
 Bij het ontwerpen van de poldersteden werden 
parkbossen voorbestemd als recreatiegebieden 
en derhalve als natuur. In opzet waren dit veelal 
productiebossen, met rechthoekige percelen van 
snelle groeiers als populieren, essen en esdoorns, die 
gescheiden werden door smalle paden of stroken 
cultuurgrasland. In dit soort omgevingen zijn over-
wegend zeer algemene bijensoorten te verwachten, 
die hier vinden wat ze nodig hebben en niet afhanke-
lijk zijn van ondersteunende maatregelen.

1.1.3 Natuurgebieden
Rietmoerassen en spontane wilgenbossen in 
Flevoland bleken zich te ontwikkelen als ware 
vogelparadijzen en kregen derhalve al snel een 
beschermde status. Helaas is juist die natte, lemige 
bodem de reden dat een reusachtig natuurgebied 
als de Oostvaardersplassen niet bepaald kansrijk is 
voor de vele kwetsbare of bedreigde bijensoorten 
die in droog zand nestelen. Zelfs nu, met een steeds 
grotere beschikbaarheid van dood hout als nestgele-
genheid voor o.a. metselbijen, blijft het gebrek aan 
geschikte waardplanten een grote beperking van de 
natte wilgenbossen in Flevoland. Voor de meeste 
houtbewonende bijen zijn vooral lipbloemen en 
vlinderbloemen van levensbelang. Waardplanten uit 
die families groeien echter bij uitstek op zandgrond.  
Algemene hommelsoorten zijn bij het stichten van 
nieuwe nesten niet kieskeurig en accepteren elke 
beschikbare holte, ondergronds of bovengronds. 
Deze soorten vinden in Flevoland ruim voldoende 
voedsel en onderkomen. De meerderheid van de 
bedreigde hommelsoorten en solitaire bijen hebben 
daarentegen open en droog, schraal begroeid zand 
nodig. De jonge dijken en zandopspuitingen bleken 
in de eerste decennia na aanleg dan ook onverwacht 
rijk te zijn aan bijzondere bijensoorten. De dijken 
zouden echter al snel ingezaaid en onderhouden 
worden als cultuurgrasland. In dicht doorworteld 
grasland kunnen nog maar enkele bijensoorten 
nestelen, dus de bijzondere soorten verdwenen. 
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De opspuitingen groeiden dicht door gebrek aan 
dynamiek en zijn inmiddels nog armer aan wilde 
bijen dan de dijken.

1.2 Herstel van bijenhabitats
1.2.1 Historische achtergronden
Een kerndoel van de Nationale Bijenstrategie is het 
herstel van populaties kwetsbare en bedreigde bijen-
soorten. In andere provincies kunnen landschappe-
lijke ingrepen eventueel een oplossing zijn om de 
benodigde levensvoorwaarden van verdwenen bijen-
populaties weer te herstellen. In de eerste helft van de 
20ste eeuw werd twee derde van alle ‘woeste gronden’ 
in Nederland opgeofferd aan landbouw, productiebos 
en stadsuitbreiding. Het overgrote deel van de uit 
Nederland verdwenen bijensoorten werden voor het 
laatst in de jaren ’20 nog waargenomen op de hoge 
zandgronden en in de duinen. Aangenomen wordt 
dat de intensivering van de landbouw de grootste rol 
zal hebben gespeeld bij het verdwijnen van soorten. 
Landbouwgronden en productiebossen op de hoge 
zandgronden zijn relatief eenvoudig weer om te 
vormen tot de oude halfnatuurlijke landschappen 
van voorheen, maar voor Flevoland is het herstellen 
van de situatie uit de tachtiger jaren in veel gevallen 
niet mogelijk. Veel van de zandopspuitingen zijn 
inmiddels bebouwd en de dijken moeten vanwege 
hun waterkerende functie bedekt blijven met gras.

1.2.2 Verdwenen soorten
In de jaren ’80 bleken enkele ernstig bedreigde 
soorten als de Koolzwarte zandbij (Andrena pilipes) 
en de Zandhommel (Bombus veteranus) op verschil-
lende plaatsen kortstondig in Flevoland aanwezig te 
zijn. Deze soorten zijn kenmerkend voor dynamische 
zandige landschappen, zoals zandverstuivingen en 
zandbanken langs natuurlijk meanderende rivieren. 
De omstandigheden in Flevoland waren vlak na 
de inpoldering kennelijk erg gunstig voor deze 
soorten. Een belangrijke overeenkomst tussen nieuw 

opgeworpen zandbanken langs rivieren en de jonge 
Flevolandse opspuitingen zijn plantensoorten die 
gezien kunnen worden als verstoringspioniers. Met 
name kruisbloemen lijken hierin een grote rol te 
spelen. Om bijensoorten die gebonden zijn aan dit 
soort landschappen de benodigde levensvoorwaarden 
te kunnen bieden zouden ingrepen nodig zijn op een 
schaal van de Markerwadden en het Trintelzand. Het 
is dus verstandiger om de hoop op die projecten te 
vestigen dan op de oorspronkelijke vindplaatsen van 
deze verdwenen soorten in de IJsselmeerpolders. 

1.2.3 Algemenere soorten
Flevoland telt inmiddels vele algemene, maar ook 
minder algemene bijensoorten, en zelfs een aantal vrij 
zeldzame soorten. Nu het stedelijk groen zich begint 
te ontwikkelen, vormen soorten die bekend staan als 
cultuurvolgers hier steeds meer duurzame populaties. 
De onderzoeken die in Flevoland worden uitgevoerd 
in het teken van de Nationale Bijenstrategie beperken 
zich voorlopig tot de natuur buiten de stedelijke 
kernen. Inventarisatie van woonwijken of bungalow-
parken zou wellicht de aanwezigheid van interessante 
nieuwe soorten aan het licht kunnen brengen, maar 
het private karakter van deze omgevingen maakt het 
vrij lastig om er onderzoek te doen. Tuinen in woon-
wijken zijn meestal omheind en vanaf de openbare 
weg niet te inventariseren.  
 Door de overvloed aan particulier groen in Flevo-
land hebben parken niet als belangrijkste functie om 
de bevolking in contact te brengen met de natuur 
maar zijn het architectonische rustpunten tussen 
moderne woonwijken. Openbaar groen is in Flevo-
land doorgaans strak en sober van opzet. Meestal 
wordt gekozen voor struiken of bomen en wordt 
afgezien van eenjarige planten vanwege het intensieve 
onderhoud. Een gemeente als Lelystad heeft decennia 
lang op elke uitgavepost moeten bezuinigen.
 Een opvallende rijkdom aan bijensoorten is te 
vinden in volkstuincomplexen en heemtuinen. De 
rust en de verscheidenheid aan waardplanten maakt 
ze bijzonder aantrekkelijk voor vele soorten bijen. 
Daarbij worden volkstuinen gewoonlijk iets minder 
strak ingericht en onderhouden dan stadstuinen, 
waardoor allerlei nestgelegenheid ontstaat. Helaas 
neemt het aantal volkstuinen af en wordt het 
onderhoud van heemtuinen door gemeenten liefst 
afgestoten of overgedragen aan verenigingen. 

Fig. 1:  Vrouwtje van de Koolzwarte zandbij (Andrena pilipes). 
De beharing op het borststuk is donkerder dan die van de veel 
algemenere Grijze zandbij, maar de verzamelharen op de poten 
zijn juist veel lichter. Foto: Gerben Koopmans 2019.
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2. Planning en werkwijze
2.1 Onderzoeksdoelen
2.1.1 Informatiebronnen
Het beschermen en faciliteren van bijenpopulaties 
is pas mogelijk wanneer hun aanwezigheid en 
levensvatbaarheid in kaart is gebracht. De eerste fase 
van het bijenproject zou daarom bestaan uit een 
zo breed mogelijke inventarisatie van bijensoorten 
in de provincie. De informatie die door vrijwillige 
waarnemers wordt aangeleverd op publieke fora 
zoals Waarneming.nl is over het algemeen tamelijk 
incidenteel en onvolledig. Met mobiele applicaties 
worden weliswaar meer bijen gefotografeerd dan vóór 
het digitale tijdperk, maar de meest opvallende en 
makkelijk te fotograferen soorten zijn oververtegen-
woordigd in de waarnemingen. Een compleet beeld 
van de bijenfauna wordt op die manier niet bereikt. 
Het herkennen van bijensoorten blijkt bovendien 
erg gecompliceerd te zijn, zelfs voor enthousiaste 
natuurliefhebbers. Opleiden van vrijwilligers voor 
bijeninventarisaties heeft in het verleden maar tot 
matige resultaten geleid. 
 Om toekomstige faunistische inventarisaties 
te kunnen vergelijken met de huidige situatie zijn 
systematisch verzamelde gegevens nodig. Tijdens 
alle veldbezoeken voor dit project is daarom getracht 
een zo betrouwbaar mogelijk beeld te schetsen van 
de verhoudingen tussen de aanwezige soorten. De 
aantallen mannetjes, vrouwtjes en werksters van 
zowel algemene als zeldzamere soorten zijn overal op 
gelijke wijze geobserveerd en genoteerd. Bijzondere 
aandacht is ook besteed aan het bloembezoek van 
vrouwtjes c.q. werksters en waar mogelijk hun nestel-
activiteiten. 

2.1.2 Inventarisatiemethoden
Biodiversiteitsonderzoek van insecten kan op 
verschillende manieren worden uitgevoerd. Bijen 
kunnen o.a. worden geïnventariseerd tijdens het 
lopen van een route, maar met insectenvallen kunnen 
ook gegevens worden verzameld. Voorbeelden 
hiervan zijn malaisevallen (vangtenten), raamvallen 
(vensters met vangbak) en pan traps (kleurvallen). 
Nadelen van permanente opstellingen zijn vooral 
de intensieve aandacht die ze vragen en de grote 
hoeveelheden insecten die ermee gedood worden. 
Er is bij dit project niet gekozen voor het werken 
met vallen, enerzijds vanwege de beperkte beschik-
baarheid van tijd en middelen, maar anderzijds ook 
vanwege een paar specifieke nadelen van insecten-
vallen.
 Permanent opgestelde insectenvallen verschaffen 
weliswaar grote hoeveelheden data, maar bestrijken 
een klein deel van het terrein. De samenstelling van 
de bijenfauna kan enkele tientallen meters verderop 
soms al heel anders zijn. Wanneer een populatie zich 
na enkele jaren bijvoorbeeld op een andere plaats 
vestigt, of de gebruikelijke vliegroute geblokkeerd 

wordt door de groei van een boompje, kunnen de 
resultaten van een val de indruk wekken dat de 
populatie is verdwenen. Een waarnemer die het 
terrein doorkruist heeft beter zicht op de algehele 
situatie. Wanneer men zo nu en dan door de vege-
tatie sleept met een verstevigd vlindernet komen ook 
de verscholen soorten aan het licht. 

Het zoeken naar vrij door het veld bewegende bijen 
is vele malen lastiger dan het tellen van bijvoorbeeld 
dagvlinders. Vooral in de paringstijd vliegen manne-
tjes zo snel dat ze vrijwel niet te volgen zijn. Vrou-
welijke solitaire bijen foerageren meestal nerveuzer 
dan honingbijen en zijn erg op hun hoede. De 
geringe afmetingen van exemplaren en de minimale 
verschillen tussen soorten maken het inventariseren 
van wilde bijen bovendien erg afhankelijk van het 
opmerkingsvermogen en de ervaring van de waar-
nemer.
 Nauwkeurigheid en volledigheid zijn relatieve 
begrippen waar het gaat om kleine insecten. Het 
is onmogelijk om exact te registreren hoeveel 
exemplaren zich in een bepaald jaar in een terrein 
bevinden, maar bij biodiversiteitsonderzoek is vooral 
de vergelijkbaarheid tussen verschillende jaren of 
locaties van belang. Die vergelijkbaarheid is bij 
zichtwaarnemingen waarschijnlijk niet veel lager dan 
bij het gebruik van vallen. Om de vergelijkbaarheid 
te garanderen is voor dit project in elk geval steeds 
op dezelfde manier, op dezelfde momenten en onder 
dezelfde omstandigheden gewerkt. 

Wilde bijen zijn vooral te vinden op bloeiende 
waardplanten en rond geschikte plaatsen voor nest-
bouw. Het tellen van nesten in zgn. nestaggregaties 

is voor graafbijen de mooiste methode om toename 
of afname van een populatie aan te tonen. Veel 
bijensoorten nestelen bij voorkeur in open zand met 
een stevig oppervlak, liefst op zongerichte hellingen. 
Op die plekken kunnen honderden nestjes dicht bij 

Fig. 2:  Malaiseval in spontaan wilgenbos bij Lelystad.
Foto: J. de Rond 2018.
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elkaar worden aangelegd. Hetzelfde geldt voor staand 
dood hout zonder bast, waarin vele nestjes van o.a. 
maskerbijen of buikverzamelaars kunnen zitten. In 
dichter begroeid terrein liggen de nesten vaak meer 
verspreid en verscholen en is tellen nauwelijks moge-
lijk. In vochtige terreinen op zware grond is het tellen 
van foeragerende bijen dan ook de enige manier om 
de omvang van populaties in te schatten.

2.2 Planning veldwerk
2.2.1 Seizoen en dagindeling
Het vliegseizoen verschilt per bijensoort. Veel soli-
taire soorten vliegen maar enkele weken per jaar, 
sommige kennen twee generaties binnen een jaar 
en hommels zijn bijna het hele groeiseizoen actief. 
De eerste solitaire bijen komen eind maart uit de 
grond, de laatste soorten verlaten het popstadium 
pas in september. De meeste bijensoorten zijn ergens 
tussen begin april en eind juli een aantal weken 
actief. Wanneer elk terrein in die periode eenmaal 
per maand bezocht wordt krijgt men dus een goed 
overzicht van wat er voorkomt. 
 Veldwerk voor wilde bijen is moeilijk te plannen. 
Bij harde wind, zware bewolking en vooral dreiging 
van regen laten solitaire bijen zich minder zien 
dan bij zonnig en windstil weer. Een veldbezoek 
kan daarom pas enkele dagen van tevoren gepland 
worden, afhankelijk van de weersvoorspellingen. 
Soms kunnen de omstandigheden weken achtereen 
ongunstig zijn voor inventarisatiewerk. In dat 
geval is het verstandig om geplande veldbezoeken 
uit te stellen en het hele inventarisatieschema te 
verschuiven. Anderzijds kunnen warmere perioden 
alle processen versnellen. Dan zullen bijen hun 
werk in kortere tijd voltooien en eerder sterven dan 
normaal. Dan kan het beter zijn om in korte tijd 
meerdere malen op onderzoek uit te gaan.
 Uitgaande van zo’n 4 uur inventarisatiewerk per 
dag is het verstandig om niet meer dan drie terreinen 
te bezoeken. In iets meer dan een uur kan een terrein 
van ongeveer een kwart vierkante kilometer redelijk 
worden onderzocht. Uit grotere natuurgebieden 
zullen dan ook enkele kleinere terreinen moeten 
worden geselecteerd voor onderzoek. Zo bleek in 
2019 zelfs de Stille Kern in het Horsterwold al aan 
de grote kant om in 4 uur te kunnen inventari-
seren. Anderzijds waren de randmeerstranden van 
Gemeente Dronten door hun overzichtelijkheid vrij 
snel te inventariseren. Dat maakte het mogelijk om 
binnen een dag op vier locaties een goed beeld te 
krijgen van de bijenfauna.
 
2.2.2 Meerjarig inventarisatieplan
Met het oog op o.a. het beschikbare budget werd 
besloten om de werkzaamheden te verdelen over 
meerdere jaren, waarna uiteindelijk een gelijkmatige 
dekking van inventarisaties over de provincie zou 
zijn bereikt. In 2019 werden de eerste onderzoeken 
uitgevoerd. Evenals in 2019 is in 2021 gekozen 

voor zowel locaties in de Noordoostpolder als in de 
Flevopolders. Waar mogelijk werden clusters van 
drie terreinen gekozen die samen op een dag konden 
worden onderzocht. 
 In de omgeving van het Voorsterbos kwamen het 
Kadoelerveld en het Leemringveld in aanmerking, 
twee natuurgebieden die onder beheer van Stichting 
Natuurmonumenten vallen. Op initiatief van de 
auteur werd ook recreatiepark De Wildste Tuin van 
Netl toegevoegd. Alhoewel dit recreatiepark geen 
status als natuurgebied heeft, leek de manier waarop 
het landschap er is aangelegd en wordt onderhouden 
veelbelovend te zijn voor bijen. 
 Als tweede terreincluster werd de Hollandse 
Brug bij Almere gekozen. Naast het Zilverstrand en 
het Almeerderzand (voorheen Muiderzand) werd 
het Winkelse Zand in Zeewolde als derde terrein 
bezocht. Hoewel dit voormalige zanddepot op 24 
kilometer afstand van de Hollandse Brug ligt, is het 
klein en vrij gemakkelijk te inventariseren.

2.2.3 Uitvoering veldwerk
Gewoonlijk wordt voor het doen van zichtwaarne-
mingen een route gekozen op basis van bestaande 
paden die door de meest kansrijke delen van het 
terrein lopen. Bij meerdere veldbezoeken in een 
seizoen kunnen eventueel verschillende routes 
worden gevolgd om een vollediger beeld te krijgen 
van het terrein. Over smalle percelen, zoals stranden, 
werd een zigzaggende route gelopen om zowel de 
oeverzone als de bosrand op meerdere plaatsen mee 
te nemen. Met een GPS-logger is hierbij elk afgelegd 
‘spoor’ geregistreerd, zodat de route in volgende jaren 
eventueel kan worden herhaald. 
 Voor een inventarisatiedag is vier uur zoeken 
een mooie standaard. Bijen vliegen op gemiddelde 
dagen in het vliegseizoen vooral rond het middaguur, 
dus een veldbezoek wordt bij voorkeur gepland 
tussen 10:00 en 14:00 uur. Op hete zomerse dagen 
verschuift de piek van het foeragereergedrag naar de 
ochtend en is het raadzaam om eerder te beginnen.
 De snelheid waarmee waarnemingen worden 
gedaan is een belangrijke factor voor latere vergelij-
kingen. Bij dit onderzoek is bewust niet gekozen voor 
het invoeren van waarnemingen met een mobiele 
applicatie. Het noteren van een driecijferig waypoint-
nummer, het aantal exemplaren en de afkorting van 
de soortnaam blijkt in de praktijk veel minder tijd te 
kosten dan het doorlopen van diverse invoervelden in 
een app. Op plaatsen waar veel soorten actief zijn kan 
de manier van noteren een groot verschil uitmaken 
in het aantal waarnemingen. Bij thuiskomst zullen 
de veldnotities dan weliswaar alsnog moeten worden 
ingevoerd, maar in verhouding tot het verifiëren van 
onzekere determinaties kost dat weinig tijd. In de 
praktijk worden exemplaren van onzekere waarne-
mingen vaak meegenomen voor onderzoek. Deter-
minatie in het veld kan zelfs helemaal achterwege 
blijven mits de exemplaren gescheiden per waypoint 
worden bewaard in buisjes.
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2.2.4 Verwerken van gegevens
Niet alle soorten zijn in het veld met zekerheid 
te onderscheiden van verwante soorten, en het 
meenemen van exemplaren voor microscopisch 
onderzoek is soms onvermijdelijk. Kenmerken 
zitten vaak in kleine details, zoals de relatieve sterkte 
van bestippeling, korrelstructuur of rimpeling van 
bepaalde oppervlakken. Onder een stereomicroscoop 
bij speciale belichting wordt de ware identiteit van 
de soort vaak pas duidelijk. Bij sommige genera moet 
zelfs het copulatieapparaat van de mannetjes uit 
het achterlijf worden geprepareerd en onder sterke 
vergroting worden bestudeerd. Bij groefbijen en 
wespbijen is de bedoorning van de achterste sporen 
c.q. de uiteinden van de schenen vaak karakteristiek. 
Sommige zijdebijen zijn alleen te onderscheiden aan 
de sculptuur van het kopschild of de monddelen.
 Software voor soortherkenning is nog volop in 
ontwikkeling. Op dit moment zijn alleen de meest 
karakteristieke wilde bijen op deze manier met 
zekerheid te determineren. Daarbij moeten de foto’s 
ook nog eens worden genomen van bijen in rust 
en onder de juiste beeldhoek. Dat is bij wilde bijen 
maar zelden mogelijk. Aan scherpe en goed belichte 
macrofoto’s is dan ook vaak te zien dat de dieren eerst 
zijn gevangen en verdoofd, om vervolgens op een 
bloem worden gepositioneerd. Tijdens inventarisa-
tiewerk neemt zelfs die manier van fotograferen al te 
veel tijd in beslag. Het is veel efficiënter om de dieren 
te vangen en mee te nemen voor nader onderzoek. 
 Determinatiewerken voor bijen in Noordwest- 
Europa zijn gelukkig goed verkrijgbaar. Helaas 
zijn afbeeldingen van hoge kwaliteit in veel van de 
uitgaven schaars vanwege het beperkte budget dat 

voor de kleine oplagen beschikbaar is. Een referen-
tiecollectie is daarom een onmisbaar hulpmiddel. 
Van bijzondere vondsten wordt doorgaans toch al 
een voorbeeldexemplaar bewaard voor evt. controle 
door een specialist. Verzamelde exemplaren worden 
in de regel bij thuiskomst geprepareerd en voorzien 
van een etiket met veldgegevens. De coördinaten uit 
de datalogger worden uiteindelijk in een database 
gekoppeld aan de identiteit van de waargenomen 
dieren en het geconstateerde bloembezoek. 

3. Onderzochte terreinen
3.1 Noordoostpolder
In 1942 viel de Noordoostpolder droog. Oude 
luchtfoto’s tonen dat het land in 1947 al volledig was 
opgedeeld in landbouwkavels, met uitzondering van 
de voormalig eilanden Urk en Schokland. De kavels 
waren rijkelijk voorzien van ontwateringsgreppels, 
die nu nog in veel velden en bossen herkenbaar zijn. 
Waar de Noordoostpolder aan het oude land grenst 
vinden we een brede band van zandgronden. In 
het centraal-zuidelijke en het westelijke deel van de 
polder ligt zware zavel, de rest is bedekt met lichte 
zavel (Bron: grondsoortenkaart Alterra 2006b). 
Op enkele plaatsen komt oud veen aan de opper-
vlakte. Zo’n 5.000 geleden moet vrijwel de gehele 
Noordoostpolder bedekt zijn geweest met veen. 
Het meeste daarvan is in de afgelopen millennia 
verdwenen door afslag tijdens zware stormen.

Fig. 3:  Kadoelerveld, overgangsgebied tussen het veen en de zandige bosrand in juni. De orchissen werden niet bezocht door bijen, 
maar Gewone rolklaver en Witte klaver en kleine gele composieten zijn rijke waardplanten.  Foto: J. de Rond 2021.
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3.1.1 Kadoelerveld
Een luchtfoto uit 1960 geeft aan dat de 
percelen bos in het Kadoelerveld toen net 
waren ingeplant. In 2000 was het open veld 
nog in gebruik als akkerland, maar in 2003 
was de ring van poelen al aangelegd. Veen 
is overduidelijk van invloed op de vegetatie 
van het veld dat tussen de waterpartijen en 
de bosrand ligt. Dat wordt vooral duidelijk 
in de zomer, wanneer Grote wederik overal 
tussen de rietvegetatie blijkt te staan. In 
het voorjaar zijn paardenbloemen in het 
grasland de voornaamste voedselbron voor 
bijen, maar nestelen is alleen mogelijk 
aan de zandige randen van het drassige 
veen. Deze randen liggen beschut tegen 
zuidgerichte bosranden, wat voor bijen een 
ideale situatie is. In de oeverzone vinden we 
veel Gewone rolklaver en aan de bosrand 
zelfs Brem. Langs de noordrand van het 
veen zijn enkele rechthoekige zandbulten 
aangebracht. Een van deze bulten is bedekt 
met Hazenpootje, de andere met Vaste 
lupine. Bijen leken meer geïnteresseerd 
te zijn in deze zndige bulten vanwege de 
nestgelegenheid dan vanwege de begroeiing. 
Dat het veld binnen de ring van poelen niet 
wordt begraasd komt niet alleen ten goede 
aan bijzondere plantensoorten, maar vrijwel 
zeker ook aan de bijen.

3.1.2 Leemringveld
Op een luchtfoto uit 1949 is te zien dat het 
grote, centrale perceel bos van het Leem-
ringveld in ontginning is gebracht. In 1960 
zijn de contouren van het huidige bos al 
zichtbaar als jonge aanplant. Tot 2003 is het 
open terrein nog in gebruik als akkerland 
en/of weiland, maar in 2006 zijn de poelen 
aan de zuidzijde van het bos aangelegd. In 
2013 is tenslotte ook het noordwestelijke 
deel van het terrein ingericht en zien we de vier poel-
tjes langs de noordrand. 
 De zuidelijke helft van het terrein bestaat uit 
grasland op vrij zware klei en wordt begraasd door 
runderen. In het voorjaar van 2021 stonden grote 
delen van het grasland blank en was het voor bijen 
vrijwel onmogelijk om in de bodem te nestelen. 
In dit weiland liggen verspreid enkele zandheuvels 
waarop inmiddels forse struiken Sleedoorn staan. 
Als waardplant zijn deze struiken voor veel solitaire 
bijen best interessant, maar de heuvels zijn inmiddels 
erg dicht begroeid geraakt en de bodem is voor bijen 
vrijwel ontoegankelijk geworden. 
 Na een recente ingreep in de noordelijke helft 
van het gebied is weer open zand aan de oppervlakte 
gekomen, wat volop kansen biedt voor nieuwe 
natuur. De bodem begint er geleidelijk overdekt 
te raken met Riet en Duinriet, maar biedt nu nog 
voldoende openheid voor planten als Gewone 

rolklaver en Stijve ogentroost. Het blootgelegde zand 
is omheind met schrikdraad en blijft zo gevrijwaard 
van begrazing.
 
3.1.3 De Wildste Tuin (Netl)
Op luchtfoto’s van 1960 t/m 2006 zijn de twee 
polderkavels waarop het park nu ligt nog in gebruik 
als akkerland. In 2006 en 2007 worden zandheu-
vels en de eerste plassen aangelegd. In 2009 zijn 
de zandige structuren al sterk begroeid en worden 
nieuwe waterpartijen en stranden aangelegd. Het 
zand waarmee de stranden en duinen in het park 
zijn gecreëerd zal afkomstig zijn uit de diepere 
bodemlagen van de Noordoostpolder zelf, maar 
desondanks maakt De Wildste Tuin een opmerkelijk 
on-Flevolandse indruk. Vooral de botanische rijkdom 
draagt daaraan bij. Beemdkroon, Wilde marjolein, 
Rapunzelklokje en Geel walstro groeien er op veel 
plekken in de duinrietvegetaties. Rond hoge zand-
duinen groeit Slangenkruid, in de gazons vinden 

Fig. 4:  Leemringveld, het noordelijke zandvlak in juli. Het opengelegde zand 
raakt begroeid met mossen, Gewoon biggenkruid en Stijve ogentroost.
Foto: J. de Rond 2021
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we prairielelies, sleutelbloemen en rolklaver, en veel 
bloemperken staan vol Wilde marjolein. Recreanten 
zijn voornamelijk te vinden aan de stranden van de 
waterpartijen of wandelen over de gemaaide gras-
stroken tussen de bloemrijke graslanden. Foerage-
rende bijen kunnen overal ongestoord hun gang gaan 
en er is meer dan genoeg gelegenheid om te nestelen.

3.2 Zuidelijk Flevoland
De droogmaking van Zuidelijk Flevoland werd 
in 1968 voltooid. Op luchtfoto’s uit 1971 is de 
afbakening van rijksdienstkavels al in een gevorderd 
stadium. In 1986 is de hele polder overdekt met vele 
kleine percelen, met uitzondering van de Oostvaar-
dersplassen.
 Het zuidwestelijk-centrale deel van de polder 
bestaat uit zware klei. Daar omheen liggen grote 
oppervlakken lichte klei. Zavel is in veel mindere 
mate te vinden. Langs de oostelijke en westelijke 
rand ligt een strookje zandgrond van slechts enkele 
honderden meters breed, waarschijnlijk ontstaan 
door het opspuiten van dijken met opgezogen zand. 
Alleen aan de zuidrand is een smalle strook veen 
aanwezig.

3.2.1 Winkelse Zand
Een klein voormalig zanddepot, gelegen aan de 
Winkelweg te Zeewolde. Op de luchtfoto uit 1986 
zijn wat lichte plekken in de noordwesthoek te zien. 
Dit zullen de laatste restanten zijn geweest van het 
bouwzand waarmee het hele terrein jarenlang bedekt 
is geweest. In de rest van het terrein lijkt het zand tot 
op de kleilaag te zijn afgegraven. In 2000 zijn de poel 

en de zandheuvels in het westen voor het eerst in de 
huidige vorm te zien. Daarna is alleen de vegetatie 
hoger en dichter geworden, maar is de indeling gelijk 
gebleven.
 Het terrein bleek tijdens de veldbezoeken in 2021 
maar matig kansrijk voor kwetsbare bijensoorten 
te zijn, vooral vanwege de dichte begroeiing op vrij 

zware grond. In de zomermaanden is het terrein 
overdekt met een zee van Riet, Grote brandnetel 
en Jakobskruiskruid. Daarnaast staan voornamelijk 
Kruldistel,  Gewone smeerwortel, Gewone beren-
klauw en Veldzuring tussen de dichte rietbestanden. 
De meest interessante waardplanten voor bijen was 
Grote ereprijs. Deze voorjaarssoort kon plaatselijk 
zeer talrijk zijn langs de zandige bosranden en op de 
oevers van de poel.

3.2.2 Zilverstrand
De oudste luchtfoto van het gebied rond de 
Hollandse is Brug stamt uit 1961. Pas in 1986 staat 
de brug voor het eerst op een luchtfoto. Op de foto 
wordt duidelijk dat kort tevoren een landschappe-
lijke ingreep moet hebben plaatsgevonden waarbij 
de vegetatie is geruimd en recreatiestranden zijn 
aangelegd. In 2014 blijkt het zuidelijke dijktalud 
onder handen te zijn genomen en staan er op het 
westelijke deel van het strand enkele loodsen met 
een parkeerterrein. In 2017 is het Zilverstrand flink 
verbreed en weer geheel ingericht als strand. Tijdens 
het onderzoek van 2021 was het terrein buiten de 
strandzones bedekt met interessante pioniervegetaties 
die kenmerkend zijn voor verstoorde zandgronden. 

Fig. 5:  Netl, de Wildste Tuin. Zandig grasland met Beemdkroon, Boerenwormkruid, Wilde marjolein en Geel walstro in juli. Hier 
werd op Beemdkroon een vrouwtje van de Vierbandgroefbij (Halictus quadricinctus) gevonden, evenals meerdere exemplaren van de 
Zwartsprietwespbij (Nomada flavopicta). Foto: J. de Rond 2021.
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Wilde bijen konden er diverse composieten vinden 
(Gewone paardenbloem, Gewoon duizendblad, 
Jakobskruiskruid, Bezemkruiskruid, Gewoon 
biggenkruid, Knoopkruid en Akkerdistel) maar ook 
vlinderbloemen en lipbloemen (o.a. Hazenpootje, 
Witte honingklaver, Smalle wikke, Vogelwikke en 
Gewone rolklaver, resp. Moerasandoorn en Honds-
draf ). Daarnaast waren Zilverschoon en Dauwbraam 
erg talrijk, stond Wilde peen vrijwel overal en was 
de ultieme verstoringspionier Herik hier en daar ook 
nog aanwezig. Dat de bodem nog open genoeg was 
om in te nestelen bleek wel uit de vele aanwezige 
bijen- en graafwespensoorten.

3.2.3 Almeerderzand
Tot 2014 is de geschiedenis van het Almeerderzand 
vergelijkbaar met die van het Zilverstrand. In de 
jaren ’80 stond het gebied bekend als het Muider-
strand, maar na uitbreiding werd gekozen voor de 
naam Almeerderzand. Vóór de eerste ingreep, die 
omstreeks 1985 moet zijn uitgevoerd, had zich 
hier een bijzonder ecosysteem ontwikkeld waarin 
diverse soorten orchissen en Kleverige ogentroost 
ongekend talrijk waren. Door de auteur werd hier 
toen o.a. de zeldzame en kwetsbare Kortsprietgroefbij 
(Lasioglossum brevicorne) gevonden. 
 In de zomer van 2020 is het smalle strand langs 
de spoordijk flink verbreed met opgespoten zand. 
Dit zand was in de zomer van 2021 helaas nog 
niet begroeid en er werden geen bijen gezien. De 
oude strook zand langs de dijk was ongemoeid 
gelaten. Hier groeiden op sommige plaatsen grote 
hoeveelheden Slangenkruid, Dauwbraam en Boeren-
wormkruid. Het strand langs de IJmeerdijk werd 
op zonnige dagen vrijwel doorlopend druk bezocht 
door wandelaars met rondrennende honden. Bijen 
hadden daar geen rust en inventariseren was er lastig. 
De strook met hybride rozen langs het fietspad bleek 
voor maar weinig bijensoorten interessant te zijn. 
Duinroos langs de voet van de spoordijk werd opval-
lend veel intensiever bezocht door bijzondere soorten 
solitaire bijen.

4. Resultaten
4.1 Bijzondere waarnemingen
4.1.1 Kadoelerveld
In totaal werden 24 soorten wilde bijen gevonden 
waarvan er weliswaar 4 in Nederland zeldzaam zijn, 
maar alleen de vrij zeldzame Grote koekoekshommel 
(Bombus vestalis) staat als kwetsbaar in de Rode 
Lijst. Hoewel de Slobkousbij (Macropis europaea) 
landelijk gezien misschien een algemene soort is, 
geldt dat nog lang niet voor Flevoland. Ze werd 
in de voorgaande decennia enkele malen in de 
Flevopolders waargenomen en vanaf 2019 wat vaker 
in de Noordoostpolder, maar de populatie in het 
Kadoelerveld is zo groot dat ze bijzondere aandacht 
verdient. Vrouwtjes van de Gewone slobkousbij 
verzamelen uitsluitend stuifmeel van Grote wederik. 
Nesten worden gegraven in zandige bodem, en de 
ligging van het rietland langs een hoger gelegen 
bosrand met open zand is bijzonder gunstig. Voor 
de Slobkousbij, maar ook voor andere bijen, is het 
behoud van de openheid langs de bosrand van groot 
belang. Het wachten is nu alleen nog op de Bonte 
viltbij (Epeoloides coecutiens), de koekoeksbij van deze 
soort, die nog niet gevonden is in de provincie.
 De drassige veenlaag op zandige ondergrond 
stimuleert in het Kadoelerveld de groei van Gewone 
rolklaver, een belangrijke waardplant voor buikver-
zamelende bijen (Megachilidae). De Kleine harsbij 
(Anthidiellum strigatum) werd in 2021 voor het 
eerst in Flevoland gevonden, bij toeval zowel door 
de auteur in het Kadoelerveld als door een andere 
onderzoeker ten zuidwesten van het Leemringveld.
 Onder de vijf angeldragende wespensoorten die 
werden aangetroffen is de zeldzame Grote deukwesp 
(Symmorphus crassicornis) ook een interessante waar-
neming. Voor de vegetatie zijn dit soort predatoren 
bijzonder nuttig. Vrouwtjes verzamelen de schade-
lijke larven van keversoorten, zoals bladhaantjes en 
snuitkevers, om hun eigen larven mee te voeden. 
De nesten worden aangelegd in vraatgangen in 
dood hout. Dood hout als nestsubstraat is overigens 
ook van groot belang voor de Distelbehangersbij 
(Megachile ligniseca). Van deze soort werd in hier 
een mannetje op rolklaver gevangen, terwijl in het 
Leemringveld haar zeer zeldzame koekoeksbij bleek 
te zitten.

4.1.2 Leemringveld
In totaal werden 18 soorten wilde bijen en drie 
soorten angeldragende wespen gevonden. Slechts 
twee van de bijensoorten staan in de Rode Lijst: 
de Grote koekoekshommel (Bombus vestalis) wordt 
als kwetsbaar aangemerkt en de zeer zeldzame 
Kielstaartkegelbij (Coelioxys alata) als gevoelig. Bij 
de waarnemingen uit het Kadoelerveld werd de 
Distelbehangersbij al aangehaald, de gastheer van 
deze kegelbij. Deze behangersbij heeft de afgelopen 
decennia duidelijk veel profijt gehad van extensief 

Fig. 6:  Vrouwtje van de Gewone slobkousbij (Macropis 
europaea). Foto: R. Riemersma 2021.
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bosbeheer, waarbij dode stammen en stronken niet 
verwijderd worden en de tijd krijgen om te verweren. 
Vraatgangen van bijv. de Houtwilgenrups worden 
door metsel- of behangersbijen dankbaar gebruikt als 
nestruimte.
 De noordoostelijke zandige delen van het Leem-
ringveld ontwikkelen zich gunstig voor graafwespen 
en bijen die kenmerkend zijn voor dynamische 
rivierenlandschappen. Deze soorten vinden nu voor-
namelijk nog geschikte levensvoorwaarden in natte 
duinvalleien en oudere zandopspuitingen

4.1.3 De Wildste Tuin (Netl)
Tijdens de vier veldbezoeken aan het gebied werden 
in totaal 35 soorten wilde bijen gevonden en 13 
soorten angeldragende wespen. Van de bijen gelden 
7 soorten op landelijke schaal als vrij zeldzaam, en 
de Vierbandgroefbij (Halictus quadricinctus) als zeer 
zeldzaam. In de Rode Lijst (2018) krijgt deze soort 
de status ‘ernstig bedreigd’ toegekend, maar inmid-
dels is de situatie gewijzigd en blijkt ze sterk expan-
sief gedrag te vertonen. Van een lang als verloren 
gewaande bijzonderheid uit Zuid-Limburg heeft ze 

zich ontpopt als een snelle verspreider die binnen een 
paar jaar het noorden van Overijssel wist te bereiken. 
In De Wildste Tuin werd een vrouwtje gevonden op 
Beemdkroon in hoog bloemrijk grasland. Als waard-
planten verkiest ze gewoonlijk grote composieten, 
zoals centaurie, distels en paardenbloemen.
 Op vele plaatsen in het terrein werden mannetjes 
en vrouwtjes van de Klaverdikvoetbij  [Klaverdik-
poot] (Melitta leporina) aangetroffen. De soort is 
in Zeeland en Limburg vrij algemeen, maar is op 
de hoge zandgronden in de vorige eeuw vrijwel 
verdwenen en niet meer teruggekeerd. In de jaren ’80 
werd ze regelmatig in Flevoland gevonden, maar na 
de jaren ’90 werd het ook hier een zeldzame verschij-
ning. De rijke populatie in dit park is opmerkelijk 

maar niet onverklaarbaar. Jong bloemrijk grasland 
op zandige bodem is een belangrijke voorwaarde 
voor de soort. Dat ook de Zwartsprietwespbij 
(Nomada flavopicta), haar koekoeksbij, hier op veel 

plaatsen werd aangetroffen is een mooie bijkomstig-
heid, al kan dat wel betekenen dat de populatie van 
de gastheer in de komende jaren zal gaan krimpen. 
Het omslaan van de verhoudingen tussen gastheer en 
koekoek laat bij veel bijensoorten grote schomme-
lingen zien binnen reeksen van jaren.
 Van de angeldragende wespen die tijdens de veld-
bezoeken werden gevonden zijn er twee zeldzaam. De 
Duinkoekoeksspinnendoder (Evagetes littoralis) is een 
typische soort van dynamische natte zandgebieden. 
Vroeger werd ze nog wel op zandopspuitingen in de 
Flevopolders gevonden maar inmiddels is de soort 
daar vrijwel verdwenen. 
 De Franse veldwesp (Polistes dominulus) is een 
expansieve soort die zich vanuit het zuiden steeds 
verder over de rest van Nederland verspreidt. Er 
vlogen meerdere werksters van deze soort rond een 
struik Venkel bij de receptie. 

4.1.4 Winkelse zand
In dit relatief kleine terrein werden 21 soorten 
wilde bijen gevonden, waarvan de Ereprijszandbij 
(Andrena labiata) wordt gezien als zeldzaam in 
Nederland. Grote ereprijs, een belangrijke waard-
planten voor deze soort, was overvloedig aanwezig 
aan de westzijde van het gebied. Het talud van de 
grote poel leek geschikt om te nestelen en daarop 
werden dan ook enkele kruipende vrouwtjes aange-
troffen. 
 Van de andere soorten zijn er vier vrij zeldzaam. 
De enige Rode Lijst-soort is de Grote koekoeks-
hommel (Bombus vestalis) die geldt als kwetsbaar. 
Wel vrij zeldzaam maar niet bedreigd zijn de Signaal-
wespbij (Nomada signata) en de Variabele wespbij 
(Nomada zonata). Van beide koekoeksbijen werd 
ook de gastheer in het gebied gevonden, namelijk 
de Vosrode zandbij [Vosje] (Andrena fulva) resp. 

Fig. 7:  Vrouwtje van de Vierbandgroefbij (Halictus quadri-
cinctus). Een van de grootste soorten inheemse groefbijen. Het 
glanzende borststuk en de schrale haarbandjes op het achterlijf 
sluiten alle andere soorten uit. Foto: J. de Rond 2021.

Fig. 8:  De Zwartsprietwespbij (Nomada flavopicta). Onder de 
soorten zonder rode tekening op borststuk en achterlijf zijn 
zwarte sprieten een uitzondering. Foto: Paul van der Laak 2021.
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de Wimperflankzandbij (Andrena dorsata). Op een 
liggende kale stam zocht een vrouwtje van de Zwart-
gespoorde houtmetselbij (Hoplitis leucomelana) naar 
boorgaten in het hout.
 Verder zijn twee soorten angeldragende wespen 
in het gebied gevonden en is de Zwarte houtmier 
(Lasius fuliginosus) ook het vermelden waard. Van 
de laatste soort huisde een kolonie in de gedeeltelijk 
afgestorven stam van een knotwilg.

4.1.5 Zilverstrand
In de brede zone met jonge grasvegetaties langs 
dit recreatiestrand werden 19 soorten wilde bijen 
gevonden en 9 soorten angeldragende wespen. 
Onder de bijen bevonden zich twee zeldzame 
soorten: de Ereprijszandbij (Andrena labiata) en de 
Donkere zijdebij (Colletes marginatus). Vooral de 
laatstgenoemde is in Flevoland sterk afgenomen. 

Langs de Noordzeekust en het oostelijke rivierenge-
bied is ze weliswaar niet zeldzaam, maar op de hoge 
zandgronden is de soort zo goed als verdwenen. 
In de tachtiger jaren was deze soort te vinden in 
zandige graslanden met o.a. Hazenpootje, maar haar 
aanwezigheid was steeds van vrij korte duur. Zodra 
dergelijke graslanden te dicht begroeid raken kan 
deze zijdebij er niet meer nestelen. De oevers van 
de poelen langs het Zilverstrand zijn gelukkig nog 
vrij open. Een wisselende grondwaterstand is voor 
zijdebijen geen probleem. Ze bekleden de nestkamers 
namelijk met een zijdeachtig, waterdicht laagje.
 Van de vrij zeldzame bijensoorten die hier 
werden aangetroffen staat de Geelstaartklaverzandbij 
(Andrena wilkella) als kwetsbaar in de Rode Lijst. 
Ook dit is een soort die op Hazenpootje foerageert, 
maar vanwege haar langere tong bezoekt ze ook 
diepere bloemen, zoals Gewone rolklaver. 
 De Wilgenhommel (Bombus cryptarum) werd 
pas kortgeleden officieel onderscheiden van de Veld-
hommel (Bombus lucorum) als nieuwe soort. Daarom 
zijn de verspreiding en trend van de soort nog niet 
goed bekend. Wel staat vast dat ze een voorkeur heeft 

voor dynamische landschappen.
 De vrij zeldzame Zesvlekkige koekoeksgraafwesp 
(Nysson maculosus) werd tijdens een veldbezoek maar 
enkele seconden waargenomen op een scherm van 
Grote berenklauw. Het is geen zekere waarneming, 
maar gezien het stadium waarin de vegetatie zich 
bevindt is het een te verwachten soort. In het 
verleden werd ze vaker gevonden in zandopspui-
tingen die in een vergelijkbaar stadium van ontwik-
keling waren, tezamen met enkele andere hoogst 
zeldzame wespensoorten. 

4.1.6 Almeerderzand
In totaal werden 23 soorten wilde bijen gevonden 
waarvan de Ereprijszandbij (Andrena labiata) 
als zeldzaam geldt en vier andere bijensoorten 
als vrij zeldzaam. Hiervan is de Kleigroefbij 
(Lasioglossum pauxillum) een vrij nieuwe aanwinst 
voor Flevoland. Ze werd pas in 2019 voor het eerst 
in de provincie aangetoond. De Glanzende groefbij 
(Lasioglossum lucidulum) en de Kleine spitstand-
bloedbij (Sphecodes longulus) hebben waarschijnlijk 
een relatie als gastheer en koekoek. Geen van de hier 
gevonden bijensoorten wordt genoemd in de Rode 
Lijst. 
 Heel interessant is de overeenkomst tussen 
de waardplantkeuze van zowel de zeer algemene 
Meidoornzandbij (Andrena carantonica) als de vrij 
zeldzame Gewone rozenzandbij (Andrena fucata). 
Beiden werden namelijk alleen foeragerend aange-
troffen op Duinroos en leken de veel vollere bloemen 
van de overvloedig aangeplante bottelrozen te 
mijden. 
 Onder de 11 angeldragende wespen die hier 
tijdens het onderzoek gevonden werden is de Blonde 
zandgoudwesp (Hedychrum rutilans) een zeldzame 
soort. Ze legt haar eieren in de nesten van de 
Bijenwolf (Philanthus triangulum). De Kleine potten-
bakkerswesp (Trypoxylon minus) is landelijk vrij zeld-
zaam, en voor Flevoland een zeer bijzondere vondst. 

Fig. 9:  Mannetje van de Ereprijszandbij (Andrena labiata). 
De combinatie van een rood getekend achterlijf en een geel 
kopschild is uniek onder de zandbijen. Foto: Jan Slaats 2021.

Fig. 10:  Koningin van de Wilgenhommel (Bombus cryptarum). 
Te onderscheiden van andere soorten uit het Aardhommel-
complex door de zwarte inkeping van de gele halsband ter hoogte 
van de vleugelaanhechting. Foto: J. de Rond 2021.
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Proviand voor de larven bestaat uit kleine spinnen. 
Nieuw voor de provincie is Sabelsprinkhaandoder 
(Sphex funerarius). Deze zeer grote graafwesp is zich 
in hoog tempo over Nederland aan het verspreiden. 
In 2011 werd ze voor het eerst gezien in Oranjezon 
op Walcheren, vanaf 2016 verscheen ze ook op 

andere plaatsen langs de Zeeuws kust. In 2020 was ze 
op veel plaatsen in de zuidelijke helft van Nederland 
aanwezig en noordwaarts zelfs tot in Drenthe door-
gedrongen. Aan sabelsprinkhanen is in Flevoland 
geen gebrek, dus zal deze soort in de verwachting wel 
vaker worden waargenomen.

Het Almeerderzand is langs de IJmeerdijk erg uitge-
strekt en kon in de beschikbare tijd maar voor een 
deel worden geïnventariseerd. Het strand langs de 
spoordijk bleek sterk te zijn verbreed, maar het oude, 
begroeide strand was overdekt met vers opgespoten 
zand. Dit zand was nu nog volledig kaal, maar in de 
komende jaren kunnen de diverse stadia van ontwik-
keling erg interessant worden, mits pioniergemeen-
schappen niet worden ingeruild voor beplanting. 
Ter hoogte van de tunnel onder de brug is het 
oudere strand bedekt met een duinvegetatie waarin 
Veldhondstong en Slangenkruid erg interessante 
bijenplanten zijn.

5. Conclusies

5.1.1 Waardplanten
In de rapportage van het onderzoek uit 2019 werd 
geconcludeerd dat veel schrale graslanden op zand-
grond in Flevoland erg arm zijn aan waardplanten. 
Wilde bijen vinden er op de open grond niet veel 
anders dan Gewoon biggenkruid en waar Duinriet de 
overhand heeft gekregen wordt nestelen in de bodem 
ernstig bemoeilijkt. In de meeste gevallen gaat 
het om recreatiestranden of oude zanddepots. De 
soortenarmoede heeft te maken met voedselrijkdom 
door voormalige bemesting of resten veen (bron: 
SynBioSys, WUR). Plaggen is in een dergelijke situ-
atie niet de oplossing omdat de grondwaterspiegel in 
Flevoland vrij hoog is. Om meer variatie in de vege-
tatie van dergelijke zandgronden te brengen heeft 
het FlevoLandschap overwogen om waardplanten 
voor wilde bijen uit heidelandschappen te zaaien, 
zoals Grasklokje en Zandblauwtje. Of hier al mee is 
geëxperimenteerd is niet bekend. Gezien het succes 
waarmee Struikhei in Flevoland zich heeft gevestigd 
zullen andere kruiden uit heischrale zandgronden 
hier ook een goede kans maken. 
 In De Wildste Tuin is te zien dat met zand uit de 
Flevolandse bodem een landschap kan worden gecre-
eerd dat bijzonder rijk aan bijensoorten is. Uiteraard 
moet in gedachten worden gehouden dat het zand 
hier hoog boven het grondwater is aangebracht. In 
het winterseizoen zullen rond de waterpartijen slechts 
de randen van de stranden blank staan, terwijl de 
vegetatie van oude zanddepots en lagergelegen recrea-
tiestranden daar zwaar wordt door beïnvloed. 

5.1.2 Successie
Op jonge gronden zijn de stadia van ontwikkeling 
goed te volgen. Zo zal de opgespoten uitbreiding 
van het Almeerderzand de komende jaren allereerst 
worden gekoloniseerd door verstoringsplanten. 
Hoewel windverspreiders als wilgen en composieten 
met hun zaadpluis in het voordeel lijken te zijn, zien 
we op wit zand meestal kruisbloemen als Vroegeling 
en Herik als eerste verschijnen. Al snel volgen Klein 
hoefblad, Akkerdistel en teunisbloemen. Tenslotte 
verschijnen Slangenkruid, Wilgenroosje en zelfs 
Duindoorn. Massale opslag van jonge wilgen is 
meer te verwachten op drooggevallen kleigrond. 
Op natte delen van zandterreinen is Riet al snel 
aanwezig en op de drogere delen Duinriet. Dit zijn 
erg dominante soorten, die de aanwezige kruiden 
binnen enkele decennia volledig kunnen verdringen. 
In de kuststrook van Lelystad bleek Duindoorn op 
de lange termijn ook erg te kunnen domineren. 
Het landschap dat overblijft is slechts voor enkele 
bijen- en wespensoorten nog geschikt. Een oplossing 
voor de hoger gelegen delen van het terrein zou 
plaggen kunnen zijn. Het is dan aan te raden om de 
graszoden te stapelen tot wallen die met een zijde op 
de zon gericht zijn. Als dergelijke wallen niet te los 

Fig. 11:  Mannetje van de Sabelsprinkhaandoder (Sphex 
funerarius). Foto: Saskia Verberne 2021.
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van structuur zijn kunnen bijen en wespen er ook 
nog met succes in nestelen. Op Texel blijkt dat met 
de zgn. Tuunwallen goed te werken. 
 Zaaien en aanplanten kan de successie sturen of 
versnellen. Uiteraard is het aan te raden om inheemse 
soorten te kiezen, al accepteren veel bijensoorten 
alle bloemen uit een bepaalde familie of subfamilie, 
inclusief gecultiveerde soorten.

5.1.3 Begrazing
Het inzetten van hoefdieren om de vegetatie laag te 
houden pakt voor graafbijen en graafwespen zelden 
positief uit. Het resultaat is gewoonlijk een dichte 
grasmat die doorsneden wordt door smalle loop-
paadjes. In gewone wandelpaden wordt de toplaag 
door het belopen licht aangedrukt en kunnen bijen 
hun nestopeningen meestal nog goed terugvinden. 
Gewoonlijk zijn de randen van wandelpaden, waar 
het opgebrachte zand in de vegetatie overgaat, 
rijke nestelplekken voor graafbijen en graafwespen. 
Veepaadjes zijn meestal ongeschikt voor bijen. De 
hoeven drukken eventuele nestgangen tot op enkele 
centimeters diepte dicht, waardoor de openingen 
onvindbaar zijn geworden voor de bijen. Op zandige 
hellingen en langs oevers is vaak te zien dat vee het 
oppervlak intensief omploegt, waardoor nestelen er 
volstrekt onmogelijk wordt.
 Kruiden kunnen profijt hebben van begrazing. Zo 
bleken in vochtige valleien in de Kennemerduinen bij 

lichte begrazing opvallend rijk te zijn aan rolklaver en 
ereprijs, maar daar moet bij worden opgemerkt dat 
de bloembezoekers er een ruime keus aan geschikte 
nestelplekken hebben in de duinhellingen. 
 In het Winkelse zand blijkt de aanwezigheid van 
Grote ereprijs een positief effect te hebben op de 
Ereprijszandbij, maar op den duur zal deze versto-
ringsplant het moeten afleggen tegen dominantere 
elementen van de vegetatie. Het is de vraag of begra-
zing dit kan verhinderen.
 Pioniervegetaties zijn te kwetsbaar om begraasd 
te worden door vee. Op het Leemringveld wordt 
daar gelukkig rekening mee gehouden. De runderen 
worden door middel van een simpele afrastering uit 
omgeving van de poelen en het omgewerkte zand 
geweerd zodat planten als Gewone rolklaver en Stijve 
ogentroost er ongestoord kunnen bloeien. In de 
weilanden op de klei vindt het vee immers meer dan 
voldoende voeding.

5.1.4 Nestgelegenheid
Bosranden zijn vaak van groot belang voor wilde 
bijen, vooral als er een bloemrijke mantelvegetatie 
is ontstaan en er beschutte open plekken aanwezig 
zijn. Veel bijen-, wespen- en mierensoorten nestelen 
uitsluitend in dood hout of in dode plantenstengels. 
Bij het beheer van bossen is dit een serieuze factor 
om rekening mee te houden, al was het alleen al 
vanwege het feit dat wespen en mieren het ecologisch 
evenwicht bewaken. Onder de wespen die nestelen in 
dood hout of holle stengels zijn er velen die cicaden, 
wantsen of larven van bladhaantjes verzamelen voor 
hun broed.
 Het overgrote deel van de houtbewonende 
bijensoorten is afhankelijk van vlinderbloemen 
en lipbloemen. Vaak gaat het om kleine solitair 
levende soorten die bij het foerageren geen grote 
afstanden afleggen. Waar natte oeverzones grenzen 
aan bosranden zijn de omstandigheden dan ook vaak 
optimaal. 
 Zijdebijen, slobkousbijen en pluimvoetbijen 
nestelen in zandige bodems. Ze zijn zelfs in staat 
om succesvol te nestelen op plaatsen die jaarlijks 
een periode blank staan. Voor deze soorten zijn 
open vlakken, of tenminste open plekken tussen 
de vegetatie, van levensbelang. Rivierbegeleidende, 
kolonievormende soorten zijn echter ingesteld op een 
snelle verspreiding. Het oprukken van pioniervegeta-
ties gaat hand in hand met de komst van koekoeks-
soorten, en het is moeilijk te bepalen wat de doorslag 
heeft gegeven als een kolonie is verdwenen. 

Al met al stemt de bijenfauna die dit seizoen werd 
aangetroffen zeker niet pessimistisch. Dat een 
opvallende soort als de Pluimvoetbij in bijna alle 
onderzochte terreinen werd gevonden is bijzonder 
hoopvol. Het is geen zeldzame soort, maar op de 
hoge zandgronden is ze sinds 1970 sterk afgenomen.

Fig. 12:  Rand van de poel in het Winkelse Zand. De lage 
begroeiing op het steile talud biedt nog enige openingen waarin 
de Ereprijszandbij (Andrena labiata) kan nestelen. De grasvege-
tatie daarachter is zo goed als ondoordringbaar voor bijen. 
Foto: J. de Rond 2021.
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6. Aanbevelingen
6.1 Voorbehoud bij de adviezen
De biologie van slechts een paar inheemse bijen-
soorten is uitvoerig op wetenschappelijk niveau 
onderzocht. Over populatiedynamiek en specifieke 
eisen aan het habitat van verreweg de meeste soorten 
is nog maar weinig bekend. De hier voorgestelde 
actieplannen zijn dan ook voornamelijk gebaseerd 
op kennis van het gedrag van bijen, zoals foerageren 
en nestelen. Voor een goed onderbouwde beheerstra-
tegie is waarschijnlijk ook meer bodemkundige en 
plantensociologische kennis nodig. De auteur is op 
die vlakken geen specialist. De volgende actieplannen 
zijn derhalve slechts voorstellen en vooral bedoeld 
als discussiestukken voor beheerders. Hopelijk zullen 
zich hieruit proefondervindelijk effectieve methoden 
voor terreinbeheer ontwikkelen waarvan bijen in 
andere gebieden ook baat kunnen hebben.
 Of alle voorgestelde ingrepen budgettair of plano-
logisch haalbaar zijn kan door de auteur niet worden 
ingeschat, maar er is gezocht naar de minst ingrij-
pende manieren om de beoogde doelen te bereiken.

6.2 Actieplannen per terrein
6.2.1 Kadoelerveld
Het rietland op veen met de zandige zuidgerichte 
bosrand is voor enkele bijensoorten van grote waarde. 
Het beheer van dit deel van het terrein zal met het 
oog op behoud van planten als de Grote wederik 
waarschijnlijk toch al niet begraasd worden. Tijdens 
de inventarisatiebezoeken leken wilde bijen daar ook 
voordeel van te hebben. De rechthoekige ophogingen 
kunnen bij sterke overgroeiing geplagd worden, 
en dan vooral langs de afgeschuinde randen. De 
brede doorgang van het bospad naar het open veld 
mag voor de Roodbuikzandbij (Andrena ventralis) 
eveneens gefaseerd ontdaan worden van grassen. In 
de bosrand kan dood hout worden gestapeld voor 
houtbroedende soorten, maar nog beter is het laten 
staan van dode stammen. 

6.2.2 Leemringveld
Het grasland op kleibodem was in verhouding tot 
andere jaren extreem lang nat. Voor de natste delen 
van het terrein zou kunnen worden overwogen om ze 
vrij te geven voor een moerasvegetatie. Grenzend aan 
een bosrand met veel dood hout kan dit een kans-
rijke omgeving worden voor bijzondere bijensoorten. 
Nu zijn hier voornamelijk enkele zeer algemene 
hommelsoorten te vinden.
 De zandbulten met Sleedoorn zullen ontdaan 
moeten worden van de ondoordringbare vegetatie 
van grassen en kruiden om de weg vrij te maken voor 
enkele soorten rozenzandbijen.
 De zandige, open delen van de noordwestelijke 
rand mogen hun karakter nog een tijd behouden en 
lang afgeschermd blijven van begrazing.

6.2.3 De Wildste Tuin
De rijkdom van de bloemrijke graslanden in dit park 
is te danken aan een bijzondere ingreep en jaren 
van arbeidsintensief onderhoud. Vooral het laatste 
zal buiten het bereik van andere natuurbeheerders 
liggen. Het hele gebied is in feite al het resultaat 
van een actieplan. Een eventueel advies zou kunnen 
zijn om meer aandacht aan pioniergemeenschappen 
van zandige oeverzones te besteden, bijvoorbeeld 
door een speciaal strand aan te leggen voor pionier-
vegetaties. Dat zal ten goede komen aan bijzondere 
zijdebijen, maar ook aan reptielen, amfibieën en o.a. 
de Groene zandloopkever (Cicindela campestris).

6.2.4 Winkelse zand
Zoals eerder werd opgemerkt is het meeste zand van 
dit voormalige zanddepot tot op de oorspronkelijke 
klei verwijderd, met uitzondering van wat restanten 
aan de uiterste westzijde. De zandheuvel ten noord-
westen van de poel zou ontdaan kunnen worden 
van vegetatie, maar de rest van het terrein is voor 
bedreigde bijensoorten niet interessant. Spontaan 
laten dichtgroeien tot bos zou een optie kunnen zijn.

6.2.5 Zilverstrand
Het zandige grasland tussen de onderhouden strand-
zones en de beplanting aan de voet van de spoordijk 
is nu nog in een optimale toestand voor wilde bijen, 
maar belangrijke waardplanten als Hazenpootje en 
Gewone rolklaver zullen het binnen een aantal jaren 
afleggen tegen Riet en Duinriet. Het plaggen van 
een aantal vlakken zal nieuwe pioniers weer ruimte 
geven. De graszoden kunnen bij voorkeur haaks op 
de lengterichting van het strand tussen de geplagde 
vlakken gestapeld worden. Dat creëert luwte en 
nestgelegenheid voor bijen. Rondom de poelen mag 
een bredere zone worden vrijgemaakt om ruimte te 
bieden aan een gradiënt van nat naar droog, waarna 
verhinderd moet worden dat recreanten die zich 
willen onttrekken aan het zicht hiervan gebruik gaan 
maken. Dat werd tijdens enkele bezoeken al gecon-
stateerd, ondanks de afrastering.

6.2.6 Almeerderzand
Tijdens de veldbezoeken bleek voornamelijk het 
oude strand in de omgeving van de tunnel onder de 
snelweg interessant te zijn voor bijen. Duinplanten 
als Veldhondstong en Slangenkruid trekken er 
bijzondere soorten bijen en wespen aan, dus de  
vegetatie mag hier in zekere mate beschermd worden. 
Op de recent opgespoten uitbreiding van het strand 
kunnen bij voorkeur nu al paden uitgezet worden 
voor hondenbezitters om de fragiele pionierge-
meenschappen die zich in de komende jaren gaan 
ontwikkelen niet te veel te verstoren. Andere vormen 
van beheer zijn de komende 10 tot 15 jaar nog niet 
nodig.
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8. Tabellen en kaartjes

Op de onderstaande pagina’s worden de volgende 
afkortingen gebruikt voor de zeldzaamheidsklasse en 
mate van kwetsbaarheid of bedreiging van soorten:

AAAA uiterst algemeen     ? status onbekend
AAA zeer algemeen  PLG plaagsoort
AA algemeen  EXP expansief
A vrij algemeen  M niet bedreigd
M matig algemeen  GEV gevoelig
Z vrij zeldzaam  KWB kwetsbaar
ZZ zeldzaam  BDR bedreigd
ZZZ zeer zeldzaam  EBD ernstig bedreigd
ZZZZ uiterst zeldzaam  VDW verdwenen
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8.1 Overzicht waardplantrelaties
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soort Latijn Apiaceae Asteraceae Boraginaceae Dipsac. Fabaceae

Andrena barbilabris 1 1
Andrena carantonica
Andrena chrysosceles 1
Andrena cineraria 1
Andrena dorsata 3 2
Andrena flavipes 5 1 2 1 3 5 2
Andrena fucata 1
Andrena fulva
Andrena haemorrhoa 9 1
Andrena labiata
Andrena minutula
Andrena nitida 4
Andrena ovatula
Andrena subopaca 3
Andrena tibialis
Andrena vaga 1
Andrena ventralis
Andrena wilkella
Anthidiellum strigatum 1
Anthidium manicatum 1
Apis mellifera 1 7 7 1 5 31 1 3 1
Bombus cryptarum 1
Bombus hortorum 1 1 1
Bombus hypnorum 2
Bombus lapidarius 1 2 1 4 11 2 2 1 5 2
Bombus lucorum 1 1
Bombus pascuorum 1 2 4 1 1 6 2 4 1 2 1 3
Bombus pratorum 2 1 1 1 2 1 4
Bombus sylvestris 3
Bombus terrestris 4 4 1 1 1 9 2 3 4 3 3 3 2 6
Bombus vestalis 2 1
Coelioxys alata 1
Colletes cunicularius 1
Colletes fodiens 5
Colletes marginatus
Dasypoda hirtipes 1 5 18 4 1
Halictus quadricinctus 1
Halictus tumulorum
Heriades truncorum 1 1
Hoplitis leucomelana
Hylaeus communis
Hylaeus confusus
Lasioglossum calceatum 3
Lasioglossum leucopus 1
Lasioglossum leucozonium 1 4
Lasioglossum lucidulum 1
Lasioglossum pauxillum
Lasioglossum semilucens 4
Lasioglossum zonulum 1
Macropis europaea
Megachile ligniseca 1
Megachile willughbiella 1 3
Melitta leporina 2
Nomada alboguttata 4
Nomada fabriciana 1
Nomada flava
Nomada flavopicta 4
Nomada fucata 6
Nomada lathburiana
Nomada ruficornis 1
Nomada signata
Nomada zonata
Osmia bicornis 1
Sphecodes albilabris
Sphecodes longulus 1
Sphecodes monilicornis
Sphecodes pellucidus 2

67 bijensoorten 4 17 1 1 1 8 6 10 5 2 7 27 31 2 5 5 5 87 12 13 11 2 1 5 21 1 2 10 16
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soort Latijn Fabiaceae Gerani. Lamiaceae Po. Primul. Rosaceae Saliac.

Andrena barbilabris 2
Andrena carantonica 3 3
Andrena chrysosceles 1
Andrena cineraria 1
Andrena dorsata 1 6
Andrena flavipes 1 1 21
Andrena fucata 1 2
Andrena fulva 0
Andrena haemorrhoa 1 1 12
Andrena labiata 1 1
Andrena minutula 1 1
Andrena nitida 4
Andrena ovatula 1 1 2
Andrena subopaca 3
Andrena tibialis 5 5
Andrena vaga 1 4 6
Andrena ventralis 3 3
Andrena wilkella 1 1
Anthidiellum strigatum 1
Anthidium manicatum 1
Apis mellifera 3 1 1 6 1 3 31 1 2 7 113
Bombus cryptarum 1
Bombus hortorum 2 1 2 1 1 10
Bombus hypnorum 5 1 8
Bombus lapidarius 2 3 1 2 1 3 43
Bombus lucorum 3 5
Bombus pascuorum 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 5 1 51
Bombus pratorum 1 1 1 1 5 1 22
Bombus sylvestris 1 4
Bombus terrestris 3 2 2 3 2 1 5 1 65
Bombus vestalis 1 3 7
Coelioxys alata 1
Colletes cunicularius 1 2
Colletes fodiens 5
Colletes marginatus 0
Dasypoda hirtipes 1 30
Halictus quadricinctus 1
Halictus tumulorum 0
Heriades truncorum 2
Hoplitis leucomelana 0
Hylaeus communis 0
Hylaeus confusus 1 1
Lasioglossum calceatum 3
Lasioglossum leucopus 1 2
Lasioglossum leucozonium 5
Lasioglossum lucidulum 1
Lasioglossum pauxillum 0
Lasioglossum semilucens 4
Lasioglossum zonulum 1
Macropis europaea 8 8
Megachile ligniseca 1
Megachile willughbiella 4
Melitta leporina 1 2 5
Nomada alboguttata 6 10
Nomada fabriciana 1
Nomada flava 0
Nomada flavopicta 4
Nomada fucata 6
Nomada lathburiana 0
Nomada ruficornis 1
Nomada signata 0
Nomada zonata 0
Osmia bicornis 1
Sphecodes albilabris 1 1
Sphecodes longulus 1
Sphecodes monilicornis 0
Sphecodes pellucidus 2

8 5 3 3 5 2 3 2 2 5 1 4 16 4 1 1 8 1 2 2 4 32 1 8 7 28 25 7 508
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8.2 Overzicht soorten 2021 per terrein

subfamilie soort auteur zeldz kwetsb Netl Leemr Kadlv Zilvstr Almzd Wnkzd exempl
Andreninae Andrena barbilabris (Kirby 1802) AA 1 1 1 5 8
Andreninae Andrena carantonica Pérez 1902 AAA 3 3
Andreninae Andrena chrysosceles (Kirby 1802) AA 1 1
Andreninae Andrena cineraria (Linnaeus 1758) A 1 1
Andreninae Andrena dorsata (Kirby 1802) A 3 3 1 2 9
Andreninae Andrena flavipes Panzer 1799 AAA 4 13 14 31
Andreninae Andrena fucata Smith 1847 Z 1 1
Andreninae Andrena fulva (Müller 1766) A 1 1
Andreninae Andrena haemorrhoa (Fabricius 1781) AAA 1 3 2 1 15 22
Andreninae Andrena labiata Fabricius 1781 ZZ 1 1 3 5
Andreninae Andrena minutula (Kirby 1802) M 1 1 2
Andreninae Andrena nitida (Müller 1776) A 2 1 1 4
Andreninae Andrena ovatula (Kirby 1802) Z KWB 3 3
Andreninae Andrena subopaca Nylander 1848 AAA 1 2 1 4
Andreninae Andrena tibialis (Kirby 1802) A 5 5
Andreninae Andrena vaga Panzer 1799 AA 29 1 6 1 37
Andreninae Andrena ventralis Imhoff 1832 Z 2 3 5
Andreninae Andrena wilkella (Kirby 1802) Z KWB 1 1
Apinae Apis mellifera Linnaeus 1758 AAAA 16 38 10 5 5 41 115
Apinae Bombus cryptarum (Fabricius 1775) Z ? 1 1
Apinae Bombus hortorum (Linnaeus 1761) AA 3 1 5 3 12
Apinae Bombus hypnorum (Linnaeus 1758) A 6 2 8
Apinae Bombus lapidarius (Linnaeus 1758) AAA 3 4 9 17 8 7 48
Apinae Bombus lucorum (Linnaeus 1761) AA 3 1 1 1 1 7
Apinae Bombus pascuorum (Scopoli 1763) AAA 15 4 15 11 3 7 55
Apinae Bombus pratorum (Linnaeus 1761) AAA 8 1 4 2 4 4 23
Apinae Bombus sylvestris (Lepeletier 1832) AA 1 4 5
Apinae Bombus terrestris (Linnaeus 1758) AAA 10 2 5 22 10 19 68
Apinae Bombus vestalis (Geoffroy 1785) Z KWB 2 2 3 7
Apinae Nomada alboguttata Herrich-Schaeffer 1839 AA 5 13 5 23
Apinae Nomada fabriciana (Linnaeus 1767) M 2 2
Apinae Nomada flava Panzer 1798 AAA 2 2
Apinae Nomada flavopicta (Kirby 1802) Z 6 6
Apinae Nomada fucata Panzer 1798 AA 1 9 1 11
Apinae Nomada lathburiana (Kirby 1802) AA 2 2
Apinae Nomada ruficornis (Linnaeus 1758) AAA 1 1
Apinae Nomada signata Jurine 1807 Z 1 1
Apinae Nomada zonata Panzer 1798 Z 1 1
Colletinae Colletes cunicularius (Linnaeus 1761) AA 4 3 7
Colletinae Colletes fodiens (Fourcroy 1785) A 5 4 9
Colletinae Colletes marginatus Smith 1846 ZZ 2 2
Colletinae Hylaeus communis Nylander 1852 AAA 1 1
Colletinae Hylaeus confusus Nylander 1852 A 1 1
Halictinae Halictus quadricinctus (Fabricius 1777) ZZZ EBD 1 1
Halictinae Halictus tumulorum (Linnaeus 1758) AA 2 2
Halictinae Lasioglossum calceatum (Scopoli 1763) AAA 1 1 2 4
Halictinae Lasioglossum leucopus (Kirby 1802) Z 1 1 2
Halictinae Lasioglossum leucozonium (Schrank 1781) AA 1 2 2 1 6
Halictinae Lasioglossum lucidulum (Schenck 1861) Z 1 1
Halictinae Lasioglossum pauxillum (Schenck 1853) Z 1 1 2
Halictinae Lasioglossum semilucens (Alfken 1914) M 4 4
Halictinae Lasioglossum zonulum (Smith 1848) Z 1 1
Halictinae Sphecodes albilabris (Fabricius 1793) A 4 2 6
Halictinae Sphecodes longulus Von Hagens 1882 Z 1 1
Halictinae Sphecodes monilicornis (Kirby 1802) AAA 1 1
Halictinae Sphecodes pellucidus Smith 1845 AA 9 9
Megachilinae Anthidiellum strigatum (Panzer 1805) Z 1 1
Megachilinae Anthidium manicatum (Linnaeus 1758) A 1 1
Megachilinae Coelioxys alata Förster 1853 ZZZ GEV 1 1
Megachilinae Heriades truncorum (Linnaeus 1758) A 1 1 2
Megachilinae Hoplitis leucomelana (Kirby 1802) Z 1 1
Megachilinae Megachile ligniseca (Kirby 1802) Z 1 1
Megachilinae Megachile willughbiella (Kirby 1802) AA 2 2 4
Megachilinae Osmia bicornis (Linnaeus 1758) AAA 1 1
Melittinae Dasypoda hirtipes (Fabricius 1793) A 13 8 13 3 1 38
Melittinae Macropis europaea Warncke 1973 AA 8 8
Melittinae Melitta leporina (Panzer 1799) Z 5 5

soorten: 36 19 25 20 24 22 664
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8.3 Historisch overzicht waarneming

subfamilie soort Latijn soort Nederlands zeldz R.L. eerste laatste
Andreninae Andrena angustior Geriemde zandbij ZZ 1983 –
Andreninae Andrena barbilabris Witbaardzandbij AA 1975 2019
Andreninae Andrena bicolor Tweekleurige zandbij AA 1990 2019
Andreninae Andrena carantonica Meidoornzandbij AAA 1982 2019
Andreninae Andrena chrysosceles Goudpootzandbij AA 1982 2019
Andreninae Andrena cineraria Aswitte zandbij A 1977 2019
Andreninae Andrena clarkella Zwart-rosse zandbij A 1979 2019
Andreninae Andrena denticulata Kruiskruidzandbij Z 1997 2019
Andreninae Andrena dorsata Wimperflankzandbij A 2007 2019
Andreninae Andrena flavipes Graszandbij AAA 1950 2019
Andreninae Andrena fucata Gewone rozenzandbij Z 1984 2019
Andreninae Andrena fulva Vosrode zandbij A 1982 2019
Andreninae Andrena fulvida Sporkehoutzandbij ZZ KWB 1985 –
Andreninae Andrena gravida Weidezandbij AAA KWB 2002 2019
Andreninae Andrena haemorrhoa Koperstaartzandbij AAA 1950 2019
Andreninae Andrena helvola Valse rozenzandbij ZZ 2004 2019
Andreninae Andrena labiata Ereprijszandbij ZZ 2010 2019
Andreninae Andrena minutula Gewone dwergzandbij M 1984 2019
Andreninae Andrena mitis Lichte wilgenzandbij ZZ – 2019
Andreninae Andrena nigroaenea Zwartbronzen zandbij Z 1975 2018
Andreninae Andrena nitida Viltvlekzandbij A 1982 2019
Andreninae Andrena pilipes Koolzwarte zandbij ZZ BDR 1975 1980
Andreninae Andrena praecox Vroege zandbij AA 1980 2019
Andreninae Andrena proxima Fluitenkruidzandbij Z 2010 2019
Andreninae Andrena subopaca Witkopdwergzandbij AAA 1982 2019
Andreninae Andrena synadelpha Breedrandzandbij A 1982 2019
Andreninae Andrena tibialis Lichte rimpelbekkenzandbij A 1982 2019
Andreninae Andrena vaga Grijze zandbij AA 1985 2019
Andreninae Andrena varians Variabele zandbij ZZ BDR 1982 2019
Andreninae Andrena ventralis Roodbuikzandbij Z 1984 2019
Andreninae Andrena wilkella Geelstaartklaverzandbij Z KWB 1984 2019
Andreninae Panurgus banksianus Grote roetbij Z KWB 1982 –
Andreninae Panurgus calcaratus Kleine roetbij A 1997 2018
Apinae Anthophora furcata Andoornbij ZZ 1959 2019
Apinae Anthophora plumipes Gewone sachembij A 2008 2019
Apinae Apis mellifera Honingbij AAAA 1986 2019
Apinae Bombus bohemicus Tweekleurige koekoekshommel Z KWB 1983 2019
Apinae Bombus campestris Gewone koekoekshommel A 1983 2019
Apinae Bombus cryptarum Wilgenhommel Z ? 1951 2019
Apinae Bombus hortorum Tuinhommel AA 1988 2019
Apinae Bombus hypnorum Boomhommel A 1985 2019
Apinae Bombus jonellus Veenhommel Z KWB 1980 2017
Apinae Bombus lapidarius Steenhommel AAA 1983 2019
Apinae Bombus lucorum Veldhommel AA 1983 2019
Apinae Bombus norvegicus Boomkoekoekshommel Z 2009 2013
Apinae Bombus pascuorum Akkerhommel AAA 1982 2019
Apinae Bombus pratorum Weidehommel AAA 1979 2019
Apinae Bombus rupestris Rode koekoekshommel ZZ BDR 1998 –
Apinae Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel AA 1984 2019
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subfamilie soort Latijn soort Nederlands zeldz R.L. eerste laatste
Apinae Bombus terrestris Aardhommel AAA 1983 2019
Apinae Bombus vestalis Grote koekoekshommel Z KWB 1986 2019
Apinae Bombus veteranus Zandhommel ZZZ EBD 1951 2001
Apinae Epeolus cruciger Heideviltbij A 1992 2018
Apinae Epeolus variegatus Gewone viltbij Z 1992 2015
Apinae Melecta albifrons Bruine rouwbij ZZ KWB 2016 2018
Apinae Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij AA 1977 2019
Apinae Nomada fabriciana Roodzwarte wespbij M 1982 2019
Apinae Nomada ferruginata Geelschouderwespbij Z 1984 2018
Apinae Nomada flava Gewone wespbij AAA 1982 2019
Apinae Nomada flavoguttata Zwartlipwespbij A 1982 2019
Apinae Nomada flavopicta Zwartsprietwespbij Z 1983 2015
Apinae Nomada fucata Kortsprietwespbij AA 1983 2018
Apinae Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij ZZ BDR 1985 2019
Apinae Nomada goodeniana Smalbandwespbij Z 1979 2019
Apinae Nomada lathburiana Roodharige wespbij AA 2003 2019
Apinae Nomada leucophthalma Vroege wespbij Z 1985 2019
Apinae Nomada marshamella Blokbandwespbij A 1983 2018
Apinae Nomada obscura Witvlekwespbij M BDR 1985 –
Apinae Nomada panzeri Sierlijke wespbij M 1982 2019
Apinae Nomada ruficornis Lepeltandwespbij AAA 1979 2019
Apinae Nomada sheppardana Geelgetipte wespbij A 1977 2019
Apinae Nomada signata Signaalwespbij Z 1982 2019
Apinae Nomada striata Stomptandwespbij ZZ BDR 1921 2002
Apinae Nomada succincta Geelzwarte wespbij A 1984 2018
Apinae Nomada zonata Variabele wespbij Z 2011 2012
Apinae Xylocopa violacea Blauwzwarte houtbij ZZ BDR 2007 2019
Colletinae Colletes cunicularius Grote zijdebij AA 1985 2019
Colletinae Colletes daviesanus Wormkruidzijdebij AA 1981 2019
Colletinae Colletes fodiens Duinzijdebij A 1982 2019
Colletinae Colletes halophilus Schorzijdebij Z 1990 –
Colletinae Colletes hederae Klimopzijdebij ZZ 2016 2019
Colletinae Colletes marginatus Donkere zijdebij ZZ 1986 2014
Colletinae Colletes succinctus Heizijdebij A 2018 2019
Colletinae Hylaeus communis Gewone maskerbij AAA 1984 2019
Colletinae Hylaeus confusus Poldermaskerbij A 1985 2019
Colletinae Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij A 1982 2017
Colletinae Hylaeus incongruens (= gibbus) Weidemaskerbij A KWB 1984 2003
Colletinae Hylaeus pectoralis Rietmaskerbij Z KWB 1984 2019
Halictinae Halictus confusus Heidebronsgroefbij Z 2008 2019
Halictinae Halictus rubicundus Roodpootgroefbij AA 1982 2018
Halictinae Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij AA 1980 2019
Halictinae Lasioglossum albipes Berijpte geurgroefbij A 2008 2009
Halictinae Lasioglossum brevicorne Kortsprietgroefbij ZZ KWB 1994 1994
Halictinae Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij AAA 1975 2019
Halictinae Lasioglossum leucopus Gewone smaragdgroefbij Z 1982 2018
Halictinae Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij AA 1982 2019
Halictinae Lasioglossum lucidulum Glanzende groefbij AA 2007 2019
Halictinae Lasioglossum minutissimum Ingesnoerde groefbij Z 1955 2018
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subfamilie soort Latijn soort Nederlands zeldz R.L. eerste laatste
Halictinae Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij AA 1992 2019
Halictinae Lasioglossum nitidiusculum Borstelgroefbij ZZZ EBD 1975 1985
Halictinae Lasioglossum parvulum Kleine groefbij ZZ BDR 1991 –
Halictinae Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij ZZ – 2019
Halictinae Lasioglossum punctatissimum Fijngestippelde groefbij M 1968 2019
Halictinae Lasioglossum quadrinotatulum Steilrandgroefbij ZZ KWB 1981 –
Halictinae Lasioglossum semilucens Halfglanzende groefbij M 1995 2019
Halictinae Lasioglossum sexnotatum Zesvlekkige groefbij Z – 2018
Halictinae Lasioglossum sexstrigatum Gewone franjegroefbij AAA 1969 2019
Halictinae Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij AA 1981 2019
Halictinae Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij Z 1974 2019
Halictinae Sphecodes albilabris Grote bloedbij A 1990 2019
Halictinae Sphecodes crassus Brede dwergbloedbij Z 1992 2009
Halictinae Sphecodes ephippius Bosbloedbij Z 1985 2019
Halictinae Sphecodes geoffrellus Glanzende dwergbloedbij Z 1982 2012
Halictinae Sphecodes gibbus Pantserbloedbij Z 1981 2007
Halictinae Sphecodes longulus Kleine spitstandbloedbij Z 1983 2008
Halictinae Sphecodes marginatus Verscholen dwergbloedbij ZZ 1993 2009
Halictinae Sphecodes miniatus Gewone dwergbloedbij A 1975 2019
Halictinae Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij AAA 1977 2019
Halictinae Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij AA 1977 2019
Halictinae Sphecodes puncticeps Grote spitstandbloedbij Z 1983 2017
Halictinae Sphecodes reticulatus Rimpelzoombloedbij Z 1983 2015
Halictinae Sphecodes rubicundus Vroege bloedbij ZZ 1983 2013
Megachilinae Anthidium manicatum Grote wolbij A 1988 2019
Megachilinae Chalicodoma ericetorum Lathyrusbij Z 2013 2019
Megachilinae Chelostoma florisomne Boterbloembij Z 2005 2019
Megachilinae Chelostoma rapunculi Grote klokjesbij A 1987 2018
Megachilinae Coelioxys inermis Gewone kegelbij ZZ 2007 2019
Megachilinae Heriades truncorum Tronkenbij A 2012 2019
Megachilinae Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij Z 1993 2019
Megachilinae Megachile centuncularis Tuinbehangersbij AA 1955 2019
Megachilinae Megachile circumcincta Ruige behangersbij ZZ BDR 1983 2008
Megachilinae Megachile lapponica Lapse behangersbij ZZ KWB 1998 2012
Megachilinae Megachile ligniseca Distelbehangersbij ZZ 1959 2019
Megachilinae Megachile versicolor Gewone behangersbij Z 2004 2018
Megachilinae Megachile willughbiella Grote behangersbij AA 1982 2019
Megachilinae Osmia bicornis Rosse metselbij AAA 1983 2019
Megachilinae Osmia caerulescens Blauwe metselbij M KWB 1988 2019
Megachilinae Osmia cornuta Gehoornde metselbij Z 1985 2019
Megachilinae Stelis breviuscula Gewone tubebij ZZ KWB 2017 2017
Megachilinae Stelis ornatula Witgevlekte tubebij ZZ BDR – 2019
Megachilinae Stelis punctulatissima Geelgerande tubebij Z 1998 2018
Melittinae Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij A 2000 2019
Melittinae Macropis europaea Gewone slobkousbij AA 2002 2019
Melittinae Melitta haemorrhoidalis Klokjesdikvoetbij Z 1993 2017
Melittinae Melitta leporina Klaverdikvoetbij Z 1981 2015

145  soorten 27 Rode Lijstsoorten
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8.4 Verspreidingskaartjes per soort

24

Andrena carantonica

Andrena chrysosceles

Andrena barbilabris

Andrena cineraria

Andrena dorsata Andrena flavipes
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Andrena barbilabris – Witbaardzandbij  

Vrouwtjes gemiddeld 11 mm lang. Borststuk en kop aan de 
bovenzijde geelbruin behaard en aan de onderzijde opvallend 
lang wit behaard. Achterlijf aan de bovenzijde spaarzaam behaard 
met smalle, zeer ijle bandjes van schuin opzijgerichte witte haren. 
Beharing achterschenen boven zwartbruin, onder grauwwit. 
 Voorjaarssoort. Waardplantenkeuze vrij breed, maar vliegt in 
jonge zandterreinen vooral op wilgen. Nestelt meestal in kolonie-
verband in open en zeer los zand, in de stedelijke omgeving zelfs 
tussen straatstenen. In geschikte terreinen kunnen de dichtheden 
bijzonder groot zijn. 
Koekoeksbij: Nomada alboguttata en Sphecodes pellucidus.
 Algemeen op alle zandgronden in Nederland, maar ook in het 
zeekleigebied al snel aanwezig op bouwzand. Tijdelijk soms in 
zeer grote kolonies op braakliggende zandterreinen. Tijdens het 
onderzoek in 2021 enkele waarnemingen in de Noordoostpolder, 
maar vooral veel aan de noordzijde van de Hollandse brug.

Andrena carantonica – Meidoornzandbij 

Vrouwtjes gemiddeld 13,5 mm lang. Bovenzijde van het lichaam 
egaal geelbruin behaard, onder vuilwit. Achterlijf zijdemat. Korter 
behaard dan het borststuk met de schijn van haarbanden. Beharing 
achterschenen grotendeels zwartbruin, met witte onderzijde.
 Voorjaarssoort. Bezoekt bloemen van vele plantensoorten, 
maar de voorkeur gaat uit naar roosachtigen. Vaak te vinden op 
meidoorns, die optimaal bloeien tijdens de hoofdvliegtijd. Nestelt 
verspreid in zandgrond of lichte zavel. Vrouwtjes gebruiken vaak 
een gezamenlijke nestingang, maar verzorgen elk hun eigen broed. 
Koekoeksbij: Nomada flava en Nomada marshamella.
 Zeer algemeen in heel Nederland. In de jaren ’80 vrij veel 
waargenomen in Flevoland, daarna afgenomen.
Tijdens het onderzoek in 2021 werden meerdere vrouwtjes waarge-
nomen op Duinroos in het Almeerderzand. De rijkelijk aanwezige 
hybride rozen werden niet bezocht.

Andrena chrysosceles – Goudpootzandbij

Vrouwtjes gemiddeld 9,5 mm lang. Bovenzijde borststuk vrij lang 
maar niet erg dicht geelbruin behaard. Onderzijde wit behaard. 
Oppervlak van het achterlijf glanzend met zwakke gouden zweem, 
zeer kort behaard met smalle, helderwitte haarbandjes. Achter-
schenen oranjerood gekleurd met witte beharing. Schilden op de 
onderste helft van het gezicht bij de mannetjes bleek citroengeel 
gekleurd. 
 Late voorjaarssoort. Bezoekt bloemen van diverse plantenfa-
milies, in het voorjaar vooral schermbloemen en kruisbloemen. 
Nestelt verspreid of in kleine kolonies in diverse bodemsoorten, 
maar naar verhouding vaak met een hoog percentage klei. 
Koekoeksbij: Nomada fabriciana.
 Algemeen in Nederland, behalve op de hoge zandgronden 
en in de noordelijke provincies. Voornamelijk in parkachtige 
omgevingen. In 2021 tijdens het onderzoek alleen gevonden in De 
Wildste Tuin.
 

Andrena cineraria – Aswitte zandbij [Asbij]

Vrouwtjes gemiddeld 12,5 mm lang. Borststuk vóór en achter 
wit behaard. Tussen de vleugels op de rug een brede, diepzwarte 
haarband. Achterlijf met staalblauwe metaalglans en spaarzame 
lichte beharing. Beharing achterschenen gitzwart. 
 Voorjaarssoort. Bezoekt vooral paardenbloemen en wilgen. 
Verder te vinden op boterbloemen, kruisbloemigen en roosach-
tigen. Nestelt in zandige bodem. 
Koekoeksbij: Nomada lathburiana en mogelijk Nomada goodeniana. 
In Flevoland lijkt ook Nomada fulvicornis in aanmerking te komen.
 Vrij algemeen op de hoge zandgronden, maar ontbreekt aan de 
kust. In de jaren ’80 regelmatig langs de Knardijk waargenomen. 
Daarna alleen nog incidenteel in Flevoland gezien, met uitzonde-
ring van een flinke kolonie langs het Veluwemeer bij Biddinghuizen 
in 2019. In 2021 werd een vrouwtje gevonden op Gewone paar-
denbloem nabij de noordwestelijke poelen in het Leemringveld.

Andrena dorsata – Wimperflankzandbij 

Vrouwtjes gemiddeld 9,5 mm lang. Borststuk van boven dicht 
oranjebruin behaard, onderzijde vuilwit. Achterlijf kort behaard 
met duidelijke en vrij brede ivoorwitte haarstreepjes, waarvan de 
voorste in het midden breed zijn onderbroken. Beharing achter-
schenen bruinachtig grijs. De soort dankt haar Nederlandse naam 
aan de verticale rij lange verzamelharen op de borstzijde achter de 
vleugelaanhechtingen. 
 Twee generaties: een generatie in het voorjaar en een in de 
zomer. Bezoekt vooral schermbloemen en braambloesem. 
Koekoeksbij: Nomada zonata.
 Vrij algemeen in het zuidoostelijk deel van het land. Breidt zich 
de laatste jaren uit naar het noorden. Tot 2007 niet uit Flevoland 
bekend. In 2012 werd de soort op zes verschillende locaties in 
Lelystad gevonden, op twee plaatsen werd ze zelfs al vergezeld door 
haar koekoeksbij. In 2021 aangetroffen in vier van de zes onder-
zochte terreinen.

Andrena flavipes – Graszandbij [Grasbij]

Vrouwtjes gemiddeld 12 mm lang. Borststuk, kop en poten 
geelbruin behaard, vaak echter met zwarte haren op de zijden van 
het gezicht. Beharing achterschenen oranjebruin. Achterlijf met 
brede banden van vrij lange afstaande geelbruine haren. Tussen de 
haarbanden met zeer korte zwarte beharing. 
 Twee generaties: een in het voorjaar en een in de zomer. Bezoekt 
bloemen van diverse plantenfamilies maar lijkt een lichte voorkeur 
te hebben voor roosachtigen en composieten. In tuinen o.a. een 
trouwe gast van bloeiende Laurierkers. 
Koekoeksbij: Nomada fucata.
 Zeer algemeen in vooral de zuidelijke helft van het land. 
In Lelystad is ze altijd een stabiele en talrijke soort van zowel stads-
tuinen als parken en dijken geweest. Overal in Flevoland aanwezig.
In 2021 in de onderzochte terreinen zeer talrijk, maar leek vreemd 
genoeg afwezig te zijn in het Leemringveld en het Kadoelerveld.
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Andrena fulva

Andrena haemorrhoa

Andrena fucata

Andrena labiata

Andrena nitidaAndrena minutula
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Andrena fucata – Gewone rozenzandbij 

Vrouwtjes gemiddeld 12,5 mm lang. Bovenzijde borststuk oran-
jebruin behaard, kop en gehele onderzijde wit behaard. Beharing 
achterschenen boven bruin en onder wit. Achterlijf zeer kort en 
spaarzaam donker behaard, sterk glanzend met verspreide glinste-
rende korreling. Achterlijfspunt met langere donkere beharing. 
 Vroege zomersoort. Bezoekt bij voorkeur roosachtigen, maar 
ook kruisbloemen en boterbloemen. 
Koekoeksbij: Nomada panzeri.
 Vrij zeldzaam op de hoge zandgronden, wordt weinig gevonden 
aan de kust. In Lelystad in de jaren ’80 regelmatig in tuinen, 
daarna vrijwel alleen buiten de stad. 
In 2021 een vrouwtje op Duinroos in het Almeerderzand.

Andrena fulva – Vosrode zandbij [Vosje]

Vrouwtjes gemiddeld 13 mm lang. Bovenzijde van borststuk en 
achterlijf met een dichte vacht van lange oranjerode beharing. Kop 
en gehele onderzijde zwart behaard, inclusief de achterschenen. 
Mannetjes meestal goudachtig behaard met lange witte haren op 
het gezicht en een forse, gekromde tand aan de kaakbasis.
 Voorjaarssoort. Bezoekt bloemen van diverse plantenfamilies, 
maar is opvallend vaak te vinden op Prunus en Ribes. 
Koekoeksbij: Nomada signata en Nomada panzeri. 
 Vrij algemene soort in Nederland, cultuurvolger. In Flevoland 
altijd regelmatig waargenomen, maar nooit aanwezig in grote 
aantallen. Vaak op Rode ribes in stadstuinen. In parken meer op 
Sleedoorn en Zoete kers. Tijdens het onderzoek in 2021 werd een 
enkel vrouwtje gevonden in het Winkelse zand, en tevens haar 
koekoeksbij.

Andrena haemorrhoa – Koperstaartzandbij [Roodgatje]

Vrouwtjes gemiddeld 10 mm lang. Borststuk van boven geschoren 
kort roodbruin behaard. Gezicht en onderzijde langer wit behaard. 
Achterschenen oranjebruin van kleur met witte verzamelharen. 
Bovenzijde van het achterlijf glanzend en vrijwel kaal, onderzijde 
lange witte beharing. Achterlijfspunt glanzend koperkleurig 
behaard, ook bij de mannetjes.
 Voorjaarssoort. Bezoekt bloemen van zeer uiteenlopende 
plantenfamilies, maar wordt het meest aangetroffen op wilg, 
paardenbloem en Sleedoorn. 
Koekoeksbij: Nomada ruficornis.
 Zeer algemeen in heel Nederland. Een van de meest stabiele 
en algemene soorten van Flevoland. In open wilgenbossen en op 
dijken in het voorjaar vrijwel altijd op paardenbloemen te vinden. 
In tuinen en parken ook op kersenbloesem.

Andrena labiata – Ereprijszandbij

Vrouwtjes gemiddeld 9 mm lang. Borststuk lang maar spaarzaam 
bruinachtig behaard. Achterschenen donker, verzamelharen boven 
geelbruin en onder wit. Basis en uiteinde van het achterlijf zwart, 
daartussen zijn de achterlijfsplaten helderrood gekleurd, Mannetjes 
hebben eveneens een gedeeltelijk rood achterlijf maar daarbij zijn 
de schilden van het ondergezicht bleekgeel gekleurd. Te onder-
scheiden van bloedbijen (Sphecodes) door o.a. de uiterst dichte en 
fijne bestippeling van het borststuk.
 Late voorjaarssoort. Vrouwtjes bezoeken voornamelijk Gewone 
ereprijs en Veldereprijs. 
Koekoeksbij is waarschijnlijk Nomada guttulata.
 Zeldzame soort van de grote rivieren en de kust. Uit Flevoland 
pas bekend sinds het begin van het nieuwe millennium. Tijdens 
het onderzoek in 2021 niet in de Noordoostpolder aangetroffen, 
hoewel ze uit het Kuinderbos al bekend was, maar wel in Zuidelijk 
Flevoland. Het Winkelse zand telt een rijke populatie.

Andrena minutula – Gewone dwergzandbij 

Vrouwtjes gemiddeld 6 mm lang. Borststuk met korte grauwe 
beharing, bovenzijde vrij dicht bestippeld met glanzende tussen-
ruimten. Beharing achterschenen wit. Achterlijf vrijwel kaal met 
zwakke witte haarbandjes aan de zijden. Mannetjes in het voorjaar 
met zwarte gezichtsbeharing, die bij de zomergeneratie wit is. 
 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. 
Koekoeksbij: Nomada flavoguttata.
 Matig algemene soort in Nederland, afgezien van de noordelijke 
kustprovincies. In de jaren ’80 regelmatig gevonden in Lelystad. Na 
2000 aanzienlijk minder waarnemingen. In 2021 alleen aange-
troffen langs de Hollandse brug, en niet in de Noordoostpolder.

Andrena nitida – Viltvlekzandbij 

Vrouwtjes gemiddeld 13,5 mm lang. Borststuk aan de bovenzijde 
helder oranjebruin behaard, onderzijde wit behaard. Kop met 
donkere tot lichtgrijze beharing. Beharing achterschenen overwe-
gend zwartbruin, onder wit. Achterlijf vrijwel kaal en glanzend 
zwart, met aan de zijden enkele vlekken van lange witte haren. 
 Voorjaarssoort. Bezoekt bloemen van diverse plantenfamilies, 
maar wordt het meest aangetroffen op Gewone paardenbloem. 
Daarnaast ook vaak op Fluitenkruid en boterbloemen. 
Koekoeksbij: Nomada flava, Nomada goodeniana, Nomada succincta 
en waarschijnlijk ook Nomada marshamella.
 Vrij algemeen in heel Nederland. In Flevoland begon de soort 
gedurende de jaren ’90 geleidelijk algemener te worden en was na 
2000 overal op dijken te vinden. Tijdens het onderzoek in 2021 het 
meest gevonden in het grasland op klei van het Leemringveld.
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Andrena ovatula

Andrena tibialis Andrena vaga

Andrena wilkella

Andrena subopaca

Andrena ventralis
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Andrena ovatula – Bremzandbij 

Vrouwtjes gemiddeld 10 mm lang. Bovenzijde borststuk schraal en 
vrij kort, geelachtig bruin behaard. Beharing van gezicht, borst-
zijden en achterschenen bleek okergeel. Chitine van de achter-
schenen en voetleden roodachtig geel. Achterlijf fijn gekorreld met 
micropunctering en helderwitte haarbandjes, waarvan de voorste 
breed onderbroken zijn. De achterlijfspunt is goudgeel behaard.
 Vliegt in twee generaties. De generatie van het late voorjaar is 
vaak op brem te vinden, maar bezoekt ook andere vlinderbloemen. 
De zomergeneratie foerageert op diverse wikken en klavers. 
Koekoeksbij: waarschijnlijk Nomada rhenana.
 In Nederland een vrij zeldzame en kwetsbare soort. 
De exemplaren die in De Wildste Tuin van Netl werden gevonden 
zijn de eerste uit Flevoland. De rijke aanplant van bremsoorten op 
het relatief hooggelegen zand in dit park heeft daar zonder twijfel 
aan bijgedragen. De soort kan binnen afzienbare tijd ook elders in 
de polder worden verwacht, bijvoorbeeld in het Kuinderbos.

Andrena subopaca – Witkopdwergzandbij 

Vrouwtjes gemiddeld 6,5 mm lang. Bovenzijde van het borststuk 
tussen een verspreide punctering vrijwel volledig mat, met een vrij 
korte en ijle, geelgrijze tot bruingrijze beharing. Beharing achter-
schenen wit. Achterlijf aan de zijden met zwakke witte haarbandjes.
 Voorjaarssoort. Bezoekt bloemen van diverse plantenfamilies. 
In het vroege voorjaar te vinden op Speenkruid, Klein hoefblad 
en Gewone paardenbloem, daarna veelal op Fluitenkruid, Scherpe 
boterbloem en Gewone braam. 
Koekoeksbij: Nomada flavoguttata.
 Zeer algemene soort in Nederland. In Lelystad in de jaren ’80 
even talrijk als de verwante Andrena minutula. Deze is echter sterk 
afgenomen, terwijl Andrena subopaca niet merkbaar is achteruitge-
gaan. Aangezien in waardplantenkeuze weinig verschil is te zien, 
zullen eisen aan nestlocaties bepalend zijn. Dat de zustersoort niet 
in de Noordoostpolder werd gevonden tijdens de inventarisaties 
van 2021 geeft al aan dat er ecologische verschillen moeten zijn.

Andrena tibialis –Lichte rimpelbekkenzandbij 

Vrouwtjes gemiddeld 13,5 mm lang. Bovenzijde borststuk en kop 
geelbruin behaard, gezicht en gehele onderzijde lang wit behaard. 
Achterschenen met roodachtig gele beharing, maar zelf ook geel 
van kleur. Achterlijf glanzend, met ijle banden van vrij lange witte 
haren die aan de zijden het best zichtbaar zijn. Lange verzamel-
haren aan achterheupen en flanken. 
 Voorjaarssoort. Bezoekt bij voorkeur Gewone paardenbloem, 
maar ook bloeiende bomen zoals kersen, appels, meidoorns, 
esdoorns en wilgen. 
Koekoeksbij: Nomada fulvicornis en Nomada goodeniana. 
 Vrij algemeen, maar op erg veel oude vindplaatsen op de hoge 
zandgronden na 1970 niet meer gevonden. In en om Lelystad vrij 
talrijk in de jaren ’80, maar nu vrijwel verdwenen. 
Tijdens de inventarisaties in 2021 alleen aangetroffen in De Wildste 
Tuin. Vloog daar op jonge wilgen in zandig grasland. Een oorzaak 
van de afname in Flevoland moet dus gezocht worden in het 
ontbreken van jonge zandige grasvegetaties. 

Andrena vaga – Grijze zandbij 

Vrouwtjes gemiddeld 14 mm lang. Borststuk en kop dicht en 
egaal lichtgrijs behaard, Beharing achterschenen zwart. Bovenzijde 
achterlijf glanzend zwart en bijna kaal, zijdelings met grijze 
haarvlekken.
 Voorjaarssoort. Bezoekt hoofdzakelijk rondbladige wilgen, zoals 
Boswilg en Grauwe wilg, en is daarnaast vaak te vinden op Gewone 
paardenbloem. 
Koekoeksbij: Nomada lathburiana.
 Algemeen op de hoge zandgronden. Nauwelijks aanwezig 
in de klei- of veengebieden. In Lelystad sinds 1985 op diverse 
plaatsen gevonden. Kolonies kunnen in enkele jaren uitgroeien 
tot honderden nesten, maar gewoonlijk slinken ze vervolgens 
weer geleidelijk, tot ze uiteindelijk verdwijnen. Toename van de 
koekoeksbij kan een factor zijn, maar het overgroeid raken het 
terrein lijkt bepalender. In 2021 werden enkele kolonies gevonden 
op jonge, zandige reliëfs in De Wildste Tuin en het Kadoelerveld.

Andrena ventralis – Roodbuikzandbij [Roodbuikje]

Vrouwtjes gemiddeld 8 mm lang. Bovenzijde van het lichaam 
spaarzaam grauw geelbruin behaard, onderzijde en beharing 
achterschenen wit. Achterlijf aan de zijden met smalle witte haar-
bandjes, buikplaten oranjebruin gekleurd. Gezicht bij de mannetjes 
bleekgeel getekend.
 Voorjaarssoort. Foerageert op wilgen, paardenbloem, Klein 
hoefblad, Sleedoorn, Madeliefje en Fluitenkruid. Nestelt in zandige 
bodem die vrij veel klei mag bevatten. 
Koekoeksbij: de kleine, donkere vorm van Nomada alboguttata.
 Vrij zeldzaam, behalve in de noordelijke provincies. Werd in 
de jaren ’80 in Flevoland voornamelijk waargenomen in spontane 
wilgenbossen, maar later ook in parkachtige landschappen. In een 
zandpad ten noorden van Lelystad broedden eind jaren ’90 jaarlijks 
naar schatting honderdduizenden exemplaren. Door dichtgroeien 
van het pad nam het aantal nesten jaarlijks af. Koekoeksbijen waren 
al in de jaren ’90 erg talrijk maar hadden toen kennelijk geen 
negatief effect op de vitaliteit van de populatie.

Andrena wilkella – Geelstaart-klaverzandbij 

Vrouwtjes gemiddeld 10 mm lang. Bovenzijde van kop en 
borststuk zeer kort, bleek bruin behaard, onderzijde grauw wit. 
Achterschenen geelbruin van kleur en witachtig behaard. Achterlijf 
fijn gekorreld met micropunctering. Vrijwel kaal met smalle, witte 
haarbandjes die in het midden meestal onderbroken zijn. 
 Late voorjaarssoort. Bezoekt vlinderbloemen: o.a. klaver, 
honingklaver, rolklaver, Luzerne, Ringelwikke en Vogelwikke. 
Koekoeksbij: Nomada striata.
 Vrij zeldzame soort die op de hoge zandgronden sinds 1950 
sterk is achteruitgegaan. In Lelystad al halverwege de jaren ’80 
op verschillende plaatsen aanwezig, voornamelijk op Rode klaver. 
Daarna werden verspreid nog enkele populaties gevonden in ruige 
zandige grasstroken met meerdere soorten vlinderbloemen. Na een 
aantal jaren was deze bijensoort op die plaatsen weer verdwenen.
In 2021 werd een enkel vrouwtje aangetroffen op Hazenpootje 
langs het Zilverstrand.
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Anthidium manicatum

Bombus hortorum

Anthidiellum strigatum

Bombus cryptarum

Bombus hypnorum Bombus lapidarius
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Anthidiellum strigatum – Kleine harsbij

Gemiddelde lengte 6 mm. Bovenzijde van het lichaam kort en 
spaarzaam bruingrijs behaard, onderzijde lichter behaard. Gezicht, 
schenen en achterlijf met citroengele vlektekening. Vrouwtjes met 
vuilwitte buikschuier. Geen opvallende gouden franje aan de zijden 
van de rugplaten.
 Zomersoort. Foerageert bij voorkeur op Gewone rolklaver, 
maar wordt ook op andere planten gevonden. Vrouwtjes metselen 
flesvormige nesten uit hars en plantendelen, bevestigd op hout of 
stenen.
Koekoeksbij: Stelis signata. 
 In Nederland vrij zeldzaam maar niet bedreigd. Verspreidings-
gebied voornamelijk bekend uit het zuidoosten van het land. Zeer 
verspreid ook noordoostelijk. Op de hoge zandgronden in de vorige 
eeuw sterk afgenomen. 
 In 2021 werden in de omgeving van het Kadoelerveld de eerste 
exemplaren voor Flevoland gevonden, o.a. op Gewone rolklaver.

Anthidium manicatum –Grote wolbij

Vrouwtjes gemiddeld 11,5 mm lang, mannetjes 13 mm. Beharing 
bovenzijde van het gehele lichaam kort en spaarzaam bruingrijs, 
gezicht en onderzijde wit behaard. Gezicht, schenen en achterlijf 
met uitgebreide citroengele vlektekening. Vrouwtjes met geel-
achtige buikschuier, mannetjes met veel gouden franjeharen.
 Zomersoort. Bloembezoek hoofdzakelijk op vlinder- en 
lipbloemen. In tuinen vaak op Wollige andoorn. Deze plant levert 
naast voeding ook haren voor de bekleding van het nest. Nestelt in 
spleten en holten tussen hout en steen of in holle stengels. 
Koekoeksbij: Stelis punctulatissima. 
 Vrij algemeen in heel Nederland. Cultuurvolger. In Flevoland 
voornamelijk in en rond stedelijke gebieden. 
In 2021 werd een mannetje gevonden op Slangenkruid in het 
Almeerderzand. Daar is nestgelegenheid vooral te zoeken tussen de 
stenen van de tunnel onder de brug.

Bombus cryptarum – Wilgenhommel 

Koninginnen gemiddeld 19 mm lang, werksters 12,5
mm. Borststuk zwart behaard met aan de voorzijde een onregel-
matig gewelfde heldergele dwarsband, die bij de vleugelschubjes 
duidelijk onderbroken is met zwart. Achterlijf zwart behaard met 
heldergele dwarsband aan de voorzijde en witte achterzijde.
Paring in de zomer, koninginnen na overwintering actief in het 
vroege voorjaar en werksters vanaf het late voorjaar. Bezoekt Kruip-
wilg, Struikhei en Gewone dophei in natte duin- en heideterreinen. 
Koninginnen zijn in het voorjaar veelal te vinden op Gewone 
paardenbloem. Koekoekshommel: Bombus bohemicus.
 Vrij zeldzaam maar niet bedreigd. In Nederland vóór 1950 
hoofdzakelijk op de hoge zandgronden, maar daar nu grotendeels 
verdwenen. Sinds 1990 veelal op nieuwe vindplaatsen. Eind jaren 
’80 werden regelmatig koninginnen gevonden langs de Knardijk. 
Sindsdien slechts enkele verspreide waarnemingen in Flevoland. 
Tijdens de inventarisatie van het Zilverstrand in 2021 werd een 
koningin aangetroffen op Bezemkruiskruid.

Bombus hortorum – Tuinhommel 

Koninginnen gemiddeld 19,5 mm lang, werksters 13,5 mm. 
Beharing borststuk zwart, met gele dwarsband aan de voorzijde 
en gele beharing aan de achterzijde. Achterlijf zwart behaard met 
brede gele dwarsband aan de voorzijde en witte achterzijde. Kop 
ongeveer anderhalf maal langer dan breed.
 Paring in de zomer. Koninginnen na overwintering actief in 
het vroege voorjaar en werksters het hele seizoen. Bloembezoek op 
planten uit de meest uiteenlopende families. 
Koekoekshommel: Bombus barbutellus. Deze is al uit Flevoland 
bekend, maar wordt zelden gevonden.
 Algemeen in heel Nederland. Cultuurvolger, die het in parken 
en tuinen goed doet. In tegenstelling tot wat de Nederlandse naam 
suggereert in Flevoland vooral buiten het stedelijke gebied te 
vinden. Tijdens de inventarisaties in 2021 alleen niet waargenomen 
in het Winkelse zand.

Bombus hypnorum – Boomhommel 

Koninginnen gemiddeld 18,5 mm lang, werksters 13 mm. 
Borststuk geheel helder oranje- tot geelbruin behaard, soms met 
een driehoek van zwarte haren op het midden of zelfs bijna volledig 
zwart. Achterlijf zwart behaard met witte punt. 
 Paring in de voorzomer. Koninginnen na overwintering in het 
vroege voorjaar actief, werksters het hele seizoen. Bloembezoek op 
diverse plantensoorten, maar het meest op Gewone braam. Verder 
overwegend op composieten en wilgen. Nestelt bij voorkeur in 
boomholten. 
Koekoekshommel: Bombus norvegicus en waarschijnlijk ook Bombus 
barbutellus.
 Vrij algemene soort. Cultuurvolger, vooral in parkbossen. Een 
soort die zich overal in Flevoland heeft gevestigd. De parkachtige 
landschappen buiten de stad beantwoorden kennelijk steeds meer 
aan de behoeften van deze hommel. 
 In 2021 vooral talrijk in het Kadoelerveld, daar vooral op 
Gewone braam aangetroffen.

Bombus lapidarius – Steenhommel 

Koninginnen gemiddeld 21 mm lang, werksters 14 mm. Op de 
helder vermiljoenrode achterlijfspunt na geheel zwart behaard. 
Mannetjes hebben op borststuk en kop gewoonlijk ook gele 
haarpartijen.
 Paring in de zomer. Koninginnen na overwintering actief in het 
vroege voorjaar en werksters vanaf het late voorjaar. Bloembezoek 
op planten van diverse families. Koninginnen in het voorjaar veel-
vuldig op rondbladige wilgen en Gewone paardenbloem. Later in 
het jaar meer op klavers. Werksters in de zomer vaak waargenomen 
op Gewoon biggenkruid en vlinderbloemen, mannetjes vooral op 
Kruldistel. 
Koekoekshommel: Bombus rupestris. 
 Zeer algemeen in heel Nederland. Ook in Flevoland een van de 
meest succesvolle hommels. In 2021 zeer talrijk in alle onderzochte 
terreinen.
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Bombus lucorum

Bombus pratorum

Bombus pascuorum

Bombus sylvestris

Bombus terrestris Bombus vestalis



33

Bombus lucorum – Veldhommel 

Koninginnen gemiddeld 19,5 mm lang, werksters 12,5 mm. 
Borststuk zwart behaard met citroengele dwarsband aan de 
voorzijde. Achterlijf zwart behaard met citroengele dwarsband aan 
de voorzijde en witte achterzijde. Beharing van het gezicht bij de 
mannetjes geel.
 Paring in de zomer. Koninginnen na overwintering actief in het 
vroege voorjaar en werksters vanaf het late voorjaar. Bloembezoek 
op planten van diverse families. 
Koekoekshommel: Bombus bohemicus.
 Algemeen in heel Nederland. In Flevoland minder talrijk dan 
de verwante Aardhommel (Bombus terrestris). Tijdens de inventari-
saties in 2021 in alle terreinen gevonden, maar veel minder dan de 
Aardhommel. Net als in het Larserbos in 2019 werden mannetjes 
in De Wildste Tuin voornamelijk op Wilde marjolein gevonden.

Bombus pascuorum – Akkerhommel 

Koninginnen gemiddeld 16,5 mm lang, werksters 12 mm. 
Bovenzijde van het borststuk en de achterlijfspunt oranjebruin tot 
geelbruin behaard. De bruine beharing kan zich op het achterlijf 
ver naar voren uitstrekken, vooral bij mannetjes. Gehele onderzijde 
wit, grijsachtig of zwart behaard. Borstzijden helder geel, grijs of 
zwart.
 Paring in de nazomer. Koninginnen na overwintering actief 
in het vroege voorjaar en werksters vrijwel in het hele seizoen. 
Bloembezoek op planten van diverse families. Koninginnen zijn 
vaak aan te treffen op wilgenkatjes, Gewone smeerwortel en 
Gewone paardenbloem. Werksters overwegend op vlinderbloemen 
en lipbloemen. 
Koekoekshommel: Bombus campestris en mogelijk Bombus rupestris.
 Zeer algemeen in heel Nederland. In Flevoland een van de 
meest succesvolle hommels. Ook tijdens de inventarisaties in 2021 
in alle terreinen uiterst talrijk.

Bombus pratorum – Weidehommel 

Koninginnen gemiddeld 16 mm lang, werksters 11,5 mm. 
Lichaamsbeharing zwart, met gele dwarsband aan de voorzijde van 
het borststuk en een bleek oranje achterlijfspunt. Bij koninginnen 
is aan de voorzijde van het achterlijf een zwakke gele dwarsband 
te zien die bij de werksters zelden ontwikkeld is. Mannetjes zijn 
vaak uitgebreid geel behaard op kop, borststuk en voorzijde van het 
achterlijf.
 Paring in de voorzomer. Koninginnen na overwintering actief in 
het voorjaar en werksters vrijwel in het hele seizoen. Bloembezoek 
op planten van diverse families. Koninginnen en werksters worden 
in Flevoland vaak gevonden op Gewone braam en Gewone 
smeerwortel. Mannetjes vaker op Akkerdistel. 
Koekoekshommel: Bombus sylvestris en Bombus campestris.
 Zeer algemeen in heel Nederland. Tijdens de inventarisaties in 
2021 in alle terreinen gevonden en talrijker dan verwacht.

Bombus sylvestris – Vierkleurige koekoekshommel 

Vrouwtjes gemiddeld 15 mm lang. Beharing borststuk zwart met 
brede, grauwgele dwarsband aan de voorzijde. Voorste helft van het 
achterlijf zwart behaard, daarachter een brede zoom wit, gevolgd 
door een zwart dwarsbandje en eindigend in een bleekrood behaard 
puntje. Sprietbases zeer kort behaard. Na enige oefening in het veld 
aan het formaat te onderscheiden van de zeldzamere verwante soort 
Bombus norvegicus, die langere haren op de sprietbases heeft.
 Paring in de voorzomer. Vrouwtjes na overwintering al vroeg 
actief in het voorjaar. Verzamelt als koekoekshommel geen 
stuifmeel, bloembezoek is daarom willekeurig. Verreweg het meest 
waargenomen op Gewone paardenbloem. Verder op o.a. wilgen, 
braam, boterbloemen en distels. 
Gastheren: Bombus pratorum en Bombus jonellus.
 Algemene soort. In Flevoland de meest algemene koekoeks-
hommel, met vrijwel hetzelfde verspreidingspatroon als gastheer 
Bombus pratorum.

Bombus terrestris – Aardhommel 

Koninginnen gemiddeld 21,5 mm lang, werksters 14 mm. Borst-
stuk zwart behaard met dooiergele dwarsband aan de voorzijde. 
Achterlijf zwart behaard met dooiergele dwarsband aan de voorzijde 
en witte achterlijfspunt.
 Paring in de zomer. Koninginnen na overwintering actief 
in het vroege voorjaar en werksters vrijwel in het hele seizoen. 
Bloembezoek op planten van diverse families. In het voorjaar zijn 
koninginnen vaak te vinden op de katjes van rondbladige wilgen 
als Boswilg en Grauwe wilg, Werksters zijn in de zomer talrijk op 
Gewone braam. Nestelt in bestaande holten, zoals oude muizen-
nesten.
Koekoekshommel: Bombus vestalis.
 Zeer algemeen in heel Nederland. Tijdens de inventarisaties in 
2021 uiterst talrijk in alle onderzochte terreinen.

Bombus vestalis – Grote koekoekshommel 

Vrouwtjes gemiddeld 21,5 mm lang. Beharing borststuk zwart met 
gele dwarsband aan de voorzijde. Voorste helft van het achterlijf 
zwart behaard, achterste helft wit, meestal met een gele zoom 
tussen de witte en zwarte beharing. 
 Paring in de zomer, vrouwtjes na overwintering actief in het 
voorjaar. Verzamelt als koekoekshommel geen stuifmeel, bloem-
bezoek is daarom willekeurig. In het voorjaar vaak op Gewone 
paardenbloem en wilgen, in de zomer op o.a. distels. 
Gastheer: Bombus terrestris.
 Vrij zeldzame soort. Sinds het begin van het nieuwe millennium 
in Flevoland sterk toegenomen. Als koekoek van de talrijkste 
hommelsoort desondanks geen gewone verschijning. Tijdens de 
inventarisaties in 2021werden meerdere exemplaren gevonden 
in het Kadoelerveld, het Leemringveld en het Winkelse zand. 
Daarentegen werd ze niet waargenomen in De Wildste Tuin en langs 
de Hollandse brug, terwijl de gastheer daar toch heel talrijk was.
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Colletes cunicularius

Colletes fodiens Colletes marginatus

Coelioxys alata

Dasypoda hirtipes Halictus quadricinctus
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Coelioxys alata – Kielstaartkegelbij

Vrouwtjes gemiddeld 13,5 mm lang. Borststuk vuilwit behaard, aan 
de bovenzijde kort en spaarzaam, opzij dichter en langer. Achterlijf 
vrijwel kaal met smalle vuilwitte banden op de achterranden van de 
rugplaten. De eerste rugplaat heeft aan elke zijde een driehoekige 
lichte haarvlek. Achterlijfspunt aan weerszijden met merkwaardige 
druppelvormige kiel, aan de onderzijde licht oranje behaard.
 Late zomersoort. Bloembezoek is als kleptoparasiet willekeurig. 
Gastheer: Megachile ligniseca. Mogelijk ook Megachile lapponica of 
Anthophora furcata.
 In Nederland een zeldzame en gevoelige soort. Lange tijd alleen 
bekend uit het uiterste zuiden en zuidoosten van het land. Na 
een halve eeuw van afwezigheid blijkt ze een snelle opmars naar 
het noorden in te zetten. Het vrouwtje uit het Leemringveld is de 
tweede waarneming uit de provincie en de eerste voor de Noord-
oostpolder.

Colletes cunicularius – Grote zijdebij 

Vrouwtjes gemiddeld 13 mm lang. Borststuk dicht en lang donker 
geelbruin behaard. Beharing achterschenen idem. Achterlijf korter 
en minder dicht, zwartbruin behaard. Rugplaten zwak glanzend 
met vage dwarsbanden van afstaande haren. 
 Voorjaarssoort. Bezoekt vrijwel uitsluitend rondbladige wilgen 
als Kruipwilg, Boswilg en Grauwe wilg, maar wordt soms ook wel 
op Gewone paardenbloem waargenomen. Nestelt in losse zand-
bodem, soms zelfs in zandige molshopen. 
Koekoeksbij: Sphecodes albilabris.
 Algemeen op de hoge zandgronden en in de duinen. In 
Flevoland vooral op de wat oudere zandopspuitingen nabij 
wilgenbossen. Stelt kennelijk hoge eisen aan de toestand van de 
bodem, want grote kolonies kunnen na enkele jaren weer volledig 
verdwijnen.  
 Tijdens de inventarisaties in 2021 gevonden rond de water-
partijen van De Wildste Tuin en op recent bewerkt zand in het 
Kadoelerveld.

Colletes fodiens – Duinzijdebij 

Vrouwtjes gemiddeld 9,5 mm lang. Bovenzijde borststuk en kop 
dekkend halflang geelbruin behaard. Gezicht dicht geelachtig wit 
behaard. Beharing onderzijde lichaam en de verzamelharen op 
de achterschenen ivoorwit. Achterlijf zwak glanzend door dichte 
punctering, rugplaten met bleekgele tot ivoorwitte viltbanden. De 
voorste twee platen ook aan de basis dicht behaard.
 Zomersoort. Bezoekt hoofdzakelijk composieten met een hart 
van buisbloemen, bij voorkeur Boerenwormkruid en Jacobskruis-
kruid. In Lelystad ook aangetroffen op Witte honingklaver. 
Koekoeksbij: Epeolus variegatus.
 Vrij algemeen in de duinen en in het rivierengebied, iets minder 
talrijk op de hogere zandgronden. Al sinds 1982 bekend uit Flevo-
land. Meestal aanwezig in zandige ruigten. Tijdens het onderzoek 
in 2021 werd de soort alleen gevonden in De Wildste Tuin en het 
Zilverstrand.

Colletes marginatus –Donkere zijdebij

Vrouwtjes gemiddeld 8,5 mm lang. Bovenzijde borststuk
en kop vrij los en kort grauw geelbruin behaard. Midden op het 
borststuk is de lichte beharing gemengd met veel zwarte haren. 
Gezicht en onderzijde borststuk grauw geelachtig wit behaard, ook 
de scheenborstel van deze kleur. Achterlijf tamelijk glanzend met 
crèmekleurige viltbanden op de eindzomen van de rugplaten.
Koekoeksbij: waarschijnlijk Epeolus variegatus en mogelijk Epeolus 
cruciger.
 Zomersoort. Bezoekt vrijwel uitsluitend vlinderbloemen, met 
name Hazenpootje. 
 Zeldzaam in Nederland. Hoofdzakelijk bekend uit de kuststreek 
en het oostelijk rivierengebied. Wordt al sinds de tachtiger jaren 
gevonden in Flevoland, maar telkens voor korte duur. 
 In 2021 is uitvoerig gezocht op Hazenpootje in De Wildste 
Tuin en het Kadoelerveld, maar de Donkere zijdebij werd alleen 
gevonden langs het Zilverstrand.

Dasypoda hirtipes – Pluimvoetbij 

Vrouwtjes gemiddeld 13,5 mm lang. Herkenbaar aan de plui-
machtig verbrede, dooiergele beharing van de achterschenen. 
Zelfs het eerste voetlid van de achterpoten is pluimachtig behaard. 
Borststuk okergeel behaard met zwarte band over de rug tussen 
de vleugelaanhechtingen. Achterlijf kort zwart behaard met viltige 
grauwwitte haarbanden. Achterlijfspunt met grijsbruine haarpluim. 
 Zomersoort. Wordt hoofdzakelijk gevonden op gele compo-
sieten, maar ook Wilde cichorei is een gewilde waardplant. 
Koekoeksbij onbekend. Nomada flavopicta wordt als mogelijke 
kleptoparasiet genoemd maar is niet waarschijnlijk.
 Vrij algemeen op de hogere zandgronden en aan de kust. Weinig 
op zeeklei. De eerste waarneming voor Flevoland stamt uit 2000, 
in de Stuifketel bij het Knarbos. Vanaf 2007 verscheen de soort 
op meerdere plaatsen. Tijdens de inventarisaties in 2021 werden 
verreweg de meeste exemplaren gevonden op Gewoon biggenkruid, 
en was ze op alle zandige delen van de terreinen in de Noordoost-
polder overvloedig aanwezig.

Halictus quadricinctus – Vierbandgroefbij

Vrouwtjes gemiddeld 14,5 mm lang. Borststuk en kop vrij lang 
maar spaarzaam geelbruin behaard, Achterschenen lang roodachtig 
geel behaard. Achterlijf met schrale witte viltbanden langs de 
randen van de achterlijfsplaten. Te herkennen aan het formaat en 
het glanzende borststuk met sterk verspreide punten.
 Overwinterde vrouwtjes vliegen in het late voorjaar, de nieuwe 
generatie in de nazomer. Bezoekt bij voorkeur grote composieten, 
waaronder veel distels. Nestelt in vrij lemige grond.
Koekoeksbij: waarschijnlijk Sphecodes gibbus. 
 Reemer (2018) vermeldt de soort nog als ernstig bedreigd. Na 
ruim 50 jaar afwezigheid in Nederland in 2005 uiteindelijk weer op 
de Bemelerberg gevonden. Daarna nam het aantal waarnemingen 
in korte tijd sterk toe. Inmiddels kan gesproken worden over een 
expansieve soort met waarnemingen uit Limburg, Brabant, Utrecht 
en Gelderland. In 2021 werd het eerste exemplaar voor Flevoland 
gevonden op Knautia in De Wildste Tuin.
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Halictus tumulorum

Hoplitis leucomelana

Heriades truncorum

Hylaeus communis

Hylaeus confusus Lasioglossum calceatum
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Halictus tumulorum – Parkbronsgroefbij 

Vrouwtjes gemiddeld 7 mm lang. Lichaam mat door de dichte 
punctering, maar met een duidelijke groene metaalglans. Borststuk 
en kop spaarzaam geelgrijs behaard. Beharing achterschenen bleek 
okergeel. Achterlijf met crèmekleurige viltbanden. Van Halictus 
confusus te onderscheiden door een bredere achterkop.
 Paring in de zomer, vrouwtjes na overwintering actief in het late 
voorjaar. Het eerste broed bestaat uit vrouwtjes die als werksters 
samenwerken aan het nest. Bloembezoek op planten uit diverse 
families. De voorkeur gaat echter uit naar gele composieten. 
Koekoeksbij: Sphecodes ephippius.
  Algemeen in vrijwel heel Nederland, cultuurvolger. Al sinds 
1982 bekend uit Flevoland. Vaak in de parkbossen en volkstuin-
complexen. Kolonies kunnen in enkele jaren uitgroeien tot vele 
honderden nesten, maar slinken vaak weer snel nadat het terrein 
dichter begroeid is geraakt en de koekoeksbijen zijn gearriveerd.

Heriades truncorum – Stronkmetselbij [Tronkenbij]

Vrouwtjes gemiddeld 6 mm lang. Kop groot en dik, achterlijf kort 
en gedrongen. Kop en borststuk mat door dichte punctering, kort 
en spaarzaam licht geelgrijs behaard. Bovenzijde achterlijf dicht 
gepunt met smalle witte haarbandjes, verder vrijwel kaal. Buik-
schuier lang en bleek okergeel.
 Zomersoort. Bloembezoek vooral op asterachtige composieten. 
Nestelt in bestaande gaten in dood hout, maar is ook in staat om 
zelf gangen te knagen in oude afgezaagde boomstammen. 
Koekoeksbij: Stelis breviuscula. Ook knotswespen en goudwespen 
zijn bekend als broedparasiet. 
 Vrij algemeen, voornamelijk in de oostelijke helft van het land. 
Sinds de start van het nieuwe millennium in Flevoland op steeds 
meer plaatsen aanwezig. In 2021 foeragerend op streepzaad in het 
zandige deel van het Leemringveld en in De Wildste Tuin.

Hoplitis leucomelana – Zwartgespoorde houtmetselbij 

Vrouwtjes gemiddeld 8 mm lang. Borststuk en kop zeer spaarzaam, 
bleek geelgrijs behaard. Achterlijf slank en nagenoeg kaal met korte 
witte haarstreepjes aan de zijden. Buikschuier vuilwit. 
 Zomersoort. Bloembezoek op planten uit diverse families, maar 
bij voorkeur op vlinderbloemen. In Lelystad echter uitsluitend 
waargenomen op Dauwbraam, waarvan de holle stengels als 
nestgelegenheid worden gebruikt. 
Koekoeksbij: enkele soorten tubebijen, waarvan Stelis ornatula de 
belangrijkste is. 
 Vrij zeldzaam, voornamelijk in het zuidoosten van het land en 
de bredere delen van het duingebied. Uit Flevoland pas bekend 
sinds 2011. 
 In 2021 werd tijdens de inventarisatie van het Winkelse zand 
een vrouwtje aangetroffen op een liggende kale boomstam.

Hylaeus communis – Gewone maskerbij 

Vrouwtjes gemiddeld 6 mm lang. Borststuk en kop kort en spaar-
zaam geelgrijs behaard. Gezicht met twee citroengele, driehoekige 
vlekjes. Achterlijf glanzend en kaal, haarstreepjes nauwelijks te 
herkennen. De citroengeel gekleurde schilden op het gezicht van de 
mannetjes worden gescheiden door zwarte naden.
 Zomersoort. Bloembezoek op planten uit diverse families. 
Wordt naar verhouding vaak waargenomen op gele composieten, 
schermbloemen en braam. Nestelt in holle stengels, verlaten gallen, 
spleten en boorgaten van insecten in hout. 
Koekoeksbij onbekend. Wel is kleptoparasitisme door Gasterupti-
idae wespen waargenomen.
 Zeer algemeen, met uitzondering van de noordelijke provincies. 
Vanaf 1984 bekend uit Flevoland. Door het toenemen van braam-
struweel in de extensief beheerde parklandschappen en natuurge-
bieden steeds talrijker geworden in de provincie. In 2021 werd in 
een vrouwtje gevonden in een bebost deel van het Almeerderzand.

Hylaeus confusus – Poldermaskerbij 

Vrouwtjes gemiddeld 7 mm lang. Borststuk en kop kort en spaar-
zaam geelgrijs behaard. Gezicht met twee citroengele, langwerpige 
vlekjes. Onderste helft van de snuit vaak met donkerrode gloed. 
Halsschild, vleugelschubjes en schouderbultjes geel. Achterlijf 
glanzend en kaal, zijden van de eerste rugplaat met duidelijke witte 
haarstreepjes. 
 Zomersoort. Bloembezoek op planten uit diverse families. In 
Flevoland heeft bijna de helft van de waarnemingen betrekking op 
braam, maar ook gele composieten zijn erg geliefd. Nestelt in holle 
stengels, verlaten gallen en boorgaten van insecten in hout.
Koekoeksbij onbekend. 
 Vrij algemene soort. In Flevoland al vanaf 1985 bekend. Lijkt 
evenals de vorige soort te profiteren van het toenemende braam-
struweel. Tijdens de inventarisatie van het Muiderzand in 2021 
werd een vrouwtje verzameld op Gewone braam langs de kade 
naast de Hollandse brug.

Lasioglossum calceatum – Gewone geurgroefbij 

Vrouwtjes gemiddeld 9 mm lang. Borststuk en kop vrij kort, 
grauw okergeel behaard. Achterschenen donker met grauwgele 
beharing. Achterlijf spaarzaam goudgeel behaard. Eindzomen van 
de rugplaten geelbruin doorschijnend. Rugplaten aan de basis met 
vuilwitte viltvlekken die door de transparante eindranden van de 
bovenliggende plaat nog vaag zichtbaar zijn. Zowel bij de manne-
tjes als bij de vrouwtjes kan het achterlijf gedeeltelijk helderrood 
gekleurd zijn.
 Paring in de zomer, vrouwtjes na overwintering actief in het 
voorjaar. Het eerste broed bestaat uit werksters die het bodemnest 
graven en het broed verzorgen. Bloembezoek op planten uit diverse 
families, maar bij voorkeur op gele composieten. 
Koekoeksbij: Sphecodes monilicornis.
 Zeer algemeen in heel Nederland. Uit Flevoland bekend sinds 
1981 en tot op heden altijd wijd verspreid en vrij talrijk geweest. 
Werd tijdens de inventarisaties van 2021 in drie van de zes 
terreinen gevonden.
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Lasioglossum lucidulum

Lasioglossum leucozonium

Lasioglossum semilucens

Lasioglossum leucopus

Lasioglossum pauxillum

Lasioglossum zonulum
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Lasioglossum leucopus –Gewone smaragdgroefbij

Vrouwtjes gemiddeld 5 mm lang. Borststuk en kop met vrij sterke 
olijfgroene tot blauwgroene metaalglans die tussen de spaarzame 
grauwgele beharing door goed te zien is. Achterlijf zwart en vrijwel 
kaal. Kop ongeveer even breed als lang.
 Paring in de zomer, vrouwtjes na overwintering actief in het 
voorjaar. Bloembezoek op planten van diverse families. In Lelystad 
o.a. op paardenbloem, streepzaad, roos en boterbloem. 
Koekoeksbij: Sphecodes geoffrellus en Sphecodes longulus.
 In Nederland vrij zeldzaam maar niet bedreigd. Wordt vooral 
gevonden op de zandgronden en aan de kust. Uit Flevoland bekend 
sinds 1982. Daarna verspreid voorkomend in jonge zandterreinen 
en volkstuincomplexen, maar na 2004 niet meer in de provincie 
gevonden. 
 In 2021 werd zowel in De Wildste Tuin als op het Zilverstrand 
een vrouwtje gevonden, op Slangenkruid resp. op Dauwbraam.

Lasioglossum leucozonium – Matte bandgroefbij 

Vrouwtjes gemiddeld 9 mm lang. Kop en borststuk vrij kort en los 
geelachtig grijsbruin behaard. Achterlijf onopvallend kort behaard 
en zwak glanzend. Punctering op het midden van de eerste rugplaat 
even dicht als op de eindzoom. Basis van de rugplaten met brede 
grauwwitte viltbanden. Mannetjes met opvallend bleekgeel eerste 
voetlid van de achterste en middelste poten.
 Paring in de zomer, vrouwtjes na overwintering actief in het 
voorjaar. Bloembezoek op planten van diverse plantenfamilies, 
maar in Flevoland hoofdzakelijk waargenomen op gele compo-
sieten. Evenals in 2019 bleek Gewoon biggenkruid verreweg de 
belangrijkste waardplant te zijn. 
Koekoeksbij: Sphecodes ephippius en mogelijk Sphecodes reticulatus.
 Algemeen in Nederland, behalve op de zeeklei en in de 
veengebieden. Uit Flevoland bekend sinds 1982. Wordt gevonden 
in parken, langs spoordijken, op oudere zandopspuitingen en 
stranden. In 2021 in drie van de zes onderzochte terreinen 
gevonden.

Lasioglossum lucidulum – Glanzende groefbij 

Vrouwtjes gemiddeld 5 mm lang. Borststuk sterk glanzend, zeer 
kort en spaarzaam, grijsbruin behaard. Middensegment zonder 
verticale richels. Beharing achterschenen vuilwit. Achterlijf sterk 
glanzend met grauwe viltvlekjes aan de basis van de voorste 
rugplaten. Kop niet langer dan breed.
 Paring in de nazomer, vrouwtjes na overwintering actief vanaf 
het voorjaar maar vroeg in de zomer het talrijkst. Bloembezoek 
op planten uit diverse families. In Flevoland meestal op Klein 
streepzaad en Late guldenroede. Nestelt in zandgrond.
Koekoeksbij: o.a. Sphecodes longulus en Nomada sheppardana. 
Vrij zeldzaam buiten de kustprovincies. In 2007 voor het eerst 
in Flevoland gevonden langs de Knardijk. Daarna nog op enkele 
andere locaties, maar nooit in grotere aantallen. 
 Tijdens de inventarisaties in 2021 werd een vrouwtje gevonden 
in op Gewoon duizendblad langs het Almeerderzand.

Lasioglossum pauxillum – Kleigroefbij

Vrouwtjes gemiddeld 6 mm lang. Borststuk glanzend, zeer kort 
en spaarzaam grijsbruin behaard. Middensegment zonder verticale 
richels. Beharing achterschenen vuilwit. Achterlijf glanzend met 
kleine grauwe viltvlekjes aan de basis van de voorste rugplaten. Kop 
in vooraanzicht vrijwel rond. Herkenbaar aan de okergele vleugel-
stigma’s en ronde lobben op de grote sporen van de achterpoten.
 Paring in de zomer, vrouwtjes na overwintering actief in het 
voorjaar. Ze graven nesten voor de eerste generatie vrouwtjes die als 
werksters fungeren, soms ook gezamenlijk met andere overwinterde 
vrouwtjes. Bloembezoek op o.a. meidoorn en gele composieten. 
Nestelt in zavel en kleigrond. 
Koekoeksbij: Sphecodes crassus en mogelijk Sphecodes ferruginatus.
 Vrij zeldzaam langs de grote rivieren maar uit Flevoland pas 
sinds 2019 bekend. 
 In 2021 tijdens de bijeninventarisaties gevonden in De Wildste 
Tuin en het Almeerderzand, in beide gevallen zoekend over schraal 
begroeid zand.

Lasioglossum semilucens – Halfglanzende groefbij

Vrouwtjes gemiddeld 5,5 mm lang. Borststuk zwak glanzend, zeer 
kort en spaarzaam, grijsbruin behaard. Middensegment zonder 
verticale richels. Scheenborstel vuilwit. Achterlijf glanzend met 
kleine grauwe viltvlekjes aan de basis van de voorste rugplaten. Kop 
nauwelijks langer dan breed.
 Paring in de zomer, vrouwtjes na overwintering actief in het 
voorjaar. Bloembezoek op planten van diverse families. In Flevo-
land o.a. waargenomen op guldenroede en Akkerdistel. 
Koekoeksbij niet zeker, maar in Flevoland lijkt Sphecodes longulus 
de meest waarschijnlijke kandidaat.
 In Nederland matig verspreid maar niet bedreigd. In Flevoland 
voor het eerst gevonden in 2001. Daarna nog enkele incidentele 
en zeer verspreide vondsten. Kennelijk sterk afhankelijk van open 
zandterreinen met vegetatie in een bepaald successiestadium. 
 In 2021 werden in De Wildste Tuin enkele mannetjes en een 
vrouwtje gevonden, allen op Beemdkroon.

Lasioglossum zonulum – Glanzende bandgroefbij 

Vrouwtjes gemiddeld 9 mm lang. Bovenzijde kop en borststuk los 
geelbruin behaard, onderzijde geelgrijs. Beharing achterschenen 
vaal geelgrijs. Bovenzijde achterlijf zeer kort behaard en sterk 
glanzend. Punctering op het midden van de eerste rugplaat veel 
sterker verspreid dan op de eindzoom. Bases van de rugplaten met 
brede grauwwitte viltbanden. 
 Paring in de zomer. Vrouwtjes na overwintering actief in het 
voorjaar. Bloembezoek op planten uit diverse families, maar veel op 
composieten. Nestelt in zandgrond.
Koekoeksbij: In Flevoland alleen Sphecodes monilicornis. Elders in 
Nederland ook Sphecodes scabricollis.
 Vrij zeldzame soort. Op veel oude vindplaatsen in Nederland 
na 1970 niet meer gevonden. Sinds 1983 uit Flevoland bekend. In 
het nieuwe millennium voornamelijk op zandterreinen buiten de 
steden. 
 In 2021 werd in De Wildste Tuin een vrouwtje verzameld op 
Akkermelkdistel.
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Megachile lignisecaMacropis europaea

Megachile willughbiella Melitta leporina

Nomada alboguttata Nomada fabriciana



41

Macropis europaea – Gewone slobkousbij

Vrouwtjes gemiddeld 8,5 mm lang. Beharing kop en borststuk 
halflang, bleek grauwbruin, boven op het borststuk veel korter. 
Achterlijf glanzend en vrijwel kaal, met op de achterste helft twee 
viltachtig dichte witte haarbandjes. Scheenborstel vuilwit, sterk 
contrasterend met het diepzwart behaarde en even brede eerste 
voetlid, zoals vroeger een slobkous over een zwarte schoen.
 Zomersoort. Vrouwtjes bezoeken vrijwel uitsluitend wilde 
wederiksoorten voor stuifmeel en olie. Wordt op Puntwederik 
zelden waargenomen. Nectar zoeken de vrouwtjes meestal op Grote 
kattenstaart. Mannetjes zijn vaak op distels te vinden. 
Koekoeksbij: Epeoloides coecutiens. Deze is nog niet bekend uit 
Flevoland.
 Algemene soort in Nederland. Pas sinds 2002 bekend uit 
Flevoland. In 2019 werd de soort ook gemeld uit het Kuinderbos. 
Tijdens het onderzoek van 2021 bleek een flinke populatie in het 
moerassige veen van het Kadoelerveld te zitten.

Megachile ligniseca –  Distelbehangersbij

Vrouwtjes gemiddeld 14 mm lang. Het gehele lichaam is halflang 
bruinachtig geel behaard, met op de kruin wat zwarte beharing. 
Vanaf de tweede rugplaat tekenen zich naar achteren steeds smaller 
wordende gele haarbandjes af op de zijranden van de rugplaten. 
Buikschuier roodachtig geelbruin en achteraan zwart.
 Zomersoort. Bloembezoek op planten uit allerlei families is 
bekend, maar in Nederland wordt de soort voornamelijk op distels. 
Nestelt in boorgaten in dode stammen.
Koekoeksbij: Coelioxys alata.
 Vrij zeldzaam maar niet bedreigd. Uit het begin van de 20ste 
eeuw zijn maar enkele vondsten bekend. Sindsdien heeft de soort 
zich geleidelijk steeds verder over Nederland verspreid, vooral 
over de hogere zandgronden en het rivierengebied. Uit Flevoland 
bekend sinds 2011. Sindsdien in de provincie incidenteel en 
verspreid gevonden nabij ouder wordende loofbossen. 
 Tijdens het onderzoek in 2021 werd een mannetje aangetroffen 
in het Kadoelerveld.

Megachile willughbiella – Grote behangersbij [Grote bladsnijder]

Vrouwtjes gemiddeld 15 mm lang. Borststuk, kop en een groot 
deel van het achterlijf halflang geelbruin behaard. Beharing op het 
achterlijf naar achteren toe geleidelijk korter en donkerder. Haar-
bandjes op de eindzomen van de rugplaten zijn niet onderbroken 
en vrij helder wit. Buikschuier grotendeels oranjegeel, achteraan 
zwart. 
 Zomersoort. Bloembezoek vaak op klokjes en vlinderbloemen. 
Nestelt in bestaande gangen in dood hout.
Koekoeksbij waarschijnlijk Coelioxys conica en/of Coelioxys elongata. 
Geen van beiden is bekend uit Flevoland.
 Algemeen in heel Nederland, cultuurvolger. In 2021 werden 
mannetjes en vrouwtjes gevonden in het Kadoelerveld en De 
Wildste Tuin, een mannetje zat op Beemdkroon en de rest op 
Gewone rolklaver.

Melitta leporina – Klaverdikvoetbij

Vrouwtjes gemiddeld 12 mm lang. Borststuk en kop bruingeel 
behaard, aan de bovenzijde geschoren kort met veel ingemengde 
zwarte haren, aan de onderzijde lang en roomwit. Achterlijf mat, 
zeer kort zwart behaard met vrij brede, bleek okergele haarbanden 
op de eindzomen van de rugplaten. Schenen opmerkelijk krom en 
dik. Laatste voetlid veel dikker dan bij zandbijen (Andrena).
 Zomersoort. Bezoekt hoofdzakelijk vlinderbloemen. Daarnaast 
ook wel gele composieten, klokjes en wederik. Nestelt in zandbo-
dems die vrij veel klei kunnen bevatten. 
Koekoeksbij: Nomada flavopicta.
 Vrij zeldzaam maar niet bedreigd. Op de hoge zandgronden na 
1950 vrijwel verdwenen. Na 1980 zijn vindplaatsen voornamelijk 
beperkt tot Zeeland, het zuidoostelijke rivierengebied en Flevoland. 
Tijdens de inventarisatie in 2021 werden in De Wildste Tuin vijf 
exemplaren gevonden, waarvan de mannetjes alleen op Wilde 
marjolein en de vrouwtjes op enkele soorten honingklaver.

Nomada alboguttata – Bleekvlekwespbij 

Lengte varierend, afhankelijk van de gastheer. Op droge zandgrond 
gemiddeld 9 mm lang, op zavelbodems 8 mm. Borststuk en kop 
zwart met rode tekening. Kort en spaarzaam vuilgrijs behaard. 
Voelsprieten, schenen en grondkleur van het achterlijf oranjerood. 
Achterlijf met ivoorwitte vlekken. Eindzomen van de rugplaten bij 
de kleine vorm sterk verdonkerd. Uiteinden van de achterschenen 
met een rij lange zwarte, gekromde doornachtige borstelharen. 
 Voorjaarssoort. Verzamelt als koekoeksbij geen stuifmeel, 
bloembezoek willekeurig. Overwegend te vinden op Gewone 
paardenbloem en in mindere mate op wilgen. 
Gastheren in Flevoland: Andrena barbilabris en Andrena ventralis.
 Algemeen op de hoge zandgronden. Uit Flevoland al sinds 
1985 bekend. In 2021 leek de aanwezigheid van Andrena ventralis 
invloed te hebben op het gemiddelde formaat van Nomada 
alboguttata, o.a. in het Kadoelerveld. Op het Muiderzand, met 
alleen Andrena barbilabris als gastheer, waren de koekoeksbijen iets 
groter en lichter gekleurd.

Nomada fabriciana – Roodzwarte wespbij [Roodzwarte dubbeltand]

Vrouwtjes gemiddeld 9 mm lang. Borststuk en kop bijna volledig 
zwart. Kort en spaarzaam, bruinachtig tot grijswit behaard. 
Voelsprieten aan de bovenzijde zwart, van onderen donker oranje 
en aan de top geel. Achterlijf oranjerood met aan weerszijden een 
of twee gele vlekjes. Kaken met gevorkt uiteinde.
 Voorjaarssoort. Indien de gastheer een tweede generatie 
voortbrengt kent de koekoek in de voorzomer ook een tweede 
generatie. Verzamelt geen stuifmeel en het bloembezoek is daarom 
willekeurig. Veelal te vinden op paardenbloem. 
Gastheren: Andrena bicolor en Andrena chrysosceles. Waarschijnlijk 
ook Andrena angustior. 
 Landelijk een matig verspreide soort. De gastheren zijn cultuur-
volgers die al in 1982 aanwezig waren in de tuinen en parken van 
Lelystad. 
 In 2021 alleen gevonden in De Wildste Tuin, dat binnen de 
onderzochte terreinen ook de enige vindplaats was van gastheer 
Andrena chrysosceles.
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Nomada flava

Nomada fucata

Nomada flavopicta

Nomada lathburiana

Nomada ruficornis Nomada signata
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Nomada flava – Gewone wespbij 

Vrouwtjes gemiddeld 9,5 mm lang. Borststuk en kop zwart met 
uitgebreide oranjerode tekening. Vrij kort en spaarzaam, bleek 
bruingeel behaard. Voelsprieten en poten overwegend oranjerood. 
Achterlijf bruinrood met brede gele dwarsbanden, waarvan de 
middelste vaak zijn onderbroken. 
 Voorjaarssoort. Verzamelt als koekoeksbij geen stuifmeel, 
bloembezoek is daarom willekeurig. In Flevoland meestal op 
Gewone paardenbloem. 
Gastheren: Andrena carantonica, Andrena nigroaenea en Andrena 
nitida.
 Zeer algemeen. Veel langs dijken en bosranden in het buitenge-
bied van de stedelijke kernen. 
 In 2021 werden alleen exemplaren gevonden in het Winkelse 
zand. De enige van de bekende gastheren die daar ook gevonden 
werd is Andrena nitida. 

Nomada flavopicta – Zwartsprietwespbij

Vrouwtjes gemiddeld 10,5 mm lang. Kop en borststuk zwart met 
citroengele vlekken. Zeer kort behaard. Voelsprieten zwart met 
donkerrode basis en vaak geel gevlekt eerste lid. Poten oranjerood 
met gele tekening. Achterlijf gitzwart en kaal, met citroengele 
druppelvormige zijvlekken.
 Zomersoort. Verzamelt geen stuifmeel, bloembezoek is wille-
keurig. In Flevoland het meest op Jacobskruiskruid waargenomen, 
terwijl de gastheren uitgesproken liefhebbers van klaver en andere 
vlinderbloemen zijn. 
Gastheer: Meerdere soorten dikpootbijen, waarvan in Flevoland 
buiten de steden alleen Melitta leporina in aanmerking komt. 
 Vrij zeldzaam maar niet bedreigd. Sinds 1950 op erg veel oude 
vindplaatsen op de hogere zandgronden niet meer gevonden. In 
Flevoland voor het eerst waargenomen in 1983 en voor het laatst 
in 2007. In 2021 bleken zowel deze koekoeksbij als haar gastheer 
onverwacht talrijk te zijn in De Wildste tuin. Bloembezoek werd 
alleen op Beemdkroon vastgesteld.

Nomada fucata – Kortsprietwespbij 

Vrouwtjes gemiddeld 9,5 mm lang. Kop en borststuk zwart met 
citroengele vlekken, midden op het schildje een geel rechthoekje. 
Beharing zeer kort grijsbruin. Voelsprieten en poten oranjerood, 
vaak met wat geel. Achterlijf zwart en kaal, met citroengele dwars-
banden die midden versmald zijn. Voorste rugplaat oranjerood. 
 Twee generaties per jaar. Verzamelt als koekoeksbij geen 
stuifmeel. Bloembezoek is in principe willekeurig maar de soort 
wordt het meest op Gewone paardenbloem waargenomen. 
Gastheer: Andrena flavipes.
 Algemene soort. Sinds 1983 uit Flevoland bekend. Vrijwel altijd 
te vinden in graslanden waar de gastheer nestelt, vaak in hellende 
delen van het landschap. De gastheer kan nestelen in bodems met 
een behoorlijk percentage klei. 
 In 2021 werden de grootste aantallen van deze koekoeksbij 
gevonden op het talud van de spoordijk langs het Zilverstrand.

Nomada lathburiana – Roodharige wespbij 

Vrouwtjes gemiddeld 11 mm lang. Borststuk en kop zwart 
met oranjerode tekening, schildje met roodachtige vlekken die 
gewoonlijk een gele kern hebben. Vrij lang oranjebruin behaard. 
Voelsprieten, en schenen grotendeels oranjerood gekleurd. Achter-
lijf zwart met oranje dwarsbanden waarin citroengele driehoekige 
zijvlekken liggen. 
 Voorjaarssoort. Verzamelt als koekoeksbij geen stuifmeel, 
bloembezoek willekeurig. Vaak op Gewone paardenbloem, Klein 
hoefblad en wilgen. 
Gastheren: Andrena vaga en waarschijnlijk ook Andrena cineraria.
 Vrij algemeen op de zandgronden in Nederland. In 2003 voor 
het eerst in Flevoland waargenomen. Vooral gastheer Andrena vaga 
kan zo nu en dan flinke kolonies vormen in bewerkt zand, waarna 
de koekoek binnen enkele jaren steevast opduikt. 
 Tijdens het onderzoek in 2021 gevonden in De Wildste Tuin, 
waar de gastheer enkele flinke kolonies had gevestigd.

Nomada ruficornis – Gewone wespbij

Vrouwtjes gemiddeld 9 mm lang. Borststuk en kop zwart met 
uitgebreide, bruinrode tekening. Aan de bovenzijde van het borst-
stuk kort en spaarzaam, aan de achterzijde lang bleek bruingeel 
behaard. Voelsprieten en poten overwegend bruinrood gekleurd. 
Achterlijf donkerrood met gele driehoekige zijvlekken die vaak tot 
volledige dwarsbanden aaneengesloten zijn. Kaken van de vrouwtjes 
met gevorkt uiteinde, waarvan een punt lepelvormig verbreed is.
 Voorjaarssoort. Verzamelt als koekoeksbij geen stuifmeel, 
bloembezoek willekeurig, maar vaak op Gewone paardenbloem. 
Gastheer: Andrena haemorrhoa.
 Zeer algemeen in Nederland. Al sinds 1982 bekend uit Flevo-
land en tot eind jaren ’90 veel in de provincie gevonden. Daarna 
afgenomen, hoewel de gastheer onverminderd talrijk is gebleven. 
 In 2021 tijdens de inventarisaties alleen waargenomen in het 
Winkelse zand, waar de gastheer ook goed vertegenwoordigd was.

Nomada signata – Signaalwespbij

Vrouwtjes gemiddeld 10,5 mm lang. Borststuk en kop zwart met 
uitgebreide oranjerode tekening terwijl de achterzijde van het 
borststuk heldergeel getekend is. Die combinatie is kenmerkend. 
Vrij kort en spaarzaam, bleek bruingeel behaard. Voelsprieten en 
poten overwegend oranjerood. Achterlijf donkerrood met citroen-
gele dwarsbanden die zelden onderbroken zijn. 
 Voorjaarssoort. Verzamelt als koekoeksbij geen stuifmeel, 
bloembezoek willekeurig. In Flevoland meestal op Gewone 
paardenbloem, maar ook bekend van o.a. wilgen en roosachtigen. 
Gastheer: Andrena fulva.
 Vrij zeldzaam, hoewel de gastheer een cultuurvolger is. Sinds 
1982 bekend uit Flevoland. In de jaren ’80 vooral in jonge 
woonwijken. Daarna meer in het buitengebied. 
 In 2021 tijdens de inventarisaties alleen gevonden in het 
Winkelse zand, waar ook de gastheer aanwezig was en zal hebben 
gefoerageerd op Sleedoorn.
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Osmia bicornisNomada zonata

Sphecodes albilabris Sphecodes longulus

Sphecodes monilicornis Sphecodes pellucidus
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Nomada zonata – Variabele wespbij

Vrouwtjes gemiddeld 8 mm lang. Borststuk, kop, voelsprieten 
en poten oranjerood met zwart. schouderbulten vaak geel. Kort 
en spaarzaam, grijsbruin tot witgrijs behaard. Achterlijf kaal en 
overwegend zwart met citroengele zijvlekken die vaak oranje gerand 
zijn.
 Twee generaties per jaar, in het voorjaar en in de zomer, 
aansluitend bij de twee generaties van de gastheer. Verzamelt 
geen stuifmeel, bloembezoek willekeurig, maar vaak gevonden op 
paardenbloem en braam. 
Gastheer: Andrena dorsata.
 Vrij zeldzaam maar niet bedreigd. In heel Nederland zijn maar 
weinig waarnemingen bekend van vóór 1990. De gastheer is zich 
de laatste decennia sterk aan het uitbreiden vanuit het zuiden. 
Pas sinds 2011 is deze koekoeksbij bekend uit Flevoland. 
 Tijdens de inventarisaties van 2021 alleen gevonden in het 
Winkelse zand, waar de gastheer ook aanwezig was. 

Osmia bicornis – Rosse metselbij 

Vrouwtjes gemiddeld 10 mm lang. Beharing bijna hommelachtig 
lang, maar veel minder dicht. Bovenzijde borststuk bruingrijs 
behaard en met matige blauwgroene metaalglans. Onderzijde 
vuilwit behaard. Kop zwart behaard. Achterlijf grotendeels lang 
oranjegeel, achteraan zwart behaard. Buikschuier oranjegeel. Snuit 
met twee recht vooruitstekende hoorntjes. 
 Voorjaarssoort. Waardplantenkeuze uitzonderlijk breed: 
foerageert op composieten, ruwbladigen, lipbloemen, ranonkelach-
tigen, roosachtigen en andere plantenfamilies. Bezoekt zelfs ook eik 
en esdoorn. 
Koekoeksbij: Stelis phaeoptera. Deze is zeer zeldzaam en nog niet uit 
Flevoland gemeld. 
 Zeer algemeen in heel Nederland. Cultuurvolger. Sinds 1983 
bekend uit Flevoland. Vanaf eind jaren ’90 een vrij stabiele soort 
in de stedelijke gebieden. In 2021 werd tijdens het onderzoek één 
vrouwtje waargenomen op Veldhondstong in het Almeerderzand.

 Sphecodes albilabris – Grote bloedbij 

Vrouwtjes gemiddeld 13 mm lang. Kop en borststuk zwart, 
bijzonder grof gepunt. Beharing bovenzijde zeer kort en donker, 
gezicht grotendeels dekkend wit behaard. Achterlijf amper behaard 
en tamelijk mat door dichte punctering, vrijwel geheel bloedrood. 
Laatste rugplaat zwart en met zwarte beharing. Achterschenen soms 
donkerrood aangelopen. Vleugels sterk verdonkerd met blauwach-
tige weerschijn.
 Paring in de nazomer. Vrouwtjes na overwintering actief in het 
voorjaar. Verzamelt als koekoeksbij geen stuifmeel, bloembezoek 
willekeurig. Vaak gevonden op paardenbloem, guldenroede en 
Koninginnenkruid. 
Gastheer: Colletes cunicularius.
 Vrij algemeen op de zandgronden en in de duinen. In 1990 
voor het eerst in Flevoland waargenomen. In 2021 werd de soort 
alleen gevonden in terreinen waar ook de gastheer werd aange-
troffen. Rond de Hollandse brug zal deze te weinig wilgen vinden 
en in het Winkelse zand te weinig open zand. 

Sphecodes longulus – Kleine spitstandbloedbij 

Vrouwtjes gemiddeld 5 mm lang. Kop en borststuk matig fijn 
en verspreid gepunt, sterk glanzend. Beharing zeer kort en licht 
vuilgrijs. Achterlijf amper behaard en sterk glanzend. Twee derde 
van het achterlijf bloedrood, achterste deel zwart. Kaken van de 
vrouwtjes zonder zijtandje achter de spitse punt.
 Paring in de late zomer. Vrouwtjes na overwintering actief in 
het voorjaar. Verzamelt geen stuifmeel, bloembezoek willekeurig. In 
Lelystad o.a. waargenomen op Gewoon duizendblad. 
Gastheer: diverse kleine soorten groefbijen. In Flevolandse jonge 
opspuitingen vaakl bij kolonies van Lasioglossum minutissimum.
 Vrij zeldzaam maar niet bedreigd. Sinds 1983 bekend uit 
Flevoland. Door het dichtgroeien van de zandterreinen in Oostelijk 
Flevoland steeds zeldzamer geworden. De laatste vondst in 2008 
werd gedaan op een deel van de Knardijk dat ontdaan was van het 
wegdek. In 2021 werd een mannetje gevonden op Jakobskruiskruid 
in het Almeerderzand.

Sphecodes monilicornis – Dikkopbloedbij 

Vrouwtjes gemiddeld 8,5 mm lang. Kop en borststuk niet opval-
lend dicht of grof gepunt en vrij sterk glanzend. Beharing kort en 
licht vuilgrijs. Kruin van de kop vrij hoog en de zijden van de kop 
lopen achter de ogen bijna parallel. Achterlijf amper behaard, vrij 
dicht maar fijn gepunt, inclusief de eindzomen van de rugplaten. 
Twee derde van het achterlijf bloedrood, achteraan zwart. 
 Paring in de late zomer. Vrouwtjes na overwintering actief in het 
voorjaar. Verzamelt als koekoeksbij geen stuifmeel, bloembezoek 
willekeurig. In Flevoland op composieten en schermbloemen. 
Gastheer: vooral Lasioglossum calceatum. Andere mogelijke 
gastheren, als Lasioglossum zonulum en Halictus rubicundus, zijn in 
Flevoland niet algemeen.
 Zeer algemeen in heel Nederland. Sinds 1983 bekend uit 
Flevoland. Veelal gevonden buiten stedelijke kernen: op dijken, 
in volkstuincomplexen, extensief beheerde natuurterreinen en 
parkbossen. Tijdens de inventarisaties in 2021 alleen gevonden in 
De Wildste Tuin nabij de vindplaats van Lasioglossum calceatum.

Sphecodes pellucidus – Schoffelbloedbij 

Vrouwtjes gemiddeld 9 mm lang. Kop en borststuk vrij dicht 
gepunt en zwak glanzend. Beharing relatief lang en dicht, licht 
vuilgrijs. Kop achter de ogen kort. Achterlijf relatief lang behaard, 
voor twee derde bloedrood gekleurd, achteraan zwart.
 Paring in de late zomer. Vrouwtjes na overwintering actief in het 
voorjaar. Verzamelt als koekoeksbij geen stuifmeel, bloembezoek 
willekeurig. Vaak op composieten, maar ook Muurpeper, Gewone 
ereprijs en wilgen. 
Gastheer: voornamelijk Andrena barbilabris. In Flevoland kunnen 
Andrena bicolor, Andrena wilkella en Andrena ventralis eventueel 
ook als gastheer in aanmerking komen.
 Algemeen op de zandgronden en in de duinen. Na de laatste 
waarneming in Flevoland (2009) werd ze in 2019 weer gevonden.  
 In 2021 op veel plaatsen gevonden in De Wildste Tuin. Gastheer 
Andrena barbilabris was in het Almeerderzand weliswaar veel 
talrijker dan in het Netl park, maar werd daar zwaar geparasiteerd 
door Nomada alboguttata.
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