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1. Inleiding
1.1 Nationale Bijenstrategie
De Nationale Bijenstrategie is een landelijk initia tief, 
gericht op het ondersteunen of herstellen van 
populaties kwetsbare en bedreigde bijensoorten. 
Deelnemende provincies verplichten zich om op dit 
onderwerp actiever beleid te gaan voeren dan tot nu 
toe gebruikelijk was. 
 Om actie te kunnen ondernemen zal allereerst in 
kaart moeten worden gebracht welke bijenpopulaties 
zich in een provincie bevinden. Als ook bekend 
is welke soorten in het verleden aanwezig waren 
kan men proberen een strategie uit te zetten om 
de situatie te veranderen. Waar knelpunten voor 
bestaande populaties zijn aan te wijzen kunnen 
negatieve ontwikkelingen wellicht met gewijzigd 
beheer worden gekeerd. Verdwenen populaties vragen 
doorgaans ingrijpender maatregelen.

Tot 1982 zijn vrijwel geen gegevens over wilde bijen 
uit Flevoland bekend. Gedurende de eerste twee 
decennia na het droogvallen van de zeebodem zullen 
zich ongetwijfeld allerlei interessante ecologische 

processen hebben voltrokken, maar was de aandacht 
vooral gericht op vogels. Inmiddels zijn de meeste 
delen van de polders in cultuur gebracht. Op enkele 
plaatsen bleven spontane vegetaties ongestoord 
liggen. Zonder vorm van beheer ontwikkelen 
plantengemeenschappen zich tot een climaxvegetatie. 
In de laaggelegen delen van Flevoland komt dat 
neer op wilgenbos met dichte riet- of brandnetel-
vegetaties waar weinig bijen in kunnen overleven. 
Zware kleibodems zijn overigens in elk stadium 
van ontwikkeling weinig kansrijk voor kwetsbare of 
bedreigde bijensoorten, omdat de meeste uitsluitend 

nestelen in relatief open en droog zand. Algemene 
hommelsoorten zijn in Flevoland vrijwel overal erg 
succesvol en talrijk. In tegenstelling tot zeldzamere 
hommelsoorten zijn deze niet erg kieskeurig waar het 
gaat om waardplanten en ze accepteren vrijwel elke 
beschikbare nestholte, ondergronds of bovengronds. 
 Op de jonge dijken en zandopspuitingen 
verschenen in de eerste decennia na aanleg enkele 
bijzondere bijen- en wespensoorten, maar tegen het 
einde van de 20ste eeuw waren de meeste daarvan 
alweer verdwenen. Inmiddels zijn de weinige opspui-
tingen die niet werden bebouwd dichtgegroeid door 
gebrek aan dynamiek en helaas nog armer geworden 
aan bijzondere soorten dan de met cultuurgrasland 
bedekte dijken.

Het project ‘Bijenhabitats Flevoland’ is gestart met 
een verkenning van de meest kansrijke gebieden in 
de provincie. Gedurende vier kalenderjaren worden 
een aantal natuurgebieden, parkbossen en recreatie-
terreinen op wilde bijen geïnventariseerd. Vervolgens 
worden, waar mogelijk, de resultaten vergeleken met 
het verleden. De op eigen initiatief verzamelde data 
van de auteur zijn zo’n beetje de enige bron van oude 
gegevens uit de provincie. Met de levenswijze van 

wilde bijen in gedachten worden vervolgens maatre-
gelen of ingrepen voorgesteld om de situatie voor 
bijen in de onderzochte terreinen te verbeteren.

1.2 Herstel van bijenhabitats
In andere provincies kunnen verdwenen bijenpo-
pulaties soms weer worden teruggebracht door 
de oorspronkelijke omstandigheden te herstellen. 
Landbouwgronden en productiebossen op de hoge 
zandgronden zijn relatief eenvoudig weer om te 
vormen tot de halfnatuurlijke landschappen van 

Fig. 1:  Wandelpad door spontaan wilgenbos met Vlier in de Burchtkamp (Lelystad). Achter het dijkje aan de linkerzijde is de kleilaag 
afgegraven tot op het Pleistocene zand. De vegetatie aan de rechterzijde is sinds het droogvallen van de polder nauwelijks veranderd. 
Riet en brandnetel vormen een dichte, voor de meeste solitaire bijen zo goed als ondoordringbare laag, waarin bovendien weinig 
waardplanten bloeien.
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voorheen, maar voor Flevoland is het herstellen 
van de situatie uit de zeventiger en tachtiger jaren 
in veel gevallen niet meer mogelijk. Veel van de 
zandopspuitingen zijn inmiddels bebouwd en de 
dijken moeten vanwege hun waterkerende functie 
bedekt blijven met goed onderhouden grasvegetaties. 
In de jaren ’80 bleken enkele ernstig bedreigde 
soorten als de Koolzwarte zandbij (Andrena pilipes) 
en de Zandhommel (Bombus veteranus) op enkele 

plaatsen in Flevoland aanwezig te zijn. Deze soorten 
zijn kenmerkend voor o.a. oevers van natuurlijk 
meanderende rivieren en duinmeren in stuivende 
duinlandschappen. Een belangrijke overeenkomst 
tussen dynamische duinlandschappen of rivieroevers 
en de jonge Flevolandse opspuitingen zijn planten-
gemeenschappen die bekend staan als verstorings-
pioniers. Met name kruisbloemen (Brassicaceae) en 
vlinderbloemen (Fabaceae) lijken een belangrijke 
rol te spelen als waardplanten. 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 prakti-
scher om de hoop te vestigen op dergelijke projecten 
dan op het herstellen van de oorspronkelijke situatie 
op oude vindplaatsen.

Het project Bijenhabitats Flevoland zal niet worden 
uitgevoerd binnen de stedelijke bebouwing, hoofd-
zakelijk vanwege privaatrechtelijke beperkingen. 
De toename van een aantal zgn. cultuurvolgers 
zal daarom grotendeels uit beeld blijven. Wat tot 
dusverre wel uit de inventarisaties bleek is dat 
enkele zuidelijke soorten zich, waarschijnlijk onder 
invloed van klimaatverandering, in hoog tempo 
over Flevoland verspreiden. De normale instroom 
van soorten die in de omringende provincies al 
langer gevestigd zijn gaat ook nog altijd door. De 
randmeren vormen voor die soorten een merkbaar 
grotere barrière dan voor expansieve soorten.

2. Planning en werkwijze
2.1 Onderzoeksdoelen
2.1.1 Informatiebronnen
Informatie die door vrijwillige waarnemers 
wordt aangeleverd op fora als Waarneming.nl is 
ruimschoots beschikbaar, maar over het algemeen 
vrij incidenteel en onvolledig. Om toekomstige 
faunistische inventarisaties te kunnen vergelijken 
met de huidige situatie zijn systematisch verzamelde 
gegevens nodig. Tijdens de aanloopfase van het 
bijenproject is dan ook besloten om een aantal 
natuurgebieden en andere kansrijke terreinen in de 
provincie te laten inventariseren door een specialist. 
Tijdens de veldbezoeken heeft deze getracht een 
zo betrouwbaar mogelijk beeld te schetsen van de 
verhoudingen tussen de aanwezige bijensoorten. 
De aantallen mannetjes, vrouwtjes en werksters van 
zowel algemene als zeldzamere soorten zijn overal op 
gelijke wijze waargenomen en genoteerd. Bijzondere 
aandacht is ook besteed aan het bloembezoek van 
vrouwtjes c.q. werksters en, indien mogelijk, hun 
nestelactiviteiten. 

2.1.2 Inventarisatiemethoden
Bijen kunnen worden geïnventariseerd met insecten-
vallen of door zichtwaarnemingen. Met permanent 
opgestelde insectenvallen kan men weliswaar grote 
hoeveelheden data verzamelen over een lange 
periode, maar deze bestrijken slechts een klein deel 
van het terrein. De samenstelling van de bijenfauna 
kan enkele tientallen meters verderop immers heel 
anders zijn. Een waarnemer die het terrein doorkruist 
heeft beter zicht op de gehele situatie in een terrein. 
Wanneer men zo nu en dan door de vegetatie 
sleept met een verstevigd vlindernet komen ook de 
verscholen soorten aan het licht. 
 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 van verschillende jaren van 
belang. Die is bij zichtwaarnemingen zeker niet lager 
dan bij het gebruik van vallen. Om vergelijkbaarheid 
te garanderen is voor dit project steeds op dezelfde 
manier, op dezelfde momenten en onder dezelfde 
omstandigheden gewerkt door een geoefende 
waarnemer met uitgebreide soortenkennis. 

 Wilde bijen zijn vooral te vinden op bloeiende 
waardplanten en rond geschikte plaatsen voor 
nestbouw. Het tellen van nesten in zgn. nestaggre-
gaties is voor graafbijen de mooiste methode om 
toename of afname van een populatie aan te tonen. 
Op die plekken kunnen soms honderden nestjes 
dicht bij elkaar worden aangelegd. Hetzelfde geldt 
voor staand dood hout zonder bast, waarin vele 
nestjes van o.a. maskerbijen (Hylaeus) of buikver-

Fig. 2:  Vrouwtje van de Zandhommel (Bombus veteranus)
Illustratie: Jeroen de Rond 2018
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zamelaars (Megachilinae) kunnen zitten. In dichter 
begroeid terrein liggen de nesten meestal sterk 
verspreid en verscholen. Het tellen van foeragerende 
bijen op hun waardplanten is in dat geval een betere 
manier om de omvang van de populatie in te kunnen 
schatten.
 
2.1.3 Naamgeving soorten 
In de onderstaande teksten zijn, voor zover bekend, 
de meest actuele wetenschappelijke namen van 
soorten gebruikt. De nieuwste opvattingen over de 
groepsindeling van bijen worden hier echter niet 
gevolgd. Een aantal auteurs is van mening dat de 
familie Apidae, waaronder tot voor kort alle bijen 
vielen, opgesplitst dient te worden in een aantal 
kleinere families. Bijen zijn echter zo’n duidelijke 
eenheid dat deze opdeling de systematiek onnodig 
ingewikkeld maakt. Moleculair onderzoek naar 
de afstammingslijnen van vliesvleugeligen geeft 
bovendien aan dat bijen ooit uit een subfamilie 
van graafwespen zijn ontstaan. De huidige wespen-
families zullen op z’n minst tot aparte orden moeten 
worden bevorderd om de bijen als superfamilie in 
een subfamilie van graafwespen te kunnen voegen.
 Voor een aantal van de Nederlandse namen die 
in De Nederlandse bijen (2012) werden geïntro-
duceerd, worden hieronder alternatieven gegeven. 
De voorstellen hebben o.a. betrekking op een meer 
consequente toepassing van Nederlandse namen 
voor lichaamsdelen. Zo kan een soort met een 
koperkleurig haartoefje op de punt van een volledig 
zwart achterlijf beter geen ‘roodgatje’ worden 
genoemd, temeer omdat een andere soort met een 
goudgeel haartoefje al ‘geelstaart’ heet. Om eenheid 
in verwantschap te benadrukken worden hieronder 
soms andere keuzes gemaakt dan in De Nederlandse 
bijen. Alle soorten van het genus Megachile worden 
bijvoorbeeld ‘behangersbij’ genoemd en ‘bladsnijder’ 
wordt niet meer gebruikt. Verder worden soortnamen 
zo veel mogelijk aangevuld met de Nederlandse naam 
van het bijengenus. Zo wordt bijvoorbeeld een naam 
als ‘Grasbij’ aangevuld tot ‘Graszandbij’.

2.2 Planning veldwerk
2.2.1 Seizoen en dagindeling
Veel solitaire bijensoorten vliegen maar enkele weken 
per jaar. De eerste komen eind maart uit de grond, 
en van andere soorten verlaat de overwinterende 
generatie het popstadium pas in september. Van de 
meeste bijensoorten zijn ergens tussen begin april en 
eind juli wel enkele actieve exemplaren te vinden. 
Wanneer elk terrein in die periode eenmaal per 
maand onderzocht wordt krijgt men een redelijk 
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. Rond het moment dat 
de zon op z’n hoogst staat vliegen de meeste bijen, 
behalve op tropische dagen. 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 worden daarom kleinere 
terreinen geselecteerd voor inventarisatie. Zo bleek in 
2019 zelfs de Stille Kern in het Horsterwold al aan 
de grote kant om in 4 uur te kunnen inventariseren. 

2.2.2 Meerjarig inventarisatieplan
Met het oog op o.a. het beschikbare budget en het 
aantal terreinen dat het onderzoeken waard is, werd 
besloten om de werkzaamheden te verdelen over 
meerdere jaren. In 2019 werden de eerste inventa-
risaties uitgevoerd. In 2021 en 2022 werden andere 
terreinen geïnventariseerd en voor 2023 staan de 
laatste zes terreinen op het programma. Elk jaar is 
gekozen voor zowel locaties in de Noordoostpolder 
als in de Flevopolders. Waar mogelijk werden clusters 
van drie terreinen geformeerd die samen op een dag 
konden worden bezocht. 
 Voor 2022 viel de keuze toevallig op terreinen die 
allen onder beheer staan van het Flevo-Landschap. In 
de Noordoostpolder waren dat het Van der Lijn-re-
servaat, het Staartreservaat en het Tollebekerbos. In 
Oostelijk Flevoland werden de Burchtkamp, Knarbos 
Oost en de Wildwallen onderzocht.

2.2.3 Uitvoering veldwerk
De snelheid waarmee waarnemingen binnen een uur 
worden geregistreerd is een belangrijke factor voor 
latere vergelijkingen. Bij dit onderzoek is bewust 
niet gekozen voor het invoeren van waarnemingen 
met een mobiele applicatie. Het noteren van een 
waypointnummer, het aantal exemplaren en de 
afkorting van de soortnaam blijkt in de praktijk veel 
efficiënter te zijn dan het doorlopen van een reeks 
keuzemenu’s in een mobiele applicatie. Bij thuis-
komst zullen de veldnotities alsnog moeten worden 
ingevoerd, maar in het veld kan de beschikbare tijd 
beter niet aan administratieve handelingen worden 

Fig. 3:  Vrouwtje van de Koperstaartzandbij oftewel Roodgatje 
(Andrena haemorrhoa) Illustratie: Jeroen de Rond 2014.
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besteed. Fotograferen lijkt op het eerste gezicht 
misschien tijdbesparend, maar in de praktijk kost het 
maken van een foto waarop de juiste kenmerken te 
zien zijn veel meer tijd dan vangen en met de loep 
bekijken.

2.2.4 Verwerken van gegevens
In het veld kan ongeveer 90% van de soorten zonder 
problemen betrouwbaar op naam worden gebracht. 
Van moeilijk te herkennen soorten zal soms een 
exemplaar moeten worden meegenomen voor 

determinatie onder een binoculair. Vergelijkbare 
dieren die zich op dezelfde locatie ook vergelijkbaar 
gedragen zullen tot dezelfde soort behoren, dus veel 
meer dan een enkel mannetje of vrouwtje hoeft 
niet verzameld te worden. Verzamelde exemplaren 
worden in genummerde buisjes gedaan. Na deter-
minatie worden ze gedetermineerd en meestal 
geprepareerd, geëtiketteerd en opgeslagen als referen-
tiemateriaal. 
 De coördinaten uit de datalogger (Topo-GPS 
voor Android) werden ingelezen in een database. De 
gegevens van de locatie werden vervolgens gekoppeld 
aan de identiteit van de waargenomen dieren en 
hun gedrag. Met zoekacties konden selecties uit het 
databestand worden gemaakt en records worden 
gesorteerd op datum, gedrag of terrein. Op die 
manier kwamen soms overeenkomsten naar boven 
die in het veld niet direct opvielen.

3. Onderzochte terreinen
3.1 Noordoostpolder
In 1942 viel de Noordoostpolder droog. Luchtfoto’s 
uit 1947 tonen dat het land dan al grotendeels is 
opgedeeld in landbouwkavels, overdekt met een 
lijnraster van ontwateringsgreppels. In veel velden en 
bossen zijn die greppels nog altijd herkenbaar. 
 In het midden van de Noordoostpolder is het 
Pleistocene zand bedekt met een laag zavel (Bron: 

grondsoortenkaart Alterra 2006b). Langs de randen 
van de polder midden ligt een brede band van 
hoger gelegen zandgrond die, met uitzondering 
van het zand onder het Kuinderbos, vrij kalkrijk 
is. Zo’n 5.000 geleden moet heel Flevoland bedekt 
zijn geweest met veen. Dit veen is in het afgelopen 
millennium grotendeels verdwenen door afslag, maar 
in het noordelijkste puntje van de Noordoostpolder 
bevat het zand nog vrij veel veenresten.

3.1.1 Van der Lijn-reservaat

Luchtfoto’s uit 1949 tonen een groot lichtgekleurd 
vlak ten noorden van het dorp Urk. De lichte kleur 
doet een zandig oppervlak vermoeden, al bestaat 
de bodem hier verder uit een flinke laag keileem. 
Dit was de zuidelijke rand van het landijs in de 
voorlaatste ijstijd, waar zo’n 150.000 jaar geleden 
een hoeveelheid eindmorene door een gletsjer 
werd neergelegd. Vele zwerfkeien liggen hier nog 
in hun oorspronkelijke positie, en om verstoring te 
voorkomen besloot men het terrein de status van 
geologisch reservaat toe te kennen. Keileem houdt 
regenwater vast, wat de bodem tot lang in het 
voorjaar nat houdt en de groei van mossen stimu-
leert.
 In dit stukje Urkerbos kunnen de geologische 
belangen op gespannen voet staan met ecologische 
ontwikkeling. Om de zwerfkeien zichtbaar te houden 
is gekozen voor begrazing door schapen. Het gras is 
in de zomer tot op veel plaatsen volledig weggevreten 
en tussen een dun laagje mos proberen Scherpe 
boterbloem, Zilverschoon en kleine gele composieten 
tegen de verdrukking in te groeien. Een deel van het 
terrein is dicht begroeid met Pitrus. Deze wordt door 
de schapen niet gegeten. Afgezien van enkele plukjes 
distels bloeit er tussen de russen maar weinig. De 
zonbeschenen noordelijke bosrand is begroeid met 
dicht braamstruweel, afgewisseld door Hondsroos. 
De zuidelijke bosrand, in de schaduw van hoge 
eiken, wordt door de schapen gebruikt als rustplaats 
en is kaal en sterk bemest.

Fig. 4:  Van der Lijn-reservaat in het Urkerbos. In dit reservaat voor zwerfkeien is maaien een lastige opgave. Pitrus wordt echter 
gemeden door de schapen, die het gras verder uiterst kort houden. Foto: Jeroen de Rond 2022.
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3.1.2 Staartreservaat
De oudste luchtfoto’s (1947 en 1949) tonen ter 
hoogte van het Staartreservaat een onregelmatige 
donkere bodem, met aan de zuidoostelijke rand 
het zand voor de aanleg van een weg. In 1960 zijn 
de huidige contouren van het terrein duidelijk 
afgetekend en wijst de lichte kleur op gebruik als 
zanddepot. In 1971 is alleen langs de noordwestelijke 
rand nog een brede zoom van dat zand aanwezig. De 
overige driekwart van het oppervlak is in het oosten 
iets dieper en natter dan in het westen. Hier tekenen 
zich enkele waterpartijen af die niet lijken te zijn 
aangelegd. In de volgende decennia raakt het terrein 
geleidelijk begroeid met wilgen en rietland. 
 De zandige noordwestelijke rand van het terrein is 
op het moment matig dicht begroeid met gras, maar 
nog voldoende rijk aan waardplanten voor bijen, met 
name Gewone rolklaver. De minder zandige delen 
zijn bedekt met een dichte en hoge rietvegetatie die 
in het naseizoen wordt gemaaid. Langs de Staartweg 
in het zuidoosten stroomt een beekje met brede 
zandige oevers. Uit historische luchtfoto’s is af te 
leiden dat de beek omstreeks 2019 is aangelegd, 
maar de natte zandige oevers zijn inmiddels al sterk 
begroeid met oeverplanten.

3.1.3 Tollebekerbos
Het dorp Tollebeek grenst aan een groot parkbos. 
Het bestaat uit zeer gevarieerd loofbos met smalle en 
donkere wandelpaden, maar kent ook enkele grote 
open stroken en weiden. Het bos wordt doorsneden 
door een regionale autoweg. De zuidwestelijke helft 
is ingericht voor recreatie, de noordoostelijke helft 
wordt beheerd als natuurbos. Langs de bosranden 
van de weiden en grasstroken heeft zich een dichte 
mantelzoom van braamstruweel gevormd. In 

de voorzomer is dit een rijke voedselbron voor 
hommels. De noordelijke bosweide ligt op een 
voormalige zandplaat. Deze is op een luchtfoto uit 
1949 duidelijk herkenbaar, en ook op de reliëfkaart 
van het AHN verheft de bodem zich licht boven 
die van de omgeving. De weide bleek tijdens de 
veldbezoeken zeer rijk te zijn aan waardplanten 
voor solitaire wilde bijen, zoals Gewone rolklaver en 
Wilde marjolein. De voormalige schapenbegrazing is 
hier stopgezet en de weide wordt nu gemaaid. Voor 
bodemnestelende insecten en bloembezoekers lijkt 
dit een gunstig effect te hebben.

3.2 Oostelijk Flevoland
Dit deel van de Flevopolders, ten noordoosten van 
de Knardijk, viel in 1957 droog. Op luchtfoto’s uit 
1960 is te zien dat de gehele oostelijke helft van de 
polder dan al is ingedeeld in rijksdienstkavels. Foto’s 
van 11 jaar later tonen dat ook de rest van de polder 
op die manier in cultuur is gebracht. 
 Evenals Zuidelijk Flevoland bestaat het midden 
van de polder uit lichte klei, met een centrum van 
zware klei. Om de klei liggen ringen van zware zavel 
en lichte zavel, De oostelijke zoom van de polder is 
hoog en zandig.

3.2.1 Burchtkamp
Een luchtfoto uit 1960 toont de contouren van twee 
zandwinputten te midden van het pas drooggevallen 
land. Deze putten werden aanvankelijk volgespoten 
met klei, maar zijn later weer uitgegraven tot meren. 
Op de foto’s uit 1971 is zichtbaar dat het gebied is 
overdekt met ontwateringsgreppels. Begin 1989 is 
de situatie nog onveranderd, maar is het gebied al 
flink begroeid geraakt met bomen. In dat jaar zal 

Fig. 5:  Tollebekerbos, noordelijke bosweide. De ongemaaide zoom langs de bosrand staat vol rolklaver. Foto: Jeroen de Rond 2022.
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echter een experimentele ingreep worden uitgevoerd. 
In 2000 is te zien dat de zuidwestelijk zoom van het 
terrein ingrijpend is veranderd: de kleilaag is naar de 
randen geschoven om het onderliggende pleistocene 
zand bloot te leggen. Deze zoom zou daarna bekend 
staan als ‘de zanderij’. Vrij snel na de ingreep werd de 
noordwestelijke helft van het zandterrein uitgediept 
zodat een meer ontstond. In 2003 was ook de andere 
helft van de zanderij uitgediept. 
 Rondom de waterpartij ligt een zandige rand met 
smalle, licht hellende zandstrandjes, die in de laatste 
decennia steeds dichter begroeid is geraakt. Opslag 
van wilgenzaailingen bedekken grote delen van de 
stranden en dichte rietzomen breiden zich steeds 
verder uit. De zuidwestelijke rand is het breedst en 
ligt vrij hoog. De afgekalfde oeverwandjes van deze 
rand lenen zich goed voor nestbouw door bijen of 
graafwespen, maar de strandzone is hier nauwelijks 
begroeid en het hooggelegen grasland droogt snel 
uit. Dat laatste zal een jaarlijks terugkerend probleem 
zijn, waardoor de strook niet optimaal begroeid is 
met waardplanten voor bijen.
 Op de klei buiten de zanderij is tussen 2000 en 
2020 nauwelijks iets veranderd. Tussen de dichter 
beboste delen, voornamelijk bestaande uit wilgen, 
vlier en lijsterbes, zijn nu nog vrijwel dezelfde 
grote open plekken met riet en brandnetelvege-
tatie zichtbaar als in 2000. De enige grazers zijn 
reeën, maar aan de stranden te zien zullen die geen 
zaailingen van bomen verwijderen. Waarschijnlijk 
houdt de brandnetelvegetatie zelf de uitbreiding van 
het bos tegen. 

3.2.2 Knarbos Oost
Op een luchtfoto uit 1960 is in de droogge-
vallen bodem nog geen spoor van het Knarbos te 
herkennen. In 1971 blijkt het gebied inmiddels te 
zijn opgedeeld in Rijksdienstkavels en voorzien van 
ontwateringsgreppels. Ook de Eendentocht is dan 
al aanwezig. In 1986 is de aanplant van de huidige 
percelen bos zichtbaar, inclusief bospaden. Aan het 
einde van de Eendentocht zijn enkele grote recht-
hoekige vlakken scherp afgetekend in de zandige 
bodem. De donkere tint geeft aan dat dit waterpar-
tijen zijn, maar een deel van hun oppervlak blijkt 
’s zomers droog te vallen. Al in een vroeg stadium 
wordt dit terrein omheind en door pony’s begraasd. 
De bodem bevat hier nog een hoog percentage veen 
en wordt tegenwoordig beheerd om weer veenmoeras 
te vormen. Door de ontoegankelijkheid van dit natte 
terrein is helaas weinig bekend over de insectenfauna 
uit het verleden, maar het zandpad dat er langs loopt 
is vele jaren entomologisch onderzocht. 
 In de jaren ’80 en ’90 verandert er vrijwel niets 
aan de indeling van Knarbos Oost. De percelen 
loofhout en naaldhout groeien, en het doorgaande 
pad wordt plaatselijk te donker voor waardplanten. 
Het zandige ruiterpad is tot op heden nog niet te 
sterk overgroeid, maar lijkt in droge perioden voor 
bijen te mul om in te nestelen.

3.2.3 Wildwallen
In 1960 zijn de Wildwallen nog niet herkenbaar in 
de drooggevallen Zuiderzeebodem. In 1971 is het 
gebied in cultuur gebracht, voorzien van ontwa-
teringsgreppels en omgeven door brede sloten. In 
1986 zijn de houtwallen zichtbaar en wordt duidelijk 

Fig. 6:  Knarbos Oost, zandpad tijdens de zeer droge zomer. Aan de rechterzijde ligt een nat en venig terrein dat in het voorjaar nog 
blank stond. Links in de bosrand nestelde de Kale rode bosmier (Formica polyctena) tot 2007. Foto: Jeroen de Rond 2022.
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dat de oostelijke hoek iets zandiger is dan de rest 
van het terrein. Dat verschil is binnen enkele jaren 
op de foto’s al niet meer te zien door overgroeiing 
met grasland. In 1998 is dwars door het gebied een 
sloot aangelegd die zich op twee plaatsen verbreedt 
tot een meertje. De oeverzones werden ontdaan van 
vegetatie, maar binnen enkele jaren hadden de kale 
vlakken op de foto’s alweer dezelfde groene kleur als 
de overige weiden. Afgezien van het ouder wordende 
bos verandert er in de volgende decennia weinig. 
Al in een vrij vroeg stadium werden de graslanden 
beweid met een beperkt aantal runderen.
 Tijdens de veldbezoeken viel vooral op dat de 
weiden zijn begroeid met een erg dichte grasvege-
tatie. De begrazing blijft beperkt tot bepaalde 
plekken en routes, die moeilijk beloopbaar zijn 
geworden door vele hoefafdrukken in de vette klei. 
Anderzijds lijken hele weiden nauwelijks te worden 
bezocht, waardoor het gras er ongestoord in bloei 
kan komen. In de intensiever begraasde weiden zijn 
grote haarden van Akkerdistel ontstaan die door de 
runderen gemeden worden. Daar werden de meeste 
waarnemingen van bijen gedaan. Met uitzondering 
van enkele afgekalfde hellingen langs de waterpar-
tijen zijn er geen open plekken tussen het gras. Dat 
maakt nestelen voor de meeste graafbijen vrijwel 
onmogelijk. De klei verhindert snel uitdrogen, en 
eind juni was de vegetatie er dan ook aanzienlijk 
graziger dan in de zanderij van de Burchtkamp. 

4. Resultaten
4.1 Bijzondere waarnemingen
4.1.1 Van der Lijn-reservaat
In het terrein werden 13 soorten wilde bijen 
gevonden die geen van allen in Nederland zeldzaam 
zijn of op de Rode Lijst voorkomen. 
 In het provinciale gegevensbestand van Flevoland 
op Waarneming.nl staan maar 11 waarnemingen 
van bijen die betrekking hebben op het Urkerbos. In 
de gegevens worden vijf algemene hommelsoorten 
genoemd en een niet nader gedetermineerde 
‘zandbij’. De bijgesloten onscherpe foto toont een 
bandgroefbij (Lasioglossum subgenus Leuchalictus). 
Vergelijkingen met gegevens uit het verleden zijn 
daarom voor het Van der Lijn-reservaat of het Staar-
treservaat niet te maken.
 Alle bijensoorten die in het Van der Lijn- reservaat 
werden gevonden zijn elders in het land vrij 
algemeen tot zeer algemeen. Het was opmerkelijk 
om op de gele composieten, die onder de hoge 
begrazingsdruk in een minimale vorm bloeiden, toch 
nog een aantal vrouwtjes van de Biggenkruidgroefbij 
(Lasioglossum villosulum) aan te treffen. Verder 
zouden op de rozen en bramen langs het terrein 
veel meer interessante soorten zandbijen verwacht 
kunnen worden indien er meer geschikte open 
plekken in het zand zouden zijn. Daarvan getuigde 
de kleine kolonie Graszandbijen (Andrena flavipes), 
die een bergje bouwzand in de bosrand als pleister-
plaats hadden gevonden.

4.1.2 Staartreservaat
Tijdens de inventarisaties van 2022 werden 25 
soorten hier wilde bijen waargenomen. Daaronder 
bevonden zich geen zeldzame of bedreigde soorten. 
Alleen de Grote koekoekshommel (Bombus vestalis) 
wordt in de Rode Lijst als kwetsbaar aangemerkt. 
 Het Staartreservaat maakt, evenals het Van der 
Lijn-reservaat, deel uit van het Urkerbos. Uit het hele 
Urkerbos is ooit maar een enkele waarneming van 
een solitaire bij gemeld. Voor een terrein dat 60 jaar 
geleden werd ingericht is dat bijzonder weinig. In de 
jaren 1970 en 1980 moet het Staartreservaat even 
rijk aan zeldzame soorten zijn geweest als soortgelijke 
zandterreinen in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.
 Onder de bijensoorten die in 2022 werden 
aangetroffen zijn de Boterbloemmetselbij 
(Chelostoma florisomne) en de Distelbehangersbij 
(Megachile ligniseca) het vermelden waard. Onder 
de graafwespen zijn ook de Gespdragende zweef-
vliegendoder (Ectemnius lituratus), de Puntsnuit-
bladluisdoder (Pemphredon inornata) en de Kleine 
snuittorknoopwesp (Cerceris quinquefasciata) geen 
alledaagse verschijningen voor Flevoland. Zeven van 
de 25 soorten wilde bijen uit het reservaat werden in 
2022 in geen ander onderzocht gebied gevonden.

Fig. 7:  De Wildwallen, hoge oever van waterpartij. In een 
omgeving met rijkere flora zou deze wand druk bezocht worden 
door graafwespen en solitaire bijen. Foto: Jeroen de Rond 2022.
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4.1.3 Tollebekerbos
Gedurende het onderzoek werden hier 25 soorten 
wilde bijen gevonden. Twee daarvan worden in de 
Rode Lijst aangemerkt als kwetsbaar: de zeldzame 
Roodsprietwespbij (Nomada fulvicornis) en de vrij 
zeldzame Grote koekoekshommel (Bombus vestalis). 
 In het Tollebekerbos heeft de Roodsprietwespbij 
concurrentie van twee andere koekoeksbijen. De 
Grijze rimpelbekkenzandbij (Andrena tibialis) 
en de Viltvlekzandbij (Andrena nitida) worden 
namelijk ook belaagd door de Smalbandwespbij 
(Nomada goodeniana) resp. de Gewone wespbij 
(Nomada flava).
 Heel duidelijk is in dit bos de relatie tussen de 
Boomhommel (Bombus hypnorum) en de Boomkoe-
koekshommel (Bombus norvegicus). Mannetjes van 
beide soorten zaten op sommige plaatsen gebroe-
derlijk naast elkaar op de bloesem van het braam-
struweel.

Een bijzondere waarneming tijdens het laatste 
veldbezoek was de Kleine parelmoervlinder 
(Issoria lathonia), die in de grote bosweide rond 
Wilde marjolein vloog. Voor zover bekend de eerste 
waarneming uit de Noordoostpolder. Daarnaast was 
dit het enige onderzochte terrein waar in 2022 de 
Franse veldwesp (Polistes dominulus) werd gevonden. 
Dat gold ook voor de vrij zeldzame Grote deukwesp 
(Symmorphus crassicornis). 
 De Gespdragende zweefvliegendoder 
(Ectemnius lituratus) is een soort die sinds het nieuwe 

millennium in Nederland een opmars naar het 
noorden maakt. Er werd een exemplaar in het Staart-
reservaat en een het Knarbos gevonden, maar in het 
Tollebekerbos was de soort al echt talrijk te noemen.

4.1.4 Burchtkamp
In 2022 werden in de Burchtkamp 13 soorten wilde 
bijen gevonden. Alleen de vrij zeldzame en kwetsbare 

Grote koekoekshommel (Bombus vestalis) wordt 
genoemd in de Rode Lijst. 
 Tot nu toe zijn in totaal 33 soorten bijen in 
de Burchtkamp gevonden. De eerste gegevens 
stammen uit 1984, toen voor keveronderzoek een 
aantal bodemvallen werden geplaatst. Alle angel-
dragende vliesvleugeligen werden door de auteur 
gedetermineerd. Tussen dit materiaal bleek zich een 
koningin van de inmiddels zeer zeldzame en ernstig 
bedreigde Zandhommel (Bombus veteranus) te 
bevinden. De exacte locaties van de vallen zijn niet 
bekend, maar het hele gebied moet toen nog licht 
begroeid zijn geweest en op sommige plaatsen vrij 
zandig, waaronder de locatie van de huidige zanderij. 
De Zandhommel is sindsdien nooit meer in de 
Burchtkamp teruggevonden. Het habitat van deze 
hommel bestaat voornamelijk uit jonge grasvegetaties 
op relatief vochtig zand. Ze maakt bovengrondse 
nesten tussen grassen en haar waardplanten zijn 
vooral kruisbloemigen van verstoringsvegetaties. De 
kortstondige fase waarin deze graslanden optimaal 
gedijen maakt het beschermen van pioniersoorten 
nogal problematisch.
 Twee andere interessante soorten uit de 
Burchtkamp zijn de Tweekleurige koekoekshommel 
(Bombus bohemicus) en de Gewone koekoekshommel 
(Bombus campestris) die in 1999 resp. 2001 werden 
aangetroffen in het zuidoostelijke, nog niet tot plas 
uitgegraven deel van de zanderij. De Tweekleurige 
koekoekshommel is volgens de Rode Lijst (2018) een 
vrij zeldzame en kwetsbare soort.
 Verder moeten onder de wespen zeker nog de 
zeldzame Bonte vliegenspringer (Mellinus crabroneus) 
en Duinkoekoekspinnendoder (Evagetes littoralis) 
genoemd worden, die hier tussen 2000 en 2006 
gevonden werden. 
 De insectenfauna in de Burchtkamp is vanaf 1999 
door de auteur gevolgd. Helaas blijkt de zuidweste-
lijke hooggelegen zandstrook inmiddels sterk te zijn 
verarmd. Vooral de nog niet uitgediepte zuidooste-
lijke helft van de zanderij was de eerste jaren van het 
nieuwe millennium zeer rijk aan bijzondere soorten. 
Hier ontstond een oevergemeenschap die sterke 
overeenkomsten vertoonde met de eerder genoemde 
dynamische duinen of rivieroevers (de Rond 2022a).

4.1.5 Knarbos Oost
Langs het centrale wandelpad tussen Eendenweg en 
Vogelweg werden 24 soorten wilde bijen gevonden. 
Geen daarvan wordt genoemd in de Rode Lijst.
 De vrij zeldzame Bosbloedbij (Sphecodes ephippius) 
werd tijdens de onderzoeken in 2022 alleen hier en 
in het Knarbos gevonden. Deze koekoeksbij legt 
haar eieren op de stuifmeelvoorraden van een aantal 
middelgrote groefbijensoorten. Rond een van beide 
vindplaatsen in het Knarbos werd een vrouwtje van 
de Gewone geurgroefbij (Lasioglossum calceatum) 
aangetroffen, die mogelijk een gastheer kan zijn 
geweest. De Bosbloedbij hoort niet tot de bekende 
koekoekssoorten van deze groefbij, maar een klepto-

Fig. 8:  Vrouwtje van de Gespdragende zweefvliegendoder 
(Ectemnius lituratus) Foto: Remco Hofland 2022. De gele 
tekening rond het schildje doet denken aan een gouden gesp.



12

parasitaire relatie kan niet worden uitgesloten. In de 
Wildwallen waren de gastheerrelaties duidelijker.
 Aan de noordzijde van het gebied, nabij de 
Eendenweg, werd de vrij zeldzame Smalbandwespbij 
(Nomada goodeniana) gevonden. Ze legt als kleptopa-
rasiet haar eieren op de stuifmeelvoorraad van enkele 
zandbijen. Van die soorten werd de Viltvlekzandbij 
(Andrena nitida) ook langs het noordelijkste deel van 
het doorgaande pad gevonden. De zeer algemene 
Gewone wespbij (Nomada flava) was hier echter veel 
talrijker dan de Smalbandwespbij, en staat eveneens 
bekend als koekoek van deze zandbij. De gastheer-
relaties van veel solitaire bijen zijn niet erg intensief 
onderzocht en kennen nog veel onbeantwoorde 
vragen.
 Zeker het noemen waard zijn de Fluitenkruid-
zandbij (Andrena proxima) en de Kleigroefbij 
(Lasioglossum pauxillum). Beiden zijn pas na 2010 
voor het eerst in Flevoland waargenomen en lijken 
zich te hebben gevestigd.
Uit Knarbos Oost zijn gegevens over bijen bekend 
sinds 1997. In totaal werden er 47 soorten solitaire 
bijen gevonden, waarvan enkele zeer bijzondere. 
Zo werd in 2004 door de auteur een vrouwtje 
van de zeldzame en bedreigde Variabele zandbij 
(Andrena varians) aangetroffen op paardenbloem. 
Dit is een van de soorten rozenzandbijen (Andrena 
subg. Andrena) die o.a. vaak foerageren op Sleedoorn. 

Sleedoorn was in 2022 voldoende beschikbaar in 
het Knarbos, maar werd voornamelijk bezocht door 
algemene hommelsoorten. 
 In 2009 vond hommelkenner Mervyn Roos 
enkele mannetjes van de Tweekleurige koekoek-
shommel (Bombus bohemicus) en een Veenhommel 
(Bombus jonellus) op Speerdistel c.q. Akkerdistel. 
Beide hommelsoorten worden in de Rode Lijst 
aangemerkt als vrij zeldzaam en kwetsbaar. De 
Veldhommel (Bombus lucorum) is de gastheer van 
de Tweekleurige koekoekshommel. In 2009 werd 
ook die hier in aantal gevonden, maar in 2022 
konden alleen de Aardhommels worden genoteerd. 
De Veldhommel is een soort die jongere graslanden 
met struweel prefereert, en maakt plaats voor de 
Aardhommel als het bos ouder wordt.

Minder zeldzaam of bedreigd, maar toch het 
noemen waard, is een mannetje van de Kleine roetbij 
(Panurgus calcaratus) dat in 2014 werd gevonden op 
Gewoon biggenkruid. De soort lijkt inmiddels uit 
heel Oostelijk Flevoland te zijn verdwenen, terwijl 
in diverse zandige graslanden nog voldoende waard-
planten voor deze soort bloeien. Gebrek aan geschikt 
open zand om nestgangen in aan te leggen zal de 
belangrijkste oorzaak zijn van haar achteruitgang.
 Bij de angeldragende wespen die in het Knarbos 
werden gevonden, viel het o.a. op dat alleen de 
Lijnzeefwesp (Crabro scutellatus) aanwezig leek 
te zijn, en dat veel algemenere Kleine zeefwesp 
(Crabro peltarius) hier ontbrak. 
 Ecologen uit Wageningen hebben omstreeks 
1980 een aantal volkeren van de Kale bosmier 
(Formica polyctena) in Flevoland uitgezet bij wijze 
van experiment. Er heersten toen rupsenplagen in de 
jonge aanplant van de provincie. In 2003 ontdekte 
de auteur voor het eerst enkele koepelnesten van deze 

soort in een bosrand ten zuiden van de Eendentocht. 
De bodem is hier zandig, maar het loofbos is voor 
deze soort eigenlijk iets te vochtig. Bij navraag onder 
mierenspecialisten in 2003 bleek over het uitzetten 
van een mierenvolk in het Knarbos niets bekend 
te zijn, maar de initiatiefnemer van het project was 
toen al overleden. Een merkwaardig detail was dat 
jaarlijks alleen gevleugelde koninginnen leken uit de 
reeks nestkoepels kropen. Mannetjes waren niet te 
bespeuren, maar in de literatuur wordt aangegeven 
dat bevruchting al in het nest kan plaatsvinden. 
Voor zover bekend heeft deze soort zich verder nooit 
over het Knarbos verspreid. Na 2007 is de bosrand 
uitgedund en zullen de nesten zijn verwijderd. 
Sindsdien is hier nooit meer een rode bosmier 
waargenomen. Ook in 2022 is in de omgeving van 
de voormalige koepelnesten intensief naar rode 
bosmieren gezocht, maar werden geen werksters of 
nestkoepels meer gezien.

4.1.6 Wildwallen
In totaal werden hier gedurende het onderzoek 16 
soorten wilde bijen gevonden. Daaronder bevonden 
zich geen zeldzame soorten en alleen de Grote 

Fig. 9:  Vrouwtje van de Variabele zandbij (Andrena varians). De 
lange roodbruine beharing op de voorste helft van het achterlijf is 
kenmerkend voor rozenzandbijen. Foto: Rudy Offereins 2021. 

Fig. 10:  Nestkoepel van de Kale rode bosmier (Formica 
polyctena). Foto: Locatie en fotograaf onbekend. 
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koekoekshommel (Bombus vestalis) wordt in de Rode 
Lijst (2018) als kwetsbaar gezien. 
 Er kwam een interessante relatie aan het 
licht tussen twee vrij zeldzame bijensoorten. 
In de zes onderzochte terreinen werd de 
Bosbloedbij (Sphecodes ephippius) alleen hier en 
in het Knarbos gevonden. De Matte bandgroefbij 
(Lasioglossum leucozonium) wordt gezien wordt als 
belangrijke gastheer, maar opvallend genoeg werd de 
koekoek niet gevonden in de terreinen waarin deze 
waardsoort aanwezig was. In de Wildwallen werd wel 
de Glanzende bandgroefbij (Lasioglossum zonulum) 
gevonden die tot hetzelfde subgenus behoort als de 
Matte bandgroefbij. Een andere mogelijke gastheer 
zou in de Wildwallen ook de Parkbronsgroefbij 
(Halictus tumulorum) kunnen zijn.
 Net als in het Knarbos werd zowel vrij zeldzame 
de Smalbandwespbij (Nomada goodeniana) als de 
zeer algemene Gewone wespbij (Nomada flava) 
gevonden in de nabijheid van de Viltvlekzandbij 
(Andrena nitida). Ook de Koperstaartzandbij 
(Andrena haemorrhoa) en haar specifieke koekoek 
de Lepeltandwespbij (Nomada ruficornis) waren in 
beide gebieden aanwezig, maar dit zijn zeer algemene 
soorten in vochtige parkachtige landschappen op 
kleibodems.

5. Conclusies

5.1.1 Waardplanten
De zes terreinen die in 2022 werden onderzocht 
hadden overwegend een besloten karakter, met kleine 
open percelen omringd door boomsingels of bos. 
In de meeste terreinen groeide dicht braamstruweel 
langs bosranden. Bijna een derde deel van alle 
bloembezoekende bijen werd dan ook op Gewone 
braam waargenomen. Binnen dit derde deel ging het 
in 94% van de gevallen om gewone hommelsoorten 
en honingbijen, die geen extra steun van de mens 
nodig hebben. Gewone braam wordt in zandige en 
open terreinen regelmatig bezocht door een reeks 
kleinere solitaire bijen die tevens nestelen in holle 
braamstengels, zoals maskerbijen en kleine metsel-
bijtjes. De waargenomen 6% solitaire bezoekers van 
Gewone braam waren echter uitsluitend zandbijen. 
Bij Hondsroos viel de verhouding iets gunstiger 
uit voor solitaire bijen: van de 8 waargenomen 
bloembezoeken ging het in 5 gevallen om vrouwtjes 
van zandbijen, maar daaronder bevonden zich geen 
rozenzandbijen.
 Evenals in voorgaande onderzoeken waren de 
composieten een zeer belangrijke groep waardplanten 
voor bijen, nu met 38% van alle bloembezoeken. 
Roosachtigen kwamen met 33% op de tweede plaats. 
Ongeveer 9% van het bloembezoek door bijen betrof 
vlinderbloemen. Die werden voor 82% bezocht 
door gewone hommelsoorten. Vooral steenhommels 
worden vaak op vlinderbloemen waargenomen, 
maar zijn niet aan deze waardplant gebonden. Voor 

behangersbijen (Megachile) is o.a. Gewone rolklaver 
daarentegen van groot belang. In het Staartreservaat 
werden zelfs twee soorten behangersbijen op rolklaver 
waargenomen. 
 In de Burchtkamp en het Staartreservaat bleek 
ook Grote ratelaar een interessante bijenplant te zijn. 
Ze werd door werksters van vier soorten hommels 
bezocht. Scherpe boterbloem was goed voor bijna 
6% van alle bloembezoek. Drie soorten hommels 
en maar liefst zes soorten solitaire bijen werden op 
boterbloemen gevonden, al of niet foeragerend.
 In de Wildwallen waren het voornamelijk de 
haarden van distels waarop zich diverse hommels 
voedden. Akkerdistel staat daarbij duidelijk 
bovenaan. Algemene hommelsoorten nestelen 
in bestaande ruimten en redden zich in dit soort 
beschutte terreinen meestal uitstekend.
 In de zomermaanden droogden de zandige 
zomen grasland rond de waterpartijen van de 
Burchtkamp sterk uit. Interessante vlinderbloemen 
als Hazenpootje, rolklaver en andere klaversoorten 
hadden daar zodanig onder te lijden dat ze blijkbaar 
geen nectar meer aanmaakten en niet meer werden 
bezocht door bijen. 
 Het Tollebekerbos en Knarbos Oost zijn van 
oorsprong ingericht als parkbossen, maar waarvan 
het beleid is verschoven naar een natuurlijke ontwik-
keling van flora en fauna. In het Tollebekerbos lijken 
daar meer resultaten mee te worden geboekt dan in 
Knarbos Oost. Wanneer de noordelijke bosweide van 
het Tollebekerbos wordt vergeleken met het eveneens 
zandige deel van het Knarbos rond het einde van 
de Eendentocht, valt vooral op dat de rijkdom aan 
waardplanten in het eerstgenoemde terrein veel 
groter is dan in het tweede terrein. Mogelijk is die 
rijkdom gestimuleerd met zaadmengsels, en zou 
inzaaien van de uitgedunde bosrand ten zuiden van 
de Eendentocht een vergelijkbaar effect kunnen 
hebben. De donkere bospaden in het Tollebekerbos 
zijn botanisch niet erg interessant. In loofbossen 
elders in het land zijn ook weinig bijen te vinden 
langs donkere bospaden.

5.1.2 Begrazing
Tijdens de inventarisaties in 2022 werden twee 
begraasde terreinen onderzocht, het Van der Lijn- 
re servaat en de Wildwallen. In het eerstgenoemde 
terrein is de begrazing door schapen te intensief is 
om een kruidenrijk grasland te laten ontstaan, maar 
maaien in een geologisch reservaat dat bezaaid ligt 
met stenen zal waarschijnlijk alleen met de hand 
mogelijk zijn. Daar is het terrein net iets te groot 
voor. Verwijderen van de kleinere stenen zal vanwege 
de beschermde status waarschijnlijk niet zijn toege-
staan.
 In de Wildwallen werd een merkwaardige situatie 
aangetroffen: De begrazingsdruk kon zeker niet te 
hoog worden genoemd, maar de runderen lieten 
grote delen van de weiden ongemoeid, terwijl ze 
sommige delen van het terrein juist heel vaak leken te 
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bezoeken. Op die plaatsen bleven verspreid dan weer 
enkele haarden van distels en Jakobskruiskruid staan, 
die ze niet aten. 
 Volgens het informatiebord bij de ingang van het 
gebied zou begrazing voor een rijke diversiteit zorgen. 
Dat kon voor wilde bijen en hun benodigde waard-
planten niet worden bevestigd. De zware kleibodem 
zal daar de oorzaak van zijn. Tussen cultuurgras op 
zware zavel of klei kunnen maar weinig kruiden een 
plaats bemachtigen. Op de paar kruiden die tussen 
de hoge grassen wél bloeiden werden nauwelijks 
bijen gevonden. 

5.1.3 Nestgelegenheid
In de Wildwallen zouden de steile aardwanden langs 
de waterpartijen in theorie geschikt moeten zijn om 
nestgangen in te graven, maar tijdens geen enkel 
veldbezoek kon daar enige activiteit door bijen of 
graafwespen worden geconstateerd. De armoede aan 
geschikte waardplanten was hier waarschijnlijk de 
oorzaak van.
 Ook in de Burchtkamp waren de stevige steile 
zandwandjes rond de plassen in principe heel 
geschikt om in te nestelen, maar uitdrogen van het 
schrale grasland zal een gebrek aan waardplanten 
hebben veroorzaakt. Ook hier waren volstrekt geen 
activiteiten van kleine bijen of graafwespen te zien. 
De pluimvoetbijen die er wel nestelden vliegen 
grotere afstanden dan kleine soorten en vinden in 
de omgeving van de zanderij een overvloed aan 
Jakobskruiskruid.
 Het hoge aantal waarnemingen van de 
Boomhommel in het Tollebekerbos en het Van der 
Lijn-reservaat zal te maken hebben met de beschik-
baarheid van oudere bomen met geschikte holten. 
Vanuit ecologisch oogpunt is het daarom wenselijk 
om zwakkere bomen niet te kappen. Staand dood 
hout biedt aan veel meer bijen en wespen een onder-
komen dan liggend dood hout.

6. Aanbevelingen
6.1 Voorbehoud bij de adviezen
De biologie van wilde bijensoorten is in de literatuur 
summier beschreven. Van de meeste soorten is 
wel bekend op welke plantenfamilies de vrouwtjes 
foerageren en hoe ze nestelen, maar populatie-
dynamiek of specifieke eisen aan het habitat zijn 
niet wetenschappelijk onderzocht. De hieronder 
voorgestelde actieplannen zijn dan ook voornamelijk 
gebaseerd op persoonlijke kennis van het gedrag van 
bijen. Voor een goed onderbouwde beheerstrategie is 
ook bodemkundige en plantensociologische kennis 
nodig. De auteur is op die vlakken geen specialist. 
De volgende actieplannen zijn derhalve slechts 
voorstellen. Hopelijk zullen de terreinbeheerders 
bruikbare elementen in deze voorstellen vinden die 
toepasbaar zijn in hun beleid.
 Of de voorgestelde ingrepen budgettair of 
planologisch haalbaar zijn kan hier niet worden 
ingeschat, dus creatief omgaan met de adviezen en 
experimenteel zoeken naar oplossingen wordt zeker 
niet afgeraden.

6.2 Actieplannen per terrein
6.2.1 Van der Lijn-reservaat
Het Flevo-Landschap heeft dit terrein bij Provincie 
Flevoland voor onderzoek aangedragen als kansrijk 
voor wilde bijen. De kansen zijn er wel, maar alleen 
als het huidige beheersregime drastisch zou veran-
deren. De kleinere stenen in het terrein vormen 
daarbij het grootste obstakel. Als deze niet verwijderd 
of verplaatst mogen worden maakt dat maaien 
vrijwel onmogelijk. 
 Maaien zou hier de voorkeur hebben, maar een 
verbetering is al te verwachten wanneer de begrazing 
door ca. 30 schapen wordt teruggebracht naar 
hooguit 10. Ondanks de hoge begrazingsdruk blijft 
het zuidwestelijke deel van het terrein overdekt met 
een dichte pitrusvegetatie. Schapen mijden deze 
plant. Er moet dus gezocht worden naar een andere 
oplossing. Het verslag van de kennisbijeenkomst 
over de bestrijding van Pitrus (van Rotterdam 2020) 
geeft een aantal praktische tips om deze dominante 
plant te bestrijden. Het merendeel van de oplos-
singen komt feitelijk neer op maaien. Dat zal in 
het reservaat dus betekenen dat met kettingmaaiers 
tussen de stenen moet worden gemaneuvreerd. 
 De bodem van het reservaat is vrij zandig en 
komt enigszins overeen met de zandige strook in 
het noordwesten van het Staartreservaat. Daar zijn 
plekken met een schitterende bloemrijke vegetatie te 
vinden tussen het riet.
 Een deel van het braamstruweel zou vervangen 
kunnen worden door bijv. Sleedoorn. Veel bijzondere 
soorten uit de groep rozenzandbijen (Andrena subg. 
Andrena) foerageren bij voorkeur op deze heester.

Fig. 11:  Koningin van de Boomhommel (Bombus hypnorum). 
De roodbruine beharing van het borststuk kan soms sterk 
verdonkerd zijn. Illustratie: Jeroen de Rond 2019. 
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6.2.2 Staartreservaat
Het eerste punt dat in dit terrein moet worden 
overdacht is de rietwinning. Zeker op de hoger 
gelegen zandige plaatsen, waar het riet niet al te 
dicht is, zou beter niet meer gemaaid kunnen 
worden om de zeldzame en kwetsbare Rietmas-
kerbij (Hylaeus pectoralis) meer kans te geven om te 
nestelen. Vooral in minder vitaal riet zal de Sigaar-
galvlieg (Lipara lucens) binnen korte tijd gallen gaan 
veroorzaken, die in volgende jaren bewoond zullen 
worden door verschillende maskerbijtjes en graaf-
wespjes. Het riet op diepste delen van het terrein kan 
zonder probleem worden geoogst, maar vanuit de 
biodiversiteit is altijd aan te raden om terughoudend 

te zijn met het maaien van Riet. Tegen dichtgroeien 
met struweel en bomen kan eventueel gefaseerd 
worden gemaaid.
 Eventueel kunnen aan de zuidzijde van de 
zandheuvels wat begroeide hellingen afgestoken 
worden om open zand voor nestbouw te creëren. 
De vele wilgen in het terrein zijn in elk geval ideaal 
voor de zandbijen die in april/mei hun hoofdvliegtijd 
hebben.

6.2.3 Tollebekerbos
Het besluit om een deel van het bos extensief te 
beheren om de natuur meer kansen te geven is een 
interessant experiment, te meer omdat de ontwik-
kelingen in dit deel van het bos vergeleken kunnen 
worden met het traditioneel beheerde deel. De 
noordelijke bosweide, die op een licht verhoogde 
zandbank ligt, heeft daardoor al een eigen karakter 
gekregen, maar het stopzetten van schapenbegrazing 
zal zeker hebben bijgedragen aan een rijke vegetatie.
 De dichte en brede zoom braamstruweel mag 
deels vervangen worden door roosachtigen die 
belangrijker zijn voor solitaire bramen, zoals 
Sleedoorn, Zoete kers of Meidoorn. Op de open en 

droge delen van de bosweiden zouden meer compo-
sieten en bijv. Dauwbraam een welkome aanvulling 
op het menu van o.a. maskerbijen (Hylaeus) en kleine 
soorten groefbijen (Lasioglossum) of metselbijen 
(Hoplitis, Heriades) zijn.
 Het laten staan van halfverteerde boomstammen 
zal uit veiligheidsoverwegingen niet overal mogelijk 
zijn, maar is belangrijk voor zowel zoogdieren, vogels 
als insecten. Afzagen van grotere takken is voor de 
meeste houtbewonende insecten geen probleem. Als 
bomen echter dreigen om te vallen over paden of 
recreatieweiden kan afzagen op maximaal drie meter 
hoogte het gevaar al tot een aanvaardbaar niveau 
beperken.

6.2.4 Burchtkamp
De open delen van de zanderij kunnen, in de 
huidige situatie hooguit wat aantrekkelijker worden 
voor bijen door het niveau van de waterpartijen 
op peil te houden of de stranden te verbreden. In 
het beheerplan voor het gebied is echter een veel 
mooier initiatief opgenomen. In dat scenario wordt 
de kleilaag van het gehele gebied verwijderd tot op 
het pleistocene zand en blijven de waterpartijen 
beperkt van omvang. Voor de insectenfauna zou 
dit spectaculaire resultaten kunnen hebben. Als op 
meerdere plaatsen brede gradiënten tussen droog en 
nat worden aangelegd zullen er binnen 10-15 jaar 
weer soorten van dynamische zandterreinen gaan 
verschijnen. In de afgelopen vier decennia hebben 
soorten die vrijwel uit Nederland verdwenen waren 
de jonge opspuitingen in Flevoland telkens weer 
weten te vinden. Bij een dergelijk project zal men 
na de eerste decennia moeten gaan controleren of 
de vegetatie nog voldoende open is en dominante 
soorten, zoals Riet en Duinriet, niet de overhand 
hebben gekregen. De natuurlijke successie zal dus 
soms moeten worden ‘gereset’ door delen van het 
terrein af te plaggen.

Fig. 12:  Zandige noordwestelijke rand van het Staartreservaat bij Urk. Verscholen tussen de rietvegetatie staan hier bijzondere 
moerasplanten en belkangrijke waardplanten voor bijen als Gewone rolklaver. Foto: Jeroen de Rond 2022.
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6.2.5 Knarbos Oost
Het doorgaande pad tussen de Eendenweg en 
Vogelweg is op veel plaatsen te donker voor een 
kruidenrijke bosrand. Meer openheid zou verbetering 
kunnen brengen. De vrij zeldzame Fluitenkruid-
zandbij werd gevonden in een kleine bosweide ten 
noordwesten van de grote waterpartijen, waar de 
schermbloemen tegen het einde van mei nog niet 
gemaaid waren. Wegbermen met de juiste waard-
planten worden doorgaans veel te vroeg gemaaid, dus 
dit soort weitjes zijn van grote waarde.
 Op luchtfoto’s uit 1989 blijkt dat het open 
terrein ten zuidoosten van de grote waterpartijen 
veel plekken wit zand bevat. Het zou voor bijen 
veel waardevoller kunnen worden als de begrazing 
wordt stopgezet. Maaien zou het alternatief kunnen 
zijn, maar dat is pas nodig wanneer het struweel 
gaat domineren. Brede zomen langs open vlakten 
ongemoeid laten is voor bijen en wespen die in de 
bodem nestelen altijd aan te raden.
 Misschien is het ook interessant om weer eens 
een volk van de Kale bosmier (Formica polyctena) in 
het Knarbos uit te zetten. Dat de populatie het vele 
jaren heeft uitgehouden maakt duidelijk dat zowel de 
bodem als het bos geschikt zijn voor deze soort, die 
we voornamelijk kennen van naaldbossen op de hoge 
zandgronden. Rode bosmieren zijn ijverige verdelgers 
van allerlei schadelijke soorten en houden daarmee 
het ecosysteem in balans. Zolang de koepelnesten 

niet te direct langs wandelpaden liggen veroorzaken 
ze geen overlast.

6.2.6 Wildwallen
De zware klei waarop het gebied ligt is niet geschikt 
voor veel solitaire bijen. In het voorjaar zijn paarden-
bloemen en wilgen weliswaar geschikt als waard-
planten, maar slechts enkele soorten zijn in staat 
om in klei te nestelen. Er zouden eventueel meer 
roosachtige heesters in de bosranden geplant kunnen 
worden voor hommels, maar nestgelegenheid voor 
graafbijen blijft een probleem. Buikverzamelaars die 
in dood hout nestelen foerageren vooral op vlinder-
bloemen en lipbloemen. Een aantal klaversoorten 
en dovenetels doet het vrij goed op klei, dus daarop 
zou kunnen worden ingezet. Voor de Andoornbij 
(Anthophora furcata), die ook in dood hout broedt, 
zijn oeverzones met veel Moerasandoorn van belang. 
 Uit het netwerk van ingesleten modderpaden 
langs de bosranden blijkt dat de runderen het 
ontstaan van een kruidenrijke mantelzoom 
verhinderen. Dat is door afrasteringen misschien 
te voorkomen. Ook het aantal plaatsen waar de 
runderen toegang hebben tot de oevers van de water-
partijen kan misschien met afrasteringen beperkt 
worden, zodat de andere oevers minder vertrapt of 
begraasd worden.

Fig. 13:  Zanderij in de Burchtkamp, noordoostelijk strand. Afgezien van de duizenden nesten van de Pluimvoetbij is het grasland 
arm aan waardplanten en heeft het geen bijzondere waarde voor bijen of graafwespen. De natte oeverzone is vrijwel dichtgegroeid met 
Kruipwilg. Meer openheid zou kansen bieden aan bedreigde graafbijen- en bijensoorten. Foto: Jeroen de Rond 2022.
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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  – 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 Bora Bras Dips Fabiaceae

Andrena carantonica
Andrena chrysosceles 1
Andrena dorsata
Andrena flavipes 1 1
Andrena haemorrhoa 1 7
Andrena nitida 1
Andrena proxima 1
Andrena subopaca
Andrena vaga
Apis mellifera 4 1 1 1
Bombus hortorum 1 1 1 1
Bombus hypnorum 1
Bombus lapidarius 1 3 10 1 1 1 4 1 6 3 2
Bombus lucorum 1
Bombus norvegicus
Bombus pascuorum 1 1 2 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1
Bombus pratorum 1
Bombus sylvestris 1
Bombus terrestris 1 2 1 1 1
Bombus vestalis 16 1
Chelostoma florisomne
Colletes cunicularius
Dasypoda hirtipes 1 4
Halictus tumulorum 1
Heriades truncorum 1
Hylaeus communis 2 1
Hylaeus confusus
Lasioglossum calceatum 1 2 1
Lasioglossum leucopus 1
Lasioglossum leucozonium 5
Lasioglossum morio 1
Lasioglossum pauxillum 1
Lasioglossum sexstrigatum 1 1
Lasioglossum villosulum 2 3
Megachile ligniseca 1
Megachile willughbiella 2
Nomada goodeniana 1
Osmia bicornis 1
Sphecodes ephippius 1
Sphecodes miniatus 1

3 5 1 5 36 4 2 8 12 11 21 5 1 3 1 9 2 4 1 2 4
1,1 1,9 0,4 1,9 13,7 1,5 0,8 3,0 4,6 4,2 8,0 1,9 0,4 1,1 0,4 3,4 0,8 1,5 0,4 0,8 1,5
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soort Latijn Lamiaceae Ranu Rosaceae Saliaceae Scropulariaceae

Andrena carantonica 1 1
Andrena chrysosceles 1
Andrena dorsata 1 1
Andrena flavipes 1 1 4
Andrena haemorrhoa 8
Andrena nitida 1
Andrena proxima 1
Andrena subopaca 5 4 3 1 13
Andrena vaga 1 1
Apis mellifera 1 1 12 21
Bombus hortorum 2 6
Bombus hypnorum 2 7 10
Bombus lapidarius 1 3 3 40
Bombus lucorum 3 1 5
Bombus norvegicus 4 4
Bombus pascuorum 1 2 9 1 2 35
Bombus pratorum 1 1 2 8 13
Bombus sylvestris 1
Bombus terrestris 22 1 1 2 32
Bombus vestalis 5 22
Chelostoma florisomne 1 1
Colletes cunicularius 1 1
Dasypoda hirtipes 5
Halictus tumulorum 1
Heriades truncorum 1
Hylaeus communis 1 4
Hylaeus confusus 1 1
Lasioglossum calceatum 1 5
Lasioglossum leucopus 1
Lasioglossum leucozonium 1 6
Lasioglossum morio 1
Lasioglossum pauxillum 1
Lasioglossum sexstrigatum 2
Lasioglossum villosulum 5
Megachile ligniseca 1
Megachile willughbiella 2
Nomada goodeniana 1 2
Osmia bicornis 1
Sphecodes ephippius 1
Sphecodes miniatus 1

1 4 1 15 1 8 1 76 3 2 1 9 1 263
0,4 1,5 0,4 5,7 0,4 3,0 0,4 28,9 1,1 0,8 0,4 3,4 0,4
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8.2 Overzicht soorten per terrein

8.3 Historisch soortenoverzicht
Het forum Waarneming.nl bevatte in augustus 2022 meer dan 17.500 records van bijen uit de provincie 
Flevoland. Door de validatoren van het forum zijn al veel fouten rechtgezet, maar voor deze rapportage 
is de hele lijst nog eens grondig bekeken. Bij soorten die onwaarschijnlijk leken voor Flevoland is aan de 
hand van de bijgevoegde foto’s getracht om de determinaties te controleren. Helaas bleken deze maar in 
enkele gevallen correct te zijn. Alleen al onder de waarnemingen van 2021 en 2022 bleek dat de volgende 
soorten moesten worden geschrapt: Andrena florea, Andrena humilis, Andrena rosae, Andrena viridescens, 
Anthophora quadrimaculata, Ceratina cyanea, Chelostoma campanularum, Coelioxys aurolimbata, 
Hylaeus punctulatissimus, Hylaeus signatus, Megachile leachella, Mellitta nigricans en Osmia niveata. 
Van o.a. Coelioxys elongata en Lasioglossum nitidulum waren de onderscheidende kenmerken op de foto’s 
te onduidelijk voor een zekere determinatie. Ook enkele hoopvolle recente waarnemingen van soorten die 
lang geleden in Flevoland voorkwamen, zoals de Koolzwarte zandbij (Andrena pilipes) en de Zandhommel 
(Bombus veteranus), bleken te berusten op versleten exemplaren van andere, algemene soorten.

subfamilie soort auteur zeldz kwetsb vd Lijn Staart Tolleb Burcht Knarb Wildw exempl.
Andreninae Andrena barbilabris (Kirby 1802) AA 1 1
Andreninae Andrena carantonica Pérez 1902 AAA 1 1 2
Andreninae Andrena chrysosceles (Kirby 1802) AA 1 1 1 3
Andreninae Andrena dorsata (Kirby 1802) A 1 1
Andreninae Andrena flavipes Panzer 1799 AAA 10 1 2 1 14
Andreninae Andrena haemorrhoa (Fabricius 1781) AAA 2 2 2 7 13
Andreninae Andrena nitida (Müller 1776) A 1 1 2 4
Andreninae Andrena proxima (Kirby 1802) Z 1 1
Andreninae Andrena subopaca Nylander 1848 AAA 6 4 4 14
Andreninae Andrena tibialis (Kirby 1802) A 1 1
Andreninae Andrena vaga Panzer 1799 AA 1 1
Andreninae Andrena ventralis Imhoff 1832 Z 1 1
Apinae Apis mellifera Linnaeus 1758 AAAA 2 4 7 6 2 2 23
Apinae Bombus hortorum (Linnaeus 1761) AA 1 1 3 1 6
Apinae Bombus hypnorum (Linnaeus 1758) A 5 1 5 1 12
Apinae Bombus lapidarius (Linnaeus 1758) AAA 3 1 12 13 5 10 44
Apinae Bombus lucorum (Linnaeus 1761) AA 5 5
Apinae Bombus norvegicus (Sparre-Schneider 1918) Z 1 3 4
Apinae Bombus pascuorum (Scopoli 1763) AAA 3 2 8 16 7 2 38
Apinae Bombus pratorum (Linnaeus 1761) AAA 2 1 2 7 1 13
Apinae Bombus sylvestris (Lepeletier 1832) AA 2 2 1 5
Apinae Bombus terrestris (Linnaeus 1758) AAA 9 4 14 2 5 2 36
Apinae Bombus vestalis (Geoffroy 1785) Z KWB 1 5 1 19 26
Apinae Nomada alboguttata Herrich-Schaeffer 1839 AA 1 1
Apinae Nomada flava Panzer 1798 AAA 1 1 1 6 58 67
Apinae Nomada flavoguttata (Kirby 1802) A 1 1
Apinae Nomada fulvicornis Fabricius 1793 ZZ KWB 1 1
Apinae Nomada goodeniana (Kirby 1802) Z 1 2 1 4
Apinae Nomada ruficornis (Linnaeus 1758) AAA 1 3 1 5
Colletinae Colletes cunicularius (Linnaeus 1761) AA 1 1
Colletinae Hylaeus communis Nylander 1852 AAA 1 2 1 4
Colletinae Hylaeus confusus Nylander 1852 A 1 1 2
Halictinae Halictus tumulorum (Linnaeus 1758) AA 1 2 1 4
Halictinae Lasioglossum calceatum (Scopoli 1763) AAA 1 3 2 2 8
Halictinae Lasioglossum leucopus (Kirby 1802) Z 1 1
Halictinae Lasioglossum leucozonium (Schrank 1781) AA 1 5 6
Halictinae Lasioglossum morio (Fabricius 1793) AA 1 1 2
Halictinae Lasioglossum pauxillum (Schenck 1853) Z 1 1
Halictinae Lasioglossum sexstrigatum (Schenck 1869) AAA 1 1 2
Halictinae Lasioglossum villosulum (Kirby 1802) AA 4 1 5
Halictinae Lasioglossum zonulum (Smith 1848) Z 1 1
Halictinae Sphecodes ephippius (Linnaeus 1767) Z 2 1 3
Halictinae Sphecodes miniatus Von Hagens 1882 A 5 5
Megachilinae Chelostoma florisomne (Linnaeus 1758) Z 1 1
Megachilinae Heriades truncorum (Linnaeus 1758) A 1 1 2
Megachilinae Megachile ligniseca (Kirby 1802) Z 1 1 2
Megachilinae Megachile willughbiella (Kirby 1802) AA 3 2 5
Megachilinae Osmia bicornis (Linnaeus 1758) AAA 1 1
Melittinae Dasypoda hirtipes (Fabricius 1793) A 15 15

exemplaren: 50 40 87 69 61 111 418
soorten: 14 26 26 14 25 17 49
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subfamilie soort Latijn soort Nederlands zeldz R.L. eerste laatste
Andreninae Andrena angustior Geriemde zandbij ZZ 1983 –
Andreninae Andrena barbilabris Witbaardzandbij AA 1975 2022
Andreninae Andrena bicolor Tweekleurige zandbij AA 1990 2022
Andreninae Andrena carantonica Meidoornzandbij AAA 1982 2022
Andreninae Andrena chrysosceles Goudpootzandbij AA 1982 2022
Andreninae Andrena cineraria Aswitte zandbij A 1977 2021
Andreninae Andrena clarkella Zwart-rosse zandbij A 1979 2022
Andreninae Andrena denticulata Kruiskruidzandbij Z 1997 2022
Andreninae Andrena dorsata Wimperflankzandbij A 2007 2022
Andreninae Andrena flavipes Graszandbij AAA 1950 2022
Andreninae Andrena fucata Gewone rozenzandbij Z 1984 2021
Andreninae Andrena fulva Vosrode zandbij A 1982 2022
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 ruficrus Roodscheenzandbij ZZ 2020 –
Andreninae Andrena subopaca Witkopdwergzandbij AAA 1982 2022
Andreninae Andrena synadelpha Breedrandzandbij A 1982 2019
Andreninae Andrena tibialis Lichte rimpelbekkenzandbij A 1982 2022
Andreninae Andrena vaga Grijze zandbij AA 1985 2022
Andreninae Andrena varians Variabele zandbij ZZ BDR 1982 2019
Andreninae Andrena ventralis Roodbuikzandbij Z 1984 2022
Andreninae Andrena wilkella Geelstaartklaverzandbij Z KWB 1984 2022
Andreninae Panurgus banksianus Grote roetbij Z KWB 1982 –
Andreninae Panurgus calcaratus Kleine roetbij A 1997 2022
Apinae Anthophora furcata Andoornbij ZZ 1959 2022
Apinae Anthophora plumipes Gewone sachembij A 2008 2022
Apinae Apis mellifera Honingbij AAAA 1986 2022
Apinae Bombus bohemicus Tweekleurige koekoekshommel Z KWB 1983 2019
Apinae Bombus campestris Gewone koekoekshommel A 1983 2022
Apinae Bombus cryptarum Wilgenhommel Z ? 1951 2019
Apinae Bombus hortorum Tuinhommel AA 1988 2022
Apinae Bombus hypnorum Boomhommel A 1985 2022
Apinae Bombus jonellus Veenhommel Z KWB 1980 2022
Apinae Bombus lapidarius Steenhommel AAA 1983 2022
Apinae Bombus lucorum Veldhommel AA 1983 2022
Apinae Bombus norvegicus Boomkoekoekshommel Z 2009 2022
Apinae Bombus pascuorum Akkerhommel AAA 1982 2022
Apinae Bombus pratorum Weidehommel AAA 1979 2022
Apinae Bombus rupestris Rode koekoekshommel ZZ BDR 1998 –
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subfamilie soort Latijn soort Nederlands zeldz R.L. eerste laatste
Apinae Bombus sylvestris Vierkleurige koekoekshommel AA 1984 2022
Apinae Bombus terrestris Aardhommel AAA 1983 2022
Apinae Bombus vestalis Grote koekoekshommel Z KWB 1986 2022
Apinae Bombus veteranus Zandhommel ZZZ EBD 1951 2001
Apinae Epeolus cruciger Heideviltbij A 1992 2018
Apinae Epeolus variegatus Gewone viltbij Z 1992 2022
Apinae Melecta albifrons Bruine rouwbij ZZ KWB 2016 2021
Apinae Nomada alboguttata Bleekvlekwespbij AA 1977 2022
Apinae Nomada fabriciana Roodzwarte wespbij M 1982 2022
Apinae Nomada ferruginata Geelschouderwespbij Z 1984 2022
Apinae Nomada flava Gewone wespbij AAA 1982 2022
Apinae Nomada flavoguttata Zwartlipwespbij A 1982 2022
Apinae Nomada flavopicta Zwartsprietwespbij Z 1983 2022
Apinae Nomada fucata Kortsprietwespbij AA 1983 2022
Apinae Nomada fulvicornis Roodsprietwespbij ZZ BDR 1985 2022
Apinae Nomada goodeniana Smalbandwespbij Z 1979 2022
Apinae Nomada lathburiana Roodharige wespbij AA 2003 2022
Apinae Nomada leucophthalma Vroege wespbij Z 1985 2022
Apinae Nomada marshamella Blokbandwespbij A 1983 2022
Apinae Nomada obscura Witvlekwespbij M BDR 1985 –
Apinae Nomada panzeri Sierlijke wespbij M 1982 2022
Apinae Nomada ruficornis Lepeltandwespbij AAA 1979 2022
Apinae Nomada sheppardana Geelgetipte wespbij A 1977 2022
Apinae Nomada signata Signaalwespbij Z 1982 2022
Apinae Nomada striata Stomptandwespbij ZZ BDR 1921 2002
Apinae Nomada succincta Geelzwarte wespbij A 1984 2009?
Apinae Nomada zonata Variabele wespbij Z 2011 2022
Apinae Xylocopa violacea Blauwzwarte houtbij ZZ BDR 2007 2022
Colletinae Colletes cunicularius Grote zijdebij AA 1985 2022
Colletinae Colletes daviesanus Wormkruidzijdebij AA 1981 2022
Colletinae Colletes fodiens Duinzijdebij A 1982 2022
Colletinae Colletes halophilus Schorzijdebij Z 1990 –
Colletinae Colletes hederae Klimopzijdebij ZZ 2016 2022
Colletinae Colletes marginatus Donkere zijdebij ZZ 1986 2022
Colletinae Colletes succinctus Heizijdebij A 2018 2022
Colletinae Hylaeus communis Gewone maskerbij AAA 1984 2022
Colletinae Hylaeus confusus Poldermaskerbij A 1985 2022
Colletinae Hylaeus hyalinatus Tuinmaskerbij A 1982 2022
Colletinae Hylaeus incongruens Weidemaskerbij A KWB 1984 2003
Colletinae Hylaeus pectoralis Rietmaskerbij Z KWB 1984 2019
Halictinae Halictus confusus Heidebronsgroefbij Z 2008 2019
Halictinae Halictus quadricinctus Vierbandgroefbij ZZZ EBD 2021 –
Halictinae Halictus rubicundus Roodpootgroefbij AA 1982 2022
Halictinae Halictus scabiosae Breedbandgroefbij ZZ 2021 2022
Halictinae Halictus tumulorum Parkbronsgroefbij AA 1980 2022
Halictinae Lasioglossum albipes Berijpte geurgroefbij A 2008 2009
Halictinae Lasioglossum brevicorne Kortsprietgroefbij ZZ KWB 1994 –
Halictinae Lasioglossum calceatum Gewone geurgroefbij AAA 1975 2022
Halictinae Lasioglossum leucopus Gewone smaragdgroefbij Z 1982 2022
Halictinae Lasioglossum leucozonium Matte bandgroefbij AA 1982 2022
Halictinae Lasioglossum lucidulum Glanzende groefbij AA 2007 2019
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subfamilie soort Latijn soort Nederlands zeldz R.L. eerste laatste
Halictinae Lasioglossum minutissimum Ingesnoerde groefbij Z 1955 2022
Halictinae Lasioglossum morio Langkopsmaragdgroefbij AA 1992 2022
Halictinae Lasioglossum nitidiusculum Borstelgroefbij ZZZ EBD 1975 1985
Halictinae Lasioglossum parvulum Kleine groefbij ZZ BDR 1991 –
Halictinae Lasioglossum pauxillum Kleigroefbij ZZ 2019 2022
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 2022
Halictinae Lasioglossum villosulum Biggenkruidgroefbij AA 1981 2022
Halictinae Lasioglossum zonulum Glanzende bandgroefbij Z 1974 2022
Halictinae Sphecodes albilabris Grote bloedbij A 1990 2022
Halictinae Sphecodes crassus Brede dwergbloedbij Z 1992 2009
Halictinae Sphecodes ephippius Bosbloedbij Z 1985 2022
Halictinae Sphecodes geoffrellus Glanzende dwergbloedbij Z 1982 2012
Halictinae Sphecodes gibbus Pantserbloedbij Z 1981 2007
Halictinae Sphecodes longulus Kleine spitstandbloedbij Z 1983 2022
Halictinae Sphecodes marginatus Verscholen dwergbloedbij ZZ 1993 2009
Halictinae Sphecodes miniatus Gewone dwergbloedbij A 1975 2022
Halictinae Sphecodes monilicornis Dikkopbloedbij AAA 1977 2021
Halictinae Sphecodes pellucidus Schoffelbloedbij AA 1977 2019
Halictinae Sphecodes puncticeps Grote spitstandbloedbij Z 1983 2022
Halictinae Sphecodes reticulatus Rimpelzoombloedbij Z 1983 2015
Halictinae Sphecodes rubicundus Vroege bloedbij ZZ 1983 2013
Megachilinae Anthidiellum strigatum Kleine harsbij Z 2021 –
Megachilinae Anthidium manicatum Grote wolbij A 1988 2022
Megachilinae Chalicodoma ericetorum Lathyrusbij Z 2013 2022
Megachilinae Chelostoma florisomne Boterbloembij Z 2005 2022
Megachilinae Chelostoma rapunculi Grote klokjesbij A 1987 2022
Megachilinae Coelioxys alata Kielstaartkegelbij ZZZ GEV 2021 –
Megachilinae Coelioxys inermis Gewone kegelbij ZZ 2007 2022
Megachilinae Heriades truncorum Stronkmetselbij A 2012 2022
Megachilinae Hoplitis leucomelana Zwartgespoorde houtmetselbij Z 1993 2022
Megachilinae Megachile centuncularis Tuinbehangersbij AA 1955 2022
Megachilinae Megachile circumcincta Ruige behangersbij ZZ BDR 1983 2008
Megachilinae Megachile lapponica Lapse behangersbij ZZ KWB 1998 2012
Megachilinae Megachile ligniseca Distelbehangersbij ZZ 1959 2022
Megachilinae Megachile versicolor Gewone behangersbij Z 2004 2021
Megachilinae Megachile willughbiella Grote behangersbij AA 1982 2022
Megachilinae Osmia bicornis Rosse metselbij AAA 1983 2022
Megachilinae Osmia caerulescens Blauwe metselbij M KWB 1988 2022
Megachilinae Osmia cornuta Gehoornde metselbij Z 1985 2022
Megachilinae Stelis breviuscula Gewone tubebij ZZ KWB 2017 2022
Megachilinae Stelis ornatula Witgevlekte tubebij ZZ BDR – 2019
Megachilinae Stelis punctulatissima Geelgerande tubebij Z 1998 2022
Melittinae Dasypoda hirtipes Pluimvoetbij A 2000 2022
Melittinae Macropis europaea Gewone slobkousbij AA 2002 2022
Melittinae Melitta haemorrhoidalis Klokjesdikvoetbij Z 1993 2022
Melittinae Melitta leporina Klaverdikvoetbij Z 1981 2022

151  soorten 30 Rode Lijstsoorten
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8.4 Verspreidingskaartjes per soort
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Andrena barbilabris Andrena carantonica

Andrena chrysosceles Andrena dorsata

Andrena flavipes Andrena haemorrhoa



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 
in sommige jaren zeer hoog worden, waarna meestal weer een forse 
krimp optreedt. 
Koekoeksbij: Nomada alboguttata en Sphecodes pellucidus.
 Algemeen op alle zandgronden in Nederland, maar elders ook 
vaak snel aanwezig op bouwzand. Tijdelijk soms ook kolonies op 
braakliggende zandterreinen. Tijdens het onderzoek in 2022 werd 
slechts een mannetje gevonden, zoekend langs de beekoever in het 
Staartreservaat bij Urk.

Andrena carantonica – Meidoornzandbij 

Vrouwtjes gemiddeld 13,5 mm lang. Bovenzijde borststuk vrij lang 
egaal geelbruin behaard, onder vuilwit. Achterlijf zijdemat en kort 
behaard, met dunne lichte wimperbandjes. 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. Nesten 
liggen 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 2022 werd in het Knarbos een mannetje 
gevonden langs een bospad, en in het Van der Lijnreservaat een 
foeragerend vrouwtje op Hondsroos.

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. Bij de mannetjes 
is de onderste helft van het gezicht 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 2022 tijdens het onderzoek alleen gevonden in 
Oostelijk Flevoland. In het Knarbos foerageerde een vrouwtje op 
Fluitenkruid.

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 decennia uit naar het noorden. Tot 2007 niet uit Flevo-
land 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 2022 werd alleen een vrouwtje waargenomen 
in het Tollebekerbos, foeragerend op Gewone braam.

Andrena flavipes – Graszandbij [Grasbij]

Vrouwtjes gemiddeld 12 mm lang. Borststuk, kop en poten geel-
bruin behaard, vaak met wat zwarte ingemengde 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.
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 2022 in vier van de zes onderzochte terreinen gevonden. 
Vrouwtjes werden foeragerend waargenomen op Gewone braam en 
Witte klaver, mannetjes op wilg en paardenbloem.

Andrena haemorrhoa – Koperstaartzandbij [Roodgatje]

Vrouwtjes gemiddeld 10 mm lang. Borststuk van boven geschoren 
kort, roodbruin behaard. Gezicht en onderzijde lang wit behaard. 
Achterschenen oranjebruin van kleur met witte verzamelharen. 
Bovenzijde van het achterlijf glanzend en vrijwel kaal, onderzijde 
met lange witte beharing. Achterlijfspunt glanzend koperkleurig tot 
warm goud 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. 
De rij waarnemingen uit de Wildwallen markeert de route die in 
april 2022 gelopen werd. In de maanden daarna werden ook andere 
weiden bezocht, maar toen vloog de soort niet meer.
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Andrena nitida Andrena proxima

Andrena tibialisAndrena subopaca

Andrena vaga Andrena ventralis



Andrena proxima – Fluitenkruidzandbij 

Vrouwtjes gemiddeld 10 mm lang. Borststuk en kop aan de 
bovenzijde spaarzaam grauw geelbruin behaard. Borstzijden en 
gezicht geelgrijs behaard. Beharing achterschenen grauwwit met een 
donkerbruine veeg. Achterlijf matig glanzend met dichte, vuilwitte 
haarbandjes die in het midden gewoonlijk onderbroken zijn. 
 Meest actief in mei en begin juni. Bezoekt vrijwel uitsluitend 
schermbloemen. Na de bloei van Fluitenkruid foerageren vrouwtjes 
ook op Zevenblad en Gewone berenklauw.
Koekoeksbij: Langsprietwespbij (Nomada conjungens).
 Vrij algemeen in het rivierengebied, daarbuiten zeer verspreid 
voorkomend. In Flevoland pas voor het eerst gevonden in 2010, 
in het Hollandse Hout bij Lelystad. Daar is nog altijd een stabiele 
populatie aanwezig, maar de soort wordt op steeds meer andere 
plaatsen in Flevoland gevonden. Tijdens het onderzoek in 2022 een 
vrouwtje foeragerend op Fluitenkruid in Knarbos Oost.

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 van 2022 
in drie van de zes terreinen gevonden. Een vrouwtje werd foerage-
rend waargenomen op Gewone paardenbloem.

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.
 Vrij algemene soort in Nederland. In Lelystad in de jaren ’80 
even talrijk als de verwante Andrena minutula. Deze wordt op veel 
oude vindplaatsen in de provincie echter niet meer gevonden. In 
de waardplantenkeuze is weinig verschil te zien. De laatstgenoemde 
soort is in 2022 tijdens het onderzoek niet aangetroffen, terwijl 
Andrena subopaca in drie van de zes terreinen redelijk talrijk was. 
Dit geeft aan dat er ecologische verschillen moeten zijn.

Andrena tibialis – Lichte rimpelbekkenzandbij [Lichte rimpelrug]

Vrouwtjes gemiddeld 13,5 mm lang. Bovenzijde borststuk en kop 
geelbruin behaard, gezicht en gehele onderzijde lang wit behaard. 
Achterschenen geel met roodachtig gele beharing. Achterlijf 
glanzend, met ijle banden van vrij lange witte haren die aan de 
zijden het best zichtbaar zijn. De achterheupen en flanken met 
lange verzamelharen. 
 Voorjaarssoort. Bezoekt bij voorkeur Gewone paardenbloem, 
maar ook bloeiende fruitbomen, meidoorns, esdoorns en wilgen. 
Koekoeksbij: Nomada fulvicornis en Nomada goodeniana. 
 Vrij algemeen, maar op 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 2022 werd slechts een vrouwtje 
aangetroffen dat langs een bosrand in het Tollebekerbos de 
brandnetelvegetatie doorzocht. 

Andrena vaga – Grijze zandbij 

Vrouwtjes gemiddeld 14 mm lang. Borststuk en kop dicht lichtgrijs 
behaard. Beharing achterschenen diep zwart. Bovenzijde achterlijf 
glanzend zwart en bijna kaal, zijdelings met grijze haarvlekken.
 Voorjaarssoort. Bezoekt hoofdzakelijk rondbladige wilgen, zoals 
Boswilg en Grauwe wilg, en ook vaak op Gewone paardenbloem. 
Koekoeksbij: Nomada lathburiana.
 Vrij algemeen op de hoge zandgronden. Nauwelijks aanwezig 
in de klei- of veengebieden. In Lelystad al sinds 1985 op diverse 
plaatsen gevonden. Kolonies kunnen in enkele jaren uitgroeien 
tot honderden nesten, maar blijken vervolgens weer geleidelijk 
te slinken, tot ze uiteindelijk verdwijnen. Het overgroeid raken 
van het terrein lijkt de belangrijkste oorzaak te zijn. In 2022 werd 
een mannetje gevonden dat de katjes van Boswilg bezocht in het 
Staartreservaat. Tijdens een verkennend bezoek aan het Heggen-
landschap bij Lelystad werd een nestelende populatie gevonden, 
maar dat gebied is verder niet voor dit project geïnventariseerd.

Andrena ventralis – Roodbuikzandbij [Roodbuikje]

Vrouwtjes gemiddeld 8 mm lang. Bovenzijde van het lichaam 
spaarzaam grauw geelbruin behaard, beharing van de onderzijde 
en achterschenen wit. Achterlijf aan de zijden met smalle witte 
haarbandjes, rug- en buikplaten aan de buikzijde 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 in Nederland. Werd in de jaren ’80 in Flevoland 
voornamelijk waargenomen in spontane wilgenbossen, maar later 
ook in parkachtige landschappen. Kan in schaars begroeid zand 
aggregaties van honderdduizenden nesten aanleggen, ondanks de 
aanwezigheid van de koekoeksbij. Dichtgroeien van de bodem lijkt 
het grootste obstakel te zijn voor de omvang van kolonies.   
In 2022 werd een vrouwtje gevonden, zoekend over gras onder een 
oude Schietwilg in het Staartreservaat.
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Bombus hortorum

Bombus lapidarius

Bombus hypnorum

Bombus lucorum

Bombus norvegicus Bombus pascuorum



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.
 Koninginnen starten na overwintering een nieuw volk in het 
voorjaar en werksters vliegen daarna het hele seizoen. Bloembezoek 
op planten uit de meest uiteenlopende families. 
Koekoekshommel: Bombus barbutellus. Deze is uit Flevoland 
bekend, maar wordt zelden waargenomen.
 Algemeen in heel Nederland. Cultuurvolger die in parken en 
tuinen goed vertegenwoordigd is, maar in Flevoland is ze vooral 
ook buiten het stedelijke gebied te vinden. Tijdens de inventari-
saties in 2022 werden exemplaren in vier van de zes onderzochte 
terreinen waargenomen. Werksters foerageerden o.a. op Gewoon 
biggenkruid, Grote ratelaar, Grote kaardenbol en Rode klaver.

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 wit uiteinde. 
 Koninginnen starten na overwintering een nieuw volk in het 
voorjaar en werksters vliegen daarna 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 waar-
schijnlijk ook Bombus barbutellus.
 Heeft zich overal in Flevoland gevestigd, en is vooral talrijk 
in parkachtige landschappen buiten de steden. In 2022 werden 
opvallend veel werksters waargenomen in het Van der Lijnreservaat 
en het Tollebekerbos. Bloembezoek door werksters vond voorname-
lijk plaats op Gewone braam, en enkele malen op Hondsroos.

Bombus lapidarius – Steenhommel 

Koninginnen gemiddeld 21 mm lang, werksters 14 mm. Op de 
bloedrode achterlijfspunt na geheel zwart behaard. Mannetjes 
hebben op borststuk en kop gewoonlijk ook gele haarpartijen.
 Koninginnen starten na overwintering een nieuw volk in het 
voorjaar en werksters vliegen daarna het hele seizoen. Bloembezoek 
op planten van diverse families. Koninginnen in het voorjaar 
veelvuldig op de katjes van rondbladige wilgen en op Gewone 
paardenbloem. Later in het jaar meer op klavers. Werksters vaak 
op Gewoon biggenkruid en vlinderbloemen, mannetjes vooral op 
distels. Koekoekshommel: Bombus rupestris. 
 Algemeen in heel Nederland. In Flevoland een van de meest 
succesvolle hommels in kruidenrijke vegetaties op zandige bodem. 
In 2022 in alle onderzochte terreinen bijzonder talrijk. Werksters 
bezochten heel veel distels en gele composieten. Daarnaast vooral 
vlinderbloemen en Gewone braam, maar ook Grote ratelaar en 
Scherpe boterbloem.

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.
 Koninginnen starten na overwintering een nieuw volk in het 
voorjaar en werksters vliegen daarna het hele seizoen. Bloembezoek 
op planten van diverse families. Koekoekshommel: Bombus 
bohemicus.
 Vrij algemeen in Nederland. In Flevoland aanzienlijk minder 
talrijk dan de verwante Aardhommel (Bombus terrestris). 
Tijdens de inventarisaties in 2022 werden uitsluitend exemplaren 
in het Tollebekerbos gevonden. Alleen bloembezoek door 
mannetjes werd waargenomen: op Knoopkruid, Wilde marjolein 
en Gewone braam. Vrouwtjes en werksters zijn lastiger te onder-
scheiden van de Aardhommel dan mannetjes.

Bombus norvegicus – Boomkoekoekshommel 

Vrouwtjes gemiddeld 20 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 lang behaard. 
 Late voorjaarssoort die tot ver in de zomer actief blijft. 
Verzamelt als koekoekshommel geen stuifmeel, bloembezoek is 
daarom willekeurig. Wordt meestal waargenomen op Gewone 
paardenbloem en distels. Gastheer: Bombus hypnorum en soms ook 
Bombus jonellus. 
 Wordt in Reemer 2018 aangemerkt als een zeldzame maar niet 
bedreigde soort. In het veld moeilijk te onderscheiden van Bombus 
sylvestris en zal in Flevoland misschien minder zeldzaam zijn dan 
verondersteld, aangezien gastheer Bombus hypnorum inmiddels een 
succesvolle soort is geworden. In 2022 was de gastheersoort in het 
Staartreservaat en het Tollebekerbos op dezelfde locaties aanwezig 
als de koekoekshommel.

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.
 Koninginnen starten na overwintering een nieuw volk in het 
voorjaar en werksters vliegen daarna het hele seizoen. Bloembezoek 
op planten van diverse families. Koninginnen zijn vaak aan te 
treffen op wilgenkatjes, Gewone smeerwortel en Gewone paarden-
bloem. Werksters overwegend op vlinderbloemen en lipbloemen. 
Koekoekshommel: Bombus campestris en mogelijk Bombus rupestris.
 Een algemene soort in Nederland. In Flevoland een van de 
meest waargenomen hommels. In 2022 werden in alle onderzochte 
terreinen tenminste enkele exemplaren gevonden. Bloembezoek 
was zeer uiteenlopend, maar werksters werden verreweg het meest 
waargenomen op Gewone braam.
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Bombus sylvestris

Bombus vestalis

Chelostoma florisomne

Bombus terrestris

Bombus pratorum

Colletes cunicularius



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 de voorzijde van het 
achterlijf.
 Koninginnen starten na overwintering een nieuw volk in het 
voorjaar en werksters vliegen daarna 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.
 Vrij algemeen in Nederland. In 2022 was de soort aanwezig in 
vijf van de zes onderzochte terreinen. Bloembezoek werd voor meer 
dan de helft waargenomen op Gewone braam.

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. Lastig te onderscheiden van 
de zeldzamere verwante soort Bombus norvegicus. De duidelijkste 
verschillen zitten in de genitale grijpers van de mannetjes.
 Vrouwtjes na overwintering 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.
 Vrij algemene soort. In Flevoland vroeger de meest algemene 
koekoeks hommel, maar de laatste decennia aanzienlijk afgenomen. 
In 2022 in drie onderzochte terreinen gevonden.

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.
 Koninginnen starten na overwintering een nieuw volk in het 
voorjaar en werksters vliegen daarna 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 muizennesten.
Koekoekshommel: Bombus vestalis.
 Vrij algemeen in heel Nederland. Tijdens de inventarisaties 
in 2022 in alle onderzochte terreinen met meerdere exemplaren 
aanwezig. Bloembezoek door koninginnen op wilgen en Gewone 
berenklauw, werksters hoofdzakelijk op Gewone braam en 
mannetjes vaak op distels.

Bombus vestalis – Grote koekoekshommel 

Vrouwtjes gemiddeld 21,5 mm lang. Beharing borststuk zwart met 
gele dwarsband aan de voorzijde. Voorste deel van het achterlijf 
zwart behaard, achterste deel wit, meestal met een gele zoom tussen 
de witte en zwarte beharing. 
 Vrouwtjes zijn na overwintering actief in het voorjaar. Verzamelt 
als koekoekshommel geen stuifmeel, bloembezoek 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 in Nederland. Sinds het begin van het 
nieuwe millennium in Flevoland sterk toegenomen. Als koekoek 
van de talrijkste hommelsoort desondanks geen gewone verschij-
ning. Tijdens de inventarisaties in 2022 was de soort in vier van de 
zes onderzochte terreinen aanwezig. In het Knarbos lijkt ze echter, 
ondanks een ruime aanwezigheid van de gastheer, te ontbreken.

Chelostoma florisomne – Boterbloemmetselbij [Ranonkelbij]

Vrouwtjes gemiddeld 9 mm lang. Borststuk vrij lang maar ijl 
lichtgrijs behaard. Kaken lang en dun. Voorrand van de snuit met 
opstaand plaatje. Achterlijf lang en slank, vrijwel kaal met diepe en 
grove punctering. Aan de zijden met smalle, helderwitte dwars-
bandjes. Buikschuier vuilwit. 
 Late voorjaarssoort. Bezoekt vrijwel uitsluitend boterbloemen, 
en onderscheidt zich daarmee van de andere soorten uit hetzelfde 
genus. Cleptoparasieten zijn knotswespen en goudwespen. 
 Volgens Reemer (2018) vrij zeldzaam in Nederland. In 
Flevoland pas voor het eerst waargenomen in 2011. In 2012 
werd in Knarbos Oost een mannetje gevonden. In 2022 werd op 
dezelfde vindplaats scherp gelet op bezoekers van boterbloemen, 
maar konden geen exemplaren meer worden ontdekt. Er werd wel 
een mannetje gevonden in het Staartreservaat bij Urk. Nestholten 
worden uitgeknaagd in dood hout, en dat lijkt in alle bezochte 
terreinen ruim voorhanden te zijn, evenals boterbloemen. 

Colletes cunicularius – Grote zijdebij 

Vrouwtjes gemiddeld 13 mm lang. Borststuk dicht en lang donker 
geelbruin behaard. Beharing van de 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 ook wel op 
Gewone paardenbloem waargenomen. Nestelt in losse zandbodem, 
soms zelfs in molshopen. 
Koekoeksbij: Sphecodes albilabris.
 Algemeen op de hoge zandgronden en in de duinen. In Flevo-
land vooral op de wat oudere zandopspuitingen nabij wilgenbossen. 
Stelt kennelijk hoge eisen aan de omgeving, want grote kolonies 
kunnen na enkele jaren weer volledig verdwijnen.  
 Tijdens de inventarisaties van 2022 werd een mannetje 
waargenomen op de katjes van een mannelijke Schietwilg in het 
Staartreservaat.
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Halictus tumulorum

Hylaeus communis

Hylaeus confusus

Heriades truncorum

Dasypoda hirtipes

Lasioglossum calceatum



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. Vrouwtjes foerageren hoofdzakelijk op gele compo-
sieten, mannetjes jagen op hoge snelheid rond de waardplanten. 
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 2022 werd de 
Pluimvoetbij alleen gevonden in de zanderij van de Burchtkamp, 
waar zich een gigantische populatie bevindt met jaarlijks zeker 
10.000 nesten. Vrouwtjes foerageerden er op Jakobskruiskruid.

Halictus tumulorum – Parkbronsgroefbij 

Vrouwtjes gemiddeld 7 mm lang. Het lichaam is vrij mat door de 
dichte punctering, maar heeft een duidelijke groene metaalglans. 
Borststuk en kop spaarzaam geelgrijs behaard. Beharing achter-
schenen 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. Veelal gevonden in parkbossen en 
volkstuincomplexen. Kolonies kunnen in enkele jaren uitgroeien 
tot vele honderden nesten, maar slinken meestal ook weer snel.
In 2022 in drie van de zes onderzochte terreinen gevonden. In 
het Van der Lijnreservaat een van de weinige bezoekers van Klein 
streepzaad, in het door schapen begraasde grasland.

Heriades truncorum – Stronkmetselbij [Tronkenbij]

Vrouwtjes gemiddeld 6 mm lang. Kop groot en dik, achterlijf kort 
en gedrongen. Kop en borststuk volledig mat door dichte puncte-
ring, kort en spaarzaam licht geelgrijs behaard. Bovenzijde van het 
achterlijf dicht gepunt met smalle witte haarbandjes, verder vrijwel 
kaal. Buikschuier 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. 
Koekoeksbij: Stelis breviuscula. Ook knotswespen en goudwespen 
zijn bekend als broedparasiet. 
 De soort werd door Reemer (2018) van vrij zeldzaam naar vrij 
algemeen verschoven, waarschijnlijk door een sterke groei in de 
stedelijke gebieden. Sinds de start van het nieuwe millennium in 
Flevoland op steeds meer plaatsen aanwezig. In 2022 werd ze zowel 
in het Staartreservaat als in Knarbos Oost gevonden, foerageerge-
drag werd waargenomen op Klein streepzaad.

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. Het citroengele masker van de mannetjes wordt 
gekenmerkt door zwarte naden tussen de schilden.
 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 wordt regelmatig kleptoparasitisme 
door Gasteruptiidae wespen waargenomen.
 Vrij algemeen in het rivierenlandschap en op de hoge zand-
gronden. Vanaf 1984 bekend uit Flevoland. Door het toenemen 
van braamstruweel in extensief beheerde parklandschappen en 
natuurgebieden steeds talrijker geworden in de provincie. 
In 2022 in drie van de zes onderzochte terreinen aanwezig. 
Bloembezoek op zowel berenklauw, distel als braam.

Hylaeus confusus – Poldermaskerbij 

Vrouwtjes gemiddeld 7 mm lang. Borststuk en kop kort en zeer 
spaarzaam geelgrijs behaard. Gezicht met twee citroengele, langwer-
pige vlekjes. Onderste helft van de snuit vaak met donkerrode 
gloed. De wangvlakjes, tussen oog en bovenkaak, zijn relatief kort. 
Halsschild, vleugelschubjes en schouderbultjes geel. Achterlijf 
glanzend en kaal, met witte haarstreepjes aan zijden van de eerste 
rugplaat. 
 Zomersoort. Bloembezoek op planten uit diverse families. In 
Flevoland bijna de helft van de waarnemingen op braam. Nestelt in 
holle stengels, verlaten gallen en boorgaten van insecten in hout.
Koekoeksbij onbekend. 
 Vrij algemene soort. In Flevoland al sinds 1985 aanwezig. 
Lijkt evenals de vorige soort te profiteren van het toenemende 
braamstruweel. Tijdens de inventarisaties in 2022 aangetroffen in 
de Burchtkamp en het Staartreservaat. Bloembezoek werd alleen 
van een mannetje vastgesteld, op Scherpe boterbloem.

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 geelachtig doorschijnend. Rugplaten aan de basis 
met vuilwitte viltvlekken die door de transparante eindranden van 
de bovenliggende plaat nog vaag zichtbaar zijn. Het achterlijf van 
beide geslachten kan gedeeltelijk helderrood gekleurd zijn.
 Vrouwtjes starten na overwintering een nieuw nest 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.
 Vrij algemeen in Nederland. Uit Flevoland bekend sinds 1981 
en tot op heden altijd wijd verspreid en relatief talrijk geweest. 
Tijdens de inventarisaties van 2022 in vier van de zes terreinen 
gevonden. Vrouwtjes foerageerden veelal op gele composieten.
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Lasioglossum leucopus Lasioglossum leucozonium

Lasioglossum morio Lasioglossum pauxillum

Lasioglossum sexstrigatum Lasioglossum villosulum



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, vrijwel 
kaal en sterk gepolijst glanzend. Kop ongeveer even breed als lang.
 Vrouwtjes starten in het voorjaar een nieuw nest. 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 vaak nog incidenteel in jonge zandterreinen 
en volkstuincomplexen, maar tussen 2004 en 2021 niet meer in de 
provincie gevonden. 
 In 2022 werd een mannetje gevonden op Klein streepzaad langs 
de zandige beekoever in het Staartreservaat.

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 achter- en middenpoten.
 Vrouwtjes starten na overwintering een nieuw nest in het voor-
jaar. Bloembezoek op planten van diverse plantenfamilies, maar in 
Flevoland hoofdzakelijk waargenomen op gele composieten. 
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 2022 alleen in het Van der Lijnreservaat en de 
Burchtkamp gevonden, het meest op Gewoon biggenkruid.

Lasioglossum morio – Langkop-smaragdgroefbij

Vrouwtjes gemiddeld 5,5 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 
met zwakke bronsgroene weerschijn. Eindzomen van de eerste 
rugplaten fijn dwarsgerimpeld. Kop iets langer dan breed. 
 Vrouwtjes starten na overwintering een nieuw nest in het 
voorjaar. De eerste generatie bestaat uit werksters. Bloembezoek op 
planten van diverse families, maar het meest op gele composieten. 
Nestelt in zandgrond. 
Koekoeksbij: o.a. Sphecodes geoffrellus, Sphecodes longulus, Sphecodes 
miniatus en waarschijnlijk ook Sphecodes marginatus.
 Vrij algemeen, cultuurvolger. Pas in 1999 voor het eerst in Lely-
stad gevonden. Vanaf 2001 steeds vaker in tuinen en parkbossen. 
Kennelijk minder afhankelijk van jonge zandterreinen dan veel 
andere kleine groefbijen. Tijdens de onderzoeken van 2022 alleen 
langs de beek in het Staartreservaat en in Knarbos Oost gevonden. 
Een vrouwtje bezocht Klein streepzaad.

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 afgeronde lobben op de sporen van de achterpoten.
 Vrouwtjes starten overwintering een nieuw nest in het voorjaar. 
De eerste generatie bestaat uit vrouwtjes die fungeren als werksters. 
Bloembezoek op o.a. meidoorn en gele composieten. Nestelt in 
zand, maar ook zavel- en kleibodems. 
Koekoeksbij: Sphecodes crassus en mogelijk Sphecodes ferruginatus.
 Vrij zeldzaam. Vooral verspreid langs de grote rivieren. Sinds 
2019 ook uit Flevoland bekend. 
In 2022 werd tijdens de inventarisaties een vrouwtje gevonden in 
Knarbos Oost nabij de Vogelweg, foeragerend op Klein streepzaad.

Lasioglossum sexstrigatum – Gewone franjegroefbij

Vrouwtjes gemiddeld 6 mm lang. Borststuk zwak glanzend, kort 
en spaarzaam, licht geelbruin behaard. Beharing achterschenen 
eveneens licht geelbruin. Achterlijf glanzend met dichte, ivoorwitte 
bandjes van franjeharen aan de randen van de rugplaten. Ook 
kleine grauwe viltvlekjes aan de basis van de voorste rugplaten. Kop 
nauwelijks langer dan breed. 
 Vrouwtjes starten na overwintering een nieuw nest in het 
voorjaar. De eerste vrouwtjes die ze grootbrengen vormen mogelijk 
een werksterskaste. Bloembezoek bij voorkeur op composieten. 
Nestelt in zandgrond.
Koekoeksbij: in Flevoland voornamelijk Sphecodes miniatus. 
Mogelijk ook Sphecodes longulus en Nomada sheppardana.
 Vrij algemeen in Nederland. Sinds 1982 uit Lelystad bekend. 
In Flevoland voorheen vaak op dijken en langs bermen, maar de 
laatste decennia steeds minder waargenomen. In 2022 werden 
vrouwtjes gevonden in het Tollebekerbos en Knarbos Oost, op 
Gewone berenklauw resp. Gewone paardenbloem.

Lasioglossum villosulum – Biggenkruidgroefbij

Vrouwtjes gemiddeld 6,5 mm lang. Kop en borststuk kort 
grijsbruin behaard. Borststuk verspreid gepunt en sterk glanzend. 
Beharing achterschenen vuilwit. Achterlijf glanzend met kleine 
viltvlekjes aan de basis van de voorste rugplaten. Kop ongeveer even 
lang als breed.
 Drie generaties per jaar: vrouwtjes van de laatste generatie 
overwinteren en starten een nieuw nest in het late voorjaar. 
Bloembezoek bij voorkeur op gele composieten, veelal Gewoon 
biggenkruid. Nestelt in zandgrond.
Koekoeksbij: Sphecodes puncticeps. Mogelijk ook Sphecodes crassus en 
Nomada distinguenda.
 Algemeen in vrijwel heel Nederland. Sinds 1982 bekend uit 
Lelystad. In het nieuwe millennium veel op oudere zandopspui-
tingen buiten de stad. In 2022 werden de grootste aantallen 
gevonden in het Van der Lijnreservaat en een enkel exemplaar in 
de Burchtkamp. Vrouwtjes foerageerden op Klein streepzaad en 
Gewoon biggenkruid.
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Lasioglossum zonulum Megachile ligniseca

Nomada alboguttataMegachile willughbiella

Nomada flava Nomada flavoguttata



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. 
 Vrouwtjes starten na overwintering een nieuw nest in het 
voorjaar. Bloembezoek op planten uit diverse families, maar veel op 
composieten. Nestelt in zandgrond.
Koekoeksbij: In Flevoland 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 en in 
parkbossen buiten de stedelijke bebouwing. 
 In 2022 werd tijdens de inventarisaties een vrouwtje gevonden 
op de oever van een poel in de Wildwallen.

Megachile ligniseca – Distelbehangersbij

Vrouwtjes gemiddeld 14 mm lang. Het gehele lichaam is halflang 
bruinachtig geel behaard, met op de kruin wat zwarte beharing. 
Kopschild verspreid gepunt, vooral in het midden. Zijden van de 
rugplaten met naar achteren steeds smaller wordende ivoorkleurige 
haarstreepjes. Buikschuier roodachtig geelbruin en achteraan zwart.
 Zomersoort. Bloembezoek op planten uit allerlei families is 
bekend, maar in Nederland voornamelijk op distels. Nestelt in 
boorgaten of zelfgeknaagde gangen in dode stammen.
Koekoeksbij: Coelioxys alata.
 Zeldzaam in Nederland maar niet bedreigd. Lijkt zich gelei-
delijk steeds verder over Nederland te verspreiden. Uit Flevoland 
bekend sinds 2011. Sindsdien in de provincie incidenteel en 
verspreid gevonden rond de ouder wordende loofbossen. 
 Tijdens het onderzoek in 2022 zowel in het Staartreservaat 
als in het Tollebekerbos gevonden op de meest zandige delen van 
de terreinen. Het enige waargenomen vrouwtje bezocht Gewone 
rolklaver.

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. Mannetjes met brede ivoorwitte ‘bokshandschoenen’ aan de 
voorpoten.
 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.
 Vrij algemeen in Nederland, cultuurvolger. 
In 2022 werden tijdens de inventarisaties voornamelijk mannetjes 
waargenomen in het Staartreservaat en het Tollebekerbos. Het enige 
vrouwtje dat werd gesignaleerd foerageerde op Gewone rolklaver op 
een zandige plek in veenmosrietland.

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. 
Uiteinden van de achterschenen met een rij lange zwarte, gekromde 
doornachtige borstelharen. Achterlijf met ivoorwitte zijvlekken. 
Eindzomen van de rugplaten bij de kleine vorm sterk verdonkerd. 
 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.
 Vrij algemeen op de hoge zandgronden. Uit Flevoland al sinds 
1985 bekend. In 2022 tijdens het onderzoek werd alleen een 
vrouwtje gezien in Knarbos Oost. In dit hele terrein werd echter 
geen van beide koekoeksbijen gevonden. Gezien het formaat en de 
kleur van het dier zal de gastheer hier Andrena ventralis zijn.

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.
 Vrij algemeen in Nederland. Veel langs dijken en bosranden in 
het buitengebied van de stedelijke kernen. In 2022 aangetroffen 
in vijf van de zes onderzochte terreinen, maar opvallen talrijk in 
de Wildwallen. Op beide vindplaatsen in dit terrein was Andrena 
nitida aanwezig. In het Van der Lijnreservaat kwam alleen Andrena 
carantonica in aanmerking, die hier op Hondsroos foerageerde.

Nomada flavoguttata – Zwartlipdwergwespbij [Gew. kleine wespbij]

Vrouwtjes gemiddeld 6 mm lang. Kop en borststuk zwart met 
donkerrode tekening. De snuitrand is rood, maar de bovenlip 
(naar onderen geklapt) is zwart. Beharing bovenzijde zeer kort en 
spaarzaam grijsbruin, achterzijde van het borststuk lang en dicht 
wit behaard. Poten en sprieten donker oranje met zwart. Achterlijf 
donker oranjerood met op de zijden enkele gele vlekjes. 
 Voorjaarssoort, met een tweede generatie in de voorzomer 
wanneer ook de tweede generatie van gastheer Andrena minutula 
aanwezig is. Verzamelt als koekoeksbij geen stuifmeel, bloembezoek 
willekeurig. In Lelystad meestal op Gewone paardenbloem, maar 
ook o.a. waargenomen op Akkerdistel en Scherpe boterbloem. 
Gastheer: o.a. Andrena minutula en Andrena subopaca. 
In Nederland vrij zeldzaam. Was al in 1982 aanwezig in Lelystad. 
Na 1990 afgenomen door de terugloop van de gastheersoorten. 
In 2022 werd tijdens de inventarisaties een mannetje gevonden, in 
Knarbos Oost, zoekend over Klimopereprijs.
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Nomada fulvicorne

Nomada ruficornis

Nomada goodeniana

Osmia bicornis

Sphecodes ephippius Sphecodes miniatus



Nomada fulvicornis – Roodsprietwespbij

Vrouwtjes gemiddeld 11 mm lang. Kop en borststuk zwart met 
citroengele vlekken. Vleugelschubben geel, snuit met oranjerode 
tekening. Beharing vrij kort en ijl grauwbruin. Voelsprieten en 
poten oranjerood, vaak met wat geel. Achterlijf gitzwart en kaal, 
met citroengele zijvlekken. De voorste vlekken zijn breed drie-
hoekig, de overige lopen vaak bandvormig in elkaar over.
 Voorjaarssoort. Verzamelt als koekoeksbij geen stuifmeel, 
bloembezoek willekeurig. Wordt vaak gevonden op paardenbloem 
en wilg. 
Gastheren: Andrena tibialis, Andrena nigroaenea en in Flevoland 
waarschijnlijk ook Andrena cineraria.
 Zeldzaam en kwetsbaar. In Nederland sinds 1950 sterk 
afgenomen. Al in 1985 gevonden in Lelystad, maar na de jaren ’90 
zelden meer waargenomen. In 2022 werd een vrouwtje gevonden 
in het Tollebekerbos. Niet ver van de vindplaats werd ook het enige 
exemplaar van Andrena tibialis uit de inventarisaties van dit jaar 
aangetroffen.

Nomada goodeniana – Smalbandwespbij

Vrouwtjes gemiddeld 12 mm lang. Kop en borststuk zwart met 
citroengele vlekken. Snuit met twee gele zijvlekken. Beharing 
vrij lang, bleek geelbruin. Voelsprieten en dijen oranjerood met 
zwart, schenen veelal geel. Eindrand achterschenen met twee 
bleke, aanliggende kromme doorntjes. Achterlijf kaal en zwart met 
citroengele dwarsbanden die in het midden sterk versmald zijn. 
 Voorjaarssoort. Verzamelt als koekoeksbij geen stuifmeel, 
bloembezoek willekeurig, maar vaak op paardenbloem. 
Gastheren: Andrena cineraria, Andrena nigroaenea, Andrena nitida 
en Andrena tibialis. In Flevoland misschien ook Andrena vaga.
 Vrij zeldzaam in Nederland. Al in 1982 aanwezig langs de Knar-
dijk. In 2022 gevonden in drie van de zes onderzochte terreinen.
De enige bekende gastheersoort die in dezelfde drie terreinen als 
de koekoeksbij werd gevonden was Andrena nitida. Van de andere 
potentiële gastheren werd alleen Andrena tibialis waargenomen in 
het Tollebekerbos. 

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.
 Vrij algemeen in Nederland. Al sinds 1982 bekend uit Flevo-
land en tot eind jaren ’90 veel in de provincie gevonden. Daarna 
afgenomen. De gastheersoort wordt de laatste decennia iets minder 
gevonden op dijken en in wegbermen, maar is nog vrij talrijk.
 In 2022 gevonden in drie van zes de onderzochte terreinen. 
Alleen op de vindplaats in Knarbos Oost, bij de Eendenweg, 
werden de gastheer en koekoeksbij samen aangetroffen.

Osmia bicornis – Rosse metselbij 

Vrouwtjes gemiddeld 10 mm lang. Beharing bijna hommelachtig 
lang, maar veel minder dicht dicht dan bij hommels. Bovenzijde 
borststuk bruingrijs behaard en met matige blauwgroene metaal-
glans. 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: compo-
sieten, ruwbladigen, lipbloemen, ranonkelachtigen, roosachtigen en 
andere plantenfamilies. Bezoekt zelfs ook eik en esdoorn. 
Koekoeksbij: Stelis phaeoptera. Deze is zeer zeldzaam en nog niet uit 
Flevoland gemeld. 
 Vrij algemeen in Nederland. Cultuurvolger die veel in stads-
tuinen en volkstuinen voorkomt. Sinds 1983 bekend uit Flevoland. 
Vanaf eind jaren ’90 een vrij stabiele soort in de stedelijke gebieden. 
In 2022 werd tijdens het onderzoek een vrouwtje gevonden in een 
wegberm langs het Tollebekerbos op Gewone paardenbloem.

Sphecodes ephippius – Bosbloedbij 

Vrouwtjes gemiddeld 7 mm lang. Kop en borststuk zwart, 
gemiddeld dicht gepunt en redelijk glanzend. Beharing vrij kort 
en spaarzaam bruinachtig grijs. Achterlijf amper behaard en sterk 
glanzend, voor twee derde bloedrood met zwart uiteinde. 
 Vrouwtjes zijn na overwintering actief in het voorjaar. Verzamelt 
als koekoeksbij geen stuifmeel, bloembezoek willekeurig. In het 
voorjaar vaak op Madeliefje, in de nazomer op schermbloemen. 
Gastheer: soorten uit het subgenus Lasioglossum en o.a. Halictus 
tumulorum. Waarsschijnlijk ook enkele Andrena-soorten.  
 In Nederland vrij zeldzaam, sinds 1950 sterk afgenomen. Na de 
eerste waarneming in Lelystad (1985) lange tijd niet gevonden, en 
sindsdien alleen incidenteel waargenomen. 
In 2022 tijdens de inventarisaties gevonden in Knarbos Oost en de 
Wildwallen. Zowel de koekoeksbij als de vermoedelijke gastheren 
werden alleen in de Wildwallen gesignaleerd, namelijk Lasioglossum 
zonulum en Halictus tumulorum.

Sphecodes miniatus – Gewone dwergbloedbij 

Vrouwtjes gemiddeld 5,5 mm lang. Kop en borststuk gemiddeld 
grof en verspreid gepunt, tamelijk glanzend. Beharing zeer kort en 
licht vuilgrijs. Achterlijf amper behaard en sterk glanzend. Twee 
derde van het achterlijf bloedrood, uiteinde zwart.
 Vrouwtjes na overwintering actief in het voorjaar. Verzamelt als 
koekoeksbij geen stuifmeel, bloembezoek willekeurig. Gastheer: 
Een aantal kleine groefbijtjes wordt in de literatuur genoemd, 
maar in Flevoland leek Lasioglossum sexstrigatum lange tijd de enige 
kandidaat, omdat andere gastheren nog ontbraken.
 Vrij zeldzaam in Nederland. De eerste waarneming voor 
Flevoland was in 1984 in de Burchtkamp. In 2022 werden de soort 
alleen gevonden in het Staartreservaat, langs de zandige beekoever. 
Lasioglossum sexstrigatum werd in het terrein niet gevonden, maar 
langs de beek waren Lasioglossum leucopus en Lasioglossum morio 
wel aanwezig. Van de laatstgenoemde soort vloog een vrouwtje op 
dezelfde dag en locatie als de vrouwtjes van Sphecodes miniatus, dus 
zal dit waarschijnlijk de plaatselijke gastheer zijn geweest.
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